
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४४३ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

गडधचरोली जिल् ्यात प्रा शमि शाेा या ववयायाथ याांना ले न 
 साहहत् य ुुरवाा िर् याचे िाम ननयमबा्युण ेिेल्याबाबत 

  

(१)  ५२३७ (०८-०४-२०१५).   श्री.अशमत ववलासराव देशमु  (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडचचरोली जिल् ्यात सनम सनल ानुं ानाींतगगत जिल् ा पररषं प्रशासनाने  प्राथममक 
शाळेच् या वसद्यार्थ याांना लेखन सा् य य पुरसाा कर् याचे काम यनयमहा्यप े  -यनवसंा प्रक्रिया 
राहसनन  पाच पुरसाांाराींना ्ंले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल् यास, संर पुरसाांार हािारभासापेक्षा यतप् प् ंराने जिल्  ा पररषंेला श क्षण क 
सा् यय पुरवसत ासल् याचे यनंशगनास आले,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ासल् यास, गत ५ त े ६ सषागपासनन ाचिका-याींचे पुरसाांाराींशी सींगनमत ासल्याने या 
प्रकर ाच्या चौकशीकड े ंलुगक्ष कर् यात येत ासल् याने जिल्  ा पररषंेला प्रचींड आचथगक 
नुकसान स न करासे लागत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) ासल् यास, उक् त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आ े काय ासल्यास ययात काय 
आढळनन आले सा ययानसुार ंोषीींसर को ती कारसाई केली सा कर् यात येत आ े, 
(५) नसल् यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२७-०४-२०१८) : (१) गडचचरोली जिल् यामध्ये सनम सनल ानुं ानाींतगगत 
लेखन सा् यय खरेंी कर्यासाा  ई-यनवसंा प्रक्रिया राहवस्यात आली. 
     संर यनवसंाप्रक्रियेंतगगत ससाांत कमी ंर ासलेल्या  पात्र यनवसंािारकाींकडनन लेखन 
सा् ययाचा पुरसाा कर्यात आला आ े 
(२) स (३)  े खरे ना ी. 
(४) स (५) प्रश्न उद्् ासत ना ी.  
  

___________ 
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रत्नाधगरी जिल््यातील प्रा शमि शााांमध्ये बसवव्यात आलेली 
अजननशमन यांत्रणा ववनावाुर ुडून राहील्याबाबत 

(२)  ६१९६ (०९-०४-२०१५).   श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.रमशे िदम (मोहो), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िवा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शाळाींना आगीचा िोका उद्भसन नये याकरीता ससग शाींळामध्ये ाजननशमन यींत्र ा 
हसवस्यात आली  ोती,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, ययानषुींगाने रयनाचगरी जिल््यातील २६८२ प्राथममक शाळाींमध्ये ससग मशक्षा 
ामभयानाींतगगत हसवस्यात आलेली ाजननशमन यींत्र ेवसनासापर पडनन रा ीली आ ेत,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) ासल्यास, ययाची कार े काय आ ेत, 
(४) ासल्यास, या शाळाींमध्ये ाजननशमन यींत्र ा यसरीत हसवस्याहाहत स यात 
यनषकाळिीप ा कर ाऱ्या ाचिकारी/कमगचारी याींच्यावसरुद्ध शासनाने को ती कारसाई केली सा 
कर्यात येत आ े ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (११-०६-२०१८) : (१) राज्यातील ससग शाळाींमध्ये ाजननशमन यींत्र ा 
हसवस्याहाहत शासनाकडनन सनचना ंे्यात आल्या आ ेत. 
(२) रयनाचगरी जिल््यात जिल् ा पररषंेच्या सेस खचागतनन स सांील खचागमिनन २६८२ 
शाळाींमध्ये ाजननशमन यींत्रे हसवसले आ ेत. 
(३) स (४) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 

___________ 
  

मुांबईतील शााांमध्ये ववयायाथयाांाया सुरके्षबाबताया ननयमाांची  
अांमलबिावणी होत नसल्याबाबत 

  

(३)  १२०८५ (०९-०४-२०१५).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), 
श्री.डड मल्लीिािूनू रेड्डी (रामटेि), श्री.मांगेश िुडािर (िुलाू) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वसशषेत: मुींहईतील शाळा १०० ्क्के सरुक्षक्षत नसल्याचे मा े िानेसारी, २०१५ 
मध्ये सा ययासुमारास यनंशगनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, राज्यातील सींपन ग शाळाींना सुरक्षेच्या दृष्ीने कें द्र शासनाने पाावसलेल्या 
यनयमाींचे पालन कर े गरिेचे ासताना ी मोिक्याच शाळा यनयम पाळत आ ेत,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) ासल्यास, राज्यातील शाळाींनी वसद्यार्थयाांच्या सुरक्षेहाहतच्या यनयमाींची का्ेकारेप े 
ाींमलहिास ी कर्याहाहत शासनाने को ती उपाययोिना केली सा कर्यात येत आ े तसेच 
उक्त यनयमाींची ाींमलहिास ी न कर ाऱ्या शाळाींसर शासनाने को ती कारसाई केली सा 
कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१६-०६-२०१८) : (१)  े खरे ना ी. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) वसद्यार्थयाांच्या सुरक्षेहाहतच्या यनयमाींची राज्यात ाींमलहिास ी कर्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  
ुोलादुूर( ता.जि. रायगड) ये ील शसध्देश्वर आीतील षटिोनी शााांची झालेली दरुवस् ा 

  

(४)  २९५०० (२१-०१-२०१६).   श्री.अस्लम शे  (मालाड ुजश्चम), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ससगमशक्षा ामभयाींनातींगगत  ससगत्र हाींि्यात आलेल्या ष्कोनी शाळाींचे मॉडले 
कोक ातील ायतसषृ्ी  ो ाऱ्या क्षते्रामध्ये यनरुपयोगी ारले ासल्याचे मा े ऑगस््,२०१५ रोिी 
सा यया समुारास यनंशगनास आल ेआ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, पोलांपनर (ता.जि. रायगड )येथील मसध्ंेश्सर आळीतील ष्कोनी शाळाींची 
ंरुासस्था झाली ासनन या शाळा यनरुपयोगी ारु लागल्याने ससगमशक्षा ामभयाींनाचा यनिी 
वसनासापर साया िात आ े  े लक्षात घेता शासन यसरीत आसश्यक कायगसा ी कर ार सा करीत 
आ े काय, 
(३) नसल्यास,  वसलींहाची कार े काय आ ेत? 
 
श्री. ववनोद तावड े(१६-०६-२०१८) : (१) ाींशत: खरे आ े. 
(२) ाींशत: खरे आ े. 
पोलांपनर (ता.जि.रायगड) मिील मसध्ंेश्सर आळी येथील शाळेची ष्कोनी  मारत सन २००५ 
च्या पुराच्या पा्यामध्ये ाध्यागसर हुडाली  ोती.  वसद्यार्थयाांच्या सरुक्षेच्या दृष्ीने संर शाळा 
 लसनन पोलांपनर शाळा नीं.१ येथे सरुु कर्यात आली.  सद्यजस्थतीत एम्थी फाऊीं डेशन, मुींहई 
या सामाजिक सींस्थेमाफग त हाींि्यात आलेल्या  मारतीमध्ये  वसद्याथी मशक्ष  घेत ासनन तेथे 
पुरेशा सगगखोल्या उपलब्ि ासल्याने, ष्कोनी  मारतीचा सापर केला िात ना ी. 
(३) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

सत् तरधरवाडी (ता.ससा, जि.लातूर) ये ील जिल् हा ुषरषद प्रा शमि शाेची  
इमारत धोिादायि जस् तीत असल्याबाबत 

  

(५)  ४७६३७ (१८-०५-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अशमन ुटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सय तरिरसाडी (ता.ससा, जि.लातनर) येथील जिल्  ा  पररषं प्राथममक शाळेची  मारत 
ाययींत िोकांायक झाली ासनन मभींती स छताची पन गप े पडझड झाली ासल्यामळेु 
वसद्यार्थयाांच्या जिवसतास िोका यनमाग  झाल्याने शाळेचे सगग शाळेच्या आसारात, मीं्ंरात स 
शाळेच्या व् राींड्यात भरसले िात ासनन संर  मारतीची ंरुुस्ती कर्याहाहत शाळा 
व्यसस्थापन सममती जि.प.प्रा.शाळा सयतरिरसाडी याींनी ग् मशक्ष ाचिकारी पींचायत सममती 
ससा याींना ्ंनाींक १७ माचग, २०१३, २३ डडसेंहर, २०१३, ८ िानेसारी, २०१४, १० माचग, २०१४, 
५ ऑगस््, २०१५ स ३ डडसेंहर, २०१५ रोिी सतत यनसेंन ंेऊन माग ी करुन ी संर शाळा 
ंरुुस्तीहाहत ाद्यापपयगन्त को ती ी कायगसा ी कर्यात आली ना ी, े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, संर प्रकर ाकड े ंलुगक्ष कर ाऱ्या सींहींचिताींची शासनाने चौकशी केली आ े 
काय, 
(३) ासल्यास, चौकशीत काय यनषपन्न झाले स सींहींचित ंोषी वसरुध्ं को ती कारसाई केली 
सा  कर्यात येत आ े तसेच संर शाळेची  मारत ंरुुस्तीहाहत शासनाने को ती कायगसा ी 
केली सा कर्यात  येत आ े, 
(४)  ासल्यास, संर शाळेच्या  मारतीींची ंरुुस्ती कर्याहाहत  क्रकती कालासिी लाग ार 
आ े, नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१६-०६-२०१८) : (१) ाींशत: खरे आ े. 
     सयतरिरसाडी (ता.ससा, जि.लातनर) येथील शाळेतील ८ सगगखोल्याींप की ३ सगगखोल्याींची  
ंरुुस्ती आसश्यक  ोती. 
(२), (३) स (४) तातडीची उपाययोिना म्  नन सन २०१५-१६ मध्ये जिल् ा यनयोिन 
सममतीच्या यनिीतनन रु.१.५० लक्ष यनिी उपलब्ि करुन शाळेची ंरुुस्ती कर्यात आली आ े. 
  

___________ 
  

ननांबि, जि.साांगली ये ील जिल्हा ुषरषदेाया शाेची झालेली दरुवस् ा 
  

(६)  ४८५५६ (१८-०५-२०१६).   श्री.अननल बाबर ( ानाुूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यनींहळक ( जि.साींगली) येथील जिल् ा पररषंेच्या शाळेतील मभींतीना गेलेले तड े छताींची  
कौले फु्ली ास े तसेच शाळेच्या  मारतीची मोठ्या प्रमा सर पडझड झाली आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) तसेच शाळा व्यसस्थापन सममतीचे ाध्यक्ष स ससग संस्याींनी संर शाळेची पुनहाांि ी 
कर्याहाहत ानेकसेळा जिल् ा पररषंेकड ेप्रस्तास पाावसले आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, संर शाळेची ंरुुस्ती/ पुनहाांि ी केव् ा कर्यात ये ार आ े, 
(४) ासल्यास, संर शाळेच्या पुनहाांि ीकररता शासनाने को ती कायगसा ी केली सा कर्यात 
येत आ े, 
(५) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(३१-०५-२०१८) : (१) स (२)  ोय. 
(३) स (४) ससग मशक्षा ामभयान ाींतगगत यनिी उपलब्ि करुन संर शाळेतील सगगखोली 
हाींिकाम पन ग कर्यात आले आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  
राज्यात िुनी शशक्षण मांडे बर ास्त िेली असली तरी अनिे हािाणी बेिायदेशीरषरत्या  

िूनी मांडे िायरूत असल्याबाबत 
  

(७)  ५१६७० (१२-०५-२०१६).   श्री.राि ुुरोहहत (िुलाबा), श्री.सुधािर देशम ु (नागुूर 
ुजश्चम), श्री.योगेश सागर (चारिोु) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य सरकारने १ एवप्रल, २०१० पासनन राज्यात हालाकाींचा मोफत स सक्तीच्या मशक्ष ाचा 
ाचिकार ाचियनयम, २००९ लागन केला,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, यामळेु राज्यातील मशक्ष  मींडळाना ययाआिी लागन ासलेले मुींहई प्राथममक 
मशक्ष  ाचियनयम १९४७ स ान्य तीन कायंे शासनाने रद्द केले , यया ्ाका ची शाळा, 
मींडळे, स्थायनक सममयया वससगजित कर्यात आली , ययाींच्या संस्याींनी आपली पंे ररक् त 
करावसत स म ापामलका नगरपामलकाींनी नव्याने मशक्ष  सममती स्थापन कराव्यात, ाशा 
ाध्यांेश ी १ िुल , २०१३ रोिी काढ्यात आला,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, शासनाच्या हरखास्तीनींतर ी राज्यात हऱ्याच स्थायनक स्सराज्य सींस्थाींमध्ये 
तसेच नामशक वसभागात ानेक ्ाका ी ाद्याप ी िुन्याच संस्याींकडनन हेकायंेमशरीयया 
कामकाि सरुु ासुन िुनीच मींडळे  हेकायंेशीरररयया कायगरत ासल्याचे ्ं. १५ फेब्रुसारी, 
२०१६ सा यया समुारास यनंशगनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) ासल्यास, या सींं भागत मशक्ष  आयुक्ताींनी (पु े) ्ंनाींक १६ ऑक््ोहर, २०१४ रोिी २०१३ 
च्या ाध्यांेशानसुार कायगसा ी कर्याचे आंेमशत केले  ोत,े  े  ी खरे आ े काय, 
(५) ासल्यास शासन ाध्यांेश ासताना ी  ी मशक्ष मींडळे सरुु रा ्याची कार े काय, 
(६) ासल्यास, या हेकायंेशीर मशक्ष  मींडळासर कारसाई करुन ती हींं कर्याहाहत शासनाने 
को ती कायगसा ी केली सा कर्यात आली आ े , 
(७) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
 
श्री. ववनोद तावड े(०२-०६-२०१८) :   (१)  े खरे आ े. 
(२), (३), (४) स (५) ्ंनाींक १६.०६.२०१४ रोिी प्रमसध्द् कर्यात आलेल्या, मुींहई श र 
प्राथममक मशक्ष , म ाराषर प्राथममक मशक्ष ,   द्राहां सक्तीचे प्राथममक मशक्ष  स मध्यप्रंेश 
प्राथममक मशक्ष  (यनरसन) ाचियनयम, २०१३, ान्सये शाळा मींडळे, स्थायनक सममयया क्रकीं सा 
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 तर को यया ी सममयया क्रकीं सा मींडळे ययाींचा सींहींिीत पंासिी समाप्त झाल्यानींतर वससजिगत 
 ोतील आण  संस्य आपली पंे ररक्त करतील तसेच, ाशी शाळा मींडळे, स्थायनक सममयया 
क्रकीं सा  तर को यया ी सममयया क्रकीं सा मींडळे  ी स्थायनक प्राचिकर ाच्या यनयींत्र ाखाली काम 
करतील ाशी तरतनं  कर्यात आली आ े. ययानषुींगाने, ज्या मशक्ष  मींडळाचा पंासिी समाप्त 
झालेला ना ी ाशी मींडळे पंासिी सींपेपयांत कायगरत  ोती. तथावप, संर मशक्ष  मींडळाचा 
पंासिी समाप्त झाल्यानींतर सींहींचित मशक्ष  मींडळे वससगजित झाली आ ेत. 
(६) स (७) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  
मुांबईतील १७ महाववयायालयाांनी ४० टक्िे फी वाढ िर्याच ेप्रस्ताव दा ल िेले असल्याबाबत 
  

