अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३६९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

बुलढाणा जिल््यातील ववर्याथगणव शणवेशानासून वांधचत राहल्याबाबत
(१)

२११०६ (०६-०८-२०१५).

श्री.हर्षवधषन सनिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य ाासना्या प्राथममक माक्षण विभागाअींतगगत असलेल्या यनयममत गणिेा योेनेतील
बुलढाणा जेल््यातील १६ हेार विद्यार्थयाांसह राज्यातील लाखो विद्याथी ाैक्षणणक सत्र
२०१४-१५ मध्ये िींचचत राहहले आहेत, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, ाासनाने आिश्यक वि्तीय तरतव िेवेिर लपल

कुनन न हवल्याने

विद्यार्थयाांिर ाावे ्या पहहल्याच हविाी गणिेा सींच न हवल्याने गणिेाापासन िींचचत
राहण्याची िेव आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सवर प्रकरणी ाासनाने चौकाी केली काय ि ्यामध्ये काय यनषपन्न ााले,
्यानुसार ाैक्षणणक सन २०१५-१६ करीता ाासनाकडन कोण्या लपाययोेना केल्या िा
करण्यात येत आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०७-११-२०१७) :(१) ि (२) हे खरे आहे . अपऱ्ु या यन ीमव
ु े बल
ु ढाणा

जेल्हयातील राज्य योेनेसाठी पात्र ४९५३७ विद्यार्थयाांपक
ै ी १६०८५ विद्यार्थयाांना एक गणिेा
वे ता आला नाही.
(३) राज्य योेने्या प्रयतगणिेा वरात िाढ करण्याबाबत कायगिाही सुुन आहे .
___________
सांत नामदे व महाराि माध्यशमि ववर्यालय, नानशेवडी
(ता.िांधार, जि.नाांदेड) या शाळे च्या शैरिारभाराबाबत
(२)

२२६६४ (१६-०८-२०१५).

श्री.सुभार् साबणे (दे शलूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

वि.स. ३६९ (2)
(१) सींत नामवे ि महाराे माध्यममक विद्यालय, पानाेिडी (ता.कीं ार, जे.नाींवेड) या
ाावे अींतगगत मोठया प्रमाणािर गैरव्यिहार कुनन कमगचाऱ्याींना आचथगक ि मानमसक त्रास
वे ण्यासह मनमानीपणे यनयुक््या करणे इ. सींवभागत चौकाी कुनन मुख्याध्यापक ि सींथा
चालकाींिर कारिाई करण्याची मागणी एका राेकीय पक्षा्या तालक
ु ा प्रमख
ु , कीं ार याींनी
जेल्हाच कारी नाींवेड याीं्याकडे हवनाींक २४ डडसेंबर, २०१४ रोेी िा ्या सुमारास केली आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लक्त

मागणीिुनन हवनाींक ११ फेब्रुिारी, २०१५ रोेी ग् माक्षणाच कारी,

पींचायत सममती, कीं ार याींनी चौकाी सममती प्रमख
म्हणन चौकाी करतेिव
े ी सींथा
ु
चालकााी सींगनमत कुनन ाावे तील कमगचा-याींची तक्रार ि म्हणणे ऐकण न घेता प्रकरणाची

चौकाी बींव केल्याप्रकरणी ग् माक्षणाच कारी याीं्यािर यनलींबनाची कायगिाही करण्यात आली
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

लक्त

ाावे मध्ये

कायगरत असलेल्या

पात्र कमगचाऱ्याींना

कालबध्व/वििरषठ

िेतनश्रेणी वे ण्या्या ष्ष्ीने यनयमाप्रमाणे योय कायगिाही कुनन अहिाल सावर करण्याबाबत
माक्षणाच कारी (माध्य) जेल्हा पिर व, नाींवेड, याींनी हवनाींक ३ डडसेंबर, २०१३ रोेी सवर
ाावे ्या

मुख्याध्यापकास

पत्राव्वारे

सचना

वे िनसुध्वा

ेाणीिपिगक

अहिाल

पाठवित

नसल्याप्रकरणी मुख्याध्यापकासही यनलींतबत करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४)असल्यास, लक्त सिग प्रकरणाींची चौकाी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, ्यात काय
यनषपन्न ााले ि ्यानुसार सींबींच त वो ीींिर पुढे कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१२-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) सवर प्रकरणाची चौकाी करण्यात आली आहे. चौकाी अहिाला्या अनु ींगाने पुढील
कायगिाही आयुक्त (माक्षण), पुणे याींचे तरािुनन करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न लद््ाित नाही.

___________

महाराष्ट्रात असणाऱ्या िद्रीयीय अयायासरमामाच्या नायपयनतक
ु तिात
छत्रनती शशवरायाांचा इततहास समाववष्ट्ट िरण्याबाबत

(३)

४९९५९ (२५-०५-२०१६).

श्री.भरतशेठ शोशावले (महाड), श्री.नरद् रीय नवार (िल्याण

नजश्चम), श्री.उल्हास नाटील (शशरोळ), डॉ.सांिय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ाालेय अ्यासक्रमात छत्रपती मािाेी महाराेाींचा नाविन्यपणग अ्यासक्रम
समाविष् करण्याची अमभनींवनीय कृती ाालेय माक्षण मींत्री याींनी माहे ेानेिारी, २०१६ मध्ये

िा ्यावरम्यान केली आहे, ्याचप्रमाणे केंद्राासना्या एनसीईआर्ी्या इय्ता ७ िी, १० िी

वि.स. ३६९ (3)
आणण १२ िी्या अ्यासक्रमात योय तो बवल करून महाराषराचे आराध्यवै ित छत्रपती
मािराय आणण अन्य राषरपुरू ाींचा सवितर इयतहास समाविष् करण्यात येणार आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, प्र्येक राज्याासनाला केंद्राासना्या एनसीईआर्ी्या अ्यासक्रमात २५
्क्के बवल करून थायनक इयतहास िा माहहती समाविष् करण्याचा अच कार असतो, हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, गोिा राज्य ाासनाने अजमता वाखित छत्रपती मािाेी महाराेाींचा इयतहास
पाच ओवीींिरून पाच पाने इतका िाढिला आहे , ्याप्रमाणे महाराषर ाासनाने ितःचा २५
्क्के

इयतहास

बवलण्या्या

अच काराचा

िापर

कुनन

महाराषरात

असणाऱ्या

केंद्रीय

अ्यासक्रमा्या पाठ्यपुतकात लक्त बाब समाविष् करण्यासींवभागत कोणती कायगिाही केली
आहे िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०६-११-२०१७) :(१) ि (२) होय.
(३) राज्या्या अ्यासक्रमामध्ये इय्ता ४ थी मध्ये पिरसर अ्यास भाग-२ मध्ये ि इय्ता
७ िी मध्ये छत्रपती मािाेी महाराेाीं्या कायागचा समािेा करण्यात आलेला आहे .
(४) प्रश्न लद््ाित नाही.
___________
राज्यातील ४२ खािशी अनुदातनत शाळाांचे अनुदान शत दोन वर्ाांनासून थिीत असल्याबाबत
(४)

५७८२२ (२२-०८-२०१६).

श्री.सुधािर दे शमख
(नाशनूर नजश्चम), श्री.राि नुरोहत
ु

(िुलाबा), श्री.ियांत नाटील (इतकलामनरू ), श्री.राहुल मोटे (नराांडा), श्री.शोवधषन शमाष (अिोला
नजश्चम), श्री.सुरेश (रािूमामा) भोळे (िळशाव शहर), श्री.रािद्रीय निरधने (उमरखेड), डॉ.सांिय
िुटे (िळशाव िामोद), श्री.सुधािर िोहळे (नाशनूर दक्षक्षण), श्री.िृष्ट्णा खोनडे (नाशनूर नूव)ष ,

श्री.वविास िांु भारे (नाशनूर मध्य), श्री.डड मल्लीिािन
ूष रे ड्डी (रामटे ि), श्री.रािु तोडसाम
(अणगणव) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ४२ खाेगी अनुवायनत ाावाींचे अनुवान गत वोन ि ाांपासन थकीत असल्याची
बाब माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा ्या वरम्यान यनवागनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पामलके्या ाावाींना ाासन अनव
ु ान वे त नसल्या्या तक्रारीिुनन माहे एवप्रल
२०१५ मध्ये िा ्या वरम्यान चौकाी करण्याचे आवे ा माक्षण विभागाला वे ण्यात आले होते,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, राज्यात ाासना्या ितीने वरि ी जेल्हा पिर व, महापामलका, नगरपामलका,
अनव
ु ायनत, अींात: अनव
ु ायनत ाावे तील विद्यार्थयागना मोफत प
ु तके हवली ेातात मात्र

विनाअनुवायनत, ियींअथगसहायता त्िािरील ाावे तील विद्यार्थयाांना मोफत पुतके हवली ेात
नाहीत, हे खरे आहे काय,

वि.स. ३६९ (4)

(४) तसेच ाासन मोफत पुतके वे त असल्याने बाेारात पुतके विकत ममवत नाहीत, हे ही
खरे आहे काय,

(५) असल्यास, प
ु तके बाेारात विकत ममवत नसल्याने जेल्हा पिर व महानगरपामलका,
नगरपामलका

ाावे तील

विद्यार्थयागप्रमाणे

खाेगी

विनाअनुवान

त्िािरील

ाावे तील

विद्यार्थयागना मोफत पुतके वे णेबाबत ाासनाने कोणती कायगिाही केली या करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०६-११-२०१७) :(१) नाही.
(२) ाासन यनणगय हवनाींक ७ ेल
ु ै, २०१५ नुसार महानगरपामलका ि नगरपामलकाींना प्राथममक
माक्षणािरील खचागसाठी अनुवान लपल

कुनन वे ण्यात येते.

(३) होय.

(४) नाही.
(५) ि (६) प्रश्न लद््ाित नाही.
___________

मालाड नूव,ष मुांबई नजश्चम उननशर येथील शाळाांमध्ये अवैध उत्नन्न दाखला दे ऊन २०० हून
अधधि ववर्याथाांनी अवैधररत्या प्रवेश घेतल्याबाबत
(५)

६५६८४ (२७-०१-२०१७).

श्री.सुतनल प्रभू (दांडोशी) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मालाड पिग, मुींबई पजश्चम लपनगर येथील याो ाम, लक्ष ाम, गोकुव ाम आणण
अीं ेरी्या मस्ी इीं्रनॅानल ाावे मध्ये, अिै

ल्पन्नाचा वाखला वे ऊन २०० हन अच क

विद्याथाांनी वब
ग ि िींचचत घ्काींसाठी राखीि असलेल्या २५ ्क्के को्यातन ाावा प्रिेा
ु ल
घेतल्याचे यनवागनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींवभागत लोकप्रयतयन ीींनी सवरह यनयमातील त्र्
ु ी ि समया वर
करण्यासाठी माहे ेुलै २०१६ मध्ये िा ्या वरम्यान
हे ही खरे आहे काय,

मा.मख्
ु यमींत्री याींना लेखी यनिेवन हवले,

(३) असल्यास, ाासनाने या प्रकरणी चौकाी कुनन ्यानुसार सींबचीं त विद्यार्थयाांिर कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१७) : (१) ि (२) होय.
(३) अिै

ल्पन्नाचे वाखले सावर केलेल्या विद्यार्थयाांना ाावे ने ता्काव ाावे तन काढन

्ाकले होते.
(४) प्रश्न लद््ाित नाही.
___________

वि.स. ३६९ (5)
अिोला जिल््यातील प्राचायाषच्या असहिारामुळे ववर्याथगणव
(६)

शशष्ट्यवत्ृ तीनासून वांधचत असल्याबाबत

७२४०४ (२७-०१-२०१७).

श्री.हररर् वनांनळे (मुततषिानूर) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अकोला जेल््यातील प्राचायाग्या असहकारामुवे सुमारे ९०२२ विद्याथी माषयि्ृ ती पासन
िींचचत असल्याचे यनवागनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामध्ये पविीपिग, पविी ि पवव्यु्तर विद्यार्थयाांचा समािेा असन गत वोन
ि ागपासन माषयि्ृ तीपासन हे विद्याथी िींचचत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सींबींच त विद्यार्थयाांचे अेग ऑनलाईन वाखल केले असन सींबींच त विभागाकडे
िगगही करण्यात आलेले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, समाेकल्याण खा्याकडे विद्यार्थयाांचे प्रतािही सावर करण्यात आले
नसल्याने ेमा केलेली रक्कम व्यपगत होईल असे ाासनाने कवविले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(५) असल्यास, याबाबत ाासनाने कोणती कायगिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०३-११-२०१७) :(१) ि (२) हे खरे नाही. तथावप, माषयि्ृ ती अेागतील
विद्यार्थयाांकडन विवि

त्रु्ी िेवेत पणग न ााल्याने अकोला जेल््यातील ७ महाविद्यालयाींनी

१११४ विद्यार्थयाांचे अेग विलींबाने सावर केलेले आहे त.

(३) होय. िरीलप्रमाणे सिग १११४ विद्यार्थयाांचे अेग समाे कल्याण विभागाकडे विलींबाने सावर
केलेले आहे त.
(४) प्रश्न लद््ाित नाही.
(५) प्रश्न लद््ाित नाही.
(६) प्रश्न लद््ाित नाही.

___________

मांब
ु ईसह राज्यातील माध्यशमि आणण उच्च माध्यशमि शाळाांच्या शैक्षणणि
सहलीांसाठी तनयमावली तयार िरण्याबाबत

(७)

७४१६५ (२०-०४-२०१७).

