अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३२६ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवे शन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातील ४४ हजाराांहू न अधधि शाळाांमध्ये सांगणि नसल्याबाबत
(१)

२९१५३ (२१-०१-२०१६).

श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूवव), श्रीमती अममता चव्हाण

(भोिर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अममन पटे ल
(मांब
ु ादे वी), श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शाले य मशक्षण मांत्री पढ
ु ील

(१) भोकर (जि. नादे ड ) सह राज्यातील एकुण शाळाींपैकी ४४ हिाराींहू न अधिक शाळाींमध्ये
सींगणक नसल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशश नास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास,

भोकर तालक्
ु यातील (जि.नाींदेड ) येथील जिल्हा पषरेदे  या ८६ शाळे त अद्याप

सींगणकच उपलब्ि न ााल्यामुळे येथील

४ हिार १४४ ववद्यार्थ याांना ्शकांकाींनी त डी

साींधगतले ल्या सींगणकाया माहहतीवरच थाींबावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सहावी-सातवीया शाळाींपैकी ८५.७ ्क्के शाळाींमध्ये सींगणकाशी ननगडीत
लननशग लॅब नसल्याचे ननदशश नास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अनेक शाळा सींगणक सवु विेववेयी गींभीर नसून वविेचा परु वठा आणण
सींगणकाची सुवविा असणा-या शाळाींची सींख्या िवळपास सारखीच आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती उपाययोिना केली अथवा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२२-०६-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) अींशत: खरे आहे
(५)

राज्यातील

शासकीय

उच

प्राथ्मक

शाळाींना

अ्भयानातून ननिी उपलब्ि करुन दे ण्यात येत आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही

___________

डडिी्ल

करण्यासाठी

सवश

्शकांा

वि.स. ३२६ (2)
मुांबई ववद्यापीठाच्या पररक्षा ववभागच्या बेजबाबदार िारभारामुळे बी.िॉमच्या तत
ृ ीय
फायनान्सच्या प्रश्नपत्रत्रिेत चुिीची एण्ट्री दे ण्ट्यात आल्याबाबत

(२)

५५९२१ (२२-०८-२०१६).

श्री.नसीम

खान (चाांददवली), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच् च व तांत्र

(१) मुींबई ववद्यापीठाया पषरकांा ववभागाया बेिबाबदार कारभारामुळे बी.कॉमया तत
ृ ीय

फायनान्सया प्रश्नपत्रिकेत चुकीची एण्री दे ण्यात आल्यामुळे ववद्यार्थयाां मध्ये ग िळ उडू न

त्याीं या आठ गुण ाींबाबत प्रश्नधचन्ह ननमाशण ााल्याचे हदनाींक २६ एवप्रल, २०१६ रोिी वा
त्यासुमारास ननदशश नास आले , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींबई ववद्यापीठाया परीकांा ववभागाया बेिबाबदार कारभाराची चौकशी
करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सदरील प्रकरणातील
दोेीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१२-०६-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

(२) (Financial Market, T.Y. B,com, (Sem VI) (CBSGS)

या ववेयाची पषरकांा

पषरकांाकेंद्रावर सुरु असताना वेळेअिीच प्रश्नपत्रिकेमिील प्रश्न क्र. ५ A बाबतया िु्ीचे
ननवारण केल्याने व पषरकांा केंद्राना वेळेत कळववण्यात आल्याने ववद्यार्थयाांचे शैकांणणक नुकसान
ााले ले नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िोल्हापूर श्जल््यात मशक्षिाांचे थकित वेतनाबाबत
(३)

५७०१६ (२२-०८-२०१६).

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.भास्िर जाधव (गह
ु ागर), डॉ.सश्ु जत ममणचेिर (हातिणांगले ), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :
सन्माननीय शाले य मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल्हयातील अनेक अिशवेळ ्शकांकाींचे थकीत वेतन तात्काळ सुरु करण्याचे

ले खी आदे श हदले असताींनाही तीन महहने ााले तरी माध्य्मक. ववभागाया ्शकांणाधिका-

याींनी अधिकांक (माध्य्मक) वेतन व भववषय ननवाशह ननिी पथकाला ले खी आदे श हदले ले नाही,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े जिल्हयातील अिशवेळ ्शकांकाींचे तीन वेाशचे वेतन थकीत राहहले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(३) तसेच

्शकांकाींचे पगार प्रत्येक महहन्याया १ तारखेस दे ण्याचा ननणशय घेवूनही कोल्हापूर

जिल््यात ्शकांकाींचे पगार प्रत्येक महहन्याया १ तारखेस होत

नसल्याचे माहे िून, २०१६

या पहहल्या सप्ताहात वा त्या दरम्यान ननदशश नास आले , हे खरे आहे काय,

वि.स. ३२६ (3)
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,चौकशीनुसार ्शकांकाींचे थककत वेतन

तसेच मा्सक वेतन प्रत्येक महहन्याया १ तारखेला होणे कषरता कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१६-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यात श्जल्हास्तरीय पयाववरण सममती व पयाववरण तज्ञ मूल्याांिन प्राधधिरणाची
स्थापना िरण्ट्यात आली असल्याबाबत

(४)

६२५७५ (१०-०८-२०१६).

डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडे गाव), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

सन्माननीय पयाववरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील नद्याींमिील वाळू, दगडखाणीतून दगड उत्खननासाठी आवश्यक असले ले
पयाशवरण ववभागाचे ना हरकत प्रमाणपि आता जिल्हास्तरावरच ्मळणार असून त्यासाठी
जिल्हास्तरीय पयाशवरण स्मती व पयाशवरण तज्ञ मूल्याींकन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात
आली असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशश नास आले आहे , हे खरे आ हे काय,

(२) असल्यास, शासनाने या जिल्हास्तरीय स्मत्या तातडीने गठीत करण्याबाबत कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (२७-०६-२०१७) :(१) राज्यातील

नदयाींमिील वाळू, दगडखाणीतून दगड

उत्खननासाठी आवश्यक असले ले पयाशवरण ववभागाचे नाहरकत प्रमाणपि आता जिल्हा
स्तरावर ्मळणार असून त्यासाठी शासनाने हदनाींक २.२.२०१६ रोिी पषरपिक काढले आहे , हे
खरे आहे .

(२) कायशवाही चालू आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यावतील रात्रशाळाांमधील मशक्षिाांना वेळेवर पगार ममळण्ट्याबाबत
(५)

६५२८४ (०५-०१-२०१७).

अॅड .आमशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्री.अतुल भातखळिर

(िाांददवली पूवव), अॅड .पराग अळवणी (ववले पाले ), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.सांजय िेळिर
(ठाणे ), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शाले य मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

वि.स. ३२६ (4)
(१) राज्यातील रािशाळाींमिील अनतषरक्त ्शकांक गत दोन महहन्याींपासून वेतनाया प्रनतकांेत
असल्याचे हदनाींक २६ ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशश नास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत लवकरच ननणशय घेऊन कायशवाही करणार असल्याचे ्शकांण मींिी
महोदयाींनी आश्वासन हदले , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने रािशाळाींतील ्शकांकाींचे पगार वेळेवर ्मळावेत याबाबत कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. ववनोद तावडे (२२-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यामील अल्पसांख्याांिाच्या तथािधथत वक्फ मांड ळाच्या जममनीवरील
अततक्रमणे तनष्ट्िामशत िरण्ट्याबाबत
(६)

६५७०४ (२७-०१-२०१७).

श्री.अबू आजमी (मानखूदव मशवाजीनगर), श्री.सुतनल मशांदे

(वरळी), अॅड .भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.नसीम खान (चाांददवली) :
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

मींड ळाया

अल्पसींख्याींक

ववशेेतः

ि्मनीवरील

समुदायाया

अहमदनगर
अनतक्रमणे

नागषरकाींनी,

जिल््यातील
ननषका्सत
िा्मशक

सन्माननीय अल्पसांख्याांि

अल्पसींख्याींकाया तथाकधथत

करण्याबाबतची

नेत्याींनी,

स्थाननक

मागणी

वक्फ

राज्यातील

िनप्रनतननिीींनी

व

सेवाभावी सींस्थाीं या पदाधिकाऱयाींनी मा. मुख्यमींिी, मा. मींिी (अल्पसींख्याींक ववकास), मा.
राज्यमींिी (अल्पसींख्याींक ववकास), प्रिान सधचव (अल्पसींख्याींक ववकास), तसेच सींबींधित
जिल््याचे जिल्हाधिकारी तथा ववभागीय महसूल आयुक् त (ना्शक), तसेच

सींबींधित वा

त्याीं या आधिपत्याखालील व इतर तत्सम अधिकाऱयाींकडे माहे िुलै ,२०१६ मध्ये वा त्या
दरम्यान ले खीननवेदनाद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, राज्यातील वक्फ मींड ळाया अधिपत्याखालील सुमारे ९७ हिार एकर ि्मनीपैकी
७० ्क्के ि्मनीवर ााले ली अनतक्रमणे तात्काळ पूवशवत करण्याया दृष्ीने वक्फ अधिननयम

१९९५ मिील तरतुदीनुसार कायशवाही करण्याचे ननदे श शासनाने वक्फ मींड ळाला हदले असून
वक्फ मींड ळाने आितागायत ककती एकर ि्मनीवरील अनतक्रमण ननषका्सत केले आहे ,

(३) तसेच , प्रश्नोक्त बाब (१) या अनुेींगाने सींबींधित अल्पसींख्याींक ववभागायावतीने तसेच
िनप्रनतननिी व िागत
ृ नागषरकाीं या तसेच अल्पसींख्याींकाीं या सींघ्नेने सदर बाब वेळोवेळी
ननदशश नास आणली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,व त्यानुसार
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

कोणती

वि.स. ३२६ (5)

श्री. ववनोद तावडे (२१-०६-२०१७) : (१)

व (२) माहे िुलै, २०१६ व त्या दरम्यान असे ननवेदन

प्राप्त ााले ककींवा कसे याबाबत प्रश्नात उल्ले णखत कायाशलयाकडू न माहहती मागववण्यात आली

असता कोणत्याही कायाशलयाने असे ननवेदन प्राप्त ााल्याचा अहवाल सादर केले ला नाही.
महाराषर राज्य वक्फ मींड ळाया अधिपत्याखालील ज्या वक्फ मालमत्ता अनतक्रमणाखाली आहे

त्या वक्फ मींड ळाकडे पूवशवत करण्याया दृष्ीने वक्फ अधिननयम, १९९५ मिील तरतुदीनुसार

आवश्यक ती कायशवाही करण्याववेयी शासन स्तरावरुन वक्फ मींड ळाला वेळोवेळी सूचना
दे ण्यात आले ल्या आहे त. वक्फ मींड ळाया अधिपत्याखालील वक्फ ि्मनीपैकी नेमकी ककती

िमीन अनतक्रमणाखाली आहे , याबाबतची ननजश्चत आकडे वारी सद्य:जस्थतीत उपलब्ि नाही.

तथावप, वक्फ अधिननयम १९९५ या कलम ४(६) येथील तरतुदीनुसार राज्यातील वक्फ
मालमत्ताींचे

दसरे
ु

सर्व्हे कांण

करण्यासाठी

िमाबींदी आयुक् त

याींची हद.०७.१२.२०१६ या

अधिसूचनेद्वारे सर्व्हे कांण आयुक् त म्हणू न ननयुक् ती करण्यात आले ली आहे . राज्यातील वक्फ
मालमत्ता सद्य:जस्थतीत नेमक्या कोणाया ताब्यात आहे त व सदर ताबा कायदे शीर आहे

ककींवा कसे याबाबीची दे खील सदर सर्व्हे कांणात न द घेतली िाणार आहे .सबब राज्यातील नेमकी
ककती वक्फ िमीन अनतक्रमणाखाली आहे याबाबतची ननजश्चत माहहती सदर सर्व्हे कांणाना नींतर

उपलब्ि होऊन सदर अनतक्रमणे ननषका्सत करण्याया दृष्ीने पुढील कायशवाही करणे शक्य
होईल.

(३) सन २०१४ या चौथे (हहवाळी) अधिवेशनात ववभानसभे त

ताराींककत प्रश्न क्र.१८४०

सींदभाशत ााले ल्या चचे दरम्यान एका सन्मा.सदस्याने सदर मुद्दा उपजस्थत केला होता.

त्यास

अनुसरुन तत्कालीन मा.मींिी, अल्पसींख्याक ववकास याींनी पुढीलप्रमाणे आश्वासन हदले होते,“अध्यकां महोदय, अहमदनगर के सींबींि में हम िरुर िानकारी लेंगे वहाींपर कानून के बाहर
अगर कोई काम हु आ होगा तो उस सींबींि में िरुर कारवाई की िायेगी”
अनुसरुन सन्माननीय सदस्याींकडू न शासन पि

सदर आश्वासनास

हद.१.७.२०१५, २५.८.२०१५, हद.७.१०.२०१५

आणण हद.१८.११.२०१५ अन्वये माहहती मागववण्यात आली होती. माि याबाबतची माहहती
उपलब्ि करुन दे ण्यात आली नाही.
तथावप,

वक्फ

अधिननयम,

१९९५

या

कलम

५४

अन्वये

करणाऱयाववरुध्द प्रादे ्शक वक्फ अधिकारी, ना्शक ववभाग, ना्शक
करण्यात येत असल्याचा अहवाल वक्फ मींड ळाने सादर केला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत
(५) प्रश्न उद््ावत

नाही.
नाही.

___________

बेकायदे शीर

अनतक्रमण

याीं याकडू न कायशवाही

वि.स. ३२६ (6)
राज्यातील पुणे श्जल्हयातील जुन्नरच्या िायावलयात शाले य पोषण आहाराच्या
इध
ां न अनुदानात झाले ला अपहार

(७)

६७२७७ (०५-०१-२०१७).

