महाराष्ट्र विधानपररषद
पाचिे अधधिेशन, २०१६
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
शुक्रिार, ददनाांि १६ डिसेंबर, २०१६ / अग्रहायण २५, १९३८ (शिे)
(१)

शालेय शशक्षण, क्रीिा आणण युिि

िल्याण, उच्च ि तां्रशशशक्षण, मराठी

भाषा, साांस्िृतति िायय, अल्पसांखयाांि
वििास ि िक्फ मां्रशी

(२)

अन्न ि नागरी पुरिठा आणण ग्राहि

सांरक्षण, अन्न आणण षषध प्रशासन,

याांचे प्रभारी विभाग

सांसदीय िायय मां्रशी

(३)

पयायिरण मां्रशी

(४)

पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ६८
-------------------------------------

राज्यातील विनाअनुदातनत शाळाांच्या अटी ि शती रद्द िरुन अनद
ु ान दे ण्याबाबत
(१)

*

२३९८६

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण

पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.प्रिाश गजशभये,
श्री.रामराि

िििुते,

अॅि.राहुल

नािेिर,

श्री.आनांद

ठािूर,

श्री.धनांजय

मुांि,े

श्री.सततश चव्हाण, श्री.अशोि ऊफय भाई जगताप, श्री.श्रीिाांत दे शपाांि,े श्री.दत्ता्रशय
सािांत : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) लाज्या ील विनाअनद
ु ानन
सेचा ख शाळाींच्या िगग

शाळाींना सलसी् २० ्क्ीे अनुदान दे ण्याचा खा

ुीडयाींना अनद
ु ान दे ण्याचा खा शासनाने ननर्गय घे ला

असल्याचा खे माहे सप््ें बल, २०१६ मध्ये िा त्यादलम्यान ननदशगनास आले आहे , हे
ाले आहे ीाय,
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(२) असल्यास, सदल शाळा अनद
ु ानास पात्र ठलल्या, त्या शाळे ील प्राथममी सिग
िगग प्रग

असािे , नििी/दहािीचा खा ननीाल १०० ्क्ीे असािा इत्यादी जाचा खी

अ्ी ि श ी घा ल्याने शासनाने घे लेल्या ननर्गयाबाब
जा

(३)

आहे , हे ही ाले आहे ीाय,
असल्यास,

उपलोक्

प्रीलर्ी

शासनाने

चा खौीशी

ननषेध व्यक्

ीरुन

ननर्गया ील मल्
ु याींीनाच्या जाचा खी अ्ी ि श ी लद्द ीलर्ेबाब
ीेली िा ीलण्याीं

ये

आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे
श्री. विनोद ताििे : (१)

सदल

ीेला

शासन

ीोर् ी ीायगिाही

?

होय. अनद
ु ानास पात्र घोवष

शाळाींना सलसी् २० ्क्ीे अनद
ु ान दे ण्यास विही
लाहून मान्य ा दे ण्या आली आहे .
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्ाि नाही.

ीलण्या

आलेल्या

अ्ी ि श ींच्या अधधन

----------------मालाि (पश्श्चम) मब
ांु ई येथील शशधािाटप िेंद्राच्या
(२)

*

अधधिाऱयाांविरुध्द िारिाई िरण्याबाबत

२५७०४

श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.खिाजा बेग :

सन्माननीय अन्न, नागरी परु िठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा
ील ील ीाय (१)

मालाड (पश्श्चा खम) मुींबई येथील ४२-ग या मशधािा्प ीेंद्रा ील अधधीाली

याींनी नागरलीाींीडून ीाम ीलण्याबाब

लाचा ख घे ल्याचा खे ददनाींी ३१ ऑगस््, २०१६

लोजी िा त्यासुमालास ननदशगनास आले, हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, उक्

प्रीलर्ी धचा खत्रफि

ि अन्य पलु ािे श्री.प्रमोद पेडर्ेील याींनी

मा.अन्न ि नागली पुलिठा मींत्री याींना शुद्ींग ीेलेली सीडी ि अन्य पुलाव्याींसह
क्राल दे ऊनही सींबधीं ध

दोषी अधधीाऱयाींविरुध्द ीोर् ीही ीालिाई ीलण्या

नाही, हे ही ाले आहे ीाय,

आली

(३) असल्यास, मशधािा्प ननयींत्री, सधचा खि ि मींत्री याींना प्रमोद पेडर्ेील ि
अन्य नागरलीाींनी ददलेला

क्राल अजग ि पैसे घे ाना ीलण्या

आलेल्या

शुद्ींगमध्ये ीेंद्राचा खे अधधीाली दोषी असल्याचा खे नमद
ू ीेले असन
ू , सादल ीलण्या
आलेल्या अन्य पलु ाव्याींमध्ये ीोर्ीोर्त्या बाबीींचा खा समािेश ीलण्या

आला आहे ,
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(४) असल्यास, उपलोक्

प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीरुन दोषी असलेल्या

अधधीाऱयाींविरुध्द ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या ये
(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे
श्री. धगरीश बापट : (१) याबाब चा खी
(२) नाही.
(३)

क्राल अजागसोब

?

क्राल प्राप्

सी.डी. व्यन रलक्

आहे ,

झाली आहे .

अन्य पुलािे सादल ीेलेले नाही .

(४) श्रीम ी फीलर् ीौमशी, मशधािा्प अधधीाली ि श्री. सींजय गोहील, सहायी
मशधािा्प

सीृ दशगनी
ीलण्या
आहे .

प्रस् ावि

अधधीाली
क्राली

याींचा खी

प्राथममी

चा खौीशी

ीलण्या

आलेली

आहे .

य य आढळून आलेले आहे . त्यामळ
ु े त्याींचा खी अन्यत्र बदली

आलेली आहे . सीडीचा खी पड ाळर्ी िॉले श्न्सी सायन्स लॅ बोले ्लीने ीेलेली

त्याींच्या

ीलण्या

(५) प्रश्न उद्ाि

अहिालानुसाल

आलेली आहे .

नाही.

सदल

अधधीाऱयाींविरुध्द

ाा ेननहाय

चा खौीशी

-----------------

बीि श्जल्हा पररषदे मध्ये टँ िर िां्रशाटदारास दे यिे अदा
(३)

*

िरताना झालेल्या आधथयि गैरव्यिहाराबाबत

२३८३२

श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.नरें द्र पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

२२६०७ ला ददनाांि २८ जल
ु ै, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:
सन्माननीय पाणीपरु िठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील
ीाय (१) बीड श्जल्हा परलषदें गग

्ीं चा खाई ीालािधी

सन २०१५-१६ मध्ये ्ँ ील

ीींत्रा्दालाने ीेलेल्या गैलव्यिहालाचा खी चा खौीशी विभागीय आयुक्
या ीींत्रा्दालास अदा ीेलेल्या दे यीाचा खी

याींनी ीेली

पासर्ी मख्
ु य लेाा ि वित्

सेचा ख

अधधीाली

याींनी ीरुन याबाब चा खा अहिाल ददनाींी १३ जन
ू , २०१६ लोजी मख्
ु य ीायगीाली
अधधीाली, श्जल्हा परलषद, बीड याींना ददला, हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, विभागीय आयुक्
मुख्य लेाा ि वित्

याींनी दोषीींविरुद्ध ीालिाई ीलर्ेबाब

अधधीाली याींचा खी

आणर्

पासर्ीमध्ये आढळलेल्या आधथगी

गैलव्यिहालाबाब चा खा अहिाल मख्
ु य ीायगीाली अधधीाली, श्जल्हा परलषद, बीड
याींच्याीडे प्राप्

ाले आहे ीाय,

होिन
ू ही त्याींनी दोषीविरुद्ध ीोर् ीही ीायगिाही ीेली नाही, हे ही
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(३) असल्यास, उक्

प्रीलर्ी अधधीाऱयाींचा खे सींगनम

(४) असल्यास, उक्

प्रीलर्ा ील दोषी अधधीाली ि ीींत्रा्दालाविरुद्ध शासनाने

पा ळीिल दोषीींविरुद्ध ीायगिाही ीलण्यास विलींब हो
ीोर् ी ीालिाई ीेली िा ीलण्या

ये

असल्यामुळे प्रशासीीय

आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे ाले आहे .
(२) हे ाले नाही.

या प्रीलर्ी विभागीय चा खौीशीचा खी ीायगिाही सरु
ु ीलण्या

(३) हे ाले नाही.

आली आहे .

(४) विभागीय आयक्
ु , औलीं गाबाद याींनी चा खौीशीअीं ी ददलेल्या ननदे शानस
ु ाल
त्ीामलन

ग्विीास

अधधीाली,

हमसलदाल, गेिलाई श्री.चा खींद्रीाीं

सुरु ीलण्या

आली आहे .

मुख्य लेाा ि वित्

मद
ु याींनस
ु ाल

सींबधीं ध

गेिलाई

श्री.जी.बी.सािीं

सेचा ख

त्ीामलन

शेळीे याींचा खेविरुध्द विभागीय चा खौीशीचा खी ीायगिाही

अधधीाली याींचा खे

पींचा खाय

पासर्ीमध्ये उपश्स्थ

सममत्याींमािग

आक्षेपाधीन

ीेलेल्या
लक्ीम

रुपये ३,२७,५०७/- ठे ीेदालाींच्या दे य लीमे न
ू िजा ीरुन दे यीे अदा ीलण्या
आलेली आहे .

सेचा ख ्ँ ीलच्या ाेपा ि क्षम ा नेमन
ू ददलेल्या उद्ािापासन
ू

अीं ल लॉगबी
इत्यादी बाबीींचा खी
ु

पासर्ी श्जल्हा परलषदे ने िेळोिेळी ीेली

असल्याचा खे मख्
ु य ीायगीाली अधधीाली, श्जल्हा परलषद बीड याींनी ीळविले आहे .
(५) प्रश्न उद्ाि

(४)

*

नाही.

-----------------

राहू बेट (ता.दौंि, श्ज.पुणे) येथील स्िस्त धान्य शशधािाटप िेंद्रात
धान्याचा िाळाबाजार होत असल्याबाबत
२५६४२

िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा

ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) लाहू बे् ( ा.दौंड, श्ज.पर्
ु े) येथील स्िस् धान्य मशधािा्प ीेंद्रा धान्याचा खा
सलागस ीाळाबाजाल हो असन
ू याबाब सींबींधध अधधीाऱयाींीडे क्राल ीरुनही
ीोर् ीचा ख ीालिाई हो नसल्याने अशा दी
ु ानदालाींिल दीं डात्मी ीालिाई ीरुन

त्याींचा खे पलिाने ीायमचा खे लद्द ीलण्याचा खी मागर्ी स्थाननी नागलीीाींनी शासनाीडे
माहे सप््ें बल, २०१६ मध्ये िा त्यादलम्यान ीेली, हे ाले आहे ीाय,
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(२) असल्यास, उपलोक्

प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय, त्या

आढळून आले, चा खौीशीनूसाल सींबधीं ध
ीोर् ी ीालिाई ीेली िा ीलण्या

ये

दी
ु ानदालाींिल ि सींबधीं ध
?

श्री. धगरीश बापट : (१), (२) ि (३) दौंड (श्ज.पर्
ु े)
परलसला

ले शननींगच्या

मालाचा खा

ीाळाबाजाल

हो

ालक्
ु या ील लाहू बे्
असल्याबाब चा खी
क्राल

शासनाीडे माहे सप््ें बल, २०१६ मध्ये िा त्यादलम्यान प्राप्
थावप, लोीम

अधधीा-याींिल

आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

ीाय

झालेली नाही.

या ित्ृ पत्रामध्ये ददनाींी २८ ऑगस््, २०१६ लोजी

“लाहूबे् परलसला ले शननींगचा खा ीाळाबाजाल” या मशषगीाााली प्रमसध्द झालेल्या
बा मीच्या अनष
ु ींगाने चा खौीशी ीेली अस ा, लाहूबे् परलसला ले शननींगच्या मालाचा खा
ीाळाबाजाल हो

नसल्याचा खे ननदग शनास आले.

----------------राज्यातील सीमालगत श्जल््यातील अनेि गािाांमध्ये मराठी माध्यमातून
(५)

*

शशक्षण घेण्याची पुरेशी सोय उपलब्ध नसल्याबाबत

२६२८९

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९०४६ ला ददनाांि ५ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या
उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा
ील ील ीाय (१)

लाज्या ील

सीमालग

श्जल््या ील

अनेी

गािाींमध्ये

मलाठी

भावषी

विदयाथी सींख्येच्या मानाने मलाठी माध्यमा न
ू मशक्षर् घेण्याचा खी पुलेशी सोय
उपलब्ध

नसल्याने

या

भागा

अश्स् त्िा

असलेल्या

विदयाय याांना मशक्षर् घ्यािे लाग े, हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, उपलोक्
आढळून आलेले आहे ,

इ ल

माध्यमा न
ू

प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय, त्या

दनस
ु ाल लाज्या ील सीमालग

ीाय

श्जल््या ील गािाींमधील

मलाठी भावषी विदयाय याांचा खी मलाठी माध्यमा ील मशक्षर्ाचा खी गैलसोय होऊ नये,
यासाठी ीोर् ी उपाययोजना ीेली िा ीलण्या
(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

ये

आहे ,
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श्री. विनोद ताििे : (१) अींश

(२) महालाषर स्ियींअथगसहाश्यय

ाले आहे .

शाळा (स्थापना ि विननयमन) अधधननयम,

२०१२ नुसाल निीन शाळाींना पलिानगी दे ण्या

ये

असल्याने सीमेलग

श्जल््या ील विदयाय याांना शैक्षणर्ी सवु िधा उपलब्ध झालेली आहे .
२०१५-१६ पासन
ू “सलल” प्रर्ाली नव्याने सुरु ीलण्या

सेचा ख सन

आली आहे . त्यामध्ये

चा खाईल्ड रफीीं गचा खी व्यिस्था आहे . त्यानूसाल, प्रत्येी विदयाय याांच्या मशक्षर्ािल
शासनाचा खे लक्ष लाहर्ाल आहे .
(३) प्रश्न उद्ाि

नाही.

-----------------

ठाणे श्जल्हयातील ५ तालक्
ु यामध्ये दवु षत पाण्यामळ
ु े
(६)

*

नागररिाांना विविध आजाराांची झालेली बाधा

२४०६९

श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.सुतनल तटिरे , श्री.रामराि िििुते, श्री.सततश चव्हाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

११७५३ ला ददनाांि १४ डिसेंबर, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील
ीाय (१)

ठार्े श्जल्हया ील ५

ालुक्याींमध्ये

माहे जुल,ै २०१६ ि ऑगस््, २०१६

मध्ये घे लेल्या १३४९ पार्ी नमन्
ु याींमध्ये १४४ पार्ी नमुने दवु ष
ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, या दवु ष

आढळले, हे

पाण्यामळ
ु े श्जल्हया ील ग्रामीर् भागा ील ५९०

नागरलीाींना ीािीळ, गॅस्रो, ीॉलला, जुलाब या आजालाींचा खी बाधा झाली, हे ही ाले
आहे ीाय,

(३) असल्यास, सदल भागा ील जन ेला शुध्द पार्ी दे ण्याबाब
ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

ये

आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

शासनाने

?

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय.
(२) अींश

ाले आहे .

ठार्े श्जल््या

माहे जानेिाली

े ऑगस््, २०१६ या ीालािधी

गॅस्रो, जल
ु ाब या आजालाींचा खी एीूर् ५८० व्यक् ीींना लागर् झाली हो ी.
मत्ृ यू झालेला नाही.

ीािीळ,

थावप,
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(३) विभागामािग

सींबधीं ध

ग्रामपींचा खाय ीींना वपण्याचा खे पार्ी साठयाचा खे

शुध्दीीलर् ीरुन घेर्े, ग्रामपींचा खाय ीच्याि ीने गािा
ि गाळून घेर्े, िा्प ीलण्या
दे ण्या

ात्ीाळ

दिींडी दे र्े, पार्ी उीळून

आलेल्या मेडडक्लोलचा खा िापल ीलर्े इत्यादी सूचा खना

आल्या. सींपर्
ू ग जलिाहीन्या स्िच्छ ीरुन पार्ी गळ ी बींद ीेली ि

श्ब्लचा खीींग पािडलचा खा िापल ीलर्ेबाब
सदयश्स्थ ी

योग्य

ी उपाययोजना ीलण्या

शध्
ु द पार्ीपलु िठा सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद्ाि

नाही.

आली.

-----------------

सोलापरू येथील एव्हॉन िांपनीतील इफेड्रीन या अांमलीपदाथायच्या साठ्याबाबत
(७)

*

२३७०९

श्री.नारायण राणे, श्री.सांजय दत्त :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

२००१४ ला ददनाांि २० जुल,ै २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत :
सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील
ीाय -

(१) सोलापूल येथील एव्हॉन ीींपनी

पदाथागचा खा साठा ठार्े पोमलसाींनी जप्

ीोट्यिधी फीीं म ीचा खा इिेड्रीन या अींमली
ीेल्यानीं ल या प्रीलर्ाचा खा

पास दक्ष ा

पथीाने ीेला असल्याचा खे माहे सप््ें बल, २०१६ मध्ये िा त्यादलम्यान ननदशगनास
आले, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, या प्रीलर्ा
सा

अधधीाऱयाींचा खा

अींमलीपदाथग

प्रन बींधी

लाज्याच्या अन्न ि औषध प्रशासन विभागा ील

हलगजीपर्ा

ीादयान्िये

ीालर्ीभू
गुन्हा

असल्यामळ
ु े

दााल

ीलण्या

त्याींच्याविरुध्द

आल्याचा खे

माहे

ऑक््ोबल, २०१६ मध्ये िा त्यादलम्यान ननदशगनास आले आहे , हे ही ाले आहे
ीाय,

(३) असल्यास, उपलोक्

प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीरुन या प्रीलर्ा

असलेल्या दोषी अधधीाऱयाींिल ीोर् ी ीालिाई ीेली िा ीलण्या
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

ये

सहभागी

आहे

श्री. धगरीश बापट : (१) अन्न ि औषध प्रशासनाच्या दक्ष ा पथीाने ददनाींी
१९ एवप्रल, २०१६
आहे .

(२) नाही.

े २९ एवप्रल, २०१६ या ीालािधी

सींस्थेचा खी

पासर्ी ीेली
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(३) सह आयुक्

(दक्ष ा) याींचा खा

पासर्ी अहिालाच्या अनष
ु ींगाने सींबधीं ध

अधधीाऱयाींना महालाषर नागली सेिा (मशस्
ीालर्े दाािा नो्ीसा दे ण्या
ॲण्ड

ि अपील) ननयम १९७९ अीं गग

आल्या आहे .

सायीोरावपी

सेचा ख, सींबींधध

नालीोद्क्स

ड्रग्ज

सबस््न्सेस

ॲक््

विभागामािग

मा.महाअमभयोक् ा याींना सादल ीलण्यास आला आहे .

अधधीाऱयाींिल

१९८५

ाालील

ल ुदीनूसाल ीालिाईच्या िैध ेबाब चा खा प्रस् ाि अमभप्रायासाठी विधी ि न्याय

(४) प्रश्न उद्ाि

(८)

*

नाही.