(८)  ५५७५२ (२६-०९-२०१६).   श्री.अस्लम शे  (मालाड ुजश्चम), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेवी), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हुूरी), श्री.िुणाल ुाटील (धुे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िमनुरी), 
श्री.सुननल राऊत (ववक्रोी) :     सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ाकरासीच्या कला, साण ज्य, वसज्ञान आण  हायफोकल शाखाींतील ा्यासिमाींची फी साढ 
कर्यासींं भागत मुींहईतील १७ म ावसद्यालयाींनी ४० ्क्के फी साढ कर्याचे प्रस्तास ंाखल 
केले ासल्याचे मा े एवप्रल, २०१६ मध्ये सा ययांरम्यान यनंशगनास आले आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) ासल्यास, येयया श क्षण क सषागत वसनाानुं ायनत तकुड्याींतील प्रसेश आसाक्याहा ेर िा ार 
ासल्याने वसद्याथी तसेच पालकाींची ग रसोय  ो ार आ े,  े लक्षात घेता शासनाने को ती 
कायगसा ी केली सा कर्यात येत आ े , 
(३) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०२-०६-२०१८) : (१) ाींशत: खरे आ े. 
     मुींहई म ानगर क्षते्रातील १४ कयनषा म ावसद्यालयाींनी  .११ सी च्या वसज्ञान, साण ज्य 
स द्वसलक्षी (हायफोकल)या शाखातील ा्यासिमाींच्या फी मध्ये साढ केली आ े. 
(२) सन २०१६-१७ च्या  ययत ११ सी मध्ये ऑनलाईन प्रसेश प्रक्रिया मा् तीपुजस्तकेत कयनषा 
म ावसद्यालयाच्या पुढे ानुं ायनत / कायम वसनाानुं ायनत / स्सयींाथगस ाजययत ासे प्रकार 
नोंंवस्यात आले आ ेत. ययानसुार ययाींची फी स   मागील सषागचा क्ऑफ ंशगवस्यात आला 
आ े. श क्षण क सषग २०१६-१७ करीता  ययता ११ सी चे प्रसेश वसद्यार्थयाांने स्सत:   कयनषा 
म ावसद्यालयाींचे पसींतीिम ंेसनन ऑनलाईन पध्ंतीने  प्रसेश प्रक्रियेद्सारे प्रसेश ंे्यात आल े
आ ेत. ययामळेु वसद्याथी तसेच पालकाींची ग रसोय  ो ार ना ी. 
(३) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
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राज्यातील  ािगी शाा गणवेश, वहया-ुुस्तिाांाया नावा ाली  
आध िू फसवणूि िषरत असल्याबाबत 

  

(९)  ५८४०९ (२६-०९-२०१६).   श्री.अशमत साटम (अांधेरी ुजश्चम), श्री.योगेश सागर 
(चारिोु) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खािगी शाळा ग सेश, स या-पुस्तकाींच्या नासाखाली आचथगक फसस नक कररत 
ासल्याचे  मा े म,े २०१६ मध्ये सा यया  ंरम्यान  यनंशगनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, याहाहत मा. उच्च न्यायालयाने सन २००३ मध्ये  को यया ी शाळेला 
पालकाींना एकाच पुरसाांार क्रकीं सा ंकुानंाराींकडननच ग सेश, हु्, पुस्तके-स या आंी श क्षण क 
सा् यय खरेंी कर्याची सक्ती करता ये ार ना ी,ासे आंेश ्ंले  ोत,े  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) ासल्यास, न्यायालयाच्या आंेशासरुन राज्याच्या शालेय मशक्ष  वसभागाने आंेश काढन न ी 
गेल्या १३ सषागपासनन संर आंेशाची ाींमलहिास ीच कर्यात आलेली ना ी,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(४) ासल्यास, संर आंेशाची ाींमलहिास ी न कर ा-या शाळाींसर शासनाने को ती कारसाई 
केली ाथसा कर्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०२-०६-२०१८) : (१)  े खरे ना ी. 
(२)  े खरे आ े. 
(३)  े खरे ना ी. 
(४) स (५) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

शाहुवाडी तालुक्यातील जिल्हा ुषरषदेाया प्रा शमि शााांची झालेली दरुवस् ा 
(१०)  ५८५२८ (२२-०८-२०१६).   श्री.सत्यिीत ुाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शा ुसाडी तालकु्यात एकन   २७४ प्राथममक शाळा आ ेत  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास ानेक शाळाींची  मारत, मुलीींसाा  स्सतींत्र शौचालय, सीि, सींरक्षक मभींती, तसेच 
खेळाची म ं ाने  .प्राथममक सोयी सुवसिाीं उपलब्ि नसल्याचे यनंशगनास आले आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) ासल्यास संर ासवुसिाींमळेु वसद्यार्थयाांना ानेक समस्याींना सामोरे िासे लागत आ े,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(४) ासल्यास संर जिल् ापररषंेच्या प्राथममक शाळा सोयी सवुसिायुक्त कर्यासाा  शासनाने 
को ती कायगसा ी केली सा कर्यात येत आ े, 
(५)  नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१६-०६-२०१८) : (१)  ोय. 
(२) ाींशत: खरे आ े. 
    शा नसाडी तालुक्यातील जि.प.च्या ४ शाळाींना स्सत:च्या  मारती ना ीत स २ शाळाींमध्ये 
मुलीींसाा  स्सतींत्र शौचालये उपलब्ि ना ीत. ४८ शाळाींमध्ये सीििोड ी ना ी.  जि.प.च्या 
ह ुताींश ससग शाळाींमध्ये खेळाची म ंाने उपलब्ि आ ेत. 
(३) ाींशत: खरे आ े. 
(४) जिल् ा पररषं शाळाींमध्ये जिल् ा यनयोिन सममती स ससगमशक्षा ामभयानाींतगगत उपलब्ि 
 ो ाऱ्या यनिीतनन ्प्प्या्प्प्याने आसश्यक भौयतक सुवसिा उपलब्ि करुन ंे्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
 

  
क्रीडा स्ुधाांच ेआयोिन िरताना जिल्हा, ववभागीय व राज्य स्तरावरील  

स्ुधाू आयोजित िर्यााया हदलेल्या सुचना 
  

(११)  ६०१७९ (२२-०९-२०१६).   श्री.अजित ुवार (बारामती), श्री.राणािगिीतशसांह ुाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदाुूर), श्री.वैभव वुचड (अिोले), श्री.ुाांडुरांग बरोरा 
(शहाुूर) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)   िीडा स्पिाांचे आयोिन करताना जिल् ा, वसभागीय स राज्य स्तरासरील स्पिाग 
आयोजित कर ेहाहत सनचना ंे ारा शासन यन गय ्ंनाींक २१ एवप्रल, २०१५ रोिी सा 
ययासमुारास  िीडा वसभागाने यनगगममत केला आ े,  े खरे आ े काय, 

(२)  ासल्यास, भारतीय ऑमलजम्पक सींघ्नेशी सींलनन ासलेल्या म ाराषर ऑमलजम्पक 
ासोमसएशनच्या संस्य ासलेल्या राज्यातील ससग क्रिडा सींघ्नामाफग त जिल् ा स राज्य 
स्तरासरील स्पिाग आयोजित कर्यात येत ासनन, ययाींच्यामाफग त वसभागीय स्पिाांचे आयोिन 
कर्यात येत ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३)  ासल्यास, वसभागीय स्पिाांचे आयोिन कर्याहाहतच्या शासन यन गयामळेु राज्य क्रिडा 
सींघ्नाींना ाडच ी येत ासनन, ययाींना वसभागीय स्पिाग आयोजित कर े शक्य   ोत ना ी,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(४)  ासल्यास,  वसभागीय स्पिाांचे आयोिन कर्याची हींिनकारक ा् रद्द कर्याच्या िीडा 
सींघ्नाींच्या  माग ीहाहत  शासनाने  को ता यन गय घेतला आ े सा घे्यात येत आ े, 
(५)   नसल्यास वसलींहाची कार े काय आ े ?  
 

श्री. ववनोद तावड े(१३-०६-२०१८) : (१)  ोय. माध्यममक शालाींत प्रमा पत्र स उच्च माध्यममक 
शालाींत प्रमा पत्र परीक्षेस प्रवसषा  ो ा-या राज्य, राषरीय स आींतरराषरीय पातळीसर स भागी 
झालेल्या खेळाडन  वसद्यार्थयाांना िीडा ससलतीच े साढीस २५ गु   ंे्याहाहतच्या  सुिारीत 
कायगपध्ंतीहाहत शालेय मशक्ष  स िीडा वसभागाच्या ्ं.२१ एवप्रल,२०१५ शासन यन गयान्सये 
सनचना ंे्यात आल्या आ ेत. 
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(२), (३) स (४) िीडा सींघ्नाींना वसभागीय स्तरासर िीडा स्पिाग आयोिन कर े हींिनकारक 
कर्याहाहत प्राप्त यनसेंनाींच्या ानषुींगाने, ससांकष िोर  ारवस्यासाा , तपास ी करून 
प्रस्तास, आयुक्त िीडा स यसुकसेसा याींच्याकडनन प्राप्त करून घे्यात येत आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 

___________ 
  

राज्यातील शशक्षण ववभागातील ववववध सांवगाूतील शशक्षिाांची ुदे षरक्त असल्याबाबत 
  

(१२)  ६०६९९ (२२-०८-२०१६).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.बाासाहेब  ोरात (सांगमनेर), 
श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम श े (मालाड 
ुजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िमनुरी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात एकन   मींिनर पंाींप की मशक्षकाींची समुारे ५०  िार पंे मा े फेब्रुसारी, २०१६ ाखेर 
ररक्त ासनन,  ी पंे नवसन सींचमान्यतेनुसार  ोत ासली तरी १३  िार शाळा 
मुख्याध्यापकाींवसना सुरु ासल्याची हाह राज्याच्या आचथगक पा  ी ा सालातनन यनंशगनास 
आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच (जिल् ा पु े) पींचायत सममती ंौंड मिील मशक्ष  वसभागातील वसस्तार 
ाचिकारी,कें द्रप्रमखु, मशक्षक स  तर ाशा वसवसि सींसगागतील मींिनर पंाींप की ८६ पंे ररक्त 
आ ेत,  े  ी  ी खरे आ े. 
(३) ासल्यास, संर ररक्त पंे भर्यासाा  शासनाने को ती कायगसा ी केली  सा कर्यात 
येत आ े, 
(४) नसल्यास वसलींहाची कार े काय आ ेत, तसेच संर पंे कें व् ापयांत भर्याचे शासनाचे 
यनयोिन आ े ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०७-०६-२०१८) : (१) स (२) ाींशत: खरे आ े. 
राज्यातील स्थायनक स्सराज्य सींस्थाींमध्ये प्राथममक शाळातील प्राथममक पंसीिर मशक्षकाींची 
१५,८०७ स ापंसीिर प्राथममक मशक्षकाींची ४,९९६ ाशी एकन   २०,८०३ पंे ररक्त आ ेत 
(ययाप की मखु्यापकाींची १३३१ पंे ररक्त आ ेत). तथावप ज्या शाळेमध्ये मुख्याध्यापकाचे पं 
ररक्त आ े यया शाळेतील ज्येषातम मशक्षकास मखु्याध्यापकाींचा प्रभार ंे्याची तरतनं ासनन 
ययाप्रमा े कायगसा ी केली िात ेस पींचायत सममती ंौंड,जि.पु े येथे मींिनर पंे १०५८ ासनन 
कायगरत पंाींची सींख्या ९६१ ासल्याने ९७ पंे ररक्त आ े. 
(३) स (४) मशक्षकाींची ररक्त पंे भर ेहाहत शासन यन गय ्ंनाींक २३ िनन २०१७ नुसार 
कायगसा ी सरुु आ े. 
  

___________ 
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सातारा जिल््यात वीव ुावसान ेव वादी वाऱ्यामेु शााांची झालेली दरुवस् ा 
  

(१३)  ६०९६१ (२४-०८-२०१६).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेवी), 
श्री.सांग्राम  ोुटे (भोर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) सातारा जिल््यात सळीस पाससाने स सांळी साऱ्यामळेु का ी ्ाका ी शाळाींसरील पत्रे 
उडनन गेल्याने यनकृष् ंिागच्या कामामळेुच ासे प्रकार घडत ासल्याचे मा े मे, २०१६ मध्ये 
सा ययांरम्यान  यनंशगनास आले,  े खरे आ े काय, 

(२) ासल्यास, शासनाने उक्त प्रकर ी चौकशी केली आ े काय स ययानुसार यनकृष् ंिागची 
कामे कर ाऱ्या सींहींचितासर को ती कायगसा ी केली सा कर्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास,वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१६-०६-२०१८) : (१) ाींशत: खरे आ े. 
    सातारा जिल् यात सळीस पाऊस स स सांळी साऱ्याींमळेु कोरेगास तालकु्यातील वपींपरी, 
वसखळे या गासातील २ शाळा  मारतीींसरील िनने पत्रे स मा  तालकु्यातील भालसडी गासातील 
१ शाळेसरील िुने पत्रे उडनन गेल ेआ ेत.  
(२) संरील शाळाींच्या ंरुूस्तीची कामे नव्याने झालेली नसल्याने ती यनकृष् ंिागची झाली 
आ ेत ाशी हाह ना ी. 
(३) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
 

  
हदवगड े(ता.ुन्हाा जि.िोल्हाुूर) ये ील प्रा शमि शाेाया 

इमारतीची झालेली दरुवस् ा 
  

(१४)  ६७१८६ (०५-०१-२०१७).   श्री.सत्यिीत ुाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्ंगसडे (ता.पन् ाळा, जि.कोल् ापनर) येथील प्राथममक शाळेने रािषी शा न ामभयानात 
ाव्सल िमाींक प्कासला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, संर शाळेतील खोल्याींची ासस्था ंयनीय ासनन छप्पर मोडनन पडले आ े तर 
का ी मभींतीना तड ेगेले  तसेच का ी मभींती कोसळल्या आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास संर शाळेतील कमगचाऱ्याींना स वसद्यार्थयाांना ानेक समस्याींना तोंड द्यासे 
लागत ासनन वसद्यार्थयाांचे श क्षण क नकुसान  ोत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) ासल्यास ्ंगसड े ता.पन् ाळा येथील प्राथममक शाळेची नसीन  मारत हाींि्यासाा  
शासनाने को ती कायगसा ी केली सा कर्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१६-०६-२०१८) : (१)  ोय. 
(२) ना ी. 
(३) ना ी. 
(४) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
(५) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

ईस्ट  ान्देश एज्युिेशन सोसायटीचे अध्यक्ष (जि.िगाव) हे मुख्याध्याुि, 
उुमुख्याध्यावुिाां सह अन्य शशक्षिाांना अुमानास्ुद वागणूि देत असल्याबाबत 

  
 