श्री.बाबुर ाव पाचणे (मशरुर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शाले य मशक्षण मांत्री

(१) पुणे जिल्हयातील िुन्नरया कायाशलयास शाले य पोेण आहाराया इ ि
ीं न अनुदानात

अपहार ााल्या प्रकरणी ्सल करण्यात आल्याचे हदनाींक ६ ऑगस््] २०१६ रोिी वा त्या
सुमारास ननदशश नास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तेथील डा्ा एींरी ऑपरे ्रला कायशमुक् त करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, इ ि
ीं न अनुदानासाठी शाले य पोेण आहार योिनेत िुन्नर तालुक् यात ४३८
शाळाींचा समावेश असताना प्रत्यकां माि १४३ शाळाींना अनुदान दे ण्यात आले , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, ज्या शाळाीं या मुख्याध्यापकाींनी गैर मागाशने ५० ्क्के रक्कम परत करण्याचे
नाकारले अशा शाळाींना अनुदान

दे ण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, शासनाने उपरोक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय,त्यानुसार कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. ववनोद तावडे (२१-०६-२०१७) : (१), (२) व (३) हे खरे आहे .
(४) अींशत: हे खरे आहे .

(५) याबाबत चौकशी करण्यात आली असून सींबींधित अधिकांक (शाले य पोेण आहार योिना)
व डा्ा एन्री ऑपरे ्र याीं याववरुध्द ्शस्तभींगाची कायशवाही करण्यात येत आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
आरटीई िायदयाचे िाटे िोर पालन िरण्ट्याचे बांधन शैक्षणणि सांस्थाांना घालण्ट्याबाबत
(८)

६७५१९ (०५-०१-२०१७).

श्री.बाबुर ाव पाचणे (मशरुर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शाले य मशक्षण मांत्री

(१) राज्यातील शाळा सुरु होवून हदनाींक १९ िून २०१६ रोिी पयांत एकूण ७ जिल्हयाींमध्ये
्शकांक हक्क कायदयानुसार (आर्ीई) एकाही ववद्यार्थयाांला प्रवेश दे ण्यात आले ला नर्व्ह ता, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात सुमारे ७३ हिार १९४ ववद्यार्थयाांनी प्रवेशासाठी अिश केले ला असताना

केवळ २३ हिार २८८ ववद्यार्थयाांना प्रवेश ्मळाले असून ४९ हिार ९०६ ववद्याथी प्रवेशापासून
वींधचत राहहले , हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ३२६ (7)
(३) असल्यास, आर्ीई प्राथ्मक व पूवश प्राथ्मक शाळाींमध्ये २५ ्क्के प्रवेश हे आधथशक
दबशु ल घ्कातील ववद्यार्थयाांना दे णे बींिनकारक असतानाही

नाहीत, हे खरे आहे काय,

२५ ्क्के प्रवेश हदले िात

(४) असल्यास, पण
ु े जिल्हयातील १७ हिार ९७ ववद्यार्थयाांनी अिश केले ले असताना केवळ ५
हिार २१३ ववद्यार्थयाांना प्रवेश दे ण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(५)

असल्यास, शासनाने आर्ीई

कायदयाचे

(६)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

का्े कोर

पालन

सींस्थाींना घालण्याबाबत काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

करण्याचे

बींिन शैकांणणक

श्री. ववनोद तावडे (२१-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.

(२) सन २०१६-१७ यावेी एकूण ७७९३७ अिश प्राप्त ााले होते. त्यापैकी ४१८२९ ववद्यार्थयाांनी
प्रवेश घेतले आहे त.
(३) हे खरे नाही.

(४) पण
ु े जिल््यात एकूण १७९३१ अिाांपैकी ८८९९ ववद्यार्थयाांनी प्रवेश घेतले आहे त.
(५) हदनाींक १० िानेवारी, २०१७ या शासन ननणशयान्वये आर्ीई कायद्याचे का्े कोर पालन
करण्याया सूचना दे ण्यात आले ल्या आहे त.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
महाराष्ट्र राज्य माध्यममि शाळा मशक्षिेतर सांघटनेच् या मागांण्ट्याबाबत
(९)

६९९२८ (०५-०१-२०१७).

श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा) :
सन्माननीय शाले य मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य माध्य्मक शाळा ्शकांकेतर सींघ्नेमाफश त हदनाींक ८ ऑगस््, २०१६ रोिी
वा त्या सुमारास ्शकांण आयुक् त कायाशलयावर महामोचाश काढण्यात आला होता, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, त्याीं या ननवेदनामध्ये कोणत्या प्रमुख मागण्या माींड ण्यात आले ल्या आहे त ,
(३)

असल्यास, शासनाने सदर मागण्याीं सींदभाशत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत

(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

आहे ,

श्री. ववनोद तावडे (२२-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे .

(२) १.राज्यातील खािगी अनुदाननत माध्य्मक शाळाींतील कायशर त असणाऱया ्शकांकेत्तर

कमशचाऱयाींवर त्याीं या सींवगाशनुसार दे य ठरणाऱया आश्वा्सत प्रगती योिनेचा दसरा
लाभ अदा
ु
करण्यासींदभाशत.

२.मान्यताप्राप्त खािगी माध्य्मक व उच माध्य्मक शाळाींचा ्शकांकेत्तर कमशचाऱयाीं या

आकृतीबींिाबाबत.

(३) व (४) शासन स्तरावर कायशवाही सुरु आहे .

___________

वि.स. ३२६ (8)

खटाव (श्ज.सातारा) तालुक् यामध्ये िातरखटाव मधील श्जल्हा पररषदे च् या शाळे ची
पटसांख्या िमी झाल्याने अनेि वषे बांद अवस्थेत असल्याबाबत

(१०)

७०९४७ (०५-०१-२०१७).

श्री.जयिुमार गोरे (माण) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शाले य मशक्षण

(१) ख्ाव (जि.सातारा) तालुक् यामध्ये कातरख्ाव मिील जिल्हा पषरेदे  या शाळे ची प्सींख्या
कमी ााल्याने अनेक वेे बींद अवस्थेत असून, हायस्कूलचा दिाशह ी खालावत असल्याचे माहे
सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशश नास आले , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने

उपरोक्त

प्रकरणी शाळे तील

ववद्यार्थयाां या गुण वत्ता वाढीसाठी

नवनवीन उपक्रम वाढववण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
(३)

नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

येत आहे ,

श्री. ववनोद तावडे (१७-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.

(२) जिल्हा पषरेद साताराने ववद्यार्थयाां या गुण वत्ता वाढीसाठी
१. ज्ञानरचनावादी अध्ययन-अध्यापन पध्दती
२. ज्ञानरचनावादी वगश रचना
३. क्रीडा प्रबोधिनी

४. ववद्याथी र्व्यजक्तमत्व ववकास स्पिाश

५. प्रगत शैकांणणक महाराषर अींतगशत येण ारे सवश उपक्रम
६. ज्ञानचकांू वाचनालय
७. यशवींत प्रयोगशाळा

८. स्व. यशवींतराव चर्व्ह ाण बाल क्रीडा स्पिाश

९. ओझ्याववना ्शकांण व घोकीं पट्टी मुक् त ्शकांण

१०. बालस्नेह ी शैकांणणक साहहत्य नन्मशती इत्यादी उपक्रम व ्शकांणातील नवववचार प्रवाहाींची
अींमलबिावणी केले ली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील श्जल्हयाांमधून पश्श्चम महाराष्ट्रात स्थलाांतर िरणाऱ्या उसतोड
िामगाराांच् या मुलाांच् या मशक्षणाबाबत

(११)

७१२९९ (०५-०१-२०१७).

श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर) :

मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शाले य

(१) राज्यातील जिल्हयाींमिून उसतोड कामगार म्हणू न दरवेी स्थलाींतर करणाऱया उसतोड
कामगाराींची मुले

्शकांणापासून वींधचत राहत आहे त, हे खरे आहे काय,

वि.स. ३२६ (9)
(२) असल्यास,

िालना जिल्हयाींमिील युननसेफया सहकायाशने राबववले ल्या मॉडे लचा प्रयोग

अन्यि करण्याचे शासनाने योिले आहे हे ही, खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायशवाही केली वा
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

करण्यात येत आहे ,

श्री. ववनोद तावडे (२१-०६-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) नाही.

(३) व (४) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
दहांगोली श्जल्हा पररषदे च् या २७० शाळे तील पोषण आहाराचे दे यि थिले असल्याबाबत
(१२)

७२०६१ (०५-०१-२०१७).

श्री.तानाजी मुटिुले (दहांगोली) :

सन्माननीय शाले य मशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पासून

हहींगोली जिल्हा पषरेदे  या
थकले असल्याचे

हे खरे आहे काय,

२७० शाळे तील पोेण आहाराचे दे यक

माहे माचश, २०१६

माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशश नास आले आहे ,

(२) असल्यास, कुपोेण ननमुलशन हे तूने सुरु केले ल्या या योिनेचा आहार ववद्यार्थ याांना
ठरल्याप्रमाणे ्मळत नसल्याबाबतया

तक्रारी केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, हहींगोली जिल्हापषरेदे  या शाळे  या पोेण आहार दे यक ्मळण्यासाठी ्शकांण
ववभागाकडे वेळोवेळी पाठपरु ावा करीत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. ववनोद तावडे (२१-०६-२०१७) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत

नाही.

___________
राज्यातील प्राथममि व माध्यममि शाळाांना तातडीने अनद
ु ान ममळण्ट्याबाबत
(१३)

७३६४० (१६-१२-२०१६).

अॅड .भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शाले य मशक्षण

(१) राज्यातील प्राथ्मक व माध्य्मक शाळाींना तातडीने अनद
ु ान दे ण्याचे शासनाने िाहीर केले
आहे , हे खरे आहे काय;

(२) असल्यास, राज्यातील प्राथ्मक व माध्य्मक शाळाींना शासनाकडू न दे ण्यात येण ाऱया
अनुदानाबाबतया ननकेाींचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे ,
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(३) असल्यास, राज्यातील प्राथ्मक व माध्य्मक शाळाींना शासनाकडू न ककती कालाविीत
अनुदान ्मळणे अपेक्षकांत आहे ;

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२०-०६-२०१७) : (१) होय.

(२) शासन ननणशय हदनाींक १९ सप््ें बर, २०१६ अन्वये हदनाींक १४ िून, २०१६ पूवी अनुदानास
पाि घोवेत करण्यात आले ल्या शाळाींना ववहहत अ्ी व शतीया अधिन राहू न २० ्क्के प्रमाणे
अनुदान मींिूर करण्यात आले . तसेच हदनाींक १ फेब्रुवारी, २०१७ या शासन ननणशयान्वये पाि
शाळाींना अनद
ु ान ववतरीत करण्यात आले आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
शासनाने मशक्षिाांनी ववद्यार्थयाांबरोबर दर सोमवारी पदहल्या तासात सेल्फी
िाढण्ट्याचा तनणवय मागे घेतल्याबाबतम

(१४)

७३८०० (२०-०४-२०१७).

श्री.अममत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण
ु
े
े
ववखे-पाटील (मशडी), श्री.मांगश िुडाळिर (िुलाव), श्री.योगश (बापू) घोलप (दे वळाली), श्री.प्रिाश

फातपेिर (चेंबूर ), श्री.शाांताराम मोरे (मभवांड ी ग्रामीण), श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे ), डॉ.सुश्जत
ममणचेिर (हातिणांगले ), श्री.तुिाराम िाते (अण ुश क्ती नगर) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील

सन्माननीय शाले य मशक्षण

शाळाबा्य ववद्यार्थयाांबरोबरच इरतही ववद्यार्थयाांची गळती थाींबववण्याया

दृष्ीने शासनाने दर सोमवारी ्शकांकाींनी ववद्यार्थयाांबरोबरच ’’सेल्फी’’ काढण्याचा
घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

ननणशय

(२) असल्यास, सदर ’’सेल्फी’’ काढण्याचा ननणशय शासनाने माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान मागे घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहु ननणशय मागे घेण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, शासनाने राज्यातील शाळाबा्य ववद्यार्थयाांबरोबरच इरतही ववद्यार्थयाांची गळती
थाींबववण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. ववनोद तावडे (२०-०६-२०१७) :(१)

होय.

(२) ननणशयाया अींमलबिावणीस तूतश स्थधगती दे ण्यात आले ली आहे .

(३) शाळाबा्य मुलाीं या उपजस्थतीशी िोडण्यात आले ल्या सेल्फीया ननणशयाला ्शकांक व
ववद्याथी याीं याशी िोडण्यात आल्याने ववववि सींघ्नाींनी याबाबत फेरववचार करण्याबाबत
ननवेदने हदले ली होती. या ननवेदनाींना अनुसरुन सदर ननणशय मागे घेण्यात आले ला आहे .
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(४) राज्यात यापुढील काळात एकसुध् दा मुल शाळाबा्य ककींवा ्शकांणबा्य राहणार नाही
यासाठी ्शकांण

ववभाग सींवेदनशील

असून त्यादृष्ीने ननयोिनपूवशक काम करत आहे .

शाळाबा्य मुलाींना ननय्मत शाळे त दाखल करुन त्याींचे नावे सरल प्रणालीत न दववण्याचे
ननदे श हदले आहे त. अशा मल
ु ाींना सवश शैकांणणक सवु विा परु ववण्यात येत आहे त.
(५) प्रश्न उदभवत नाही.

___________
रायगड श्जल््यामध्ये मुख्यमांत्री पेयजल िायवक्रमाची अांमलबजावणी िरण्ट्याबाबत
(१५)

७३८६८ (२०-०४-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा व

(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील वाड्या, वस्त्याींमध्यील वपण्याचे पाणी उपलब्ि करुन

दे ण्यासाठी शासनाने सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या ४ चार वेाश या कालाविीसाठी मुख्यमींिी
ग्रामीण पेयिल योिना राबववण्यात येण ार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रायगड जिल््यातील कोणत्या तालुक् याींमिील गाींवे, वस्त्या व वाड्या याींचा
समावेश सदर योिनेंतगशत करण्यात आला आहे ,

(३) असल्यास, मख्
ु यमींिी ग्रामीण पेयिल योिना या कायशक्रमासाठी ककती ननिीची तरतूद

करण्यात आली आहे व रायगड जिल््यात या योिनेंतगशत ककती योिना सुरु करण्यात आल्या
वा मींिूर ी दे ण्यात आल्या आहे त,

(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०३-०७-२०१७) : (१)
(२)

होय.