डॉ.शमशलांद माने (नाशनूर उत्तर), श्री.रािन साळवी (रािानूर),

श्री.सुतनल शशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील

(१) राज्यातील ाालेय सहलीींकिरता ाासनाने ेाचक पिरपत्रक काढल्याने ाावा प्राासन सहली
आयोेन करण्यास ्ावा्ाव करीत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, माध्यममक माक्षण सींहहतेत माध्यममक आणण ल्च माध्यममक ाावाीं्या
ाैक्षणणक सहली फक्त ाैक्षणणक आणण ऐयतहामसक हठकाणी नेण्याची सचना असतानाही
मींब
ु ईसह राज्यातील ाावाींकडन ाैक्षणणक सहली्या नािािर विद्यार्थयाांना िॉ्र पाकग, िरसो्ग
या हठकाणी नेण्याचे प्रमाण हविसेंहविस िाढत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, गत काही ि ाांत ाैक्षणणक सहली वरम्यान ाालेल्या वघ
ग ना आणण या
ु ्

सहलीींसाठी ाावाींकडन आकारण्यात येणारे अिाेिी ाुल्क याींमव
ु े त्रत पालकाींकडन या
सहलीींना यनयमाची चौक् वे ण्याची मागणी होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सवरह मागणी्या अनु ींगाने ाासनाने मींब
ु ईसह राज्यातील माध्यममक आणण
ल्च माध्यममक ाावाीं्या ाैक्षणणक सहलीींसाठी यनयमािली तयार करण्याबाबत कोणती
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०६-११-२०१७) : (१) नाही.
(२) अींात: खरे आहे.
(३) नाही.
(४) ाैक्षणणक सहली्या आयोेनाबाबत हव. २० मे, २०१७ ्या ाासन यनणगयाव्वारे योय ्या
सचना यनगगममत करण्यात आलेल्या आहे त.
(५) प्रश्न लद््ाित नाही.

___________

नण
ु े ववभाशात शायीच्या साडेनाच हिार शलटर दध
ु ामध्ये ररफाईन
तेलाची भेसळ झाली असल्याबाबत

(८)

७४३९४ (२०-०४-२०१७).

श्री.शभमराव तानिीर (खडिवासला), श्री.सांग्राम थोनटे (भोर) :

सन्माननीय अन्न व और्ध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे विभागातील अन्न ि औ

प्राासन विभागाने पुणे ाहरात बाहे ुनन येणाऱ्या व ु ाचे

नमन
ु े गण
ु ि्ता तपासणीकिरता राज्या्या प्रयोगाावे त पाठविण्यात आल्याचे हवनाींक १६
ेानेिारी, २०१७ रोेी िा ्या सम
ु ारास यनवागनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लक्त विभागात गायी्या साडेपाच हेार मल्र व ु ामध्ये िरफाईन तेलाची

भेसव ााल्याची बाब प्रयोगाावे ्या अहिालात माहे ेानेिारी २०१७ मध्ये िा ्यावरम्यान
यनवागनास आली, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

पुणे विभागामध्ये अप्रमाणणत व ु ाबाबत्या ३८ प्रकरणाींत ६ लाख ८६ हेार

८१६ ुनपये वीं ड िसल
ु ी करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, लक्त प्रकरणाबाबत ाासनाने चौकाी केली आहे काय, ्यात काय आढवन
आले ि ्यानु ींगाने भेसवयुक्त व ु ाची विक्री करण्याऱ्याींविरूध्व ि लक्त अहिालातील सींबींच त
वो ीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धशरीश बानट (०१-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) पुणे विभागात हव. १ एवप्रल २०१६ ते ३० एवप्रल २०१७ या कालाि ीत अप्रमाणणत

व ु ाबाबत्या ६१ प्रकरणाींत न्याययनणगय अच कारी, पुणे याींनी १० लाख ९१ हेार २१६
ुनपयाींचा वीं ड ठोठािला आहे.
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(४) हव.१० ि ११ ेानेिारी २०१७ रोेी पुणे ाहरात बाहे ुनन येणाऱ्या व ु ाचे ्ोलनाक्यािर २४
नमुने तपासणीसाठी घेतले ्यापैकी १६ नमुने प्रमाणणत, ५ कमी वेागच,े ि ३ नमुने
ममर्थयाछापाचे आढवले असन िरील ६ प्रकरणी वीं डाची कायगिाही घेणेकरीता प्रताि वाखल
केला आहे .
मे.श्लोक डेअरी फामग, किठे यमाई, ता.माुनर, जे.पुणे या हठकाणी छापा ्ाकन

भेसवयुक्त ५४४८ मल्र गायी्या व ु ाचा साठा ेप्त कुनन नष् केला. सवर प्रकरणी लक्त
डेअरीचे मालक राेेा पाींडुरीं ग साींडभोर यास ७५ हेार ुनपये वीं ड ठोठािन पोमलस ठाण्यात
एफ.आय.आर. वाखल केले आहे . सवर डेअरीचा परिाना रद्द करण्यात आला आहे.
(५) प्रश्न लद््ाित नाही.
___________
अिोला जिल्हा रमाीडा अधधिारी याांचे शैरवतषणूिीबाबत
(९)

७४४०९ (२०-०४-२०१७).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला नूव)ष :

सन्माननीय रमाीडा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला जेल्हा क्रीडा अच कारी याीं्या गैरितगणक ि गैरकारभाराची चौकाी करण्यासाठी
ाासनाने हवनाींक ४ ेानेिारी २०१७ रोेी िा ्यासम
ु ारास आयक्
ु त क्रीडा विभाग, पण
ु े याींना
चौकाीचे आवे ा हवले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जेल्हा क्रीडा अच कारी अकोला याींनी क्रीडा सींकुलातील बँडममीं्न हॉल ि
जेम्नॅज्क्स हॉल भाडे त्िािर वे ताींना कमी वरात वे ऊन प्रचमलत

ाासन यनयमाींचे पालन

केले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

लक्त

क्रीडासींकुलातील

यनयक्
ु त

जेम्नॅज्क्स

प्रमाक्षकाकडन

अल्पियीन

खेवाडच
ीं े लैंचगक ाो ण ााल्याची बाब माहे डडसेंबर २०१६ मध्ये िा ्या वरम्यान यनवागनास
आली, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सवर प्रकरणी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, ्यानुसार वो ीींिर कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०२-११-२०१७) :(१), (२) ि (३) होय.
(४) सवर प्रकरणी श्री.ाेखर पा्ील, त्कालीन जेल्हा क्रीडा अच कारी, अकोला याींची जेल्हा
क्रीडा अच कारी, बुलढाणा या हठकाणी बवली करण्यात आली आहे. तसेच अल्पियीन खेवाडच
ीं े
लैंचगक

ाो ण

प्रकरणी

श्री.मक
ु ेा

तुींडलायत,

जेम्ननॅ्ीक्स

प्रमाक्षक

या्या

विरध्व

मा.जेल्हाच कारी, अकोला याींनी पोलीस कारिाई केली असन आरोपीस अ्क करण्यात आलेली
आहे .
(५) प्रश्न लद््ाित नाही.

___________
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मुांबईमधील प्रदर्
ू ण िमी िरण्याच्या दृष्ट्टीने तसेच प्रदर्
ू णास
िबाबदार असणाऱ्या घटिाांवर िारवाई िरण्याबाबत

(१०) ७४७३८ (०६-०५-२०१७).

श्री.अतकलम शेख (मालाड नजश्चम), श्री.अशमन नटे ल (मुांबादे वी),

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-नाटील (शशडगणव), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.वविय वडेट्टीवार
(ब्रम्हनूरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवगणव),

श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर) : सन्माननीय नयाषवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

मींब
ु ईत

प्रव णात

ाालेल्या

िाढीमव
ु े

यनरोगी

मींब
ु ईकराींची

फुफ्फुसाींची

कायगक्षमता

पजश्चमा्याीं्या तुलनेत ३५ ्क्क्याींनी कमी ााली असन, मुींबईकराींची फुफ्फुसे योय प्रकारे

िाढतच नसल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये िा ्या वरम्यान बॉम्बे ुनणालया्या लरोविकार
(चे् मेडडसन) विभाग ि पुण्या्या चे् िरसचग फाऊींडेानने केलेल्या सव्हे क्षणात आढवन
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मींब
ु ईतील सुन
ु असलेली बाीं काम डींजम्पींग ग्राऊींडमध्ये ाात्रोक्त पध्वतीने
कचऱ्याचे विघ्न न करणे, हिेत घ्क ेाऊ नये याची खबरवारी न घेणे, डजम्पींग ग्राऊींडला
लागणाऱ्या आगीमव
ग यामुवे मुींबईकराींचे आरोय
ु े िाढणारे प्रव ण याकडे होणारे वल
ु क्ष

ोक्यात

आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मींब
ु ईतील िाढ्या प्रव णाींमव
ु े वमा, क्षय आणण वि ाणेन्य तापा्या

ुनणाींमध्ये िाढ ााल्याचे माहे ेानेिारी २०१७ मध्ये िा ्यावरम्यान यनवागनास आले, हे ही
खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत ाासनाने चौकाी केली आहे काय, ्यात काय आढवन आले ि
्यानु ींगाने मुींबईम ील प्रव ण कमी करण्या्या ष्ष्ीने तसेच प्रव णास ेबाबवार असणाऱ्या

घ्काींिर कारिाई करण्या्या ष्ष्ीने ाासनाने कोणती कायगिाही केली आहे िा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (०६-११-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे अींात: खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) ि (५) महाराषर प्रव ण यनयींत्रण मींडवाने बाीं काम प्रकल्पासाठी्या रे डी ममक्स काँक्रक्र्
(आरएमसी) प्रकल्पाींकिरता हवनाींक ०७.११.२०१६ रोेी अच सचना यनगगममत केली असन
्यानस
ु ार सवर प्रकल्पाींना पयागिरणीय मानकाींचे पालन करणे अयनिायग करण्यात आले आहे.

तसेच नागरी घनकचरा व्यिथापन अच यनयम २००० चे पणग्िे अनुपालन न ााल्यामुवे
तसेच हवनाींक २८.०१.२०१६ रोेी वे िनार क्षेपणभुमी येथे लागलेल्या आगीमुवे ाालेल्या िाय
प्रव णासाठी बह
ृ न्मुींबई म.न.पा. चे लपमुख्य अमभयींता, नागरी घनकचरा प्रकल्प आणण

कायगकारी अमभयींता, नागरी घनकचरा प्रकल्प याींना म.प्र.यन. मींडवाने हवनाींक ०१.०२.२०१६
रोेी न्यायालयीन ख्ला वाखल करण्यासाठी नो्ीस बेािण्यात आली असन नागरी
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घनकचरा व्यिथापन अच यनयम, २०००

चे

महानगरपामलकडे पाठपुरािा करण्यात येत आहे.

पुणत
ग :

अनुपालन

करण्याबाबत

बह
ृ न्मुींबई

मुींबई ाहरातील हिेचे प्रव ण कमी करण्यासाठी ाहरातील प्रमुख ेींक्ानिर म.प्र.यन.

मींडवा्याितीने नीरी (NEERI), ि आयआय्ी

(IITB), मींब
ु ई

याीं्या सहयोगाने िाींद्रे,

घा्कोपर, भाींडप ि सायन या हठकाणी प्रायोचगक त्िािर हिा ाुध्वीकरण यींत्रणा (विींड

ओमॅ्ेान आणण प्यिरफायीींग युयन् (WAYU)) बसविण्यात आली आहे . ्याचप्रमाणे
मुींबईतील लद्योगाीं्या यनयममतपणे करण्यात येणाऱ्या
सींयींत्रणा सरु वीतपणे कायागजन्ित

पाहणी्या वरम्यान प्रव ण यनयींत्रण

असल्याची खात्री महाराषर प्रव ण यनयींत्रण मींडवामाफगत

करण्यात येते. पाहणी वरम्यान वो ी आढवणाऱ्या सींबींच त लद्योगाींिर यनयमाप्रमाणे कारिाई
करण्यात येते.
___________
सध
ु ाशड तालक्
ु यातील (जिल्हा रायशड) ३०० मल
ु ीांना मानववविास
िायषरमामाांतशषत सायिलचे वाटन न झाल्याबाबत

(११)

७५५२५ (२०-०४-२०१७). श्रीमती तनमषला शाववत (इशतनूरी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी),

श्री.अशमन नटे ल (मुांबादे वी), श्री.अतकलम शेख (मालाड नजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-नाटील
(शशडगणव), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.प्रशाांत ठािूर (ननवेल), श्री.समीर िुणावार

(हांशणघाट), अॅड.आशशर् शेलार (वाांरीये नजश्चम), श्रीमती मतनर्ा चौधरी (दहसर), श्री.वविय
वडेट्टीवार (ब्रम्हनूरी) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:-

(१) राज्यात मुलीींची माक्षणातील गवती थाींबािी यासाठी ाासनाने मानिविकास कायगक्रम सुुन
केला असन या योेनेतन ८ िी ते १२ िी पयगत्या विद्याथीनीींना सायकल िा्प, एस्ी
महामींडवाची मोफत बससेिा इ्यावी सोयी-सवु ि ा वे ण्यात येत असल्याचे हवनाींक ३ ेानेिारी,
२०१७ रोेी िा ्या सुमारास यनवागनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सु ागड तालुक्यातील (जेल्हा रायगड) ३०० मल
ु ीींना या योेनेतन सायकली

वे ण्यासाठी प्रताि मींेर करण्यात आला असन माक्षण विभागा्या लवासीनतेमव
ु े एकाही
विद्याथीनीला या योेनेतन सायकल वे ण्यात आलेली नाही तसेच एका महहन्यात हा यन ी
सींपिला नाही तर यन ी पन्
ु हा ाासनाकडे ेमा होण्याची ाक्यता आहे , हे ही खरे आहे काय
(३) असल्यास ाासनाने याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१७) :(१) होय.
(२), (३) ि (४) नाही.
सवर योेनेतन २६१ मल
ु ीींना सायकलीचे िा्प करणेकरीता प्र्येकी ुन. ३०००/- प्रमाणे

ुन. ७,८३,०००/- एिढे अनुवान ग् माक्षणाच कारी, पींचायत सममती सु ागड पाली याींचे खाती
हव. १७/०३/२०१७ रोेी RTGS द्िारे िगग करण्यात आले होते.
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ग् माक्षणाच कारी, पींचायत सममती सु ागड पाली याींचेकडन हव. २७/०३/२०१७ रोेी

सवर रक्कम १४ ाावाींचे खाते क्रमाींकािर RTGS द्िारे ेमा करण्यात आली असन सींबींच त
ाावाींनी ्याींचे तरािर एेन्सीकडन २६१ सायकली खरे वी कुनन ्या २६१ मुलीींना िा्प
करण्यात आल्या आहे त.

