महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
गुरुिार, हदनाांि ०९ माचच, २०१७ / फाल्गुन १८, १९३८ ( शिे )
(१)

शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण युिि िल्याण,

उच्च ि तां्रशशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतति िायच,
अल्पसांखयाांि वििास आणण िक्फ मां्रशी

(२)

याांचे प्रभारी

अन्न ि नागरी पुरिठा आणण ्ाहि सांरक्षण,

विभाग

अन्न आणण षषध प्रशासन, सांसदीय िायच मां्रशी

(३)

पयाचिरण मां्रशी

(४)

पाणीपरु िठा आणण स्िच्छता मां्रशी
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ३३
-------------------------------------

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपस्
ु ति तनशमचती ि अभ्यासक्रम सांशोधन
(१)

*

मांडळाने मागणीपेक्षा अधधि छपाई िेल्याबाबत

७४१२१

श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला),

श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-

पाटील (शशडी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर
(िडाळा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनमचला गावित (इगतपूरी),

श्री.शरददादा सोनािणे (जन्
ु नर), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार
(शसल्लोड), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अबू आजमी
(मानखद
ू च

शशिाजीनगर),

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल),

श्री.समीर

िुणािार

(हहांगणघाट), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर),
श्री.राहूल िुल (दौंड) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा

(१) पण
ु े पाठ्यपस्
ु तक ननर्मिती व अभ्यासक्रम सींशोधन मींडळाने छपाईच्या

2

ननयोजनाअभावी मागणीपेक्षा अधधक पस्
ु तकाींची छपाई झाल्याने बालभारतीचे

सुमारे १ को्ी ७८ लाख ७२ हजार ९३८ रुपयाींचे नक
ु सान झाले असल्याची बाब
माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आली, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, महाराषर राज्य पाठ्यपस्
ु तक ननर्मिती व अभ्यासक्रम सींशोधन

मींडळाने (बालभारती) गत दोन वर्ाित सहावी व सातवीसाठी २ को्ी ७ लाख २१

हजार ७१६ पस्
ु तकाची मागणी असताना छपाई मात्र २ को्ी १७ लाख ३६ हजार
१०० पस्
ु तकाची केल्यामुळे १० लाख १४ हजार ३०४ पस्
ु तकाींची छपाई अधधक
झाल्याने सदर पस्
ु तके रद्दीत ववकण्यात आल्याचा
सींघ्नेने केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

याप्रकरणी

चौकशी

केली

आहे

आरोप भारतीय मजदरू

काय,

त्यानुसार शासनाचे

को्यावधी रुपयाींचे नक
ु सान करणा-या दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) दरवर्ी जूनमध्ये शाळाींना पाठयपस्
ु तकाींचा पुरवठा
झाल्यानींतर काही जजल्हा पररर्दा व महानगरपार्लका याींच्यामार्ित वाढीव

मागणी प्राप्त होत असल्याने आणण पस्
ु तकाींची खल
ु ी ववक्री करण्याकररता
पाठयपस्
ु तकाींचा जादा साठा (बर्र स््ॉक) करावा लागतो.
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

मौजे बागणी (ता.िाळिा, श्ज. साांगली) येथील योगेश दध
ु सांिलन िेंद्रािर
अन्न ि षषध प्रशासन विभागाने छापा टािल्याबाबत

(२)

*

७९१८३

श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :

सन्माननीय अन्न

आणण षषध प्रशासन मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौजे बागणी (ता. वाळवा, जज. साींगली) येथील योगेश दध
ु सींकलन केंद्रामध्ये

मोठया प्रमाणात भेसळ करुन दध
ु ननर्मिती करण्यात येत असल्याने सदर केंद्रावर
अन्न व और्ध प्रशासन ववभागाने माहे जानेवारी २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
छापा ्ाकला, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले व त्यानुर्ींगाने सींबधीं धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
याबाबतची सदयजस्थती काय आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१)

अन्न व और्ध प्रशासनाव्दारे दद. २०/०१/२०१७ रोजी

मे. योगेश दध
ु सींकलन केंद्र, बागणी, ता. वाळवा, जज. साींगली या दठकाणी धाड
्ाकली असता, तेथे गाई व म्हशीचे दध
ू , पाींढरे द्रावण, ररर्ाइींड पाम कनेल तेल

व जस्कम्ड र्मल्क पावडर या भेसळकारी पदाथािचा साठा आढळून आला. दध
ु ाचा
तसेच

पाींढ-या

द्रावणाचा

साठा

नाशवींत

कनेल

तेल

जस्कम्ड

र्मल्क

पावडर

ववश्लेर्णासाठी घेऊन
व

दद.