-----------------

नाांदेि श्जल्हा पररषद शाळाांसह विनाअनद
ु ातनत शाळाांतील विद्यार्थयाांना
तनधायररत िेळेत पस्
ु तिे वितरीत िरण्याबाबत
२५८५२

श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय शालेय शशक्षण

मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१)

नाींदेड

श्जल्हापरलषदें गग

पहीली

े

आठिी

पयां च्या

विदयाय यागना

ददनाींी १० जून, २०१६ पूिी क्रममी पस्
ु ीे दे ण्याचा खे आदे श अस ानाही मशक्षर्
विभागा ील

पाठ्यपस्
ु ी

वि लर्

विभागाच्या

हलगजीपर्ामळ
ु े विदयाय याांना

पुस् ीे ममळण्यास विलींब झाला असल्याचा खे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यादलम्यान
ननदशगनास आले, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, या पस्
ु ी वि लर्ा न
ू ााजगी विनाअनद
ु ानन

पालीाींमध्ये अींस ोष ननमागर् झाला आहे , हे ही ाले आहे ीाय,
(३)

असल्यास,

विनाअनद
ु ानन
ीलण्याबाब

उपलोक्

शाळाीं ील

प्रीलर्ी

विदयाय याांना

शासनाने

ननधागरल

ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

श्री. विनोद ताििे : (१) हे ाले नाही.
(२) ि (३) सिग मशक्षा अमभयान

ीेंद्र

या

ये

श्जल्हा
िेळे

आहे ,

पुलस्ीृ

शाळा िगळल्याने
परलषद

शाळाींसह

योजनें गग

मोि

पस्
ु ीे

वि ली

पाठ्यपस्
ु ी योजना लाबविण्या ये े. ीेंद्र शासनाच्या ननीषानुसाल स्थाननी
स्िलाज्य सींस्थाींच्या शाळा ि ााजगी अनद
ु ानन शाळाींमध्ये इयत् ा १ ली े ८
िी च्या िगाग मशीर्ाले विदयाथी या योजनेसाठी पात्र आहे . विनाअनद
ु ानन
शाळाींमधील विदयाय याांना सदल योजना लागू नाही.
(४) प्रश्न उद्ाि

नाही.

-----------------
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िाशशम श्जल््यातील िोंगरकिन्ही येथील जलस्िराज्य तफे पाांगरी
(९)

िुठे गािाजिळ उभारलेल्या जलशुध्दीिरण प्रिल्पाबाबत

*

२६४५०

श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय पाणीपरु िठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील
ीाय -

(१) िामशम श्जल््या ील डोंगलफीन्ही श्जल्हा परलषद सीगलमध्ये जलस्िलाज्य

िे चा खाींडस ि अधधी पाचा ख गािे ही मोठी पार्ीपुलिठा योजना सरु
ु ीेली

असन
ू पाींगली ीुठे

गािाजिळ उभाललेला जलशध्
झाला
ु दीीलर् प्रील्प सरु
ु

नसल्याचा खे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यादलम्यान ननदशगनास आले आहे , हे ाले
आहे ीाय,

(२) असल्यास, याप्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीरुन सदल प्रील्प ीायागश्न्ि
या योजने ील गािाींना पार्ीपुलिठा ीलण्याबाब
ीलण्या

ये

आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

ीरुन

ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा

?

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) नाही, हे ाले नाही.

िामशम श्जल््या ील डोंगलफीन्ही श्जल्हा परलषद सीगलमध्ये चा खाींडस ि

अधधी पाचा ख गाींिे ही पार्ीपलु िठा योजना जलस्िलाज्य
नाही.

(२) प्रश्न उद्ाि

िे लाबविण्या

आलेली

नाही.

(३) प्रश्न उद्ाि

नाही.

-----------------

शासिीय िला महाविद्यालय, षरां गाबाद येथील
(१०)

*

शशक्षिाांच्या जागा ररक्त असल्याबाबत

२५२०७

श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांिे :

सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) शासीीय ीला महाविदयालय, औलीं गाबाद येथे २५ मींजूल पदाींपी
ै ी िक्
मशक्षी ीायमस्िरुपी असून २३ जागा रलक्
(२) असल्यास,

ात्पुलत्या स्िरुपा

ामसीा

आहे , हे ाले आहे ीाय,

त्िािल मशक्षी नेमले जा

त्याींच्याीडून विदयाय याांना शैक्षणर्ी िायदा हो
ऑक््ोबल, २०११ च्या दस
ु ऱया आठिडया

२

असन
ू

नसल्याने विदयाय याांनी माहे

आींदोलन ीेले, हे ही ाले आहे ीाय,
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(३)

सेचा ख, विदयाय याांना सोई सुविधा दे ण्यासाठी महाविदयालय प्रशासनाने ५०

लक्ष रुपयाचा खा प्रस् ाि सींचा खालीाीडे सादल ीेला असन
ू त्यािल ीायगिाही झाली
नसल्यामुळे विदयाय याांचा खे शैक्षणर्ी नी
ु सान हो
(४) असल्यास, उक्

आहे , हे ाले आहे ीाय,

प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीरुन मशक्षीाींच्या जागा त्िली

भलण्यासाठी ि विदयाय याांना सोई सुविधा उपलब्ध ीरुन दे ण्याबाब
ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

ये

आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

ीोर् ी

?

श्री. विनोद ताििे : (१) नाही. शासीीय ीला महाविदयालय, औलीं गाबाद येथे
प्राध्यापी २ पदे ि अधधव्याख्या ा, २३ पदे अशी एीूर् २५ अध्यापीीय पदे
मींजलू आहे . त्यापैीी २ अधधव्याख्या ा ननयमम
हीं गामी स्िरुपा
पदे भलण्या
(२) नाही.

स्िरुपा , १ अधधव्याख्या ा

ि १५ अधधव्याख्या ा ीींत्रा्ी हीं गामी स्िरुपा

आली असन
ू ७ जागा रलक्

आहे .

अशी एीूर् १८

(३) महाविदयालयाने ५० लक्ष रुपयाींचा खा प्रस् ाि सादल ीेला असन
ू विदयाय याांच्या
सोयी सवु िधाींसाठी आिश्यी असलेले अदययाि
प्रफक्रया सरु
ु आहे .
(४) ननयमम
जाहीला

स्िरुपा

प्रमसध्द ीलण्या

साहीत्य ाले दी ीलण्याचा खी

जागा भलण्यासाठी महालाषर लोीसेिा आयोगामािग

आली असन
ू पदभल ीचा खी ीायगिाही सुरु आहे . ीाही

साहीत्य आधीचा ख उपलब्ध असल्यामळ
ु े विदयाय याांचा खे शैक्षणर्ी नुीसान होर्ाल
नाही याचा खी दक्ष ा घेण्या
(५) प्रश्न उद्ाि

नाही.

ये

आहे .

-----------------

राज्यात शीतपेयाांच्या बाटल्याांमध्ये विषद्रव्याांचा समािेश असल्याबाबत

(११)

*

२३८४०

श्री.सांजय दत्त, श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील
ीाय -

(१) लाज्या

िापलल्या जार्ा-या पेप्सी, ीोीा ीोला, माऊीं्न डय,ू स्प्राई् आणर्

सेिन अप या शी पेयाींच्या बा्ल्याींमध्ये विषद्रव्याींचा खा समािेश असल्याचा खे आलोग्य

मींत्रालयाच्या अहिाला न
ू माहे ऑक््ोबल, २०१६ मध्ये िा त्यादलम्यान ननदशगनास
आले, हे ाले आहे ीाय,
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(२) असल्यास, उपलोक्
सींपूर्ग

प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय, चा खौीशीचा खा

पशील ीाय आहे , त्यानुसाल लाज्या

या पेप्सी, ीोीा ीोला, माऊीं्न

डय,ू स्प्राई् आणर् सेिन अप या शी पेयाींिल बींदी आर्ण्याबाब
ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

ये

आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

ीोर् ी

?

श्री. धगरीश बापट : (१) हे ाले नाही.
(२) प्रश्न उद्ाि
(३) प्रश्न उद्ाि

नाही.
नाही.

-----------------

राज्यातील विधी महाविद्यालये मान्यतेच्या
(१२)

अटी ि शतीची पत
य ा िरीत नसल्याबाबत
ू त

*

२४८४०

श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) लाज्या ील विधी महाविदयालये मान्य ेच्या अ्ी ि श ीचा खी पू ग ा ीली

नसल्याचा खे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्या दलम्यान ननदशगनास आले, हे ाले
आहे ीाय,

(२) असल्यास, मान्य ेच्या अ्ी ि श ीचा खे पू ग ा ीली

नसल्याबाब

२५

महाविदयालयाींिल बाल ीौश्न्सल ऑि इींडडयाने ीठोल ीालिाई ीलण्याचा खे शासनाला
ननदे श ददले आहे , हे ही ाले आहे ीाय,
(३) असल्यास, उपलोक्
ये

आहे ,

प्रीलर्ी शासनाने ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे
श्री. विनोद ताििे : (१) अींश

?

ाले आहे .

(२) बाल ीौश्न्सल ऑि इींडडयाने त्याींच्या Rules of Legal Education २००८
प्रमार्े अींमलबजािर्ी ीलर्ेबाब

ीळविले आहे .

(३) बाल ीौश्न्सल ऑि इींडडया याींच्या Rules of Legal Education २००८
प्रमार्े

ज्या

महाविदयालयाच्या

त्र्
ु ी

ननदशगनास आल्या

ीलण्याच्या सुचा खना सींचा खाली, उच्चा ख मशक्षर्, पुर्े याींना दे ण्या
(४) प्रश्न उद्ाि

नाही.

-----------------

आहे ,

त्या

पुर्ग

आलेल्या आहे .
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नगाांि (ता.श्ज.धुळे) येथील श्री.अण्णासाहे ब द.िा.पाटील माध्यशमि विद्यालय
(१३)

या शाळे तील शशक्षि याांच्या बेिायदे शीर तनलांबनाबाबत

*

२६६१२

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ायणी : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी

पुढील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) नगाींि ( ा.श्ज.धळ
ु े ) येथील श्री.अण्र्ासाहे ब द.िा.पा्ील माध्यममी विदयालय
या शाळे ील एी मशक्षी श्री.मी
ु े श पिाल याींनी त्याींचा खे बेीायदे शील
ननलींबनासींदभाग मा.मींत्री शालेय मशक्षर् याींचा खेीडे माहे जुल,ै २०१६ मध्ये िा
त्यादलम्यान ननिेदन ददले आहे , हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, मशक्षर् उपसींचा खाली, नामशी याींनी त्याींच्या ननिेदनाच्या अनष
ु ींगाने

चा खौीशी ीरुन चा खौीशीअीं ी श्री.मुीेश पिाल याींचा खे ननलींबन लद्द ीरुन त्याींना रुजू
ीरुन घेण्यासींदभाग

हे ही ाले आहे ीाय,
(३)

असल्यास,

ददनाींी ३ ऑगस््, २०१६ लोजी आदे श ननगगमम

मशक्षर्

उपसींचा खाली,

अींमलबजािर्ी सींस्थेने अदयापपयां

नामशी

याींनी

ददलेल्या

ीेलेली नाही, हे ही ाले आहे ीाय,

(४) असल्यास, श्री.मुीेश पिाल याींना

ीेले आहे ,
आदे शाचा खी

ात्ीाळ रुजू ीरुन घेण्याबाब ,

सेचा ख

आदे शाचा खी अींमलबजािर्ी न ीलर्ाऱया सींस्थाचा खालीाींविरुध्द ीोर् ी ीालिाई ीेली
िा ीलण्या

ये

आहे ?

श्री. विनोद ताििे : (१) हे ाले आहे .
(२) हे ाले आहे

(३) हे ाले आहे .
(४) सींबधीं ध

सींस्थाचा खालीाच्या ननर्गयाविरुध्द ननलींबब

मख्
ु याध्यापी याींनी

मा. वपठासीन अधधीाली, शालेय न्यायाधधीलर्, नामशी याींचा खेीडे अवपल क्रमाींी
११/२०१६ दााल ीेले आहे . सदल प्रीलर् न्यायप्रविषठ आहे .
-----------------

(१४)

*

गरुिा िेशमिल्स (ता.खेि, श्ज.रत्नाधगरी) या
िांपनीत झालेल्या िायू गळतीबाबत
२३८५६

श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा

ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) ाेड (श्ज.लत्नाधगली) ालुक्या ील लो्े औदयोधगी िसाह ी प्रदष
ू र् ि
ीालाान्याींमधील अपघा ाींचा खी मामलीा सरु
ु असल्याचा खे माहे जल
ु ै ि ऑगस्् २०१६
मध्ये िा त्यादलम्यान ननदशगनास आले, हे ाले आहे ीाय,
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(२) असल्यास, गरुडा ीेममील्स ीींपनी

ददनाींी ११ ऑगस्् २०१६ लोजी िा

त्यासुमालास िायू गळ ीमुळे मुीेश सुभाष पिाल याचा खा मत्ृ यू झाला असन
ू अननल
गींगालाम हळदे हा ीामगाल अत्यिस्थ झाला आहे , हे ही ाले आहे ीाय,
(३) असल्यास, उपलोक्

प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीरुन ीालाान्यामधील िायू

गळ ी ि प्रदष
ु र् लोाण्यासाठी ीोर् ी ीालिाइग ीेली िा ीलण्या
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

ये

आहे ,

श्री. रामदास िदम : (१) ि (२) हे ाले आहे .

(३) मे.गरुडा ीेममील्स, प्लॉ् क्र.बी-४६, महालाषर औदयोधगी विीास महामींडळ,
लो्े या उदयोगा

मींडळाने ददनाींी १८/०८/२०१६ लोजी पुढील आदे श ममळे पयां

उत्पादन पन्
ु हा चा खालू न ीलण्याबाब
ीालाान्याचा खे उत्पादन बींद आहे .
(४) प्रश्न उद्ाि

नाही.

ननदे श ददलेले आहे . सदयश्स्थ ी

-----------------

राज्यात इांग्रजी माध्यमाांच्या खाजगी नसयरी ि शाळाांमध्ये दजेदार
(१५)

*

शशक्षणाच्या नािाखाली भरमसाठ शल्
ु ि आिारत असल्याबाबत
२६३४५

श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६१७२

ला ददनाांि १५ माचय, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय
शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) लाज्या

इींग्रजी माध्यमाींच्या ााजगी नसगली ि शाळाींमध्ये दजेदाल मशक्षर्ाच्या

नािाााली भलमसाठ शल्
ु ी आीालर्ी ीरुन पालीाींचा खी आधथगी िसिर्ी
ू ीेली
जा

आहे , हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, शुल्ीामध्ये दलिषी ीमाल १५ ्क्क्यापयग

िाढ ीलण्याचा खे

अधधीाल अस ाींनाही ननयमाींचा खे उल्लींघन ीरुन शल्
ु ी आीालर्ी ीेली जा

आहे ,

(३) असल्यास, उपलोक्

ीाय

हे ही ाले आहे ीाय,
आढळून आले,

प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय, त्या

दनुसाल लाज्या ील फी ी शाळाींनी ननयमाींचा खे उल्लघींन ीरुन

शुल्ी आीालर्ी ीेल्याचा खे आढळून आले आहे ,
(४) असल्यास, उक्
ीलण्या

ये

आहे ,

दोषी शाळाींिल शासनाने ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा

(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?
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श्री. विनोद ताििे : (१) ि (२) अींश
(३) ि (४) लाज्या

ाले आहे .

३७ शाळाींनी ननयमाींचा खे उल्लींघन ीेल्याचा खे आढळून आले.
महालाषर शैक्षणर्ी सींस्था (शल्
ु ी विननयमन) अधधननयम २०११ अीं गग

लाज्यस् लीय पुनलीक्षर् समम ी ि विभागीय शल्
ु ी सममत्या गठी
आल्या आहे . सदल सममत्याींमािग
जादा शल्
ु ी आीालर्ाऱया
क्रालीबाब

*

शाळाींच्या

ीालिाई होर्ाल आहे .

(५) प्रश्न उद्ाि

(१६)

ीलण्या

नाही.

-----------------

राज्यात आांतरराष्ट्रीय दजायच्या मॉिेल शाळा सुरु िरण्याबाबत
२६१४१

श्रीमती हुस्नबानू खशलफे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी

पुढील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) लाज्यामध्ये शैक्षणर्ी गर्
ु ित् ा ि पायाभू

सवु िधाींचा खा दजाग िाढविण्यासाठी

आीं ललाषरीय दजाग असलेल्या मॉडेल शाळा सरु
ु ीलण्याविषयी मशक्षर् सधचा खिाींीडून
आढािा घेण्या

येऊनही मींबत्रमींडळाने ननर्गय घे ला नसल्याचा खे माहे ऑक््ोबल,

२०१६ मध्ये िा त्यादलम्यान ननदशगनास आले, हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, लाज्या ील प्रत्येी श्जल््या

पहीली

े दहािीपयां

प्सींख्या असलेल्या या आीं ललाषरीय दजागच्या मॉडेल शाळा विीमस

ननर्गय मशक्षर् विभागाीडून घे ला जार्ाल आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

पाचा खशे

ीलण्याचा खा

(३) असल्यास, मशक्षर् विभागाच्या सधचा खि पा ळीिल आीं ललाषरीय दजागच्या
शाळाींप्रमार्े ग्रामीर् भागा

मॉडेल शाळा सरु
ु ीलण्याबाब

प्रस् ावि

असन
ू

श्जल्हा परलषद प्राथममी मशक्षर्ाधधीाऱयाींशी प्राथममी चा खचा खाग सरु
ु असन
ू अशा
प्रीालच्या

मॉडेल

शाळा

ग्रामीर्

भागा ील विदयाय याांसाठी िसन गह
ृ

आदद

सुविधेसह निोदय ि इ ल ीेंदद्रय विदयालयाींच्या ध ीिल शहला /श्जल््याच्या
दठीार्ी सरु
ु ीलण्याबाब

शासनाने ीोर् ा ननर्गय घे ला िा घेण्या

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे
येईल ?

ि सदलहू ननर्गय ीधीपयां

श्री. विनोद ताििे : (१) नाही.
(२) होय.

(३) नाही.

(४) प्रश्न उद्ाि

ये

नाही.
-----------------

आहे ,

घेण्या
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विनाअनद
ु ातनत शाळाांना विना अट अनद
ु ानाच्या मागणीसांदभायत
शशक्षिाांच्या असलेल्या मागण्या तसेच मोचायबाबत

(१७)

*

२५२८३

श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.रामराि िििुते : सन्माननीय शालेय

शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) विनाअनुदानन

शाळाींना विना अ् अनद
ु ान दया या मागर्ीसाठी लाज्या ील

मशक्षीाींनी औींलगाबाद येथे ददनाींी ६ ऑक््ोबल, २०१६ लोजी िा त्यासम
ु ालास
ीेलेल्या आींदोलनाला दहींसात्मी िळर् लागल्याने पोमलसाींनी स्त्री-परु
ु ष मशक्षीाींिल
लाठीचा खाजग ीेल्याने अनेी मशक्षी गींभील जामी झाले हो े, हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, मशक्षीाींच्या मागण्या ीाय आहे ,
चा खौीशी ीेली आहे ीाय,
(३) असल्यास, त्या

ीाय आढळून आले ि त्यानूसाल उक्

ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

ये

आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे
श्री. विनोद ताििे : (१) अींश

येथे मोचा खागचा खे आयोजन ीलण्या

ददनाींी

?
मशक्षीाींना

४ ऑक््ोबल, २०१६ लोजी औलीं गाबाद

आले हो े. आींदोलनाला दहींसात्मी िळर्

पोमलसाींनी सौम्य बळाचा खा िापल ीेला.