___________

नुणे जिल्हयात ३३ हिार ४४४ वैयजक्ति वानर िरणारी िुटुांबे शौचालयाववना असल्याबाबत
(१२)

७५६६४ (२०-०४-२०१७).

श्री.सांग्राम थोनटे (भोर), श्री.राहूल िुल (दौंड) : सन्माननीय
नाणीनुरवठा व तकवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे जेल्हयात अवयाप ३३ हेार ४४४ िैयजक्तक िापर करणारी कु्ुींबे ाौचालयाविना
असन ्यातील यनम्मी कु्ुींबे इींवापर तालुक्यातील असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा ्या
वरम्यान यनवागनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, ्यात काय आढवन आले ि
्यानु ींगाने येथील गाींिे हागणवारीमुक्त करण्यासाठी ग्रामथाींना प्रो्साहन वे ण्याबाबत कोणती
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२३-१०-२०१७) :(१) होय.
(२) जेल्हा पिर व माफगत इींवापर तालुक्याकिरता तयनषक मेवािे, ाालेय ि महाविवयालयीन
रॅली, गह
ृ भे्ी, कमगचाऱ्याींची मो्ारसायकल रॅलीचे आयोेन, गाियनहाय मम्ीींग इ. व्वारे

ेाणीि ि ेागत
ृ ी करून जेल्हयातील सिग कु्ुींबाींना जेल्हयात सन २०१६-१७ मध्ये

ाौचालयाची सुवि ा यनमागण करून सींपणग जेल्हा हागणवारीमुक्त करण्यात आला आहे. इींवापर
तालुक्यामध्ये ३१६०१ कु्ुींबाींकडे ाौचालये नव्हती ्यापैकी २९३११ कु्ुींबाींनी िैयजक्तक ाौचालये
बाीं ली ि २२९० कु्ुींबे सािगेयनक ाौचालयाचा िापर करतात.
(३) प्रश्न लद््ाित नाही.

___________

राज्यातील शरि,ू शुणवांत व होतिरु खेळाडून
ां ा आधथषि मदतीचा लाभ शमळण्याबाबत
(१३)

७८८८७ (२०-०४-२०१७).

श्री.अजित नवार (बारामती), श्री.वैभव वनचड (अिोले),

श्री.राणािशिीतशसांह नाटील (उतकमानाबाद), श्री.नाांडुरां श बरोरा (शहानूर) :

सन्माननीय रमाीडा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील आींतरराषरीय तरािरील ऑमलजम्पक, एसीआर प ेत भाग घेणाऱ्या खेवाडन
ीं ा

राज्य क्रक्रडा विकास यन ीतन मवत करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रक्रक्रयेमवे राज्यातील गरे, गणिींत ि होतकुन खेवाड ाासना्या या
योेनेपासन िींचचत राहत असन राज्यातील कुतीप्ीं ना बेलाुनम ऑमलजम्पक रे यनींग सें्रमध्ये
प्रमाक्षणाकरीता पाठविण्यासाठी आचथगक मवत ममवणेबाबत अनेक समया यनमागण ााल्या
आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, ाासनाने राज्यातील गरे, गुणिींत ि होतकुन खेवाडन
ीं ा या आचथगक मवतीचा
लाभ ममवण्याकरीता कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०५-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) अाी बाब यनवागनास आलेली नाही.
(३) ि (४) प्रश्न लद््ाित नाही.
___________

अांजिठा (जि.औरां शाबाद) शावातील किल्ला, नारोची िब्र, शशवणा शेट,
नुरातन सराय, घट दरवािा याांची दरु वतकथा झाल्याबाबत
(१४)

७९६१५ (२०-०४-२०१७).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड) :

िायष मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांतकिृतति

(१) अींजेठा (जे.औरीं गाबाव) गािातील क्रकल्ला, पारोची कब्र, मािणा गे्, पुरातन सराय, घ्
वरिाेा याींची प्राासना्या वल
ग ामुवे वरु िथा ााली असल्याचे माहे ेानेिारी, २०१६ मध्ये
ु क्ष
िा ्या वरम्यान यनवागनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींवभागत ाासनाने चौकाी केली आहे काय, ्यात काय आढवन आले ि
्यानु ींगाने लक्त ऐयतहामसक िातींचे सींि न
ग ि विकास करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१७) :(१) नाही.
(२) पुरातन सराय हे राज्य सींरक्षक्षत मारक असन हे मारक जेल्हाच कारी याींचे पत्र क्र/व९३१,
हव. १६ फेब्रुिारी, १९५५ नुसार ग्रामपींचायत अजेींठा याीं्याकडे हताींतरीत ााले आहे . गािातील
क्रकल्ला, पारोची कब्र, मािणा गे्, घ् वरिाेा ही राज्य सींरक्षक्षत मारके नाहीत.
(३) प्रश्न लद््ाित नाही.

___________

शडधचरोली जिल्हयातील वरोरा येथील सद्ट अॅतनस हायतकिूल प्रशासनाने
धनादे शार्वारे शुल्ि घेण्यास निार दल्याची घटना

(१५)

७९८५८ (२०-०४-२०१७).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गडचचरोली जेल्हयातील िरोरा येथील सें् अॅयनस हायकल प्राासनाने

नावे ााद्िारे

ाुल्क घेण्यास नकार हवल्याचे माहे ेानेिारी, २०१७ मध्ये िा ्या वरम्यान यनवागनास आले
आहे हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, राज्य ाासनाने कॅालेस व्यिहार करण्याचे आवे ा हवले असताना तसेच माक्षण
लपसींचालकाने यासींवभागत माक्षणाच का-याींना पत्र वे ताींना सिग ाावाींमध्ये नगवी िुनपात
रक्कम घेण्यास यनबां

घातले असताींनाही से् अॅयनस हायकलने

नकार वे ण्याची कारणे काय आहे त,

नावे ााव्वारे ाल्
ु क घेण्यास

(३) असल्यास, सवर प्रकरणी पालक माक्षण सींघा्या सवयाींनी माक्षण विभागाकडे तक्रार
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सवर प्रकरणी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, तद्नुसार लक्त वो ी
ाावे विुनध्व कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०९-१०-२०१७) :(१) अींात: खरे आहे.
(२) माध्यममक ाावे त नसगरी, प्रायमरी ि हायकल असे तीन विभाग असल्यामुवे एका

नावे ााव्वारे रक्कम ेमा करणे त्रासवायक होते. बँके्या सल्ल्यानुसार व्यिथापनाने प्र्येक

विभागासाठी ितींत्र बँक खाते लघडले असन माहे ेानेिारी २०१७ पासन
ु

नावे ााव्वारे रक्कम

जिकारण्यात येत आहे.
(३) होय.

(४) माहे ेानेिारी २०१७ पासुन

नावे ााव्वारे ाुल्काची रक्कम जिकारण्यात येत असल्याने

चौकाी करण्यात आलेली नाही.
(५) प्रश्न लद््ाित नाही.

___________

बुलढाणा जिल्हा करमाडा अधधिारी याांनी ज्या सांतकथाांचे नांिीिरण झालेले
नाही अशा सांतकथाांना करमाडा तनधी दे ण्यात आल्याबाबत

(१६)

७९९९८ (२०-०४-२०१७).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय रमाीडा मांत्री पुढील

(१) बुलढाणा जेल्हा क्रक्रडा अच कारी याींनी सन २०११-१२, २०१२-१३, २०१३-१४, २०१४-१५ या

ि ागमध्ये जेल्हयातील ज्या सींथाींचे पींेीकरण ाालेले नाही अाा सींथाींना क्रक्रडा यन ी दिला,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ाासनाने याप्रकरणी चौकाी केली आहे काय, ्यात काय आढवन आले ि
्यानु ींगाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०५-१०-२०१७) : (१) नाही, हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न लद््ाित नाही.
___________

वि.स. ३६९ (13)
खेळाडून
ां ा शासिीय नोिरीत ५ टक्िे आरक्षण दे ण्याबाबतच्या
शासन तनणषयात समाववष्ट्ट िेलेल्या नवीन तनयमाबाबत

(१७)

८१८५९ (२०-०४-२०१७).

श्री.सुतनल शशांदे (वरळी), श्री.रािन साळवी (रािानूर) :

सन्माननीय रमाीडा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) खेवाडन
ीं ा ाासकीय नोकरीत ५ ्क्के आरक्षण वे ण्याबाबत्या ाासन यनणगयात क्रीडा
सींघ्नाीं्या राज्य, राषरीय प ाांमध्ये क्रकमान ६० ्क्के जेल्हे, राज्ये सहभागी असािीत असा
निीन यनयम समाविष् करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय;
(२) असल्यास, सवरह प ाांमध्ये ६० ्क्के सींघ सहभागी ााले नाहीत, तर ती प ाग
अच कृत नसल्याने खेवाडच
ीं े नुकसान होणार असन ६० ्क्के जेल्हे , राज्य सहभागी ााली
अथिा नाही हे पाहण्यासाठी कोणतीही यींत्रणा सद्यजथतीत अजत्िात नाही, हे ही खरे आहे
काय;
(३) असल्यास, सवरह निीन यनयमाबाबत पुनविगलोकन करून आिश्यक ते बवल करण्याबाबत
ाासनाकडन आेतागायत कोणती ठोस कायगिाही केली आहे िा येत आहे ;
(४) नसल्यास, विलींबाची सिगसा ारण कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०१-११-२०१७) :(१) होय.
(२) नाही.
(३) सवरह यनयमामध्ये बवल करण्याचा कोणताही प्रताि ाासना्य विचारा ीन नाही.
(४) प्रश्न लद््ाित नाही.

___________

ओझर-धनशरवाडी (ता.रािानूर, जि.रत्नाधशरी) येथील वनण्याच्या
नाण्याचा प्रश्न प्रलांबबत असल्याबाबत

(१८)

८२४५८ (२०-०४-२०१७).

श्री.रािन साळवी (रािानूर) :

तकवच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ओार- नगरिाडी (ता.राेापर, जे.र्नाचगरी) येथील

सन्माननीय नाणीनुरवठा व
रणामध्ये गति ी पाण्यासाठी

गेलेल्या गािातील कोकरे मायलेकीचा बड
ु न म्ृ य ााल्याची घ्ना घडनही अद्याप ओारनगरिाडी येथील पाण्याची समया वर ाालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ओार- नगरिाडी येथील पाण्याचा प्रश्न तातडीने सोडविण्यासाठी ाासनाने
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३)नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०२-११-२०१७) :(१) अींात: खरे आहे.
(२)

नगरिाडीची लोकसींख्या सम
ु ारे १२० आहे . सवर िाडी लद्भिापासन १४० मी्र अच क

लीं चािर असन ४ भागाींमध्ये विखुरलेली आहे . तेथील भौगोमलक जथतीचा विचार कुनन
ता्परु ्या िुनपात भाग १ ि २ अाा वोन नवयोेना कायागजन्ित आहे त. आता भाग ३ ि ४

वि.स. ३६९ (14)
साठी १४ व्या वि्त आयोगाम न ग्रामपींचायत तरािुनन ओार

नगरिाडी येथे नव पाणी

पुरिठा योेनेचे काम पणग करण्यात आले असन, चाचणी कालाि ी सुुन आहे .
(३) प्रश्न लद््ाित नाही.

___________

वाशशम जिल््यामध्ये जिल्हा रमाीडा अधधिारी सह इतर िमषचारी
याांची ररक्त नदे भरणेबाबत
(१९)

८२९१९ (२०-०४-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

श्री.रािद्रीय नाटणी (िारां िा) :

सन्माननीय रमाीडा मांत्री पुढील

िामाम जेल्हयामध्ये जेल्हा क्रीडा अच कारी सह इतर कमगचारी याींची पवे गत आठ

महहन्या पासन िरक्त असल्यामव
ीं ा अनेक सोयीसुवि ा पासन िींचचत
ु े जेल्हयातील खेवाडन

राहािे लागत असल्याची बाब माहे ेानेिारी, २०१७ मध्ये िा ्या वरम्यान यनवागनास आली,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ाासनाने लपरोक्त जेल्हा क्रीडा अच कारी ि कमगचारी याीं्या यनयुक्तीबाबत
कोणती कायगिाही केली

िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०२-११-२०१७) : (१) ि (२) अंात: खरे आहे .
सद्यजथतीत जेल्हा क्रीडा अच कारी, िामाम या पवाचा अयतिरक्त कायगभार श्री.सींेय
पाींड,े क्रीडा अच कारी, िामाम याीं्याकडे हवलेला असन िरक्त पवे भरण्याबाबत कायगिाही
करण्यात येत आहे.
(३) प्रश्न लद््ाित नाही.