मुख्यमींिी ग्रामीण पेयिल कायशक्रमाींतगशत रायगड जिल््यात खालील १२ पाणीपुर वठा

योिनाीं राबववण्याचे प्रस्ताववत आहे .
अ.क्र.

तालुका

१
२
३

अ्लबाग

४

७
८
९
१०

अदाजित ककींमत

मौ.नागाव

१

२९७.००

नवेदर नवगाींव

१

१९९.००

रुईशेत भोमोली

१

२४.००

मौ. हे मनगर

१

१५०.००

मौ. सावले

१

७५.००

मौ. आदई

१

१५०.००

मौ.कववळवहाळ

१
१

७९.००

१००.००

मौ. रानसई

१

१५०.००

मौ. मानकुळे

५
६

समाववष्

योिना

पनवेल
माणगाींव
उरण

मौ.कोपोली

वाड्या/वस्त्या

१

(रु. लकां)

९०.००

११

रोहा

मौ. वरसे

१

३५०.००

१२

पेण

शहापाडा प्रादे .

३८

३८५९.००
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(३)

सदर कायशक्रमाया अींमलबिावणीसाठी सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या चार वेाश या

कालाविीत रु.२५३०.८६ को्ी इतका ननिी उपलब्ि करुन दे ण्यात ये ण ार आहे .
सद्य:जस्थतीत

रायगड

जिल््यातील

मौ. कोप्रोली, मौ. सावले , मौ. नागाींव, मौ. वरसे,

मौ. कववळवहाळ व मौ. शहापाडा या ०६ नळ पाणीपुर वठा योिनाींना मींिूर ी दे ण्यात आली
आहे .
(४)

प्रश्न उद््ावत

नाही.
___________

राज्यातील मशक्षण ववभागाच्या अथवसांिल्पाचा ४० टक्िे तनधी खाजगी
शाळाांवर खचव होत असल्याबाबत

(१६)

७४३४० (२०-०४-२०१७).

डॉ.मममलदां माने (नागपूर उत्तर), श्री.सुतनल प्रभू (ददांड ोशी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), अॅड .गौतम चाबुिस्वार (वपांपरी), डॉ.राहू ल पाटील (परभणी),
श्री.अममत साटम (अांधेर ी पश्श्चम), श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली), श्री.प्रिाश फातपेिर
(चेंबूर ), श्री.शाांताराम

मोरे

(मभवांड ी ग्रामीण), श्री.अतनल

िदम

(तनफाड), श्री.प्रिाश सुवे

(मागाठाणे ), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूवव), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.तुिाराम
िाते (अण ुशक्ती नगर), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), अॅड .वारीस
पठाण (भायखळा) :
काय :-

सन्माननीय शाले य मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यात, ६९ ्क्के प्राथ्मक शाळा या शासकीय यींिणा चालवीत असतानाही गत ४ वेाशत
्शकांण ववभागाया अथशसींकल्पापैकी ४० ्क्के ननिी हा खािगी अनुदानीत आणण खािगी

ववनाअनुदानीत शाळाींवर खचश होत असल्याची बाब ‘सें्र फॉर गर्व्ह नशस अॅण्ड अकाउीं ्ीत्रबली्ी’
(सीबीिीए) आणण ‘क्राय’ या सींस्थेने केले ल्या पाहणी अहवालाद्वारे हदनाींक १० िानेवारी, २०१७
रोिी वा त्यासुमारास ननदशश नास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दे शातील प्रत्येक ववद्यार्थयाांवर, केंद्र सरकार ३२,२६३ रूपये खचश करीत
असताना, राज्यात २८,६३० रूपये इतका खचश करण्याींत येत असून कोठारी आयोगाने सन
१९६६ मध्ये

केले ल्या ्शफारसीनुसार िीडीपीया ६ ्क्केही ननिी ्शकांणाकषरता खचश

करण्यात येत नसल्याचे ननदशश नास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, राज्यात एकूण ७.७ ्क्के माध्य्मक शाळा या शासकीय, ६५.१ ्क्के शाळा
खािगी अनुदाननत तर २७.२ ्क्के शाळा या खािगी ववना अनद
ु ाननत असून शाळे त िाणा-या
एकुण ववद्यार्थयाांपैकी २४ ्क्के ववद्याथी हे सामाजिक आणण आधथशकदृष़या दबशु ल , अनुसूधचत
िाती व अनस
ु ू धचत िमातीचे आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास, शासकीय माध्य्मक शाळाींवर खचश कमी केला िात असल्याने माध्य्मक

शाळाींमिील शैकांणणक अवस्था अत्यींत दयनीय ााली असून ववद्यार्थयाां या गळतीचे प्रमाणात
वाढ होत असल्याचे ननदशश नास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(५)

असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तदृनुेींगाने राज्यातील प्रत्येक

ववद्यार्थयाांला ्शकांण ्मळण्याबाबत कोणती कायशवाही केली अथवा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. ववनोद तावडे (२२-०६-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे . परींतु, ननिी खचश हा मुलाीं या
सींख्येवर अवलींबून असून, शाळा सींख्येवर तींतोतींत अवलींबून नसते.
(२) व (३) होय. हे खरे आहे .

४) नाही. माध्य्मक ्शकांणाया प्रगतीसाठी शासनाने प्रगत शैकांणणक महाराषर माध्य्मक
स्तर अ्भयान सरु
ु केले आहे .

(५) व (६) प्रश्न उद्भवनत नाही.
___________
पुणे , पूवव प्राथममि शाळाांच् या “री हाउस” या सांस्थेने शहरातील तीन शाळा
अचानिपणे बांद िेल्याबाबत

(१७)

७४३९२ (२०-०४-२०१७).

श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :

मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शाले य

(१) पुणे , पूवश प्राथ्मक शाळाीं या “री हाउस” या सींस्थेने शहरातील तीन शाळा अचानकपणे

बींद केल्याने ववद्यार्थयाांचे शैकांणणक वेाशचे नुकसान होत असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१६
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशश नास आली आहे हे , खरे आहे काय,
(२) असल्यास, “री हाउस” सींस्थेने

शल्
ु क भरून शाळाींमिे मल
ु ाींचे प्रवेश करून घेतले

असताींना अचानकपणे दरध्वनीद्वारे
“री हाउस” या शाळा बींद करण्यात येत असल्याचे
ु
कळववले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास “री हाउस” सींस्थे या या ननणशयाबाबत पालकाींनी चौकशी केली असता िागेचे
भाडे , व ्शकांकाींचे वेतन सींस्थेने हदले नसल्याने शाळा बींद करण्यात आल्याचे ननदशश नास आले ,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अशा प्रकारे शासनाने ववद्यार्थयाांची व पालकाींची फसवणू क करणाऱया उक्त
शाळाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२०-०६-२०१७) :(१) वतशमानपिातील बातम्याींवरुन सदर बाब ननदशश नास
आली आहे .

(२) अींशत: खरे आहे .

हदनाींक २२ िानेवारी, २०१७ रोिी कोणतीही पूवशसूचना न दे ता फर्गयुशसन रोड वरील शाळा बींद
करुन औ ींि येथे स्थलाींतरीत केली असून सवश ववद्यार्थयाांना (एकूण २५) औ ींि येथे स्थलाींतरीत
केले आहे .
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(३) अींशत: खरे आहे .

(४) व (५) ववद्याथी व पूवश प्राथ्मक शाळा स्थलाींतरीत केल्याचे शाळा प्रशासनाकडू न
साींगण्यात आल्याने कारवाई करण्यात आले ली नाही.

___________
अिोला (श्ज.अिोला) येथील वसांत दे साई स्टे डडयम पररसरात िॅफे ओलीश्पपया नामि
व्यवसातयि हॉटे ल सुरु िरण्ट्यात आल्याबाबत

(१८)

७४४१० (२०-०४-२०१७).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवव) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय क्रीडा

अकोला (जिल्हा अकोला) येथील वसींत दे साई स््े डडयमस्थीत िावपथाला लागून कॅफे

ओलीजम्पया नामक र्व्यवसानयक हॉ्े ल

सरु
ु

वाहनतळ तयार केले नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त

करण्यात आले असून हॉ्े लसाठी कोणतेह ी

कॅफे ओलीजम्पया या हॉ्े लचे

प्रवेशद्वार हे

शहरातील मुख्य व

वदश ळीया स््े शन रोडवर असल्याने तसेच धग-हाईक रस्त्यावर हदसेल त्या हठकाणी
उभी करत असल्याने सतत छो्े खाणी अपघात होतात, हे ही खरे आहे काय,

वाहने

(३) असल्यास, उक्त, हॉ्े लमध्ये खेळाडू ींसाठी आवश्यक आरोर्गयविशक पदाथश नसून उच
र्व्यवसानयक दर आकारण्यात आले आहे त , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर बाब शासकीय कायाशचा एक भाग असल्याने, शासन प्रच्लत आवश्यक
ननयमाींची पूतशता क्रीडा ववभागाने

केली आहे काय,

(५) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय,व त्यानस
ु ार कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. ववनोद तावडे (१९-०६-२०१७) :(१) होय.
अकोला येथील स्व. वसींत दे साई स््े डडयम येथे जिल्हा क्रीडा सींकुल स्मती, अकोला अींतगशत
सदर कॅफे्े र ीया या बाबीचे बाींिकाम करण्यात आले ले आहे . जिल्हा क्रीडा सींकुल स्मतीया
उपलब्ि वाहन पाकींगमध्ये खेळाडू व नागरीक त्याींची वाहने उभी करतात. या कषरता स्वतींि
वाहतळ तयार केले नाही.
(२) व (३) हे खरे नाही.

(४) होय. सींकुल स्मतीमाफश त २ वेळा ननववदा प्रक्रीया राबववण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वि.स. ३२६ (15)

महाराष्ट्र प्राथममि मशक्षण पररषदे चे राज्य प्रिल्प सांचालिाांनी पाषाण शाळाांना ववशेष
प्रवगावतांगवत अनुदातनत मान्यता दे ण्ट्याबाबत

(१९)

७४६६१

(मुांबादे वी),

(२०-०४-२०१७).

श्री.अस्लम

शेख

श्रीमती

(मालाड

(अण्ट्णासाहे ब) पाटील (एरांड ोल) :

प्राथ्मक ्शकांण

पश्श्चम),

गाववत

डॉ.सांतोष

(इगतपूर ी),

श्री.अममन

पटे ल

टारफे (िळमनुर ी), डॉ.सतीश

सन्माननीय शाले य मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१) महाराषर

तनमवला

पषरेदे चे राज्य प्रकल्प सींचालकाींनी पाेाण शाळाींबाबत

शासनाला अहवाल सादर करुन सींबधित शाळाींना ववशेे प्रवगाशतींगशत अनुदाननत मान्यता
दे ण्यास हदले ल्या नकाराया पिाला मुींबई उच न्यायालयाने स्थधगती हदली असल्याचे माहे
िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादम्यान ननदशश नास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने ननणशय घेवून या पाेाण शाळातील ववद्यार्थयाांना ्शकांण

हक्क कायद्यातील तरतूदीप्रमाणे ववशेे बाबीींतगशत अनुदाननत मान्यता द्यावी व शासन
स्तरावर शाले य योिनाींचा लाभ ्मळावा यासाठी कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२०-०६-२०१७) :(१)

होय.

(२) बालकाींचा मोफत व सक्तीया ्शकांणाचा अधिकार अधिननयम, २००९ नुसार प्रत्येक
बालकाला ्शकांणाचा अधिकार प्रदान केल्यामळ
ु े िेथे शाळे ची सवु विा उपलब्ि होणार नाही
अशा बालकाचे ्शकांण निीकया शाळे त होणे आवश्यक आहे . त्यानुसार दगडखाण कांेिातील

केंद्राींमध्ये ्शकत असणाऱया सवश मुलाींना ननय्मत शाळे त दाखल करुन ्शकांणाया प्रवाहात
आणण्यासाठी वाहतूक र्व्यवस्था प्रस्ताववत करण्याबाबत ननणशय घेण्यात आला आहे . त्याप्रमाणे
जिल््याींना आदे श दे ण्यात आले आहे त.

वावेशक कायश योिना व अींदािपिक २०१७-१८ मध्ये वाहतूकीसाठी दगडखाण कांेिातील मल
ु ाींची
सींख्या प्रस्ताववत करण्यात आले ली आहे . त्यामुळे इथून पुढील कालाविीत दगडखाण कांेिातील
मुलाीं या ने-आण ची र्व्यवस्था शासकीय खचाशने ननय्मत शाळे त करण्यात येण ार आहे .
(३) प्रश्न उदभवत नाही.

___________
राज्यभरातील शाळाांनी यू-डायसमध्ये नोंदववले ल्या आणण जनगणनेतील ववद्याथी
सांख्येत प्रचांड तफावत असल्याबाबत

(२०)

७४६९१

(२०-०४-२०१७).

श्री.अममत

साटम

(अांधेरी पश्श्चम), श्री.सांजय पोतनीस

(िमलना), अॅड .गौतम चाबि
ु स्वार (वपांपरी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.उल्हास पाटील

(मशरोळ), श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी), श्री.ववजय
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वडे ट्टीवार (ब्रपहपूर ी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.सुतनल िेदार
(सावनेर ), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.बसवराज पाटील (औसा) :
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शाले य

(१) ्शकांण ववभागाने ्शकांणाया मुख्य प्रवाहापासून वींधचत असले ल्या मुलाींना शोिण्यासाठी
शाळाबाहय सवेकांण आयोजित केले असून राज्यभरातील शाळाींनी यू-डायसमध्ये न दववले ल्या

आणण िनगणनेतील ववद्याथी सींख्येत प्रचींड तफावत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्या दरम्यान ननदशश नास आले , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, उक्त सवेकांणात मुींबईसह राज्यभरात ६५ ते ७० हिार मुले शाळाबाहय

असल्याचा दावा ्शकांण ववभागाने केला असून या आकडे वारीची तुलना केल्यास राज्यात
सर्व्वाचार लाख मल
ु े कोणत्याही शाळे  या प्ावर नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, याबाबत ्शकांण ववभागाचे प्रिान सधचव याींनी दोन महहन्यात शाळाबाहय

मुलाींचा शोि घेण्याचे आदे श हदले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार प्रत्येक मुला-मुलीींना
शाले य ्शकांण दे णे बाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. ववनोद तावडे (२०-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) होय.