त्या

दोघाींचे

नमुने

पदाथािचे

नमुने

उविरीत साठा नष् करण्यात आला, तर ररर्ाइींड पाम

ववश्लेर्णासाठी घेऊन उविररत
(२)

असल्याने,

१७/०२/२०१७

या

भेसळकारी

साठा जप्त करण्यात आला.

रोजी

प्राप्त

झालेल्या

ववश्लेर्ण

अहवालानुसार,

ववश्लेर्णासाठी घेण्यात आलेले दध
ु े मानदाप्रमाणे नसल्याचे स्पष् झाले.
ु ाचे नमन
तर पाींढरे द्रावण, ररर्ाइींड पाम कनेल तेल व जस्कम्ड र्मल्क पावडर हे नमन
ु े
अपर्मश्रकाचे असल्याचे स्पष् झाले. सदर अहवाल सींबधीं धत पेढीस पाठववण्यात

आला असून अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ अींतगित सींबधीं धतावर
ननयमानुसार पुढील कारवाई येईल.
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

राजापूर (ता. सांगमनेर, श्ज.अहमदनगर ) येथील प्रागतति शशक्षण सांस्थेच्या
ितनष्ट्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थयाचचा झालेला मत्ृ यू

(३)

*

७४८१०

श्री.राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील

(शशडी),

श्री.विजय

िडेट्टीिार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.सुतनल
िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अशमत दे शमख
ु (लातूर शहर), श्रीमती
सीमाताई हहरे (नाशशि पश्श्चम), श्रीमती दे ियानी फराांदे (नाशशि मध्य) :

सन्माननीय सािचजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१)

राजापूर (ता.सींगमनेर, जज.अहमदनगर) येथील प्रागनतक र्शक्षण सींस्थेच्या
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कननषठ

महाववदयालयातील

अकरावीच्या

वगाित

र्शकणाऱ्या

ववदयार्थयाांना

शासनाच्या आदे शानुसार रक्तवाढीसाठी र्ॉलीक ॲर्सड व आयनिच्या दे ण्यात
आलेल्या गोळयाींचे सेवन केल्याने प्रणणत भास्कर गुींजाळ या ववदयार्थयािचा मत्ृ यू
झाल्याची बाब ददनाींक २१ डडसेंबर, २०१६
आली, हे खरे आहे काय,

रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशिनास

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार
जबाबदार असणाऱ्या सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली

वा करण्यात येत आहे

तसेच मत
ववदयार्थयािच्या नातेवाईकाींना कोणत्या स्वरुपाची आधथिक मदत
ृ
करण्यात आली आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) ददनाींक २१.१२. २०१६ रोजी प्रणीत भास्कर गींज
ु ाळ या
ववदयार्थयािचा मत्ृ यू झाल्याची बाब ननदशिनास आली आहे , हे खरे आहे . तथापी

शवववच्छे दन व रासायननक तपासणी अहवाल अप्राप्त असल्याने मत्ृ यूचे कारण
ननजश्चत करण्यात आलेले नाही.

(२) आरोग्य ववभागामार्ित सदर घ्नेच्या अनुर्ींगाने चौकशी करण्यात आली
असन
चौकशीच्या अहवालानस
ू
ु ार कोणीही दोर्ी आढळून आले नाही. तथावप,
आधथिक मदत दे ण्याबाबत शासनाचे धोरण नाही.
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

ठाणे-बेलापूर षद्योधगि िसाहतीतील रसायन शमधश्रत पाणी नाल्यात
सोडण्यात येत असल्यामळ
ु े होणारे प्रदष
ू ण

(४)

*

७५५७९

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ),

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.किसन िथोरे
(मानखद
ू च शशिाजीनगर) :
करतील काय :-

(मरु बाड), श्री.अबू आजमी

सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) ठाणे-बेलापूर औदयोधगक वसाहतीतील रसायन र्मधश्रत दवु र्त पाणी दररोज

