
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३५३ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

नगरपालििा ववद्यािय चाांदरूबाजार (जज.अमरावती) या शाळेच े 
मांजूर वेतनेत्तर अनुदान लमळणेबाबत 

  

(१)  २०४६० (०६-०८-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश ऊर्फ  बच्च ू िडू (अचिपूर), श्री.गणपत 
गायिवाड (िल्याण पूवफ) :   सन्माननीय शािेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नगरपाललका विद्यालय चाींदरूबाजार (जज.अमरािती) या शाळेचे मींजूर िेतनेतर अनुदान 
लमळणेबाबतची मागणी स् थानिकनक लोकरतिनिकतनिकन ी, अचलपूर याींनी ददनाींक १६ माचच, २०१५ रोजी 
शासनास पत्राद्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१७) :(१) होय. 
(२) ि (३) नगरपाललकाींच्या शाळाींना िेतनेत्तर अनुदान अनुजे्ञय नाही. 

___________ 
  

तळप बु., (ता.मानाेरा, जज.वालशम) येथीि जजल्हा पररषद शाळेमधीि ववद्यार्थयाांना  
ववववध शािेय लशष्ट्यवतृ्ती योजनचेा िाभ लमळत नसल्याबाबत 

  

(२)  ३६१८१ (२१-०१-२०१६).   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय शािेय लशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तळप बु., (ता.मानेारा, जज.िालशम) येथील जजल्हा पररषद शाळेम ील विद्यार्थयाांना सुमारे 
दोन िषाचपासून विवि  शालये लशषयितृ्ती योजनेचा लाभ लमळत नसल्याची बाब तसेच सदर 
योजनेच्या अींमलबजािणीत ताींत्रत्रक अडचणी निकनमाचण होत असल्याची बाब निकनदशचनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर लशषयितृ्ती लिकरात लिकर विद्यार्थयाांना देण्यात यािी याबाबतची 
मागणी पालकिगाचन ेसींबींध त विभागचे ग्लशक्षणाध कारी ि िररष्ाींकड ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५  
िा त्या समुारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीनसुार शासनान े कोणती कायचिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२८-०९-२०१७) :(१) ि (२) सदर शाळेतील विद्यार्थयाांना सन २०१४-१५ पयांत 
आददिासी लशषयितृ्ती िा्प दद. २३/०७/२०१५ रोजी शाळा व्यिस्थापन सलमतीसमोर करण्यात 
आले होते. तसचे सफाई कामगाराींच्या पाल्याींना लशषयितृ्ती, सावित्रीबाई फुले लशषयितृ्ती ही 
सन २०१३-१४ पयांत िा्प करण्यात आली आहे. काही विद्यार्थयाांचे बँक खात ेबँकेत व्यिहार 
न केल्यामळेु बींद करण्यात आले होते. त्यामळेु जजल्हा समाजकल्याण अध कारी माफच त 
ऑनलाईन पद्धतीन ेजमा होत असलेल्या लशषयितृ्तीची रक्कम विद्यार्थयाांच ेबँक खात्यात जमा 
झाल्या नाहीत.सदर लशषयितृ्ती लमळण्याबाबत जजल्हा समाजकल्याण अध कारी याींचकेड े
पा्पुरािा करण्यात आला असून शाळा स्तरािर एकही रतिकरण रतिलींत्रबत नाही. 
(३) ि (४) मुख्याध्यापकाींच्या सभेमध्ये विवि  लशषयितृ्तीबाबत शाळास्तरािर एकही रतिकरण 
रतिलींत्रबत राहणार नाही याबाबतची दक्षता घेण्यात यािी अशा रतिकारच्या मागचदशचन तथा सूचना 
त्या त्या शैक्षणणक सत्रामध्ये िेळोिेळी करण्यात आलेल्या आहेत. 

___________ 
  

पुण्यातीि बािभारतीच्या व्यवहारात पारदशफिता आणण्यासाठी खरेदी िरण्यात 
आिेल्या सॅप यांत्रणचेा वापर िरण्यात येत नसल्याबाबत 

(३)  ३६२९० (२१-०१-२०१६).   श्रीमती माधुरी लमसाळ (पवफती), श्री.लभमराव तापिीर 
(खडिवासिा), श्री.ववजय िाळे (लशवाजीनगर), श्री.योगेश टटळेिर (हडपसर), श्री.जगदीश 
मुळीि (वडगाव शेरी) :   सन्माननीय शािेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पुण्यातील बालभारतीच्या दैनींददन व्यिहारात पारदशचकता आणण्यासा्ी पाच िषाचपूिी दहा 
को्ी रुपये खचच करून सॅप यींत्रणा खरेदी करण्यात आली  असून, अद्यापपयांत सदर यींत्रणेचा 
िापर करण्यात येत नाही हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रतिकरणी शासनामाफच त चौकशी केली आहे काय, त्यानुषींगाने सदर 
यींत्रणेचा िापर करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) महाराष् राज्य पाठ्यपुस्तक निकनलमचती ि आभ्यासक्रम सींशो न मींडळाच्या कामकाजामध्ये 
पारदशचकता आणण्यासा्ी खरेदी करण्यात आलेली सॅप यींत्रणा ही कालबाह्य झाली असल्यान े
त्याऐिजी एक िेब पो च्ल विकलसत करुन त्याद्िारे दैनींददन कामकाज हाताळण्यात येत आहे. 
(३) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
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विवाडी (ता.भडगाव, जज.जळगाव) या ग्रामपांचायतीन ेववहीर खोिीिरण,  
आडवे बोअर मांजुरी बाबत िेिेिा प्रस्ताव 

  

(४)  ५२९४२ (०५-०५-२०१६).   श्री.किशोर पाटीि (पाचोरा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िलिाडी (ता.भडगाि, जज.जळगाि) या ग्रामपींचायतीन े विहीर खोलीकरण, आडिे बोअर 
करण्याचा रतिस्ताि सिच योग्य कागदपत्रासह सादर करूनही गेल्या तीन मदहन्यापासून 
मींत्रालयात मींजुरीकररता पडून आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ी्ंचाई भासल्यास, तात्काळ उपाययोजना करण्याच ेशासनाने आश्िासन असूनही 
या ग्रामपींचायतीस रतिस्ताि मींजुरी लमळण्यास विलींब लागण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, या रतिस्तािास तातडीने मींजुरी देण्यासींदभाचत शासनाने कोणती कायचिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव िोणीिर (०४-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) िलिाडी बु. ि िलिाडी खु. ता. मडगाींि येथील विहीर खोलीकरणाचे रतिस्ताि रु.१.५० 
लक्ष पेक्षा अध क ककीं मतीच ेअसल्याने सदरचे रतिस्ताि विभागीय आयुक्त कायाचलय, नालशक 
याींच े माफच त रति ान सधचि, पाणी पुरि्ा ि स्िच्छता विभाग, मींत्रालय मुींबई याींना          
दद. ०४.०३.२०१६ रोजी रतिशासकीय मान्यता देणेसा्ी सादर करण्यात आले होत.े 
     तथावप त्यािेळी पाणी ी्ंचाई निकनिारणाथच घेणात येणाऱ्या उपाययोजनाीं िरील आधथचक 
मयाचदा िाढविण्याबाबतचा रतिस्ताि शासन स्तरािर विचारा ीन असल्यामुळे शासन स्तरािरुन 
या रतिस्तािास मान्यता देण्यात आली नाही. 
     दरम्यान शासन निकनणचय दद. ०४ म,े २०१६ अन्िये पाणी ी्ंचाई निकनिारणाथच घेण्यात 
येणाऱ्या उपाययोजनाबाबत आधथचक मयाचदा िाढविण्यात आल्यानींतर विभागीय आयुक्त, नालशक 
याींनी त्याींच्या ददनाींक २३.०५.२०१६ च्या  आदेशान्िये िलिाडी ख ुयेथील विहीर खोलीकरण ि 
आडिे बोअर करणे या उपाययोजनेच्या  अींदाजपत्रकास रतिशासकीय मान्यता ददलेली आहे.  
सदरचे काम ी्ंचाई कायचक्रमातून करण्यात आले आहे. 
     तसेच िलिाडी ब ु येथील विहीर खोलीकरणाच ेकाम ग्रामपींचायत िलिाडी बु. याींनी १४ 
व्या वित्त आयोगाकडून रतिाप्त झालेल्या निकन ीतून पुणच केलेले आहे. 
(४) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  
राज्यातीि ववशेषत:वविलसत, वविसनशीि व अवविलसत तसेच दगुफम भागातीि नागररिाांच्या 

जेनेररि औषध दिुानाांची सांख्या िोिसांख्येचा प्रमाणात वाढववण्याबाबत 
  

(५)  ५७५९२ (०५-०८-२०१६).   श्री.अब ूआजमी (मानखूदफ लशवाजीनगर) :   सन्माननीय अन्न 
व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील विशेषत: विकलसत, विकसनशील ि अविकलसत तसेच दगुचम भागातील 
नागररकाींच्या लोकसींख्येचा रतिमाणात जेनेररक औष  दकुानाींची सींख्या ि निकन ी 
िाढविण्याबाबतची मागणी स्थानिकनक रदहिाशी सींघ्ना, लोकरतिनिकतनिकन ी तसेच स्थानीक रदहिाशी 
सींघाच्या रतिनिकतनिकन ीींनी मा.मुख्यमींत्री, मा.अन्न ि औष  रतिशासन, मींत्री, मा.अन्न ि औष  
रतिशासन राज्यमींत्री, सधचि,अन्न ि औष  रतिशासन विभाग, सींबींध त महानगरवपालकेच ेआयुक्त 
तथा सींबध त अन्न ि औष  रतिशासन ेसींचालनालयाच ेआयुक्त तसचे सींबींध त अन्न ि औष  
रतिशासन ेसींचालनालय याींच्याकड ेमाहे २६ म,े २०१६ रोजी िा त्या सुमारास केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (०३-१०-२०१७) :(१) हे, खरे नाही, आयुक्त अन्न ि औष  रतिशासन याींचकेड े
अशा रतिकारच्या मागणीच ेअजच रतिाप्त झालेले नाहीत. 
(२) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 
(३) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांबईतीि ववववध प्राथलमि शाळाांमध्ये सन १९९५ नांतर िायफरत असिेल्या लशक्षि व 
लशक्षिेतर िमफचारी याांच ेभववष्ट्य ननवाफह ननधीचे खातचे उघडिे नसल्याबाबत 

  

(६)  ६५७७४ (२७-०१-२०१७).   श्री.अतुि भातखळिर (िाांटदविी पूवफ), श्री.अलमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), अॅड.पराग अळवणी (वविेपािे), श्री.योगेश सागर (चारिोप), अॅड.आलशष 
शेिार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेि), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय 
शािेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील विवि  रतिाथलमक शाळाींमध्ये सन १९९५ नींतर कायचरत असलेल्या सुमारे ४००० 
लशक्षक ि लशक्षकेतर कमचचारी याींचे भविषय निकनिाचह निकन ीचे खातचे उघडले नसल्याची बाब माहे 
ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये निकनदशचनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, महापाललका रतिशासन ि राज्य सरकार याींतील अध काऱ्याींच्या असमन्ियामळेु 
खाते उघडले नसल्याच ेनिकनदशचनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, सींस्था चालक ि लशक्षक याींच्या सींयुक्त नािाने खाते उघडून जिळपास ७० 
को्ीहून अध क रक्कम बचत खात्यामध्ये पडून आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनान े लशक्षक ि लशक्षकेतर कमचचारी याींच े भविषय निकनिाचह निकन ीच े खात े
उघडण्याबाबत कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत  आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२८-०९-२०१७) : (१) नाही. 
(२) नाही. 



वि.स. ३५३ (5) 

(३) होय. 
(४) रतिश्न उद्भ् ाित नाही 
(५) रतिश्न उद्भ् ाित नाही 

___________ 
  

राज्यातीि शाळाांमधीि ववद्यार्थयाांमध्ये वाचन सांस्िृती वाढीस  
िागण्यासाठी सांदभफ ग्रांथ उपिब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(७)  ७४८९१ (२०-०४-२०१७).   श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम) :   सन्माननीय शािेय 
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात १ लाख ७ हजार शाळाींम ून २ को्ी १५  लाख विद्याथी लशक्षण घेत असून ५०  
्क्के शाळा सींदभच ग्रींथविना असल्याची बाब माहे जानेिारी,२०१७  मध्ये िा त्या दरम्यान 
निकनदशचनास आली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विद्याथी िगाचत िाचन सींस्कृती िाढीस लागण्यासा्ी शाळाींना देण्यात येणारा  
सादहत्य िाचण्यासा्ीचा निकन ी बींद करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान े राज्यातील शाळाींम ील विद्यार्थयाांमध्ये िाचन सींस्कृती िाढीस 
लागण्यासा्ी सींदभच ग्रींथ उपलब्  करुन देण्यासा्ी कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१६-०९-२०१७) :(१) ि (२) नाही. 
(३) शासनाकडून िेतनेतर/साददल अनुदान यातून ग्रींथालयातील पसु्तके शाळा स्तरािर घेतली 
जातात. तसेच शाळाींना विद्यार्थयाांच्या िाढददिसानिकनलमत्त भे् रुपान े तसेच सिच लशक्षा 
अलभयानातनू शाळाींच्या ग्रींथालयाींना पुस्तके रतिाप्त होतात. लोकिगचणी तसेच सामाजजक सींस्था 
याींचेकडून ग्रींथालयास पुस्तके भे् रुपान ेददली जातात. ती सिच ग्रींथालयात सींदभाचसा्ी उपलब्  
असतात. िाचनाची गोडी लागािी म्हणून विद्यार्थयाांमध्ये त्याींची देिघेि केली जात.े तसेच 
शासनाकडून िाचनाची गोडी िाढािी म्हणून महाराषर रतिाथलमक लशक्षण पररषदेमाफच त सिच लशक्षा 
अलभयानाींतगचत पुस्तके शाळाींना उपलब्  करुन ददली जातात. 
(४) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात लशक्षण हक्ि िायद्याची अांमिबजावणी सुरु झाल्यानांतर ननयुक्त  
िेिेल्या लशक्षिाांना पदवीधर वेतनशे्रणी टदिी जाणार नसल्याबाबत. 