(४) याबाबत जिल््याींना अवगत करण्यात आले असून जिल््यातील अशा शाळाबा्य मुलाींचा

शोि करुन त्याींना ्शकांणाया मुख्य प्रवाहात दाखल करण्याबाबत व सवश मुलाींची नावे सरल
प्रणालीत नोदववण्याबाबत ननदे श हदले आहे त.
(५) प्रश्न उदभवत नाही.

___________
राज्यात शैक्षणणि वषव २०१७ मध्ये इयत्ता सातवी व नववीचा अभ्यासक्रम
बदलण्ट्याचा तनणवय घेतल्याबाबत
(२१)

७४८८१ (२०-०४-२०१७).

श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.पाांडु रांग

बरोरा (शहापूर ), श्री.राहु ल मोटे (पराांड ा), श्री.राणाजगजीतमसहां पाटील (उस्मानाबाद), श्री.मिरांद

जाधव-पाटील (वाई), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.भास्िर जाधव (गुह ागर), श्री.हनुमांत
डोळस (माळमशरस), श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.हसन

मुश्रीफ (िागल), श्री.वैभव वपचड (अिोले ), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर ), श्री.सांदीप नाईि
(ऐरोली), श्री.राहु ल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.गणपत गायिवाड
(िल्याण पूवव), श्री.दत्तात्रय भरणे (इ दां ापूर ) :
सन्माननीय शाले य मशक्षण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात शैकांणणक वेश २०१७ मध्ये इयत्ता सातवी व नववीचा अ्यासक्रम बदलण्याचा

ननणशय शासनाने माहे

िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान घेतला असल्याचे ननदशश नास

आले आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. ३२६ (17)

(२) असल्यास, शासनाने अ्यासक्रम बदलानुसार ववद्यार्थयाांना पुस्तके वेळेत ्मळावीत
याकषरता कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

िून, २०१६ मध्ये इयत्ता सहावीची पुस्तके बदलण्यात
आली व िून, २०१७ मध्ये त्याच मा्लकेत इयत्ता सातवीची पुस्तके बदलण्यात येत आहे त.
श्री. ववनोद तावडे (२०-०६-२०१७) :(१)

दरम्यानया काळात इयत्ता सहावी ते दहावी या स्तरावर अ्यासक्रमात सुसूिता असावी या
दृष्ीने वेश २०१७ मध्ये इयत्ता सातवी व नववीचा अ्यासक्रम बदलण्याचा ननणशय घेण्यात
आले ला आहे .

(२) व (३) इयत्ता सातवी व नववीया पाठ्यपुस्तकाीं या पुनरशचनेचे काम युध् दपातळीवर हाती

घेण्यात आले आहे . बालभारती येथे एकूण आठ भाेा माध्यमाीं या इयत्ता सातवी व नववीया
पाठ्यपस्
ु तकाींचे काम प्रािान्याने हाती घेण्यात आले असून, सदर पाठ्यपस्
ु तके ववद्यार्थयाांना
शैकांणणक वेाश या सुरुवातीलाच उपलब्ि र्व्ह ावीत यासाठी सींपूण श ननयोिन करण्यात आले आहे .
___________
िोल्हापूर येथील ’’एिटी’’ या सामाश्जि सांस्थेने शहरातील िचरावेचि िुटुांबातील
मुलाांचे सवेक्षण िेले असल्याबाबत
(२२)

७५११५ (२०-०४-२०१७).

(हातिणांगले ) :
(१)

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुश्जत ममणचेिर

सन्माननीय शाले य मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

कोल्हापूर येथील ’’ एक्ी ’’ या सामाजिक सींस्थे या वतीने मागणी केल्यानुसार जिल्हा

पषरेदे  या ्शकांण ववभागाने माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान फक्त शहरातील
कचरावेचक कु्ुींबातील मुलाींचे सवेकांण केले परींतु जिल्हयातील इतर स्थलाींतरीत कु्ुींबातील
मुलाींचा यामध्ये समावेश केला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर जिल्हयातील वी्भट्टीवरील मिूर व कारखाना स्थळाींवरील ऊस तोडणी
मिूर ाीं या वसाहतीवर सवेकांण केले आहे काय,

असल्यास, उक्त सवेकांणाचा अहवाल शासनास सादर केला आहे काय व त्यानुसार
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे , तसेच याबाबतची सद्यःजस्थती काय
(३)

आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२०-०६-२०१७) :(१) कचरावेचक कु्ुींबाचे सवेकांण “एक्ी” या सामाजिक
सींस्थे या मागणीनुसार हदनाींक २९/११/२०१६ रोिी त्याींनी सुचववले ल्या हठकाणी करण्यात आले
आहे .
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(२) व (३) २०१६-१७ मध्ये कोल्हापूर जिल््यातील वेगवेगळ्या भागात हीं गाम कालाविीत
स्थलाींतरीत होऊन आले ल्या कु्ुींबातील ८८४ बालकाींना सवेकांणानुसार ननय्मत शाळे त दाखल
करण्यात आले आहे . तसेच ्शरोळ तालक्
ु यात वव्भट्टी कामगाराीं या कु्ुींबासोबत स्थलाींतरीत
होऊन आले ल्या कन्नड माध्यमाया मुलाींना निीकया ननय्मत शाळे चे अींतर िास्त
असल्यामुळे शाळे त ये-िा करण्यासाठी वाहतूक सुवविा पुर ववण्यात आले ली आहे .
(४) प्रश्न उदभवत नाही.

___________
मौजे िाांबा (ता.िल्याण,श्ज.ठाणे ) येथील नळ पाणी पुर वठा योजनेस मुख्यमांत्री
ग्रामीण पेयजल िायवक्रमाअांतगवत मान्यता ममळण्ट्याबाबत

(२३)

७५५९१ (२०-०४-२०१७).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

पाणीपुर वठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे काींबा (ता. कल्याण, जि. ठाणे ) येथील नळ पाणी पुर वठा योिनेस मुख्यमींिी ग्रामीण

पेयिल कायशक्रमाअींतगशत हदनाींक २६ डडसेंबर २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ताींत्रिक मान्यता
दे ण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्वातींत्र्य प्राप्तीया ७० वेाशनींतरही काींबा ग्रामवासीय नदीचे गढूळ पाणी पीत

असून उक्त योिनेस जिल्हापषरेद स्तरावर प्रशासकीय मान्यता द्यावयाया दृष्ीने ताींत्रिक

मान्यता प्राप्त ााल्यानींतर करावयाची आवश्यक कायशवाही जिल्हा पषरेद, ठाणे व पींचायत
स्मती, कल्याण येथील सबींधित अधिकाऱयाींकडू न अद्याप करण्यात आले ली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुेींगाने उक्त योिनेस मान्यता ्मळण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे तसेच सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. बबनराव लोणीिर (०३-०७-२०१७) : (१) मौिे काींबा (ता.कल्याण) येथील नळ पाणी
पुर वठा योिनेस मुख्यमींिी ग्रामीण पेयिल कायशक्रमाींतगशत हद.१८.१०.२०१६

रोिी ताींत्रिक

मान्यता दे ण्यात आली आहे . तसेच प्रिान सधचव, पाणीपुर वठा व स्वछता ववभाग याींचे
अध्यकांतेखालील ताींत्रिक स्मतीने सदर योिनेस हद.२६.१२.२०१६ रोिी मान्यता हदली आहे .

(२) व (३) सदर योिनेस मुख्य कायशकारी अधिकारी, जिल्हा पषरेद, ठाणे याींचे प्रशासकीय
अध्यकांतेखालील ठराव स्मतीमध्ये हद.३१/१२/२०१६ रोिी प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली

आहे . योिनेस प्रशासकीय मान्यता हदल्यानींतर ई-ननववदे ची कायशवाही सुरु करण्यात आली
होती.

परींतु

हद.०४.०१.२०१७

ते

हद.०९.०२.२०१७

पयांत

कोकण

्शकांक

मतदार

सींघाची

आचारसींहहता असल्याने ननववदा कायशवाही करता आली नाही. तद्नींतर पहहली ननववदा
हद.०९.०२.२०१७ रोिी प्र्सध्द करण्यात आली पण पुरे शा प्रमाणात ननववदा प्राप्त न ााल्याने

ननववदा रद्द करण्यात आली. त्यानींतर हद.०५.०४.२०१७ रोिी पुनश्च: ननववदा प्र्सध्द करण्यात
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आली. परींतू योिनेत प्रस्ताववत असले ल्या िलशुविकरण केंद्राया कामाचा अनुभव कोणत्याही

कीं िा्दाराकडे नसल्याने सदर ननववदा रद्द करण्यात आली. व पुनश्च: हद.२५ मे २०१७ रोिी
सींकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आली आहे .
(४)

प्रश्न उद््ावत

नाही.

___________
मांब
ु ईतील आझाद मैदानातील २२ पैिी १६ क्लबची मैदाने एमएमआरडीएने मेरो
प्रिल्पासाठ ताब्यात घेतल्याबाबत

(२४)

७६०१९ (२०-०४-२०१७).

श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय क्रीडा मांत्री

मुींबईतील अााााद मैदानातील २२ पैकी १६ क्लबची मैदाने एमएमआरडीएने मेरो

प्रकल्पासाठी ताब्यात घेतली असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशश नास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, शाले य कक्रके् स्पिाांना कोणताही पयाशय शासनाने उपलब्ि करुन हदले ला

नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्नोक्त भाग १ व २ नुसार चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास,
चौकशीया अनुेींगाने प्रश्नोक्त भाग २ बाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
येत आहे ,

करण्यात

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. ववनोद तावडे (१९-०६-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे .

(२) हे खरे नाही. शाले य कक्रके् स्पिाांसाठी आााद मैदानातील बाधित न ााले ल्या उवशषरत ९
खेळपट्टयाींचा तसेच क्रॉस व ओर्व्ह ल मैदानातील खेळपट्टयाींचा वापर करण्यात येतो. तसेच
आवश्यकता वा्ल्यास मरीन ड्राईर्व्ह येथील ५ खेळपट्टयाींचाही वापर करण्यात येतो.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील िलावांताांच् या प्रलांत्रबत मागण्ट्या मान्य िरण्ट्याबाबत
(२५)

७६२८१ (२०-०४-२०१७).

श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर) :

िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृतति

(१) राज्यातील कलावींत हा सद्यजस्थतीत उपेक्षकांताींचे, दाषरद्रयाचे तसेच हलाखीचे िीवन िगत
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशश नास आले , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यापूवी शासनाने कलावींताकषरता अनेक आश्वासने हदली आहे परींतू अद्यापही
उक्त आश्वासने प्रलींत्रबत असल्याने कलावींतासाठी असले ल्या सवलती त्याीं यापयशत पोहचत
नसल्याने राज्यातील बहु ताींशी कलावींताना हलाखीचे िीवन िगावे लागत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

वि.स. ३२६ (20)
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुेींगाने कलाींवताया प्रलींत्रबत मागण्या मान्य करण्याकषरता कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२१-०६-२०१७) : (१) नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) लागू नाही.

(४) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
िासोदा (ता.एरांड ोल, श्ज.जळगाांव) या गावच्या नळपाणी परु वठ्याबाबत
(२६)

७७३९२ (२०-०४-२०१७).

डॉ.सतीश (अण्ट्णासाहे ब) पाटील (एरांड ोल) :

पाणीपुर वठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) कासोदा (ता.एरींड ोल, जि.िळगाींव) या गावया नळपाणीपरु वठयाचा प्रस्ताव शासनाकडे माहे
िानेवारी २०१५ पासून प्रलींत्रबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाींवर शासनाचा अींनतम ननणशय ााला आहे काय व सदर योिने या
कामाचे अींदािपिक ककती आहे ,
(३) असल्यास, सदर

ननणशयानस
ु ार नळपाणीपरु वठा योिनेस मींिूर ी दे ऊन सदर योिना
कायाशजन्वत करणे बाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (२०-०६-२०१७) : (१) नाही.

(२) व (३) मौ. कासोदा (ता. एरींड ोल, जि. िळगाींव) नळ पाणी पुर वठा योिने या रु.
११,०७,५०,८०७/- इतक्या ककींमतीया अींदािपािकास हद. २३ माचश, २०१७ रोिीया शासन
ननणशयान्वये प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे . तसेच सदर योिने या कामाची ननववदा
महाराषर िीवन प्राधिकरणामाफश त हद. ०२ मे. २०१७ रोिी प्र्सध्द करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
आयसीटी योजने अांतगवत िायवरत िां त्राटी पध्दतीच्या हजारो मशक्षिाांना
सेवेत िायम िरण्ट्याबाबत

(२७)

७७५०३ (०६-०५-२०१७).

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे ), श्री.किसन िथोरे

सन्माननीय शाले य मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

(मरु बाड) :

राज्यातील ववद्यार्थयाांना सींगणक ्शकांण दे ण्यासाठी केंद्र परु स्कृत आयसी्ी योिना

आणली होती हे खरे आहे काय,

वि.स. ३२६ (21)
(२) असल्यास, उक्त योिने अींतगशत ८००० सींगणक प्र्शकांक कायशर त असून या

योिनेचा या

आहे त तर

ही खरे आहे

वेाशचा करार सींपुष्ात आल्याले व
काय,

नवीन करार न ााल्याने ८००० ्शकांक बेरोिगार ााले

१६ लाख ववद्याथी सींगणक प्र्शकांणापासून वींधचत राहहले आहे त हे

(३) असल्यास, उक्त सींगणक प्र्शकांकाना रोिगार तसेच ववद्यार्थयाशना सींगणक प्र्शकांण् ाा
दे णे बाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्ण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. ववनोद तावडे (१९-०६-२०१७) : (१), (२) व (३) आयसी्ी ही केंद्र परु स्कृत योिना राज्यात

Built, Own, Operate and Transfer (BOOT MODEL) तत्वावर ५ वेे कालाविीसाठी
ननववदे र्व्दारे

ननयुक् त

करण्यात आले ल्या ऑपरे ्सशर्व्दारे

राबववण्यात येते. या ५ वेाश या

कालाविीत सींगणक प्र्शकांकाींनी शाळे तील ्शकांकाींना प्र्शक्षकांत करणे आवश्यक आहे . प्र्शक्षकांत
्शकांकाींकडू न ववद्यार्थयाांना सींगणक प्र्शकांण दे ण्यात येते.
(४) प्रश्न उद््ावत

नाही.