(१५)  ६९०७९ (२७-०१-२०१७).   श्री.सरदार ताराशसांह (मलुुांड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगास श रातील ईस्् खान्ंेश एज्यकेुशन सोसाय्ीचे ाध्यक्ष  े मुख्याध्यापक, 
उपमखु्याध्यावपकाीं स  ान्य मशक्षकाींना ापमानास्पं साग नक ंेत ासल्याहाहत  ्ंनाींक १२ 
सप् े्ंहर, २०१६ रोिी सा ययासुमारास मशक्ष  मींत्री  िळगास जिल््याच्या ंौऱ्यासर ासताना 
६० ते ४० मशक्षकाींनी मशक्ष  मींत्रयाींकडे लेखी तिार केल्यानींतर या तिारीची तातडीने ंखल 
घेऊन सींस्थाींचालकाींची ससगकष चौकशी कर्याचे आंेश मशक्ष  मींत्रयाींनी उपसींचालकाींना ्ंल,े 
 े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, ६० ते ७० मशक्षकाींनी या मशक्ष  सींस्थाचालकाीं वसरोिात स्थायनक गुन् े शाखा 
याींचेकडे स मा.मशक्ष  मींत्री याींना ्ंलेल्या तिारीमध्ये नमनं  कर्यात आलले्या प्रमखु हाही 
को यया तसेच  मशक्षकाींच्या तिारीनुसार मशक्ष  उपसींचालकाींनी मशक्ष  सींस्थाींचालकाींची 
चौकशी पन ग केली आ े काय, 
(३) ासल्यास, चौकशीचे यनषकषग काय आ ेत, ययामध्ये ंोषी आढळलले्या व्यक्तीींवसरुध्ं 
शासनाने को ती कारसाई  केली सा कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०५-२०१८) : (१)  े खरे आ े. 
(२) स (३) संर प्रकर ी चौकशी कर्यात आली ासनन ईस्् खान्ंेश एज्यकेुशन सोसाय्ी 
िळगास सींचमलत राससा ेह रुपचींं  माध्यममक स उच्च माध्यममक वसद्यालय, पेा, जि. 
िळगाींस या शाळेसर ्ंनाींक १५.११.२०१७ रोिीच्या आंेशान्सये प्रशासकाची यनयुक्ती कर्यात 
आली आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  ___________ 
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उल्हासनगर (जि.ााणे) ये ील नागषरिाांना उल्हासनदीाया  
दवुषत ुा्याचा ुुरवाा होत असल्याबाबत 

  

(१६)  ७६५७६ (२०-०४-२०१७).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय 
ुयाूवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) उल् ासनगर (जि.ाा े) येथील उल् ासनंीमध्ये खेमानी नाला आण  म् ारळ डजम्पींग 
ग्राउीं डचे ंवुषत पा ी शदु्धीकर  प्रक्रिया न करता थे् नंीपात्रात सोड्यात येत ासल्याचे 
यनंशगनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, याहाहत राषरीय ामभयाींत्रत्रकी ानसुींिान सींस्थानने ी उद्योगिींद्यातील ंवुषत 
पा्यासर शुद्धीकर  प्रक्रिया करूनच ते नंीपत्रात सोड्यात यासे ासे आपल्या ाींयतम 
ा सालात नमनं  केले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, खेमा ी नाल्यामध्ये ये ाऱ्या साींडपा्यासर प्रक्रिया कर्याकररता सींयींत्र ा 
हसवस्याचे काम पन ग झाल ेआ े काय, 
(४) ासल्यास, उक्त नंीमिनन कल्या - डोंत्रहसली, उल् ासनगर, मभसींडी स ममरा भाईंंर या 
म ानगरपामलका क्षते्रातील लाखो नागररकाींना पा ी पुरसाा  ोत ासनन नागररकाींच्या 
आरोनयाच्या दृष्ीकोनातनन सींहचित वसभागाींनी को ती कायगसा ी केली सा कर्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ?  
 
श्री. रामदास िदम (०५-०६-२०१८) : (१)  े ाींशत: खरे आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) ना ी. 
(४) याहाहत कल्या - डोंत्रहसली, उल् ासनगर, मभसींडी स ममरा भाईंंर या म ानगरपामलकाींना 
साींडपा ी सींयींत्र ा हसवस्याकररता तसेच नागरी घन कचरा स व्यसस्थापनाहाहत म ाराषर 
प्रंनष  यनयींत्र  मींडळामाफग त सळेोसेळी यनंेश ंे्यात आल ेआ ेत. 
(५) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

इांग्रिी शााांमध्ये (जि.हहांगोली)आरटीई प्रवेशाबाबतचा गत ३ वषाूचा  
शुल्ि ुरतावा  कित असल्याबाबत 

  

(१७)  ९७०१५ (२९-१२-२०१७).   डॉ.सांतोष टारफे (िमनुरी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम श े (मालाड ुजश्चम), श्रीमती ननमलूा गाववत (इगतुूरी), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हुूरी), श्री.अमर िाे (आवी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  ींग्रिी  शाळाींमध्ये (जि.् ींगोली) आर्ीई  प्रसेशाहाहतचा गत ३ सषागचा १ को्ी शुल्क  
परतासा थक्रकत  ासल्याचे मा े सप् े्ंहर-२०१७ मध्ये सा यया ंरम्यान यनंशगनास आले आ े  े 
खरे आ े काय, 
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(२) ासल्यास, ययामळेु येथील गरीह वसद्यार्थयाांना नामाींक्रकत  ींग्रिी शाळेत प्रसेश ममळ े 
ाडच ीचे  ार ार आ े  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, याप्रकर ी शासनाने चौकशी केली आ े काय ासल्यास, या योिनेतींगगत  
स भागी  ींग्रिी शाळाींचा थकीत शुल्क परतासा ंे्याहाहत को ती कायगसा ी केली आ े सा 
कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०६-२०१८) : (१) ाींशत: खरे आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) सन २०१६-१७ पयांतचा  रु.१,६६,८९,४६९/-  तका यनिी एकन   ३२ पात्र शाळाींना वसतरीत 
कर्यात आला आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

मुस्लीम समािााया आरक्षणााया स् धगतीबाबत उाच न्यायालयात अुील िर्याबाबत 
  

(१८)  ९८५३० (१०-०१-२०१८).   श्री.आशसफ श े (मालेगाांव मध्य) :    सन्माननीय 
अल्ुसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मरााा समािाच्या आरक्ष ाला मा.उच्च ् न्यायालयात ्ंलेल्या स्थचगतीहाहत 
राज्यशासनाकडनन ससवोचच्च न्यायालयात ापील कर्यात आले ययाप्रमा े मसु्लीम समािाच्या 
श क्षण क आरक्ष  सगळता  तर आरक्ष ाला उच्च  नायालयात ्ंलले्या स्थचगतीहाहत 
शासनाने ससवोचच्च न्यायलयात ापील ंाखल केले आल ेआ े काय, 
(२) ासल्यास, याहाहत शासनाने को ती कायगसा ी केली सा कर्यात  येत आ े, 
(३) ांयाप ापील ंाखल कर्यात आले नसल्यास वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०५-२०१८) : (१) ना ी. 
(२) स (३) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

शभवांडी (जि.ााणे) महानगरुाशलिा शशक्षण ववभागााया िारभारामेु  
ववयायाथयाांना गणवेश अनुदान शमाले नसल्याबाबत 

  

(१९)  ९९०५३ (३०-१२-२०१७).   श्री.सुधािर देशमु  (नागुूर ुजश्चम), प्रा.वषा ू गायिवाड 
(धारावी), श्री.अस्लम शे  (मालाड ुजश्चम), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम  ान 
(चाांहदवली), श्रीमती ननमलूा गाववत (इगतुूरी), अॅड.यशोमती ाािूर (नतवसा), श्री.आशसफ श े 
(मालेगाांव मध्य), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमत साटम (अांधेरी ुजश्चम) :  
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मभसींडी-यनिामपनर (जि.ाा े) म ानगरपामलकेच्या मशक्ष  मींडळाकडनन चालवस्यात ये ाऱ्या 
१०२ शाळाींमध्ये मशकत ासलेल् या सुमारे २८  िार मागास, आचथगक ंहुगल आण  उपेक्षक्षत 
घ्कातील गोर-गररह मलुाींना ािे श क्षण क सषग सींपत आले तरी ग सेशाच्या ाचिकारापासनन 
सींचचत ाेस्यात आल्याची हाह मा े ऑक््ोहर, २०१७ मध्ये सा यया ंरम्यान यनंशगनास आली 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, वसद्यार्थयाांच्या ग सेशासाा  १ को्ी १२ लाख रुपयाींचे ानुं ान वसतररत 
कर्यात आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, ग सेशाची रक्कम थे् संर वसद्यार्थयाांच्या खाययासर िमा कर े आसश्यक 
ासताना २८  िार शाळाींमिील वसद्यार्थयाांच्या खाययासर संरचे ानुंान िमा झाले ना ी,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(४) ासल्यास, या प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय आढळनन आले, 
ययानुसार वसद्यार्थयाांना तातडीने ग सेश ंे्याच्या दृष्ीने को ती कायगसा ी केली सा कर्यात 
येत आ े, 
(५) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०५-०६-२०१८) : (१), (२) स (३)  े खरे आ े. 
(४) ससग मशक्षा ामभयानाींतगगत मोफत ग सेश योिनेचा लाभ ंे्यासाा  पात्र वसद्यार्थयागच्या 
Zero Balance सर  हँक खात े उघड्याहाहत आसश्यक  ती कायगसा ी सरुु आ े. तसेच,  
हँक खाती नसलले्या राज्यातील उसगररत वसद्यार्थयागना मोफत ग सेश ममळ्याच्या दृष्ीने थे् 
वसद्यार्थयाांच्या हँक खाययात रक्कम िमा कर्याच्या (DBT) योिननतनन सन्  ंे्यास शासन 
मान्यता ंे्यात आली आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 

___________ 
  

 
राज्यात  ािगी क्लाससेाया मनमानी िारभारावर ननयांत्रण ाेव्याबाबत. 

  

(२०)  ९९४५८ (२९-१२-२०१७).   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िो रुड), अॅड.भीमराव धोंड े
(आष्ट्टी), श्री.सुननल शशांदे (वरी), श्री.सांतोष दानव े(भोिरदन) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  राज्यात खािगी क्लासेसची सींस्कृती मोठ्याप्रमा ासर साढत ासनन मशक्ष  व्यसस्थेसमोर 
समाींतर ाशी खािगी मशक्ष  व्यसस्था उभी रा त ासल्याच ेमा े सप् े्ंहर, २०१७ रोिी सा 
यया ंरम्यान यनंशगनास आले  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, शासनाने गत १५ सषागपनसी खािगी क्लासेसच्या मनमानी कारभारासर यनयींत्र  
ाेस्यासाा  िोर  िा ीर केले ासनन यनयमासली प्रमा े का ी ा्ी ी घातल्या  ोयया स 
यनयमाींचे उल्लघन झाल्यास ींंडाची तरतनं  ी उक्त िोर ात नमनं  केली  ोती,  े  ी खरे आ े 
काय, 
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(३) ासल्यास, या यन गयावसरोिात क्लाससे चालकाींनी उच्च न्यायालयात सांर केलेल्या 
याचचकेसर मा.न्यायालयाने या यन गयास स्थचगती ्ंल्यानींतर शासनाने सममती नेमनन सममतीने 
ा साल ंेखील सांर केला  ोता, मात्र ययानींतर पुढे का ीच यन गय झाला नसल्याचे ी  खरे 
आ े काय, 
(४) ासल्यास, शासनाने उक्त खािगी क्लासेससर यनहांि घाल्याहाहत को ती कायगसा ी 
केली सा कर्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१६-०४-२०१८) : (१), (२), (३) स (४) राज्यातील खािगी मशकस ी सगाांसर 
यनयींत्र ाकरीता ाचियनयम तयार कर्याच्या ानषुींगाने वसिेयकाचा मसनं ा तयार कर्याच्या 
ानषुींगाने वसिेयकाचा मसनं ा तयार कर्यासाा  ्ं.०४/०१/२०१७ रोिीच्या शासन यन गयान्सये 
आयुक्त (मशक्ष ) याींच्या ाध्यक्षतेखाली सममती स्थापन कर्यात आली आ े. संर 
सममतीच्या ह ाका झाल्या ासनन मसनं ा तयार कर्याची कायगसा ी सरुु आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

रािुर (ता.अिोले, जि.अहमदनगर) ये ील श्री स्वामी सम  ूशशक्षण सेवा  
सांस् ेमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत 

  

(२१)  ९९५६८ (२९-१२-२०१७).   श्री.वैभव वुचड (अिोले) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािनर (ता.ाकोले, जि.ा मंनगर) येथील श्री स्सामी समथग मशक्ष  सेसा या सींस्थेतील 
सचचस तसेच मुख्याध्यावपका  शासनाची फसस नक करुन ानुं ान घेत ासल्याहाहतच्या लेखी 
तिारी  स्थायनक लोकप्रयतयनिीनी तसेच िनतनेी मा.शालये मशक्ष  मींत्री, तसेच माध्यममक 
मशक्ष ाचिकारी जिल् ा पररषं ा मंनगर याींच्याकड े गत स ा म् न्यापासनन तसेच ्ंनाींक 
११ िुल , २०१७ रोिी सा ययासमुारास केल्या आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच उक्त जिल् यातील श्री स्सामी समथग सेसा सींस्थेचे स्सयींघोवषत सचचस श्री.शाींताराम 
लक्ष्म  काळे याींना िमागं ाय आयकु्त कायागलयाने सींस्थेचे सचचस म्  नन यनयुक्त केले नसनु ी 
श्री.काळे याींनी आपल्या ाचिकारात तसेच शासनाची पनसग परसानगी न घेता पयनी श्रीमती 
मींिुषा काळे याींची उक्त सींस्थेत  ींजनलश ममडीयम स्कुलच्या मखु्याध्यावपका म्  नन 
यनयमहा य यनयुक्ती केली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, श्री स श्रीमती काळे याींनी व्यायाम शाळेसाा  सा् यय खरेंी कर े, ानुसुचचत 
िाती-िमातीच्या वसद्यार्थयाांच्या मशषयसयृतीची रक्कम सींहींचित वसद्यार्थयाांच्या हकँ खाययासर 
िमा न करता यया रक्कमेचा ाप ार कर े, शाळेच्या क्रिीं डाग ाची ंरुुस्ती स समपातळी न 
करता ययासाा  झालेला ास ि  खचग केल्याचे ंाखवस े आ्ं स्सरुपाचे ग रव्यस ार केले आ ेत, 
 े  ी खरे आ े काय, 
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(४) ासल्यास, शासनाने या प्रकर ी चौकशी केली आ े काय, ासल्यास, ययात काय आढळनन 
आले स ययानुसार याहाहत सींहींचित ंोषी व्यक्तीींसर को ती कारसाई केली सा कर्यात  येत 
आ े, 
(५) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२८-०५-२०१८) : (१)  े खरे आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) स (४)  े खरे ना ी. मशषयसयृतीच्या रकमेचे सींहींचित वसद्यार्थयाांना सा्प झाल ेआ े. तसेच, 
शाळेचे िीडाींग  ंरुुस्ती स समपातळी या कामाचे लेखापरीक्ष  झाल े ासनन यनिीच्या 
वसयनयोगाचे प्रमा पत्र आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 

___________ 
  

राज्यातील  िगी शशिव्याांना ननबांध घाल्यासााी ननयमन िर्याचा 
शासनाने घेतलेला ननणयू 