(२) लाज्या ील विनाअनद
ु ानन

मशक्षीाींनी ददनाींी १९ सप््ें बल, २०१६ च्या शासन

ननर्गया ील अ्ी लद्द ीरुन शाळाींना प्रचा खमल
उिगली

शासनाने

प्रीलर्ी शासनाने

ाले आहे . लाज्या ील विनाअनद
ु ानन

विना अ् अनद
ु ान दे ण्यासींदभाग
लागल्याने

सेचा ख मोचा खागबाब

शाळाींना अनुदानास पात्र घोवष

आले हो े.

(३) अनद
ु ानास पात्र घोवष
अनद
ु ान दे ण्यास विही

ीलण्या

धोलर्ाप्रमार्े अनद
ु ान दे र्े ि

ीलण्यासींदभाग

मोचा खागचा खे आयोजन ीलण्या

आलेल्या शाळाींना सलसी् २० ्क्ीे

अ्ी ि श ींच्या अधधन लाहून मान्य ा दे ण्या आली
आहे . सदल अ्ी जाचा खी नाही . शाळाींना अनद
ु ान उपलब्ध ीरुन दे ण्याबाब
सीालात्मी ीायगिाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ाि

नाही.

-----------------
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*

(१८)

अल्पसांखयाि सांस्थाांमधील ररक्त असलेली पदे भरण्याबाबत
२५६८२

श्री.िवपल पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९९९५ ला ददनाांि

२८ जुल,ै २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय शालेय शशक्षण
मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) सींविधाननी
याींनी

यापि
ू ी

ल द
ु ीींच्या मा. उच्चा ख न्यायालय आणर् मा.सिोच्चा ख न्यायालय

ददलेल्या

ननीालाचा खी

पायमल्ली

ीरुन

मशक्षर्

विभागाने

अल्पसींख्याी सींस्थामधील ीननषठ महाविदयालयामधील पदाींना मान्य ा न
ददल्याने मब
ींु ई विभागा ील १२०० पदे रलक्
(२) असल्यास, उपलोक्

प्रीलर्ी मा.मुख्यमींत्रयाींनी आदे श ददल्यानीं ल झालेल्या

ीायगिाहीचा खे स्िरुप ीाय आहे ,
(३)

सेचा ख गेल्या साडे ीन िषाग

मशक्षीाींना ननयमम
ये

आहे ?

आहे , हे ाले आहे ीाय,

ीलण्याबाब

अशा रलक्

पदाींिल सींस्थाींनी ननयुक्

शासनाने ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

श्री. विनोद ताििे : (१) हे ाले आहे .
(२) याबाब

ीोर् ेही आदे श मा.मुख्यमींत्री याींचा खेीडून प्राप्

(३) सींविधाननी

ल द
ू ीच्या

ीेलेल्या

अनुषींगाने

अल्पसींख्याींी

ीमगचा खाऱयाींच्या ननयक्
ु ी/मान्य ा/समायोजन ीलण्याबाब
शासन ननर्गयान्िये ीायगिाही ीलण्याबाब

आदे श दे ण्या

झालेले नाही.

शैक्षणर्ी

सींस्था ील

ददनाींी १३/७/२०१६ च्या
आले आहे .

-----------------

(१९)

*

राज्यात अधयिेळ शशक्षिाांना सेिा सांरक्षण शमळण्याबाबत
२६०२७

श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांिे : सन्माननीय शालेय

शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) लाज्या

आल्ीई Act, २००९ नुसाल माध्यममी शाळाींच्या सेिी सींचा खा

अधगिेळ मशक्षी हे पद व्यपग
(२) असल्यास, व्यपग

ीलण्या

आले आहे , हे ाले आहे ीाय,

ीलर्ा-या पदािल गेली २०

असर्ाऱया मशक्षीाींना सेिा सींलक्षर् दे ण्याबाब
ीलण्या

ये

आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

े २५ िषागपासन
ू सेिे

ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा
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श्री. विनोद ताििे : (१) हे ाले नाही.
(२) प्रश्न उद्ाि
(३) प्रश्न उद्ाि

नाही.
नाही.

-----------------

राज्यात सिय प्राथशमि/माध्यशमि/उच्च माध्यशमि शशक्षिाांना
(२०)

*

विनाअट तनििश्रेणी लागू िरण्याबाबत

२३७९६

िॉ.अपि
ू य हीरे , श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण

मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) लाज्या

२४ िषे सेिा झालेल्या सिग प्राथममी, माध्यममी ि उच्चा ख माध्यममी

मशक्षीाींना सदयश्स्थ ी

विही

आहे , हे ाले आहे ीाय,

अ्ीींच्या आधाले ननिडश्रेर्ी लागू ीलण्या

ये

(२) असल्यास, २४ िषे सेिा झालेल्या सिगचा ख मशक्षीाींना विनाअ् ननिडश्रेर्ी लागू

ीलािी अशी सा त्याने ि आग्रही मागर्ी महालाषर लाज्य मशक्षी सींघ्ना,
नामशी ि सींबींधध
(३) असल्यास,

मशक्षीाींीडून ीलण्या

एीाचा ख

श्रेर्ी ील

सलसी् विनाअ् ननिडश्रेर्ी दे र्ेबाब
आहे ?

२४

ये

िषे

आहे , हे ही ाले आहे ीाय,
सेिा

झालेल्या

पात्र

मशक्षीाींना

ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

ये

श्री. विनोद ताििे : (१) हे ाले आहे .
(२) हे ाले आहे .

(३) २४ िषे सेिा झालेल्या मशक्षीाींना सलसी् विनाअ् ननिडश्रेर्ी लागू
ीलण्याचा खी बाब शासनाच्या विचा खालाधीन नाही.

-----------------

(२१)

*

मुांबईतील दध
ू भेसळ रोखण्याबाबत
२६११२

श्री.सुश्जतशसांह ठािूर :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९७२३ ला

ददनाांि ४ ऑगस्ट, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय अन्न
आणण षषध प्रशासन मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) लाज्य शासनाच्या अन्न ि औषध विभागाच्या अधधीाऱयाींना िषगभला
मुींबई न
ू , १३२ पैीी ५५ नमुन्याींच्या दध
ु ा

सींपूर्ग

पार्ी ममसळून दध
ु भेसळयुक्

असल्याचा खे ददनाींी २० ऑगस््, २०१६ लोजी िा त्यासुमालास ननदशगनास आले, हे
ाले आहे ीाय,
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(२) असल्यास, मुींबई ील जन ेच्या आलोग्याशी ाेळर्ा-या दोषीींविरुध्द शासनाने
ीोर् ी ीालिाई ीेली िा ीलण्या

ये

आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

श्री. धगरीश बापट : (१) अन्न ि औषध प्रशासनादिाले सन २०१५-१६ या
ीालािधी

१) झोपडपट्टी मोहीम, २) चा खेीनाीा मोहीम, ३) ननयमम

क्रालीच्या

अनष
ु ींगे एीूर् १३२ दध
ु नमुने भेसळयुक् /ीमी दजागचा खे असल्याच्या सींशयािरुन
विश्लेषर्ासाठी घेण्या

आले. त्याींपी
ै ी ७७ नमन
ु े प्रमाणर् , २१ नमुने ीमी

दजागचा खे ि ३४ नमुने असुलक्षक्ष

आढळून आले.

(२) ीमी दजागच्या २१ प्रीलर्ाीं
आले आहे ,

ल उिगरल

१३ प्रीलर्े न्यायननर्गयासाठी दााल ीलण्या

डजोड प्रीलर्ी रुपये ७५,०००/- इ ीा दीं ड ठोठािण्या

आला आहे . न्यायननर्गयासाठी दााल ीलण्या

आलेला १३ प्रीलर्ाींपैीी ०७

प्रीलर्ाीं

न्यायालयाच्या ननर्गयानस
ु ाल रुपये २,९३,०००/- इ क्या दीं डाचा खी मशक्षा

असुलक्षक्ष

प्रीलर्ी न्यायालया

सुनािण्या

आली आहे

सन
ु ािर्ीसाठी प्रलींबब
(३) प्रश्न उद्ाि

ल उिगरल

आहे .

०६ प्रीलर्े ननीालासाठी प्रलींबब

ा्ले दााल ीलण्या

आहे . ३४

आले असन
ू सदल ा्ले

नाही.

----------------मौजे आलोंिे (ता.विक्रमगि, श्ज.पालघर) येथील इस्टीम या िेशमिल्स
(२२)

*

बनविणाऱया िांपनीमधन
ू तनघणाऱया दवू षत पाण्याबाबत

२५३३५

श्री.आनांद ठािूर, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.हे मांत टिले, अॅि.राहुल

नािेिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.खिाजा बेग, श्री.रामहरी
रुपनिर :

सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) मौजे आलोंडे ( ा.विक्रमगड, श्ज.पालघल) येथील इस््ीम या ीेममील्स
बनविर्ाऱया ीींपनीमधन
ू ननघर्ाऱया दवू ष

पाण्यामुळे आजब
ू ाजूच्या शे ीचा खे मोठ्या

परलर्ाम

शे ीऱयाींनी ग्रामपींचा खाय

प्रमार्ािल नी
ु सान हो
हो

असून जिळील विहीली ि बोलिेलमध्ये दवू ष

असल्याबाब

हसमलदाल याींच्याीडे लेाी

ीेली आहे , हे ाले आहे ीाय,

स्थाननी

पाण्याचा खा

आलोंडे ि

क्राल माहे सप््ें बल, २०१६ मध्ये िा त्यादलम्यान
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(२) असल्यास,

क्रालीच्या अनुषींगाने सािगजननी दठीार्ी प्रदष
ू र् ीेल्याचा खा ठपीा

ीींपनी बींद ीलण्याचा खे आदे श उपविभागीय अधधीाली िाडा याींनी ददल्यामळ
ु े
ीींपनी ील ६७० ीामगालाींिल बेलोजगाल होण्याचा खी शक्य ा ननमागर् झाली आहे , हे
ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्यास, चा खौीशीच्या अनुषींगाने शासनाने ीींपनी मालीाविरुद्ध ीालिाई
ीलण्याबाब

सेचा ख बेलोजगालाींना लोजगाल उपलब्ध ीरून दे ण्याबाब

ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

ये

आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

ीोर् ी

?

श्री. रामदास िदम : (१) होय, हे ाले आहे .
(२) हे ाले नाही.

सदल विषयाच्या

क्राली प्राप्

झाल्यानीं ल उपविभागीय अधधीाली, िाडा

याींनी िौजदाली दीं ड सींही ा ीलम १३३ अन्िये ददनाींी २२/०९/२०१६ लोजी ीींपनी
बींदचा खे आदे श ददले हो े. उदयोगाने प्रदष
ू र् ननयींत्रर्ासाठी ीेलेल्या उपाययोजने
नीं ल उपविभागीय अधधीाली, िाडा याींनी ददनाींी २०/१०/२०१६ लोजी ीींपनी बींदचा खे
आदे श मागे घे ले.

ीामगाल उपायुक् , पालघल याींच्या मािग

२८/१०/२०१६ पासून सदल ीींपनी सश्ु स्थ ी
आहे .

सेचा ख उदयोग बींदच्या ीालािधी

अदा ीलण्या

आलेले आहे .

(३) प्रश्न उद्ाि
(४) प्रश्न उद्ाि

प्राप्

माही ीनुसाल ददनाींी

चा खालू असन
ू सिग ीामगाल ीाम ीली

ीालाान्या िे सिग ीामगालाींचा खे िे न

नाही.

नाही.

-----------------

राज्यातील शाळाांमध्ये अश्ननशमन यां्रशे बसविण्यात आली नसल्याबाबत
(२३)

*

२४५३७

श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

१६६३८ ला ददनाांि १५ माचय, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत :
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) लाज्या ील शालेय मशक्षर् विभागाचा खे विदयाय याांच्या सुलक्षेीडे दल
ग
हो
ु क्ष

असून नागपूल विभागा ील अडीचा ख हजालाींिल शाळाींमध्ये अदयाप अश्ग्नशमन यींत्रे
बसविण्या

आलेली नसून जिळपास

ेिढयाचा ख शाळाींना सींलक्षर् मभीं ी नाही ,

सेचा ख अशी श्स्थ ी लाज्याच्या इ ल भागाींमध्ये आहे , हे ाले आहे ीाय,
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(२) असल्यास, उपलोक्
आढळून आले आहे ,

प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय, त्या

दनुसाल ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे
श्री. विनोद ताििे : (१) अींश

?

ाले आहे .

(२) ज्या शाळाींमध्ये अश्ग्नशमन यींत्रे नाही
बसविण्याबाब

ीायगिाही ीलण्या
(३) प्रश्न उद्ाि

ये

आहे ,

अशा शाळाींना अश्ग्नशमन यींत्रे

क्षेबत्रय अधधीाऱयाींना सचा ख
ू ना दे ण्या

मशक्षा अमभयानाीं गग

ये

ीाय

आलेल्या आहे .

सेचा ख, सिग

उपलब्ध होर्ाऱया अनुदाना न
ू सींलक्षर् मभीं ी बाींधण्याचा खी
आहे .

नाही.

----------------राज्यातील सेिातनित्ृ त शशक्षिाांना तनििश्रेणीचा लाभ दे ण्याबाबत
(२४)

*

२६१७६

श्री.खिाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय शालेय शशक्षण

मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) लाज्या ील सेिाननित्ृ

मशक्षीाींचा खी यादी सन २००९ मध्ये ननिडश्रेर्ीसाठी

प्रमसध्द ीरुन सदल मशक्षीाींना ननिडश्रेर्ीचा खा लाभ दे ण्या
आहे ीाय,

(२) असल्यास, उक्
आढळून आले ि

प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय, चा खौीशी

दनुसाल सेिाननित्ृ

ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

ये

श्री. विनोद ताििे : (१) अींश

आहे ,

?

ाले आहे .

(२) िरलषठश्रेर्ी/ननिडश्रेर्ी प्राप्

होण्यासाठी ददनाींी २/९/१९८९ च्या शासन

ननर्गयान्िये शैक्षणर्ी/व्यािसानयी अहग ा ननश्श्चा ख
८१% पात्र मशक्षीाींना लाभ दे ण्या
दे ण्याचा खी ीायगिाही ीलण्या
नाही.

ये

ीाय

मशक्षीाींना ननिडश्रेर्ीचा खा लाभ दे र्ेबाब

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

(३) प्रश्न उद्ाि

आला नाही, हे ाले

आहे .

ीलण्या

आला असून उिगरल

-----------------

आलेल्या आहे .

पात्र मशक्षीाींना लाभ
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(२५)

*

सािीनािा (मुांबई) येथे बनािट साबणाांचे उत्पादन
िरणाऱया िारखान्याांिर टािलेली धाि
२५९११

श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन

मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) मुींबई ील घा्ीोपल ि साीीनाीा येथे बनाि् साबर्ाींचा खे उत्पादन ीलर्ाऱया
ीालाान्याींिल अन्न ि औषध प्रशासनाच्या अधधीाऱयाींनी ददनाींी ७ ऑगस््, २०१६
लोजी िा त्यासुमालास धाडी ्ाील्या, हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, उपलोक् प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय, चा खौीशी
ीाय आढळून आले ि त्यानस
ु ाल ीोर् ी ीालिाई ीेली िा ीलण्या
(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे ?

ये

आहे ,

श्री. धगरीश बापट : (१) ददनाींी ०३/०८/२०१६ लोजी अन्न ि औषध प्रशासनाच्या
अधधीाऱयाींनी पोलीसाींसमिे

४६, ददलीपीींु ज, श्जिदया लेन, आल बी ीदम मागग,

घा्ीोपल, मुींबई-८६ या दठीार्ी धाड ्ाीली. या धाडीच्यािेळी ममळालेल्या

माही ीच्या आधाले प्रशासनाच्या अधधीा-याींनी सायींीाळी साीीनाीा येथील
मे.िलाह इींडस्रीज, एि-३१/३२, शदाब ीींपाऊींड, श्रीनगल, साीीनाीा, मुींबई-०७२
या दठीार्ीही छापा ्ाीला.

(२) घा्ीोपल येथील छाप्याच्या िेळी
पॅीीींग ीली

ेथे एी इसम डे्ॉल या साबर्ाचा खे बनाि्

असल्याचा खे ननदशगनास आले.

ेथे असलेल्या बनाि् साबर्ाच्या

साठ्यामधन
ू एी नमन
ु ा विश्लेषर्ासाठी घेण्या
फीीं म ीचा खा साठा ि इ ल िस् ू जप्
व्यक् ीविलोधा

ीलण्या

घा्ीोपल पोलीस ठाण्या

ददनाींी ०३/०८/२०१६ नोंदविण्या
न्यायालया

आला. सदल प्रीलर्ी सींबींधध

प्रथम ाबली अहिाल क्र. ३६२/२०१६,
पास सरू
ु आहे .

ेथे USWA

विनापलिाना उत्पादन सुरू असल्याचा खे ननदशगनास आले.

आलेला रूपये २ लाा फीीं म ीचा खा साठा जप्

प्रीलर्ी पढ
ु ील
न्यायालया

पास ि चा खौीशी सरू
ु असन
ू

ा्ला दााल ीलण्या

(३) प्रश्न उद्ाि

नाही.

पास पर्
ू ग हो ाचा ख

ा्ला दााल ीलण्याचा खी ीायगिाही ीलण्या

साीीनाीा येथील छाप्याच्या िेळी

ीलण्या

रुपये ७२,०००/-

आला आहे . पोमलसाींनी सींबधीं ध ाींस अ्ी ीेली

असन
ू पोमलसाींीडून याप्रीलर्ीचा खा पढ
ु ील
सींबींधध ाींविलोधा

येऊन उिगरल

येईल.

-----------------

येईल.

ि Cnha या साबर्ाचा खे

ेथे विनापलिाना उत्पादन
ीलण्या

आला. सदल

ो पर्
ू ग हो ाचा ख सींबींधध ाविरूध्द
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(२६)

*

राज्य हिामान बदल िृती आराखड्याच्या अांमलबजािणीबाबत
२५७२५

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मांत

टिले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २१९६० ला ददनाांि ४ ऑगस्ट, २०१६ रोजी
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा
ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) लाज्य शासनाच्या लाज्य हिामान बदल ीृ ी आलााडयाला ीेंद्र शासनाने
मान्य ा ददली आहे , हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास,

लाज्या

हिामान

बदल

ीृ ी

आलााडयाचा खी

ीलण्यासाठीचा खा प्रस् ाि मींबत्रमींडळाच्या बैठीीमध्ये सींम
आहे ीाय,

(३) असल्यास, उक्

अींमलबजािर्ी

झाला आहे , हे ही ाले

प्रीलर्ी अींमलबजािर्ी ीलण्यासाठीच्या प्रस् ािाबाब

ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

ये

आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

श्री. रामदास िदम : (१) हे ाले नाही.
(२) हे ाले नाही.