___________
राज्यामध्ये िेंद्र शासनाच्या पयाववरण जागत
ृ ी मोहीमे अांतगवत स्वराज्य सांस्था स्वयांसेवी
सांस्थाच्या माध्यमातुन ददले गेलेले प्रस्ताव प्रलांत्रबत असल्याबाबत
(२८)

७७८००

(०६-०५-२०१७).

श्री.गणपत

गायिवाड

पयाववरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(िल्याण

पूवव) :

सन्माननीय

(१) राज्यामध्ये केंद्र शासनाया पयाशवरण िागत
ृ ी मोहीमे अींतगशत स्वराज्य सींस्था स्वयींसेवी
सींस्थाया माध्यमातुन हदले गेलेले २२०० प्रस्ताव कोणतीही कायशवाही न करताच प्रलींत्रबत
असल्याचे हदनाींक १ िानेवारी २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशश नास आले आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुेींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. रामदास िदम (१९-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. सदर योिनेंतगशत हद.११ िुलै, २०१६
रोिी ााले ल्या सुकाणू स्मतीया बैठ कीत “हद.१ िुलै, २०१५ ते हद. १० िुलै, २०१६ या
कालाविीत योिनेंतगशत प्राप्त ााले ले सवश प्रस्ताव योिने या मू ळ स्वरूपात बदल करण्यात
आल्याने तसेच ववत्तीय तरतुदीची उपलब्िता पाहता अद्यापपयांत प्राप्त ााले ले सवश प्रस्ताव

अमान्य करून योिने या अनुेींगाने ााले ला ननणशय सींकेतस्थळावर अपलोड करण्यात यावा”
असा ननणशय घेण्यात आला होता.

दरम्यान, शासनाया हद.०८.११.२०१६ रोिीया शासन ननणशयानुसार हद.०५ िून ते ३० सप््ें बर
याकालाविी दरम्यान प्राप्त होणारे हषरत सींकल्पनासाठीचे प्रस्ताव दरवेी ववचाराथश घेण्यात

वि.स. ३२६ (22)
येण ार आहे त. त्यानुसार हद.११.०७.२०१६ रोिी ााले ल्या सुकाणू स्मतीया बैठ कीमध्ये घेण्यात
आले ला ननणशय व हद. ८.११.२०१६ रोिी ननगश्मत करण्यात आले ला शासन ननणशय यानुसार

सन २०१४ ते आतापयांत प्राप्त १८२ प्रस्ताव अमान्य करण्यात येत असल्याबाबत शासनाया
http//:www.mahenvis.nic.in या सींकेतस्थळावर प्र्सध्द करण्यात आले आहे .
(२) प्रश्न उदभवत नाही.
(३) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
नागपूर श्जल्हयातील ६० पाणीपुर वठा योजना तनधीअभावी बांद असल्याबाबत
(२९)

७७९७१ (२०-०४-२०१७).

(नागपूर उत्तर) :
करतील काय :(१)

श्री.सुधािर

दे शमुख (नागपूर पश्श्चम), डॉ.मममलदां माने

सन्माननीय पाणीपुर वठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

नागपूर जिल्हयातील ६० पाणीपुर वठा योिना मुख्यमींिी पेयिल योिनेतींगशत ननिी न

्मळाल्याने बींद ााले ल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केंद्र व राज्य शासनाकडू न ननिी न ्मळाल्याने सदर पाणीपरु वठा योिना बींद
ााल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मौ. थडीपवनी (ता. नरखेड ), मौ. नाींद (ता. ्भवापूर ), मौ. खींड ाळा खुदश

(ता. का्ोल) व मौ. सावरगाव (ता. नरखेड ) या ०४ नळ पाणीपुर वठा योिनाींचा प्रस्ताव
फेरसादर करण्याचे ननदे श दे ण्यात आले आहे त , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उवशषरत ५१ नळ पाणीपरु वठा योिनाींचे पषरपण
ु श सववस्तर प्रकल्प अहवाल
मान्यतेसाठी अद्याप शासनास प्राप्त ााले ले नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुेींगाने उक्त योिनाींचे पषरपूण श सववस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्याकषरता कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०६-२०१७) : (१)
(२)
(३)

नाही.

नाही.

मौ. सावरगाव, मौ. खींड ाळा खुदश व मौ. नाींद या ०३ योिनाींना प्रिान सधचव, पाणीपुर वठा

व स्वछता ववभाग याींचे अध्यकांतेखालील ताींत्रिक स्मतीची मान्यता दे ण्यात आली असून,
प्रशासकीय मान्यतेची पुढील कायशवाही करणे बाबत मुख्य कायशकारी अधिकारी, जिल्हा पषरेद,
नागपूर याींना कळववण्यात आले

आहे . तर मौ. थडीपवनी योिनेबाबत ताींत्रिक स्मतीने

हदले ल्या ननदे शानुसार सुिाषरत प्रस्ताव जिल्हा पषरेदे कडू न अद्याप अप्राप्त आहे .
(४)

मुख्यमींिी पेयिल कायशक्रमाींतगशत समाववष् नागपूर जिल््यातील ५९ योिनाींपैकी १०

योिनाींना

मान्यता

दे ण्यात

आली

आहे .

अन्य

१०

योिनाींबाबत

प्रिान

सधचव

याींचे

वि.स. ३२६ (23)
अध्यकांतेखालील

ताींत्रिक

स्मतीने

उपजस्थत

केले ल्या

मुद्दयाींचा पुतशता अहवाल

जिल्हा

पषरेदे कडू न अप्राप्त आहे . तसेच ०१ योिना ताींत्रिक स्मतीने अर्व्यवहायश ठरववली आहे . तर
उवशषरत ३८ योिनाींचे सववस्तर प्रकल्प अहवाल शासनास मान्यतेसाठी अप्राप्त आहे त.
(५)

मख्
ु यमींिी ग्रामीण पेयिल कायशक्रमाींतगशत नागपूर जिल््यातील प्रस्ताववत कामाींना मींिूर ी

दे ण्याबाबत मा. मींिी (पाणीपुर वठा व स्वछता) याींचे अध्यकांतेखाली व मा. मींिी (उिाश) याींचे
उपजस्थतीत हद.०५.०४.२०१७ रोिी आयोजित केले ल्या बैठ कीत सववस्तर प्रकल्प अहवाल सादर

करणे बाबत सूचना दे ण्यात आल्या आहे त. तसेच ववभागाया हद.२९.०४.२०१७ या शासन
पिान्वयेह ी मुख्य कायशकारी अधिकारी, जिल्हा पषरेद, नागपूर याींना सववस्तर प्रकल्प अहवाल
सादर करणे बाबत कळववले आहे .
(६)

प्रश्न उद्बवत नाही.

___________
रामटे ि मनसर (श्ज.नागपूर ) येथील ऐततहामसि तलावाचे सौदयीिरण व
पयाववरण समृद्धी िरणे बाबत

(३०)

७८२१९ (२०-०४-२०१७).

श्री.डड मल्लीिाजूवन रे ड् डी (रामटे ि) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पयाववरण

(१) राम्े क मनसर (जि.नागपूर ) येथील ऐनतहा्सक तलावाचे सौंदयीकरण व पयाशवरण समृिी
करणे बाबतचे ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मा. पयाशवरण मींिी याींना माहे डडसेंबर
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान हदले , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाया अनुेींगाने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. रामदास िदम (२१-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे
(२)

कायशकारी अ्भयींता, लघु ्सच
ीं न ववभाग, जिल्हा पषरेद, नागपूर

३१.१०.२०१५ रोिी प्राप्त ााले ला प्रस्ताव

याींचा हदनाींक

हदनाींक १३ िानेवारी, २०१६ रोिी ााले ल्या सुकाणू

स्मतीया बैठ कीत ववचाराथश ठे वण्यात आला होता. सदर बैठ कीत प्रस्तावातील ववकास

कामाींसाठी अन्य योिनेंतगशत ननिी प्राप्त होण्याबाबतची शक्यता पडताळण्याबाबत व तद्नींतर
केवळ उवशषरत

पयाशवरणीदृष्या तलाव सींविशनाची कामे

प्रस्ताववत करण्याबाबत तसेच तलावाभोवती

एकूण

४.०० को्ीया मयाशदेत

अनतक्रमण होत असल्याचे सींबींधिताींमाफश त सादर

अहवालात नमूद असल्याने सींबींधित स्थाननक यींिणे चा अनतक्रमण ह्ववण्याबाबत व Total
rehabilitation

केल्यानींतर प्रस्ताव सुकाणू स्मतीया बैठ कीत ववचाराथश घेण्याचा सुकाणू

स्मतीने ननणशय घेतला. सद्यजस्थतीत स्थाननक स्वराज्य सींस्थेकडू न फेरप्रस्ताव अद्याप
अप्राप्त आहे .
(३)

प्रश्न उद्भभवत नाही.
___________

वि.स. ३२६ (24)
राज्यातील शैक्षणणि प्रगतीच्या आढावा घेण ारा प्रथम या मशक्षण सांस्थेच् या अहवालाबाबत
(३१)

७८४६५ (२०-०४-२०१७).

श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय शाले य मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील शैकांणणक प्रगतीया आढावा घेण ारा प्रथम या ्शकांण सींस्थेचा अहवाल माहे

िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान प्र्सध्द करण्यात आला असून यात ववद्यार्थयाांची
गणणताबाबत
ननदशश नास

्भती असल्याचे तसेच खािगी शाळाींपेकांा सरकारी शाळा सरस असल्याचे

आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अहवालात आणखी कोणत्या बाबी नमूद करण्यात आल्या आहे त ,

(३) असल्यास, या अहवालानुसार शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. ववनोद तावडे (२३-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही.

(२) सदर अहवालामध्ये गणणत ववेयाबाबत १ ते ९ अींक ओळखता येणे , १० ते ९९ सींख्या
ओळखता येणे , विाबाकी (दोन अींकी सींख्याींची) व भागाकार (तीन अींकी सींख्येला एक अींकी

सींख्येने भागणे ) अशा चार कांमताींमध्ये इयताननहाय ववद्याथी सींपादणू क हदले ली आहे . तसेच
ववद्यार्थयाांची इ ग्र
ीं िी अकांराची ओळख, इ ग्र
ीं िी शब्द, वाक्यप्रचार या सींदभाशतील कांमता तसेच

शाळे तील राबववण्यात येण ा-या मध्यान्ह भोिन योिना, वपण्याचे पाणी, प्रसािन गहृ , गींथालय,
वविेची उपलब्िता, सींगणक या सींदभाशत उहापोह केले ला आहे .
(३)

हद. २२ िून, २०१५ या शासन ननणशयान्वये राज्यात प्रगत शैकांणणक महाराषर कायशक्रम

राबववण्यात

येत

असून,

त्यानुसार

प्रथम

भाेा

व

गणणत

या

ववेयाया

चाचण्या

राज्यस्तरावरुन घेण्यात येतात. ज्या कांमतामध्ये ववद्यार्थयाांना अडचणी असतील त्यासाठी कृती
कायशक्रम आखुन प्रत्येक ववद्याथी प्रभत्ृ व पातळीकडे वा्चाल करु शकेल हा या कायशक्रमाचा
हे तु आहे . तसेच गणणत ववेयाचे ्शकांकाींना प्र्शकांण व शाळाींना आवश्यक शैक्षकांणणक साहहत्य
हदले िात आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबईसह राज्यातील पूवव प्राथममि प्रवेशासाठ पाल्यास ३० जुलैपयांत ६ वषे
पूण व असावी अशी अट घातल्याबाबत

(३२)

७८८२५

(२०-०४-२०१७).