  

(८)  ७५४११ (२०-०४-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय शािेय लशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात लशक्षण हक्क कायद्याची अींमलबजािणी सुरु झाल्यानींतर निकनयुक्त केलेल्या 
पदिी र लशक्षकाींना पदिी र िेतनशे्रणी ददली जाणार नसनू त्याींना विषय लशक्षक अस ेसींबो ले 
जाणार आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या निकनणचयामुळे यापूिी ज्या लशक्षकाींना िेतनशे्रणी ददली गेली आहे त्या 
लशक्षकाींकडून िेतनशे्रणीचा फरक िसूल करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या निकनणचयामुळे विषय लशक्षक हे पद लशक्षक नाकारीत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, शासनान ेउक्त रतिकरणी चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार कोणती कायचिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) विषय लशक्षक हे पद लशक्षक नाकारीत असल्याची एकही तक्रार शासन स्तरािर रतिाप्त 
झालेली नाही. 
(४) ि (५) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात १ िी त े८ पयांत लशक्षण घेणा-या ववद्यार्थयाांना शाळेत मध्यान्ह भोजन,  
पुस्तिे व गणवेश तसेच इतर टदल्या जाणा-या सोयी-सुववधा 

 इयत्ता ८ वी नांतर बांद िरण्यात येत असल्याबाबत 
(९)  ७५८७४ (२०-०४-२०१७).   श्री.अजय चौधरी (लशवडी), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवफ), 
श्री.चांद्रिाांत सोनवण े (चोपडा) :   सन्माननीय शािेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात १ ली त े८ पयांत लशक्षण घेणा-या विद्यार्थयाांना शाळेत मध्यान्ह भोजन, पुस्तके 
ि गणिेश तसेच इतर ददल्या जाणा-या सोयी-सुवि ा इयत्ता ८ िी नींतर बींद करण्यात येतात, 
हे ही खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ८ िी नींतरच्या विद्यार्थयाचना सोयी-सुवि ा बींद करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, शासनाने ८ िी नींतरच्या विद्यार्थयाांना उपरोक्त सोयी-सुवि ा उपलब्  करुन 
देण्याबाबत कोणती कायचिाही केली  िा करण्यात येत आहेत तसचे  कायचिाहीची सद्यःजस्थती 
काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१७) :(१), (२) ि (३) सिच लशक्षा अलभयानाींतगचत इ.१ ली ते ८ िी 
पयचतच्या पात्र विद्यार्थयाांना मध्यान्ह भोजन, पा्यपुस्तके आणण गणिेश अशा योजना 
राबविण्यात येतात. तसेच, इयत्ता ९ िी त े१२ िी मध्ये लशकणाऱ्या विद्यार्थयाांसा्ी राषरीय 
माध्यलमक लशक्षा अलभयानाींतगचत खालीलरतिमाणे कें द्रपुरस्कृत विवि  योजना राबविण्यात येतात. 
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     १. ICT या योजनेंतगचत शासकीय ि अनुदानिकनत माध्यलमक शाळाींमध्ये सींगणक 
रतियोगशाळा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. 
     २. गल्सच हॉस््ेल योजनेंतगचत राज्यातील १० जजल्हयातील शैक्षणणकदृष्या अरतिगत 
असलेल्या एकूण ४३ ग्ाींमध्ये मलुीींची िस्तीगहेृ इमारत बाीं काम ेकरण्यात येत आहेत. 
     ३. अपींग समािेलशत लशक्षण योजनेंतगचत इ.९ िी ते १२ िी मध्ये लशकणाऱ्या ददव्याींग 
विद्यार्थयाांना िाचन भत्ता, िाहतुक भत्ता, मुलीींकरीता विद्यािेतन, िैद्यककय तपासणी लशत्रबरे 
घेण्यात येतात. 
     ४. व्यिसाय लशक्षण योजना (माध्यलमक स्तर) या योजनेंतगचत राज्यातील शासकीय 
माध्यलमक ि उच्च माध्यलमक शाळाींमध्ये व्यिसाय लशक्षण हा ऐजच्छक विषय सुरु करण्यात 
आला आहे. 
     ५. शाळा अनुदान या योजनेंतगचत राज्यातील एकूण १५६६ शाळाींना रतित्येकी रु.५०,०००/- 
िावषचक अनुदान ददले जात.े 
     ६. शाळा सक्षमीकरण या सदराखाली राज्यातील शासकीय ि स्थानिकनक स्िराज्य 
सींस्थाींच्या माध्यलमक शाळाींमध्ये ३६३ अनिकतररक्त िगचखोल्या ि १३४ रतियोगशाळा इमारत 
बाीं कामे करण्यात आलेली आहेत. 
     ७. कला उत्सि या योजनेंतगचत माध्यलमक ि उच्च माध्ध्यलमक स्तरािर लशकणाऱ्या 
विद्यार्थयाांम ील सुप्त कलागुणाींना िाि देण्यासा्ी कें द्र शासनामाफच त राषरीय कला उत्सिाच े
आयोजन करण्यात येत.े 
     ८. मुलीींच्या सबलीकरणाकरीता ककशोरी उत्कषच मींच, स्िसींरक्षण रतिलशक्षण, लेक िाचिा, 
लेक लशकिा इ. योजना राबविण्यात येतात. 
(४) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातीि वक्र् बोडाफच्या माििीच्या जमीनीबाबत 
  

(१०)  ७७०६७ (१२-०४-२०१७).   श्री.सुननि प्रभू (टदांडोशी) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िक्फ बोडाचच्या मालकीच्या जमीनी खाजगी कीं पन्याींना विकली जािू नये तसेच 
सदर जलमनीींचा गैरिापर न व्हािा याकररता सदर मालमत्तमे ील व्यक्तीींची नाि ेिगळण्याचा 
आदेश माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान शासनाने महसलू विभागाला ददला, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, िक्फ बोडाचच्या मालकीच्या जमीनी कोणाकोणाच्या नािािर आहे याबाबत 
सिेक्षण करण्याच ेआदेश शासनान ेददले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, मुींबईसह राज्यात बेकायदा विक्री केल्या गेलेल्या िक्फ बोडाचच्या ककती 
मालमत्तमे ील नािे िगळण्यात आली आहेत तसेच शासनातफे याबाबत करण्यात आलेल्या 
सिेक्षणाची सद्यजस्थती काय आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े (०४-१०-२०१७) :(१) अशींत: खरे आहे. िक्फ मालमत्ताींच्या ७/१२ उतारा, 
रतिॉप्ी काडच इ.अलभलेखामध्ये भोगि्ादार सदरी “सींबींध त िक्फ सींस्थेचे” नाि इतर हक्क 
सदरी “रतिनिकतबींध त सत्ता रतिकार” अशी नोंद घेण्यात यािी ि कोणत्याही पररजस्थतीत मुतिल्लीींच े
िा इतर कोणत्याही खाजगी इसमाची नाि े अध कार अलभलेखात नोंदविण्यात येऊ नये ि 
अध कार अलभलेखात आ ीपासून अशी नाि े अजस्तत्िात असल्यास, आिश्यक कायदेशीर 
तरतुदीींचा अिलींब करुन ि सींबींध ताींना सुनािणीची सीं ी देऊन सींबींध त महसुली अलभलेखात 
केिळ िर नमूद केल्यारतिमाणे नोंदी घेण्याविषयी महसूल ि िन विभागाच्या दद.१३/०४/२०१६ 
च्या शासन निकनणचयान्िये आदेश निकनगचलमत करण्यात आले आहेत. 
(२) होय. िक्फ अध निकनयम, १९९५ च्या कलम ४(६) येथील सु ारीत तरतुदीींनुसार राज्यातील 
िक्फ मालमत्ताींचे दसुरे (Second)  सव्हेक्षण घेण्याकररता शासन अध सूचना दद.६.१२.२०१६ 
अन्िये जमाबींदी आयुक्त आणण सींचालक, भूलम अलभलेख (Settlement Commissioner and 
Director, Land Records) याींची “सव्हेक्षण आयुक्त” म्हणून, सिच जजल्ह्यातील अनिकतररक्त 
जजल्हाध कारी याींची “अनिकतररक्त सव्हेक्षण आयुक्त” म्हणून, तसेच राज्यातील रतित्येक 
जजल्हयातील सिच तालुक्यातील तहलसलदाराींची त्या त्या तालुक्याकररता “सहायक सव्हेक्षण 
आयुक्त” म्हणून निकनयुक्ती करण्यात आलेली आहे.   
(३) सिेक्षणाच्या पदहल्या ्प्प्यात पुणे आणण परभणी येथे पथदशी सव्हेक्षण घेण्यात येणार 
आहे. सव्हेक्षणाचा पदहला ्प्पा ६ मदहन्यात पूणच कराियाचा असून सिच राज्यातील िक्फ 
मालमत्ताींच े सव्हेक्षण  पूणच करण्यासा्ी दोन िषाचचा कालाि ी निकनजश्चत करण्यात आलेला 
आहे.  पदहल्या ्प्प्यातील पुणे आणण परभणी येथील पथदशी सव्हेक्षणाचे काम सुरु असून त े
पूणच झाल्यािर ि राज्यातील उिचररत भागात सिेक्षणाचा दसुरा ्प्पा पूणच झाल्यािर याबाबतची 
आकडिेारी उपलब्  होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(४) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

नागपूर जजल्हयातीि शैक्षणीि महाववद्याियानी ववद्यार्थयाांचे िागदोपत्री  
बोगस प्रवेश दाखवनू अनुदान प्राप्त िरुन घेतल्याबाबत 

  

(११)  ७८२३४ (२०-०४-२०१७).   श्री.सुधािर देशमखु (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय उच् च 
व तांत्र लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  नागपूर जजल्हयातील अनेक शैक्षणणक महाविद्यालयानी विद्यार्थयाांचे कागदोपत्री बोगस 
रतििेश दाखिून शासनाकडून लशषयितृ्तीच्या नािाखाली लाखो रुपयाींच े अनुदान रतिाप्त करुन 
घेतल्याची बाब माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान निकनदशचनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, या बोगस विद्यार्थयाांच े कागदोपत्री रतििेश दाखिून लशषयितृ्तीसा्ी लाखो 
रुपयाचे अनुदान रतिाप्त करुन घेण्यामागे काही महत्िाच्या शैक्षणणक सींस्थेचे सींस्थाचालक, 
सींचालक, रतिाचायच, मुख्याध्यापक ि लशक्षक याींचा मो्या रतिमाणात समािेश होता, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासनाने अशा शकै्षणणक सींस्थेच्या अध का-याींच् या कामाची लशक्षण विभागाच्या 
उच्चस्तरीय विभागाकडून चौकशी करून त्यानुसार कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२५-०९-२०१७) :(१) नागपूर जजल्ह्यातील शैक्षणणक महाविद्यालयाींनी 
विद्यार्थयाांचे कागदोपत्री बोगस रतििेश दाखिून उच्च लशक्षण विभागातफे देण्यात येणाऱ्या 
लशषयितृ्तीच्या नािाखाली लाखो रुपयाींचे अनुदान रतिाप्त करुन घेतल्याची बाब जानेिारी, २०१७ 
िा त्या दरम्यान निकनदशचनास आलेली नाही. 
(२), (३) ि (४) रतिश् न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

राष्ट्रीय पातळीवरीि पॉवरलिफटीांग स्पधेतीि सुवणफ पदि ववजेता सरुज  
देविुळे या गुणी खळेाडूिा आधथफि मदत लमळण्याबाबत 

  

(१२)  ८०९६५ (२०-०४-२०१७).   प्रा.वषाफ गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील भोईिाडयाच्या बीडीडी चाळीत राहणा-या राषरीय पातळीिर पॉिरललफ्ीींग 
स्प ेतील सुिणच पदक विजेता सुरज देिकुळे हा आधथचक पररजस्थती बेताची असल्यान ेहलाखीचे 
जीिन जगत असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१६ दरम्यान निकनदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या रतिकरणी चौकशी करुन शासनाने या गुणी खळेाडूला रतिोत्साहन देण्यासा्ी 
आधथचक मदत करण्याबाबत कोणती कायचिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०५-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

अांबाजोगाई (जज.बीड) शहरात बाराखाांबी (सांििेश्वर) मांटदर पररसरात पुरातत्व  
ववभागाची पुवफपरवानगी न घेता खोदिाम िेल्याबाबत 

  

(१३)  ८१३५५ (२०-०४-२०१७).   श्री.सांतोष दानव े(भोिरदन) :   सन्माननीय साांस् िृनति िायफ 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबाजोगाई (जज.बीड) शहरात बाराखाींबी (सींकलेश्िर) मींददर पररसरात पुरातत्ि विभागाची 
पुिचपरिानगी न घेता झालेल्या खोदकामात अनेक दलुमचळ मतुी काढण्यात आल्या असून उक्त 
मुतींचे रतिचींड नकुसान झाल्याच ेमाहे फेब्रुिारी २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान निकनदशचनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर मुतींच्या सींरक्षणाची कोणतीही व्यिस्था पुरातत्ि विभागाकडून करण्यात 
आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दलुमचळ मुतींना सींरक्षण देऊन त्या सुरक्षक्षत करण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे. दलुमचळ मुतींचे नुकसान झालेले नाही. 
(२) नाही. 
(३) सदर सींकलेश्िर मींददर राज्य सींरक्षक्षत स्मारक म्हणून घोवषत करण्याची कायचिाही सुरू 
आहे. 
(४) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

िें द्राच्या नववन शैक्षणणि धोरणाच्या अहवािाबाबत  
राज्य शासनाने टदिेल्या सूचनाबाबत 

  

(१४)  ८४७२० (२०-०४-२०१७).   श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय शािेय लशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाने निीन राषरीय शैक्षणणक  ोरण ्रविण्यासा्ी द्.एस.आर. सुब्रम्हण्यम याींच े
अध्यक्षतेखाली निकनयुक्त केलेल्या सलमतीन े माहे म,े २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान  कें द्र 
शासनास अहिाल सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कें द्र शासनान ेउक्त अहिालािर सूचना घेण्यासा्ी अहिाल राज्य शासनाकड े
पा्विला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य शासनाने या अहिालािर कोणत्या सूचना ददल्या तसेच त्या सूचनाींिर 
आ ाररत मसुदयाबाबत कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२८-०९-२०१७) :(१) ि (२) होय. 
(३) रतिाप्त सूचना समाविष् करुन अहिाल कें द्र शासनास सादर केला आहे. 
(४) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