(३) लाज्याच्या िा ािलर्ा ील बदल ीृ ी आालाडयाच्या आधाले मींबत्रमींडळाच्या
मान्य ेसाठी प्रस् ाि
प्रस् ावि

आहे .

(४) प्रश्न उद्ाि

याल ीलण्या

नाही.

आला असन
ू

ो मींबत्रमींडळाच्या मान्य ेसाठी

-----------------

बुटीबोरी (श्ज.नागपूर) येथील इांिोराम िांपनी रसायनयुक्त
(२७)

*

पाणी िृष्ट्णा नदीच्या पा्रशात सोित असल्याबाबत

२५२६१

प्रा.अतनल सोले, श्री.शमतेश भाांगडिया : सन्माननीय पयायिरण

मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) बु्ीबोली (श्ज.नागपूल) येथील इींडोलाम ीींपनी लसायनयुक्
नदीच्या पात्रा

सोड

असल्यामळ
ु े नदी ील पार्ी प्रदवु ष

हो

पार्ी ीृषर्ा

असल्याचा खे ददनाींी

२७ ऑगस््, २०१६ लोजी िा त्यासम
ु ालास ननदशगनास आले, हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, उपलोक्

प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय, चा खौीशीच्या

अनष
ु ींगाने ीींपनीिल ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या
(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

ये

आहे ,
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श्री. रामदास िदम : (१) हे अींश
(२) सदल प्रीलर्ी प्राप्

ाले आहे .

क्रालीच्या अनुषींगाने

महालाषर प्रदष
ू र् ननयींत्रर्

मींडळाीडून सदल ीींपनीस ददनाींी ०१/०८/२०१६ ि ददनाींी १७/११/२०१६ लोजी
ीालर्े दाािा नो्ीस बजािण्या

आली आहे .

सेचा ख ददनाींी २९/११/२०१६ लोजी

सदल ीींपनीस सींम ीपत्रा ील नमद
ू अ्ीींचा खे उल्लींघन ीेल्यामळ
ु े उत्पादन बींद ीा
ीलण्या येऊ नये? अशा आशयाचा खे प्रस् ावि आदे श बजािण्या आले आहे .
(३) प्रश्न उद्ाि

नाही.

-----------------

राज्यातील खेळािू विद्यार्थयाांना क्रीिा सिलतीचे िाढीि २५ गुण शमळण्यासाठी
क्रीिा सांचालनालयाने विभागीय स्पधाय घेणे बांधनिारि िेल्याबाबत
(२८)

*

२४४५२

श्री.धनांजय मुांिे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २२१६२ ला ददनाांि

४ ऑगस्ट, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय क्री
िा मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१)

लाज्या ील

ाेळाडू

विदयाय याांना

क्रीडा

सिल ीचा खे

िाढीि

२५

गुर्

ममळण्यासाठी क्रीडा सींचा खालनालयाने विभागीय स्पधाग घेर्े बींधनीाली ीेले आहे ,
हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, सदलहू विभागीय स्पधाग घेण्याचा खी अ् लद्द ीलािी अशी मागर्ी
विविध सींघ्नाींीडून सा त्याने ीलण्या ये आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्यास, गेली ५० िषाांपेक्षा अधधी ीालािधीसाठी विविध क्रीडा सींघ्ना
क्रीडा क्षेत्रामध्ये ीायगल असन
ू आपल्या या क्रीडा क्षेत्रा ील अनभ
ु ि विचा खाला घे ा

क्रीडा स्पधाांचा खा आयोजनाचा खा ाचा खग, अपऱु या पायाभु
सुविधा इत्यादी अनेी
ीालर्ाींमुळे विभागीय स्पधाग घेर्े शक्य नसल्याचा खी बाब ननदशगनास क्रीडा
सींघ्नाींनी आर्न
ग हो
ू ही क्रीडा ाात्याीडून या मागर्ीीडे दल
ु क्ष
आहे ीाय,
(४) असल्यास, विभागीय स्पधाग घेण्याचा खी अ् लद्द ीलण्याबाब
ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

ये

आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीाय ीालर्े आहे

आहे , हे ही ाले

शासनाने ीोर् ी

?

श्री. विनोद ताििे : (१) सदल ननर्गय शासनाने घे लेला आहे .
(२) हे ाले आहे .
(३) ि (४) हे ाले नाही. याबाब प्राप् ननिेदनाच्या अनष
ु ींगाने शासनस् लािल
ीायगिाही प्रस् ावि आहे .
(५) प्रश्न उद्ाि नाही.
-----------------
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(२९)

*

राज्यातील यशिांतराि चव्हाण मुक्त विद्यापीठाने
नोंदणी शल्
ु ि िमी िरण्याबाबत
२५८३१

श्री.जनादय न चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफय भाई

जगताप, श्री.विजय ऊफय भाई धगरिर : सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी
पुढील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) लाज्या ील यशिीं लाि चा खव्हार् मुक्
िाढ

ीरुन

सिग

नोंदर्ी

शुल्ी

विदयापीठाने नोंदर्ी शुल्ीा

एीाचा ख

िेळी

भलण्याचा खा

आदे श

भलमसा्
ददल्याने

विदयाय याांना ि मशक्षर् सींस्थाचा खालीाींना मशक्षर् दे र्े अिघड झाल्याचा खे माहे
सप््ें बल, २०१६ मध्ये िा त्यादलम्यान ननदशगनास आले, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, यशिीं लाि चा खव्हार् विदयापीठाचा खे व्यिस्थापन अ्यासक्रमासाठी
शुल्ी हे २२ हजाल असन
ू या शल्
ु ीासह ४० हजाल रुपये भलण्याबाब

ननर्गय

घे ला, हे ही ाले आहे ीाय,
(३) असल्यास, उक्

प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय, चा खौीशी

ीाय

आढळून आले ि त्यानुसाल विदयाय याांच्या ही ाचा खा ननर्गय घेऊन नोंदर्ी शल्
ु ी
ीमी ीलण्याबाब

ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे
श्री. विनोद ताििे : (१) होय.

(२) यशिीं लाि चा खव्हार् महालाषर मुक्
मशक्षर्क्रम लाबविण्या

ये

रुपये ४०,०००/- इ ीे आहे .

?

विदयापीठाीं गग

ये

आहे ,

हॉस्पी्ॅ ली्ी स््डीज हा

असून त्यासाठी विदयापीठ ि अ्यासक्रम शल्
ु ी

(३) ि (४) विदयापीठाच्या व्यिस्थापन मींडळाच्या बैठीीमध्ये सदलचा खे शुल्ी सन
२०१६-१७ मध्ये चा खाल समान हप्त्या

स्िीीालण्यास मान्य ा ददलेली आहे .

सदलील शल्
ु ी ीसे ीमी ील ा येईल यादृष्ीने सदलचा खा विषय सींबधीं ध
मींडळापढ
ु े ननर्गयाथग ठे िण्या

येर्ाल आहे .

-----------------

सेचा ख

अधधीाल
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राज्यातील िृवष उत्पन्न बाजार सशमत्याांमध्ये शेतिऱयाांििून
(३०)

घेतल्या जाणाऱया मापात चोरी होत असल्याबाबत

*

२५७९४

प्रा.जोगेन्द्र ििािे, श्री.सुश्जतशसांह ठािूर : सन्माननीय अन्न,

नागरी परु िठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) लाज्या ील १७७ ीृवष उत्पन्न बाजाल सममत्याींमध्ये िैध मापन ननयींत्रर्
विभागाने

पासर्ी ीेली अस ा शे ीऱयाींीडून ीमी दला

आठिडया

ननदशगनास आले, हे ाले आहे ीाय,

मालाच्या मापा ही चा खोली हो

असल्याचा खे माहे सप््ें बल, २०१६ च्या शेि्च्या

(२) असल्यास, िजने-मापाींचा खे मद्र
ु ाींीन न ीेल्याबाब
िजने िापलल्याप्रीलर्ी ४३ प्रीलर्े नोंदविण्या
ीाय,

(३) असल्यास, उपलोक्
सींबधीं ध ािल ीालिाई

घे ल्या जार्ाऱया

२४१ प्रीलर्े

आली आहे , हे ही ाले आहे

प्रीलर्ी शासनाने शे ी-याींचा खी िसिर्ी
ीलर्ा-या
ू

सेचा ख असे प्रीाल पन
ु श्चा ख घडू नये

ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

ल अप्रमाणर्

ये

आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

याबाब

ीोर् ी

?

श्री. धगरीश बापट : (१), (२), (३) ि (४) लाज्या ील ीृवष उत्पन्न बाजाल
सममत्याींमधील शे ीमाल ाले दी विक्रीमध्ये िजन, मापे आणर्
िापलामध्ये शे ीऱयाींचा खी िसिर्ी
ू हो

असल्याच्या

क्राली प्राप्

ोलन उपीलर्ाींचा खे
झाल्या होत्या.

त्यानष
ु ींगाने माहे सप््ें बल, २०१६ मध्ये ीृवष उत्पन्न बाजाल सममत्याींमधील
व्यापाऱयाींीडील िजने ि

ोलन उपीलर्ाींचा खी

घे ल्या जार्ाऱया मालाच्या मापा
नाही.

पासर्ी ीेली अस ा शे ीऱयाींीडून

िसिर्ी
ू हो

असल्याचा खे ननदशगनास आलेले

थावप १७७ ीृवष उत्पन्न बाजाल सममत्यामधील व्यापाली आस्थापनाचा खी

पासर्ी ीेली अस ा िजने, मापे ि

ीरुन न घेर्े,

ोलन उपीलर्ाच्या क्षम ेच्या १०% िैध िजने न ठे िर्े, िजन

मापाचा खे पड ाळर्ी प्रमार्पत्र प्रदमशग
िस् ू ननयमा ील

ोलन उपीलर्ाचा खे पड ाळर्ी ि मद्र
ु ाींीन

न ीलर्े, विक्रीसाठी ठे िलेल्या आिेश्ष्

ल द
ीं ाने २८४ ा्ले दााल
ु ीनस
ु ाल नसर्े इत्यादीच्या अनष
ु ग

ीेले आहे . िलील सिग आस्थापनाींविरुध्द िैध मापन शास्त्र अधधननयम २००९ ि
त्याअीं गग

ननयमानुसाल ीालिाई ीलण्या

ये

-----------------

आहे .
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इस्ट खान्दे श एज्यि
ु े शन सोसायटी, जळगाांि येथील अध्यक्षाांििून
िमयचारी याांचा मानशसि छळ होत असल्याबाबत

(३१)

*

२६३१७

श्रीमती श्स्मता िाघ : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) जळगाि श्जल््या ील इस्् ाान्दे श एज्युीेशन सोसाय्ीच्या माध्यममी ि
उच्चा ख माध्यममी विदयालया

सींस्थेच्या अध्यक्षाींीडून

मशक्षी ि मशक्षीे ल ीमगचा खाली याींचा खा मानमसी छळ हो
लक् दाब, मधम
ु ेह इत्यादी आजालाने त्रस्
ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, याबाब ी

ेथील मुख्याध्यापी,
असल्याने मशक्षी

असल्याचा खे ननदशगनास आले आहे , हे

सदल शाळे ील मख्
ु याध्यापी, पयगिेक्षी ि मशक्षी /

मशक्षीे ल अशा एीूर् ६८ ीमगचा खाऱयाींनी मा. मुख्यमींत्री, मा. शालेय मशक्षर् मींत्री
ि स्थाननी लोीप्रन ननधीींना लेाी ननिेदन ददले आहे , हे ाले आहे ीाय,
(३) असल्यास, उपलोक्
िा ीलण्या

ये

आहे ,

प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीरुन ीोर् ी ीालिाई ीेली

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

श्री. विनोद ताििे : (१), (२) ि (३) इस्् ाान्दे श एज्यी
ु े शन सोसाय्ी,
जळगाींि सींचा खमल

आल. आल. माध्यममी विदयालय, जळगाि या शाळे ील

मशक्षी ि मशक्षीे ल ीमगचा खाऱयाींचा खी सींस्थेच्या अध्यक्षाींविरुध्द
अनष
ु ींगाने चा खौीशी ीलण्या
ीायगिाही ीलण्या
(४) प्रश्न उद्ाि

येईल.

ये

आहे .

प्राप्

क्रालीच्या

चा खौीशी अहिालाच्या अनष
ु ींगाने पढ
ु ील

नाही.

-----------------
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अशभयाांत्र्रशिी महाविद्यालयाांचे प्राचायय खोटी प्रततक्षाप्रशे सादर
(३२)

*

िरुन महाविद्यालयाांना मान्यता घेत असल्याबाबत

२४४३२

श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १७०२१ ला ददनाांि ५ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या

उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खा
ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) लाज्या ील अनेी अमभयाींबत्रीी महाविदयालयाींचा खे प्राचा खायग गेली अनेी िषे
अणाल भाल ीय

ींत्रमशक्षर् परलषदे ला (एआयसी्ीई) ाो्ी प्रन ज्ञापत्रे सादल ीरुन

महाविदयालयाींना मान्य ा घे

असल्याचा खे ननदशगनास आल्यामुळे अशा प्राचा खायाांना

विदयापीठाींच्या ीोर्त्याही शैक्षणर्ी सममत्याींिल घेऊ नये ि त्याींच्याविरुध्द
ीालिाई ीलािी असे आदे श मा. उच्चा ख ि

ींत्रमशक्षर् मींत्री याींनी दे ऊनही मब
ींु ई

विदयापीठासह बहु ेी विदयापीठाींनी सदल आदे शाींचा खे पालन माहे ऑक््ोबल, २०१६
च्या पहील्या आठिडयाींपयां ीेलेले नाही ि दोषीींना त्यामळ
ु े सींलक्षर् ममळ आहे ,
हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, सदलहू अमभयाींबत्रीी महाविदयालयाच्या प्राचा खायाांनी गेले अनेी िषे
आपल्या महाविदयालया
सिग पायाभू
सवु िधा असल्याचा खी ाो्ी प्रमार्पत्रे
ददलेली असन
ू

विदयाथी, एआयसी्ीइग

सेचा ख शासनाचा खी िसिर्ी
ीरुन या
ू

ाो्या प्रन ज्ञा पत्राच्या आधाले मशक्षर् शल्
ु ी समम ीीडूनही जास् ीचा खे शल्
ु ी
िाढिन
ू घेण्याचा खे उदयोग सींबधीं ध

महाविदयालयाींनी ीेल्यामुळे मागासिगीयाींच्या

शल्
ु ी प्रन पू ीपो्ी शासनाचा खी ीाही हजाल ीो्ी रुपयाींचा खी आजपयग

िसिर्ी
ू

झाली असून या प्राचा खायाांचा खी चा खौीशी ीलण्याचा खी मागर्ी सी्ीजन िोलमच्या
प्रमुाानी मागील २ िषाग

सा त्याने मा.मख्
ु यमींत्री, मा.उच्चा ख ि

आदीीडे सा त्याने ीेलेली आहे , हे ही ाले आहे ीाय,
(३) असल्यास, उपलोक्
आढळून आले आहे ,

प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय, त्या

दनुसाल ीोर् ी ीालिाई ीलण्या

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे
श्री. विनोद ताििे : (१) नाही.
(२) या सींदभाग

ींत्र मशक्षर् मींत्री

शासनास ननिेदन प्राप्

?

झाले आहे .

आली िा ये

आहे ,

ीाय
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(३) सहसींचा खाली,

ींत्र मशक्षर्, विभागीय ीायागलय याींना

पासर्ी ीरून या

सींस्थाींनी ाो्ी माही ी ददली आहे . त्याींच्यािल गुन्हा दााल ीलण्याचा खे ननदे श
सींचा खाली,

ींत्र मशक्षर् याींनी ददले आहे .

अणाल भाल ीय

ींत्र मशक्षर् परलषदे ने सींस्थाींचा खी सन
ु ािर्ी घेऊन सींस्थाींिल

ीालिाई ीेली आहे . त्यानस
ु ाल १२ सींस्थाींना शैक्षणर्ी िषग २०१६-१७ मध्ये
मद
ु िाढ दे ण्या

आलेली नाही. ीाही सींस्थाींचा खी प्रिेशक्षम ा १० ्क्ीे

(४) प्रश्न उद्ाि

नाही.

्क्क्याींनी ीमी ीेली आहे .

े ५०

----------------अांबरनाथ ि िोंत्रबिली (श्ज.ठाणे) येथील िांपन्याांनी उत्पादने बांद िेल्याबाबत
(३३)

*

श्री.किरण

२५३७५
पािसिर,

अॅि.राहुल

श्री.आनांद

नािेिर,

गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय -

श्री.हे मांत

ठािूर : सन्माननीय

टिले,

श्री.नरें द्र

पयायिरण

मां्रशी

पाटील,
पढ
ु ील

(१) अींबलनाथ ि डोंबबिली (श्ज.ठार्े) येथील १८६ ीींपन्याींना महालाषर प्रदष
ू र्
ननयींत्रर् मींडळाने नो्ीस पाठिून उत्पादने बींद ीेली आहे , हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, महालाषर प्रदष
ू र् ननयामी मींडळाीडून ीोर् ाही ननर्गय घे ला
नसल्यामुळे २० हजाल ीामगाल बेीाल होण्याचा खी शक्य ा ननमागर् झालेली आहे , हे
ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्यास, उपलोक्

प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय, चा खौीशीच्या

अनष
ु ींगाने ीामगालाींचा खा प्रश्न
िा ीलण्या

ये

आहे ,

ात्ीाळ मागी लािण्यासाठी ीोर् ी ीायगिाही ीेली

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

श्री. रामदास िदम : (१) हे ाले नाही.
(२) हे ाले नाही.
(३) प्रश्न उद्ाि
(४) प्रश्न उद्ाि

नाही.
नाही.
-----------------
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ब्राझीलमधील ररओ िी जनेररओ येथे झालेल्या पॅरालॉश्पपि स्पधेत भाग
(३४)

घेतलेल्या क्रीिापटूांना पाररतोवषिाची रक्िम प्रदान िरण्याबाबत

*

२४००५

अॅि.तनरां जन िािखरे : सन्माननीय क्रीिा मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा

ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) ब्राझीलमधील रलओ डी जनेरलओ येथे माहे सप््ें बल, २०१६ मध्ये झालेल्या
पॅलालॉश्म्पी स्पधे

भाल ाला पदीे ममळिून दे र्ाऱया ४ ाेळाडून
ीं ा, ददव्याींग ाेल

लत्न पुलस्ीालाने गौलविण्या

येिून प्रत्येीी ५ लाा रुपयाींचा खी लोा लक्ीम

दे ण्याचा खी घोषर्ा मा.सामाश्जी न्याय मींत्री याींनी ददनाींी १९ सप््ें बल, २०१६ लोजी
िा त्यासम
ु ालास ीेली असल्याचा खे ननदशगनास आले, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, शासनाने घोषर्ा ीरुन २ महीन्याचा खा ीालािधी होिन
ू ही या
पुलस्ीालाचा खा वि लर् समालीं भ आयोश्ज

ीलण्या

आले आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

आला नसल्याचा खे ननदशगनास

(३) असल्यास, सदलहू पुलस्ीाल वि लर् समालीं भ आयोश्ज
ीाय आहे ि त्याबाब शासनाचा खी भुममीा ीाय आहे ?