रात्रीच्या वेळी नाल्यात सोडण्यात येत असल्यामळ
ु े त्या पररसरातील नागररकाींना
श्वसनाचे, त्वचेचे व डोळयाचे ववकार जडले असून हजारो रदहवाशाींचे आरोग्य

धोक्यात आले असल्याची बाब माहे जानेवारी २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशिनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, यासींदभाित जुईनगर रदहवाशाींनी हजारो नागररकाींच्या सहयाींचे
ननवेदन मा. मख्
ु यमींत्री व प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळाला ददले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनर्
ु ींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय
त्यानुसार

रसायन

र्मश्रीत

पाणी

जुईनगरमधील

नाल्यात

सोडण्या-या

कारखान्याींवर कोणती कारवाई केली तसेच रसायन र्मश्रीत पाणी सोडू नये व

त्याची योग्य पद्धतीने ववल्हे वा् लावण्याकरीता कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही.

(२) व (३) महाराषर प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडे दद.१७.१.२०१७ रोजी प्राप्त

झालेली तक्रार व दै ननक सकाळ या वत्ृ तपत्रातील बातमीच्या अनर्
ु ींगाने, महाराषर
प्रदर्
ू ण

ननयींत्रण

मींडळाने

दद.२३.०१.२०१७

रोजी

केलेल्या

पाहणीच्या

वेळी

औदयोधगक साींडपाणी चें बर तब
ीं याने जुईनगर पररसरातन
ु ल्
ू पुढे वाशी खाडीला
र्मळणाऱ्या

नाल्यात

र्मसळत

असल्याचे

ननदशिनास

आले.

सदरहू घ्ना
तात्काळ सामानयक साींडपाणी प्रककया केंद्र हाताळणा-या सींस्थेच्या ननदशिनास
आणन
ते त्वरीत थाींबण्याच्या सूचना महाराषर प्रदर्
ू
ू ण ननयींत्रण मींडळाच्या

दद.२४.०१.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये दे ण्यात आल्या. त्या अनूर्ग
ीं ाने सामानयक
साींडपाणी

प्रककया

केंद्र

हाताळणा-या

सींस्थेने

नाल्यात

र्मसळणारा

ववसगि

थाींबववल्याचे कळववले असन
याबाबत महाराषर प्रदर्
ू
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडून
दद.२५.०१.२०१७ रोजी शहाननशा करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

(५)

*

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

चांद्रपरू येथील उद्योगाांमळ
ु े प्रदष
ू णामध्ये झालेली िाढ
७८४९४

श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पश्श्चम), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.नानाजी शामिुळे

(चांद्रपूर), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे िळाली),
अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :
करतील काय :(१)

सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

चींद्रपूर जजल्हयात माहे जानेवारी, २०१५ ते माहे ऑक््ोबर, २०१६ या २२
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मदहन्याींच्या कालावधीत तब्बल १९९ व्यक्तीींचा प्रदर्
ु णामुळे मत्ृ यू झाल्याचे
जजल्हा सामान्य रुग्णालयाने माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान प्रर्सध्द
केलेल्या आकडेवारीत नमद
ू केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त्ा जजल्हयात वेस््नि कोलच्या ३० पेक्षा जास्त प्रमाणात
कोळसाखाणी पेपरर्मल, पाच र्समें् कारखाने पोलाद

उदयोग, वीज केंद्र

इ.उदयोगामळ
ु े जजल्हयात मोठ्या प्रमाणावर प्रदर्
ू माहे जानेवारी ते
ु ण होत असन

ऑक््ोबर, २०१६ या कालावधीत श्वसनाच्या आजाराने ४८ जणाींचा मत्ृ यू झाला,
हे ही खरे आहे काय,

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

आले व त्यानुसार प्रदर्
ु णाला प्रनतबींध घालण्याच्या दृष्ीने कोणती कायिवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) व (२) हे खरे नाही. जजल्हा शल्य धचककत्सक, सामान्य

रुग्णालय, चींद्रपूर याींचेकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार जानेवारी ते ऑक््ोबर,
२०१६ या कालावधीत ४८ रुग्णाींचा श्वसनाचे आजाराने मत्ृ यू झाला आहे .

सदर

मत्ृ यू होण्यामागे प्रामख्
ु याने धम्र
ु पान, तींबाखज
ू न्य पदाथाांचे सेवन इत्यादी कारणे
आहे त.