(२२)  १०४९९३ (०६-०४-२०१८).   श्री.अतुल भात िर (िाांहदवली ुूव)ू, श्री.ओमप्रिाश ऊफू 
बाचू िडू (अचलुूर), श्री.मोहन फड (ुा री), श्री.ववनायिराव िाधव-ुाटील (अहमदुूर), 
श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमनेर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने खािगी मशकस ी सगाांच्या यनयींत्र ासाा  कायंा कर्याचा यन गय घेतला 
ासनन खािगी मशकस्याींना यनहांि घाल्यासाा  यनयमन कर्याचा यन गय शासनाने 
घेतल्यानुसार ययाहाहतचा मसुं ा तयार कर्यात आल्याचे मा े िानेसारी २०१८ मध्ये सा यया 
ंरम्यान  यनंशगनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, प्रस्तावसत मसदु्यातील ानेक यनयम मशचथल  ो ार ासल्याच े ी यनंशगनास 
आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, ज्या उद्दशेाने खािगी मशकस्यासर यनहांि ये्यासाा  शासनाने यन गय घेतला 
 ोता परींत ुयनयम मशचथल  ो ार ासल्यामळेु ययाचा फायंा मशकस ी चालस ाऱ्याींनाच  ो ार 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) ासल्यास,  याप्रकर ी शासनने चौकशी केली आ े काय, ासल्यास, ययात काय आढळनन 
आले स ययानुसार खािगी मशकस ी चालकाींसर ाचिकाचिक यनहांि स वसद्याथी पालकाींची 
 ो ारी लन्  थाींहस्याकररता को ती कायगसा ी केली सा कर्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, वसलींहाची काय कार े आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०५-२०१८) : (१) ाींशत: खरे आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३)  े खरे ना ी. 
(४) स (५) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 

___________ 
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सरांगाबाद जिल्हयातील मदरशाांची तुासणी जिल्हाधधिारी िायाूलयााया  
ु िािडून िर्यात आल्याबाबत 

  

(२३)  १०५०१५ (०५-०४-२०१८).   श्री.सांिय साविारे (भसुाव) :   सन्माननीय अल्ुसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सरींगाहां जिल् यातील मंरशाींनी ानुं ान घेसनन सोयी न ंे ा-या स आचथगक 
ायनयममतता कर ा-या मंरसा सींं भाांत ्ंलेल्या आंेशान्सये क्रकती मंरशाींसर कारसाई 
कर्यात आली, 
(२) ासल्यास, हींं मंरसे स यनिीचा ग रसापर केलेल्या एकन   क्रकती मंरसाींसर गुन् े ंाखल 
करुन ानुं ान ससुल कर्यात आले आ े, 
(३) ासल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आ े काय, ासल्यास, ययात काय 
आढळनन आले स ययानसुार यनिीचा ग रसापर कर ाऱ्या मंरसासींर को ती कारसाई केली सा 
कर्यात येत आ े,  
(४) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२५-०५-२०१८) : (१), (२) आण  (३) २०१४-१५ स २०१५-१६ या सषागतील 
सरींगाहां जिल् यातील ानुंान प्राप्त २४६ मंरसाींची जिल् ाचिकारी कायागलयाच्या पथकाकडनन 
तपास ी कर्यात आली. तपास ीमध्ये १२५ मंरसा चाल ुस सजुस्थतीत आढळनन आल्या स 
१२१ मंरसा  या हींं, ्ंलेल्या पययासर आढळनन न आलेल्या स ानुं ानाचे वसयनयोिन 
व्यसजस्थत न केलेल्या आढळनन आल्या. हींं मंरसे स यनिीचा ग रसापर केलेल्या १२१ 
मंरसाचालकाींना ानुं ान परत केले ना ी म्  ुन ययाींच्या वसरुध्ं गुन् े ंाखल कर्याचे 
आंेश पाररत कर्यात आले आ ेत. ययाप की १५ मंरसा चालकाींनी ानुं ान परत केले आ े. 
उसगररत ससग मंरसा चालकाींनी संर आंेशावसरुध्ं मा. उच्च न्यायालयात रर् याचचका ंाखल 
केलेल्या आ ेत. संर रर् याचचकाींत मा. उच्च न्यायालयाने पुढील आंेशापयांत को ती ी 
कायगसा ी कर्यात येऊ नये ासे आंेश पाररत केल्यामळेु गुन् े ंाखल कर्याची कायगसा ी 
मा. न्यायालयाच्या पुढील आंेशापयगत स्थचगत कर्यात आली आ े.  
(४) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  
रायुूर (ता.हहांगणा) ये  ेवेणानदीाया किना-यावर महाराष्ट्र िीवन प्राधधिरणाने शेत मालिाची 

िोणतीही ुरवानगी न घेता शेतात ुा्याची टािी उभारल् याबाबत 
  

(२४)  १०५२३७ (१४-०४-२०१८).   श्री.सांिय साविारे (भुसाव) :   सन्माननीय ुाणीुुरवाा 
व स्वाछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायपनर (जि.नागपनर, ता.् ींग ा) येथे से ानंीच्या क्रकना-यासर सचचन आनींं  मकेुसार 
याींच्या शतेात म ाराषर िीसन प्राचिकर ाने  को ती ी परसानगी न घेता यनलडो -डडगडो  
ग्रामपींचायतीसाा  माचग १९९८ मध्ये सा ययांरम्यान पा्याची ्ाकी उभारली  े खरे आ े काय, 
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(२) ासल्यास, िममन मालकाने सारींसार प्राचिकर , वसशषे भनािगन ाचिकारी (जि.प.) 
जिल् ाचिकारी, उपवसभागीय म सनल ाचिका-याींशी पत्रव्यस ार केला  ोता,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) ासल्यास, उक्त प्रश्न भाग १ स २ हाहत चौकशी कर्यात आली आ े काय, 
(४) ासल्यास, चौकशीच्या ानषुींगाने ंोषी आढळ ा-या व्यक्तीींसर शासनाने काय कारसाई 
केली सा कर्यात ये ार आ े, 
(५) नसल्यास, वसलींहाची  कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०२-०६-२०१८) : (१)  े खरे ना ी. 
(२), (३), (४) स (५) संर िममन भनमापन ि. ४८/१  ी सन १९९० पनसी श्री. मनो र मेंडिोगे 
याींचे मालकीची  ोती. संर िममनीचा का ी भाग  श्री.  सचचन मकेुसार याींनी खरेंी केला. 
ययानुसार, िममनीचे भनमापन ि. ४८/१ स ४८/२ ासे ंोन भाग पडले. 
     वस ीरीचे हाींिकाम कर्यापनसी प्रस्तावसत िागा ७/१२ प्रमा े श्री. मनो र मेंडिोगे याींच्या 
मालकीची ासल्याने, संर िागेसर वस ीरीचे हाींिकाम कर्याहाहत ययाींनी सींमतीपत्र ्ंले. 
     तथावप, यनलडो -डडगडो  पा ी पुरसाा योिनेतील वस ीरीचे हाींिकामाची िागा भनमापन 
ि. ४८/२ मध्ये येत ासल्याने, श्री. मकेुसार याींचकेडनन सींमतीपत्र प्राप्त करुन घे्यात आले 
ासनन, भनसींपांनाचा सिुारीत प्रस्तास जिल् ाचिकारी, (भनसींपांन) नागपनर याींचेकडे सांर 
कर्यात आला.  
     ययानसुार, उपाचिक्षक, भनमी ामभलेख, ् ींग ा याींचमेाफग त िागेची सींयुक्त मोि ी 
कर्यात आली ासनन, संर ा साल मलु्याींकनासाा  उपजिल् ाचिकारी (भनसींपांन) कान् ोली 
नाला प्रकल्प याींचेकड ेसांर कर्यात आला आ े. मलु्याींकनाची कायगसा ी झाल्यासर िममन 
मालकास िममनीचा मोहंला ंे्याची कायगसा ी कर्यात येईल. 
  

___________ 
  
मालेगाांव, (जि.नाशशि) तालुक्यातील अन्न व नागरी ववभागाचे अधधिारी व ुरवानाधारि 

रॉिेल दिुानदार याांनी रॉिेल ववतरणात िेलेला गैरव्यवहार  
(२५)  १०५५६६ (१४-०४-२०१८).   श्री.आशसफ शे  (मालेगाांव मध्य), श्री.अशमन ुटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम श े (मालाड ुजश्चम), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हुूरी), श्री.सुननल िेदार 
(सावनेर), श्री.िालीदास िोांबिर (वडाा), श्री.भारत भालिे (ुांढरुूर), श्री.अशमत ववलासराव 
देशमु  (लातूर शहर), श्री.नसीम  ान (चाांहदवली) :   सन्माननीय अन् न व नागरी ुुरवाा 
आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींस तालकुा, जि.नामशक या श रातील ७० ्क्के नागररक ंाररद्री रेषेखालील ासनन 
शासनाच्या यनयमानुसार एका व्यक्तीला ंोन मल्र, ंोन व्यक्तीला तीन मल्र, तीन 
व्यक्तीला चार मल्र स चार व्यक्तीपेक्षा िास्त ासलेल्या व्यक्तीींना चार मल्र ाशा प्रमा े  
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रॉकेलचे वसतर  करासे ासा शासनाचा यनयम आ े पींरतन मालेगाींस येथे स्थायनक ान्न स 
नागरी वसभागाचे ाचिकारी स परसानािारक रॉकेल ंकुानंार याींच्या सींगनमताने प्रती 
काडगिारकाींस फक्त एक मल्र रॉकेल सा्प कर्यात येत ासल्याचे मा े िानेसारी, २०१८ 
मध्ये सा ययांरम्यान यनंशगनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, प्रश्न भाग १ मळेु ंाररद्रय रेषेखालील नागररकाींची ग रसोय  ोत आ े यामागे 
रॉकेल कमी प्रमा ात सा्पामध्ये लाखो रुपयाींचा ग रव्यस ार  ोत आ े  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, याहाहत शासनाने चौकशी केली आ े काय, ासल्यास ययानुसार ंोषीींसर 
को ती कारसाई केली सा कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास,  वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट (२५-०५-२०१८) : (१), (२) स (३) मालेगास श र कायगक्षते्रात मा े 
डडसेंहर,२०१७ मध्ये कर्यात आलेल्या तपास्याींमध्ये केरोमसन वसतर ात ंोषी आढळलेल्या ४ 
परसानािारकाींच ेपरसाने रद्द कर्यात आल ेासनन ४ परसानािारकाींची ानामत रक्कम िप्त 
कर्यात आली आ े. तसेच १ परसानािारकावसरुद्ध गुन् ा ंाखल कर्यात आला आ े. वस् त 
पररमा ानुसार केरोमसन वसतर  न कर ाऱ्या ३६ केरोमसन परसानािारकाीं कडनन खलुासे 
मागवस्यात आले ासनन यनयमानसुार पुढील कायगसा ी कर्यात येत आ े. 
     मालेगास श र कायगक्षते्रातील पात्र लाभार्थयाांना वस् त पररमा ानुसार केरोमसन वसतर  
कर्यात येत आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 

___________ 
  

 
मौि ेउटांबर िोीवाडा (ता.दाुोली, जि.रत्नाधगरी) नुाणी ुुरवाा योिनेबाबत 

  

(२६)  १०७८९२ (१४-०४-२०१८).   श्री.अशोि ुाटील (भाांडूु ुजश्चम) :  सन्माननीय 
ुाणीुुरवाा व स्वाछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे उ ी्ंहर कोळीसाडा, (ता.ंापोली, जि.रयनाचगरी) नळपा ी पुरसाा योिनेला सन २०१७-
१८ च्या राषरीय ग्रामी  पेयिल आराखड्यामध्ये समासेश करुन उक्त कामाच्या यनवसंा 
ग्रामी  पा ीपुरसाा वसभागाींतगगत मुख्य कायगकारी ाचिका-याींनी मागवसल्या आ ेत,  े खरे 
आ े काय, 
(२) ासल्यास, याहाहत शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय आढळनन आले, 
(३) ासल्यास, याहाहत शासनाने को ती कायगसा ी केली सा कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ े ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०४-०६-२०१८) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) स (३) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
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(४) राषरीय पेयिल कायगिमाींतगगत कें द्र शासनाकडनन ्ंनाींक १०.०३.२०१८ पयांत यनिी उपलब्ि 
झालेला नसल्यामळेु यनवसंा उघड्यात आल्या नव् यया. यनिी उपलब्ि झाल्यासर ्ंनाींक 
१९.०३.२०१८ रोिी यनवसंा उघड्यात येऊन ्ंनाींक ३१.०३.२०१८ रोिी संर कामाचा कायागरींभ 
आंेश ंे्यात आला आ े. 

___________ 
  

िोल्हाुूर ववभागीय क्रीडा सांिुलात शसां ेहटि रॅि नसलेबाबत 
  

(२७)  १०८७५३ (०६-०४-२०१८).   श्री.चांद्रदीु नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत ुाटील-सरुडिर 
(शाहूवाडी), श्री.रािशे क्षीरसागर (िोल्हाुूर उत्तर) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल् ापनर येथील वसभागीय िीडा सींकुलात मसींथे््क रॅक नसल्याने ॲथले््क्स प न् ींना 
सरास कर्याकरीता ाडच ी येत ासल्याचे मा े िानेसारी, २०१८ मध्ये सा ययांरम्यान 
यनंशगनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) तसेच उपरोक्त ्ाका ी रॅकची तरतनं  ासताना ी ययाकरीता आलेला यनिी सींकुलातच 
शु्ीींग रेंिसाा  सापरला,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) तसेच शासनाने सन २०१४ मध्ये कोल् ापुरातील छत्रपती मशसािी वसद्यावपाात हनवस्यात 
आलेल्या आींतरराषरीय ंिागच्या सुमारे ५ को्ी रुपयाींचे मस ींथे््क रॅकची ंरुसस्था झाली आ े, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(४) तसेच उक्त वसद्यापीाात साकारलेला रॅक ससाांसाा  खलुा ासल्याचे साींग्यात येऊन ी 
ययाकरीता प्रती खेळाींडनकडनन ६०५ रुपये शलु् क आकारले िात ासल्याचे तसेच संर  रॅकसाा  
व्यसस्थापक नसल्याने खेळाडन ींना ने मीच ाडच ीचा सामना करासा लागत आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(५) ासल्यास, याहाहत शासनाने चौकशी केली आ े काय, ययात काय आढळनन आले स 
ययानुसार  को ती कायगसा ी केली सा कर्यात येत आ े, नसल्यास,वसलींहाची कार े काय 
आ ेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(१३-०६-२०१८) : (१)  े खरे ना ी. 
(२)  े खरे आ े. 
     जिल् ाचिकारी तथा कायागध्यक्ष, वसभागीय िीडा सींकुल सममती, कोल् ापनर याींचे 
ाध्यक्षतखेाली ्ंनाींक १६ डडसेंहर, २०१० स ५ म,े २०११ रोिी सींपन्न झालले्या सींकुल 
सममतीच्या ह ाकीत मशसािी वसद्यापीाात भवसषयात मसींथे््क रॅक  ो ार ासल्याने ययाऐसिी 
मातीचा रॅक कर्यात यासा आण  ययातील हचत  ो ाऱ्या यनिीतनन १० मी., २५ मी. स ५० 
मी. ाशी ाययािुयनक शन् ीींग रेंि उभार ी करासी ासा यन गय घे्यात आल्याने ययानुसार 
४०० मी. मातीचा िासनमागग तयार केला ासनन १० मी., २५ मी. स ५० मी. ाशी ाययािुयनक 
शन्ीींग रेंिची उभार ी केली आ े. 
(३) स (४)  े खरे ना ी. 
(५) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  ___________  
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राज्यातील प्रलांबबत क्रीडा सांिुलाांची िामे सुरु िरणेबाबत 
  

(२८)  १०८७७२ (०६-०४-२०१८).   श्री.शांभूराि देसाई (ुाटण) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील तसेच श क्षण क सींकुलाींच्या ्ाका ी वसद्याथी वसद्याथीनीच्या िीडा क्षते्रातील 
सोयीकरीता तालकुा िीडा सींकुलाींची उभार ी कर्याचा िोर ायमक यन गय शासनाने घोषीत 
केला ासुन ाद्याप ानेक िीडा सींकुलाींची काम ेप्रलींत्रहत आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 