___________

नरभणी जिल््यातील १ लाख १७ हिार ७६४ िुटूांब अर्यानही शौचालयाववना असल्याबाबत
(२०)

८३९७५ (२०-०४-२०१७).

डॉ.राहूल नाटील (नरभणी) :
तकवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय नाणीनुरवठा व

(१) परभणी जेल््यातील २ लाख ३६ हेार १९२ कु्ुींबाींपक
ै ी केिव १ लाख १८ हेार ४२८
कु्ुींबाींनी ाौचालय बाीं ले असन लिगिरत १ लाख १७ हेार ७६४ कु्ीं ब अद्यापही ाौचालयाविना
असल्याची बाब माहे फेब्रुिारी, २०१७ मध्ये िा ्यावरम्यान यनवागनास आली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, लक्त जेल्हा पिर वे ्या ि्छ भारत ममान विभागाला सन २०१६-१७ या
ि ागत ५३ हेार ४८४ ाौचालये बाीं ण्याचे लहद्दष् वे ण्यात असताींना केिव २२ हेार ाौचालय
सवर विभागाकडन बाीं ण्यात आली आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, लक्त जेल्हा हागणवारीमुक्त करण्यासाठी ि जेल्हा पिर वे ला हवलेले लहद्दष्

पणग करण्यासाठी ाासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे , याबाबतची
सद्यःजथती काय आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३६९ (15)
श्री.

बबनराव

लोणीिर

(०२-११-२०१७)

:(१)

सन

२०१२

्या

सिेक्षणानुसार

परभणी

जेल्हयासाठी १,८८,६६३ ाौचालय बाीं कामाचे लद्दीष् होते, ्यापैकी १,२८,६३५ ाौचालयाचे
बाीं काम करण्यात आले आहे .
(२) सन २०१६-१७ या ि ागत परभणी जेल्हयात एकण ७४०५१ ाौचालय बाीं काम करण्यात
आले आहे.
(३)

परभणी

जेल्हयासाठी

एकण ाौचालय

बाीं कामा्या

लद्दीष्ापैकी

माल्लक

६००२८

ाौचालयाचे बाीं काम करण्याबाबत कायगिाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न लद््ाित नाही.
___________
वक्फ बोडाषच्या साहत्य खरे दी व बळिटीिरण तनधीत झालेल्या अनहाराबाबत
(२१)

८४८३२ (२१-०८-२०१७).

श्री.सुतनल शशांदे (वरळी) :

सन्माननीय अल्नसांख्याांि

वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िक्फ बोडाग्या साहह्य खरे वी ि बवक्ीकरणासाठी राज्य ाासनाने सन २०१२ मध्ये
मींेर केलेल्या ३ को्ी ८५ लाख ुनपयाीं्या यन ीमध्ये सम
ु ारे १ को्ी ुनपयाींचा अपहार ााला
असल्याचे माहे ऑक््ोबर २०१६ मध्ये िा ्या वरम्यान यनवागनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सवर प्रकरणी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, असल्यास, चौकाीत काय
यनषपन्न ााले ि ्यानस
ु ार सींबींच ताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१२-१०-२०१७) : (१) अंात: खरे आहे . महाराषर राज्य िक्फ मींडवा्या
बवक्ीकरणासाठी ाासनाने मींेर केलेल्या सहाय्यक अनव
ु ानातन २०११-१२ या आचथगक ि ागत
ुन.३.८६ को्ी इतके अनुवान िक्फ मींडवाला वितिरत करण्यात आले होते. सवर अनुवानातन
सुमारे ुन.९९ लाख इतक्या क्रकींमती्या इतर साहह्याबरोबर
इ्यावी साहह्य खरे वी करण्यात आलेले आहे त.

सींगणक, ाेरॉक्स, फॅक्स माीन्स

(२) िक्फ मींडवाकडन करण्यात आलेल्या सींगणक, फॅक्स माीन इ. खरे वीमध्ये गैरव्यिहार

ााल्याची मख्
ु य कायगकारी अच कारी, महाराषर राज्य िक्फ मींडव, औरीं गाबाव याीं्याकडे
हव.१०.२.२०१६ रोेी तक्रार प्राप्त ााली

होती. ्यास अनस
ु ुनन िक्फ मींडवाने सवर प्रकरणी

चौकाी करण्यासाठी चार सवयाींचा समािेा असलेल्या सममतीची यनयुक्ती केली होती. सवर
सममतीने केलेल्या

चौकाीत काही अयनयममतता घडल्याचे यनषपन्न ााल्याचे

िक्फ मींडवाने

ाासनास कवविले होते. ्यास अनस
ु ुनन सवर अयनयममततेस ेबाबवार असणाऱ्या अच कारी/व

कमगचाऱ्याींविुनध्व सींबींच त पोलीस ठाण्यात FIR वाखल करण्यावि यी िक्फ मींडवाला सचना
वे ण्यात आल्या हो्या. ्यानस
ु ार िक्फ मींडवाने सवर अयनयममतेस ेबाबवार असणारे
त्कालीन

मुख्य

कायगकारी

अच कारी

श्री.एन.डी.पठाण

आणण

श्री.इफ्तेखारऊल्ला बेग याीं्या विुनध्व छािणी पोलीस ठाणे, औरीं गाबाव येथे

िीय

सहाय्यक

FIR क्र.८३/२०१६

वाखल करण्यात आला आहे . तसेच याबाबत मा.जेल्हा ि सत्र न्यायालय, औरीं गाबाव येथे
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प्र.क्र.३६०/२०१६ वाखल करण्यात आले असन मा.ल्च न्यायालय खींडपीठ औरीं गाबाव येथे
ेनहहत याचचका क्र.१०४/२०१६ वाखल करण्यात आली आहे. सद्य:जथतीत सवर प्रकरण
न्यायप्रविष् आहे .
(३) प्रश्न लद््ाित नाही.
___________
िोल्हानूर जिल्हयािरीता बाांधण्यात येत असलेल्या करमाडा सांिुलाचे
िाम अनण
ू ष अवतकथेत असल्याबाबत

(२२)

८४९९७ (२१-०८-२०१७).

श्री.अमल महाडीि (िोल्हानरू दक्षक्षण), श्री.रािेश क्षीरसाशर

(िोल्हानूर उत्तर), डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांशले) : सन्माननीय रमाीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापर जेल्हयाकरीता बाीं ण्यात येत असलेल्या क्रीडा सींकुलाचे काम गत ९ ि ग सुरू
असन अद्याप अपणग अिथेत असल्याची बाब माहे मे, २०१७ मध्ये िा ्या वरम्यान
यनवागनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सन २००९

मध्ये राज्य ाासनाकडन सवर क्रक्रडा सींकुला्या लभारणीस

मान्यता हवली असन पहहल्या ्प्प्यातील ाु्ीींग रें े, लॉन ्े यनस को्ग , फु्बॉल मैवान,

ेलतरण तलाि, खो-खो मैवान, तसेच प्राासकीय इमारत ि क्रक्रडा िसयतगह
ृ याींचा समािेा
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ाु्ीींग रें े तसेच ेलतरण तलाि अाी विवि

कामे ही िाढलेल्या

साहह्या्या क्रकींमती ि प्राासक्रकय हवरीं गाई मव
ु े अपणग आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सवर क्रक्रडा सींकुला्या कामाींना गती प्राप्त होिन काम लिकर पणग होणेबाबत
ाासनाकडन कोणती लपाययोेना केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१७) :(१) अींात: खरे आहे.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) ाु्ीींग रें ेसाठी आिश्यक फयनगचर कवीं बा कारागह
ृ , कोल्हापर याींचेकडन खरे वी केलेले
असन ते रें ेमध्ये थावपत करण्यात येत आहे . तसेच सध्या साहह्य खरे वीसाठी्या माल्लक

यन ीतन १० मी. ाु्ीींग रें ेचे आिश्यक साहह्य खरे वी करणेसाठी ई-यनविवा प्रक्रक्रया
राबविण्यात आली असन ्यामध्ये

कोणीही पुरिठावार पात्र ाालेला नसन फेरयनविवा

काढण्याची कायगिाही सुुन आहे . फेरयनविवे नींतर यनजश्चत ाालेल्या पुरिठावारामाफगत साहह्य
थावपत करण्यात येणार आहे .

ेलतरण तलाि ि डायजव्हींग तलािाचे ५०% काम पणग ाालेले आहे . लपरोक्त तलािाचे
काम सुुन करण्यासाठी विभागीय आयुक्त, पुणे याींनी हवनाींक १९.०८.२०१७ रोेी ाालेल्या

बैठकीत िातुविाारव याींना कायमिुनपी ठोस लपाययोेना प्रताि सावर करण्यास यनवे मात
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केले आहे . ्यानस
ु ार सािगेयनक बाीं काम विभागा्या ताींतत्रक सहाकायागने अींयतम आराखडा
तयार कुनन सममती्या मान्यतेनत
ीं र काम सुुन करण्याचे प्रतावित आहे .
(५) प्रश्न लद््ाित नाही.

___________
घारानुरी बेट या ऐततहाशसि वातकतच्
ू या दरु
ु तकतीबाबत
(२३)

८५०५७ (२१-०८-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांतकिृतति िायष

(१) घारापुरी बे्ा्या सींरक्षणाकिरता तब्र्ीा ाासनाने बसविलेल्या वोन तोफाीं्या वे खभाली

होत नसल्यामुवे या वोन्ही तोफाींचे चौथरे गींेले असन
ू वाुनगोवा साठविण्यासाठी तयार
करण्यात आलेल्या भय
ु ारा्या छताला तडे गेल्यामुवे लक्त तोफा कोसवण्या्या जथतीमध्ये
असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये िा ्यावरम्यान यनवागनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत ाासनाने चौकाी केली आहे काय, ्यात काय आढवन आले,
असल्यास, ्यानुसार लक्त ऐयतहामसक िातच
ीं ी डागडुेी ि वुन
ु ती करण्याकिरता कोणती
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१७) : (१) सवर बे् हे भारतीय नौसेन्
े या अच कार क्षेत्रात असन
अद्यापपयांत वरु ािथेसींबीं ी भारतीय नौसेनेकडन कोणतीही सचना प्राप्त ाालेली नाही, असे
अच क्षण परु ात्िविद्, भारतीय परु ात्ि सिेक्षण मींडल, मींब
ु ई याींनी कवविले आहे .
(२) प्रश्न लद््ाित नाही.
(३) प्रश्न लद््ाित नाही.
___________
भारताचे नहले ऑलजम्निवीर दवांशत नै.खाशाबा िाधव
याांच्या नावे राष्ट्रीय दिाषचे िुतकतीसांिुल उभारण्याबाबत

(२४)

८५२९७

(२१-०८-२०१७).

श्री.जितद्रीय

आव्हाड

(मुांब्रा

िळवा),

श्री.ियांत

नाटील

(इतकलामनूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे शाव), श्री.भातकिर िाधव (शुहाशर), श्री.राणािशिीतशसांह

नाटील (उतकमानाबाद), श्री.नाांडुरां श बरोरा (शहानरू ), श्री.नरहरी णझरवाळ (दांडोरी), श्री.हसन
मुश्रीफ

(िाशल),

(मुरबाड) :

श्री.वैभव वनचड

(अिोले),

श्री.सुरेश

लाड (ििषत),

श्री.किसन

िथोरे

सन्माननीय रमाीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भारताचे पहहले ऑलजम्पकिीर हविींगत पै.खाााबा ेा ि याीं्या नािे राषरीय वेागचे
कुतीसींकुल लभारण्यासाठी तातडीने कायगिाही करण्याची मागणी सामाजेक सींथेने हवनाींक
३१ मे, २०१७ रोेी िा ्या सुमारास मा.मुख्यमींत्री याींचक
े डे यनिेवनाव्वारे केली आहे , हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, प्रश्नोक्त भाग (१) बाबत केलेल्या मागणीचे िुनप काय आहे ,
(३) असल्यास, सवर प्रकरणी ाासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) गोवे श्िर, ता.कराड, जे.सातारा येथे ऑमलजम्पकिीर िगीय पै.खाााबा ेा ि याींचे नाींिे
राषरीय वेागचे कुती क्रीडा सींकुल लभारणेबाबत.