(३) व (४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
----------------नाांदेड श्जल्हयात सािचजतनि वितरण व्यिस्थेअत
ां गचत स्िस्त दरात दे ण्यात
(६)

*

येणाऱ्या धान्याची िाळया बाजारात होत असलेली विक्री

७६२७९

श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर) :

सन्माननीय अन्न, नागरी

परु िठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नाींदेड जजल्हयात साविजननक ववतरण व्यवस्थेअत
ीं गित अन्न सुरक्षा योजना,
अींत्योदय योजना व दाररद्रय रे र्ेखालील लाभार्थयाांना स्वस्त दरात दे ण्यात

येणा-या धान्याची काळया बाजारात ववक्री करण्यात येत असल्याचे ददनाींक १६
जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

7

(२)

असल्यास,

दक
ु ानातील

दे गलूर

(जज.नाींदेड)

तालुक्यातील

अनेक

स्वस्त

धान्य

धान्याची काळया बाजारात दरमहा ववक्री होत असुन हैद्राबादमध्ये

पाव बनववण्यासाठी सदरहू धान्य दक
ु ानातील गहू पाठववण्यात येतो, हे ही खरे
आहे काय,

(३) तसेच, उक्त योजनेअत
ीं गित लाभार्थयािला पावती न दे ता त्याींची पावतीवर
स्वाक्षरी ककीं वा अींगठा घेऊन त्या पावतीवर जास्तीच्या धान्याचा उल्लेख करुन

अर्भलेख्यामध्ये तशी नोंद केली जाते व याकडे सींबधीं धत शासकीय यींत्रणेकडून
दल
ि केले जात आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानर्
ु ींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) हे अींशत: खरे आहे . स्थाननक गन्
ु हे शाखा नाींदेड येथील
पथकाने मौजे लख्खा, ता.दे गलूर येथील रास्तभाव दक
ु ानदार श्री.मींगरुळे याींचेवर
पोलीस स््े शन दे गलूर येथे दद.२९.१२.२०१६ रोजी गुन्हा दाखल केला आहे .
(२) व (३) हे खरे नाही.

(४) सदर गन्
ु हयानींतर श्री.मींगरुळे याींच्या मौ.लख्खा येथील रास्तभाव दक
ु ानाची
नायब तहर्सलदार परु वठा याींच्याकडून स्थळ चौकशी करण्यात आली असता
माहे डडसेंबर, २०१६ चे धान्य दद.२९.१२.२०१६ रोजी शासकीय धान्य
दे गलूर येथन
उचल केले,
ू

गोदाम,

मात्र दक
वा्प केले नाही असे
ू
ु ानात आणन

तपासणीत उघडकीस आले असून दद.१७.१.२०१७ च्या आदे शान्वये त्याींचे प्राधधकार
पत्र रद्द करण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

राज्यात श्जल्हा पातळीिर विद्यापीठ उपिेंद्र सरु
ु िरण्याबाबत
(७)

*

७७७१६

श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर), श्री.अश्जत पिार (बारामती),

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.िैभि
वपचड (अिोले), श्री.अतनल बाबर (खानापूर), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ्ामीण) :
सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात अनेक ववदयापीठाींअत
ीं गित चार ते पाच जजल्हे कायिक्षेत्र म्हणन
ू येत
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असून

जजल्हा

ववदयार्थयाांना

पातळीवर

शैक्षणणक

ववदयापीठाचे

कामाींसाठी

शेकडो

उपकेंद्र

ववदयापीठात जावे लागत आहे , हे खरे आहे काय,

नसल्याने

ककलोमी्रचे

जजल्हयातील

अींतर

ओलाींडून

(२) असल्यास, यामळ
ु े ववदयार्थयाांचे आधथिक नक
ु सान होत असन
ू कालापव्यय होत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ववदयार्थयाांनी प्रत्येक जजल्हा पातळीवर ववदयापीठ उपकेंद्र सरु
ु

करण्याबाबत ददनाींक २० डडसेंबर, २०१६ ते ददनाींक १० जानेवारी, २०१७ या
कालावधीत राज्यात मोचे काढले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने ववदयार्थयाांच्या शैक्षणणक सोयीकररता प्रत्येक जजल्हा

पातळीवर ववदयापीठ उपकेंद्र सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय, हे अींशतः खरे आहे .
(२) होय, हे अींशतः खरे आहे .
(३) होय, हे अींशतः खरे आहे .