न ीलण्याचा खी ीालर्े

श्री. विनोद ताििे : (१) ि (२) ब्राझीलमधील रलओ डी जनेरलओ येथे माहे
सप््ें बल, २०१६ मध्ये झालेल्या पॅलालॉश्म्पी स्पधे
दे ण्याऱया

४

ाेळाडून
ीं ा

ीेंद्र

शासनाच्या

मींत्रालया िे लोा पारल ोवषी घोवष
वि ली

सामाश्जी

ीलण्या

ीलण्याचा खी बाब ीेंद्र शासनाच्या अात्यारल

(३) प्रश्न उद्ाि

नाही.

भाल ाला पदीे ममळिन
ू
न्याय

ि

अधधीाली ा

आले आहे . सदलचा खे पुलस्ीाल
आहे .

----------------लोिसेिा आयोगाची परीक्षा उत्तीणय होऊनही
(३५)

*

असांखय उमदे िार बेरोजगार असल्याबाबत

२३५९१

श्री.विजय ऊफय भाई धगरिर : सन्माननीय उच्च ि तां्रश

शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) लाज्या ील असींख्य
आयोगाने

घे लेल्या

नोीलीपासन
ू िींधचा ख

रुर् एम.ए. इींग्रजी पदिी उत् ीर्ग झाले असन
ू लोीसेिा

पलीक्षे

उत् ीर्ग होऊनही

गेली

दोन

िषे

शासनाच्या

लाहील्याचा खे ननदशगनास आले आहे , हे ाले आहे ीाय,
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(२) असल्यास, मा.सिोच्चा ख न्यायालयाने
अमभव्याख्यात्याींना
आयोगाच्या पलीक्षे
ाले आहे ीाय,

सेिे

सामािन
ू

ींत्रमशक्षर् महाविदयालया ील ीींत्रा्ी

घेण्याचा खे

आदे श

ननिड झालेल्या उमेदिालाींना नोीली

ददल्यामळ
ु े

घेण्या

लोीसेिा

आले नाही, हे

(३) असल्यास, हे आदे श दे ाना मा.सिोच्चा ख न्यायालयाने लोीसेिा आयोगाने
ननिडलेल्या उमेदिालाींना सेिे
जागा नसल्याचा खे ीालर् दे

घेऊ नये असे ीुठे ही म्ह्लेले नस ाना शासनाने

या उमेदिालाींना घेण्यास नीाल ददल्याचा खे ननदशगनास

आले आहे , हे ही ाले आहे ीाय,
(४) असल्यास, उपलोक्
िषगभल मेहन

शासनाच्या सेिे
ीलण्या

ये

प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय,

दनष
ु ींगाने

ीरून स्पधाग पलीक्षा उत् ीर्ग झालेल्या असींख्य उमेदिालाींना

आहे

सामािन
ू घेण्यासाठी शासनाने ीोर् ी उपाययोजना ीेली िा

(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

श्री. विनोद ताििे : (१), (२), (३), (४) ि (५) मा.सिोच्चा ख न्यायालय, निी ददल्ली

ि मा.उच्चा ख न्यायालय, मींब
ु ई, ाींडपीठ नागपलू ि औलीं गाबाद याींनी विविध
न्यायालयीन प्रीलर्ाींमध्ये शासीीय

ींत्रननीे ना

पूर्ग झाली आहे अशा आणर् अन्यविही

अ्ीींचा खी पू ग ा ीलर्ाऱया अध्यापीाींच्या

१५/१०/२०१३ लोजी सेिे
सेिाननयामम

ीींत्रा्ी

त्िािल ददनाींी

असर्ाऱया ि या ददनाींीास ज्याींचा खी सलग ३ िषे सेिा

ीलण्याबाब

आदे श ददले आहे .

त्यानष
ु ींगाने इींग्रजी विदयाशााे ील ६६ ीींत्रा्ी अध्यापीाींना त्याींच्या

प्रिगागनुसाल

उमेदिालाींना

सामािन
ू

घे ल्यानीं ल

प्रिगगननहाय

गुर्ित् ा

ींत्रननीे नाींमध्ये ननयुक्त्या ीलण्या

उिगरल

रलक्

क्रमानुसाल

आल्या आहे .

-----------------

असलेल्या

सदलच्या

पदाींपैीी

पदाींिल

२२

शासीीय
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राज्यात शासनाने जाहीर िेलेल्या शाळाबा्य विद्यार्थयाांपि
ै ी
िमी विद्याथी शाळे त जात नसल्याबाबत

*

(३६)

२५७८६

अॅि.जयदे ि

गायििाि,

श्री.अतनल

भोसले,

श्री.किरण

पािसिर, श्री.हे मांत टिले : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा
ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) लाज्या

शासनाने जाहील ीेलेल्या शाळाबाहय ७४ हजाल विदयाय याांपैीी

मोठ्या सींख्येने विदयाथी शाळे
न सऱया सप् ाहा

जा

नसल्याचा खे माहे ऑक््ोबल, २०१६ च्या

ननदशगनास आले, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, उक्

प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय, चा खौीशी

आढळून आले ि

दनुसाल शाळाबाहय विदयाथी पूर्ग क्षम ेने शाळे

म्हर्न
ू ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

ये

?

आहे ,

श्री. विनोद ताििे : (१) िेळोिेळी ीेलेल्या शाळाबा्य सिेक्षर्ा

लाज्या

७४,९७१ मल
ु े आढळून आली. त्यापैीी ५०,६८२ मल
ु ाींना नजीीच्या शाळे
ीलण्या

आले आहे .

(२) शाळाबा्य मुलाींना ननयमम
ीाडग ीाढण्या
ये

आहे .

या

ये

आहे . स्थलाीं ली

मुलाींना

पाठ्यपस्
ु ीे, गर्िेश
भत् ा योजनें गग

शाळे

शाळे चा खी

दााल ीलण्या

गोडी

लागािी

यासाठी

सेचा ख माध्यान्ह भोजन दे ण्या

ये ो.

प्रिेमश

ये

अन्य

मुलाींप्रमार्े

आहे . उपश्स्थ ी
होर्ाऱया

लाहर्ाऱया मुलाींसाठी जानेिाली, २०१७ पासन
ू दल सोमिाली

शाळे च्या प्ािल असर्ाऱया सिग मुलाींचा खे दहाच्या ग्ा
घेण्या

एीूर्

विदयाय याांना मशक्षर् हमी ीाडग दे ण्या

मुलीींना उपश्स्थ ी भत् ा दे ण्या

अननयमम

जािे

येऊन त्याींचा खे आधाल

ददनाींी ०३ नोव्हें बल, २०१६ च्या शासन ननर्गयानस
ु ाल स्थलाीं ली

ि शाळे

ीाय

िगग मशक्षीासोब

सेल्िी

येर्ाल असन
ू त्यानस
ु ाल सदल मल
ु ाींचा खी नािे आधाल क्रमाींीासह सलल या

प्रर्ालीमध्ये अपलोड होर्ाल आहे .
(३) प्रश्न उद्ाि

नाही.

-----------------

32
राज्यात ११ िी ऑनलाईन प्रिेश पद्धती बांद िरण्याबाबत
(३७)

*

२६०४७

श्री.श्रीिाांत दे शपाांि,े श्री.दत्ता्रशय सािांत : सन्माननीय शालेय

शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) लाज्या

ददनाींी १० जन
ू , २०१६ लोजी झालेल्या शालाीं

प्रमार्पत्र पलीक्षेच्या

ननीालापासन
ू सरु
ु झालेली ११ िी ऑनलाईन प्रिेश प्रफक्रया ददनाींी २१ ऑक््ोबल, २०१६
पयां

सरु
ु हो ी, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, प्रत्येी शाळे

ीननषठ महाविदयालया

इीं्लने् सवु िधा उपलब्ध नसल्यामुळे सायबल ीॅिे

अथिा पालीाींच्या घली

पैसे भरुन लाींगा लािर्े, ३५

ीननषठ महाविदयालयाींच्या विील्प दे ाना गोंधळ उडर्े , िे्लमें्च्या प्रत्येी

सींधीचा खे िेळी रुपये १५० चा खा भुदांड सोसर्े आदी त्रासा ून विदयाय याांना जािे
लागले, हे ाले आहे ीाय,

(३) असल्यास, ऑनलाईन प्रिेशाचा खी अींन म यादी ददनाींी २१ ऑक््ोबल, २०१६
लोजी ददल्यामळ
ु े विदयाय याांचा खे ीधीही भरून न येर्ाले शैक्षणर्ी नी
ु सान झाले
असल्यामळ
ु े ११ िी ऑनलाईन पद्ध ी बींद ीलण्याबाब
ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

ये

आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

शासनाने ीोर् ी

?

श्री. विनोद ताििे : (१) हे ाले आहे .
(२) हे ाले नाही.

(३) इयत् ा ११ िी ऑनलाईन प्रिेश प्रफक्रया मा. उच्चा ख न्यायालय मुींबई याींच्या
आदे शानुसाल पालदशगीपर्े लाबविण्या
ये

नाही.

(४) प्रश्न उद्ाि

ये

असल्यामुळे

नाही.
-----------------

ी बींद ीलण्याचा खा प्रश्न
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(३८)

*

धचांचोळी (श्ज.सोलापरू ) मधील एव्हॉन लाईफ
सायन्सेस िांपनीमधन
ू एफेड्रीन पििल्याबाबत
२४०८०

श्री.नारायण राणे, श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय अन्न

आणण षषध प्रशासन मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) धचा खींचा खोळी (श्ज.सोलापलू ) महालाषर औदयोधगी िसाह ी ील एव्हॉन लाईि
सायन्सेस या ीपींनीमधन
ू ठार्े पोमलसाींनी ददनाींी १७ एवप्रल, २०१६ लोजी २
हजाल ीो्ीचा खे एिेड्रीन पीडल्यानीं ल ीींपनी ील ि अन्य व्यक् ीींचा खी चा खौीशी
ीलण्यासाठी नेमलेल्या दक्ष ा पथीाने दोषी अधधीाऱयाींसद
ीं भाग ील सविस् ल

अहिाल अन्न ि औषध आयुक् ालय, मब
ींु ई येथे सादल ीेला अस ानाही सदलहू
अहिालाच्या अनष
ु ींगाने दोषी अधधीाऱयाींविलोधा ीोर् ीही ीालिाई ीलण्या
आलेली नसन
ू या ील दोषी अधधीाऱयाींना िाचा खविण्यासाठीचा ख हा अहिाल प्रलींबब
ठे िण्या

आला आहे , हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, मुींबई येथील दक्ष ा विभागाीडून नालीो्ीक्स ड्रग्ज ॲण्ड
सायीोरॉफिी सब्े न्सेस ॲक्् १९८५ मधील
ल द
ु ीनुसाल मब
ुीं ई येथील
ीायागलया ील दक्ष ा पथीाने प्रमुा सहआयुक्
हरलश बैजल याींच्या
अध्यक्ष ेाालील पथीाने चा खौीशी ीरुन सिग ीागदपत्राींचा खी छाननी ीरुन सींबींधध

गन्
ु हे गालाींचा खी नािे स्पष् ीरुन त्याींच्यािल नालीो्ीक्स ड्रग्ज ॲण्ड सायीोरॉफिी
सब्े न्सेस ॲक्् १९८५ मधील ीलम ५९ अन्िये ीालिाई ीलािी असा अहिाल
अन्न ि औषध विभागाचा खे आयुक्

याींच्याीडे माहे जन
२०१६ मध्ये िा
ू

त्यादलम्यान सादल ीरुन ४ महीन्याींहून अधधी ीालािधी होऊनही सींबधीं ध
दोषीविलोधा ीोर् ीही ीालिाई ीलण्या
(३) असल्यास, सींबींधध
दोषीविलोधा

आलेली नाही, हे ही ाले आहे ीाय,
सेचा ख ीालिाईस विलींब लािर्ाऱया

अधधीाली/ीमगचा खाऱयाींिल ीोर् ी ीालिाई ीेली िा ीलण्या
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

ये

आहे ,

श्री. धगरीश बापट : (१) नाही.

(२) ि (३) दक्ष ा पथीाने सादल ीेलेल्या अहिालाच्या अनष
ु ींगाने अन्न ि औषध
प्रशासनाच्या सींबधीं ध अधधीाऱयाींना महालाषर नागली सेिा (मशस् ि अपील)
ननयम १९७९ अीं गग ीालर्े दाािा नो्ीसा दे ण्या आल्या आहे . सेचा ख
सींबींधध अधधीाऱयाींिल नालीो्ीक्स ड्रग्ज ॲण्ड सायीोरॉवपी सबस््न्सेस ॲक््
१९८५ मधील ल द
ु ीनस
ु ाल ीालिाई ीलण्याबाब च्या िैध ेचा खा प्रस् ाि विधी ि
न्याय विभागामािग
मा.महाअमभयोक् ा याींना अमभप्रायासाठी पाठविण्या आला
आहे . याबाब चा खी ीायगिाही सरु
ु असल्याने विलींब झालेला नाही.
(४) प्रश्न उद्ाि

नाही.

-----------------------------------------
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उमरी (श्ज.नाांदेि) तालक्
ु यातील ग्रामीण भागातील
(३९)

*

नागररिाांना रॉिेल उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

२५८५३

श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय अन्न, नागरी

परु िठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) उमली (श्ज.नाींदेड)

ालक्
ु या ील ग्रामीर् भागा

बदल असल्याने भाडयाने चा खालविर्ाले ीाही पलिानाधाली
सींगनम

ीरुन मोठीमोठी गािे जोडून घे

लॉीेलचा खे ननय न स

हमसल ीायागलयासोब

असल्यामळ
ु े त्याचा खा परलर्ाम म्हर्न
ू

ालक्
ु या ील अनेी ग्रामीर् भागा ील नागरलीाींना लॉीेल उपलब्ध हो

ननदशगनास आले, हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, उपलोक्
ीलण्याबाब

सेचा ख

दे ण्याबाब

नसल्याचा खे

प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीरुन दोषीींिल ीालिाई

ग्रामीर्

भागा ील

नागरलीाींना लॉीेल

ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

ये

आहे ,

उपलब्ध

ीरुन

श्री. धगरीश बापट : (१) हे ाले नाही.
(२) प्रश्न उद्ाि
(३) प्रश्न उद्ाि

नाही.
नाही.

-----------------

विदभायतील शशक्षिाांना आदशय राष्ट्रीय शशक्षि पुरस्िारापासून िांधचत ठे िल्याबाबत
(४०)

*

२६४५७

श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय शालेय

शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) लाज्या

दलिषी प्रत्येी श्जल््या ील एीा मशक्षीाचा खी पलु स्ीालासाठी ननिड

ीेली जा े मात्र चा खींद्रपूल श्जल््याचा खा अपिाद िगळ ा विदभाग ील १० श्जल््या ील
मशक्षीाींना आदशग लाषरीय मशक्षी पलु स्ीालापासन
ू िींधचा ख

ठे िण्या

आले असल्याचा खे

माहे सप््ें बल, २०१६ मध्ये िा त्यादलम्यान ननदशगनास आले, हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, उपलोक्
पुलस्ीालापासन
िींधचा ख
ू
ीलण्या

ये

आहे ,

प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीरुन विदभाग ील मशक्षी या

लाहर्ाल नाही

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

याबाब
?

ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा
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श्री. विनोद ताििे : (१) हे , अींश
लाज्या

ाले आहे .

प्रत्येी श्जल्हयासाठी एीा मशक्षीाचा खी लाज्य आदशग मशक्षी

पुलस्ीालासाठी ननिड ीलण्या

ये े.

लाषरीय आदशग मशक्षी पलु स्ीालासाठी ीेंदद्रय ननिड समम ीीडून १८

प्राथममी, ८ माध्यममी, अपींग मशक्षी/अपींग शाळे

मशीिर्ाले मशक्षी प्राथममी

२ ि माध्यममी १ अशा एीूर् २९ मशक्षीाींचा खी ननिड गर्
ु ित् ेनस
ु ाल ीलण्या

ये े. त्यामळ
ु े लाषरीय पुलस्ीालासाठी प्रत्येी श्जल्हया ील मशक्षीाचा खी ननिड
होईलचा ख असे नाही.

(२) ि (३) प्रश्न उद्ाि

नाही.
-----------------

साांस्िृतति सांचालनालयाििे अपऱु या िमयचारी सांखयेमळ
ु े िलािार
ऑनलाईन मानधनापासन
ू िांधचत असल्याबाबत

(४१)

*

२४२९५

श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे : सन्माननीय साांस्िृतति
िायय मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) लाज्या ील ीलािीं ाींना ऑनलाईन मानधन दे ण्याचा खी सुविधा उपलब्ध ीरुन
ददल्याचा खे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्या दलम्यान ननदशगनास आले, हे ाले
आहे ीाय,

(२) असल्यास, साींस्ीृन ी सींचा खालनालयाीडे अपऱु या ीमगचा खाली सींख्येमळ
ु े २१,५२६
ीलाीाल ऑनलाईन मानधनापासून िींधचा ख
आहे ीाय,

(३) असल्यास, उपलोक्
चा खौीशी

ीाय

मानधनापासन
ू

प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय, त्यानुसाल

आढळून

िींधचा ख

असल्याचा खे ननदशगनास आले, हे ही ाले

आले

असलेल्या

ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

ये

ि

त्यानस
ु ाल

ीलािीं ाना

आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

ीमगचा खाऱयाींचा खी

मानधन

भल ी

दे ण्याबाब

ीरुन

ीोर् ी
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श्री. विनोद ताििे : (१) होय, हे ाले आहे .
(२) हे ाले नाही.

िध्
ृ द साहीश्त्यी ि िध्
ृ द ीलािीं

मानधन योजनें गग

लाज्या

एीूर्

२७,१५० लाभाथी असन
ू १७,३६८ इ क्या लाभाय याांना त्याींच्या बँी ाात्यािल
मानधनाचा खी लक्ीम ऑनलाईनव्दाले जमा ीलण्याचा खी प्रफक्रया सप््ें बल, २०१६ पासन
ू
सरु
ु ीलण्या

आली आहे .

उिगरल

९,७८२ लाभाय याांचा खे बँी ाा े ि आयएिएससी ीोड उपलब्ध ीरुन

घेण्याचा खी ीायगिाही सरु
ु असन
ू सदल माही ी प्राप्
मानधनाचा खी लक्ीम ऑनलाईव्दाले जमा ीलण्या
(३) ि (४) प्रश्न उद्ाि

नाही.

हो ाचा ख त्याींच्या बँी ाात्यािल

येईल.

----------------शासिीय अशभयाांत्र्रशिी शशक्षणाच्या तनधीमध्ये िपात िेल्यामळ
ु े अशभयाांत्र्रशिी
महाविद्यालयातील मल
ु ीांच्या िसततगह
ृ ाची िामे िरणे अशक्य झाल्याबाबत

(४२)

*

२६४४५

श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त :

सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) लाज्या

शासीीय अमभयाींबत्रीी मशक्षर्ाच्या अथगसी
ीं ल्पा

रुपयाींचा खी ीपा

ीलण्या

ब्बल १२५ ीो्ी

आलेली असल्यामुळे अमभयाींबत्रीी महाविदयालया ील

मुलीींच्या िसन गह
ृ ि इ ल ीामे ीलर्े शक्य होर्ाल नाही, हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, त्याचा खा परलर्ाम अमभयाींबत्रीी मशक्षर्ािल हो
आहे ीाय,

आहे , हे ही ाले

(३) असल्यास, अमभयाींबत्रीी मशक्षर्ािल परलर्ाम होऊ नये यासाठी शासनाने
ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

ये

आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

श्री. विनोद ताििे : (१) िावषगी योजना २०१६-१७ मध्ये
विभागासाठी विविध बाींधीामाींीरल ा मागर्ी ीलण्या

ींत्रमशक्षर् उप

आलेल्या रुपये ११३.६०

ीो्ी ननय व्ययापैीी रुपये ३५.१९ ीो्ी इ ीा ननय व्यय मींजूल झालेला आहे हे
ाले आहे .
नाही.