(३) गोवे श्िर, ता.कराड, जे.सातारा येथे ऑमलजम्पकिीर िगीय पै.खाााबा ेा ि याींचे नाींिे
राषरीय वेागचे कुती क्रीडा सींकुल लभारणेबाबत हवनाींक ३१ ेुल,ै २०१७ रोेी मा.मींत्री

महोवयाींकडे बैठक आयोजेत करण्यात आली होती. सवर बैठकीत क्रीडा सींकुल अद्याित
सवु ि ासह

ुन.१००.००

लक्ष्या

व्ययतिरक्त

ुन.२००.००

लक्षची

अयतिरक्त

मागणी

वि्त

विभागाकडे करािी, व्यिथापनासाठी यनविवा काढन सक्षम सींथा यनिडण्यात यािी, तसेच
गोवे श्िर

येथील

९५

गोवे श्िरद्िारा लपल

गुींठे

ेागा

ि.खाााबा

ेा ि

कुती

सींकुलासाठी

ग्रामपींचायत

कुनन वे ण्यात येईल असे लपजथत प्रयतयन ीनी साींचगतले , सवर ेागा

सींकुल सममतीद्िारे पाहणी कुनन यनणगय यायािा असे ठरलेले आहे. ्यानस
ु ार अध्यक्ष, तालक
ु ा

क्रीडा सींकुल सममती, कराड याीं्या अध्यक्षतेखाली हवनाींक ११ सप््ें बर, २०१७ रोेी बैठक
सींपन्न ााली. सवर बैठकीत गोवे श्िर ग्रामपींचायत मालकी्या

भ.क्र.२/अ म ील ९५ आर

क्षेत्रात क्रीडा सींकुल लभारण्यात येईल असा यनणगय घेण्यात आलेला आहे . सवर ेागा प्राप्त
कुनन घेण्याची कायगिाही करण्यात येत आहे. सवर ेागा प्राप्त ााल्यानींतर तालुका क्रीडा

सींकुल सममती, कराड द्िारा ुन.३००.०० लक्ष मयागवेत सु ािरत प्रताि मान्यता ि यन ी
मागणीसाठी आगामी राज्य क्रीडा विकास सममती्या बैठकीमध्ये सावर करण्याचे प्रतावित
आहे .
(४) प्रश्न लद््ाित नाही.

___________

जिल्हा नररर्द, नशर नररर्द आणण तकथातनि तकवराज्य सांतकथेच्या शाळाांमध्ये
सांशणिाची सुववधा उनलब्ध नसल्याबाबत
(२५)

८५६५८ (२३-०८-२०१७).

श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु (नाशनरू नजश्चम) : सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील जेल्हा पिर व, नगर पिर व आणण थायनक िराज्य सींथे्या १ लाख ७

हेार ६११

ाावाींपैकी ४३ हेार ४३० ाावाींमध्ये सींगणकाची सुवि ा लपल

नसल्याची बाब

माहे मे, २०१७ मध्ये िा ्या वरम्यान यनवागनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यातील अनेक जेल्हयाींम ील ाावाींमध्ये सींगणक सुवि ा लपल

नाहीत,

हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या ाावाींमध्ये प्राथममक माक्षणाची गुणि्ता िाढािी म्हणुन ‘डडजे्ल इींडीया’
करण्याचा लपक्रम राबविण्यात आला असन ्याकरीता राज्य ाासना्या ाालेय माक्षण
विभागाकडुन यन ी लपल

करून वे ण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, ाासनाने ाावे चा ाैक्षणिक वेाग िाढण्याकरीता ि मादिती तींत्रज्ञानात भर
पडण्याकरीता सींगणक सुवि ा लपल

करून वे ण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात

येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१७) : (१) ि (२) हे अींात: खरे आहे.
(३) ि (४) ाावे चा ाैक्षणणक वेाग िाढण्याकरीता ि माहहती तींत्रज्ञानात भर पडण्याकरीता
डडेी्ल ाावे ची यनममगती करण्यात येत आहे त. तसेच सींगणक सुवि ेचा विद्यार्थयाांना लाभ
होण्यासाठी लोकसहभागातन /व लोकप्रयतयन ीमाफगत साहह्य लपल

कुनन वे ण्यात येत आहे .

राज्यातील ाावा डडेी्ल करण्या्या ष्ष्ीने सन २०१७-१८ या आचथगक ि ागमध्ये

सिग माक्षा

अमभयान योेनेतन राज्यातील १९८९ ाासकीय ल्च प्राथममक ाावाींसाठी एकण ुन.१७०८.१९
लक्ष यन ी ाावा व्यिथापन सममतीला लपल

कुनन वे ण्यात आला.

(५) प्रश्न लद््ाित नाही.
___________
ठाणाळे व शोमाशी (ता.सध
ु ाशड, जि.रायशड) येथील प्राचीन
बौध्दिाशलन लेण्याची दरु वतकथा झाल्याबाबत

(२६)

८६१४२ (२१-०८-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांतकिृतति िायष

(१) ठाणावे ि गोमााी (ता.सु ागड, जे.रायगड) येथील प्राचीन बौध्वकामलन लेण्याची अ्यींत
वरु िथा ााल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये िा ्यावरम्यान यनवागनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लक्त लेण्याची डागडुेी करण्याची मागणी पुरात्ि खा्याकडे केली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लक्त मागणी्या अनु ींगाने ाासनाने चौकाी केली आहे काय, ्यात काय
आढवन आले ि ्यानुसार लेण्या्या डागडुेीसींवभागत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१७) : (१) प्रतत
ु लेण्या ्या भारतीय पुरात्ि विभागा्या
अख्यारीत असन ्याींनी कवविल्यानुसार हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न लद््ाित नाही.
(४) प्रश्न लद््ाित नाही.
___________

वि.स. ३६९ (20)
येवला (जि.नाशशि) तालुक्यातील टां चाईग्रतकत शावाांसाठी नवीन
प्रादे शशि नाणीनुरवठा योिना तयार िरण्याबाबत

(२७)

८६२८१ (२१-०८-२०१७).

श्री.नांिि भुिबळ (नाांदशाव), श्री.छशन भुिबळ (येवला) :

सन्माननीय नाणीनरु वठा व तकवच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) येिला( जे.नामाक) तालुक्यातील ्ीं चाईग्रत गािाींसाठी नाींवरमध्यमेश्िर एक्सप्रेस कॅनॉल

म न निीन प्रावे माक पाणीपरु िठा योेना तयार करण्याकिरता पणग व्यिहायगता अहिाल तयार

कुनन ाासनास सावर करण्याची थायनक लोकप्रयतयन ीींनी हवनाींक २७ फेब्रुिारी २०१७ रोेी ि
हवनाींक १२ मे २०१७ रोेी िा ्यासुमारास मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रश्नोक्त पणगव्यिहायगता अहिाल ाासनास प्राप्त ााला आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत ाासनाने चौकाी केली आहे काय, ्यात काय आढवन आले ि
्यानुसार लक्त मागणी्या अनु ग
ीं ाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (३०-१०-२०१७) : (१) होय.
(२) ि (३) महाराषर ेीिन प्राच करण मींडव, नामाक याींचा तपासणी अहिाल ाासनास प्राप्त
ााला असन, लोकप्रयतयन ीींनी माफारस केलेल्या गािाींचा समािेा मख्
ु यमींत्री ग्रामीण पेयेल
कायगक्रम ्प्पा-२ मध्ये करण्याची बाब तपासण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न लद््ाित नाही.
___________
रायशड किल्ल्यावरील वाघ दरवािाचे अवशेर् नष्ट्ट होत असून
३२ ज्ञात नाणी सायपयािडे होत असलेले दल
ष
ू क्ष

(२८)

८६८८२ (२१-०८-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड क्रकल्ल्यािरील िाघ वरिाेाचे अिाे
पाणी साठयाींकडे वल
ग होत
ु क्ष

सन्माननीय साांतकिृतति िायष

नष् होत असन क्रकल्ल्यािरील ३२ ज्ञात

असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये िा ्यावरम्यान यनवागनास आले,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत पुरात्ि विभागाकडे तक्रार कुननही ्याकडे वल
ग
करण्यात आले
ु क्ष
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत ाासनाने चौकाी केली आहे काय, ्यात काय आढवन आले,
्यानस
ु ार लक््ा क्रकल्ल्या्या विकास आराखडयाींमध्ये या त्रोताींना लजेगतािथा वे ण्याकिरता ि

िाघ वरिाेाचे ेतन करण्यासाठी कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे , याबाबतची
सद्यःजथती काय आहे
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३६९ (21)

श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
रायगड क्रकल्ला राषरीय सींरक्षक्षत मारक असन भारतीय परु ात्ि सिेक्षण, मींब
ु ई मींडल,

सायन याीं्या अख्यारीत आहे .
(३)

रायगड क्रकल्ल्यािरील

पाणी

साठ्याीं्या

सींि न
ग ाकरीता

महाराषर

ाासनाने

रायगड

क्रकल्ल्यािरील विकास प्रकल्प अहिाल तयार केला असन सवरह विकास प्रकल्प अहिाल
महासींचालक, भारतीय परु ात्ि सिेक्षण, निी हवल्ली याीं्या मान्यतेकिरता सावर करण्यात

आले असन सावर केलेल्या अहिालास मान्यता ममवण्याची प्रयतक्षा भा.पु.स. कायागलय करत
आहे .

(४) प्रश्न लद््ाित नाही.
___________
सेनशाव (जि. हांशोली) करमाडा सांिूलाचा तनधी लातूर येथील करमाडा सांिूलाला वळववल्याबाबत
(२९)

८६८९१ (२१-०८-२०१७).

डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय रमाीडा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सेनगाि (जे.हहींगोली) क्रक्रडा सींकलाचा २५ लाख ुनपयाींचा यन ी ेागा लपल

न

ााल्यामुवे लातर येथील क्रक्रडा सींकलाला िवविला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, क्रक्रडाप्ीं ची गैरसोय लक्षात घेता ाासनाने लक्त यन ी लातरकडे वे ण्याऐिेी
हहींगोली क्रक्रडा सींकला्या िापराकिरता वे ण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हहींगोली तालुका क्रीडा सींकुलासाठी स.नीं.६१ म ील १ हे . ५३ आर ेागा प्राप्त ाालेली

असन ुन.३८६.७० लक्षचे अींवाेपत्रक ि आराखडे कायगकारी अमभयींता, सािगेयनक बाीं काम
विभाग, हहींगोली याींनी तयार केले आहे त. सवर अींवाेपत्रक ि आराखडे क्रीडा सींचालनालयास
हवनाींक २१ ऑग्, २०१७ ्या पत्रान्िये प्राप्त ाालेले आहे त. लपरोक्त अींवाेपत्रक ि
आराखडे तालक
ु ा क्रीडा सींकुल सममतीस प्राप्त होण्या्या आ ी सेनगाींि, जे.हहींगोली तालक्
ु याचा
अखचचगत यन ी ाासन यनणगय हवनाींक १७ माचग, २०१७ अन्िये औसा (जे.लातर) तालक
ु ा क्रीडा

सींकुलास िगग करण्यात आलेला आहे . तालुका क्रीडा सींकुल, हहींगोलीचे अींवाेपत्रक ि
आराखडयास प्राासकीय मान्यता ि प्रचलीत यनयमानुसार ाासन वे य अनुवानासाठी आगामी
राज्य क्रीडा विकास सममती्या बैठकीमध्ये सावर करण्याचे प्रतावित आहे .
(३) प्रश्न लद््ाित नाही.
___________

वि.स. ३६९ (22)
दे वळाणे (जि.नाशशि) येथील हे माांडनांथी मांदीर, साल्हे र व साल्हे र, मुल्हे र
(३०)

८६९६०

या शशविालीन किल्ल्याांचे सांवधषन िरण्याबाबत

(२१-०८-२०१७).

श्रीमती

दवनिा

चव्हाण (बाशलाण) :

साांतकिृतति िायष मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) बागलाण वि ानसभा मतवार सींघातील (जे.नामाक) वे िवाणे येथील हे माींडपींथी मींवीर,
साल्हे र

ि

मल्
ु हे र

या

मािकालीन

क्रकल्ल्याींचे

सींि न
ग

व्हािे

अाी

मागणी

थायनक

लोकप्रयतयन ी ि नागिरकाींनी मा.ाालेय माक्षण ि साींकृयतक कायग मींत्रयाींकडे गत वोन
ि ाांपासन तसेच हवनाींक २० मे, २०१७ रोेी िा ्या सम
ु ारास लेखी यनिेवनाद्िारे मागणी
केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत ाासनाने चौकाी केली आहे काय, ्यात काय आढवन आले ि
्यानुसार मागणी्या अनु ींगाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१७) : (१) हे अींात: खरे आहे.
(२) स्ाणा तालुक्यातील महावे ि मींहवर, वे िवाणा या राज्य सींरक्षक्षत मारकाचे ेतन-वुन
ु तीचे

काम १२ व्या वि्त आयोगातन प्राप्त यन ीतन करण्यात आले आहे . तसेच साल्हे र ि मल्
ु हे र
या क्रकल्ल्याीं्या ेतन-वुन
ु तीचे काम हाती घेण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न लद््ाित नाही.

___________

बुलडाणा जिल्हयातील श्री क्षेत्र बध
ु नेश्वर येथील प्राचीन हेमाडनांती मांदराच्या दरु वतकथेबाबत
(३१)

८६९९२ (२१-०८-२०१७).

श्री.हर्षवधषन सनिाळ (बुलढाणा) :

िायष मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय साांतकिृतति

(१) बुलडाणा जेल्हयातील पैनगींगा नवीचे लगमथान असलेल्या श्री क्षेत्र बु नेश्िर येथील
प्राचीन हे माडपींती मींहवराचे अजत्ि

ोक्यात आले असल्याचे माहे मे,२०१७ मध्ये िा ्या

वरम्यान यनवागनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत ाासनाने चौकाी केली आहे काय, ्यात काय आढवन आले ि
्यानुसार सवर पौराणणक ि ऐयतहामसक िातचे सींि न
ग करण्यासाठी कोणती कायगिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) सवर मारक राज्य सींरक्षक्षत मारक नाही. या मारकाची पाहणी या विभागा्या
अच प्याखालील सहायक सींचालक, नागपर याींचेद्िारे करण्यात आली असन प्र्यक्ष पाहणीत
सवर मींहवरा्या ेन्
ु या बाीं कामाचे िरूप पणगपणे बवलले असल्याचे आढवन आले आहे .