(२) ासल्यास ंौलतनगर (ता.पा् , जि.सातारा) या्ाका ी तालुक्याचे मध्यसती ्ाका ी  
लोकनेत े हाळासा ेह ंेसाई याींचे नासाने श क्षण क सींकुल नासारुपास आले ासनन तालुक्याचे 
मध्यसती ्ाका  ास ा-या या श क्षण क सींकुलात िीडा सींकुल उभार्यास राज्याच्या िीडा 
वसभागाने तायकाळ मान्यता ंेऊन यनिी उपलब्ि करु द्यासा या करीता मा.िीडा स यसुक 
कल्या  मींत्री याींचेकड े सातारा जिल् ा िीडा वसभागाकडील सवसस्तर प्रस्तासास  स्थायनक 
लोकप्रयतयनिीनी ्ंनाींक २६ डडसेंहर, २०१४ स ्ंनाींक ३ िनन, २०१५ रोिी पत्रव्यस ार केला 
 ोता  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, याहाहत शासनाने चौकशी केली आ े काय, ासल्यास, चौकशीत काय आढळनन 
आले स ययानसुार को ती को ती कायगसा ी केली सा कर्यात येत आ े, तसेच याहाहतची 
सद्यजस्थती काय आ े, 
(४) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०७-०६-२०१८) : (१)  े खरे ना ी. 
     राज्यात तालकुा िीडा सींकुल उभार ीसाा  ज्या्ाका ी श क्षण क सींकुल ेआ ेत ाशा 
श क्षण क सींकुलाच्या ्ाका ी वसद्याथी वसद्याथीनीच्या िीडा के्षत्रातील सोयीकररता तालकुा 
िीडा सींकुल उभार ी कर्याचा िोर ायमक यन गय घेतला ना ी. परींत ुिर एखाद्या तालकुा 
िीडा सींकुल उभार ीसाा  शासकीय िागा उपलब्ि  ोत नसेल तर खािगी व्यक्ती / सींस्था 
याींच्याशी सामींज्यस करार करुन िागा प्राप्त करुन घे्यात येते. 
(२)  े खरे आ े. 
(३) पा्  तालकुा िीडा सींकुल उभार ीकररता क .लोकनेत ेहाळासा ेह ंेसाई स कारी साखर 
कारखाना मल., ंौलतनगर, ता.पा् , जि.सातारा याींच्या मालकीची मौ.चोपंारसाडी, ता.पा्  
येथील १  े. ९८ आर िागा हक्षीसपत्र म्  नन ंे्याची स मती सींहींचिताींनी ्ंनाींक २७ िुल , 
२०१७ च्या पत्रान्सये जिल् ा िीडा ाचिकारी, सातारा याींना ्ंली  ोती, ययानुसार सींकुल 
सममतीच्या ्ंनाींक १४ ऑगस््, २०१७ रोिीच्या ह ाकीत संर िागा उपलब्ि कर्याचे ारले 
 ोते. तथावप, सींकुल सममतीच्या ्ंनाींक ०१ म,े २०१८ रोिीच्या ह ाकीत आमंार तथा ाध्यक्ष, 
तालुका िीडा सींकुल सममती, पा्  याींनी तालकुा िीडा सींकुल, पा्   े हाळासा ेह ंेसाई 
फाींऊडशेन, ंौलतनगर याींचे मालकीच्या मौ.मरळी येथील १४९/१, २, ३ या िागेसर कर्याचे 
यनंेश ्ंले आ ेत. ययाप्रमा े िागा उपलब्ि करुन घे ेहाहत सींकुल सममतीमाफग त कायगसा ी 
कर्यात येत आ े.  
(४) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  ___________ 
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म्हावशी (ता.ुाटण, जि.सातारा) ये ील िलस्वराि योिनेअांतगतू मांिूर झालेल्या  
न ुाणी ुुरवाा योिनेाया प्रलांबबत व ननिृष्ट्ट िामाबाबत 

  

(२९)  १०८७९१ (१९-०४-२०१८).   श्री.शांभूराि देसाई (ुाटण) :    सन्माननीय ुाणीुुरवाा व 
स्वाछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे म् ासशी (ता.पा् ,जि सातारा) येथे कोयना नंीकाा  िलस्सराज्य योिने ाींतगगत 
नसीन  ीं्ेक वस ीर खोंाई स िलशुध्ंीकर  यींत्र ेस  नसीन नळ पा ी पुरसाा मींिनर 
कर्यात आली  ोती,  े खरे आ े काय , 
(२) ासल्यास, संर योिनेच्या कामामध्ये कोयना नंीकााासर नसीन  ी्ं ेक वस ीरीची खोंाई 
करुन वस ीरीसरुन नळ पा ी पुरसाा योिना कायागजन्सत कर ेचे काम ाींतभुगत ासताना 
सींहींिीत ाेकेंाराकडनन नसीन वस ीर खोंाई न करता कोयना नंीमध्ये चर काढन न िुन्या नळ 
पा ी पुरसाा योिनेच्या वस ीरीमध्ये पा ी घे्यात येऊन िुन्या वस ीरीसरुनच सध्या पा ी 
पुरसाा कर्यात येत आ े,  े  ी खऱे आ े काय, 
(३) ासल्यास, उक्त ्ाका ी िलशुध्ंीकर  यींत्र ा हसवसली गेली नसल्याने स गासातील 
साींडपा ी तसेच ओढयाच ेपा ी िुन्या वस ीरीत िात ासल्याने गासातील ग्रामस्थाींना ाशुध्ं 
पा्याचा पुरसाा  ोत आ े,  े  ी खऱे आ े काय, 
(४) ासल्यास, संर योिनेच्या ंेखभाल ंरुुस्ती खचागची सवसस्तर मा् ती ग्रामस्थाींनी 
सींहींचिताींकड े्ंनाींक १६ नोव् ेंहर, २०१२ रोिी सा ययासमुारास मा् तीच्या ाचिकाराखाली लेखी 
ािागव्ंारे मागवसली ासता उक्त मा् ती ममळाली नसल्याचे यनंशगनास आले आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(५) ासल्यास, संरच्या मींिनर झालले्या नळ पा ी पुरसाा योिनेच्या ापन ग स यनकृष् 
ंिागच्या कामाची चौकशी  ो ेहाहतची माग ी सींहींचित गासातील ग्रामस्थाींनी मा.मुख्य 
कायगकारी ाचिकारी, जिल् ा पररषं सातारा याींचेकडे ्ंनाींक २९ माचग, २०१५ रोिी सा 
ययासमुारास लेखी पत्राव्ंारे केली  ोती,  े  ी खरे आ े काय, 
(६) ासल्यास याहाहत शासनाने  चौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय आढळनन आले स 
ययानुसार सींहचिताींसर को ती कारसाई केली सा कर्यात येत आ े नसल्यास, वसलींहाची कार े 
काय आ ेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०१-०६-२०१८) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
मौिे म् ासशी (ता.पा् ,जि सातारा) येथे िलस्सराज्य योिने ाींतगगत मींिनर योिनेमध्ये नसीन 
वस ीरीची (िॅक सेल) खोंाई कर्याचे काम ाींतभनगत नव् ते. 
मींिनर योिनेप्रमा े  ी्ं ेक सेल स कनेजक् ी्ंग पाईपचे काम पन ग कर्यात आले आ े. 
कोयना नंीमध्ये या योिनेाींतगगत हाींि्यात आलेल्या  ी्ं ेक सेलमिनन कनेक््ीींग पाईपद्सारे 
ाजस्तयसातील िुन्या वस ीरीमध्ये (िॅक सेल) पा ी घे्यात येसनन गासात सध्या पा ी पुरसाा 
कर्यात येत आ े. 
(३)  े खरे ना ी. 
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     या योिनेाींतगगत नसीन िलशुद्धीकर  यींत्र ा हाींि्यात आली आ े स ययामिनन शुध्ं 
पा्याचा पुरसाा ग्रामस्थाींना कर्यात येतो. 
(४)  े खरे आ े. 
     श्री.उयतम ानींत मोळासड,े म् ासशी या ािगं ाराने मा् तीचा ाचिकार ाचियनयमाींतगगत 
्ंनाींक १६ नोव् ेंहर, २०१२ रोिीच्या ािागद्सारे मा् ती माचगतलेली ासनन तयकालीन ाध्यक्ष / 
सचचस, ग्रामी  पा ी पुरसाा सममती, म् ासशी, ता.पा् , जि.सातारा याींनी ािगं ारास मा् ती 
उपलब्ि करून ्ंल्याचे उपलब्ि झालेल्या कागंपत्राींसरून ्ंसनन येत ना ी.  
(५)  े ाींशत: खरे आ े. 
     संर योिनेच्या कामाहाहत ग्रामस्थाींकडनन तिार प्राप्त झालेली ना ी. तथावप, 
श्री.शींभनराि ंेसाई, मा.वसिानसभा संस्य याींनी ्ंनाींक २९ माचग, २०१५ च्या पत्रान्सये या 
योिनेचे काम ापन ग स यनकृष् ंिागचे ासल्याहाहत मुख्य कायगकारी ाचिकारी, जिल् ा 
पररषं, सातारा याींचेकड ेतिार केली आ े. 
(६) जिल् ा पररषंेच्या ग्रामी  पा ी पुरसाा वसभागाने ्ंनाींक ११ मे, २०१६ च्या पत्रान्सये 
योिनेच्या कामाची सखोल तपास ी त्रयस्थ ताींत्रत्रक यींत्र ा म्  नन करुन घे्याच्या दृष्ीने 
कराड ामभयाींत्रत्रकी म ावसद्यालयाने योिनेची ताींत्रत्रकदृष्या तपास ी केली ासनन तपास ी 
ा सालानसुार योिनेचा ंिाग समािानकारक आ े. 
     संर योिना म् ासशी ग्राम पींचायतीकडे  स्ताींतरीत कर्यात आली ासनन सन २०११ 
पासनन ग्राम पींचायतीकडनन गासात  ंनीं्ंन पा ी पुरसाा कर्यात येत आ े. शधु्ं पा ी 
पुरसठ्यासाा  िलशधु्ंीकर  कें द्र हाींि्यात आले ासनन ययातनन म् ासशी गासामध्ये पा ी 
पुरसाा सरुु आ े.  
  

___________ 
  

ता.मालेगाांव (जि.नाशशि) तालुक्यातील धान्य ववतरण अधधिारी  
याांाया िायाूलयात बोगस िमचूारी िायरूत असल्याबाबत 

  

(३०)  १०९९०६ (१५-०४-२०१८).   श्री.आशसफ श े (मालेगाांव मध्य) :   सन्माननीय अन् न व 
नागरी ुुरवाा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींस (जि.नामशक) तालकु्यातील िान्य वसतर  ाचिकारी याींच्या कायागलयात १३ 
होगस खािगी ाचिकारी कायगरत ासल्याने उक्त हेकायंेशीरप े कामकर ाऱ्या खािगी 
कमगचा-यावसरुध्ं सींहींचिताकडे यापनसीच तिार ािग ्ंले ासनन तसेच कायागलयात लासलले्या 
सी.सी.्ीव् ी मध्ये होगस कमगचारी ्ंसत ासनन ी य याींच्यासर ांयाप को ती ी कायगसा ी 
कर्यात आली नसल् याचे मा े िानेसारी, २०१८ मध्ये सा ययांरम्यान यनंशगनास आले आ े  े 
खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, सींहींचित ाचिकारी स होगस कमगचा-याींना कायागलयात ाेसनन ययाींच्याकडनन 
खािगी लाभ घेत आ ेत याहाहत शासनाने को ती कायगसा ी केली सा कर्यात येत आ े, 
(३) ासल्यास, याहाहत शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय आढळनन आले, 
(४) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
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श्री. धगरीश बाुट (११-०६-२०१८) : (१) वसयत वसभागाने ्ंनाींक २ िनन, २०१५ च्या शासन 
यन गयान्सये नसीन पंभरतीसर यनहांि घातलेले आ ेत. सेत़नासरील खचग यनयींत्रत्रत कर्याच्या 
उद्देशाने मलवपक सींसगीय, ताींत्रत्रक सींसगागचे काम हा ेरील सींस्थेकडनन कर्याच्या सचुना ्ंनाींक 
२९ िनन, २०१७ च्या शासन यन गयान्सये ्ंलले्या आ ेत. ययास ानुसरून मालेगास कायगक्षते्रात 
मलपीक सींसगीय कामकािासाा  ११ कमगचारी हा्यस्त्रोताद्सारे यनयुक्त कर्यात आलेले 
आ ेत. गॅस शोिमो ीम ािागची छाननी कर े, आिार तपास ी, मशिापत्रत्रका ऑनलाईन 
जस्सकार े, पुरसाा वसषयक फॉमगची छाननी  . कामकािासाा  ९ सेतु मिील कमगचाऱ्याींची 
यनयुक्ती कर्यात आली  आ े. तसेच DCS ऑनलाईन मशिापत्रत्रकेसाा  Innowave 
कीं पनीकडनन १ आण  Oasys POS कीं पनीकडनन १ कमगचाऱ्याींची यनयुक्ती कर्यात आली आ े. 
वसयत वसभागाच्या ्ंनाींक २ फेब्रुसारी, २०१३ च्या पररपत्रकान्सये ्ंलेल्या मागगं शगक सचुनाींचा 
ासलींह करून संरच्या यनयुक्यया कर्यात आलेल्या आ ेत. 
(२), (३) स (४) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 

___________ 
  
उस्मानाबाद जिल््यातील शेतिरी िुटुांब लाभाथयाांना धान्य ननयतन िमी शमाल्याबाबत 

  

(३१)  ११०८३४ (२०-०४-२०१८).   श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय अन् न व 
नागरी ुुरवाा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाहां जिल््यातील शेतकरी कु्ुींह लाभार्थयाांचे यनयतन सींहींचित वसभागाद्सारे 
केलेल्या माग ीनुसार िसळपास ३०% एसढे िान्य केसळ लाभार्थयाांच े आिार मसडीींग कमी 
प्रमा ात ासल्याचे कार  ंाखसनन मा े ऑक््ोहर २०१७ मध्ये सा ययांरम्यान कमी ंे्यात 
आले,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, उक्त जिल््यातील लाखो लाभार्थयाांची ्ंसाळ स ात ी  ग रसोय झाली,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, उक्त शेतकरी कु्ुींह लाभार्थयाांना िान्य ंे ेहाहत स्थायनक लोकप्रयतयनिी, 
उमरगा लो ारा याींनी जिल् ाचिकारी, उस्मानाहां याींना ्ंनाींक ६ ऑक््ोहर, २०१७ रोिी सा 
यया समुारास लेखी यनसेंनाद्सारे कळवसले  ोत,े  े  ी खरे आ े काय, 
(४) ासल्यास, याहाहत शासनाने चौकशी केली आ े काय, ययात काय आढळनन आले स 
ययानुसार सींहचिताींसर को ती कारसाई केली तसेच पात्र लाभार्थयाांना िान्य ममळ्याहाहत 
को ती कायगसा ी केली सा कर्यात येत आ े , 
(५) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ?    
  