(२) नाही.

थावप, त्याचा खा मुलीींच्या िसन गह
ृ ाच्या ीामािल परलर्ाम झालेला
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(३) िावषगी योजना २०१७-१८ मध्ये बाींधीामासाठी पुलेसा ननय व्यय उपलब्ध
ीरुन दे ण्याचा खी मागर्ी ननयोजन विभागाीडे ीलण्या
(४) प्रश्न उद्ाि

नाही.

आलेली आहे .

-----------------

परभणी शहरातील तुराबुल हि पररसरातील
(४३)

*

वििासाची िामे प्रलांत्रबत असल्याबाबत

२४४९८

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ायणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरशसांह

पांडित : सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील
ीाय -

(१) पलभर्ी शहला ील

ुलाबुल ही दगाग परलसला ील विीास ीामा

आर्ल्याने सदलील विीास ीामे प्रलींबब

अडथळा

असल्याने श्जल्हाधधीाली, पलभर्ी याींना

पोलीस सींलक्षर् दे ऊन सदलील धाममगी विीास ीायगक्रम पुर्ग ीलािे अशी मागर्ी
स्थाननी

लोीप्रन ननधीींनी

माहे

ऑगस््,

२०१६

श्जल्हाधधीाऱयाींीडे ीेली आहे , हे ाले आहे ीाय,

मध्ये

िा

त्यादलम्यान

(२) असल्यास, सदलील धाममगी विीास ीामास पोलीस सींलक्षर् दे ऊन विीास
ीाम सरु
ु ीलण्या
मालमत्त् ेिल
ह्विण्याबाब

आले आहे ीाय,

बेीायदे शीलरलत्या

सेचा ख सव्हे नीं. ५९३, ५९४ या िक्ि

नोंदविण्या

आलेल्या

७/१२

िलील

नािे

महसूल ि िन विभागाच्या ददनाींी १३ एवप्रल, २००४ च्या शासन

आदे शाप्रमार्े ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या
(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

ये

?

आहे ,

श्री. विनोद ताििे : (१) होय.

(२) होय. श्जल्हाधधीाली, पलभर्ी याींच्या अहिालानस
ु ाल सध्या सदलचा खी ीामे
प्रग ीपथािल

बेीायदे शीलपर्े

आहे .

पलभर्ी

लािण्या

शहला ील

आलेल्या

नािे

स.

ददनाींी १३/४/२०१६ च्या शासन ननर्गयानुसाल
दे िस्थान, ईनाम दगागचा खी नोंद घेण्या
ददिार्ी न्यायालया

महसल
ू

आली आहे .

५९४
ि

ह्विण्या

मधील
िन

७/१२

नाही.

-----------------

िल

विभागाच्या

आली असून मळ
ू

थावप, सिे नीं. ५९३ सींदभाग

दद.दा.क्र.१२४/२०१४ दााल असन
सदय श्स्थ ी
ू

प्रीलर् न्यायप्रविषठ आहे .
(३) प्रश्न उद्ाि

नीं.

सदल
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खेि (श्ज.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील लोटे षद्योधगि िसाहतीतील
(४४)

रासायतनि िारखान्याांमधील दवु षत साांिपाण्याबाबत

*

२३८५७

श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा

ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) ाेड (श्ज.लत्नाधगली)

ालुक्या ील लो्े

लासायननी ीालाान्याींमधील लसायनममश्री
सोडण्याच्या घ्ना िालीं िाल घड

औदयोधगी िसाह ी ील अनेी

साींडपार्ी उघडयािल फीीं िा नाल्या

अस ा , हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, लासायननी ीालाान्या न
ू नाल्या

सोडलेल्या लासायननी पाण्या

बसलेल्या दभ
ु त्या म्हशीींचा खी त्िचा खा भाजून ननघाल्याचा खे

सेचा ख लसायनममश्री

साींडपाण्यामळ
ु े नदी ि नाल्याचा खे जलप्रदष
ु र् होऊन पाळीि जनािले मत्ृ यूमुाी
पडल्याचा खे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्यादलम्यान ननदशगनास आले, हे ही ाले
आहे ीाय,

(३) असल्यास, लो्े औदयोधगी िसाह ी ील लासायननी साींडपाण्यामळ
ु े या
परलसला ील शे ी पूर्प
ग र्े धोक्या
मासेमालीचा खा व्यिसाय सींपषु ्ा

आली असन
ू दाभोळ ााडी

जलप्रदष
ु र् होऊन

आला आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

(४) असल्यास, उपलोक्त्ा प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीरुन सींबींधध
ीोर् ी ीालिाइग ीेली िा ीलण्या
आहे

?

ये

ीालाान्याींिल

आहे , नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय

श्री. रामदास िदम : (१) लो्े औदयोधगी िसाह ीमधील ीाही ीालाान्याींमधील
साींडपार्ी नाल्या
(२) हे अींश

जा

ाले आहे ,

असल्याच्या घ्ना घडलेल्या आहे .

माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये म्हशीचा खी त्िचा खा भाजन
ू ननघाल्याचा खी घ्ना

घडल्याबाब चा खी

(३) हे ाले नाही.

(४) या प्रीलर्ी
सींबींधध

क्राल महालाषर प्रदष
ू र् ननयींत्रर् मींडळाीडे प्राप्
क्राल प्राप्

हो ाचा ख महालाषर प्रदष
ू र् ननयींत्रर् मींडळाीडून

सेचा ख प्रस् ावि

ि अींन म आदे श बजािण्याचा खी ीालिाई ीलण्या

उदयोगाींचा खी पाहर्ी ीलण्या

नो्ीस बजािर्े
आली आहे .

झाली आहे .

आली ि दोषी ीींपन्याना ीालर्े दाािा

-----------------
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रत्नाधगरी श्जल््यातील शासकिय तां्रशतनिेतन

(४५)

महाविद्यालये बांद िरण्याचा घेतलेला तनणयय

*

२६१४२

श्रीमती हुस्नबानू खशलफे : सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण

मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१)

लाज्या

शासीीय
घेण्या

लत्नाधगली श्जल्हया ील शासीीय

ींत्रननीे न महाविदयालय बींद ीलण्या

येर्ाल असल्याचा खा ननर्गय

आल्याचा खे माहे ऑक््ोबल, २०१६ मध्ये िा त्यादलम्यान ननदशगनास आले,

हे ाले आहे ीाय,
(२)

ींत्रननीे न महाविदयालयासह ६

असल्यास,

ींत्रननीे न

महाविदयालय सरु
ु ीलण्या

महाविदयालय

बींद

ीरुन

येर्ाल आहे , हे ाले आहे ीाय,

(३) असल्यास, लत्नाधगली श्जल्हया ील

अमभयाींबत्रीी

पदिी

ींत्रननीे न महाविदयालयाला दलिषी २५०

जागाींसाठी सुमाले १००० विदयाय याांचा खे प्रिेश अजग ननयमम पर्े ये

अस ाना

आणर् चा खाींगला प्रन साद दलिषी असल्यामळ
ु े हे महाविदयालय बींद ीलण्या

येऊ

नये यासाठी शहला ील आजी-माजी विदयाथी ममळून ‘सेव्ह जीपीआल’ चा खळिळ
लाबवि

आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

(४) असल्यास, लत्नाधगली ील सदल
महाविदयालय सरु
ु ठे िण्याबाब
आहे ,

ींत्रननीे नचा खा प्रन साद विचा खाला

शासनाने ीोर् ा ननर्गय घे ला िा घेण्या

(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

शासन ननर्गय क्र. मान्य ा-२०१५ / (१४३/२०१५) /

१३ ऑक््ोबल, २०१६ अन्िये लाज्या ील शासीीय
अ्यासक्रमा

शासीीय

ये

?

श्री. विनोद ताििे : (१) होय,

ीॉलेजसह एीूर् ६

घेऊन पदिी

ाींमश-५, ददनाींी

ींत्रननीे न, लत्नाधगली या

ींत्रननीे नाींमधील पदविीा अ्यासक्रमाींचा खे पदिी

श्रेर्ीिधगन ीरुन नविन शासीीय अमभयाींबत्रीी महाविदयालयाचा खी

स्थापना ीलर्ेबाब चा खा ननर्गय घेण्या
(२) अणाल भाल ीय

आलेला आहे .

ींत्र मशक्षर् परलषदे च्या असलेल्या अ्ी ि श ीच्या अधीन

लाहून शैक्षणर्ी िषग २०१७-१८ पासन
ू सदल ६ शासीीय
अ्यासक्रम ्प्प्या्प्प्याने बींद ीलण्या येर्ाल आहे .
(३) याबाब चा खे ननिेदन

ींत्रमशक्षर् सींचा खालनालयाीडे प्राप्

त्र
ीं ननीे ना ील पदविीा

झालेले आहे .
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(४) ि (५) सदल श्जल्हया
ींत्रननीे नाींमध्ये विशेष

योजनें गग

पुलेशा जागासह

सध
ु ाली

विदयाय याांना अत्यीं

ींत्रननीे ने अश्स् त्िा

असन
ू या

लाजषी शाहू महालाज मशक्षर् शल्
ु ी प्रन पू ी
अल्प शल्
सेचा ख
ु ीा मशक्षर् घेर्े शक्य आहे .

ींत्रननीे ना ील बहु ेी सिग पदविीाधाली विदयाथी हे पदिी अ्यासक्रमास
प्रिेश घे असल्याचा खे ननदशगनास आल्याने या भागा शासीीय अमभयाींबत्रीी
महाविदयालय अश्स् त्िा

आल्यास ७०% स्थाननी विदयाय याांना अमभयाींबत्रीी

पदिी अ्यासक्रमाचा खा लाभ घेर्े शक्य होर्ाल आहे .
-----------------

नव्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील अततररक्त िपातीमळ
ु े
(४६)

*

शशक्षि-शशक्षिेतराांिर आधथयि ताण पिल्याबाबत

२५६८७

श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) नव्या लाषरीय पेन्शन योजने ील अन रलक्
आधथगी

ार् पड

असल्याचा खी

ीपा ीमळ
ु े मशक्षी-मशक्षीे लाींिल

क्राली मशक्षी भाल ीचा खे अध्यक्ष श्री.अशोी बेलसले

याींनी मशक्षर् आयक्
ु ाींच्या ददनाींी १६ ऑक््ोबल, २०१६ लोजी झालेल्या बैठीी
ठे िल्या होत्या, हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास या पेन्शन योजने
सिल

दे र्ाल आहे ीाय ि त्याचा खा

हप् े भलण्यासाठी शासन मशक्षी-मशक्षीे लाींना
पमशल ीाय आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

श्री. विनोद ताििे : (१) मशक्षी भाल ीचा खे अध्यक्ष याींनी सदल विषयाचा खे ननिेदन
मशक्षर् आयुक्

याींना सादल ीेले आहे .

(२) ि (३) प्रश्न उद्ाि

नाही.

-----------------
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आिगाांि (श्ज.नाशशि) येथील महाराष्ट्र राज्य माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि
नाशशि विभागीय शशक्षण मांिळाच्या सांपाददत जागेिरील बाांधिामाबाबत

(४७)

*

२३८०९

िॉ.अपि
ू य हीरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९८६९ ला ददनाांि

४ ऑगस्ट, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय शालेय
शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) आडगाींि (श्ज.नामशी) येथील महालाषर लाज्य माध्यममी ि उच्चा ख माध्यममी
नामशी विभागीय मशक्षर् मींडळाच्या सींपादद
बाींधीामासाठी

ननयुक्

िास् ुविषालद

याींना

जागेिलील प्रस् ावि

ीायागदेश

पत्र

दे र्े

इमाल

ीामासाठीचा खा ीलालनामा ीलण्यासींबध
ीं ीचा खी ीायगिाही पर्
ु ग झाली आहे ीाय,
(२) असल्यास, प्रस् ु
झाले आहे ीाय,

(३) नसल्यास, उक्

इमाल ीचा खे प्रददघग ीाळापासन
ू प्रस् ावि

ीायगिाही ीेव्हापयां

श्री. विनोद ताििे : (१) होय.
(२) ि (३) प्रस् ावि
प्रस् ावि

आहे .

बाींधीामाबाब चा खी

होर्े अपेक्षक्ष

सेचा ख

या

बाींधीाम सरु
ु

आहे ?

ाींबत्री ीायगिाही ि ननविदा ीायगिाही

-----------------

राजे शशिाजी विद्यालय दादर, मुांबई या शाळे िर िारिाई िरण्याबाबत

(४८)

*

२६११५

श्री.सुश्जतशसांह ठािूर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील

गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) मींब
ु ई ील दादल पि
ू ,ग दहींद ू ीॉलनी येथील, लाजे मशिाजी विदयालयाच्या,

इींडडयन एज्युीेशन सोसाय्ी रस््च्या अध्यक्षाींनी, मलाठी ि इींग्रजी माध्यमाच्या
शाळाींमध्ये दप्ु प् शल्
ु ी िाढ ीरुन, या विदयाथाांिल मनमानीपर्े अन्याय

ीेल्याप्रीलर्ी लोीप्रन ननधीींनी ददनाींी १९ सप््ें बल, २०१६ लोजी िा त्यासुमालास
मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना ददलेल्या लेाी ननिेदनादिाले मागर्ी ीेली, हे ाले आहे
ीाय,

(२) असल्यास, उक्

ननिेदना ील मद्द
ु यानुसाल शासनाने उच्चा खस् लािरुन चा खौीशी

ीेली आहे

ीाय, त्यानस
ु ाल दोषीींविरुध्द ीालिाई ीरुन मलाठी

िा ीलण्या

ये

माध्यमा ील शाळाींच्या विदयाथाांना न्याय ममळण्याबाब
आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

ि इींग्रजी

ीोर् ी ीायगिाही ीेली
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श्री. विनोद ताििे : (१) हे ाले आहे .
(२) प्रस् ृ

प्रीलर्ी चा खौीशी ीरुन महालाषर शैक्षणर्ी सींस्था (शल्
ु ी विननयमन)

अधधननयम २०११ मधील

ल द
ू ीनस
ु ाल आिश्यी

ी ीायगिाही ीलण्याच्या सचा ख
ू ना

विभागीय मशक्षर् उपसींचा खाली, मींब
ु ई याींना ददनाींी १ डडसेंबल, २०१६ लोजी दे ण्या
आल्या आहे .

(३) प्रश्न उद्ाि

नाही.
-----------------

(४९)

*

पालघर श्जल््यातील प्राचीन स्थळे ि िास्तूांचे जतन िरण्याबाबत
२५९४५

श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले, श्री.खिाजा बेग, श्री.नरें द्र

पाटील : सन्माननीय साांस्िृतति िायय मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील
ीाय -

(१) पालघल श्जल््या ील ज्ञा

ि अज्ञा

इन हासाचा खी साक्ष जपर्ाले गड ीो्

फील्ले, समाधीस्थळे , लेण्या मींददले , प्राचा खीन स्थळे आदी प्राचा खीन िास् ू नामशेष
होण्याच्या मागागिल असल्याचा खी ाीं
ाले आहे ीाय,

इन हास अ्यासीाींनी व्यक्

ीेली आहे , हे

(२) असल्यास, शासनाने याचा खी पहार्ी िा चा खौीशी ीेली आहे ीाय, त्या

अनष
ु ींगाने प्राचा खीन स्थळे ि प्राचा खीन िास् ुींचा खी योग्य प्रीाले ज न ीलण्यासाठी
ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

ये

आहे .

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

श्री. विनोद ताििे : (१) हे ाले नाही.
ाीं

पालघल श्जल््या ील प्राचा खीन िास् ू नामशेष होण्याच्या मागागिल असल्याचा खी

व्यक्

झालेले नाही.

ीलर्ाले इन हास अ्यासीाींचा खे ीोर् ेही पत्र अथिा ननिेदन प्राप्

(२) ि (३) प्रश्न उद्ाि

नाही.
-----------------
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मुांबईतील सागरी किनाऱयाांिर होत असलेले प्रदष
ू ण

*

(५०)

२४५३८

श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय पयायिरण

मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) मींब
ु ईच्या ि जिळपासच्या सागली फीना-याींिल िाल मोठया प्रमार्ा
हो

प्रदष
ू र्

असन
ू या प्रदष
ू र्ामुळे गींभील समस्या ननमागर् झाल्याचा खे महालाषर प्रदष
ू र्

ननयींत्रर् मींडळाच्या ननदशगनास आलेले आहे , हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, उपलोक्
आले आहे ,

प्रीलर्ी चा खौीशी ीेली आहे ीाय, त्या

दनुसाल ीोर् ी ीालिाई ीेली िा ीलण्या

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

ये

आहे ,

श्री. रामदास िदम : (१) मुींबईच्या सागली फीनाऱयाींिल प्रदष
ू र् हो
आहे .

(२) प्रश्न उद्ाि
(३) प्रश्न उद्ाि

ीाय आढळून

आहे , हे ाले

नाही.
नाही.

-----------------

राज्यात बाटलीबांद पाणी वििणाऱया नामाांकित िांपन्याांििून
(५१)

ग्राहिाांची फसिणि
ू होत असल्याबाबत

*

२५९००

श्री.रविांद्र फाटि :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १७८६९ ला ददनाांि

२२ माचय, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय अन्न, नागरी
परु िठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) लाज्या

बा्लीबींद पार्ी विीर्ा-या दहींदस्
ु थान ीोीाीोला, पेश्प्सीो इींडडया,

होल्डीींग, ले डबुल इींडडया आणर् युलेीा िोब्सग या नामाींफी

ीींपन्याींनी एीसमान

आीालाच्या बा्ल्या िेगिेगळया फीीं म ीने विक्री ीेल्याचा खे माहे सप््ें बल, २०१६
मध्ये ि त्यादलम्यान ननदशगनास आले आहे , हे ाले आहे ीाय.

(२) असल्यास, एीाचा ख उत्पादनाच्या दोन िेगिेगळया फीीं म ी छापून मब
ींु ई
लाज्या

विविध नामाींफी

ीींपन्याींनी ग्राहीाींचा खी िसिर्ी
ू ीेल्याचा खेही ननदशगनास

आले आहे , हे ही ाले आहे ीाय.
(३) असल्यास, उपलोक्

ि

प्रीलर्ी चा खौीशी ीेली आहे ीाय, चा खौीशी

ीाय

आढळून आले ि त्यानष
ु ींगाने ीींपन्याींिल ीोर् ी ीालिाई ीेली िा ीलण्या
ये

आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?
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श्री. धगरीश बापट : (१) ि (२) हे ाले आहे .