मराठी आणण पािी भाषेिा अलभजात भाषेचा दजाफ लमळणेबाबत 
  

(१५)  ८४८१५ (२१-०८-२०१७).   श्री.सुननि लशांदे (वरळी), अॅड.गौतम चाबुिस्वार (वपांपरी), 
श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटीि (लशडी), श्री.सुरेश हाळवणिर 
(इचििरांजी), श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे), श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय 
मराठी भाषा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्य शासनान ेग्ीत केलेल्या तसेच ‘अलभजात मरा्ी भाषा’ सलमतीने तयार केलेल्या 
अहिालास अकादमीच्या भाषा सलमतीने एकमताने सकारात्मक लेखी अलभरतिाय देऊन २०१५ 
साली तो कें द्र शासनाकड ेपा्विण्यात होता, हे खरे आहे काय, 
(२)  तसेच नेिास े(जज.अहमदनगर) येथ ेरतिस्तावित मरा्ी विद्यापी् व्हाि ेि मरा्ी भाषेला 
अलभजात भाषेचा दजाच लमळािा या मागणीकररता ददनाींक १ म,े २०१७ रोजी िा त्या सुमारास 
नेिासे तहलसल कायाचलयासमोर उपोषण करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  तसेच भारतीय भाषाींना अलभजात भाषेचा दजाच देण्यासींदभाचत मा. उच्च न्यायालय,मद्रास 
येथे रतिलींत्रबत असलेल्या विवि  री् याधचकेिर होणाऱ्या निकनणचयानींतर मरा्ी भाषेला अलभजात 
भाषेचा दजाच देण्याबाबत अींनिकतम निकनणचय घेण्यात येणार असल्याचे  कें द्र शासनान े कळविले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाने ही याधचका फे्ाळली असल्याच ेमाहे माचच, २०१७ मध्ये 
िा त्या सुमारास निकनदशचनास आले असूनही महाराषर शासनाने माचच, २०१७ नींतर कोणतेही 
रतियत्न केले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, यारतिकरणी चौकशीचे करण्यात आली आहे काय ि त्यानुसार मरा्ी भाष ेसोबत 
पाली भाषलेा अलभजात भाषचेा दजाच लमळविण्याच्या दृष्ीन ेशासनाने कोणती कायचिाही केली 
आहे िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२८-०९-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) मा.उच्च न्यायालयाच्या निकनकालानींतर रतिस्तुत रतिकरणी शासनाकडून िारींिार पा्पुरिा 
करण्यात आला आहे. 
(५) मरा्ी भाष ेसोबत पाली भाषेला अलभजात दजाच देण्याचा कोणताही रतिस्ताि शासनाच्या 
विचारा ीन नाही. 

___________ 
  

ववशाळगड (ता.शाहुवाडी, जज.िोल्हापूर) किल्ल्यावरीि  
भूपाळ तिावाचे पनुरुज्जीवन िरण्याबाबत 

  

(१६)  ८५५४९ (२१-०८-२०१७).   श्री.सत्यजीत पाटीि-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
साांस् िृनति िायफ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विशाळगड (ता.शाहुिाडी, जज.कोल्हापूर) हा एक ऐनिकतहालसक ककल्ला असून पयच् न के्षत्र 
देखील आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ककल्ल्यािर असणारा ऐनिकतहालसक भूपाळ तलाि गाळ ि झाडाझडुपाींनी 
भरला गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, विशाळगडािर येणाऱ्या पयच् काींची सींख्या पाण्याअभािी ददिसेंददिस कमी होत 
चालली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त ककल्ल्यािरील भूपाळ तलािाच े पुनरुज्जीिन केल्यास गडिालसयाींसह 
पयच् काींना पाणी पुरविणारा मुख्य स्त्रोत ्रेल, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे, त्यात काय आढळून आले ि त्यानुसार 
उक्त भूपाळ तलािाचे पुनरुज्जीिन करण्यासा्ी कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१७) :(१) ि (२) अींशत: खरे आहे. 
     विशाळगड ककल्ला राज्य सींरक्षक्षत स्मारक म्हणून घोवषत केला असनू ककल्ल्यातील 
भूपाळ तलािाच्या बाजनुे काही रतिमाणात झाड ेझडुपे उगिली असून गाळ साचला आहे. 
(३) नाही. 
(४) हे अींशत: खरे आहे. 
     भूपाळ तलािातील गाळ काढल्यास काही रतिमाणात गडिालसय ि पयच् काींना पाण्याचा 
स्त्रोत उपलब्  होईल. 
(५) होय. 
     गड सींि चन योजनेअींतगचत विशाळगड ककल्ल्याच्या जतन दरुुस्ती कामाकररता रु. ४.९५ 
को्ी रकमेच े अींदाजपत्रकास रतिशासकीय मान्यता देण्यात आली असून जतन कामाींतगचत 
तलािातील झाड ेझडुपे ि गाळ काढण्याच ेकाम रतिा ान्याने हाती घेण्यात येणार आहे. 

___________ 
  

मुांबई येथीि माहीम किल्ल्याच्या दरुवस्थेबाबत 
  

(१७)  ८५६७३ (२१-०८-२०१७).   अॅड.पराग अळवणी (वविेपािे), अॅड.आलशष शेिार (वाांदे्र 
पजश्चम), िॅप्टन आर.तलमि सले्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), 
श्री.सांजय पोतनीस (िलिना) :   सन्माननीय साांस् िृनति िायफ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मादहमच्या ककल्ल्याची अत्यींत दरुािस्था झाल्यान े ककल्ला नामशेष होण्याच्या 
मागाचिर आहे ि या ककल्ल्याचा समुद्रालगतचा बुरुज कोसळण्याच्या जस्थतीत असून पुरातन 
विभागाचे याकड ेदलुचक्ष होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ककल्ल्याच्या सभोिताली झोपडयाींचे अनिकतक्रमण होत असून याकड े
महापाललकेच ेदलुचक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माहीमच्या ककल्ल्यारतिमाणे मुींबई आणण उपनगरातील अनके ऐनिकतहालसक 
ककल्ल्याींची जस्थती सध्या केिळ नाममात्र रादहली असल्याचे निकनदशचनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
मुींबईतील ऐनिकतहालसक स्थळाींचे जतन करण्यासा्ी कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१७) :(१) ि (२) अींशत: खरे आहे. 
     मादहम ककल्ल्याची जमीन कें द्र शासनाच्या कस््म विभागाच्या मालकीची आहे. 
समुद्रालगतच्या बुरुजाची काही रतिमाणात पडझड झाली असून झोपडयाींचे अनिकतक्रमण झाले आहे. 
(३) नाही. 
मुींबईतील इतर ककल्ले सुजस्थतीत आहेत. 
(४) मादहम ककल्ला िगळता इतर ककल्ल्याींची आिश्यकतेनुसार जतन-दरुुस्ती करण्यात आली 
आहे. 
(५) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूरच्या अांबाबाईच्या मांटदराच्या ( शनन मांटदराजवळीि) लशळेच्या दरुुस्तीबाबत 
  

(१८)  ८६१५३ (२१-०८-२०१७).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरवीर), श्री.सत्यजीत पाटीि-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय साांस् िृनति िायफ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूरच्या अींबाबाईच्या मींददराच्या (शनिकन मींददराजिळील) लशळेचा काही भाग माहे 
ऑक््ोबर-नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये िा दरम्यान कोसळला असल्याची मादहती पुरातत्ि विभागाला 
असूनही अद्याप याच्या दरुुस्तीच ेकाम हाती घेण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे येथ े येणा-या भाविकाींच्या मनात नेहमीच लभतीच ेिातािरण असते, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
त्यानुसार उक्त मींददराच्या डागडुजीबाबत कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, याची 
सद्यःजस्थती काय आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१७) :(१) होय. 
(२) नाही. 
(३) लागू नाही. तथावप कोल्हापरूच्या अींबाबाईच्या मींददराच्या लशळेचा काही भाग कोसळला 
असल्याची मादहती रतिाप्त होताच सहायक सींचालक, पुणे याींच्याकडून मींददराची पाहणी करण्यात 
आली आहे. परींत ू महालक्ष्मी मींददर राज्य सींरक्षक्षत स्मारक नसल्यामुळे मींददराच्या दरुुस्तीच े
काम हाती घेण्यात आले नाही. 
(४) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

शािेय अभ्यासक्रमात ’’सायबर सफेटी’’ हा ववषय सुरु िरण्याबाबत 
  

(१९)  ८६२६१ (२३-०८-२०१७).   डॉ.राहूि पाटीि (परभणी), श्री.अशोि पाटीि (भाांडूप पजश्चम), 
श्री.चांद्रिाांत सोनवण े (चोपडा) :   सन्माननीय शािेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  



वि.स. ३५३ (14) 

(१) इीं्रने् हे सध्याच्या ’’डडजज्ल युगाींचा’’ अविभाज्य भाग बनल्याने शालेय विद्यर्थयाांमध्ये 
इीं्रने्चा िापर झपाट्यान ेहोत असल्यान ेशालेय अभ्यासक्रमात ’’सायबर सेफ्ी’’ हा विषय 
सुरु करािा अशी ९४ ्क्के विद्यार्थयाांची मागणी असल्याचा ररस्पॉजन्सबल नेद्झनचा सिेक्षण 
अहिाल ददनाींक १३ म,े २०१७ रोजी महाराषर ्ाईम्सच्या माध्यमातून मा.लशक्षण मींत्री याींच्या 
हस्ते रतिकालशत करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अहिातील मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायचिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे तसेच भुलमका काय आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२८-०९-२०१७) :(१) होय. 
(२) नाही. 
(३) इ. १० िी च्या विज्ञान ि तींत्रज्ञान या विषयाींतींगचत “Safe Internet Uses” या आशयाचा 
समािेश करणे रतिस्तावित आहे. 

___________ 
  

नववी व दहावी वगाफसाठी असिेिा गणणत ववषय रद्द िरण्याच्या ननणफयाबाबत 
  

(२०)  ८६४७८ (२३-०८-२०१७).   श्री.अलमत वविासराव देशमुख (िातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटीि (लशडी), श्री.राहुि मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय शािेय लशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लशक्षण विभागान ेनििी ि दहािी िगाचसा्ी असलेला गणणत विषय रद्द करण्याचा निकनणचय 
घेतला असल्याचे माहे म,े २०१७  मध्ये िा त्या दरम्यान निकनदशचनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हा विषय रद्द करण्यामागील कोणती कारणे काय आहेत, 
(३)  असल्यास, उक्त विषय रद्द करण्याचा निकनणचय हा विद्यार्थयाांिर अन्याय करणारा आहे 
असे तज्ज्ञाींचे मत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, विलींबाची करणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२८-०९-२०१७) :(१) होय. 
(२) सामान्य गणणत विषय घेऊन इ. १० िी मध्ये उत्तीणच झालेल्या विद्यार्थयाांना इयत्ता ११ 
िी मध्ये विज्ञान शाखलेा गणणत विषय घेता येत नाही.  त्यामुळे विद्यार्थयाांचे शैक्षणणक 
नुकसान होत होत ेते होऊ नये म्हणून हा रद्द करण्याचा निकनणचय घेण्यात आला. 
(३) नाही. 
(४) ि (५) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 
 

___________ 
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राज्यातीि शािेय ववद्यार्थयाांना गणवेशासाठी शासनाने २०० रुपये मांजूर िेल्याबाबत 
  

(२१)  ८६६९२ (२३-०८-२०१७).   श्री.राणाजगजीतलसांह पाटीि (उस्मानाबाद), श्री.वभैव नाईि 
(िुडाळ), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय शािेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सिच लशक्षा अलभयाींनातगचत राज्यातील शालेय विद्यार्थयाांना गणिेश घेण्यासा्ी शासनाने 
रतित्येक विद्यार्थयाांना फक्त २०० रुपये मींजूर केले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िाढत्या महागाईचा विचार करता २०० रुपयात कापडासह लशलाईचा खचच 
भागविणे अशक्य असल्याने उक्त रक्कमेमध्ये िाढ करण्यात यािी अशी मागणी पालकाींनी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच धचमूर (जज.चींद्रपूर) येथील पालकाींनी शासनान े विद्यार्थयाांच्या खात्यािर रक्कम न 
्ाकता खादी ग्रामोद्योग महामींडळाकडून गणिेश पुरिािेत, अशी मागणी माहे जून, २०१७ च्या 
सुमारास सींबध त अध का-याींकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रतिश्नोक्त भाग (१) ि (२) बाबत कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
(४) सिच लशक्षा अलभयान ही कें द्र पुरस्कृत योजना असून सदर योजना कें द्र शासनाच्या 
मागचदशचक सचूनाींनसुार राबविण्यात येते. सदर योजनेंतगचत शासकीय ि स्थानिकनक सींस्थाींच्या 
शाळाींम ील इयत्ता १ ली त े८ िी म ील लशक्षण घेत असणाऱ्या सिच मुली, अनूसूधचत जाती 
ि जमातीची मुले आणण दाररद्रयरेषेखालील सिच मुले याींना रतिती गणिेश रु.२००/- यारतिमाण े२ 
गणिेश सींचाकरीता एकूण रु.४००/- इतकी तरतूद मींजूर आहे. 
(५) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातीि दहा जजल्हयाांमधीि लशधावाटप दिुानाांतून प्रायोधगि तत्वावर  
सारस्वस्त बॅिेची सेवा देण्यात येणार असल्याबाबत 

  