श्री.राजन

साळवी

(राजापूर ),

श्री.सतु नल

मशांदे

(वरळी),

अॅड .भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.अतल
भातखळिर (िाांददवली पूवव), अॅड .आमशष शेलार (वाांद्रे
ु
पश्श्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड), श्री.सांग्राम थोपटे
(भोर), श्रीमती सीमाताई दहरे (नामशि पश्श्चम), श्री.राहू ल िुल (दौंड) :
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईसह

सन्माननीय शाले य

राज्यातील शाळाींमध्ये प्रवेश घेण ाऱया ववद्यार्थयाां या वयात एकवाक्यता यावी

या उद्देशाने शाले य ्शकांण ववभागातफे प्राथ्मक ्शकांण सींचालकाीं या अध्यकांतेखाली स्मती

वि.स. ३२६ (25)
ननयुक् त

आली असून स्मतीया अहवालानुसार सन २०१६-१७ या शैकांणणक

करण्यात

वेाशपासून ३ वेाशपेकांा कमी वय असणाऱया बालकाींना प्ले ग्रुप ककींवा नसशर ीया वगाशत प्रवेश
द्यावा असा आदे श हदला

आहे तर

राज्य ्शकांण ववभागाने ्शकांण हक्क कायद्यानुसार

प्रवेशासाठी पाल्यास ३० िल
ु ै पयांत ६ वेे पूण श असावीत, अशी अ् ठे वण्यात आली असून

उक्त अ्ीत बदल करुन हदनाींक ३० सप््ें बर, पयांत पाल्यास ६ वेे पूण श असावीत असा ननणशय
िाहीर केल्यामुळे पालकाींमध्ये

सींभ्रमावस्था ननमाशण ााल्याची बाब माहे िानेवारी,२०१७ मध्ये

वा त्या दरम्यान ननदशश नास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शहरातील सीबीएसई, आयसीएसई बोडाश या काही नामाींककत शाळाींनी आदे शाचे
पालन न करता व वयोमयाशदेचा ववचार न करता ववद्यार्थयाांना प्रवेश हदल्याचे ननदशश नास आले
हे ही खरे आहे काय,
(३) तसेच

आर्ीई

वयोमयाशदेमध्ये

अींतगशत

इयत्ता

पहहलीत

प्रवेश

घेण ाऱया

ववद्यार्थयाश या

प्रवेश

बदल करण्यात आला असून, यापूवी ३० िुलै अखेर पाच वेशपूण श असले ल्या

ववद्यार्थयाांना आर्ीई अींतगशत प्रवेश हदला िात होता माि या वेळी ३० सप््ें बर २०१६ रोिी
पाच वेे व चार महहने पूण श ााले ल्या ववद्यार्थयाांना प्रवेश हदला असल्याचे ननदशश नास आले
आहे , ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, राज्याया शाले य ्शकांण ववभागातफे आर्ीई प्रवेशप्रकक्रया ऑनलाईन पध्दतीने
राबववली िात असूनही सप््ें बर-ऑक््ोबर महहन्यापयशत
अनेक ववदयाथी
वारींवार

प्रवेशापासून वींधचत रहात आहे त

बदलाींमुळे खािगी शाळाही

प्रवेश नाकारीत

प्रवेशप्रकक्रया सुरुच राहते पषरणामी

तर प्रवेश प्रकक्रयेत
असल्याचे

होणाऱया ननकेाीं या

तसेच उक्त कायदयाींतगशत

२५ ्क्के िागाींवर ववदयार्थयाशना हदल्या िाणा-या प्रवेशाया ननयमावलीत बदल करण्याचा
शासन स्तरावर ववचार सुरु असुन त्यानुसार

ववदयार्थयाशना शाळा ननवडीचा पयाशय राहणार

नसल्याचे हदनाींक ८ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदशश नास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडू न चौकशी करण्यात आली आहे

काय त्यानुसार

सवशसामान्य ववद्यार्थयाांना अधिकाधिक प्रवेश ्मळे ल तसेच त्याींचे वेश वाया िाणार नाही व
प्रवेश नाकारणाऱया खािगी शाळाींवर ननबांि येतील यासाठी
करण्यात येत आहे ,नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

कोणती कायशवाही केली वा

श्री. ववनोद तावडे (१९-०६-२०१७) : (१) हद. २५ िानेवारी, २०१७ या शासन ननणशयान्वये हद.
३० सप््ें बर हा शाळा प्रवेशाया वयासाठी मानीव हदनाींक
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे आहे .

(४) हे खरे नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत

नाही.
___________

ननजश्चत करण्यात आला आहे .

वि.स. ३२६ (26)
राज्यात भूजल तपासणीसाठ उभारण्ट्यात येत असले ल्या प्रयोगशाळाांतील अधधिारी व िमवचारी
भरण्ट्याच्या प्रस्तावास मांजुर ी ममळण्ट्याबाबत

(३३)

७८९३७

(०६-०५-२०१७).

श्री.सांजय साविारे

श्री.राजन

साळवी

(राजापूर ),

श्री.सुतनल

मशांदे

(भस
ां
पाडवी (शहादा), अॅड .भीमराव धोंडे
ु ावळ), श्री.उदे मसग

सन्माननीय पाणीपुर वठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(वरळी),

(आष्ट्टी) :

(१) राज्यातील २३ जिल्हयाींमध्ये पाणी गुण वत्ता तपासणी प्रयोगशाळाीं या बाींिकामास मींिुर ी
दे वून प्राथ्मक ्प्प्यात ७ को्ी २२ लकां रुपयाींचा ननिी शासनाने उपलब्ि करुन हदला, हे खरे
आहे काय,

(२) तसेच राज्यात भूिल तपासणीसाठी भूिल सवेकांण आणण ववकास यींिणे  या १३८

उपववभागीय, २८ जिल्हा आणण ६ ववभागीय प्रयोगशाळा उभारण्यात येत असून त्यासाठी
आवश्यक असले ल्या प्रयोगशाळाींतील अधिकारी व कमशचारी भरण्याचा प्रस्ताव गत आठ

महहन्याींपासून मींिुर ीसाठी प्रलींत्रबत असल्याची बाब माहे फेब्रुवारी २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशनाशस आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रस्तावाचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे , सदर प्रस्तावास शासनाकडू न
मींिुर ी ्मळण्यास ककती कालाविी अपेक्षकांत आहे ,

(४) असल्यास, उवशषरत जिल्हयातही पाणी गुण वत्ता तपासणी प्रयोगशाळा शासन सुरु करणार
आहे काय व ककती जिल्हयात प्रयोगशाळा बाींिून ााल्या आहे त ,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुेींगाने प्रयोगशाळा लवकरात लवकर बाींिून वापरात आणण्यासाठी कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. बबनराव लोणीिर (१३-०६-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे .

िलस्वराज्य-२ कायशकमाींतगशत राज्यातील २३ जिल्हयाींमध्ये जिल्हास्तरीय पाणी गुण वत्ता
तपासणी

प्रयोगशाळाीं या

रुपये

७

को्ी २२ लकां ढोबळ ककींमतीया बाींिकामाींस

२८/१२/२०१६ या शासन ननणशयान्वये

हद.

प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे . त्याचप्रमाणे

हदनाींक ३०/०३/२०१७ या शासन ननणशयान्वये आणखी ३ जिल्हयाींमध्ये जिल्हास्तरीय पाणी
गुण वत्ता

तपासणी प्रयोगशाळाीं या रुपये १ को्ी ०९ लकां ढोबळ ककींमतीया बाींिकामाींस

प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे .
सदर प्रयोगशाळाीं या

बाींिकामासाठी माचश २०१७ मध्ये

ववतरीत करण्यात आला
(२) हे खरे नाही.
राज्यातील

जिल्हयाींमध्ये

६

ववभागीय

आहे .

प्रयोगशाळाींचे

बळक्ीकरण

रुपये १

करण्यात

प्रयोगशाळाीं या बाींिकामाची कायशवाही सुरु आहे .

को्ी ५० लकां इतका ननिी

येत

आहे .

तसेच

२६

राज्य, जिल्हा व उपववभागीय प्रयोगशाळाींकषरता आणण राज्य स्तरीय, ववभाग स्तरीय व
जिल्हा स्तरीय पाणी गुण वत्ता सींननयींिण ककांाकषरता आवश्यक मनुषयबळासाठी पदे भरण्यास
यापूवीच सन २०१५ मध्ये

मान्यता दे ण्यात आली आहे .

वि.स. ३२६ (27)
(३) राज्य, जिल्हा व उपववभागीय प्रयोगशाळाींकषरता आणण राज्य स्तरीय, ववभाग स्तरीय व

भरावयाया एकूण ८१८ कीं िा्ी पदाींपैकी ५९४ पदाींची

जिल्हा स्तरीय सींननयींिण ककांाकषरता

भरती करण्यात आली आहे . उवशर ीत षरक्त पदे भरण्याबाबतची

कायशवाही सुरू आहे .

(४) व (५) राज्यातील सवश जिल्हयात पाणी गण
ु वत्ता प्रयोगशाळा सरु
ु आहे त.
राज्यातील ६ ववभागीय प्रयोगशाळाींचे बळक्ीकरण करण्यात येत आहे .
जिल्हयाींमध्ये जिल्हास्तरीय पाणी गुण वत्ता

त्याचप्रमाणे २६

तपासणी प्रयोगशाळा लवकरात लवकर बाींिून

वापरात येणे बाबत महाराषर िीवन प्राधिकरण याींचे माफश त कायशवाही करण्यात येत आहे .
___________

राज्यातील मराठ शाळाांमधील ववद्यार्थयाांच् या गळतीच्या प्रमाणात झाले ली लक्षणीय वाढ
(३४)

श्री.डड मल्लीिाजूवन रे ड् डी (रामटे ि), श्री.सुतनल मशांदे (वरळी),

७९३०५ (२०-०४-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्रीमती दे वयानी फराांदे (नामशि मध्य), श्री.राजु तोडसाम (अणी),
डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव), श्री.राजन साळवी (राजापूर ) :
सन्माननीय शाले य मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मुींबईसह राज्यातील मराठी

वेाशत लकांणीय वाढ ााल्याचे
आले

असून

मुींबईतील

दोन

शाळाींमिील ववद्यार्थयाां या गळतीया प्रमाणात गत काही

माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
मराठी

शाळाही

कमी

ननदशश नास

ााल्याचे वास्तव राज्य ्शकांण

ववभागामाफश त प्र्सि करण्यात आले ल्या यु डायस अहवालातून ननदशश नास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, मुींबई ववद्यापीठाया क्लना कॅम्पसमध्ये मराठी शाळाीं या प्रश्नाींवर बैठ क
ााली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मुींबईतील मराठी शाळाींचे अजस्तत्व ह्कववण्यासाठी आणण ववद्यार्थयाांना मराठी
शाळाींकडे आकृष् करण्यासाठी
(४)

शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त,

श्री. ववनोद

तावडे

(२०-०६-२०१७) : (१)

पालकाींचा कल हा आपल्या पाल्यास इ ग्र
ीं िी

माध्यमाया शाळे मध्ये घालण्याचा असल्याने त्याचा पषरणाम मराठी माध्यमाया शाळाींवर
हदसून येत आहे .
(२) मुींबई

ववभागाया कलीना कॅम्पसमध्ये

मराठी शाळाीं या प्रश्नावर

ववभागाकडू न कोणतीही बैठ क आयोजित करण्यात आले ली नर्व्ह ती.

शाले य ्शकांण

(३) मराठी माध्यमाया शाळे तील ववद्यार्थयाांसाठी सेमी इ ग्र
ीं िी बरोबरच ववद्यार्थयाांना इ ग्र
ीं िी

बोलता यावे म्हणू न त्याींना ्शकववणाऱया ्शकांकाींना त्रब्र्ीश कौजन्सल माफश त इ ग्र
ीं िी सींभाेणाचे

प्र्शकांण दे ण्यात येत आहे . तसेच ज्ञानरचनावादाया माध्यमातून ्शकांण हदले िात असल्याने
ववद्याथी मराठी माध्यमाया शाळाींकडे आकृष् होत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वि.स. ३२६ (28)
बुलडाणा श्जल्हयातील वध्ृ द िलावांताच्या अनुदाना बाबत तसेच सममती गदठत िरण्ट्याबाबत
(३५)

७९९९० (२०-०४-२०१७).

श्री.राहु ल बोंद्रे (धचखली), श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा) :
सन्माननीय साांस्िृतति िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बुलडाणा जिल्हयातील वध्ृ द कलावींताया नववन स्मतीचे गत दहा वेाशपासून गठन

ााले ले नसून गेल्या तीन वेाशपासून १८० प्रस्ताव प्रलींत्रबत असल्याचे माहे िानेवारी २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशश नास आले , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रत्येक जिल्हयात वध्ृ द कलावींताना मानिन दे ण्यासाठी प्रनत वेाश ला ६० प्रस्ताव
मींिुर करण्यात येतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुेींगाने

उक्त

जिल्हयातील

प्रलींत्रबत

प्रस्तावाया मींिूर ीकषरता तसेच स्मती गहठत

करण्याकषरता कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२१-०६-२०१७) : (१) होय, बुलढाणा जिल्हयाकषरता वध्ृ द कलावींत नवीन
स्मती तीन वेाशपासून गठीत ााले ली नाही.
आहे त.

स्मती गठीत न ााल्यामुळे प्रस्ताव प्रलींत्रबत

(२) होय, प्रत्येक वेश प्रत्येक जिल्हयातून प्राप्त ााले ल्या प्रस्तावामिून ६० कलावींताींचे प्रस्ताव
मींिूर करण्यात येतात.

(३) सदर प्रकरणी समाि कल्याण अधिकारी, जिल्हा पषरेद बुलढाणा याींनी कळववल्यानुसार
त्याींनी स्मती गठीत करण्यासाठी वेळोवेळी मा. पालकमींत्र्याींकडे पाठपरु ावा केले ला आहे .
(४) प्रश्न उदभवत नाही.

___________
बुलढाणा श्जल््यातील िोलवड व दे ऊळघाट (ता. बुलढाणा) व साांगळद तसेच बोराखेड ी
(ता. मोताळा) या तनम शहरी (पेरी अबवन) मध् ये समाववष्ट्ट असले ल्या
गाांवामध् ये पाणी पुर वठा योजना िायाश्न्वत िरणे बाबत

(३६)

८००५२ (२०-०४-२०१७).

श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा) :

व स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुर वठा

(१) बुलढाणा जिल््यातील ननम शहरी (पेरी अबशन) कायशक्रमाींतगशत कोलवड व दे ऊळघा्

(ता. बुलढाणा) व साींगळद तसेच बोराखेड ी (ता. मोताळा) या गावाींचा समावेश करण्यात आला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक् त गावात ननमाशण होणा-या पाणी ्ींचाईवर कायम स्वरूपी उपाय योिना
करण्या या अनुेींगाने शासनाने कोणती पाणी पुर वठा योिना मींिूर केली आहे वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३२६ (29)
श्री. बबनराव लोणीिर (१४-०६-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे .

िलस्वराज्य-२ कायशक्रमाया जिल्हा पषरेदे ने तयार केले ल्या प्राथ्मक ननवड सुचीत या
गावाींचा समावेश करण्यात आला होता.

तथावप, सदर गावाींमध्ये सद्य:जस्थतीत अन्य पाणी परु वठा योिना मींिूर असल्याने या

गावाींमध्ये िलस्वराज्य-२ कायशक्रमाींतगशत पाणी पुर वठा योिना प्रस्ताववत करण्यात आले ली
नाही.

(२) कोलवड ता. बुलडाणा येथे राषरीय ग्रामीण पेयिल कायशक्रमाींतगशत पाणी पुर वठा योिना
मींिूर

असून

प्रगतीपथावर

आहे .

िलकींु भावरुन पाणी परु वठा सरु
ु आहे .