(३) ि (४) बा्लीबींद पाण्याच्या विक्रीसाठी दोन िेगिेगळ्या फीीं म ी छापल्या
सींदभाग

२४ ा्ले नोंदविण्या

आले आहे . त्याचा खेंविरुध्द िैधमापन शास्त्र

अधधननयम, २००९ ि त्याअीं गग
आहे .

ीलण्या

आलेल्या ननयमानस
ु ाल ीायगिाही सरु
ु

----------------बालेिािी (पुणे) येथील क्रीिा सांिुलाच्या दे खभाल ि दरू
ु स्तीसाठी

(५२)

तनधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

*

२४०३०

श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय क्रीिा मां्रशी
पुढील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) बालेिाडी (पुर्े) येथील क्रीडा सींीुल हे लाज्या ील लाषरीय/आीं ललाषरीय
दजागच्या पायाभू

सवु िधा उपलब्ध असर्ाले एीमेि क्रीडा सींीुल असन
ु दे ाील

ीेिळ दे ाभाल दरू
ु स् ीसाठी पुलेसा ननधी नसल्याने पायाभू
लााण्या

अडचा खर्ी ये

आहे , हे ाले आहे ीाय,

सवु िधाींचा खा दजाग

(२) असल्यास, या क्रीडा सींीुलाच्या दे ाभाल ि दरू
ु स् ीसाठी दलिषी रुपये १२
ीो्ी

उपलब्ध

ीरुन

दयािे

अशी

मागर्ी

असोमसएशनच्याि ीने शासनास िेळोिेळी ीलण्या
ीाय,

अध्यक्ष

महालाषर

ऑलश्म्पी

आलेली आहे , हे ही ाले आहे

(३) असल्यास, सदल मागर्ीच्या अनष
ु ींगाने शासनाने ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा
ीलण्या

ये

आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

श्री. विनोद ताििे : (१) होय, हे ाले आहे .
(२) हे ाले नाही.

(३) मशिछत्रप ी क्रीडा सींीुल, बालेिाडी ीरल ा दरु
ु स् ी ि दे ाभालीरल ा ननधी
उपलब्ध ीलण्याचा खे प्रस् ावि
(४) प्रश्न उद्ाि

नाही.

आहे .

-----------------
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(५३)

िेंद्राच्या तनमयल ग्राम पुरस्िार प्राप्त हागणदारीमक्
ु त नसलेल्या
ग्रामपांचायतीचे पुरस्िार परत घेण्यात आल्याबाबत

*

२५८३८

श्री.जनादय न चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराि पाटील :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील
ीाय (१) लाज्या

ददनाींी २२ ऑगस््, २०१६

े २ ऑक््ोबल, २०१६ या ीालािधी

स्िच्छ महालाषर अमभयान लाबविण्या

आले असन
या अमभयानास फी ी
ू

प्रन साद ममळाला आहे ि सदलील अमभयानाीं गग
ीलण्या
(२)

प्राप्

आले आहे ,

सेचा ख १०० ्क्ीे हागर्दालीमुक्

ग्रामपींचा खाय ीचा खे फी ी पलु स्ीाल पल

नसलेल्या ीेंद्राच्या ननमगल ग्राम पुलस्ीाल

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) लाज्या
ीालािधी

घेण्या
?

४,२३,६८० िैयश्क् ी शौचा खालये पूर्ग झाली आहे .
स् लािरुन घोवष

(२) हागर्दालीमुक्

ीलण्या

*

आले. या ीालािधी

लाज्या

म्हर्न
ू श्जल्हा

आले आहे . मात्र सदल श्जल्हे िलील ीालािधी
झाले आहे .

नसलेल्या ननमगल ग्रामपींचा खाय ीचा खे पुलस्ीाल पल

(३) याबाब चा खे धोलर् ठलविण्या

(५४)

े २ ऑक््ोबल, २०१६ या

मसींधद
ु ग
ु ग ि ीोल्हापूल हे श्जल्हे हागर्दालीमुक्

िगळ ा अन्य ीालािधीमध्ये हागर्दालीमक्
ु
आलेले नाही .

आले आहे ,

२२ ऑगस््

ीु्ूींबस् ल सींिाद अमभयान लाबविण्या

लाज्या

फी ी श्जल्हे हागर्दाली मुक्

घेण्या

आले नाही.

-----------------

राज्यातील अशभयाांत्र्रशिी अभ्यासक्रमाांच्या जागा ररक्त असल्याबाबत
२४२३३

प्रा.जोगेन्द्र ििािे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९५६३ ला ददनाांि

२८ जुल,ै २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय उच्च ि तां्रश
शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) लाज्या ील अमभयाींबत्रीीच्या सिग अ्यासक्रमाींसाठी एीूर् १ लाा ४३ हजाल
६०१ प्रिेश क्षम ा असन
ू त्यापैीी ५० हजालाहून अधधी जागा रलक् लाहील्याचा खे
बाब माहे ऑक््ोबल, २०१६ च्या न सऱया आठिडया ननदशगनास आले, हे ाले
आहे ीाय,
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(२) असल्यास, ग्रामीर् भागा ील महाविदयालयाींचा खा समािेश असन
ू
महाविदयालयाींच्या सुमाले ६० ्क्ीे जागा रलक्
ीाय,

(३) असल्यास, अमभयाींबत्रीी महाविदयालया
रलक्

ेथील

लाहील्या आहे , हे ही ाले आहे

इ क्या मोठ्या प्रमार्ा

लाहील्याने महाविदयालयाींचा खे मोठ्या प्रमार्ा

आहे ीाय,

(४) असल्यास, सन २०१७-१८ या शैक्षणर्ी िषाग

लाहू नये म्हर्न
ू ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

जागा

नी
ु सान झाले आहे , हे ाले

अ्यासक्रमाींच्या जागा रलक्
ये

आहे ?

श्री. विनोद ताििे : (१) होय.

(२) ि (३) अमभयाींबत्रीी अ्यासक्रमाींसाठी उपलब्ध जागा ्या प्रिेशोच्छुी
उमेदिालाींपेक्षा जास्

आहे .

सेचा ख अन्य अ्यासक्रमाींच्या सींधी उपलब्ध

असल्यामळ
ु े अमभयाींबत्रीी अ्यासक्रमाींच्या जागा
लाहील्या आहे .
रलक्

लाहर्ाऱया जागा विचा खाला

मोठया प्रमार्ा

घेऊन सींस्थाींनी प्रिेश क्षम े

ीलर्े आिश्यी असून त्याअनुषींगाने उपाययोजना ीलण्या
(४) बह
ृ

ये

आहे .

सध
ु ालर्ा

आलाडयानस
ु ाल नविन सींस्थाींना मान्य ा दे र्े/मुद िाढ न दे र्े/

श्व्द ीय पाळीस मींजूली न दे र्े/प्रिेशक्षम ा िाढ न दे र्े/प्रत्येी सींस्थे
ीमाल मयागदा ननश्श्चा ख
सींस्थेचा खी

रलक्

ीलर्े/रलक्

प्रिेशाचा खी

असलेल्या जागाींचा खा आढािा घेऊन सींबधीं ध

प्रिेशक्षम ा ीमी ीलर्े/ज्या अमभयाींबत्रीी महाविदयालयाींमध्ये

्क्क्याींपेक्षा अधधी जागा रलक्
दे ऊ नये असे अणाल भाल ीय
सेचा ख प्रिेमश

लाहील्या आहे

३५

अशा महाविदयालयाींना मद
ु िाढ

ींत्र मशक्षर् परलषदे ला ीळविण्या

आले आहे .

विदयाय याांचा खे प्रमार् िाढण्यासाठी सींस्थाींचा खी गुर्ित् ा िाढ

होण्याच्या दृष्ीीोना न
ीं भाग
ू सींस्थाींमधील मानीानस
ु ाल आिश्यी सोयी-सवु िधाींसद

पासर्ी ीलािी ि त्याप्रमार्े ीायगिाही ीलािी, अशा सूचा खना विदयापीठाींना

दे ण्या

आल्या आहे .

-----------------
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घनु गस
ु (ता.श्ज.चांद्रपरू ) येथील लॉयिस मेटल िांपनीमळ
ु े
नागररिाांच्या आरोनय धोक्यात आल्याबाबत

(५५)

*

२३५७०

अॅि.तनरां जन िािखरे : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१)

घुग्गुस ( ा.श्ज.चा खींद्रपूल) येथे लॉयडस मे्ल ीींपनी

ीच्चा खे लोाींड

ाले आहे ीाय,

गेल्या अनेी िषाांपासन
ू

याल ीरुन त्याचा खा व्यापाल ीलण्याचा खा व्यिसाय ीली

(२) असल्यास, सदल ीींपनीमािग

आहे , हे

री ि अन्य िाहना ून मालाचा खे वि लर्

ील ाना ओव्हललोड माल िाहून नेर्े ि त्या मालािल ीोर् ेही आिलर् न
घा ल्याने त्यापासन
ू च्या धळ
ु ीीर्ाने चा खींद्रपूल शहल ि त्यापरलसला ील िा ािलर्
प्रदवु ष

होिन
ू

ेथील नागरलीाींच्या आलोग्यािल परलर्ाम झाल्याचा खे

परलसला ील शे जममनी नावपी झाल्याच्या

सेचा ख त्या

क्राली

ेथील नागरली ि ग्रामस्थाींनी

े आज ागाय

ीरुनही ीोर् ीही ीायगिाही

महालाषर प्रदष
ु र् ननयींत्रर् मींडळाच्या स्थाननी अधधीाली, मा.पयागिलर् मींत्री,
याींच्याीडे गेल्या अनेी िषाांपासन
ू

झाली नसल्याचा खे ददनाींी १० मे, २०१६ लोजी िा त्यासम
ु ालास ननदशगनास आले
आहे , हे ही ाले आहे ीाय,
(३) असल्यास, उपलोक्

प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय, चा खौीशी

ीाय आढळून आले त्यानुसाल सींबींधध
ीोर् ी ीालिाई ीेली िा ीलण्या

लॉयडस मे्ल ीींपनीच्या व्यिस्थापनाविरुध्द

ये

आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

श्री. रामदास िदम : (१) हे ाले आहे .
(२) हे ाले नाही.

श्जल्हा आलोग्य अधधीाली श्जल्हा परलषद चा खींद्रपलू याींच्या अहिालानूसाल

आजालाच्या प्रमार्ा

सन २०१४-१५

े २०१५-१६ या िषाग

ये े, पींल ू सदलील आजाल प्रदष
ु े झाल्याचा खे ननश्श्चा ख
ु र्ामळ
(३) ि (४) प्रश्न उद्ाि

नाही.

-----------------

िाढ झाल्याचा खे ददसन
ू

साींग ा येर्ाल नाही.
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टाटा सामाश्जि विज्ञान सांस्थेस (मुांबई) अनद
ु ान दे ण्याबाबत

*

(५६)

२३६६८

श्री.विजय

ऊफय

भाई

धगरिर,

सींस्थेमध्ये

यज
ु ीसीने

आकिय.अनांत

गािगीळ,

श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा
ाल
ु ासा ील ील ीाय (१)

्ा्ा

सामाश्जी

विज्ञान

विदयाथाांना शल्
ु ी िाढीचा खा भाल सोसािा लाग

अनद
ु ान

लोाल्यामुळे

असल्याचा खे माहे सप््ें बल, २०१६

मध्ये िा त्यादलम्यान ननदशगनास आले, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, एम.ए., एम.फिल आणर् पीएचा खडीच्या विदयाथाांना सिग सवु िधाींसह
प्रत्येीी िावषगी रुपये ३० हजाल आीालण्या
हजाल ३०० रुपयाींपयां

ये

असलेल्या शुल्ीा

आ ा ६०

िाढ ीेल्याचा खे ननदशगनास आले, हे ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्यास, इ ल मागासिगीय विदयाय याांच्या मशषयित्ृ ी लद्द ीलण्या
आहे ,

सेचा ख

या

सींस्थेचा खे

सींचा खाली

सींस्थाचा खालीाींचा खी नेमर्ी
ू ीलण्या
(४) असल्यास, उक्

याींचा खी

मुद

सींपली

असन
ू

आली नाही, हे ही ाले आहे ीाय,

प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय ि

आल्या
निीन

दनुसाल

अनद
ु ान पन्
ु हा सरु
ु ीरून मागासिगीय विदयाथाांना ीमी शल्
ु ीामध्ये दजेदाल
मशक्षर् दे ण्याीरल ा ीोर् ी उपाययोजना ीेली िा ीलण्या
(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

ये

आहे ,

श्री. विनोद ताििे : (१), (२), (३), (४) ि (५) ्ा्ा सामाश्जी विज्ञान सींस्था ही
मानि सींसाधन विीास मींत्रालय,
ये

निी ददल्ली या ीेंद्र शासनाच्या विभागाीं गग

असन
या सींस्थेस विदयापीठ अनद
ू
ु ान आयोगामािग

ीलण्या

अनद
ु ान वि ली

ये े. त्यामुळे ही सींस्था लाज्य शासनाच्या ननयींत्रर्ााालील नाही.
-----------------

स्थातनि स्िराज्य सांस्थाच्या ितनष्ट्ठ महाविद्यालयातील शशक्षिाांना
(५७)

*

िाल्पतनि िेतन तनश्श्चतीचा लाभ शमळणेबाबत

२६०४९

श्री. श्रीिाांत दे शपाांि,े श्री. दत्ता्रशय सािांत :

ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि १८९५७ ला ददनाांि २९ माचय, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) लाज्या ील ााजगी अनद
ु ानन
िे न आयोगाीं गग
िे न श्रेर्ी

ीननषठ महाविदयालया ील मशक्षीाींचा खी ६ व्या

िे न ननश्श्चा ख ी ील ाना प्रथम ७५००-१२००० या ीाल्पननी

ननश्श्चा ख ी ीलण्या

आली हो ी, हे ाले आहे ीाय,
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(२) असल्यास,

सदल

ीाल्पननी

िे न

ननश्श्चा ख ीचा खा

व्यिस्थापनाच्या ीननषठ महाविदयालयीन मशक्षीाींना दे ण्या
(३)

लाभ

आला,

ीोर्ीोर्त्या

सेचा ख स्थाननी स्िलाज्य सींस्थाच्या ीननषठ महाविदयालया ील मशक्षीाींना

ीाल्पननी िे न ननश्श्चा ख ीचा खा लाभ दे ण्या
(४) असल्यास,

स्थाननी

स्िलाज्य

आला नाही, हे ही ाले आहे ीाय,

सींस्थाच्या

ीननषठ

मशक्षीाींना ीाल्पननी िे न ननश्श्चा ख ीचा खा लाभ दे ण्याबाब
ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

ये

आहे ,

महाविदयालया ील
शासनाने ीोर् ी

आहे , त्यास फी ी ीालािधी लागर्े अपेक्षक्ष

(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

श्री. विनोद ताििे : (१) हे ाले नाही.
(२) प्रश्न उद्ाि

नाही.

(३) ि (४) ददनाींी २६/२/२०१४ च्या शासन ननर्गयानुसाल ीायगिाही ीलर्ेबाब
सींचा खाली स् लािरुन सींबींधध ाींना ीळविण्या
ीलण्या

ये

आहे .

(५) प्रश्न उद्ाि

आले आहे . त्यानस
ु ाल ीायगिाही

नाही.
-----------------

उमरी (श्ज.नाांदेि) तालक्
ु यात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेत झालेला गैरव्यिहार
(५८)

*

२५८५५

श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय पाणीपुरिठा

आणण स्िच्छता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) उमली (श्ज.नाींदेड)

ालुक्या ील गोदािली नदी ीाठािलील पुनिगमस

पार्ी प्रश्न सोडविण्यासाठी सन २०१४ मध्ये लाबविण्या

बळे गािचा खा

आलेल्या लाषरीय

ग्रामीर् पेयजल योजनेचा खी ीामे ननीृष् दजागचा खी ि ननयमबा्य झाली असल्याचा खे
माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यादलम्यान ननदशगनास आले आहे , हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, उपलोक्

ीालिाई ीेली िा ीलण्या

प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीरुन दोषीींिल ीोर् ी

ये

आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ि (२) हे ाले नाही.
३

मौजे बळे गाि,

क्राली प्राप्

ा.उमली, श्ज.नाींदेड येथील पार्ीपुलिठा योजनेसद
ीं भाग

झाल्या आहे . यापैीी आपले सलीाल पो्ग लिल प्राप्

क्रालीस अनस
ु रुन उपअमभयीं ा, ग्रामीर् पार्ीपलु िठा उपविभाग, उमली याींनी

ीेलेल्या स्थळ पाहर्ी
ीोर् ीही

अननयमम

ा

योजनेचा खी ीामे
झालेली

ाींबत्रीदृषट्या योग्य झाली असून ीामा

नसल्याचा खे

योजने न
ू ऑक््ोबल, २०१५ पासून गािास सुलळी
२

झालेल्या

क्रालीबाब

ननदशगनास

चा खौीशी सरु
ु आहे .

(३) प्रश्न उद्ाि

आले

आहे .

सेचा ख

पार्ीपुलिठा सरु
ु आहे . उिगली

नाही.

----------------िासापरू ी (ता.पाथरी, श्ज.परभणी) येथील ग्रामस्थाांना स्िस्त धान्य दे ण्याबाबत
(५९)

*

२४४८२

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ायणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरशसांह

पांडित : सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा
ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) ीासापूली ( ा.पाथली, श्ज.पलभर्ी) येथील आदशग ग्राम योजने ील ग्रामस्थाींना
पुलेसे धान्य उपलब्ध हो
मींजुल ीलण्या

नसून पि
ू ीप्रमार्ेचा ख १८६ श्क्ि. अन्न धान्य ननय न

यािे, अशी मागर्ी स्थाननी लोीप्रन ननधीींनी श्जल्हाधधीाली

पलभर्ी याींच्याीडे माहे जन
ू , २०१६ मध्ये िा त्यादलम्यान ीेली आहे , हे ाले
आहे ीाय,

(२) असल्यास, ग्रामस्थाींना पुलेसे अन्न धान्य दे ण्याबाब
दी
ु ानदालाींीडून हो
िा ीलण्या

ये

असलेल्या गैलप्रीालाबाब

आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

ि स्िस्

धान्य

शासनाने ीोर् ी ीायगिाही ीेली

?

श्री. धगरीश बापट : (१) होय. ीासापलु ी ( ा.पाथली, श्ज.पलभर्ी) येथील सिग पात्र
शे ीली लाभाय याांना ननय न उपलब्ध ीरुन ददले जा
एवप्रल, २०१६ या महीन्या

असन
ू माचा खग, २०१६ ि

चा खुीीने िाढीि धान्य ददले गेले हो े. त्याबाब

सींबींधध ाींिल चा खौीशी ीरून ीालिाई ीलण्या

येईल.
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(२) सदल गािामध्ये एपीएल (ीेशली) मधील १३८ शे ीली लाभाथी पात्र असन
ू
त्याींना दलमहा ननयममपर्े अन्न धान्याचा खा पुलिठा ीेला जा
ीेलेल्या

ददनाींी

६/५/२०१६

च्या

क्रालीच्या

अनुषींगाने

आहे . गािीऱयाींनी

प्रथम

दी
ु ानाचा खा पलिाना ददनाींी २४/५/२०१६ च्या आदे शान्िये ननलींबब
पलीं ू

पासर्ीअीं ी दी
ु ानदालास

अनाम

नाही.