(२२)  ८७२९२ (२१-०८-२०१७).   डॉ.सुजजत लमणचेिर (हातिणांगिे) :   सन्माननीय अन् न व 
नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामीण भागात डडजज्ल व्यिहाराींना रतिोत्साहन देण्याकररता शासनाने दहा 
जजल्हयाींम ील लश ािा्प दकुानाींतून रतिायोधगक तत्िािर सारस्िस्त बॅंकेची सेिा देण्यात येणार 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याकररता कोणकोणत्या जजल्हयाची निकनिड करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, यामध्ये बॅंकेच्या कोणत्या सेिा पुरविण्यात येणार आहे ?  
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श्री. धगरीश बापट (१२-०९-२०१७) :(१) होय.  
     कें द्र शासनाने दद.८ नोव्हेंबर,२०१६ च्या कायाचलयीन ज्ञापनाद्िारे राज्यातील रास्तभाि/ 
लश ािा्प दकुानदार ि ककरकोळ केरोसीन दकुानदार याींना व्यािसानिकयक रतिनिकतनिकन ी (Business 
Correspondents) म्हणून काम करण्यासा्ी कायचपध्दती विदहत केली आहे. सदर 
कायचपध्दतीनसुार दद.६ डडसेंबर, २०१६ च्या शासन निकनणचयान्िये रतित्येक जजल्हा स्तरािर 
जजल्हाध कारी याींच्या अध्यक्षतखेाली जजल्हास्तरीय अींमलबजािणी सलमती (District Level 
Implementation Committee) ग्ीत करण्यात आली आहे.  जजल्ह्यातील या सलमतीन े
विदहत कायचपध्दतीचा अिलींब करुन सदर जजल्हास्तरीय सलमतीमध्ये जजल्हयातील बकँाकडून 
रास्तभाि दकुान े सींपाददत कराियाची आहेत. परींतु ज्या द्काणी राषरीयकृत बँकाकडून 
रास्तभाि दकुान ेसींपाददत झाली नसतील अथिा काही बँका इच्छुक नसतील अशा द्काणी 
खाजगी बँका यासा्ी इच्छूक असल्यास रास्तभाि दकुान े सींपाददत करुन राज्यातील 
रास्तभाि/लश ािा्प दकुानदार ि ककरकोळ केरासीन  दकुानदार याींना व्यािसानिकयक रतिनिकतनिकन ी 
म्हणून निकनयुक्ती करण्यासा्ी राषरीयकृत बँकासोबतच खाजगी बकँाना  अनुमती देण्याबाबत 
शासन पररपत्रक ददनाींक ३ फेब्रुिारी, २०१७  निकनगचलमत करण्यात आलेले आहे 
(२) सारस्ित बँकेला साींगली, लसीं ुदगुच, कोल्हापूर (५०% रास्तभाि दकुान), अकोला, नागपूर 
(DSO), जळगाींि, सोलापूर (FDO), नागपूर (FDO), रत्नाधगरी, नालशक (उिचररत रास्तभाि 
दकूाने) या जजह्याच ेिा्प करण्यात आले आहे. 
(३) रास्तभाि दकुानाींना बँकीींग सेिा जसे कजचदाराींची ओळख प्िणे, लहान रकमेच्या ्ेिी 
घेण,े कमी रक्कमेच्या ्ेिी वितरीत करणे, Micro Insurance, Mutual fund, Pension 
product इत्यादी बँकीींग सेिा पुरविणे तसेच, बँक व्यिसायाच्या अनुषींगाने इतर अनेक 
व्यिहार नेमण्यात आलेले व्यािसानिकयक रतिनिकतनिकन ी करणार आहेत. 

___________ 
  

मौज ेलिांगनूर व नेसरी (ता.गडटहांग्िज,जज.िोल्हापूर) या गावातीि लशधापत्रत्रिा  
धारिाांना अन्न सुरक्षा योजनेचा िाभ देण्याची मागणी 

  

(२३)  ८७५२२ (२१-०८-२०१७).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
अन् न व नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज े ललींगनूर ि नेसरी (ता.गडदहींग्लज, जज.कोल्हापूर) या गािातील लश ापत्रत्रका ारकाींनी 
अन्न सुरक्षा सुरके्षचा लाभ देण्याची मागणी तहलसलदार याींचकेड े स्थानिकनक लोकरतिनिकतनिकन ी, 
चींदगड याींनी ददनाींक ददनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१४ रोजी ि अनेकिेळा करुनही अन्न सुरक्षा 
योजनेचा लाभ देण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान े शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात काय 
आढळून आले ि तद्नुसार अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्याबाबत कोणती कायचिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट (१३-०९-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) रतिस्तुत रतिकरणी चौकशी करुन विदहत केलेल्या निकनकषाींनुसार सदर लश ापत्रत्रका ारकाींपैकी 
पात्र लश ापत्रत्रका ारकाींचा राषरीय अन्नसुरक्षा योजनेत समािशे करण्यात आला आहे ि 
निकनयलमतपणे अन्न ान्याचा पुरि्ा करण्यात येत आहे. 
(३) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात ऐनतहालसि किल्ल्याांचे गॅझटेटयर िरण्याबाबत 
  

(२४)  ८७७६८ (२१-०८-२०१७).   श्री.राणाजगजीतलसांह पाटीि (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
साांस् िृनति िायफ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात जजल्हानिकनहाय ऐनिकतहालसक ककल्ल्याींच ेगॅझदे्यर करण्याचा निकनणचय शासनाने घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभाचत शासनाने काय निकनयोजन केले ि त्याचा तपशील काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर योजनेंतगचत ककल्ल्याींचे सींि चन करण्याचे दृष्ीने शासन कोणकोणत्या 
योजना ि कामे हाती घेणार आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त योजनेची अींमलबजािणी केव्हाींपासून करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०३-१०-२०१७) :(१) ि (२) नाही. 
     दशचनिकनका विगाभाच्या सींपादक मींडळान े राज्य गॅझदे्अर माललके अींतगचत राज्यातील 
ककल्ल्याींचे विभागनिकनहाय गॅझदे्अर करण्याचा निकनणचय घेतला आहे. यासींदभाचत रतिथमत: कोकण 
विभागातील ककल्ल्याींची मादहती सींकलीत करण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. 
(३) सदर योजनेतींगचत ककल्याींच े गॅझदे्अर ग्रींथ तयार करणे अपेक्षक्षत असून, ककल्ल्याींच्या 
सींि चनाच ेकाम अपेक्षीत नाही. 
(४) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 
(५) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात प्रत्येि तािुक्यात कक्रडा सांिुि उभारण्याबाबत 
  

(२५)  ८७९३३ (२१-०८-२०१७).   श्री.राणाजगजीतलसांह पाटीि (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात रतित्येक तालुक्यात कक्रडा सींकुल उभारण्यासा्ी शासनाने रु.१ को्ी अनुदान 
मयाचदेतील काम करण्याचे ्रविले असनू उस्मानाबाद, लोहारा, िाशी, परींडा (जज.उस्मानाबाद) 
आदद द्काणी जागा उपलब्  नसल्याने कक्रडा सींकुलाची उभारणी करण्याींत आली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, यासा्ी जागा उपलब्घ करण्याबाबतची कायचिाही सुरु आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यानुसार कोणती 
कायचिाही केली तसेच सदर कक्रडा सींकुल उभारणीबाबतच्या रतिस्तािाची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१७) :(१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) उस्मानाबाद तालुका क्रीडा सींकुलाबाबत माजी स्थानिकनक लोरतिनिकतनिकन ी याींनी क्रीडा सींकुल 
येडशी येथ े न करता ढोकी येथ े करण्याबाबत जजल्हाध कारी याींना कळविले आहे. त्यानुसार 
ढोकी येथील तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याची जागा रतिाप्त करण्यासा्ी रतिस्ताि 
साखर आयुक्त, पुणे याींच ेमान्यतसेा्ी सादर करण्यात आला आहे. 
     लोहारा तालुका क्रीडा सींकुलासा्ी ग्रामपींचायत जेिळी येथील जागा पाहणीच ेकाम जजल्हा 
क्रीडा अध कारी, उस्मानाबाद याींच्यामाफच त चाल ुआहे.   
     िाशी तालुका क्रीडा सींकुलासा्ी मौ.िाशी येथील श्री. लशिाजी लशक्षण रतिसारक मींडळ, 
बाशी, जज.सोलापूर याींच्या मालकीची जागा रतिाप्त झाली होती. परींत,ु रतिाप्त झालेल्या जागेबाबत 
श्री.लशिाजी लशक्षण रतिसारक मींडळ, बाशी ि जागा ददलेल्या शेतकऱ्याींमध्ये न्यायालयीन रतिकरण 
सुरु आहे. 
     परींडा तालुका क्रीडा सींकुलासा्ी सीना कोळेगाि रतिकल्प िसाहती म ील जागेची पाहणी 
तहलसलदार याींच्यासोबत जजल्हा क्रीडा अध करी, उस्मानाबाद याींनी केली असून कायचकारी 
अलभयींता, सीना कोळेगाींि रतिकल्प, परींडा याींच्याकडून जागा उपलब्  करुन देण्याकररता 
पा्पुरािा करण्यात येत आहे. 
(४) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

मािेगाांव (जज.नालशि) शहरातीि लशधापत्रत्रिाधारिाांना लशधावाटपाच े 
रॉिेि व धान्य पुरवठा व्यवजस्थतररत्या िरण्याबाबत 

(२६)  ८८१५३ (२१-०८-२०१७).   श्री.आलसर् शेख (मािेगाांव मध्य) :   सन्माननीय अन् न व 
नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालेगाींि (जज.नालशक) शहरातील लश ापत्रत्रका ारकाींना लश ािा्पाच े रॉकेल ि  ान्य 
पुरि्ा सींबींध त कायाचलयाकडून व्यिजस्थतररत्या करण्यात येत नसल्याच ेमाहे एवरतिल, २०१७ 
मध्ये िा त्या दरम्यान निकनदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त द्काणी लश ािा्पाच्या  ान्याचे व्यिजस्थत िा्प होत नसल्याने 
जनतेची उपासमार होत असुन याबाबत सींबध ताींना  स्थानिकनक लोकरतिनिकतनिकन ीींनी  िारींिार सूधचत 
करुनही त्याकड ेदलुचक्ष करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
त्यानुषींगाने उक्त द्काणी निकनयलमत  ान्याचे िा्प होण्याकररता कोणती कायचिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट (२२-०९-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     माहे एवरतिल, २०१७ मध्ये मालेगाि (जज.नालशक) शहरातील पात्र लश ापत्रत्रका ारकाींना 
निकनयलमत केरोलसन वितररत करण्यात आले आहे.      
     तसेच माहे एवरतिल, २०१७ मध्ये मालेगाि (जज.नालशक) शहरातील अींत्योदय/रतिा ान्य कु्ुींब 
लश ापत्रत्रका ारकाींना निकनयमानुसार १०० ्क्के अन्न ान्याच ेवितरण करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     लश ािा्पाच्या  ान्याच े व्यिजस्थत िा्प होत नसल्याबाबत स्थानिकनक 
लोकरतिनिकतनिकन ीींकडून कोणत्याही तक्रारी रतिाप्त झालेल्या नाही. 
(३) ि (४) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर येथीि श्री अांबाबाई मांटदराचा राज्य सांरक्षक्षत स्मारिामध्ये समावशे िरण्याबाबत 
  

(२७)  ८८२९२ (२१-०८-२०१७).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
साांस् िृनति िायफ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर येथील श्री अींबाबाई मींददराचा राज्य सींरक्षक्षत स्मारकामध्ये समािेश 
करण्याबाबतचा अींनिकतम अहिाल परुातत्ि विभागाकडून शासनास रतिाप्त झाला आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर मींददराचा राज्य सींरक्षक्षत स्मारकाींत समािशे करण्याबाबत रतिाथलमक 
अध सुचना निकनगचलमत केल्यानींतर कोणती कायचिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) श्री अींबाबाई मींददराची रतिाथलमक अध सुचना निकनगचलमत झाल्यानींतर सदर रतिाथलमक 
अध सूचनेिर मींददर पररसरातील २३ दकुानदाराींसह तीन इतर लोकाींनी हरकती घेतल्या होत्या. 
सदर हरकतीींचे निकनराकरण केल्यानींतर अींनिकतम अध सुचनेचा रतिस्ताि शासनास सादर करण्यात 
आला आहे. 
परींतू त्याींनतरही रतिाथलमक अध सचुनेतील अनुसूधचत मालकी या तक्त्याबाबत हरकती घेण्यात 
आल्या होत्या. त्याबाबत सींचालनालय स्तरािर सुनािणी घेण्याच्या आदेशानुसार सींचालनालयात 
घेतलेल्या सुनािणीच्या अनुषींगाने मालकी हक्काबाबत मा.विभागीय आयुक्त, पुणे याींनी 
त्याच्या स्तरािर भुलमअलभलेख अध कारी, कोल्हापूर याींच्याकडील अचकू मादहती 
सींचालनालयास उपलब्  करुन देण्याबाबत निकनदेश व्हाि ेअस ेकळविले आहे. 
(३) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

 
___________ 
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राज्यात असिेल्या गडिोट, पुरातन मांटदरे, िेण्या व पुरातन वास्त ूयाांच्या  
जतन आणण सांवधफनाच्या धोरणाबाबत 

  

(२८)  ८८६६० (२१-०८-२०१७).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी), श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे 
(जळगाव शहर) :  सन्माननीय साांस् िृनति िायफ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात असलेल्या गडको्, पुरातन मींददरे, लेण्या ि पुरातन िास्तू याींच्या जतन आणण 
सींि चनासा्ी शासनान े्ोस  ोरण आखलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे राज्याच्या पुरातत्ि खात्याला पयच् न, महसूल, लसींचन याींसारखा दजाच 
ककीं िा महत्ि देण्यात न आल्याने राज्यातील उक्त बाबीींना िल्डच हेरी्ेज साई्चे नामाींकन लमळू 
शकत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
त्यानुसार राज्यातील गडको्, पुरातन मींददरे, लेण्या ि पुरातन िास्तू याींना हेरी्ेज दजाच िा 
नामाींकन लमळण्याकररता कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, कायाचिाहीच े स्िरूप 
काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ववनोद तावड े (२९-०९-२०१७) :(१) नाही, हे खरे नाही. पुरातत्ि ि िस्तुसींग्रहालये 
सींचालनालय, महाराषर राज्य महाराषर रतिाचीन स्मारके, पुरातजत्िय स्थळे ि अिशेष 
अध निकनयम १९६० च्या अन्िये राज्यातील साींस् कृनिकतक िारसाचे सींरक्षण, जतन, सींि चन सींशो न 
करते. सींचालनालयाच्या अखत्याररत असलेल्या राज्य सींरक्षक्षत स्मारकाींच े जतन ि सींि चन 
पुरातत्िीय सींकेतािली ि उपलब्  असलेल्या निकन ीनुसार करत.े ककल्ले हे राज्याच ेिैभि असून 
त्याींच्या सींि चनासा्ी शासनाने सलमती ग्ीत केली आहे ि गडसींि चन योजनेअींतगचत पदहल्या 
्प्प्यात १४ ककल्ल्याींच्या दरुुस्तीिर रु. ३०,०८,९८,१३१/- इतकी रक्कम खचच करण्यात आली 
असून या योजनेच्या दसुऱ्या ्प्प्यातील १४ ककल्ल्याींच्या सींि चनासा्ी रु. ६३,१२,९०,८३२/- 
इतक्या रक्कमेची रतिशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
(२) नाही 
(३) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 
(४) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर येथीि िरवीर ननवालसनी श्री अांबाबाईच्या मुतीची होत असिेिी झीज 
  