सबब हे मींहवर राज्य सींरक्षक्षत मारक म्हणन घोव त करण्या्या योयतेचे नसल्याचे आढवन
आले आहे.
(३) प्रश्न लद््ाित नाही.

___________

वि.स. ३६९ (23)
िोल्हानूर येथील छत्रनती शशवािी तकटे डीयमची झालेली दरु वतकथा
(३२)

८७३८० (२१-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.हसन मुश्रीफ (िाशल) :

सन्माननीय रमाीडा मांत्री पुढील

(१) कोल्हापर येथील छत्रपती मािाेी ्े डीयमिर आींतरराषरीय क्रक्रके्, रणेी क्रक्रके्चे
सामने होत असन मैवानाची अ्यींत वययनय अिथा ाालेली असल्याने तसेच क्रक्रके्ची
खेवपट्टीच ्या हठकाणी हवसत नसन पणग मैवानच खेवण्यायोय नसल्याचे यनवागनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत िारीं िार सींबीं ीत अच काऱ्याींकडे तक्रारी कुननही या मैवानाकडे वल
ग
ु क्ष
करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ्याची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, ाासनाने

लक्त

मैवान

पुिि
ग त

कुनन

क्रक्रके््या

खेवपट्टीसह

आणण्याबाबत कोणती लपाययोेना केली िा करण्यात येत आहे ,

सुजथतीत

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१७) : (१) अींात: खरे आहे .
(२) ि (३) हे खरे नाही.
(४) सद्यजथतीत क्रक्रके् खेवपट्टीिर इतर खेवाचे खेवाड येि नयेत याकिरता बॅराकेह्ींग
बसविण्याची कायगिाही सुुन असन मैवानही वुन
ु त करण्याची कायगिाही चालु आहे .
(५) प्रश्न लद््ाित नाही.

___________
श्रीशोंदा (जिल्हा अहमदनशर) येथील करमाडा सांिुलाची झालेली दरु वतकथा
(३३) ८७७१० (२१-०८-२०१७).

श्री.राहुल िशतान (श्रीशोंदा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय रमाीडा मांत्री पुढील

(१) श्रीगोंवा (जेल्हा अहमवनगर) येथील क्रीडा सींकुलाची मोठया प्रमाणात वरु िथा ााली
असल्याचे माहे ेानेिारी, २०१७ मध्ये िा ्या वरम्यान यनवागनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

लक्त

प्रकरणी

ाासनाने पाहणी

केली

आहे

काय, तद्नुसार सवर

क्रीडा

सींकुला्या वरु िथेस ेबाबवार असणाऱ्या सींबींच त अच काऱ्याींिर ाासनाने कोणती कायगिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) ाासन यनणगय हवनाींक २९.०२.२०१६ म ील तरतुवीनस
ु ार मा.आमवार तथा अध्यक्ष
महोवयाींनी तालक
ु ा

क्रीडा सींकुला्या वे खभाली किरता केअर ्े कर यनयुक्तीबाबत सुचचत केले

होते. ्याअनु ींगाने तालुका क्रीडा सींकुला्या हवनाींक ०२.०१.२०१७ रोेी्या बैठकीमध्ये िरील

वि.स. ३६९ (24)

वि यािर चचाग होऊन केअर ्े कर यनयुक्त करण्याबाबत अींयतम यनणगय घेण्यात आला ि
्यानुसार मा.आमवार तथा अध्यक्ष महोवयाींनी माफारस केलेल्या ाेख महम्मव बाबा
अल्पसींख्याक

ि

मागासिगीय

विकास

मींडव,

श्रीगोंवा

या

सामाजेक

सींथेस

सींकुल

चालविण्यास वे णक
े ामी सिगक ग चचाग कुनन सींबींच त सींथेस तत
ु ग एक ि ागसाठी म्हणेेच

हवनाींक ३१.१२.२०१७ पयांत प्रयतमाह ुन.५००/- वराने प्रायोचगक त््िािर सद्यजथतीत सींकुल
ज्या जथतीत आहे , ्या जथतीत िापरण्यास वे णेबाबत सिागनुमते परिानगी वे ण्यात आली.
तसेच सींथेने सींकुलाची ि्छता कुनन ते खेवाड ि नागिरकाींसाठी लपल

कुनन द्यािे असे

सुचचत करण्यात आले आहे.
(३) प्रश्न लद््ाित नाही.

___________
मालेशाांव (जि.नाशशि) येथील भई
ु िोट किल्याची दे खभाल, सांरक्षण व डाशडुिी िरण्याबाबत
(३४)

८८२४० (२१-०८-२०१७).

श्री.आशसफ शेख (मालेशाांव मध्य) :

िायष मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांतकिृतति

(१) मालेगाींि (जे.नामाक) येथील भुईको् क्रकल्या्या वे खभाल, सींरक्षण

ि डागडुेीकडे

ाासन ि पुरात्ि विभाग तसेच सींबींच त महानगरपामलका वल
ग
किरत असल्याने या
ु क्ष
क्रकल्ल्या्या बुुनेािरच अयतक्रमण ारकाींनी पक्की घरे बाीं ली असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये
िा ्या वरम्यान यनवागनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लक्त हठकाणचे नागिरक गत अनेक ि ाांपासन सवरह क्रकल्ला ऐयतहामसक
थव म्हणन घोव त करािे तसेच पयग्न विकासासाठी विवि

लपाययोेना प्रभािीपणे

राबविण्याची मागणी करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, याबाबत ाासनाने चौकाी केली आहे काय, ्यात काय आढवन आले ि

्यानस
ु ार बुन
ु ेािर अयतक्रमण करणाऱ्याींिर ि मागणीबाबत कोणती कायगिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,

विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१७) : (१) हे अींात: खरे आहे.
(२) हे खरे आहे .
(३) क्रकल्ला ि क्रकल्ला पिरसरातील अयतक्रमण काढण्याबाबत महसल ि िन विभाग, मींत्रालय
याीं्या पिरपत्रकान्िये आयुक्त, मालेगाि, म.न.पा. याीं्या सहकायागने कायगिाही करण्याबाबत
सहायक सींचालक, नामाक याींना आवे ा वे ण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न लद््ाित नाही.
___________
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राज्यात मराठी धचत्रनटाांना नुरेशा प्रमाणामध्ये शसनेमाशह
ृ े उनलब्ध होण्याबाबत
(३५)

८८२४९ (२१-०८-२०१७). श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), अॅड.आशशर् शेलार (वाांरीये नजश्चम),

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) : सन्माननीय साांतकिृतति िायष मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यात मराठी मसनेमाींना प्रो्साहन वे ण्यासाठी ाासन अनुवान वे ते ्यामव
ु े मराठी
चचत्रप्ाींची यनममगती होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मराठी चचत्रप्ाींची मोठ्या प्रमाणात यनममगती होत असली तरी सवर चचत्रप्ाींना
पुरेाा प्रमाणात मसनेमागह
ृ लपल

होत नसल्याची तक्रार या क्षेत्रातील यनमाग्याींची आहे , हे ही

खरे आहे काय,
(३) तसेच

मराठी भा ा ि सींकृती प्रगल्भ होण्यासाठी मोठमोठ्या ाहरात ना्यगह
ृ ा्या

तीिर मसनेमागह
ृ ाची यनममगती व्हािी अाी मागणी करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत ाासनाने चौकाी केली आहे काय, ्यात काय आढवन आले ि
्यानुसार पुरेाा प्रमाणात मसनेमागह
ृ े लपल

होण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात

येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०१-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३) ि (४) होय.
या योेनेमव
ु े मराठी चचत्रप्ाीं्या यनममगतीमध्ये िाढ ाालेली आहे . परीं तु या

चचत्रप्ाींना परु े ाी मसनेमागह
ृ े लपल

होत नाहीत. तसेच चचत्रप्गह
ृ ाींची यनममगती ि ्या

यनममगतीम ील अडचणी सोडविण्याची मागणी करण्यात येत असन गह
ृ विभाग, नगर विकास
विभाग, महसल विभाग, लद्योग विभाग याींचेकडे कायगिाही सुरू आहे.
(५) प्रश्न लद््ाित नाही.

___________
मुांबईतील शोरे शाव (नूव)ष , दादासाहेब फाळिे धचत्रनशरीत महामांडळातील ररक्त असलेली नदे
(३६)

८९१२९ (२१-०८-२०१७).

श्री.सुतनल प्रभू (दांडोशी) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांतकिृतति िायष

(१) मुींबईतील गोरे गाि (पिग) वावासाहे ब फावके चचत्रनगरी महामींडवातील अनेक ि ागपासन
िरक्त असलेले व्यिथापकीय सींचालक, सह व्य. सींचालक, मुख्य सरु क्षा अच कारी याींची िरक्त

पवे भरण्यासाठी थायनक लोकप्रयतयन ीींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींना हवनाींक २४ माचग,२०१७ रोेी िा
्यासुमारास हवलेल्या लेखी यनिेवनाव्वारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, येथील सुरक्षा अच कारी याींनी अनच कृत बाीं कामाींना सींरक्षण वे िन गैरप्रकार
केल्याप्रकरणी ्याींचे विुनध्व कारिाई करण्याची मागणीही सवर यनिेवनात केली आहे , हे ही
खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत ाासनाने चौकाी केली आहे काय, ्यात काय आढवन आले ि
्यानुसार सवरह यनिेवनातील मागणीिर कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०१-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) महाराषर चचत्रप्, रीं गभमी आणण साींकृयतक विकास महामींडवातील व्यिथापकीय
सींचालक ि सह व्यिथापकीय सींचालक, ही पवे भरण्यात आली आहे त. मख्
ु य सरु क्षा
अच कारी हे पव भरण्याबाबत महामींडवा्या तरािर कायगिाही करण्यात येत आहे . तसेच

सवर यनिेवना्या अनु ींगाने लचचत कायगिाही करून अहिाल सावर करण्या्या सचना
महामींडवास वे ण्यात आल्या आहे त. महामींडवा्या तरािर याबाबत पुढील कायगिाही सुरू आहे .
(४) प्रश्न लद््ाित नाही.

___________
राज्यात मोफत व सक्तीचा शशक्षण अधधिार िायर्याची अांमलबिावणी होत नसल्याबाबत
(३७)

८९३७२ (२३-०८-२०१७).

श्री.अशमत साटम (अांधेरी नजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (ननवेल),

श्री.हर्षवधषन सनिाळ (बुलढाणा) :
करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यात मोफत ि सक्तीचा माक्षण अच कार कायद्याअींतगगत राज्यातील प्राथममक/व
माध्यममक, अनव
ु ायनत/व विनाअनव
ु ायनत ाावाींम ील २५ ्क्के यनक ानस
ु ार विद्याथी प्रिेा
प्रक्रक्रया राबविणे बीं नकारक असुनही ाावाीं्या व्यिथापनाकडन ्याची अींमलबेािणी केली
ेात नसल्या्या तक्रारी माहे मे, २०१७ मध्ये ाासनास प्राप्त ााल्या आहे त, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, माक्षणाचा अच कार अींतगगत (आर्ीई्या) एकण १ लाख २० हेार ५४३
ेागाींपैकी ५६ हेार ५०२ इतकेच प्रिेा ाालेले आहे ,

हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मुींबई, ठाणे, पालघर, पुणे, औरीं गाबाव अाा काही जेल्हयाींमध्ये तर ५०
्क्क्याींपेक्षाही कमी प्रिेा ााले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत ाासनाने चौकाी केली आहे काय, ्यानुसार माक्षण हक्क कायद्याची
का्े कोरपणे अींमलबेािणी करणेबाबत ाासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) राज्यात एकण १ लाख २० हेार ८२२ ेागाींपैकी ६३८७२ एिढे प्रिेा ााले आहे त.
(३) हे अींात: खरे आहे .
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पुणे जेल्हयात ७० ्क्के प्रिेा ााले असन, औरीं गाबाव जेल्हयात ५४ ्क्के प्रिेा ााले

आहे त.
(४)

ाासन

यनणगय

हवनाींक

१०/०१/२०१७

अन्िये

राज्यात

२५

्क्के

प्रिेा

प्रक्रक्रयेची

अींमलबेािणी का्े कोरपणे केली ेाते.
(५) प्रश्न लद््ाित नाही.
___________
सोलानरू शहरात (जि.सोलानरू ) एिा यांत्रमाश िामशाराने मोरछान
वनवळा रां श वनऊन आत्महत्या िेली असल्याबाबत

(३८)

८९६९० (२१-०८-२०१७).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलानूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

अन्न व और्ध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापर ाहरात (जे.सोलापर) एका यींत्रमाग कामगाराने मोरछाप वपिवा रीं ग वपऊन
आ्मह्या केली असल्याची घ्ना हवनाींक २१ मे, २०१६ रोेी िा ्या सुमारास घडली तसेच
आतापयांत ८ ेणाींनी वपिळ्या रीं गाचे औ

घेऊन आ्मह्या करण्याचा प्रय्न केला असन

्यापैकी वोन महहलाींचा म्ृ य ााला असन काहीेण लपचारासाठी मसजव्हलमध्ये वाखल ााले
असल्याचे माहे ेन, २०१७ मध्ये िा ्यावरम्यान यनवागनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सवरील मोरछाप वपिवा रीं ग हा ाहरातील प्र्येक वक
ु ानात नाममात्र क्रकींमतीला
ममवत असन ्याची सरागस विक्री केली ेात असनही याकडे अन्न ि औ
वल
ग करीत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ ि २ बाबत ाासनाने कोणती कायगिाही केली

प्राासन अक्षम्य

िा करण्यात येत

आहे ,

(४) नसल्यास, ्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. धशरीश बानट (२६-१०-२०१७) : (१) सोलापर ाहरात ३ यींत्रमाग कामगाराींनी वारू्या नाेत
मोरछाप वपिळ्या रीं गाचे औ

सेिन केल्याने ्याींचा अकमात म्ृ य ााल्याची नोंव

एमआयडीसी पोलीस ठाणे, सोलापर याीं्या अकमात मयत नोंविहीत करण्यात आली आहे .
(२) मोरछाप वपिळ्या रीं गाची ल्पावन, विक्री तसेच साठिणक याबाबत अन्न ि औ
प्राासन याींचक
े डन कोण्याही प्रकारचा परिाना
रीं गा्या विक्रीिर अन्न ि औ

हवला ेात नाही. ्यामुवे मोरछाप वपिळ्या

प्राासनाकडन कोण्याही प्रकारचे यनयींत्रण नाही.