श्री. धगरीश बाुट (०७-०६-२०१८) : (१) स (२) शेतकरी योिनेतील लाभार्थयाांचे आिार मसडीींग 
करुन घे्याहाहत सारींसार सनचना ंे्यात आल्या आ ेत. संर सनचनाींच्या ानषुींगाने आिार 
मसडीींग झालेल्या शतेकरी लाभार्थयाांना प्राथम्याने ान्निान्याच े सा्प कर्यात आले ासनन, 
उस्मानाहां जिल््यामध्ये मा े ऑक््ोहर, २०१७ मध्ये सा ययांरम्यान  लाभार्थयाांची ग रसोय 
झाली,  े खरे ना ी. 
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(३)  ोय. 
(४) स (५) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
 ___________ 
  

राज्यातील मुजस्लम समािााया ववयायाथयाांना मुजस्लम अल्ुसांख्याांि  
प्रमाणुत्र जिल्हाधधिाऱ्याांमाफूत दे्याबाबत 

(३२)  १११०५५ (०६-०४-२०१८).   डॉ.अननल बोंड े (मोशी) :   सन्माननीय अल्ुसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मुजस्लम समािाच्या वसद्यार्थयाांना ान्य राज्यातील मशक्ष  सींस्थेत प्रसेश 
घे्यासाा  आसश्यक ास ारे मुजस्लम ाल्पसींख्याींक प्रमा पत्र जिल् ाचिकाऱ्याींमाफग त  ंे्यात 
यासे ाशी माग ी स्थायनक लोकप्रयतयनिीींनी मा. मुख्यमींत्री याींचेकड े ्ंनाींक ६ िानेसारी, 
२०१८ रोिी  सा ययासमुारास केली,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, या सींं भागत शासनाने चौकशी केली आ े काय, ासल्यास, ययानुसार को ती  
कायगसा ी केली सा कर्यात येत  आ े, 
(३) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०५-२०१८) : (१)  ोय. 
(२) ्ं.२७.०२.२०१८ च्या पत्रान्सये  डॉ. ायनल होंड,े मा. वस.स.स. याींना मा. मींत्री (ा.वस.) 
याींच्या स्तरासरून कळवस्यात आले आ े. 
(३) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 

___________ 
  

साांगली जिल््यात घरगुती गॅस शसलेंडर दे्यासााी अनतषरक्त  
ुैशाची आिारणी होत असल्याबाबत 

  

(३३)  १११६७३ (१५-०४-२०१८).   श्री.अननल बाबर ( ानाुूर), श्रीमती माधुरी शमसा (ुवतूी), 
श्री.योगेश हटेिर (हडुसर), श्री.अननल िदम (ननफाड) :   सन्माननीय अन् न व नागरी 
ुुरवाा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल् यात घरगुती गॅस मसलेंडरच्या मागे २० रुपये ायतररक्त घे्यात येत 
ासल्याचे  मा े िानेसारी, २०१८ मध्ये सा ययांरम्यान यनंशगनास आले आ े  े खरे आ े 
काय, 
(२) तसेच पु े श रातील गॅस मसमलींडर घरपोच ंे े गॅस एिन्सीींना हींिनकारक ासताना ी 
का ी एिन्सीींकडनन या यनयमाचे पालन  ोत नसल्याचे मा े िानेसारी, २०१८ मध्ये सा 
ययांरम्यान यनंशगनास आले,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) तसेच, नामशक श र (जि.नामशक) येथे  घरगुती गॅस मसलेंडर घरपोच ंे्याकरीता गॅस 
वसतर  कीं पनीने पाावसलेल्या व्यक्ती माफग त ग्रा काकडनन प्रती मसलेंडर ३० ते ४० रुपये िांा 
आकार ी केल्याचे मा े फेब्रनसारी, २०१८ मध्ये सा यया ंरम्यान यनंशगनास आले आ े  े  ी 
खरे आ े काय, 
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(४) ासल्यास, याहाहत शासनाने चौकशी केली आ े काय, ययात काय आढळनन आले, 
(५) ासल्यास, चौकशीनसुार पुढे को ती कारसाई केली सा कर्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट (२५-०५-२०१८) : (१), (२) स (३)  े खरे ना ी. 
(४), (५) स (६) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 

___________ 
 

उत्तर सोलाुूर (जि.सोलाुूर) तालकु्यातील मोफत व्दारुोच अन्नधान्य ववतरणामध्ये 
दिुानदाराांिडून हमाली वसलू िेली गेल्याबाबत 

  

(३४)  १११८५९ (२४-०४-२०१८).   श्री.नारायण ुाटील (िरमाा) :   सन्माननीय अन् न व 
नागरी ुुरवाा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उयतर सोलापनर (जि.सोलापनर) तालुक्यातील रास्तभास िान्य ंकुानंाराींना मोफत व्ंारपोच 
ान्निान्य वसतर ाहाहतचा शासन यन गय ासताींना मा े ऑक््ोहर स नोव् ेंहर, २०१७ मध्ये 
सा ययांरम्यान िान्य ंकुानात उतरवस्यासाा  ंकुानंाराींकडनन  माली ससनल केली 
गेल्याहाहतच्या तिारी ंकुानंाराींनी यनसेंनाव्ंारे त मसलंार आण  जिल् ा पुरसाा ाचिका-
याींकडे केल्या आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, उक्त ्ाका ी ान्न िान्य सा तनक कर ा-या रमेश पी. श ा, मेससग क्रिऐ्ीव्  
कन््युमसग को. सोसाय्ी मल., मुींहई याींनी ंकुानंाराींकडनन  माली घेतली आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) ासल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आ े काय, ययात काय आढळनन आले स 
ययानुसार सींहींचिताींसर को ती कारसाई केली सा कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट (०४-०६-२०१८) : (१) उयतर सोलापनर, मो ोळ, ंक्षक्ष  सोलापनर स सोलापनर 
श र तालकु्यातील रास्त भास ंकुानंाराींच्या सींघ्नाींकडनन ्ं. ०६ स ०७ डडसेंहर, २०१७ 
रोिीच्या यनसेंनान्सये ाशा तिारी प्राप्त झाल्या  ोयया,  े खरे आ े. 
(२) या यनसेंनाच्या ानषुींगाने कायगरत सा तनक कीं त्रा्ंार मे. क्रिए्ीव्  कन््युमसग को-
ऑपरे्ीव्  सोसाय्ी मल., मुींहई याींना खुलासा सांर कर्याच्या नो्ीसा ्ं. २६ डडसेंहर, 
२०१७ रोिी ंे्यात आल्या, या नो्ीसीींचा खुलासा ययाींनी ्ं. १७ फेबु्रसारी, २०१८ रोिी सांर 
केला ासनन ययाींनी संर आरोप नाकारले ासनन ययाींना त्रास ंे्याच्या दृष्ीकोनातनन या तिारी 
कर्यात आल्याचे ययाींनी कळवसले आ े.      
(३)  संर प्रकर ी शासन स्तरासरुन चौकशी कर्याची आसश्यकता ्ंसनन आली ना ी.  मात्र 
ाशा प्रकारच्या घ्ना घडन नये यासाा  शासनाने ्ं. ५ एवप्रल, २०१८ रोिीच्या शासन 
पत्रान्सये सा तनक कीं त्रा्ंार रास्तभास ंकुानंाराींकडनन ंकुानात िान्य उतरसनन ंे्यासाा  प से 
घेत ासल्यास सींहींचित सा तनक कीं त्रा्ंार स ाचिकारी /कमगचारी याींचेसर काोर कारसाई 
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कर्याच्या सनचना ससग क्षेत्रत्रय कायागलयाींना ्ंल्या आ ेत, ययानुसार सोलापनर जिल् ा पुरसाा 
कायागलयाने ंेखील ्ं. १८ एवप्रल, २०१८ रोिीच्या पत्रान्सये ाशा प्रकर ी सींहींचिताींसर 
फौिंारी कारसाई कर्याच्या सनचना ्ंल्या आ ेत. 
(४) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 

___________ 
  

मुांबईतील ववदयाववहार ये ील सोमय्या महाववदयालयात मरााी भाषेला डावलून गुिराती 
भाषेाया िायकू्रमाांना ननधी उुलब् ध िरुन दे्यात येत असल्याबाबत 

  

(३५)  १११९३६ (०५-०४-२०१८).   श्री.नसीम  ान (चाांहदवली) :     सन्माननीय उा च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींहईतील वसंयावस ार येथील सोमयया म ावसंयालयात मराा  भाषेला डासलनन गुिराती 
भाषेच्या कायगिमाींना मोाा यनिी  उपलब् ि करुन ंे्यात येत ासल्याची हाह यनंशगनास 
आल् याने या वसरोिात एका रािकीय सींघ्नेने आींंोलन केल् याचे मा े िानेसारी, २०१८ मध्ये 
सा यया ंरमयान यनंशगनास आले,  े खरे आ े काय , 
(२) ासल्यास, याहात शासनाने चौकशी केली आ े, ासल्यास, ययात काय  आढळनन  आले, 
स ययानसुार सींहींचित म ावसंयालयासर को ती कायगसा ी केली सा कर्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०६-२०१८) : (१) स (२) ्ं.१८ िानेसारी, २०१८ रोिी सोमयया कला स 
साण ज्य म ावसद्यालय, मुींहई येथे एक मोचाग आला  ोता. संर मोचेकययाांतफे प्राचायाांना 
को ते ी लखेी यनसेंन ंे्यात आले नव् ते सा या सींहींिी को यया ी रािकीय सींघ्नेकडुन 
को ती ी हाह संर म ावसद्यालयाच्या प्राचायाांच्या यनंशगनास आ नन ंे्यात आलेली ना ी. 
तसेच ाशा प्रकारच्या कायगिमाींना शासनाकडुन को ता ी यनिी उपलब्ि करुन ंे्यात आलेला 
ना ी. 
(३) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

भारतीय  े प्रधधिरणााया (साई) महाराष्ट्रातील  ेाडूांना आुल्या हक्िाांुासून  
वांधचत ाेवले िात असल्याबाबत. 

  

(३६)  ११२९१२ (०६-०४-२०१८).   श्री.सुननल शशांदे (वरी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ंेशातील खेळाला चालना ंे्यासाा  िीडा मींत्रालयातफे राहवस्यात आलेल्या खेलो  ींडडया’ 
या योिनेत  भारतीय खेळ प्रचिकर ाच्या (साई) म ाराषरातील खेळाडन ींना आपल्या  क्काींपासनन 
सींचचत ाेसले िात ासल्याची हाह मा े िानेसारी, २०१८ मध्ये सा यया ंरम्यान यनंशगनास 
आली,  े खरे आ े काय, 
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(२) ासल्यास, ाचिकारी स ाेकेंारात समन्सय नसल्याने राज्यातील ४०० खेळाडन ींचा  क्क 
् रासला िात ासल्याने ययाींच्या मनात सींभ्रम यनमाग  झाला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, याहाहत शासनाने चौकशी केली आ े काय, ासल्यास, ययात काय आढळनन 
आले स ययानसुार  को ती कायगसा ी केली सा कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१३-०६-२०१८) : (१) संर हाह कें द्र शासनाच्या भारतीय खेळ प्राचिकर ाशी 
सींहींचित आ े. 
(२), (३) स (४) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

मुस्लीम समािााया सवाांधगण वविासासााी त्याांना शासिीय सेवा,  
शैक्षणणि सोयी सुववधा इत्यादी मध्ये आरक्षण दे्याबाबत 

  

(३७)  ११२९६७ (०५-०४-२०१८).   श्री.नसीम  ान (चाांहदवली), श्री.राधािृष्ट् ण वव -ेुाटील 
(शशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हुूरी), प्रा.वषाू गायिवाड (धारावी), श्री.सुरेश हावणिर 
(इचलिरांिी) :     सन्माननीय अल्ुसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात मसु्लीम समािाच्या ससाांचग  वसकासासाा  ययाींना शासकीय सेसा, श क्षण क सोयी 
सुवसिा  ययांी मध्ये आरक्ष  ंे्याच्या ्ंघगकाळापासनन प्रलींत्रहत ासलेल्या प्रश्नाींसर यन गय 
घे्यात आला ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच, सामान्य प्रशासन वसभागाच्या ाध्यांेशाव्ंारे राज्यातील मजुस्लम समािाला 
नोकरीमध्ये स श क्षण क सींस्थाींमध्ये ५ ्क्के आरक्ष  ंे्यात आले  ोत ेतथावप  मा. उच्च 
न्यायालयाने ाींतरीम आंेशाव्ंारे मजुस्लम समािासाा  खािगी वसना ानुं ायनत सींस्थाींमिील 
प्रसेश स शासकीय सेसेतील भरतीसाा  ्ंलले्या आरक्ष ाला स्थचगती ्ंली,  े  ी खरे आ े 
काय,  
(३) ासल्यास, मुजस्लम समािासाा  नोकरीमध्ये स श क्षण क सींस्थेतील प्रसेशासाा  ५ ्क्के 
आरक्ष  ंे ेसींं भागत  मा. न्यायालयास  सहळ पुरासे सांर केले  े  ी खरे आ े काय, 
(४) ासल्यास, याहाहत शासनाने चौकशी केली आ े काय, ासल्यास, ययात काय आढळनन 
आले स ययानसुार को ती कायगसा ी केली सा कर्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०५-२०१८) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) स (३) सामान्य प्रशासन वसभागाच्या ्ंनाींक ०९.०७.२०१४ रोिीच्या ाध्यंेशानुसार 
मुजस्लम (वसशषे मागासप्रसगग) समािासाा  नोकरीमध्ये स श क्षण क सींस्थामध्ये प्रसेशासाा  ५ 
्क्के आरक्ष  ंे्यात आले  ोत.े याहाहत मा.उच्च न्यायालयाने ्ंनाींक १४.११.२०१४ रोिी 
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या प्रकर ी ाींतररम यन गय ्ंला आ े. संर ाींतररम आंेशाद्सारे शासकीय स ानुं ायनत 
श क्षण क सींस्थेमध्ये प्रसेशासाा  ्ंलेले आरक्ष  ाहाचित ाेस्यात आलेले आ े. परींत ुखािगी 
वसनाानुं ायनत सींस्थामिील प्रसेश स शासकीय ससेेतील भरतीसाा  ्ंलेल्या आरक्ष ाला 
स्थचगती ्ंली आ े. संर ाध्यांेशाचे ्ंनाींक २३.१२.२०१४ पयांत कायद्यात रुपातर न 
झाल्याने ाध्यांेश व्यपगत झाला आ े. तथावप, ्ंनाींक ०९.०७.२०१४ ते ्ंनाींक २३.१२.२०१४ 
या काळातील शासकीय तसेच ानुं ायनत श क्षण क सींस्थाींमिील प्रसेश ाहाचित ाेस्यात 
आलेले आ ेत. तसेच ्ंनाींक ०९.०७.२०१४ ते १४.११.२०१४ या ंरम्यानच्या काळातील या 
ानषुींगाने शासकीय सेसेत झालले्या यनयुक्यया ाहाचित रा  ार आ ेत. सद्य:जस्थतीत संर 
प्रकर  न्यायप्रवसष् आ े. 
(४) स (५) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

राज्यात अल्ुसांख्याि शााांना ुायाभूत सुववधासााी  
अनुदान दे्याबाबत 

  