(४) राज्यातील अकृर्ी ववदयापीठाींतगित होणाऱ्या उपकेंद्रासाठी धोरण ववदहत

करण्यासाठी माजी प्र.कुलगरु
ु डॉ.योगानींद काळे याींच्या अध्यक्षतेखाली सर्मती
गदठत करण्यात आली होती. सदर सर्मतीने आपला अहवाल शासनास सादर
केला आहे . सदर अहवालातील र्शर्ारशीींना शासनाची मान्यता घेण्याची कायिवाही
सुरु आहे .

(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

ठाणे, मांब
ु ईसह शशक्षि ि शशक्षिेतर िमचचाऱ्याांचे विविध प्रिरणातील
(८)

*

३४ िोटी रुपये शासनािडे थकित असल्याबाबत

७३९०५

श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि),

श्री.मिरां द जाधि-पाटील (िाई), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), अॅड.पराग
अळिणी (विलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल),

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.पाांडुरां ग
बरोरा

(शहापूर),

श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील
(उस्मानाबाद), श्री.शामराि ऊफच बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन
मुश्रीफ (िागल), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी),
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श्री.सतु नल प्रभू (हदांडोशी), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा),
श्री.रुपेश म्हा्रशे (शभिांडी पूि)च , श्री.अश्जत पिार (बारामती), श्री.गणपत गायििाड
(िल्याण पूि)च , प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी),

श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.सुतनल िेदार
(सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अशमत दे शमुख (लातूर शहर), श्री.किसन

िथोरे (मरु बाड), श्री.बळीराम शसरसिर (बाळापरू ), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण
पश्श्चम), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि),
श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा

(१) ठाणे, मींब
ु ईसह राज्यातील र्शक्षक व र्शक्षकेतर कमिचाऱ्याींचे ववमा सींलग्न

ठे व, रजेचे रोखीकरण, वैदयकीय प्रनतपत
ू ी, वाढीव तक
ु ड्या, अन्य पुरवणी दे यके

असे ववववध प्रलींबबत प्रकरणाींतील सुमारे ३४ को्ी रुपये शासनाकडे थककत
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) तसेच ठाणे, मींब
ु ईसह राज्यातील इतर सवि जजल्हयातील र्शक्षक व र्शक्षकेतर

कमिचाऱ्याींची को्यवधी रुपयाींची थकबाकी तातडीने दे ण्याबाबत लोकप्रनतननधी,

र्शक्षक सींघ्ना याींनी प्रधान सधचव, शालेय र्शक्षण, र्शक्षण आयुक्त, र्शक्षण
सींचालक व र्शक्षण उपसींचालक, मुींबई याींच्याकडे लेखी ननवेदनाव्दारे मागणी

केली असून या प्रकरणी र्शक्षण सधचवाींच्या कायािलयासमोर धरणे आींदोलन
करण्याचा इशारा ददल्याने

र्शक्षण ववभागाने याची दखल घेऊन

र्शक्षकाींची

रादहलेली थकबाकी तातडीने दे ण्यासाठी शासन ननणिय जारी केल्याची बाब
माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशिनास आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तदनस
ु ार र्शक्षक व र्शक्षकेतर कमिचाऱ्याींची थकबाकी अदा
करणेबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विनोद तािडे : (१) ठाणे मुींबईसह पूणि राज्यातील माध्यर्मक व उच्च

माध्यर्मक र्शक्षक, र्शक्षकेत्तर कमिचाऱ्याींची एकूण ३१४९४४ हजार (३१ को्ी ४९
लाख व ४४ हजार) एवढी रक्कम थककत आहे , हे खरे आहे .
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(२) या सींदभाित लेखी ननवेदनादवारे मागणी करण्यात आली होती. तथावप,

माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये कोणताही शासन ननणिय ननगिर्मत करण्यात आलेला
नाही.