(३) सींवभागत जेल्हाच कारी कायागलयात हव. ०२/०७/२०१६ रोेी

आयोजेत करण्यात आलेल्या

बैठकीत

मोरछाप

जेल्हाच का-याीं्या

मौणखक

यनवे ाानुसार

िापराबाबत ेनेागत
ृ ी व्हािी यासाठी अन्न ि औ

ेनतेत

वपिळ्या

रीं गा्या

प्राासनामाफगत अाा प्रकारचे रीं ग सेिन

करणे मानिी आरोयास हानीकारक असल्याची ाक्यता असते ्यामव
ु े अाा रीं गाचे सेिन करू
नये याबाबत थायनक ि्ृ तपत्रात प्रमसध्वी वे ण्यात आली होती.
(४) प्रश्न लद््ाित नाही.

___________

वि.स. ३६९ (28)
शासनाने शाळे च्या उनहारशह
ृ ामध्ये बशषर, वनझ्झा, बटाटा चीप्स सारख्या
िांि फुडवर बांदी घालण्याचा तनणषय घेतल्याबाबत

(३९)

९०३३० (२३-०८-२०१७). श्री.सुतनल प्रभू (दांडोशी) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य ाासनाने, ाालेय विद्यार्थयाांची प्रकृती सुष्ढ ि यनरोगी राहािी यासाठी

वपझ्ाा, ब्ा्ा चीप्स सारख्या ेींक फुडिर बींवी घालण्याचा यनणगय हवनाींक ८ मे,२०१७

बगगर,
रोेी

िा ्या सम
ु ारास घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ाावे ्या लपहारगहृ ात, तबकी्, चॉकले्, पे्ी, न्युडल्स, पाणीपुरीसह अन्य
पवाथागची विक्री करण्यास ाासनाने बींवी घातली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

ाासनाने

घेतलेल्या

यनणगयाचे

िुनप

काय

आहे ,

्याची

प्रभािीपणे

अींमलबेािणी करण्याकरीता ाासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२५-१०-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे आहे .
(३) HFSS अन्न पवाथग ाावाीं्या लपहारगह
ृ ात आढवणार नाहीत, याची वक्षता सींबींच त

ाावे चे मख्
ु याध्यापक ि ाावा व्यिथापन सममतीने घेण्याचे यनवे ा सिग क्षेतत्रय कायागलयाींना
वे ण्यात आले आहे त.

(४) प्रश्न लद््ाित नाही.
___________
राज्याच्या नाणी नुरवठा व तकवच्छता ववभाशातील सहाय्यि अशभयांता नदाांिररता तनवड
झालेल्या उमेदवाराांची तनयुक्ती िरण्याबाबत

(४०)

९०६४२ (२१-०८-२०१७).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :

तकवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय नाणीनुरवठा व

(१) राज्या्या पाणी परु िठा ि ि्छता विभागातील सहाय्यक अमभयींता पवाींकिरता पिरक्षा
होऊन तीन ि े ााली तरी यनिड ाालेल्या ६२ लमेविाराींची यनयुक्ती अद्याप ाालेली
नसल्याची बाब माहे ेन, २०१७ मध्ये िा ्या वरम्यान यनवागनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

लक्त घ्नेची चौकाी करण्यात आली आहे काय, ्यात काय आढवन आले,

्यानु ींगाने लक्त पवाींची यनयुक्ती करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. बबनराव लोणीिर (०२-११-२०१७) : (१) ि (२) महाराषर लोकसेिा आयोगामाफगत महाराषर
ेीिन प्राच करणा्या आथापनेिर यनयुक्तीसाठी सहाय्यक कायगकारी अमभयींता ग्-अ मध्ये
३६ ि सहाय्यक अमभयींता श्रेणी-१

मध्ये २६ अाा एकण माफारस करण्यात आलेल्या ६२

वि.स. ३६९ (29)
लमेविाराींपैकी कागवपत्राींची पुतत
ग ा केलेल्या एकण ४५ लमेविाराींना यनयुक्ती आवे ा

वे ण्यात

आले आहे त. ्यापैकी ३३ लमेविार यनयुक्ती्या हठकाणी ुने ााले आहे त. ११ लमेविार ुने
ााले नाहीत ि १ लमेविाराने राेीनामा हवला. लिगिरत १७ लमेविाराींपैकी

८ लमेविाराींनी

कागवपत्राची (िैद्यकीय प्रमाणपत्र/वचािरत्रय पडतावणी/वमव
कागवपत्र इ.) अद्यापही पत
ग ा
ु
ु त
केलेली नाही ि ९ लमेविाराींनी यनयुक्तीसाठी इ्छक नसल्याचे कवविले आहे .
(३) प्रश्न लद््ाित नाही.

___________
िालना जिल्हयातील आयसीटी लॅ ब वानराववना नडून असल्याबाबत
(४१)

९०७८८ (२३-०८-२०१७).

श्री.रािेश टोने (घनसावांशी) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ेालना जेल्हयातील अनेक ाावाींमध्ये तसेच कयनषठ महाविद्यालयामध्ये विज्ञान वि य
माकविणारे माक्षकाींची पवे पणगिेव भरलेली नसल्याने तसेच ग्राममण भागात िीेेचा प्रश्न
आणण भारयनयमन आवी ताींतत्रक अडचणीमुवे आयसी्ी लॅ ब िापराविना पडन आहे, हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास लक्त प्रकरणी ाासनाने चौकाी केली आहे काय ि तद्नुसार कोणती कायगिाही

केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबणाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न लद््ाित नाही.

___________
प्रचीतशड व महनतशड (ता.सांशमेश्वर, जि.रत्नाधशरी) या शडाांची झालेली दरु वतकथा
(४२)

९१६२३ (२१-०८-२०१७).

श्री.सदानांद चव्हाण (धचनळूण) : सन्माननीय साांतकिृतति िायष

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) प्रचीतगड ि महहपतगड (ता.सींगमेश्िर, जे.र्नाचगरी) या वोन गडाींची अ्यींत वरु िथा
ााली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सवर गडाींिर असणाऱ्या तळ्याींची अिथा तबक् असन प्रिेाद्िार ि बुरूे
ढासव लागले आहे त तसेच गडािर ेाणारी माडीही

ोकावायक बनली आहे , हे ही खरे आहे

काय,
(३) असल्यास, याबाबत ाासनाने चौकाी केली आहे काय, ्यात काय आढवन आले ि
्यानुसार सवर ऐयतहामसक गडाींची वे खभाल ि पिरसर विकास करणेबाबत कोणती कायगिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३६९ (30)
श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१७) : (१) ि (२) अींात: खरे आहे .
(३) प्रचीतगड क्रकल्ल्यािर तौलयनक ष्ष्या फारच कमी अिाे

असल्यामुवे हा क्रकल्ला राज्य

सींरक्षक्षत मारक म्हणन घोव त करण्यात आला नाही. महहपतगड/वमैमतगड हा क्रकल्ला राज्य
सींरक्षक्षत मारक म्हणन घोव त ााला आहे .
(४) प्रश्न लद््ाित नाही.
___________
भरे (ता.मळ
ु शी, जि.नण
ु े) येथील तसेच शशरुर तालक्
ु यातील
रमाीडा सांिुलाचे िाम अनुणष असल्याबाबत

(४३)

९१७१४ (२१-०८-२०१७).

श्री.सांग्राम थोनटे (भोर), श्री.अशमन नटे ल (मुांबादे वी), श्री.राहूल
िुल (दौंड), श्री.बाबुराव नाचणे (शशरुर) :
सन्माननीय रमाीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) भरे (ता.मुवाी, जे.पुणे) येथील सन २००६ मध्ये मींेुर ाालेले क्रीडा सींकुलाचे काम सन
२०१७ पासन थाींबले असन ्याची वरु िथा ााली असल्याचे माहे ेन, २०१७ मध्ये िा ्या
वरम्यान यनवागनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पुणे जेल््यातील मारूर तालुका येथे सन २०१२-१३ मध्ये तालक
ु ा क्रीडा

सींकुल मींेुर ााले असन लक्त क्रीडा सींकुलाकिरता १ को्ीचा यन ीही मींेर ााला होता, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ाासनाने यासींवभागत चौकाी कुनन सवर क्रीडा सींकुलास आिश्यक यन ी
ममवण्याबाबत तसेच क्रीडा सींकुलाची लभारणी करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली आहे , िा
करण्यात येत आहे

(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) मुवाी तालुका क्रीडा सींकुल बाीं कामासाठी ुन.१००.०० लक्ष यन ी ्प्या्प्याने वितरीत
करण्यात आलेला असन इनडोअर हॉलचे काम ाालेले आहे. सद्यजथतीत मैवान सपा्ीकरण,
सींरक्षक मभींत,

ािनमागग ि इनडोअर हॉलचे नुतनीकरण इ. कामाचे ुन.८०.४३ लक्ष रक्कमेचे

अींवाेपत्रक तयार केलेले आहे . सवर अींवाेपत्रकास सािगेयनक बाीं काम विभागाने हवनाींक
३०.०६.२०१७ रोेी ताींतत्रक मान्यता हवली असन यनविवा प्रक्रक्रया बाबतची कायगिाही सुुन आहे.

माुनर तालुका क्रीडा सींकुल बाीं कामासाठी अद्याप ेागा प्राप्त नसल्याने यन ी मींेुर

करण्यात आलेला नाही. ेागा लपल तेबाबत सींकुल सममती माफगत हवनाींक १९ ेन, २०१७

रोेी्या पत्रान्िये तहमसलवार याींना विनींती केली असन ेागा ममवणेबाबत सींकुल सममती
माफगत कायगिाही सुुन आहे .
(४) प्रश्न लद््ाित नाही.

___________

वि.स. ३६९ (31)
िळशाांव जिल््यात अल्नसांख्याि वविास ववभाशाने मांिूर िेलेल्या
िामाांना तनधी मांिूर िेला नसल्याबाबत

(४४)

९२०९२

(२१-०८-२०१७).

श्री.एिनाथराव

खडसे

(मक्
ु ताईनशर) :

सन्माननीय

अल्नसांख्याांि वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ेवगाींि जेल््यात सन २०१४-१५ ि

२०१५-१६ या ि ागत अल्पसींख्याक विकास विभागाने

अल्पसींख्याक क्षेत्रातील ग्रामीण ि नागरी विकास यन ीतन मींेर करण्यात आलेल्या ि
प्राासकीय मान्यता वे ण्यात आलेल्या कामाींना यन ी वे ण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यन ी लपल

न करण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, प्राासकीय मान्यता वे ण्यात आलेली कामे पणग करण्या्या ष्ष्ीने ाासनाने
कोणती कायगिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१२-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
अल्पसींख्याींक बहुल नागरी क्षेत्रात मुलभत नागरी सुवि ा लपल कुनन वे ण्यासाठी
क्षेत्रविकास या योेनेंतगगत ेवगाींि जेल््यात सन २०१४-१५ मध्ये एकण ुन.३० लाख, सन
२०१५-१६ मध्ये एकण ुन.६,४१,७७,३१८/- आणण सन २०१६-१७ मध्ये एकण ुन.१,७०,००,०००/इतक्या रक्कमेचे अनुवान वितिरत करण्यात आलेले आहे.
तसेच

ग्रामीण

क्षेत्रात मल
ु भत /वपायाभत नागरी

सवु ि ा लपल

कुनन वे ण्यासाठी

क्षेत्रविकास या योेनेंतगगत ेवगाींि जेल््यात सन २०१४-१५ मध्ये एकण ुन.३,४९,९९,६४६/सन २०१५-१६ मध्ये एकण ुन.३,७०,००,०००/- आणण सन २०१६-१७ मध्ये ुन.१,००,००,०००/इतक्या रक्कमेचे अनुवान वितिरत करण्यात आलेले आहे.
(२) (३) आणण (४) प्रश्न लद््ाित नाही.