(३८)  ११२९७१ (०५-०४-२०१८).   श्री.नसीम  ान (चाांहदवली), श्री.राधािृष्ट् ण वव -ेुाटील 
(शशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हुूरी), श्री.अशमत ववलासराव देशमु  (लातूर शहर), प्रा.वषा ू
गायिवाड (धारावी) :     सन्माननीय अल्ुसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ाल्पसींख्याक शाळाींना पायाभनत सुवसिासाा  जिल् ायन ाय शाळाींना ानुं ान ्ंले 
िात,े संरचे ानुं ान साढसनन रु ५ लाखापयांत कर्याची माग ी ाल्पसींख्याक समािाकडनन 
कर्यात आली आ े  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, ययाची ाींमलहिास ी झाली आ े  काय , 
(३) ासल्यास,गत ३ सषागपासनन जिल् ायन ाय क्रकती यनिी वसतरीत कर्यात आला आ े, 
(४) ासल्यास, याहाहत शासनाने चौकशी केली आ े काय, ासल्यास ययात काय आढळनन 
आले स ययानुसार उक्त यनिी साढसनन ंे्याहाहत को ती कायगसा ी केली सा कर्यात येत 
आ े, 
(४) नसल्यास, वसलींहाची  कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०५-२०१८) : (१)  ोय. 
(२) ाद्याप ना ी. 
(३) 
 

ा.ि. सन शाळाींची सींख्या वसतरीत रक्कम 
१ २०१५-१६ १०१७ शाळा १९.२३ को्ी 
२ २०१६-१७ ८०५ शाळा १६.१० को्ी 
३ २०१७-१८ ६२६ शाळा १२.५२ को्ी 
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(४) यनिी साढसनन ंे्याची हाह तपासनन प ा्यात येत आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 

___________ 
  

 
शासिीय अल्ुसांख्याि मुलीांाया वसनतगहृातील (जि.चांद्रुूर) िां त्राटी  

िमचूारी वेतनाुासून वांधचत राहहले असल्याबाबत 
  

(३९)  ११३०२८ (०५-०४-२०१८).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय अल्ुसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय ाल्पसींख्याक मलुीच्या ससयतग ृातील (जि.चींद्रपनर) कीं त्रा्ी कमगचारी गत नऊ 
म् ने  सेतनापासनन सींचचत रा् ल ेासल्याहाहत मा े िानेसारी, २०१८ मध्ये सा यया ंरम्यान 
यनंशगनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, याहाहत शासनाने चौकशी केली आ े काय, ासल्यास, ययात काय आढळनन 
आले स ययानसुार उक्त कमगचा-याींना तातडीने सेतन ांाकर्याहाहत को ती कायगसा ी केली 
सा कर्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०६-२०१८) : (१)  ोय. 
(२) स (३) सन २०१७-१८ कररता शासकीय ाल्पसींख्याक मलुीींच्या ससयतग ृ, चींद्रपनर च्या 
व्यसस्थापनासाा  रू.१३.०० लक्ष एसढा यनिी माग ीचा पररपन ग प्रस्तास ्ं.१३ सप् े्ंहर, २०१७ 
रोिी शासनास प्राप्त झाला. ययानसुार ्ं.१३ ऑक््ोहर, २०१७ च्या शासन यन गयान्सये 
रू.१३.०० लक्ष यनिी जिल् ाचिकारी, चींद्रपनर याींना वसतररत कर्यात आला आ े. तसेच संरचा 
यनिी जिल् ाचिकारी, चींद्रपनर याींनी सींहींचित सद्योचगक प्रमशक्ष  सींस्थेच्या प्राचायाांकडे वसतररत 
केला. प्रशासकीय कार ास्तस सेतनासरील यनिी वसतररत कर्यात ाडच  आली  ोती, तथावप 
सद्य:जस्थतीत मा े माचग, २०१८ ाखेर मानिनाची रक्कम सींहींचित कमगचाऱ्याींना ांा कर्यात 
आली आ े. 

___________ 
  

नरसी (जि.नाांदेड) ये ील हॉटेल व धाब्यावर घरगुती गॅसचा वाुर होत असल्याबाबत 
  

(४०)  ११३०५२ (२०-०४-२०१८).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय अन् न व 
नागरी ुुरवाा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नरसी (जि.नाींं ेड) येथील  ॉ्ेल आण  िाब्यासर घरगुती गॅसचा सापर  ोत ासल्याचे मा े 
िानेसारी, २०१८ मध्ये सा ययांरम्यान यनंशगनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, पुरसाा वसभागाने ंलुगक्ष केल्यामळेु घरगुती गॅस मसलेंडरचा सापर श रातील 
ानेक  ॉ्ेल स िाब्यासर  ोत ासल्याने नागररकाींची ग रसोय  ोत आ े तसेच िीस ी िोक्यात 
आला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) ासल्यास, याहाहत शासनाने चौकशी केली आ े काय, ययात काय आढळनन आले स 
ययानषुींगाने सींहींचिताींसर को ती कारसाई केली सा कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट (२५-०५-२०१८) : (१) स (२)  े खरे ना ी. 
(३) स (४) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

राज्यातील मुस्लीम समािााया ववववध माग्याांाया सांदभाूबाबत 
  

(४१)  ११३०६७ (०५-०४-२०१८).   श्री.अस्लम शे  (मालाड ुजश्चम) :   सन्माननीय 
अल्ुसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मसु्लीम समािाच्या माग्या सींं भागत  स्थायनक लोकप्रयतयनिी मा.मखु्यमींत्री, 
सक्फ मींत्री, सचचस, ाल्पसींख्याक वसभाग याींच्या कड े ्ंनाींक २३ ऑगस््, २०१७  स ्ंनाींक 
१९ सप् े्ंहर, २०१७ रोिी सा ययासमुारास यनसेंने सांर केली आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, उक्त माग्या को यया आ ेत, 
(३) ासल्यास, उक्त माग्या पन ग कर्याच्या दृष्ीने शासनाने को ती कायगसा ी केली सा 
कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०५-२०१८) : (१)  े खरे आ े. 
(२) संर माग्या खालीलप्रमा े आ ेत :- 
   १. म ाराषर राज्य ाल्पसींख्याक आयोगाचे उपाध्यक्ष स ९ संस्याींच्या ररक्त िागेसर 
नेम नका कर े. 
   २. आयोगाच्या मींिनर पंाप की ी्ंकलेखन स मलवपक पंे ररक्त आ ेत ती भर े. 
   ३. मुस्लीम ाल्पसींख्याक आयोगाची सेहसाईड ना ी. नसीन सेहसाईड वसकसीत कर्यात 
यासी. 
   ४. ाल्पसींख्याक वसभागाची सेहसाईड मराा  भाषेत तयार कर्यात आली आ े. तथावप, 
् न्ंी स  ींग्रिी भाषेची सेहसाईड तयार कर्यात यासी. 
   ५. ाा े येथील सक्फ होडागचे वसभागीय कायागलय भाडयाने आ े. या कायागलयास कायम 
स्सरुपी िागा ंे े. 
   ६. सक्फ होडागचे कायागलय प्रययेक जिल््यासाा  कर्यात यासे. 
   ७. सक्फ होडागच्या ाचिकाऱ्याींच्या हंल्या  ोतात ययाच ितीसर कमगचाऱ्याींच्या हंल्या 
कर्यात याव्यात. 
   ८. सक्फ होडागच्या कमगचाऱ्याींच्या पंाची सींख्या साढवस े. (मलपीक, स ायक स मशपाई) 
   ९. National institute of open school  या कें द्र शासनाच्या सींस्थेशी मतंरसाला 
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सींहलनन कर्यात यासे क्रकीं सा शासनाच्या मशक्ष  वसभागाला िोड्यात यासे. 
(३) माग ीयन ाय सद्य:जस्थती पुढीलप्रमा े :- 
   १. म ाराषर राज्य ाल्पसींख्याक आयोगाचे ाध्यक्ष, उपाध्यक्ष स संस्याींची ररक्त िागेसर 
नेम नक कर्याची हाह शासनाच्या वसचारािीन आ े. 
   २. आयोगाकडील कामाकािासाा  हा्ययींत्र ेद्सारे ंोन मलवपक स ी्ंकलेखाची पंे कीं त्रा्ी 
तययसासर भरती कर्यास मान्यता ंे्यात आली आ े. ययानुसार आयोगामाफग त कायगसा ी सरुु 
आ े. 
   ३.  म ाराषर राज्य ाल्पसींख्याक आयोगाचे सींकेतस्थळ (सेहसाई्) वसकसीत कर्याची 
कायगसा ी सरुु आ े. 
   ४. ाल्पसींख्याक वसकास वसभाग खदु्द स वसभागाच्या ाचिपययाखालील कायागलयाची 
सेहसाई् वसकमसत कर्याची कायगसा ी सरुु आ े. 
   ५.,६. ७. स ८ सक्फ ाचियनयम १९९५ मिील तरतुं ीनसुार संर हाह म ाराषर राज्य 
सक्फ मींडळ, सरींगाहां याींच्या ाखययारीतील आ े. सक्फ मींडळाशी सींहचित माग्यासर उचचत 
कायगसा ी कर्यासींं भागत ्ंनाींक ०९.११.२०१७ च्या पत्रान्सये, मुख्याचिकारी, म ाराषर राज्य 
सक्फ मींडळ, सरींगाहां याींना कळवस्यात आले आ े. 
   ९. संर माग ी शालेय मशक्ष  स क्रिडा वसभागाशी सींहींचित ासल्यामळेु पुढील 
कायगसा ीसाा  शालेय मशक्ष  स िीडा वसभागाकडे पाावस्यात आले  आ े. 
     ययाचप्रमा े ाल्पसींख्याक सम ुाच्या श क्षण क, सामाजिक, आचथगक वसकासासाा  
शासनामाफग त वसवसि योिना राहवस्यात येत आ ेत. 
(४) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 

___________ 
  

मुक्ताईनगर व बोदवड (जि.िगाांव) या दोन तालकु्यातील अल्ुसांख्याांि  
बहुल के्षत्रासााी ननधी उुलब्ध िरुन देणेबाबत 

  

(४२)  ११३१८२ (०५-०४-२०१८).   श्री.एिना राव  डस े (मुक्ताईनगर) :     सन्माननीय 
अल्ुसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुक्ताईनगर स होंसड (जि.िळगाींस) तालुक्यातील ाल्पसींख्याक वसकास वसभागाच्या 
ि.ग्राक्षेवस-२०१६/प्र.ि.५४/का.९ ्ंनाींक ३१  माचग,२०१६ नुसार ाल्पसींख्याक ह ुल क्षते्रातील 
वसकास कामाींना मींिनरी ंे्यात आली,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास,संर कामाींना वसतरीत कर्यात आलेल्या एकन   १३६८.६० लक्ष  तक्या यनिी 
प की रु. १७० लक्ष  तका यनिी ताींत्रत्रक कार ामळेु खचग करता आला ना ी,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) ासल्यास, या सींं भागत स्थायनक लोकप्रयतयनिीनी  मा े िानेसारी, २०१८ मध्ये सा यया 
ंरम्यान मा.मींत्री (ाल्पसींख्याक) याींना यनसेंन ्ंले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) ासल्यास, उक्त  यनिी खचग कर्यासाा  जिल् ा पररषं, िळगाींस, याींनी ्ंनाींक १८ िनन, 
२०१६ रोिीच्या पत्रान्सये  शासनाकड ेपरसानगी माचगतली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(५) ासल्यास, या प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आ े काय, ासल्यास, ययात काय आढळनन 
आले स ययानुसार सींहींिीत ाचिकाऱ्याींसर को ती कायगसा ी केली सा कर्यात  येत 
आ े,नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०५-२०१८) : (१)  ोय. 
(२) मुक्ताईनगर स होंसड (जि.िळगाींस) तालुक्यामध्ये ाल्पसींख्याक ह ुल के्षत्रातील वसकास 
कामाींसाा  ्ं.३१/३/२०१६च्या शासन यन गयान्सये एकन   रु.१७० लक्ष  तका यनिी ाथगसींकजल्पय 
प्र ालीसर वसतरीत कर्यात आला  ोता. तथापी, संरचा यनिी जिल् ाचिकारी िळगास याींच्या 
कायागलयाने वस ीत सेळेत आ ररत न केल्यामळेु खचग करता आला ना ी. 
(३)  ोय. 
(४) ना ी. 
(५) मुक्ताईनगर स होंसड (जि.िळगाींस) तालुक्यामध्ये ाल्पसींख्याक ह ुल के्षत्रातील वसकास 
कामाींसाा  ्ंनाींक ६ माचग,२०१८ च्या शासन यन गयान्सये एकन   रु.१७० लक्ष  तका यनिीमींिनर 
कर्यात आला आ े. 

___________ 
  
ुुणे शहरातील  ािगी क्लासेस मधील शशिववणाऱ्या शशक्षिाांची ुात्रता ननजश्चत िर्याबाबत 

  

(४३)  ११३५७४ (०६-०४-२०१८).   श्री.योगेश हटेिर (हडुसर), श्रीमती माधुरी शमसा 
(ुवतूी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पु े श रातील खािगी क्लासेस मिील मशकवस ाऱ्या मशक्षकाींची पात्रता यनजश्चत 
कर्याहाहतचा यन गय शासनाने घेतला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, याहाहत शासनाने चौकशी केली आ े काय, ासल्यास, ययानुसार को ती 
कायगसा ी केली सा कर्यात येत आ े, तसेच घेतलेल्या यन गयाची ाींमलहिास ी केव् ापासनन 
कर्यात ये ार आ े, 
(३) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०५-२०१८) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) स (३) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

शशक्षण हक्ि िाययायाअांतगतू दे्यात येणाऱ्या २५ टक्िे रा ीव प्रवेशासााीच े 
राज्यस्तरीय वेाुत्रि िाहीर झाले असल्याबाबत 

  

(४४)  ११३५८० (०६-०४-२०१८).   श्री.योगेश हटेिर (हडुसर), श्रीमती माधुरी शमसा 
(ुवतूी), प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िो रुड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मशक्ष   क्क कायद्यााींतगगत ंे्यात ये ाऱ्या २५ ्क्के राखीस प्रसेशासाा चे राज्यस्तरीय 
सेळापत्रक मा े िानेसारी, २०१८ मध्ये  सा यया ंरम्यान िा ीर झाले ासनन हालकाींच्या मोफत 
आण  सक्तीच्या मशक्ष ाच्या ाचिकार कायद्यााींतगगत सींचचत, ंहुगल घ्कातील वसद्यार्थयाांना 
२५ ्क्के िागाींसर प्रसेश ंे्यात ये ार ासल्याच ेमा े फेबु्रसारी २०१८ मध्ये सा यया ंरम्यान 
यनंशगनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास या कायद्यााींतगगत पु े येथील सािार  ७५० शाळाींची नोंं ी कर े ापेक्षक्षत 
ासताना ी मुं त सींपल्यानींतर ी केसळ २५६ शाळाींनी प्रसेशासाा  नोंं ी केल्याचे यनंशगनास 
आले,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, या कायद्यााींतगगत पु े जिल््यातील केसळ २५६ शाळाींचीच नोंं ी  ो्याची 
कार े काय आ ेत, 
(४) ासल्यास, मध्यसती भाग, येरसडा,  डपसर, आींहेगास या भागातील १०४ शाळाींची मा् ती 
सींकेतस्थळासरून घेतल्यानींतर ययाप की फक्त ३१ शाळाींनी पनसगप्राथममक सगागचा प्रसेशस्तर 
स्सीकारला ासनन शाळा पनसगप्राथममक स्तर स्सीकारत नसल्याने आचथगक ंहुगल घ्कातील 
हालकाींचा मशक्ष ाचा  क्क ् रासनन घेतला िात आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) ासल्यास, या हाहत शासनाने चौकशी केली आ े काय, ासल्यास, ययानुसार उक्त  
कायद्यााींतगगत शाळाींच्या नोंं ीची सींख्या साढवस्याहाहत तसेच प्रसेश स्तर ारवस्याचा 
ाचिकार ंे ारा ्ंनाींक १६ िानेसारी २०१८ चा शासन यन गय रद्द कर ेहाहत स पनसग प्राथममक 
मशक्ष ासाा   को ती  कायगसा ी केली सा कर्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, वसलींहाची कर े काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०६-०६-२०१८) : (१) सन २०१८-१९ या श क्षण क सषागसाा चे आर.्ी.ई. 
प्रसेशाहाहत शासन यन गय ्ं.१६ िानेसारी, २०१८ नुसार कायगसा ी सुरु आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
(४)  े खरे ना ी. 
(५) स (६) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 

___________ 
  

शसांदेवाही (जि. चांद्रुूर) तालुक्यातील चार गावाांचा ुाणी ुुरवाा बांद झाल्याबाबत. 
  