सद्य:जस्थतीत

या

योिनेमिून

अजस्तत्वातील

उीं च

दे ऊळघा् ता. बुलडाणा कषरता महाराषर िीवन प्राधिकरण माफश त दे ऊळघा् व ५ गावे
प्रादे ्शक नळ योिनेचे काम प्रगतीपथावर आहे .

साींगळद व बोराखेड ी ता. मोताळा या गावाींचा समावेश मोताळा व चार गावे प्रादे ्शक पाणी
परु वठा योिनेमध्ये असून या योिनेर्व्दारे पाणी परु वठा सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत

नाही.

___________
आजेगाव (ता.सेनगाव,श्ज.दहांगोली) येथे जलस्वराज्य प्रिल्प अांतगवत बाांधण्ट्यात आले ल्या
पाण्ट्याच्या टािीचे बाांधिाम तनिृष्ट्ट दजावचे िरण्ट्यात आल्याबाबत

(३७)

८०२४० (२०-०४-२०१७).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुर ी) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुर वठा व

(१) आिेगाव (ता.सेनगाव, जि.हहींगोली) येथे िलस्वराज्य प्रकल्प अींतगशत बाींिण्यात आले ल्या
पाण्याया ्ाकीचे बाींिकाम अनतशय ननकृष् दिाशचे करण्यात आल्यामुळे ्ाकीतून पाण्याची

गळती सुरु असून उक्त ्ाकी केर्व्ह ाही कोसळण्याचा िोका ननमाशण ााल्याचे माहे िानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशश नास आले , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुेींगाने पाण्याया ्ाकीचे ननकृष् दिाशचे काम करणा-या ठे केदारावर कारवाई करण्याबाबत
तसेच सदरहू ्ाकीचे काम चाींगल्या दिाशचे करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१४-०६-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही.

सदर योिना ही िलस्वराज्य प्रकल्पाींतगश त ााले ली असून ग्रामपींचायतीस हस्ताींतरीत करण्यात
आले ली आहे . योिनेची दे खभाल दरुस्ती
व परीकांण
ु

ग्रामपींचायत आिेगाव माफश त करण्यात

येते. सद्य:जस्थतीत उद्भव ववहीरीस पाणी नसल्यामुळे ्ाकीमध्ये पाणी भरले िात नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत

नाही.

___________

वि.स. ३२६ (30)
हां बडी ( ता.यावल श्ज.जळगाव) या गावाचा मुख्यमांत्री पाणीपुर वठा
योजनेत समावेश िरणे बाबत

(३८)

८०५२९ (२०-०४-२०१७).

श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) :

स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुर वठा व

(१) हीं बडी (ता.यावल जि.िळगाव) या गावाचा मुख्यमींिी पाणीपुर वठा योिनेत समावेश आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गावाचा उक्त योिनेत समावेश असूनही पाणीपुर वठ्याया कामाला
अद्यापही मींिुर ी हदले ली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर गाव आमदार आदशश दत्तक गाव असूनही याकडे दलश
ु कां करण्यात
आल्याचे हदसून आले , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सदर

गावात पाणीपुर वठ्याचे काम तात्काळ सुरु करण्यासाठी शासनाने

कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. बबनराव लोणीिर (२०-०६-२०१७) : (१)
प्रश्न उद््ावत

(४)

सदर गाव राषरीय ग्रामीण पेयिल कायशक्रमाया सन २०१७-१८ या कृती आराखड्यात

(३)

नाही.

नाही.

नाही.

(२)

प्रस्ताववत करण्यात आले असून, आराखड्यास मींिूर ी ्मळाल्यानींतर योिना राबववण्यात येण ार
आहे .
(५)

प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नाांदेड येथील शासिीय कक्रडा सांिुलात असले ले पावर मलवप-टीगचे मोफत
प्रमशक्षण िेंद्र बांद असल्याबाबत

(३९)

८०७२३ (२०-०४-२०१७).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय क्रीडा

(१) नाींदेड येथील शासकीय कक्रडा सींकुलात असले ले पावर ्लकफि् ्गचे मोफत प्र्शकांण केंद्र गत
काही महहन्यापासून बींद अवस्थेत आहे हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सदरहू प्र्शकांण केंद्र बींद असण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, हे प्र्शकांण केंद्र तातडीने सरु
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

वि.स. ३२६ (31)
श्री. ववनोद तावडे (१९-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही.
सदर प्र्शकांण केंद्र हे २०१२ ते आिपयांत अववरतपणे सुरु असून प्र्शकांण केंद्रात १२ मुले व
६ मुली सायींकाळया सिात सराव करीत आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
नाांदेड श्जल्हयातील प्लॅन अांतगवत खासगी शाळे वर िाम िरणा-या ४२१ प्राथममि
मशक्षिाांचे वेतन प्रलांत्रबत असल्याबाबत
(४०)

८०७३१ (२०-०४-२०१७).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

शाले य मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) नाींदेड जिल्हयातील प्लॅन अींतगशत खासगी शाळे वर काम करणा-या ४२१ प्राथ्मक ्शकांकाींचे
वेतन गेल्या दोन महहन्यापासून थककत आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ्शकांकाींचे वेतन थकीत असण्याची कारणे काय आहे त ,

(३) असल्यास, या ्शकांकाींना तातडीने वेतन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. ववनोद तावडे (२२-०६-२०१७) : (१) होय.

(२) व (३) राज्यातील खािगी शाळे तील प्राथ्मक ्शकांकाींचे पुरे शा अनुदानाअभावी थकीत

राहहले ले वेतन अदा करण्यासाठी शाले य ्शकांण ववभाग, शासन ननणशय हदनाींक ०४.०३.२०१७
अन्वये अनुदान ववतरीत करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील रे शतनांग फेडरे शनच्या मागण्ट्याांबाबत
(४१)

८०९६४ (०६-०५-२०१७).

श्री.अतनल

बाबर

(खानापूर ), श्री.जयिुमार गोरे (माण),
श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.सुतनल मशांदे (वरळी) :
सन्माननीय अन्न व नागरी परु वठा
आणण ग्राहि सांर क्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील रे शननींग फेडरे शनने हदनाींक १ िानेवारी, २०१७ रोिी पासून आपल्या ववववि
मागण्या करीता राज्यर्व्यापी आींदोलन सुरु केले असून साींगली शहर व ग्रामीण सरकारमान्य
रास्त भाव िान्य दकानदार
सींघ व आणखल भारतीय स्वस्त िान्य दकानदार,
रॉकेल परवाना
ु
ु

िारक महासींघ याींनी हदनाींक १० िानेवारी,२०१७ रोिी वा त्या सुमारास मा. मुख्यमींिी,
महाराषर राज्य याींना आपल्या न्याय मागण्याींचे ले खी ननवेदन हदले , हे खरे आहे काय,

वि.स. ३२६ (32)
(२) तसेच राज्यात सध्या रॉकेल दकानदाराीं
ना १० ्क्के को्ा ्मळत असल्याने िागाभाडे , कर
ु

भाींड वल र्व्यवस्थापन खचश यामध्ये तो्ा सहन करावा लागत असल्याचे माहे िानेवारी २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशश नास आले , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त्ा रे शननींग फेडरे शनया मागण्याींचे स्वरुप काय आहे , या मागण्यासींदभाशत
शासनाने कोणता ननणशय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (०६-०६-२०१७) : (१) होय हे खरे आहे .

(२) सद्यजस्थतीत राज्यातील त्रबगर गॅसिोडणी ्शिापत्रिकािारकाींना ववहीत पषरमाणानस
ु ार

ववतरीत करण्याकषरता सवश जिल्हयाींना त्याीं या मागणीनुसार व केंद्र शासनाकडू न राज्यास
उपलब्ि होण-या को्याया प्रमाणात केरो्सन ननयतन मींिूर करण्यात येत आहे . सवश

केरोसीन परवानािारकाींना त्याीं याकडील त्रबगर गॅसिोडणी ्शिापत्रिकािारकाीं या सींख्ये या
प्रमाणात केरो्सन ननयतन दे ण्यात येते. तसेच त्याींना ननयमानस
ु ार अनज्ञ
ु ेय कमीशनही दे ण्यात
येते.

(३) सींघ्ने या प्रनतननिीसोबत हद.१२.०२.२०१७ रोिी अमरावती येथे बैठ क घेण्यात आली आहे .
सदर बैठ कीमध्ये सींघ्ने या मागण्याींसींदभाशत पुढील प्रमाणे ननणशय घेण्यात आला आहे .
१) सुिाषरत िान्य ववतरण योिनेत दकानदाराीं
ची
ु

हमालीया नावाखाली सराशस लु् सुरु आहे .

अ्भप्राय - पी.आय.एल. क्रमाींक १०१/२०१६ प्रकरणी ववशेे वकील नेमून शासनाची बािू
प्रभावीपणे मा.उच न्यायालयात माींडू न ्शिावा्प दकानदाराीं
ना योर्गय न्याय ्मळे ल यासाठी
ु
शासन प्रयत्नशील आहे .

२) शासकीय गोदामातून प्रनत जक्वीं्ल १ ते २ ककलो िान्य कमी दे ण्यात येते.
अ्भप्राय -

प्रमाणणकरण बींद करुन ्शिावा्प दकानात
िान्य मोिून दे ण्याची बाब
ु

शासनाया ववचाराधिन आहे .

३) सींगणकीकरण कामासाठी शासनाकडू न फॉमश भरण्याचे प्रनत फॉमश रू.५ हे ही बऱयाच हठकाणी
्मळाले नाही.
अ्भप्राय -

सींगणकीकरण फॉमशबाबत हद. १० फेब्रुवारी २०१६ रोिीया शासन ननणशयान्वये

शासनस्तरावरून वप्र-वप्रीं्ेड फॉमश सींकलनकत्याशस मानिन अदा करण्याकषरता सवश कांेिीय
कायाशलयाींना ननिी ववतरीत करण्यात आले ला आहे .

४) ज्या ्शिापत्रिका िारकाींिवळ आिारकाडश नाही त्याींना आिार काडश काढण्यासाठी.

अ्भप्राय- आिार क्रमाींक न दणीसाठी शासनस्तरावरून र्व्यापक प्र्सध्दी दे ण्यात येत आहे .

५) यवतमाळ जिल्हा हा आहदवासी व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त असल्यामळ
ु े बायोमेहरक मशीन
(थींब मशीन) रास्तभाव दकानात
लावू नये.
ु
अ्भप्राय बायोमेहरक मशीन यशस्वीषरत्या कायशर त करण्याकषरता आहदवासी वा दगशु म
भागातील

भौगो्लक

अडचणीींचा

उपाययोिना केली िात आहे .

ववचार

करून

त्यावर

६) ए.पी.एल. (केसरी) काडशिारकाींना िान्य दे ण्यात यावे.

शासनस्तरावरून

आवश्यक

ती

वि.स. ३२६ (33)
अ्भप्राय - राषरीय अन्न सुर कांा अधिननयम, २०१३ अींतगशत राज्यातील सवश जिल्हयाींना

हदनाींक १३.१०.२०१६ या शासन ननणशयान्वये सुिाषरत इष्ाींक हदला असून, राज्यातील वींधचत
राहहले ल्या लाभार्थयाांपैकी सुमारे

१.५० को्ी लाभार्थयाांचा राषरीय अन्नसुर कांा योिनेमध्ये

समावेश करण्यात येण ार आहे . ए.पी.एल (केशरी) ग्ातील ग्रामीण भागाकषरता कमाल

₹४४,०००/- पयांत वावेशक उत्पन्न आहे व शहरी भागाकषरता कमाल ₹५९,०००/- पयांत वावेशक
उत्पन्न आहे , अशा हद.३०.९.२०१६ पयांतया सवश एपीएल (केशरी) लाभार्थयाांचा समावेश होणार
आहे .

(४) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
बुलडाणा श्जल््यातील व्दारपोच अन्न-धान्य योजनेच् या थिीत दे यिामुळे लाभाथी
अन्नधान्यापासून वांधचत असल्याबाबत

(४२)

८१५६०

(२०-०४-२०१७).

श्री.हषववधवन

सपिाळ

दे शमुख (लातूर शहर), श्री.तनतेश राणे (िणिवली) :

(बुलढाणा), श्री.अममत

ववलासराव

सन्माननीय अन्न व नागरी पुर वठा

आणण ग्राहि सांर क्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राषरीय अन्न सुर कांा अ्भयानाींतगशत लाभार्थयाां या घराींपयांत स्वस्त िान्य पोहचववण्यासाठी
शासनाने सुमारे ४ महहन्याींपूवी ‘द्वारपोच अन्न िान्य योिना’ सुरू केली असून जिल्हास्तरावर

सींस्थेला वाहनचालकाचे कीं िा् दे ण्यात आले असून बुलढाणा जिल्हयातील कीं िा्दार मागील ४
महहन्याींपासून

िान्य

ग्राहकाीं या

घराींपयांत

पोहोचववत

असतानाही,

सदरहू

कीं िा्दाराींना

आि्मतीस वाहनाीं या भाडयाची दे यके शासनाकडू न न ्मळाल्यामळ
ु े वाहनिारकाींनी सेवा
थाींबववण्याचा ननणशय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बुलढाणा जिल्हयात शासनाची १६गोदामे असून या गोदामातून १५३६ स्वस्त
िान्य दकानापयां
त िान्य पोहोचववण्यात येत असून या योिनेंतगशत जिल्हयातील लाभार्थयाांना
ु
१लाख २६ हिार जक्वीं्ल िान्य वा्प करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वाहन सेवा थाींबववण्याचा ननणशय घेतल्यामुळे या योिनेंतगशत येण ा-या अींत्योदय
योिना, शेतकरी लाभाथी योिना, प्रािान्य योिनेतील लाभाथी अन्न िान्यापासून वींधचत
राहहला आहे , हे ही खरे आहे काय

(४) असल्यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले ,
उक्त दे यके अदा करण्याकषरता

कोणती कायशवाही केली वा करण्यात

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वा येत आहे ,

श्री. धगरीश बापट (२१-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. वाहतूक सुर ळीत सुरु आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) हे खरे नाही.