(२९)  ८८९४५ (२१-०८-२०१७).   श्री.अननि बाबर (खानापूर), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), 
श्री.सत्यजीत पाटीि-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय साांस् िृनति िायफ मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर येथील श्री अींबाबाईच्या मुतीिर दोन िषाचपूिी रासायनिकनक सींि चन रतिकक्रया 
केल्यानींतरहीची मुतीची झीज होऊ लागल्याचे माहे म,े २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान निकनदशचनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच उक्त मुतीची रासायनिकनक सींि चन रतिकक्रयेिेळी करिीर निकनिासीनी श्री अींबाबाई 
मुतीिरुन नागधचन्ह आणण शींख ही धचन्हे नष् झाल्यारतिकरणी राज्य शासनान े पुरातत्ि 
विभागाला माहे एवरतिल, २०१७ रोजी िा त्या सुमारास पत्र ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त मुती सींि चनासा्ी केलेली ही रासायनिकनक सींि चनाची रतिकक्रया अपयशी 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
त्यानुसार उक्त मुतीची झीज होऊ नये याकररता ि रतिश्न भाग (२) बाबत कोणती कायचिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) लागू नाही. तथावप ितृ्तपत्रात रतिलसध्द झालेल्या बातम्याींच्या अनुषींगाने उप अध क्षक, 
पुरातत् िीय रसायन तज्ञ, भारतीय पुरातत्ि सिेक्षण, औरींगाबाद याींनी दद. २ जून, २०१७ रोजी 
श्री अींबाबाई मतुीची पहाणी केली असता मुतीची झीज होऊ नये म्हूणन देिस्थान व्यिस्थापन 
सलमती, कोल्हापूर याींना उपयोजना सुचविल्या आहेत. 
(५) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

सोिापूर जजल्हयात व शहरामध्ये िेरोलसनचा िोटा िमी िरण्यात आल्याबाबत 
  

(३०)  ८९१०९ (२१-०८-२०१७).   िुमारी प्रणणती लशांदे (सोिापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
अन् न व नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनान े गॅस कनके्शन असणाऱ्या कु्ुींबास केरोलसन बींद करण्याच े आदेश 
ददल्याने सोलापूर शहर ि जजल्हयात ६ लाख २५ हजार ४१८ लश ापत्रत्रका असून त्यापैकी ३ 
लाख २० हजार ८३० जणाींकड ेगॅस कनेक्श्न आहे, तरीही केरोलसनचा को्ा ४ लाख ८ हजार 
लल्रने कमी करण्यात आला असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये िा त्या सुमारास निकनदशचनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माळलशरस ि साींगोला तालुक्यात केरोलसनच्या को्यात कोणतीही कपात केली 
नसल्याच ेनिकनदशचनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त रतिकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
ि त्यानसुार कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट (२२-०९-२०१७) :(१) कें द्र शासनाकडून राज्यास रतिाप्त होणारे केरेालसन केिळ 
त्रबगर गॅसजोडणी लश ापत्रत्रका ारकाींनाच अनुजे्ञय आहे. माहे ऑक््ोबर,२०१६ मध्ये सोलापूर 
शहरास ि सोलापूर जजल्ह्यास अनुक्रम े३९६ कक.ली ि ११२८ कक.ली.केरोलसन को्ा देण्यात येत 
होता. तथावप, गॅस ारकाींच्या सींख्येत िाढ होत असल्यामुळे ि दद.१३ ऑक््ोबर,२०१६ च्या 
शासन पररपत्रकान्िये केरोलसन पात्र त्रबगरगॅस जोडणी  लश ापत्रत्रका ारकाींना केरोलसन 
लमळण्यासा्ी दद.१ नोव्हेंबर, २०१६ पासून  आ ार क्रमाींक सादर करणे अनिकनिायच करण्यात 
आल्यामुळे सोलापूर शहरात ३०,९४० लश ापत्रत्रका ारक ि सोलापूर जजल्ह्यात १,७०,२४७ 
लश ापत्रत्रका ारक केरेालसन लमळण्यास पात्र ्रले. यास्ति सोलापूर शहरास ि सोलापूर 
जजल्ह्यास माहे म,े२०१७ करीता अनुक्रम े१२० कक.ली. ि ६०० कक.ली. केरोलसन को्ा वितरीत 
करण्यात आलेला आहे. 
     लश ापत्रत्रका ारकाींनी आ ार क्रमाींक सादर केल्यानींतर त ेकेरोलसन लमळण्यास पात्र ्रत 
आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     दद.१३ ऑक््ोबर,२०१६ च्या शासन पररपत्रकास अनुसरून माळलशरस ि साींगोला या 
तालुक्याींचाही केरोलसन को्ा कमी झालेला आहे. 
(३) ि (४) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

येविा (जज.नालशि) येथ ेअल्पसांख्याांि समाजातीि ववद्यार्थयाांसाठी  
नवीन शासिीय तांत्रननिेतन सांस्था सुरु िरण्याबाबत 

  

(३१)  ८९१७८ (२१-०८-२०१७).   श्री.छगन भजुबळ (येविा) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) येिला (जज.नालशक) येथे अल्पसींख्याींक समाजातील विद्यार्थयाांसा्ी निीन शासकीय 
तींत्रनिकनकेतन सींस्था सुरु करण्याबाबत स्थानिकनक लोकरतिनिकतनिकन ीींनी ददनाींक २ जून २०१७ रोजी िा 
त्यासुमारास शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त रतिकरणी शासनाने कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१७) :(१) होय. 
(२) ि (३) सदर रतिकरणी येिला ि त्या पररसरातील अल्पसींख्याक समाजाची लोकसींख्या, 
उपलब्  शैक्षणणक सुवि ा इत्यादी बाबीींची पडताळणी करण्यात येत आहे. 

 
___________ 
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मुांबईमध्ये ३ हजार पूवफ प्राथलमि शाळा असून महापालििा किां वा शासन दरबारी  
याांची िुठिीच नोंद नसल्याबाबत 

  

(३२)  ८९३३५ (२३-०८-२०१७).   श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेि) :   सन्माननीय शािेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईमध्ये समुारे ३ हजार पूिच रतिाथलमक शाळा असून महापाललका ककीं िा शासनाकड े  
याींची कोणतीही नोंद नसल्याच ेमाहे म,े २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान निकनदशचनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, पूिच रतिाथलमक शाळाींची नोंदणीच केली जात नसल्याने लशक्षण विभागाकड ेया 
शाळाींची कोणतीही अध कृत आकडिेारी नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लशक्षण विभागाकड े तक्रार दाखल केल्यानींतरही कारिाई होत नसून पूिच 
रतिाथलमक शाळाींसा्ी कायदा, निकनयमािली अजस्तत्िातच नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय आढळून 
आले ि त्यानसुार शासनान े पूिच रतिाथलमक शाळाींसा्ी कायदा ि निकनयमािली बनविण्यासा्ी 
कोणती कायचिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२८-०९-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२)  ि (३) होय. 
(४) पूिच रतिाथलमक शैक्षणणक  ोरणविषयक अध निकनयम तयार करण्याचे शासन स्तरािर 
विचारा ीन आहे. 
(५) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

नालशि येथीि िें म्ब्रीज शाळेन ेलशक्षण हक्ि िायदयाचे उल्िांघन िेल्याबाबत 
  

(३३)  ८९८८४ (२३-०८-२०१७).   श्रीमती सीमाताई टहरे (नालशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
शािेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक म ील इींग्रजी माध्यमाच्या कें त्रब्रज शाळेमध्ये लशक्षण हक्क रतििेश रतिकक्रयेत 
गैरव्यिहार झाल्याची बाब माहे जून, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान निकनदशचनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास या रतििशे रतिकक्रयेबाबत पालकाींना मादहती नसताींनाही त्याींच्या पाल्याींचे नाि 
लशक्षण हक्कच्या यादीत ्ाकण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रतिकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, लशक्षण हक्क 
कायदयाच े उल्लींघन केल्यारतिकरणी सींबध त शाळेच्या रतिशासनािर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्याची, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) लशक्षण हक्क कायदयाचे उल्लींघन केल्यारतिकरणी सींस्थेने मुख्याध्यापकाींिर जबाबदारी 
निकनजश्चत करुन त्याींना निकनलींत्रबत केले आहे. सदर शाळेचे ना हरकत रतिमाणपत्र रद्द करण्याकामी 
लशक्षण उपसींचालक, नालशक विभाग, नालशक याींनी लशक्षण सींचालक (रतिाथलमक), महाराषर 
राज्य, पुणे याींचेकड ेअहिाल सादर केला आहे. 
(४) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातीि शािेय ववद्यार्थयाांना देण्यात येणा-या मोर्त गणवेश योजनेची  
रक्िम थेट ववद्यार्थयाांच्या बँि खात्यात जमा िरण्याबाबत 

(३४)  ९१०६० (२३-०८-२०१७).   श्री.प्रतापराव पाटीि धचखिीिर (िोहा), श्री.वविास िुां भारे 
(नागपूर मध्य), श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय शािेय लशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सिच लशक्षा अलभयानाींतगचत २०१७-१८ मध्ये मोफत गणिेश योजनेच्या लाभाच ेहस्ताींतरण 
रोख स्िरुपात थे् लाभार्थयाांच्या बँक बचत खात्यात जमा करण्याचा निकनणचय लशक्षण विभागान े
घेतला असून गणिेश िा्पात होणारा विलींब आनिकनयालमतता आदद रतिकारास आळा 
घालण्यासा्ी गणिेशाचा निकन ी थे् आई ि विद्याथी याींच्या सींयुक्त खात्यात जमा होणार 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२)  तसेच श्रीगोंदा तालुक्यात (जज.अहमदनगर) पदहली त ेदहािीत लशकणा-या विद्यार्थयाांसा्ी 
विवि  रतिकारच्या लशषयितृ्ती, अपघात विमा योजना, सावित्रीबाई फुले लशषयितृ्ती, मोफत 
गणिेश योजना राबविल्या जात असून शासनाकडून विद्यार्थयाांना बकेँत खाते उघडून 
योजनेच्या लाभाची रक्कम थे् बँक खात्यात जमा करण्याच े लशक्षण विभागाला आदेश ददले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याकररता बॅंकेत विनाशुल्क खात े उघडण्याकररता विद्यार्थयाांच्या आईकड े
पॅनकाडच नसल्याने अडचणी येत असल्याचे तसेच जजल्ह्यातील सिच बँका विद्यार्थयाांचे णझरो 
बॅलन्सिर खाते उघडण्यासा्ी आणण सुरू ्ेिण्यासा्ी ्ाळा्ाळ करीत असल्याच ेमाहे एवरतिल, 
२०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान निकनदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिच लशक्षा अलभयानाींतगचत मोफत गणिेश योजना निकन ी उपलब्द करून 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१७) :(१), (२) ि (३) हे खरे आहे. 
(४) सिच लशक्षा अलभयानाींतगचत मोफत गणिेश योजनेचा निकन ी शाळास्तरािर वितरीत करण्यात 
आला असून पात्र विद्यार्थयाांनी गणिेश खरेदी केल्याची पािती दाखिून अनुदान लाभार्थयाचच्या 
बँक खात्यात िगच करण्यात येणार आहे. 
(५) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
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मािवण येथीि भांडारी लशक्षण सांस्थेच्या हायस्िूि मधीि लशक्षक्षिेचे  
वेतन गत १० मटहन्यापासून थकित असल्याबाबत 

  

(३५)  ९१२६१ (२३-०८-२०१७).   श्री.सुननि लशांदे (वरळी) :   सन्माननीय शािेय लशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालिण (जज.लसीं ुदगुच) येथील भींडारी लशक्षण सींस्थेच्या रतिशाळेत १९८९ पासून कायमस्िरूपी 
लशक्षक्षका म्हणून काम कररत असताना ददनाींक १ ऑगस्् २०१६ पासून माध्यलमक विभागाच्या 
लशक्षणाध काऱ् याींनी अध काराचा दरुूपयोग करून िेतन थाींबविले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, कोणतेही कारण नसताना िेतन थाींबविल्यामळेु सदरहू मदहला लशक्षक्षका 
आधथचक कोंडीत सापडल्यान ेमालसक िेतन विनाविलींब लमळािेत यासा्ी गत ६ मदहन्यापासून 
सातत्याने लशक्षणाध कारी माध्यलमक विभाग, लसीं ुदगुच, मा.लशक्षणमींत्री, मा.पालकमींत्री, 
मा.मुख्यमींत्री आदीकड ेनिकनिेदन ेसादर केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मदहला लशक्षक्षकेने रोखलेला पगार न लमळाल्यामुळे ददनाींक ३ जुलै २०१७ 
पासून लशक्षणाध कारी कायाचलयासमोर बमेुदत उपोषणास बसण्याचा इशारा ददला असनू 
त्याबाबतच े लेखी निकनिेदन जजल्हाध कारी लसीं ुदगुच, मा.पालकमींत्री, लसीं ुदगुच जजल्हा, आदीकड े
ददनाींक २० जून, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त रतिकरणाची शासनान े चौकशी केली आहे काय, त्यानुषींगान े सदरहू 
लशक्षक्षकेस विनाविलींब गत १० मदहन्याींपासूनच्या थकबाकीसह निकनयलमत िेतन लमळण्याच्या 
दषॄ्ीने कोणती कायचिाही केली तसेच अध काराचा दरुूपयोग करून िेतन रोखणाऱ्या 
लशक्षणाध काऱ् याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१७) : (१) , (२) ि (३) हे अींशत: खरे आहे. 
(४) या रतिकरणी सींस्थकेडून कोणतेही सहकायच लमळत नसल्यामुळे लशक्षणाध कारी स्तरािरुन 
श्रीमती द्कम ि श्री. पा्ील याींचे जलु,ै २०१७ चे िेतन अदा करण्यात आले असून माधगल 
थकबाकीचे ितेन त्रबल सादर करण्यासा्ी सींबीं ीत मुख्याध्यापकास कळविण्यात आले आहे. 
(५) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