(४५)  ११४०४४ (१५-०४-२०१८).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय ुाणीुुरवाा व 
स्वाछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कळमगास, िामसाळा, मस ींगडझरी, कुकड े्ी (ता.मसींं ेसा ी, जि.चींद्रपनर) येथील चार गासाींचा 
पा ी पुरसाा मा े िानेसारी, २०१७ मध्ये सा ययांरम्यान हींं  ोता  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, संरील पा ी पुरसाा हींं कर्याची कार े काय आ ेत,  
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(३) ासल्यास, याहाहत शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय आढळनन आले आ े 
स ययानुसार या गासाींना सुरमळत पा ी पुरसाा कर्याहाहत शासनाने को ती कायगसा ी केली 
सा कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ?   
 
श्री. बबनराव लोणीिर (०२-०६-२०१८) : (१) स (२) ाींशत: खरे आ े. 
     संर गासे  ी सरडपार प्रांेमशक नळ पा ी पुरसाा योिनेत समावसष् ासनन, कुकड े्ी 
येथे िोड ीचे काम ाींयतम ्प्प्यात आ े. मा े िानेसारी, २०१७ ंरम्यान,  उपाींगातील ताींत्रत्रक 
त्रहघाड  ंरुुस्ती स गरुुयसासा ीनीसर गळयया ंरुुस्तीचे कामाकरीता ंोन ्ंसस पा ी पुरसाा 
हींं  ोता. या ंरम्यान गासातील उपलब्ि  ातपींप स साध्या वस् री द्सारे पा ी सापर कर्यात 
आला. 
(३) संर गासाींच्या योिनेतील ताींत्रत्रक त्रहघाड स पाईप लाईनसरील गळयया ंरुुस्ती करुन, 
पा ी पुरसाा सुरळीत सरुु कर्यात आला आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

देगलूरनािा( जि.नाांदेड) भागातील उदूूघरााया इमारतीची झालेली दरुवस् ा 
  

(४६)  ११४१७१ (०५-०४-२०१८).   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.वसांतराव चव्हाण 
(नायगाांव), श्री.डी.ुी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय अल्ुसांख्याांि वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ंेगलनरनाका (जि.नाींंेड) या भागातील उंनगघरातील ायतथीग ृाला उद्घा्नापनसीच आग 
लागली ासुन केसळ  स्ताींतर ाचे काम झाले नसल्याने को्यासिी रुपये खचनगन हाींि्यात 
आलेले उंनगघर सषगभरापासनन हेसारस जस्थतीत ासल्याचे मा े िानेसारी, २०१८ रोिी सा यया 
सुमारास यनंशगनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, संर न भव्य्ंव्य उंनगघराची  मारत हेसारस  जस्थतीत  ासल्याने चोर्याींनी 
आतील सा् यय  चोरुन नेल ेासनन तसचे मौल्यसान सामानाची ी  तोडफोड स नासिुस केली 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ासल्यास, याहाहत शासनाने चौकशी केली आ े काय, ासल्यास, ययात काय आढळनन 
आले स ययानुसार उंनग भाषेच ेसींसिगन व् ासे स या भाषेचा सारसा ससागपुढे यासा या उद्देशाने 
हाींिलेल्या या उंनगघराचे नुतनीकर  करुन उद्घा्न कर्याहाहत काेे ती कायगसा ी केली सा 
कर्यात येत आ े, 
(४) नसल् यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े (०६-०६-२०१८) : (१) ना ी. नाींं ेड येथील उंनग घराचा ताहा जिल् ाचिकारी, 
नाींं ेड याींच्याकड ेंे्यात आलेला ासनन संर उंनग घराचे सयनयींत्र , ंेखभाल स ंरुुस्तीचे काम 
जिल् ाचिकारी, नाींंेड याींच्यामाफग त कर्यात येत आ े. 
(२) ाशींत: खरे आ े. ्ंनाींक २५.०१.२०१८ रोिी रात्रीच्या सेळी का ी ासामाजिक तयसाींनी 
संर सास्तचुी नासिुस केली ासल्याचा ा साल जिल् ाचिकारी, नाींं ेड याींनी सांर केला 
आ े.     
(३)   ोय. प्रस्तुत प्रकर ी जिल् ाचिकारी, नाींंेड याींच्याकडनन ा साल मागवस्यात आला आ े. 
उंनग घराच्या व्यसस्थापनासाा  एक व्यसस्थापक,   एक ग्रींथपाल,  १ मलवपक- ी्ंकलेखक ाशा 
३ कमगचाऱ्याींची हा यींत्र ेद्सारे यनयुक्ती कर्यास शासनाची मान्यता प्रंान कर्यात आलेली 
ासनन ययानसुार  जिल् ाचिकारी, नाींं ेड याींच्याकडनन कायगसा ी सरुु आ े.  
(४) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

वडूि (ता. टाव, जि.सातारा) ये ील क्रीडा सांिुलाांचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(४७)  ११४४४२ (०६-०४-२०१८).   श्री.ियिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सडनि (ता.ख्ास, जि.सातारा) येथील िीडा सींकुलाींचे काम  प्रलींत्रहत ासल्याने संर िीडा 
सींकुलाचा उपयोग मोकळया िागेसाा  स रस्ययासाा  लाग ारे सा् यय ाेस्यासाा   ोत आ े, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, या िीडा सींकुलासाा  का ी सषापनसी यनिी मींिनर झाला  ोता मात्र  तो  तर 
योिनेत सळवस्यात आला आ े  े  ी खरे आ े  काय, 
(३) ासल्यास, शासनाने या िीडासींकुलाच्या िागेसर झालेले ायतिम   ्सनन या 
िीडासींकुलाचे काम तातडीने सरुु करुन येथे सींरक्षक मभींत हाींि्याहाहत को ती कायगसा ी केली 
सा कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२४-०५-२०१८) : (१) ाींशत: खरे आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) िीडा सींकुलाच्या िागेसर झालेले ायतिम   ्वस्याच्या ानुषींगाने ्ंनाींक २२.०२.२०१८ 
रोिी िीडा सींकुल सममतीची ह ाक आयोजित केली  ोती. संर ह ाकीत झालेल्या चचेनुसार  
त मसलंार तथा कायागध्यक्ष, िीडा सींकुल सममती याींनी ्ंनाींक १३.०४.२०१८ च्या पत्राद्सारे 
ायतिम  िारकाींना नो्ीस हिासली आ े. तसेच सींरक्षक मभींतीचे कामासाा  रु.२०.०० लक्ष 
यनिी ्ंनाींक २६.०३.२०१८ रोिी सासगियनक हाींिकाम वसभागाकडे सगग केला ासनन सासगियनक 
हाींिकाम वसभागाकडनन संर कामाची यनवसंा प्रमसध्ं कर्यात आलेली आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
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डोंगरगाव (ता.समुद्रुूर, जि.वधाू) या गावातील घरगुती वाुरातील  
गॅस शसलेंडरचा स्फोट झाल्याबाबत 

(४८)  ११५९२४ (२०-०४-२०१८).   श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट) :    सन्माननीय अन् न व 
नागरी ुुरवाा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोंगरगास (ता.समदु्रपनर, जि.सिाग)या गासातील श्री.वसलास गो्ेफोड ेयाींच्या घरातील  ींडडयन 
कीं पनीचा यनकृष् ंिागचा घरगुती गॅस मसलेंडरचा मोाा स्फो्  ोऊन आचथगक नकुसान 
झाल्याच्या घ्नेला १ सषग  ोऊन ी उक्त कीं पनी व्यसस्थापनाने ाद्याप को तीच नकुसान 
भरपाई ्ंलेली ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, याहाहत शासनाने चौकशी केली आ े काय, ययात काय आढळनन आले स 
ययानषुींगाने उक्त हािीत कु्ुींहाला नकुसान भरपाई ंे्याहाहत को ती कायगसा ी केली सा  
कर्यात येत आ े तसेच सींहचिताींसर को ती कारसाई केली सा कर्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट (२५-०५-२०१८) : (१)  स (२) डोंगरगास (ता.समदु्रपनर, जि.सिाग) या गासातील 
श्री.वसलास गो्ेफोडे याींच्या  ींडडयन कीं पनीचा घरगुती गॅस मसलेंडरचा स्फो् झाल्याने गॅस 
कीं पनी तसेच वसमा कीं पनीचे ाचिकारी याींनी तायकाळ घ्नास्थळाला भे् ंेऊन पा  ी केली 
आ े. संर प्रकर ी हाचित कु्ुींहाला नकुसानभरपाई ंे्याची हाह ्ं.न्यन  ींडडया  न्शरुन्स या 
वसमा कीं पनीशी सींहींचित ासल्याने आयओसीएल या गॅस कीं पनीकडनन वसमा कीं पनीकड े
पाापुरासा कर्यात येत आ े. 
तसेच जिल् ा पुरसाा ाचिकारी,सिाग याींनी ्ंनाींक २०.१२.२०१६ स ्ंनाींक २.५.२०१८ रोिी 
्ं.न्यन  ींडडया  न्शुरन्स या वसमा कीं पनीस तायकाळ कायगसा ी कर्याहाहत कळवसले आ े.  
(३) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 
  

___________ 
  

राज्यात ववदभाूसह अिोला, यवतमा व बुलढाणा जिल््यातील  
ुाणी टांचाई दरू िर्याबाबत 

  

(४९)  ११६००६ (१९-०४-२०१८).   अॅड.यशोमती ाािूर (नतवसा) :   सन्माननीय ुाणीुुरवाा 
व स्वाछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ससग प्रकल्पाींत ५९ ्क्के िलसााा मशल्लक ासनन यामळेु वसंभागत पा ीसमस्या 
तीव्र  ो ार ासनन नागपनर वसभागास याचा ससागचिक पा ी समस्या ासल्याचे मा े फेब्रुसारी, 
२०१८ मध्ये सा यया ंरम्यान यनंशगनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल्यास, याहाहत शासनाने चौकशी केली आ े काय, ययात काय आढळनन आले स 
ययानुसार पनसग वसंभागतील प्रकल्पात सिुार ा झाली नसनन ाकोला, यसतमाळ, हुलडा ा या 
जिल््याींमिील मतृसााा  ी पाच ्क्के मशल्लक ासनन वसंभागत पा ी ी्ंचाई ंनर कर्याहाहत 
तसेच ्ँकरची सींख्या साढवस्याहाहत को ती कायगसा ी केली सा कर्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (०१-०६-२०१८) : (१)  े खरे आ े. 
(२) वप्याच्या पा्याची ी्ंचाईच्या ानषुींगाने सींपन ग म ाराषर राज्याचा मा े ऑक््ोहर, २०१७ 
ते िनन, २०१८ या कालासिीकररता सींभाव्य पा ी ी्ंचाई कृती आराखडा तयार कर्यात आला 
ासनन ययाचा गोषसारा खालीलप्रमा े आ े. 
  
म ाराषर 
राज्य 

योिनाींची सींख्या गासे साडया ापेक्षक्षत खचग 
(रक्कम रु. लाखात) 

 ४७२०५ २६३४१   १२९५६   ५७३१२.९५ 
     तसेच सन २०१७-१८ च्या सींभाव्य पा ी ी्ंचाई कृती आराखडयानुसार वसंभागतील ंोन् ी 
वसभागात जिल् ायन ाय खालीलप्रमा े वसवसि  उपाययोिना प्रस्तावसत कर्यात आल्या आ ेत. 

जिल् ा योिनाींची सींख्या गासे 
 

साडया ापेक्षक्षत खचग 
(रक्कम रु. लाखात) 

यसतमाळ  ९०३ ६७० ० १०७९.६६ 
हुलढा ा १२१९ ७९७ ० १८९४.२५ 
ामरासती १७४५ १४२८ ० १७९९.९६ 
सामशम ५७८ ५१० ० ४४९.०० 
ाकोला १०८४ ५३४   ० २६८५.३८ 
नागपनर ३०२९ ४६९ ० ५०५७.८७ 
सिाग ५९० ५३४ ० ८८५.९३ 
गों्ंया ६१६ ३३२ ५८ १२६.३४ 
चींद्रपनर १३६१ ९५८ ० १८८१.१० 
भींडारा १४६८ ६५३ ० ११२०.९८ 
गडचचरोली   ० ० ० ० 
एकन   १२५९३ ६८८५ ५८ १६९८०.४७ 
     या सींभाव्य पा ी ी्ंचाई कृयत आराखडयातील उपाययोिना आसश्यकतनेुसार घे्यात येत 
आ ेत. 
     ्ंनाींक १४.०५.२०१८ च्या ्ँकर ा सालानुसार ामरासती वसभागात २२३ गासाींमध्ये २१३ 
्ँकसगव्ंारे स नागपनर वसभागात ३३ गासाींमध्ये ३७ ्ँकसगव्ंारे वप्याच्या पा्याचा पुरसाा 
कर्याींत येत आ े.  
(३) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 

 
___________ 
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राज् यातील सव ूशााांा या इमारतीचे स् रक् चरल डडडट िर् याबाबत 
  

(५०)  ११६०२६ (०६-०४-२०१८).   श्री.शशवािीराव िडडलेू (राहुरी), श्री.सांतोष दानव े(भोिरदन), 
श्री.नारायण िुचे (बदनाुूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील शासकीय  मारती िोकांायक हनल् या ासल् याने यासाा  ससग शाळाींच् या 
 मारतीचे स् रक् चरल ऑडड् कर् याचा यन गय मशक्ष  वसभागाने घेतला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ासल् यास, संर न शाळाींचे स् रक् चरल ऑडड् कर् यात आले आ े काय, 
(३) ासल् यास, राज् यातील क्रकती शाळाींच् या  मारती िोकांायक ासल् याचे यनंशगनास आले स 
य या  मारती नव् याने हाींि् यासाा  को य या उपाययोिना केल् या आ ेत, 
(४) ासल्यास, याहाहत शासनाने चौकशी केली आ े काय, ासल्यास, ययात काय आढळनन 
आले सययानुसार को ती कायगसा ी केली सा कर्यात येत आ े,  
(५) नसल्यास,वसलींहाची कार े काय आ ेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(१२-०६-२०१८) : (१) ाींशत: खरे आ े. 
(२) राज्यातील स्थायनक स्सराज्य सींस्थाींच्या शाळाींचे ससग मशक्षा ामभयानाींतगगत ्प्प्या्प्प्याने 
प्राथममक स्रक्चरल ऑडड् कर्यात येत आ े. 
(३) प्राथममक स्रक्चरल ऑडड्च्या ा सालानुसार पुढील कायगसा ी कर्याची तिवसि ाेसली 
आ े. 
(४) स (५) प्रश्न उद्् ासत ना ी. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िसे 
नागुूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

__________________________________________________________________ 
मुद्र पनसग ससग प्रक्रिया म ाराषर वसिानमींडळ सचचसालयाच्या सींग क यींत्र ेसर 

मुद्र : शासकीय मध्यसती मदु्र ालय, नागपनर. 