___________

दहवडी (ता.माण, जि.सातारा) येथे बाांधण्यात येत असलेल्या
रमाीडा सांिुलाचे िाम तनिृष्ट्ट दिाषचे िरण्यात आल्याबाबत
(४५)

९३४३८ (२१-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.ियिुमार शोरे (माण) :

सन्माननीय रमाीडा मांत्री पुढील

(१) वहहिडी (ता.माण, जे.सातारा) येथे बाीं ण्यात येत असलेल्या क्रीडा सींकुलाचे काम अयताय
यनकृष् वेागचे करण्यात आले असल्याचे तसेच क्रीडा सींकुला्या कामासाठी पुरेसा यन ी सुध्वा
लपल

कुनन वे ण्यात आला नसल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये िा ्या वरम्यान यनवागनास

आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकाी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, चौकाीत काय
आढवन आले
लपल

ि ्यानुसार

ठे केवाराींिर कारिाई करण्याबाबत तसेच सवरह कामासाठी यन ी

कुनन वे ण्याबाबत ाासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३६९ (32)
श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न लद््ाित नाही.
___________
दौंड (जि.नुणे) तालक्
ु यातील शावाांचा समावेश मुख्यमांत्री नेयिल योिना मध्ये िरण्याबाबत
(४६)

९३४८५ (२१-०८-२०१७).

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोनटे (भोर) :
नाणीनुरवठा व तकवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राषरीय ग्रामीण पेयेल योेने्या

सन्माननीय

तीिर बींव पडलेल्या पेयेल योेना मुख्यमींत्री

पेयेल योेना म्हणन सुुन करण्याचा यनणगय राज्य ाासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केडगाि, भाींडगाि, यित, पडिी, कडेठाण (ता.वौंड, जे.पुणे) येथील पाणी
योेना मुख्यमींत्री पेयेल योेना मध्ये समाविष् करणेबाबत थायनक लोकप्रयतयन ीनी
हवनाींक २७ सप््ें बर, २०१६, २५ ऑक््ोबर, २०१६, ९ नोव्हें बर, २०१६, ६ माचग, २०१७, ि ३
ेुलै, २०१७ अाी िारीं िार यनिेवने वे ऊन मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न १ ि २ म ील मुख्यमींत्री पेयेल योेना आेतागयात राज्यात
विभागिार क्रकती योेना सुन
ु करण्यात आल्या िा क्रकती योेनाींना मींेरु ी वे ण्यात आली िा
िरील गािाींचा समािेा करण्यात आला आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत ाासनाने चौकाी केली आहे काय, ्यात काय आढवन आले ि
्यानुसार लक्त गािाींचा समािेा मुख्यमींत्री पेयेल योेनेत करणेबाबत कोणती कायगिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (३०-१०-२०१७) : (१) अींात: खरे आहे .
पाणीपुरिठा ि ि्छता विभागा्या हव.०७.०५.२०१६ ्या ाासन यनणगयान्िये

राज्यात सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या कालाि ीत मख्
ु यमींत्री ग्रामीण पेयेल कायगक्रम
राबविण्याचा यनणगय घेण्यात आला आहे. सवर कायगक्रमाची अींमलबेािणी प्रामुख्याने १)

नव्याने यायािया्या योेना, २) बींव असलेल्या प्रावे माक योेनाींचे पुनुनज्ेीिन ि ३) प्रावे माक
योेनाींची वे खभाल वुन
ु ती या ३ प्रकारात करण्यात येणार आहे .
(२) होय.

(३) सवर कायगक्रमाींतगगत विभागिार मींेर करण्यात आलेल्या योेनाींची सींख्या ि एकण
क्रकींमत खालीलप्रमाणे आहे .

नव्याने यायािया्या योेना
अ.क्र.

विभाग

मींेर

क्रकींमत (ुन.लक्ष)

योेना
१

कोकण विभाग

२६

३५९७.१०

२

पण
ु े विभाग

६४

२०९१३.१३

१०४

१९८११.७३

३

नामाक विभाग

वि.स. ३६९ (33)
४

औरीं गाबाव विभाग

९४

३१८१४.५३

५

अमरािती विभाग

४५

९७१७.७४

६

नागपर विभाग

११०

२२१५७.११

अ.क्र.

पुनुनज्ेीवित करािया्या प्रावे माक योेना
विभाग

मींेर

क्रकींमत (ुन.लक्ष)

योेना
१

कोकण विभाग

०

०.००

२

पण
ु े विभाग

०

०.००

नामाक विभाग

०२

६१८.१०

४

औरीं गाबाव विभाग

०२

२०३.७८

५

अमरािती विभाग

१०

१४११.९८

६

नागपर विभाग

०४

२३८.६७

३

सवर कायगक्रमाींतगगत राबविण्यात येणा-या नव पाणी पुरिठा योेना ि ्याकिरता

आिश्यक यन ीची तरतव हव.०७ मे, २०१६ रोेी्या ाासन यनणगयान्िये यनजश्चत करण्यात
आली असन, ्यामध्ये केडगाि, भाींडगाि, यित, पडिी, कडेठाण (ता.वौंड,जे.पुणे) येथील पाणी
पुरिठा योेनाींचा समािेा नाही.

(४) सवर कायगक्रमाींतगगत समाविष् एखावी योेना काही कारणाति रद्द ााल्यास अन्य
योेना घेण्याचे अच कार मा.मींत्री (पाणीपुरिठा ि ि्छता) याींचे अध्यक्षतेखालील सममतीस
आहे त. तथावप सवर सममतीने अद्याप कोण्याही योेना रद्द अथिा नव्याने समाविष्
केलेल्या नाहीत.
(५) प्रश्न लद््ाित नाही.

___________

राज्यातील ितनष्ट्ठ महाववर्यालयीन शशक्षि अनुदानाच्या प्रततक्षेत असल्याबाबत
(४७)

९३५०८ (२३-०८-२०१७).

श्री.डी.नी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती अशमता चव्हाण

(भोिर), श्री.अतकलम शेख (मालाड नजश्चम), श्री.अशमन नटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कयनषठ महाविद्यालयीन माक्षक गत १५ ि ागपासन अनुवाना्या प्रयतक्षेत
असन अनेक आचथगक अडचणीींचा सामना कुनन लवरयनिागह करीत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हवनाींक २० ेल
ु ,ै २००९ ्या ाासन यनणगयात राज्यातील २ हेार प्राथममक ि
२ हेार माध्यममक ाावाींचा कायम ाव िगवण्यात आला आहे मात्र यात कयनषठ
महाविद्यालयाींचा कोणताही लल्लेख नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, राज्यातील ४० ्क्केच कयनषठ महाविद्यालये १०० ्क्के अनुवानािर आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

वि.स. ३६९ (34)
(४) असल्यास, यासींवभागत ाासनाने कायम विना अनुवानीत कयनषठ महाविद्यालयाींनाही
कायम ाव काढन अनुवान वे ण्याबाबत कोणती कायगिाही केली आहे ,
(५)

असल्यास,

यासींवभागत

ाासनाने

यनणगय

घेऊन

कायम

विनाअनुवानीत

कयनषठ

महाविद्यालयाींनाही कायम ाव काढन अनव
ु ान वे ण्याबाबत कोणती कायगिाही केली आहे िा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१७) : (१) नाही. अनव
ु ानास पात्र घोव त केलेल्या ाावाींना
यन ी्या लपल तेनुसार अनुवान अनुज्ञेय राहील अाी तरतव आहे . तोपयगत माक्षकाींना िेतन
वे ण्याची ेबाबवारी ही सींबींच त सींथेची आहे .
(२) होय.
(३),

(४)

ि

(५) कायम

विनाअनुवान

त्िािर

परिानगी

हवलेल्या

ल्च

माध्यममक

ाावा/वकयनषठ महाविद्यालयाीं्या परिानगी आवे ाातील “कायम” ाव, ाासन यनणगय हवनाींक
२६ फेब्रुिारी, २०१४ अन्िये िगवण्यात आला आहे . कयनषठ महाविद्यालये/वल्च माध्यममक
ाावाीं्या मल्याींकनाबाबत्या प्रतािाींिर क्षेत्रीय तरािर कायगिाही सुुन आहे .
(६) प्रश्न लद््ाित नाही.

___________
रामराव झनि िला व वाणणज्य महाववर्यालय, मालेशाव (जि.वाशशम)
या महाववर्यालयावर प्रशासि नेमण्यास होणारा ववलांबाबत.
(४८) ९४०२४ (२१-०८-२०१७).

श्री.सांिय शशरसाट (औरां शाबाद नजश्चम) :

सन्माननीय उच्च

व तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मालेगाि (जे.िामाम) येथील रामराि ानक कला ि िाणणज्य महाविद्यालया्या
सींथे्या कारभारावि यी ि प्राचायग याीं्या ितगनाबाबत प्राासक नेमण्याकिरता

गत अनेक

ि ागपासन सींचालक (ल्च माक्षण) पण
ु े याींनी आवे ा वे ऊनही प्राासक नेमण्यास हवरीं गाई केली
ेात आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाविद्यालयातील प्राचायागने ाासकीय रक्कमेचा अपहार केल्याचे मसध्व
होऊनही ्याींचेिर कोणतीच कायगिाही केली ेात नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सींथाचालक ि प्राचायग याीं्याबाबत थायनक ि्ृ तपत्रातन बातम्या प्रमसध्व
ााल्यामुवे ाैक्षणणक िातािरणािर गींभीर पिरणाम होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सह.सींचालक अमरािती ि सींचालक (ल्च माक्षण) पुणे याींनी हव. २३ मे,
२०१७ रोेी िा ्या सम
ु ारास पत्रान्िये प्राासक नेमण्याबाबत ाासनास अहिाल वे ऊनही
प्राासक नेमण्यास हवरीं गाई केली ेाते, हे ही खरे आहे ,

(५) असल्यास, याबाबत ाासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३६९ (35)
श्री. ववनोद तावडे (१७-१०-२०१७) : (१) खरे नाही.
(२) प्रश्न लद््ाित नाही.
(३) प्रश्न लद््ाित नाही.
(४) प्रश्न लद््ाित नाही.
(५) प्रतािाची ाासन तरािर पडतावणी करण्यात येत असल्याने विलींबाचा प्रश्न लद््ाित
नाही.
(६) प्रश्न लद््ाित नाही.
___________
नांदरु बार जिल्हयािररता रमाीडा सुववधा तनशमषतीसाठी प्रतकताव मांिूर िरणेबाबत
(४९)

९४०६० (२१-०८-२०१७).

श्री.शशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर) :

सन्माननीय रमाीडा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नींवरु बार जेल्हयाकिरता क्रीडा सुवि ा यनममगतीसाठी आचथगक सहाय्य योेने अींतगगत लॉन

्े यनस मसींथे्ीक मैवानाचा ुन. २० लाखाींचा प्रताि मींेर करणेबाबतचे यनिेवन थायनक
लोकप्रयतयन ीींनी

मा.मींत्री, ाालेय माक्षण ि क्रीडा विभाग याींना हवनाींक २६ ेल
ु ,ै २०१६ रोेी

िा ्या सम
ु ारास हवले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सवर प्रकरणी मा.मींत्री महोवयाींनी कायगिाही करण्याचे आवे ा सींबींच त
अच काऱ्याींना हवले होते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत ाासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१७) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे .
(३) थायनक लोकप्रयतयन ीींनी माफारस केलेल्या बाल माक्षण केंद्र, नींवरु बार सींचमलत सहकार
मह ी श्री.अण्णासाहे ब पी.के.पा्ील माध्यममक विद्यालय, नींवरु बार या सींथे्या लॉन ्े यनस

मसींथेह्क मैवान प्रतािाची छाननी कुनन त्रु्ीींची पतगता करण्याबाबत क्रीडा सींचालनालयाने
जेल्हा क्रीडा अच कारी, नींवरु बार याींना कवविले आहे . त्रु्ीींची पतगता कुनन घेऊन सन २०१७-१८

्या क्रीडा सुवि ा यनममगतीसाठी आचथगक सहाय्य योेने्या प्रतािासोबत सवर प्रताि
मींेरीति सावर करण्याचे प्रतावित आहे .
(४) प्रश्न लद््ाित नाही.
___________
वरळी िोळीवाडा (मुांबई) येथील ऐततहाशसि किल्ल्याच्या

डाशडुिी व सौंदयगणविरणासाठी तनधी उनलब्ध होण्याबाबत
(५०)

९४८५२ (२१-०८-२०१७).

श्री.सतु नल शशांदे (वरळी) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांतकिृतति िायष

वि.स. ३६९ (36)
(१) िरवी कोवीिाडा (मुींबई) येथील ऐयतहामसक क्रकल्ल्या्या डागडुेी ि सौंवयीकरणासाठी
तसेच

सभोिताल्या

पिरसरा्या

सा
ु ोभीकरणासाठी

तातडीने

यन ी

लपल

करून

वे ण्याबाबतची मागणी थायनक लोकप्रयतयन ी याींेकडन सात्याने ाासनाकडे केली ेात आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सवरह मागणी्या अनु ींगाने ाासनाने चौकाी केली आहे काय, ्यात काय
आढवन आले ि लक्त यन ी लपल

करून वे ण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात

येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१७) : (१) अींात: खरे आहे .
(२) िरवी क्रकल्ल्या्या ेतन-वुन
ु तीचे ि सुाोमभकरणाचे सिाांगीण अींवाेपत्रक बनिण्याचे
काम चाल आहे .

(३) प्रश्न लद््ाित नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नाशनूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
ाासकीय मध्यिती मुद्रणालय, नागपर.