पुणे जजल्हयात जिस्वराज्य २ प्रिल्पाांतगफत टांचाईग्रस्त गावातीि िाम ेसुरु िरण्याबाबत 
  

(३६)  ९१७२२ (२१-०८-२०१७).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), श्री.राहूि 
िुि (दौंड) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) पुणे जजल्हयात जलस्िराज्य २ रतिकल्पाींतगचत ी्ंचाईग्रस्त गािात सा्िण ्ाक्या 
बाीं ण्यासा्ी भोर तालुक्यातील ३ गािाींसा्ी ८० लाख ८६ हजार २०६ रुपये मींजूर झाले 
असल्याच ेमाहे एवरतिल, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान निकनदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, पुणे जजल्हयातील २० गािाींसा्ी ५ को्ी ५ लाख ४७ हजार ३८१ रुपये मींजूर झाले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
त्यानुसार सदर कामाींना सुरुिात करण्याबाबत कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराव िोणीिर (२७-०९-२०१७) :(१) ि (२) अींशत: खरे आहे. 
     ददनाींक १४ माचच, २०१४ ि ददनाींक ०१ फेब्रुिारी, २०१६ रोजीच्या शासन निकनणचयानुसार 
जलस्िराज्य-२ कायचक्रमाींतगचत ५०० पेक्षा कमी लोकसींख्या असलेल्या ी्ंचाईग्रस्त गािे / 
िाडयासा्ी पाऊस पाणी सा्िण व्यिस्था निकनमाचण करणेसा्ी कायचिाही करणेत येत आहे. 
दद.२६ एवरतिल, २०१७ ि दद. १४ जलु,ै २०१७ रोजीच्या शासन निकनणचयान्िये या उपक्रमाींतगचत 
घेण्यात येणाऱ्या उपाय योजनाींना रतिशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
     जलस्िराज्य २ कायचक्रमाींतगचत पुणे जजल्हयातील ५०० पेक्षा कमी लोकसींख्या असलेल्या 
२० ी्ंचाईग्रस्त गाि/ेिाडयाींसा्ी एकूण अींदाजजत रू. ४,९३,९७,३०६/- इतक्या  खचाचच्या उपाय 
योजनाींना रतिशासकीय मान्यता देण्यात आली असून त्यामध्ये भोर तालुक्यातील ३ 
गािे/िाडया/िस्त्याींम ील रू. ८०,८६,२०६/- इतक्या अींदाजजत खचाचच्या उपाययोजनाींचा समािेश 
आहे. 
(३) सदर कामाींकररता शासन स्तरािरुन ई-निकनविदा रतिकक्रयेचा अिलींब करुन कीं त्रा्दाराची 
निकनयुक्ती करण्यात आली असून सींबींध त कीं त्रा्दारास दद. १५ जून, २०१७ रोजी कायाचरींभ आदेश 
ददले आहेत. 
(४) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  
सोिापूर जजल््यातीि प्राथलमि शाळातीि ववद्यार्थयाांना गणवेशाचे पैसे लमळािे नसल्याबाबत 

  

(३७)  ९१९३० (२३-०८-२०१७).   श्री.नारायण पाटीि (िरमाळा) :   सन्माननीय शािेय 
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर जजल्ह्यातील रतिाथलमक शाळातील विद्यार्थयाांना शाळा सुरु होण्याच्या पदहल्या 
ददिशी ददनाींक १५ जून, २०१७ रोजी िा त्यासमुारास गणिेशाच ेपसैे लमळाले नाहीत, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, गणिेशाचे पैस ेविद्यार्थयाांना देण्यास विलींब होण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर विद्यार्थयाांना गणिेशाचे पैस ेदेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायचिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) दद.०५/१२/२०१६ च्या शासन निकनणचयान्िये गणिेश योजनेसह इतर अनेक 
योजनाींमध्ये िस्तुस्िरुपात लमळणाऱ्या लाभाच ेहस्ताींतरण रोख स्िरुपात थे् लाभार्थयाांच्या बँक 
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खात्यात करण्याबाबत निकनणचय घेतला आहे. यानुषींगान ेसन २०१७-१८ मध्ये सदर योजनेच ेरतिती 
लाभाथी २ गणिेश सींचासा्ी रतित्येकी रु.४००/- इतकी रक्कम लाभार्थयाांच्या बँक खात्यामध्ये 
जमा करण्यासा्ी पात्र विद्यार्थयाांची बकँ खाती उघडण्याबाबत कायचिाही सुरु आहे. तसेच, सदर 
योजनेचा निकन ी शाळास्तरािर वितरीत करण्यात आला असनू पात्र विद्यार्थयाांनी गणिेश खरेदी 
केल्याची पािती दाखिून अनुदान लाभार्थयाांच्या बँक खात्यात िगच करण्यात येणार आहे. 
(४) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

भडगाांव (जज.जळगाांव) येथीि कक्रडा सांिुि वॉि िां पाऊां ड बाांधण्यािररता  
ववशेष बाब म्ब्हणून ननधी लमळणेबाबत 

(३८)  ९१९८७ (२१-०८-२०१७).   श्री.किशोर पाटीि (पाचोरा), श्री.चांद्रिाांत सोनवण े(चोपडा) :   
सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अभडगाींि (जज.जळगाींि) येथील क्रीडा सींकुलास िॉल कीं पाऊीं ड बाीं ण्याकररता विशेष बाब 
म्हणून निकन ी लमळणेबाबत स्थानिकनक लोकरतिनिकतनिकन ीनी मा. शालेय लशक्षण मींत्री, याींना ददनाींक 
३१ माचच, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास लेखी निकनिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर निकनिेदनानुसार निकन ी उपलब्  करण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसचे, जळगाींि जजल्ह्यात एकूण ककती ि कोणकोणत्या तालुक्यात क्रीडा सींकुलाचे 
बाीं काम सुरु आहे तसेच कक्रडा सींकुलासा्ी ककती रक्कमचेी तरतूद केली आहे ि त्यािर 
आतापयांत ककती खचच करण्यात आला आहे, 
(४) असल्यास, शासनाने या रतिकरणी चौकशी केली आहे काय, ि त्यानुषींगान ेकोणती कायचिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१७) :(१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) जळगाींि जजल्हयात एकूण १५ तालुके असून ९ तालकु्यात क्रीडा सींकुलाच े बाीं काम सुरु 
आहे. सदर तालुक्यातील क्रीडा सींकुलाची सद्यजस्थती खालील रतिमाणे आहे 
अ.क्र. 
   

तालुक्याचे 
नाींि    

वितरीत तरतूद 
(लक्ष) 

बाीं कामािरील खचच (लक्ष) 
 

१  अमळनेर  १००.०० ९५.०० 
२    भडगाींि १००.०० ९०.०० 
३     रणगाींि १००.०० ९५.०० 
४  एरींडोल  १००.०० ९५.०० 
५ मुक्ताईनगर १००.०० ९५.०० 
६ पारोळा १००.०० ९५.०० 
७ चाळीसगाींि  १००.०० ९५.०० 
८  भुसािळ १००.०० ९५.०० 
९ रािेर  १००.०० ९५.०० 



वि.स. ३५३ (28) 

१० चोपडा रतिस्ताि नव्यान े रतिशासकीय मान्यतेसा्ी क्रीडा सींचालनालयास 
रतिाप्त झाला आहे. 

११   पाचोरा रतिशासकीय मान्यता ददली आहे. तथावप, जागेबाबत िाद निकनमाचण 
झालेला आहे. 

१२ यािल जागा रतिाप्त अींदाजपत्रक ि आराखड े बनविण्याची कायचिाही सुरु 
आहे. 

१३  बोदिड जागेबाबत न्यायालयीन रतिकरण सरुु आहे. 
१४ जळगाींि  जागा अरतिाप्त 
१५ जामनेर जागा अरतिाप्त    

(४) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 
___________ 

 

जजल्हा व तािुिा क्रीडा सांिुिािररता िेअर टेिर पॉलिसी हाती 
 घेऊन त्याचा धोरणात्मि ननणफय घेण्याबाबत 

(३९)  ९२१३८ (२१-०८-२०१७).   श्री.चांद्रिाांत सोनवण े (चोपडा) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जजल्हा ि तालकुा क्रीडा सींकुलाकररता केअर ्ेकर पॉललसी रतिा ान्यक्रमाने हाती घेऊन 
त्याचा  ोरणात्मक निकनणचय घेण्याचे ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास नागपूर 
येथे झालेल्या राज्य क्रीडा विकास सलमतीच्या बै्कीत ्रविण्यात आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, केअर ्ेकर पॉललसीनुसार चोपडा (जज.जळगाींि) या तालकुा कक्रडा सींकुलाबाबत 
निकनणचय घेण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१७) :(१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) राज्य क्रीडा विकास सलमतीच्या ददनाींक १०.०३.२०१७ रोजी झालेल्या बै्कीमध्ये मा.मींत्री 
महोदयाींच्या निकनदेशानुसार राज्यातील विभाग, जजल्हा ि तालुका क्रीडा सींकुलातील क्रीडा सुवि ा, 
त्याींचा क्रीडा उपयोग / िापराकररता सद्यजस्थतीतील बाजारभािाच े मुल्याींकन (Market 
Value), उत्पादनाच े स्त्रोत, खेळ विषयक पोषक िातािरण ि कल इ. गोष्ीींचा ताींत्रत्रक ि 
शास्त्रोशुध्द अभ्यास होणेकररता बाह्य एजन्सीची निकनयुक्ती कराियाच े ्रले. त्यानुसार 
ितृ्तपत्रामध्ये जादहरात देऊन क्रीडा विषयक काम करणाऱ्या क्रीडा सींस्था, कीं पनी, क्रीडा रतिमेी 
इत्यादीकडून Care Taker & Sports Mapping बाबत तींत्रशुध्द ि अभ्यासपूणच मसुदा ककीं िा 
 ोरण तयार करणेकररता Expression of Interest (अलभव्यक्ती सूचना) घेऊन त्यानुसार 
ितृ्तपत्रामध्ये जादहरात ददली असता एकूण ९ क्रीडा सींस्थाींनी यामध्ये सहभाग नोंदविला आहे. 
त्याींच्याकडून Care Taker & Sports Mapping बाबत सादरीकरण (PPT) करण्यात आले 
असून याबाबत लिकरच निकनणचय घेण्यात येत आहे. 
(४) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
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ववक्रमगड तािुक्यातीि (जज.ठाणे) प्राथलमि शाळेतीि लशक्षिाांना 

दोन मटहन्याांच ेवेतन लमळािे नसल्याबाबत 
  

(४०)  ९२२७५ (२३-०८-२०१७).   श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.टदिीप वळस-ेपाटीि 
(आांबेगाव), श्री.जयांत पाटीि (इस्िामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.वभैव वपचड (अिोिे), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा िळवा) :   सन्माननीय शािेय 
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विक्रमगड तालकु्यातील (जज.्ाणे) रतिाथलमक शाळेतील लशक्षकाींना माहे फेब्रुिारी ि माचच, 
२०१७ या दोन मदहन्याचे िेतन लमळाले नसल्याचे माहे एवरतिल, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान 
निकनदशचनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रतिकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार सदर लशक्षकाींच ेिेतन तातडीने देणेबाबत कोणती कायचिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१७) :(१) ि (२) अींशत: खरे आहे. 
माहे फेब्रुिारी, २०१७ चे िेतन िेळेिर अदा करण्यात आले असून माचच, २०१७ चे िेतन  
विलींबाने अदा करण्यात आले आहे. सन २०१७-१८ ची वित्तीय तरतूद उपलब्  झाल्यानींतर 
माचच, २०१७ चे िेतन अदा करण्यात येत असल्यामुळे त्यास विलींब झालेला आहे.  
(३) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

चाळीसगाव (जज.जळगाव) शहराच्या मध्यवती टठिाणी असिेल्या  
शहीद हेंमत जोशी कक्रडाांगणाच्या वविास िरण्याबाबत 

  

(४१)  ९२४२० (२१-०८-२०१७).   श्री.उन्मेश पाटीि (चाळीसगाव) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाळीसगाि (जज.जळगाि) शहरातील महाविद्यालयाच्या इनडोअर स््ेडडयमचे उद्घा्न 
झाले तर शासकीय क्रीडा सींकुलाच ेहस्ताींतरण रतिलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खेळाींडूना खेळाचे मैदान कमी पडत असल्यामुळे चाळीसगाि शहराच्या 
मध्यिती द्काणी असलेल्या शहीद हेंमत जोशी कक्रडाींगणाचा विकास करण्याची मागणी होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने सदर मागणीनुसार कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जजल््यातीि त्रबिोिी येथ ेतािुिा क्रीडा सांिुि उभारण्याबाबत 
  

(४२)  ९२७०८ (२१-०८-२०१७).   श्री.सभुाष साबणे (देगिूर) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जजल्ह्यातील त्रबलोली येथे तालकुा क्रीडा सींकुल निकनमाचण करण्यासबीं ीचा रतिस्ताि 
शासनाकड ेरतिलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रतिस्ताि रतिलींत्रबत असण्याची कारणे काय आहेत,               
(३) असल्यास, उक्त तालकुा क्रीडा सींकुल उभारण्याबाबत शासनाने कोणती कायचिाही केली 
आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे कय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१७) :(१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) त्रबलोली तालकुा क्रीडा सींकुलकररता नगरपाललका, त्रबलोली याींच्यात सामींजस्य कराराद्िारे 
ग् क्र.१५३ म ील २ हेक््र २२ आर जागा रतिाप्त झालेली असून कायचकारी अलभयींता, 
सािचजनिकनक बाीं काम विभाग, देगलूर याींनी रु.१००.०० लक्षाचे अींदाजपत्रक ि आराखड े तयार 
करुन जजल्हा क्रीडा अध कारी, नाींदेड याींच्यामाफच त क्रीडा सींचालनालयास ददनाींक ०३.०८.२०१७ 
रोजी सादर केले आहेत. सदर अींदाजपत्रक ि आराखड ेरतिशासकीय मान्यतेसा्ी आगामी राज्य 
क्रीडा विकास सलमतीच्या बै्कीत सादर करण्याच ेरतिस्तावित आहे. 
(४) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