अींत्योदय योिना, शेतकरी लाभाथी योिना, प्रािान्य योिनेतील लाभाथी

अन्निान्यापासून वींधचत राहीले ला नाही.

वि.स. ३२६ (34)
(४) चौकशी करण्याचा प्रश्न उद््ावत

नाही.

वाहतूकदारास पहहल्या ्प्प्याची दे यके अदा

केले ली आहे त. दसऱया
्प्प्याची दे यके सादर करण्याची कायशवाही सुरु आहे .
ु
(५) प्रश्न उद््ावत

नाही.

___________
निोडा (श्ज.चांद्रपूर ) गावातील तलावातील दवषत
पाण्ट्यामुळे मासे मृत झाल्याबाबत
ु
(४३)

८१७७९ (२०-०४-२०१७).

श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर ) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पयाववरण मांत्री

(१) नकोडा (जि.चींद्रपूर ) गावातील तलावातील दवेत
पाण्यामुळे मासे मृत ााल्याचे माहे
ु
डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशश नास आले , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तलावातील पाणी दवू ेत होण्याची कारणे काय आहे त तसेच दवेत
ु

पाण्यामुळे मासे मृत्यूमुखी पडल्याने उक्त्ा गावातील मत्स्यर्व्यावसानयकाींचे नुकसान ााले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

त्याने
ु ींगाने उक्त मत्स्यर्व्यावसानयकाींना मोबदला ्मळण्याकषरता तसेच सींबींधितावर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (२१-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) म.प्र.नन. मींड ळाया अधिकाऱयाींनी हद.०१.०३.२०१७ रोिी नकोडा तलाव व पषरसरास

भे ् दे ऊन पाहणी केली असता, सदर तलाव हा वे.को.्ल.या बींद असले ल्या खाणीत पाणी
िमा होऊन तयार ााले ला तलाव असून नकोडा गावातील साींड पाणी ववनाप्रकक्रया नाल्यावा्े

तलावास िाऊन ्मळत असल्याचे आढळले . सहाय्यक आयुक् त, मत्स्यर्व्यवसाय (ताीं), चींद्रपूर

याीं या हद. ०१.०३.२०१७ या अहवालानुसार, नकोडा येथील तलावाया हद.२७.१२.२०१६ रोिी
पाहणी

दरम्यान

तलावामध्ये

मासे

मृत

ााल्यामुळे

गाींवातील

स्थाननक

१२

ते

१५

मत्स्यर्व्यवसानयकाींचे नुकसान ााले ले आहे . तसेच सींबींिीत ग्राम पींचायत, नकोडा याींनी

कुठल्याही प्रकारची साींड पाणी प्रकक्रया सयींिणा पुर वले ली नाही. नकोडा ग्रामपींचायतीस साींड पाणी
ववनाप्रकक्रया िात असल्याने होणाऱया प्रदे
ू ण ननयींिणाकरीता कायशवाही करण्याबाबत
कळववण्यात आले आहे .

(४) प्रश्न उदभवत नाही.
___________

वि.स. ३२६ (35)
पुणे श्जल्हा पररषदे िडू न श्जल््यातील िलािाराांचे मानधन प्रलांत्रबत असल्याबाबत
(४४)

श्री.राहू ल िुल (दौंड) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

८१८९१ (२०-०४-२०१७).

पुणे

जिल्हा

पषरेदे  या

मुख्य

कायशकारी

सन्माननीय साांस्िृतति िायव मांत्री

अधिकाऱयाीं या

अनाग दी

कारभारामुळे

जिल््यातील िेषठ साहहजत्यक व कलाकाराींचे मानिन प्रलींत्रबत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशश नास आले , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मानिन ठे वणाऱया प्रलींत्रबत अधिकाऱयाींची चौकशी करण्याची मागणी उक्त
कलाकाराींकडू न होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुेींगाने प्रलींत्रबत मानिन कलाकाराींना अदा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे तसेच सींबधित दोेीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. ववनोद तावडे (२१-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
इयत्ता १२ वीच्या इ ग्र
ां जी माध्यमाच्या समाजशास्त्राच्या पुस्तिात िुरुप मुलीमुळे पालिाांना
हांु ड ा द्यावा लागतो याचा समावेश िरण्ट्यात आल्याबाबत

(४५)

८१९९२ (२०-०४-२०१७).

श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर ), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव),

श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.पाांडु रांग बरोरा (शहापूर ), श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी) :
सन्माननीय शाले य मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य ्शकांण मींड ळाया इयत्ता १२ वी या इ ग्र
ीं िी माध्यमाया समािशास्िाया
अ्यासक्रमात कुरुप मुलीमुळे पालकाींना हुीं ड ा द्यावा लागतो याचा समावेश करण्यात आला
असल्याने ्शकांक व ववद्यार्थयाांकडू न तीव्र नारािी र्व्यक्त होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व त्यानुेींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२०-०६-२०१७) : (१)

अींशत: खरे आहे .

(२) सदर बाब वगळण्याया सूचना शासनाया हदनाींक २३ माचश, २०१७ या पिान्वये
राज्यमींड ळास दे ण्यात आले ल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वि.स. ३२६ (36)
राष्ट्रसांत तुिडोजी महाराज याांच् या जीवनावरील मोझरी वविास आराखडया अांतगवत धचत्रपट
तनममवती व िॅसेट तयार िरण्ट्याबाबत

(४६)

८२२३६ (२०-०४-२०१७).

अॅड .यशोमती ठािूर (ततवसा) :

िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सन्माननीय साांस्िृतति

राषरसींत तुकडोिी महाराि याीं या िीवनावरील मोारी ववकास आराखडया अींतगशत

धचिप् नन्मशती व कॅसे् तयार करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी बैठ क आयोजित

करण्याकरीता मा.्शकांण मींिी याींना हदनाींक १७ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ले खी

ननवेदन दे ण्यात येऊनही अद्यापी बैठ क आयोजित करण्यात आली नसल्याचे माहे िानेवारी,
२०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशश नास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू ववेयाबाबत बैठ क आयोजित करण्याकरीता शासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२१-०६-२०१७) : (१) व (२) असे ननवेदन प्राप्त ााले ले आहे . त्या अनुेींगाने
आयोजित करण्यात आले ली बैठ क लवकरच घेण्यात
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

येत

आहे ..

___________
राज्यातील पाषाणशाळाांना ववशेष बाब पहणू न अनुदान दे ण्ट्याच्या तनणवयाबाबत
(४७)

८२२३९ (०६-०५-२०१७).

श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर ), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव),

श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.पाांडु रांग बरोरा
(शहापूर ), श्री.वैभव वपचड (अिोले ), श्री.अश्जत पवार (बारामती), श्री.सुरे श लाड (िजवत) :
सन्माननीय शाले य मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील पाेाणशाळाींना ववशेे बाब म्हणू न अनुदान दे ण्याचा ननणशय शासनाने माहे
िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२०-०६-२०१७) : (१) व (२) नाही.

बालकाींचा मोफत व सक्तीया ्शकांणाचा अधिकार अधिननयम,२००९ नुसार प्रत्येक बालकाला
्शकांणाचा अधिकार प्रदान केल्यामुळे िेथे शाळे ची सुवविा उपलब्ि होणार नाही अशा बालकाचे
्शकांण निीकया शाळे त होणे आवश्यक आहे . त्यानुसार दगडखाण कांेिातील केंद्राींमध्ये ्शकत

असणाऱया सवश मुलाींना ननय्मत शाळे त दाखल करुन ्शकांणाया प्रवाहात आणण्यासाठी
वाहतूक र्व्यवस्था प्रस्ताववत करण्याबाबत ननणशय घेण्यात आला आहे . त्याप्रमाणे जिल््याींना
आदे श दे ण्यात आले आहे त.

वि.स. ३२६ (37)
वावेशक कायश योिना व अींदािपिक २०१७-१८ मध्ये वाहतूकीसाठी दगडखाण कांेिातील मुलाींची
सींख्या प्रस्ताववत करण्यात आले ली आहे . त्यामुळे इथून पुढील कालाविीत दगडखाण कांेिातील
मुलाीं या ने-आण ची र्व्यवस्था शासकीय खचाशने ननय्मत शाळे त करण्यात येण ार आहे .
(३) प्रश्न उदभवत नाही.

___________
राज्यात तालुिा कक्रडा सांिुल उभारणीसाठ अनुदान मयावदा २५ लाखावरुन
१ िोटीपयवत वाढववली असल्याबाबत

(४८)

८३६७५ (२०-०४-२०१७).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय क्रीडा मांत्री

(१) राज्यात तालुका कक्रडा सींकुल उभारणीसाठी हद २१.३.२००९ या शासन ननणशय क्रमाींक
सकक्रयो-२००५/(प्र.क्र २५/०९) क्रीमुसे-१ नुसार अनुदान मयाशदा २५ लाखावरुन १ को्ीपयशत
वाढववली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नववन ्ाईप प्लॅननुसार बाींिकाम करावयाचे असल्याने बाींिकाम साहहत्याया

ककींमतीत व बाींिकाम मींिूर ीत वाढ ााल्यामळ
ु े रु १ को्ीमध्ये कक्रडा सींकुलाचे बाींिकाम पूण श
होऊ शकणार नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने तालुका कक्रडा सींकुल उभारणीसाठी अनुदान मयाशदेत वाढ करण्याबाबत
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. ववनोद तावडे (१९-०६-२०१७) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे .
(३)

राज्यातील

ववभागीय, जिल्हा व तालुका क्रीडा सींकुलाीं या बाींिकामाबाबत

सुिारीत

कायशपध्दती ववहहत करण्यासाठी शासन ननणशय हद.०२.०९.२०१५ अन्वये राज्यस्तर स्मती
स्थापन करण्यात आली होती. सदर स्मतीने क्रीडा सींकुलामध्ये क्रीडा सुवविा त्वरीत पूण श

करणे , बाींिकामास होणारा ववलींब, अपु-या सुवविा पुण श करण्यासाठी शासन ननणशयात ननदे ्शत

बाबननहाय रक्कम व DSR रे ्या अनुेींगाने ााले ली वाढ, स्थाननक प्रच्लत खेळाींनुसार क्रीडा
सुवविा नन्मशती बाबतचा बहृ ति् आराखडा तयार करणे , क्रीडा सींकुलाींसाठी केअर ्े कर ननयुक् ती
करणे , ववभागाया हठकाणी जिल्हा क्रीडा सींकुलाींची बाींिकामे करणे इ. ववववि बाबीींचा अ्यास
करुन आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे . उपरोक्त अहवालामध्ये क्रीडा सींकुलाीं या
बाींिकाम अनुदान मयाशदेत वाढ करण्याबाबत प्रस्ताववत असून सदर अहवाल शासनाया
ववचारािीन आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वि.स. ३२६ (38)
बालभारती यावषी सातवी आणण नववीचा अभ्यासक्रम बदलणार असल्याबाबत.
(४९)

८३८३६

(दे वळाली) :

(२०-०४-२०१७).

श्री.प्रिाश

सुवे

(मागाठाणे ),

श्री.योगेश

(बापू)

सन्माननीय शाले य मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

घोलप

(१) यावेी सातवी आणण नववीचा अ्यासक्रम बदलणार असू न नर्व्या अ्यासक्रमाचा मसुदा
बालभारतीने लोकाीं या प्रनतकक्रया िाणू न घेण्यासाठी ऑनलाईन प्रका्शत केला आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या मसुद्यावर ऑनलाईन आणण ले खी स्वरुपात ५१८ हरकती आणण सूचना
आल्या असून या सवश हरकती आणण सूचनाींचा ववचार करण्यात येण ार नसल्याबाबतचे मत
बालभारतीने स्पष् केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सूचना व हरकतीचा ववचार न करण्याची कारणे काय आहे त ,

(४) असल्यास, यासींदभाशत शासनाने चौकशी केली आहे काय, व त्यानुसार कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. ववनोद तावडे (२०-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) व (३) नाही.

पुनरशधचत मसुदा दोन ्प्प्यात महाराषर राज्य पाठ्यपुस्तक नन्मशती व अ्यासक्रम सींशोिन
मींड ळ (बालभारती) व राज्यमींड ळ याीं या सींकेतस्थळावर अ्भप्रायाथश उपलब्ि करुन दे ण्यात

आला होता. त्याला ्मळाले ल्या प्रनतसादाींचा योर्गय ववचार करुनच अ्यासक्रमातील कांमतावविाने अींनतम करण्यात आली आहे त.
(४) व (५) प्रश्न उदभवत नाही.

___________
पुणे श्जल््यात जलस्वराज्य योजनेंतगवत नळ पाणी पुर वठा व जलशुद्धीिरण योजनेबाबत..
(५०)

८४११९ (२०-०४-२०१७).

श्री.राहू ल िुल (दौंड) :
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा व

(१) पुणे जिल््यात शासनाया िलस्वराज्य योिनेंतगशत नळपाणी पुर वठा व िलशुिीकरण
योिनेचा लाभ

्शरूर

तालुक् याला

्मळाला असल्याचे माहे

त्यादरम्यान ननदशश नास आले आहे , हे खरे आहे काय,

िानेवारी, २०१७ मध्ये वा

(२) असल्यास, प्रायोधगक तत्वावर ्शरूर व ताडोबाची वाडी या दोन हठकाणी सदर योिना
राबववण्यात येण ार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर योिनेसाठी शासनाने ननिीची तरतूद करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

वि.स. ३२६ (39)
श्री. बबनराव लोणीिर (१३-०६-२०१७) : (१)

होय, हे खरे आहे .

(२) होय, हे खरे आहे .

्शरूर व ताडोबाची वाडी येथे सदर योिना राबववण्यात येण ार आहे .

(३) ्शरूर ग्रामीण व ताडोबाची वाडी, जिल्हा पण
ु े या गावाीं या अनक्र
ु मे रुपये
व रुपये ७२५.२२ लकां इतक्या ढोबळ रकमे या अींदािपिकाींस हद.

१६४७.०४ लकां

२६ ऑगस््, २०१६

रोिी

शासनाची प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली असून या दोन्ही योिनाींची कामे सुरु ााली
आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मां ब
ु ई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
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