ीलण्या

आला,

ाीीद दे ऊन लास् भाि दी
ु ानाचा खी १००%

लक्ीम ददनाींी १५/९/२०१६ च्या आदे शान्िये जप्

(३) प्रश्न उद्ाि

लास् भाि

ीलण्या

आली.

-----------------

रायगि श्जल्हयातील शशधािाटप शशधापत्र्रशिाधारिाांना
(६०)

*

िेळेिर ि स्िस्त धान्य शमळण्याबाबत

२३८५८

श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय अन्न, नागरी परु िठा ि

ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) लायगड श्जल्हया
त्यादलम्यान

लास्

भाि धान्य दी
ु ाना

ुलडाळ रुपये १०३ फीलो असन
ू

ल

माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा
ीचा ख

रुपये ९० फीलोने उपलब्ध हो ी, हे ाले आहे ीाय,

ुलडाळ ाल्
ु या बाजाला

(२) असल्यास, लास्

भाि धान्य दी
ु ाना

ममळर्ाला लॉीेलचा खा ीो्ा ीमी

(३) असल्यास, उपलोक्

प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय,

असल्याने ग्राहीाींना लॉीेलसाठी िर्िर् ीलािी लाग े, हे ही ाले आहे ीाय,
लास्

भाि

ममळण्याबाब

धान्य

दी
ु ान

मशधापबत्रीाधालीाींना

ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

ये

िेळेिल

आहे ,

ि

दनष
ु ींगाने

स्िस्

धान्य

श्री. धगरीश बापट : (१) ि (२) हे ाले नाही.
(३) ि (४) प्रश्न उद्ाि

(६१)

*

नाही.

-----------------

उच्च शशक्षणाच्या शुल्ि माफीचा परतािा शमळण्याबाबत
२५६७८

श्री.िवपल पाटील :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २००२३ ला

ददनाांि ४ ऑगस्ट, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय शालेय
शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) मशक्षीाींच्या पाल्याींना उच्चा ख मशक्षर्ासाठी असलेल्या शुल्ी मािीचा खा पल ािा
दे ण्याचा खी योजना शासनाने बींद ीेली आहे , हे ाले आहे ीाय,
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(२) असल्यास, उक्
आढळून आले ि
ीेली िा ीलण्या

प्रीलर्ी शासनाने चा खौीशी ीेली आहे ीाय, चा खौीशी

दनुसाल शुल्ी मािीचा खा पल ािा दे ण्याबाब

ये

आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

ीाय

ीोर् ी ीायगिाही

?

श्री. विनोद ताििे : (१) हे ाले नाही. शालेय मशक्षर् विभागामािग

ददनाींी

१८ जून, १९६८, ददनाींी ३ िेब्रि
ु ाली, १९९९ ि ददनाींी १९ ऑगस््, १९९५ च्या
शासन ननर्गयानुसाल मशक्षी ि मशक्षीे ल याींच्या पाल्याींना पदव्यत्ु ल स् लापयां
मोि

मशक्षर् योजना ीायागश्न्ि

आहे . सदल शासन ननर्गया ील

फ्री सी् मध्ये प्रिेश घे लेल्या विदयाय याांनाचा ख प्रमाणर्
दे य आहे .
(२)

सदयश्स्थ ी

सींस्थाींमध्ये

शासीीय,

िैदयीीय,

विनाअनद
ु ानन

अमभयाींबत्रीी

ि

ि

इ ल

ल द
ु ीनुसाल

दलाने िी चा खी प्रन पू ी

ीायम

बऱयाचा ख

विनाअनद
ु ानन

व्यािसानयी

अ्यासक्रमासाठी प्रिेश प्रफक्रया पलीक्षा घेऊन, गुर्ित् ेच्या आधाले ीेली जा े.
त्यामुळे फ्री सी् मधील प्रिेश पध्द
(३) प्रश्न उद्ाि

नाही.

बींद झाली आहे .

-----------------

राज्यात अनधधिृतररत्या चालविणाऱया खाजगी
(६२)

*

िोधचांग क्लासेसिर तनयां्रशण ठे िण्याबाबत

२३८१०

िॉ.अपि
ू य हीरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४६०९ ला ददनाांि

२२ माचय, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय शालेय शशक्षण
मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) लाज्या

अनधधीृ रलत्या चा खालविण्या

येर्ाऱया ााजगी क्लासेसिल शालेय

मशक्षर् विभागाच्याि ीने ननयींत्रर् ठे िण्याबाब
अमभप्रायाच्या अनष
ु ींगाने नविन विधेयी
पुर्ग झाला आहे ीाय,

विधी ि न्याय विभागाने ददलेल्या

याल ीलण्याबाब चा खा शासनाचा खा विचा खाल

(२) असल्यास, ााजगी ीोधचा खींग क्लासेसच्या माध्यमा न
ू ीोर् ाही पलिाना न
घे ा विदयाय याांीडून हजालो रुपयाींचा खे शल्
ु ी घेऊन अप्रमशक्षक्ष
चा खालविण्या
अनष
ु ींगाने
ीलण्या

येर्ाऱया अनधधीृ

नविन

आली,

विधेयीाचा खे

क्लासेसिल ननयींत्रर् प्रस्थावप

प्रारुप

याल ीलण्यासींबींधी

मशक्षीाींदिाले

ीोर् ी

ीलण्याच्या
ीायगिाही
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(३) असल्यास, निीन विधेयीाच्या प्रारुपा
बाबीचा खा अीं भागि ीलण्या
स्िरुप ीाय आहे ,

आला आहे ,

ननयींत्रर्ासींबींधधच्या ीोर्ीोर्त्या

सेचा ख विधेयी प्रारुपाचा खे सिगसाधालर्

(४) नसल्यास, विदयाय याांचा खे शैक्षणर्ी ही
विचा खाला
अपेक्षक्ष

घे ा उक्

ि मशक्षर्ाचा खी गर्
ु ित् ा याबाबी

ननयींत्रर्ाच्यादृष्ीने सदलील ीायगिाही ीेव्हापयां

आहे ?

श्री. विनोद ताििे : (१), (२) ि (३) असे विधेयी

होर्े

याल ीलण्याचा खी बाब अदयापी

शासनाच्या विचा खालाधीन आहे . विधी ि न्याय विभागाने ीोधचा खींग क्लासेस िलील
ननबांधाबाब चा खे सन २००० मधील व्यपग
मा.उच्चा ख
विचा खाला

न्यायालयाने

नेमलेल्या

झालेल्या विधेयीा ील

श्री. अशोी

घेिन
ू निीन विधेयीाचा खे प्रारुप

प्रधान

समम ीच्या

ल द
ु ी ि

मशिालशी

याल ील ा येऊ शीेल असे अमभप्राय

ददले आहे . त्याअनुषींगाने अ्यास समम ी नेमण्याचा खी ीायगिाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ाि

नाही.

-----------------

मांब
ु ई विद्यापीठाच्या दटिायबीिॉमच्या पाचव्या सेमीस्टरच्या
(६३)

*

विद्यार्थयाांना चक
ु ीचे ओळखप्रश दे ण्यात आल्याबाबत

२६१२१

श्री.सुश्जतशसांह ठािूर : सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी

पुढील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१)

मींब
ु ई

विदयापीठाच्या

द्िायबीीॉमच्या

पाचा खव्या

सेमीस््लच्या

सम
ु ाले

५० हजालाहून जास्
विदयाय याांना चा खुीीचा खे ओळापत्र दे ण्यासींदभाग
झालेल्या
अनागोंदी ीालभालाचा खी दाल घेिन
परलक्षा ननयींत्रीाींनी जबाबदाल असलेल्या,
ू

‘एमीेसीएल’ या सींस्थेस ददनाींी २१ ऑक््ोबल, २०१६ लोजी िा त्यासुमालास
ीालर्े दाािा नो्ीस बजािली, हे ाले आहे ीाय,
(२) असल्यास, उक्

सींस्थेने ग

१० िषाग

अनेी गैलप्रीाल ीरुन विदयापीठाचा खी

अप्रन षठा ीेल्याने सदल ीामे ीलण्यास विदयापीठाने स्ि ींत्र यींत्रर्ा उभालण्याचा खा
ननर्गय घे ला आहे , हे ही ाले आहे ीाय,
(३) असल्यास, उक्

सींस्थेबलोबल ीेलेला ीलाल त्िरल

लद्द ीरुन स्ि ःचा खी यींत्रर्ा

उभालण्याच्या दृष्ीने शासनाने ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

ये

आहे ,
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श्री. विनोद ताििे : (१) होय.
(२) होय.

(३) होय. परलक्षा सींदभाग ील ननगडी
परलक्षा विभागामािग
(४) प्रश्न उद्ाि

ीामे ीरुन घेण्यासाठी विदयापीठा ील

स्ि चा खी यींत्रर्ा उभी ीलण्याचा खे ीाम सरु
ु आहे .

नाही.

----------------अशभयाांत्र्रशिी अभ्यासक्रमाांच्या प्रिेशासाठी बोगस जात प्रमाणप्रशे सादर िरुन
मागासिगीयाांच्या आरक्षक्षत जागाांिर विद्यार्थयाांनी प्रिेश शमळविल्याबाबत

(६४)

*

२४५४४

श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय उच्च ि

तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) अमभयाींबत्रीी अ्यासक्रमाींच्या प्रिेशासाठी बोगस जा

प्रमार्पत्रे सादल ीरुन

मागासिगीयाींच्या आलक्षक्ष जागाींिल विदयाय याांनी प्रिेश ममळविलेला असल्याचा खे माहे
ऑगस््, २०१६ च्या दस
ु ऱया आठिडया

ननदशगनास आले, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, सदल चा खौीशी पूर्ग ीलण्या

आली आहे ीाय, त्या

आढळून आले,

दनुसाल शासनाने ीोर् ी ीालिाई ीेली िा ीलण्या

लागर्े अपेक्षक्ष

आहे ?

(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

श्री. विनोद ताििे : (१) अींश
(२) आलक्षक्ष

ये

जागाींिल प्रिेश घे लेल्या विदयाय याांनी सादल ीेलेल्या जा

घेण्याबाब च्या सचा ख
ू ना दे ण्या
(३) प्रश्न उद्ाि

नाही.

आहे ,

ि यासाठी अजन
ू फी ी ीालािधी

ाले आहे .

प्रमार्पत्राचा खी सत्य ा विभागीय जा

ीाय

प्रमार्पत्र पड ाळर्ी सममत्याींीडून

आल्या आहे .

-----------------

िैध ा

पासन
ू
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(६५)

राज्याच्या क्रीिा धोरणानुसार क्रीिा पररषदे चे गठन िरणेबाबत

*

२४०३१

श्री. धनांजय मुांि,े श्री. हे मांत टिले, श्री.जयिांतराि जाधि,

श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर : ताराांकित प्रश्न
क्रमाांि १३९०० ला ददनाांि २१ डिसेंबर, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत :
सन्माननीय क्रीिा मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) लाज्याच्या क्रीडा धोलर्ानुसाल क्रीडा परलषदे चा खे गठन ीलर्े ही आिश्यी बाब
आहे , हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, या उपलोक्

प्रीलर्ी क्रीडा परलषदे चा खे गठन ीलण्यासाठी महालाषर

ऑलश्म्पी असोमसएशनच्या माध्यमा न
शासनाीडे लेाी
ू
पाठपुलािा ीरून क्रीडा परलषद गठन ीलण्याचा खी मागर्ी ीलण्या
ही ाले आहे ीाय,

(३) असल्यास, सदल परलषदे चा खे गठन ीलण्याबाब
ीेली िा ीलण्या

ये

आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

सेचा ख सा त्याने

आलेली आहे , हे

शासनाने ीोर् ी ीायगिाही

?

श्री. विनोद ताििे : (१) होय, हे ाले आहे .
(२), (३) ि (४) महालाषर लाज्य क्रीडा परलषदे चा खे पुनगगठन ीलण्याचा खा प्रस् ाि
ननर्गय प्रफक्रयेच्या अींन म ्प्प्या आहे .
----------------(६६)

*

राज्यातील रा्रशशाळा पायाभत
ू सुविधाांपासून िांधचत असल्याबाबत
२४३८३

प्रा.जोगेन्द्र ििािे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२८६९ ला ददनाांि

१४ डिसेंबर, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय शालेय
शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय -

(१) लाज्या ील लात्रशाळाींना सींचा ख मान्य ेचा खा ि्ीा बस
लात्रशाळा

अस ानाचा ख अनेी

शैक्षणर्ी दजाग उीं चा खािण्यासाठी आिश्यी असलेल्या पायाभू
सवु िधाींपासन
ू िींधचा ख असल्याचा खे माहे ऑगस््, २०१६ च्या न सऱया आठिडया
ननदशगनास आले, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, या लात्रशाळाींमध्ये प्रयोगशाळा, सींगर्ी प्रयोगशाळा, पस्
ु ीाींचा खी
सेचा ख मशक्षीाींचा खी ीम ल ा आहे , हे ही ाले आहे ीाय,
(३) असल्यास, उपलोक्
ये

आहे ,

प्रीलर्ी शासनाने ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या

(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?
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श्री. विनोद ताििे : (१) हे ाले नाही.
(२) हे ाले नाही.

(३) लाज्या ील लात्रशाळाींचा खे विविध प्रश्न सोडविण्याबाब
घेण्या

आलेल्या बैठीी

विविध

मद
ु याींिल

लात्रशाळे चा खी सींचा खमान्य ा, विदयाय याांना पाठयपस्
ु ीे

पुलविर्े, शालेय पोषर् आहाल, लात्रशाळे
ननर्गय

ददनाींी १/८/२०१६ लोजी

घेण्या

बायोमेरीी प्रर्ाली सरु
ु ीलर्े इत्यादी

आलेला

असन
ू

त्यानस
ु ाल

ीलण्याबाब च्या सूचा खना ददनाींी २७/९/२०१६ च्या पत्रानुसाल सींबींधध
दे ण्या

आलेल्या आहे .

(४) प्रश्न उद्ाि

नाही.

ीायगिाही

प्राधधीाऱयाींना

-----------------

तािाळी (श्ज.चांद्रपरू ) येथील मे.गोपानी आयनय अँि पॉिर
(६७)

*

िांपनी अिैधररत्या उत्पादन सुरु असल्याबाबत

२३५९६

अॅि.तनरां जन िािखरे : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१)

चा खींद्रपलू

श्जल््या ील

ाडाळी

महालाषर

औदयोधगी

विीास

महामींडळ

परलसला ील मे.गोपानी आयनग अँड पॉिल ीींपनीस महालाषर प्रदष
ू र् ननयींत्रर्
मींडळाने ददनाींी १३ ऑक््ोबल, २००८ लोजीच्या आदे शान्िये उदयोग उभालर्ीस
पलिानगी दे ण्या

आली आहे , हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, शासनाचा खे अ्ी ि ननयमानस
ु ाल ीींपनीीडून उत्पादन हो
नसल्यामळ
ु े या ीींपनीस उत्पादन ीलण्यास शासनाीडून बींदी घालण्या
असल्याचा खे ननदशगनास आले आहे , हे ाले आहे ीाय,

आली

(३)

सेचा ख सदलहू ीींपनीीडून सोडण्या येर्ाले दवु ष साींडपार्ी सोडण्यायोग्य
नसल्याबाब
महालाषर प्रदष
ीींपनीला ीळविले
ू र् ननयींत्रर् मींडळाने सींबींधध
असल्याचा खे माहे जन
ू , २०१६ मध्ये िा त्यादलम्यान ननदशगनास आले आहे , हे ाले
आहे ीाय,
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(४)

सेचा ख शासनाीडून पलिानगी ददलेली नस ाना मे.गोपानी आयनग अँड पॉिल
ीींपनी या ीींपनीीडून उत्पादन सरु
ु असन
ू त्याचा खे दवु ष पार्ी सोडण्या ये
असल्याने सींबधीं ध ीींपनी व्यिस्थापनाविरुध्द ीोर् ी ीालिाई ीेली िा ीलण्या
ये

आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालर्े ीाय आहे

?

श्री. रामदास िदम : (१) होय.

ददनाींी १३/१०/२००८ लोजी मे.गोपानी आयनग अँड पॉिल ीींपनीच्या श्स््ल

उदयोगास उदयोग उभालर्ीीली ा सींम ीपत्र दे ण्या
(२) हे ाले नाही.
(३) हे ाले नाही.

(४) सदल उदयोग ीायागश्न्ि

ीलण्याीली ा दे ण्या

आले आहे .

येर्ाऱया पलिानगीबाब चा खे

प्रीलर् न्यायप्रविषठ असून हा उदयोग जल प्रदष
ू र्ीाली सींिगाग
ीालिाई ीलण्याचा खा प्रश्न उद्ाि
(५) प्रश्न उद्ाि

(६८)

*

नाही.

नाही.

मोड

नसल्याने

-----------------

अपांग समािेशशत शशक्षिाांना सेिेत सामािून घेणेबाबत
२६०५३

श्री.श्रीिाांत दे शपाांि,े श्री.दत्ता्रशय सािांत :

ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि १९८५९ ला ददनाांि ४ ऑगस्ट, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत :
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खा ाल
ु ासा ील ील ीाय (१) अपींग समािेमश
२००९ नीं ल ननयुक्

मशक्षर् योजना (माध्यममी स् ल) अीं गग

माहे एवप्रल

विशेष मशक्षीाींच्या शैक्षणर्ी पात्र ेचा खी पड ाळर्ी झाली

हो ी, हे ाले आहे ीाय,

(२) असल्यास, फी ी विशेष मशक्षी सदल पड ाळर्ी पात्र आढळून आले,
(३) असल्यास, सदल पात्र विशेष मशक्षीाींना त्याींचा खे थीी
सा त्य दे र्ेबाब

िे न चा खालू सेिा

मा.उच्चा ख न्यायालय मुींबई याींनी २५ ऑगस््, २०१६ लोजी आदे श

ददले असन
ू सदल मशक्षीाींना म.ाा.शा. ीमगचा खाली सेिाश ी ननयमािली १९८१ लागू
आहे , हे ही ाले आहे ीाय,

(४) असल्यास, ीायदयाप्रमार्े सींलक्षर् लाभलेल्या ि मा.उच्चा ख न्यायालयाने
आदे मश

ीेलेल्या विशेष मशक्षीाींना सेिे

त्याींचा खी थीबाीी अदा ीलण्याबाब
ये

आहे ?

ात्ीाळ सामािन
घेण्या
ू

येिन
ू

शासनाने ीोर् ी ीायगिाही ीेली िा ीलण्या
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श्री. विनोद ताििे : (१) हे ाले आहे .

(२) ीेंद्र शासनाीडील मान्य ेनुसाल सुमाले ८४० विशेष मशक्षी पात्र आढळून
आले.

(३) ि (४) अींश ः ाले आहे , मा. उच्चा ख न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ाल ीायगिाही
प्रस् ावि

ीलण्या

आली आहे .

-----------------

विधान भिन :

उत्तमशसांग चव्हाण

नागपूर.

सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद

________________________________________________________
मद्र
ु र्पि
ू ग सिग प्रफक्रया महालाषर विधानमींडळ सधचा खिालयाच्या सींगर्ी यींत्रर्ेिल ीलण्या
मुद्रर् शासीीय मद्र
ु र्ालय, नागपूल.

ये

आहे .