पन्हाळगड (ता.पन्हाळा, जज.िोल्हापूर) या किल्ल्याच ेजतन व सांवधफन िरण्याबाबत 
  

(४३)  ९२८९३ (२१-०८-२०१७).   श्री.सत्यजीत पाटीि-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरवीर) :   सन्माननीय साांस् िृनति िायफ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पन्हाळगड (ता.पन्हाळा, जज.कोल्हापूर) एक ऐनिकतहालसक ि पयच् न कें द्र असून दरिषी लाखो 
पयच् क इथ ेभे् देत असतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ककल्ल्याची पडझड होण्यास सुरुिात झाली असून तीन दरिाजाच ेदगड 
निकनखळू लागले असून गडािरील लोखींडी दरिाजा बसिण्याचा रतिस्ताि शासनाकड ेरतिलींत्रबत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि उक्त 
ककल्ल्याचे जतन ि सींि चन करण्याकररता कोणती कायचिाही केली ि करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१७) :(१) होय. 
(२) ि (३) हे अींशत: खरे आहे. पन्हाळगड ककल्ला भारतीय पुरातत्ि सिेक्षण मींडळ कायाचलय, 
मुींबई याींच्या अखत्याररत येतो. अध क्षक पुरातत्िविभाग याींनी कळविल्यानुसार, पन्हाळगड 
ककल्ल्यातील तीन दरिाजाच्या जनु्या सींर चनेमळेु तसेच हिातान जस्थतीमुळे पािसाळी हींगामात 
दरिाजाच े दगड निकनखळत असतात. पन्हाळगडािर तीन दरिाजा बसविण्याचा रतिस्ताि 
शासनाकड े रतिलींत्रबत असल्याबाबतची कु्लीही मादहती उपलब्  नाही .तसेच पन्हाळगड 
ककल्ल्याच्या जतन दरुुस्तीची कामे मान्यता लमळालेल्या अींदाजपत्रकानुसार ि रतिाप्त झालेल्या 
निकन ीतून भारतीय पुरातत्ि सिके्षण, मुींबई मींडल, सायन या कायाचलयाव्दारे िेळोिळेी केली 
जातात. 
(४) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातीि स्थिाांतर िरणारी ६ त े१४ या वयोगटाांतीि २ िोटीांपेक्षा  
जास्त मुिे लशक्षणाच्या प्रवाहात आिी नसल्याबाबत 

  

(४४)  ९२९८८ (२३-०८-२०१७).   डॉ.भारती िव्हेिर (वसोवा), श्री.िुणाि पाटीि (धुळे 
ग्रामीण) :   सन्माननीय शािेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात आधथचक पररस्थीमळेु िेगिेगळ्या कारणाींनी स्थलाींतर करणारी ६ ते १४ या 
ियोग्ाींतील २ को्ीींपेक्षा जास्त मुले अजूनही लशक्षणाच्या रतििाहात येऊ शकत नसल्याचे माहे 
म,े २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान निकनदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्नोंदणी पीं रिडा मोदहमेत स्थलाींतररत मुलाींची नािे शाळेत दाखल होऊन 
देखील त्याींची शाळेतील निकनयलमत उपजस्थती द्किण्याचे कतचव्य शाळा पार पाडू शकल्या 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बालाघा्, मेळघा्, डोंगरी भाग आणण आददिासी पाडयाींिर अजूनही 
िस्तीपासून १० ककलोमी्र पयांत उच्च रतिाथलमक शाळा नसून शाळाींना पुरेशा आणण 
सुवि ायुक्त इमारती तसेच ग्रामीण आणण दगुचम भागातील ९० ्क्के शाळाींमध्ये िीज आणण 
वपण्याचे पाणी उपलब्  नसल्याच ेनिकनदशचनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, ि त्यानुसार उक्त विद्यार्थयाचना 
शाळा रतििाहात आणण्याबाबत कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२८-०९-२०१७) :(१), (२) ि (३) नाही. 
(४) “बालकाींच्या मोफत ि सक्तीच्या लशक्षणाचा अध कार, २००९ नुसार स्थलाींतर करणारी 
बालके याचा अथच शाळेत नाि नोंदविलेले असेल, त्या शाळेच्या द्काणापासून नव्या द्काणी 
एका शैक्षणणक सत्रापेक्षा कमी कालाि ीत त्याींच्या पालकाींसोबत ककीं िा अन्यथा स्थलाींतर 
करणारी बालके असा करण्यात आला आहे. राज्यामध्ये रतिामुख्याने ऑक््ोबर ते माचच या 
कालाि ीमध्ये ऊसतोडणी, िी्भट्टी, रस्ते बाीं णी, कृषी उद्योग, बाीं काम,े दगडाींच्या खाणी, 
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शेती अशा निकनरनिकनराळया के्षत्राींमध्ये महाराषराच्या विवि  जजल्हयातच जजल्हयाींतून ककीं िा इतर 
जजल्हयाींतून मो्या रतिमाणािर स्थलाींतरीत कामगार रोजगारासा्ी जातात. 
    सिच लशक्षा अलभयानातींगचत स्थलाींतररत होणा-या कामगाराींच्या मुलाींसा्ी हींगामी िसनिकतगहृ 
योजना रतिनिकत िषी माहे ऑक््ोबर ते माचच या कालाि ीत राबविण्यात येत.े  सदर स्थलाींतररत 
होणा-या कामगाराींच्या मलुाींची मादहती रतिनिकत िषी िावषचक कायचयोजना ि अींदाजपत्रकात सादर 
करण्यात येत.े  त्याअनुषींगाने भारत सरकारकडून हींगामी िसनिकतगहेृ योजनेस मान्यता देण्यात 
येते. सदरची योजना ही स्थलाींतररत होणा-या कामगाराींच्या मुलाींना मूळ द्काणी 
थाींबविण्यासा्ी मींजूर असून त्याअनुषींगाने सन २०१६-१७ मध्ये ७९,४५७ विद्यार्थयाांपैकी ६७,३७३ 
इतक्या विद्यार्थयाांना स्थलाींतररत होण्यापासून रोखलेले आहे.  म्हणजेच सदर मलुाींच े लशक्षण 
त्याींच्या मूळ जागी निकनयलमत शाळेत होत असनू, जिळपास ८५% मुलाींना रोखण्यात यश 
आलेले आहे. जी मुले स्थलाींतरापासून रोखता आलेली नाहीत, अशा विद्यार्थयाांसा्ी शासन 
पररपत्रक दद. ०१/१०/२०१५ अन्िये लशक्षण हमी पत्रक देण्याची तजिीज करण्यात आलेली 
आहे. स्थलाींतरण रोखण्यासा्ी सिच लशक्षा अलभयानातींगचत निकनिासी हींगामी िसनिकतगहृ 
योजनेअींतगचत भोजन व्यिस्था उपलब्  करुन देण्यात आलेली आहे. अशा मुलाींची मादहती 
सींगणक रतिणालीव्दारे सींबींध त जजल्हयाींना उपलब्  करुन देण्याची कायचिाही सुरु आहे.”  
(५) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 
  

___________ 
  

नागपूर जजल्हयातीि सावनेर क्रीडा सांिूिाच्या वविासािरीता ननधी लमळण्याबाबत 
  

(४५)  ९३१५४ (२१-०८-२०१७).   श्री.सुननि िेदार (सावनेर), श्री.ववजय वडटे्टीवार (रम्ब्हपूरी), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी) :   
सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सािनेर (जज.नागपूर) क्रीडा सींकुलनाचा विकास तसेच विवि  कामे करण्याकरीता ५ को्ी 
६७ लक्ष् ा रूपयाींच ेसु ाररत अींदाजपत्रक तयार करून मींजूरी करीता शासनास सादर करण्यात 
आले असता या रतिस्तािास मींजूरी लमळालेली नसल्याची बाब ददनाक २२ जून, २०१७ रोजी िा 
त्या समुारास निकनदशचनास आली आहे, हे खरे आहे काय,  

(२) असल्यास, सदर रतिस्तािास रतिशासकीय मान्यतसेह निकन ी लमळण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायिाचही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सािनेर तालुका क्रीडा सींकुलाच े रु.५,६७,००,७६८/- च े सु ाररत अींदाजपत्रक ि आराखड े
जजल्हा क्रीडा अध कारी, नागपूर याींनी अलभयींता, सािचजनिकनक बाीं काम विभाग क्र.२ च्या ताींत्रत्रक 
मान्यतेसह क्रीडा सींचालनालयास सादर केले असून शासन अनुदान मयाचदा रु.१००.०० लक्ष पेक्षा  
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अध क होणाऱ्या खचाचसा्ी अनिकतररक्त तरतूद सलमती स्िबळािर उभारेल अशी सींबींध त 
सलमतीने हमी ददल्यास सदर अींदाजपत्रक ि आराखड ेरतिशासकीय मान्यतेसा्ी आगामी राज्य 
क्रीडा विकास सलमतीच्या बै्कीमध्ये विचार करण्यात येईल. 
(३) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद-जािना लशरसवाडी येथ ेआांतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या इजन्स्टटयुट ऑर् िेलमिि 
टेक्नॉिॉजी (आयसीटी) सुरु िरण्याबाबत 

  

(४६)  ९३७१९ (२१-०८-२०१७).   श्री.अब् दिु सत्तार (लसल्िोड), श्री.अलमन पटेि (मुांबादेवी), 
श्री.अस्िम शखे (मािाड पजश्चम), प्रा.वषाफ गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमफिा गाववत 
(इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र लशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद-जालना लशरसिाडी येथे रतिस्तावित आींतरराषरीय ख्यातीच े इजन्स्््यु् ऑफ 
केलमकल ्ेक्नॉलॉजी (आयसी्ी) सुरु करण्यासा्ी लशरसिाडी गािातील २०३ एकर जलमनीींच े
हस्ताींतरण माहे म,े २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान तींत्रलशक्षण विभागाकड े केले, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, उक्त आयसी्ीसा्ी निकन ीची तरतूद करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने उक्त आयसी्ी बाीं ण्याबाबत कोणती कायचिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२२-०९-२०१७) :(१) मौ.लसरसिाडी, ता.जज.जालना येथील ग् नीं १३२ म ील 
२०० एकर शासकीय जलमन इजन्स््ट्यु् ऑफ केलमकल ्ेक्नॉलॉजी या सींस्थसे महसूल ि िन 
विभागाच्या ददनाींक १७/१०/२०१६ च्या शासन ज्ञापनानुसार उपलब्  करुन देण्यात आली आहे. 
शासनाच्या ददनाींक १७/१०/२०१६ रोजीच्या ज्ञापनास अनसुरुन जजल्हाध कारी जालना याींच े
आदेश क्रमाींक २०१७/म.शा.का./जमीन/सी.आर.-२०६, ददनाींक ३०/०१/२०१७ अन्िये जमीन 
सींस्थेस सुपूतच करण्यात आली आहे. 
(२) इजन्स््ट्यु् ऑफ केलमकल ्ेक्नॉलॉजीच्या रतिस्तुत रतिकल्पाकरीता निकन ीची अद्याप तरतुद 
करण्यात आलेली नाही. 
(३) इजन्स््ट्यु् ऑफ केलमकल ्ेक्नॉलॉजीच्या रतिस्तुत रतिकल्पाच्या बाीं कामाची कायचिाही 
सींस्था करणार आहे. 
(४) रतिश्न उद्भ् ाित नाही 

___________ 
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मुांबई येथीि रांगभवन हे खिेु रांगमांच बांद असल्याबाबत 
  

(४७)  ९४२०३ (२१-०८-२०१७).   श्री.राज पुरोटहत (िुिाबा) :   सन्माननीय साांस् िृनति िायफ 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येथील कुलाबा मतदार सींघातील मेरो जस्थत रींगभिन हे खुले रींगमींच गत ककत्येक 
िषाचपासून बींद असल्याची बाब माहे जून २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान निकनदशचनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रींगमींच बींद असल्यामळेु शासनाच्या महसुलात घ् होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रींगमींचाची तात्काळ दरुुस्ती ि नतुनीकरण ककीं िा बींददस्त नाट्यगहृ 
बाीं ण्याबाबत शासन विचारा ीन आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
विचारा ीन रतिस्तािािर कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०९-२०१७) :(१) होय.  
     मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या दद.२५.९.२००३ च्या न्यायनिकनणचयानुसार रींगभिन ि 
आजूबाजचूा पररसर शाींतता के्षत्र म्हणून घोवषत करण्यात आला आहे.त्यामळेु रींगभिन ि 
तेथील कायचक्रमाींिर पूणचत: बींदी आलेली आहे. 
(२) होय. 
(३) ि (४) सद्यजस्थतीमध्ये रींगभिन ि आजूबाजूचा पररसर शाींतता के्षत्र म्हणून घोवषत 
केल्यामुळे सदर िास्तूचा िापर करणे शक्य नाही. या िास्तूचा खलेु नाट्यगहृ म्हणूनच िापर 
होणे आिश्यक आहे. यासा्ी सदर  रतिकरणी निकनजश्चत काय कायचिाही करता येऊ शकेल  
याबाबतच ेअलभरतिाय पयाचिरण विभागाकडून रतिाप्त करून घेण्याची कायचिाही करण्यात येत आहे. 
(५) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  
नाांदरूख (ता.मािवण, जज.लसांधुदगुफ) जिस्वराज्य प्रिल्पातीि दोषी अधधिारी व ताांत्रत्रि सेवा 

पुरवठादार याांच्यावर िारवाई िरण्यास होत असिेिी टदरांगाई 
  

(४८)  ९४३७८ (२१-०८-२०१७).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   
सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदरूख (ता.मालिण, जज.लसीं ुदगुच) जलस्िराज्य रतिकल्पातील दोषी ताींत्रत्रक सेिा 
पुरि्ादाराविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत उप अलभयींता, ग्रामीण पाणी पुरि्ा, उप 
विभाग देिगड याींना मुख्य कायचकारी अध कारी, जज.प., लसीं ुदगुच याींनी ददनाींक १८ फेब्रुिारी, 
२०१७ रोजी फेर आदेश ददलेले असतानाही तसेच तत्पूिी माहे एवरतिल २०१६ पासून 
शासनस्तरािरून कायचकारी अलभयींता, ग्रा.पा.पु.विभाग, जज.प., लसीं ुदगुच याींना िारींिार याबाबत 
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निकनदेश ददलेले असतानाही आजलमतीपयांत सदर रतिकल्पातील ताींत्रत्रक सेिा पुरि्ादारािर गुन्हा 
दाखल करण्यात आला नसल्याची  बाब माहे जुल ै २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान निकनदशचनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू जलस्िराज्य रतिकल्पातील तत्कालीन अध काऱ्याींकडून मागविण्यात 
आलेले खुलासे जज.प., लसीं ुदगुच याींच्याकड े रतिाप्त होिून िषचभराहून अध क कालाि ी लो्ला 
असतानाही तसेच मा.पाणी पुरि्ा ि स्िच्छता मींत्री महोदयाींनी सदर रतिकल्पातील दोषी 
अध काऱ्याींिर कारिाई करण्याच े जाहीर आश्िासन ददलेले असतानाही मुख्य कायचकारी 
अध कारी, जज.प., लसीं ुदगुच याींच्याकडून सदरहू जलस्िराज्य रतिकल्पातील तत्कालीन दोषी 
अध काऱ्याींिर आजतागायत कोणतीही कारिाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने सदरहु रतिकल्पातील ताींत्रत्रक सेिा पुरि्ादार ि तत्कालीन 
अध काऱ्याींिर कारिाई करण्यात मुख्य कायचकारी अध कारी, जज.प., लसीं ुदगुच याींच्यासह इतर 
अध काऱ्याींनी चालविलेल्या अक्षम्य ददरींगाईची चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर चौकशीत काय निकनषपन्न झाले आहे आणण सदर रतिकरणी हेतुपुरस्सर 
ददरींगाई करणाऱ्या मुख्य कायचकारी अध कारी, कायचकारी अलभयींता, ग्रा.पा.पु.वि, आणण उप 
अलभयींता, उप विभाग देिगड याींच्यािर शासनाने आजतागायत कोणती कारिाई केली िा 
करण्यातयेत आहे 
(५) असल्यास, सदरहु जलस्िराज्य रतिकल्पातील ताींत्रत्रक सेिा पुरि्ादार आणण तत्कालीन 
अध कारी याींच्यािर फौजदारी कारिाई करण्यास ककती कालाि ी अपेक्षक्षत आहे, 
(६) नसल्यास, सदर रतिकरणी दोषी ताींत्रत्रक सेिा पुरि्ादार आणण तत्कालीन अध कारी 
याींच्यािर कारिाई करण्यात अक्षम्य ददरींगाई करणाऱ्या अध काऱ्याींिर कारिाई करण्यास होत 
असलेल्या विलींबाची सिचसा ारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव िोणीिर (२७-०९-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
     मुख्य कायचकारी अध कारी, जजल्हा पररषद, लसीं ुदगुच याींनी ददनाींक १८ फेब्रुिारी, २०१७ 
च्या पत्रान्िये ताींत्रत्रक सेिा पुरि्ादारािर गुन्हा दाखल करण्याबाबत ददलेल्या फेरआदेशाींनुसार 
उप अलभयींता, ग्रामीण पाणी पुरि्ा, उप विभाग, देिगड याींनी सदर रतिकल्पातील ताींत्रत्रक सेिा 
पुरि्ादारािर गुन्हा दाखल करण्यासा्ी ददनाींक २९ माचच, २०१७ च्या पत्रान्िये पोलीस 
निकनरीक्षक, पोललस स््ेशन, मालिण याींना विनींती केली. त्याचरतिमाणे मुख्य कायचकारी अध कारी, 
जजल्हा पररषद, लसीं ुदगुच याींनी ददनाींक ३१ माचच, २०१७ च्या पत्रान्िये पोललस अ ीक्षक, 
लसीं ुदगुच याींना ताींत्रत्रक सेिा पुरि्ादाराविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत पोलीस 
निकनरीक्षक, मालिण याींना त्याींच्या स्तरािरुन सुचना देण्याची विनींती केली. 
     पोलीस अ ीक्षक, लसीं ुदगुच याींनी या रतिकरणी चौकशीमध्ये ताींत्रत्रक सेिा पुरि्ादार 
याींचेिर कायचिाही करणे इतपत पुरािा उपलब्  झालेला नसल्याचे त्याच्ररतिमाणे ताींत्रत्रक सेिा 
पुरि्ादाराचा या रतिकरणी गुन्हयामध्ये सहभाग ददसून आल्यास त्याींचेविरुध्द योग्य ती 
कायचिाही करण्यात येईल, असे मुख्य कायचकारी अध कारी, जजल्हा पररषद, लसीं ुदगुच याींना 
ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१७ च्या पत्रान्िये कळविलेले आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
     सदर रतिकरणी जलस्िराज्य रतिकल्पातील तत्कालीन सींबींध त २१ अध कारी / कमचचारी 
याींचेकडून जजल्हा पररषदेने खुलास ेमागविण्यात आलेले होते. त्यापकैी ८ अध कारी / कमचचारी 
याींचे खुलासे अमान्य करण्यात आले. ८ अध कारी / कमचचाऱ्याींपैकी सद्यजस्थतीत जजल्हा 
पररषदेकड े कायचरत असलेले २ अध कारी / कमचचारी याींचेिर रतिशासकीय कायचिाही करण्यात 
आलेली आहे. १ अध कारी सेिानिकनितृ्त झालेले असनू ५ अध कारी / कमचचारी सद्यजस्थतीत 
अन्य खात्याींकड े कायचरत असल्याने त्याींचेिर रतिशासकीय कायचिाही करण्याबाबत जजल्हा 
पररषदेकडून सींबींध त खात्याींस सचुना निकनगचलमत करण्यात आल्या आहेत. 
(३) ि (४) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 
(५) पोलीस अ ीक्षक, लसीं ुदगुच याींनी या रतिकरणी चौकशीमध्ये ताींत्रत्रक सेिा पुरि्ादार याींचेिर 
कायचिाही करणे इतपत पुरािा उपलब्  झालेला नसल्याच े त्याच्ररतिमाणे ताींत्रत्रक सेिा 
पुरि्ादाराचा या रतिकरणी गुन्हयामध्ये सहभाग ददसून आल्यास त्याींचेविरुध्द योग्य ती 
कायचिाही करण्यात येईल, असे मुख्य कायचकारी अध कारी, जजल्हा पररषद, लसीं ुदगुच याींना 
ददनाींक १९ सप् े्ंबर २०१७ च्या पत्रान्िये कळविलेले आहे. 
(६) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  
िें द्र शासनान ेिमफचारी भववष्ट्य ननवाफह ननधी योजनेचा िाभ सवफ शासिीय/ननमशासिीय व 

खाजगी सांस्था व महामांडळाांना देण्याबाबत 
  

(४९)  ९४५१३ (२१-०८-२०१७).   अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाने कमचचारी भविषय निकनिाचह निकन ी योजनेचा लाभ सिच शासकीय /निकनमशासकीय 
ि खाजगी सींस्था ि महामींडळाींना देण्याबाबतची मोदहम ददनाींक १ जानेिारी, २०१७ ते ३० जून, 
२०१७ या कालाि ीत राबविली असून त्यानुषींगाने माहे जून, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान 
मौलाना आजाद अल्पसींख्याींक आधथचक विकास महामींडळातील सिच कीं त्रा्ी कमचचाऱ्याींची नाींि 
नोंदणी करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाचे सदर निकनणचयारतिमाणे ज्या कमचचाऱ्याचे िेतन ददनाींक १ जून, २००९ 
ते ३१ ऑगस््, २०१४ पयांत रु.६५००/- पयांत आहे तसचे ददनाींक १ सप् े्ंबर त े ३१ डडसेंबर, 
२०१६ पयांत ज्या कमचचाऱ्याच ेितेन रु.१५०००/- पेक्षा कमी आहे अशा कमचचाऱ्याींना योजनेचा 
लाभ देण्यात यािा, असे ्रले हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मौलाना आजाद अल्पसींख्याींक आधथचक विकास महामींडळात कायचरत असलेल्या 
कीं त्रा्ी कमचचाऱ्याींच्या नाींिाची उक्त कमचचारी भविषय निकनिाचह निकन ी योजन े अींतगचत नोंदणी 
करण्यात आलेली नाही हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रतिश्नोक्त भाग (१) ि (२) रतिकरणी शासनान े कोणती कायचिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२१-०९-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) ि (४) आयुक्त भविषय निकनिाचह निकन ी, विभागीय कायाचलय बाींद्रा, मुींबई याींचेकड े
महामींडळाची निकनयोक्ता (Employer) म्हणून नोंदणी करण्यात आली आहे ि कें द्र शासनाच्या 
Employees Enrolment Campaign २०१७ योजने नसुार कीं त्रा्ी कमचचा-याींना लाभ देण्याची 
कायचिाही करण्यात आली आहे. 
(५) रतिश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

अिोिा (जज.अिोिा) येथीि शासिीय गोदामातीि लशधापत्रत्रिेवर 
वाटपासाठी ठेवण्यात आिेल्या धान्याचा झािेिा अपहार 

  

(५०)  ९४८७४ (२१-०८-२०१७).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोिा पूवफ) :   सन्माननीय अन् न व 
नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  अकोला (जज.अकोला) येथील शासकीय गोदामातील लश ापत्रत्रकेिर िा्पासा्ी ्ेिण्यात 
आलेल्या २०० जक्िीं्ल  ान्याचा अपहार तहसील अको् याींनी ददनाींक १५ जुल,ै २०१७ रोजी िा 
त्यासुमारास ्ाकलेल्या छाप्यामध्ये निकनदशचनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अको् येथी शासकीय गोदामातील शेकडो जक्िीं्ल  ान्याचा अपहार मागील 
तीन िषाचत तीन िळेा निकनदशचनास आला असून त्यासींदभाचत सींबींध ताींकडून रक्कम िसलू 
करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यारतिकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
त्यानुसार सींबींध तािींर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, याबाबतची सद्यजस्थती 
काय आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. धगरीश बापट (२१-०९-२०१७) :(१) तहलसलदार, अको् याींनी ददनाींक १५/७/२०१७ रोजी 
अको्, जजल्हा अकोला येथील शासकीय  ान्य गोदामाची तपासणी केली असता 
 ान्यसा्यामध्ये गहू १३६.५० जक्िीं्ल ि ताींदळू ४३ जक्िीं्ल कमी असल्याच ेनिकनदशचनास आले 
आहे. 
(२), (३) ि (४) अको् येथील शासकीय गोदामात मागील तीन िषाचत अन्न  ान्याचा अपहार 
झाल्याचे निकनदशचनास आलेले आहे.  
     सन २०१५ मध्ये जजल्हा परुि्ा अध कारी, अकोला याींनी दद.१४.०५.२०१५ रोजी अको् 
जजल्हा अकोला येथील शासकीय  ान्य गोदामाची पाहणी केली असता रतित्यक्ष मोजणीत गहु 
१७३.९२ जक्िीं्ल ि  ताींदळू ३०.६१ जक्िीं्ल कमी आढळल्यामळेु श्री.िाय.आर. जाींभोरकर, 
गोदाम व्यिस्थापक, अको् याींना जजल्हाध कारी अकोला याींच्या दद.२७.०७.२०१५ च्या 
आदेशान्िये निकनलींत्रबत करुन त्याींचे विरुध्द विभागीय चौकशी रतिस्तावित करण्यात आली आहे. 
जजल्हाध कारी याींच्या दद.१०.०७.२०१५ च्या आदेशान्िये श्री.जाींभोरकर याींच्याकडून कमी 
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आढळलेल्या  ान्याचे रतिचललत दराने एकूण रु.४,३८,०२०/- िसुल करण्याबाबत आदेश पाररत 
केले आहेत. श्री.जाींभोरकर याींनी रु.१,००,०००/- चलनाद्िारे भरणा केलेले असून त्याींच्या माहे 
ऑक््ोंबर २०१६ च्या मालसक िेतनापासून उिचररत रकमेची रतिनिकत दरमहा रु.५०००/-रतिमाणे िसुली 
करण्यात येत आहे. 
     सन २०१६ मध्ये उपजजल्हाध कारी (महसुल) अकोला याींनी दद.०५.०१.२०१६ ते 
दद.१४.०१.२०१६ या कालाि ीत अको् गोदामाच्या केलेल्या तपासणीत गोदामात गहु ३४६.६८ 
जक्िीं्ल, ताींदळु ३०७.६९ जक्िीं्ल ि साखर ३५.७५ जक्िीं्ल जास्त सा्ा असल्याच ेआढळून 
आले आहे.  जजल्हाध कारी, अकोला याींच्या दद.०८.०३.२०१६ च्या आदेशान्िये श्री.सु ीर 
थे्े,गोदाम व्यिस्थापक,अको् याींना निकनलींत्रबत करण्यात आले आहे.तसेच जजल्हाध कारी, 
अकोला याींच्या  दद.०४.०८.२०१६ च्या आदेशान्िये श्री.थे्े याींची विभागीय चौकशी सुरु 
करण्यात आली आहे. 
     सन २०१७ मध्ये तहलसलदार अको् याींनी दद.१५.०७.२०१७ रोजी शासकीय  ान्य गोदाम, 
अको् येथील तपासणी केली असता गोदामात १३६.५० जक्िीं्ल गहु ि ४३ जक्िीं्ल ताींदळु 
सा्ा कमी असल्याचे आढळून आले आहे. याबाबत श्री.एम.एस.मेश्राम, गोदामपाल शासकीय 
 ान्य गोदाम, अको् याींना जजल्हाध कारी अकोला याींच्या ददनाींक १७.७.२०१७ च्या आदेशान्िये 
निकनलींत्रबत करण्यात आले आहे.   
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, नागपूर. 