(३) ववभागाच्या दद.२४ जन
ू , २०१५ च्या शासन ननणियान्वये वेतन अनद
ु ानाची
थकबाकी

सींदभाित

गठीत

करण्यात आलेल्या

चौकशी

सर्मतीच्या

अहवालाच्या अनर्
ु ींगाने शासन स्तरावर कायिवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

प्राप्त

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

बुलढाणा श्जल््यातील हज या्रशेिीतिरीता षरां गाबाद विमानतळाांिीतन
(९)

*

प्रिासाची सवु िधा उपलब्ध िीतन दे ण्याबाबत

८००४८

श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय अल्पसांखयाांि

वििास मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बल
ु ढाणा जजल्हयातील हज यात्रा करणा-या यात्रेकरींसाठी नागपरू ववमान
तळावरन सवु वधा उपलब्ध करन दे ण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बल
ु ढाणा जजल्हयापासन
ू भौगोलीक दृष्या औरीं गाबाद ववमानतळ

कमी अींतरावर असताींना सध्
ु दा नागपूर येथन
ू सवु वधा असल्यामळ
ु े यात्रेकरींची
गैरसोय होत असल्याचे ननदशिनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जजल्हयातील हज यात्रेकरींकरीता औरीं गाबाद ववमान तळाींवरन

प्रवासाची सुववधा उपलब्ध करन दे ण्याबाबत शासनाकडे स्थाननक लोकप्रनतननधी
व

नागररकाींकडून

ददनाींक

३०

जानेवारी,

२०१७ रोजी

वा

त्या

सम
ु ारास

मा. अल्पसींख्याींक व औकार् मींत्री याींचेकडे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, या बाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२)

अींशत:

खरे

आहे .

औरीं गाबाद जवळ असून
आहे .

(३) होय.

बल
ु ढाणा

जजल्हयातील

काही

तालक्
ु याींना

रस्त्याने

काही तालुक्याींना रे ल्वेने नागपूर सोयीस्कर दठकाण
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(४) सदय:जस्थतीत ववदभाितील सवि जजल्हयाींकररता नागपूर इम्बारकेशन पॉईं्
ननजश्चत करण्यात आलेले आहे . केंद्रीय

हज सर्मतीच्या ननयमाींनुसार उड्डाण

केंद्र (Embarkation Point) ची ननवड करण्यासाठी “जजल्हा” हा घ्क धरण्यात
येतो.

बल
ु ढाणा जजल्हयापैकी काही तालक्
ु याींना औरीं गाबाद सोयीचे असन
ू काही

तालुक्याींना नागपूर सोयीचे असल्याने या सींदभाित जजल्हयात एकवाक्यता नाही.

बल
ु ढाणा जजल्हयातील सवि तालक्
ु याींमधील हज यात्रेकरुीं नी मागणी केल्यास
ननयमाप्रमाणे

बदल

करण्याबाबत

केंद्रीय

हज सर्मती ववचार करु

शकते.

सन २००५ मध्ये वरील सोयीत बदल करुन औरीं गाबाद उड्डाण केंद्र ननजश्चत

करण्यात आले होते. तथावप त्यावेळी जजल्हयातील लेाकाींची मागणी ववचारात
घेवन
ू नागपूर उड्डाण केंद्र ननजश्चत करण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

धुळे श्जल्हयात अल्पसांखयाांि (मुस्लीम) समाजातील
मल
ु ीांिररता िसतीगह
ु िरण्याबाबत
ृ सरु

(१०)

*

७५१३९

श्री.िुणाल पाटील (धुळे ्ामीण) : सन्माननीय अल्पसांखयाांि

वििास मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

धळ
ु े

जजल्हयातील

अल्पसींख्याींक

ववदयाजिन घेता यावे याकररता

(मस्
ु लीम)

समाजातील

मल
ु ा-मल
ु ीींना

मुलीींसाठी धळ
ु े येथे वसतीगह
ृ व्हावे अशी

मागणी येथील स्थाननक नागरीकाींनी व माजी नगराध्यक्ष याींनी मा. र्शक्षणमींत्री
याींना एका ननवेदनादवारे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, शासनाने

धळ
ु े

येथे

अल्पसींख्याींक

समाजाच्या

केली आहे ,
(मस्
ु लीम)

मुला-मुलीींसाठी वसनतगह
ु करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात
ृ सरु
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.

(२) मुलीींच्या वसतीगह
ृ ाकररता जागा उपलब्ध होणेबाबत जजल्हाधधकारी, धुळे
याींचेकडे मागणी करण्यात आली आहे . तसेच धळ
ु े महानगरपार्लका याींचेकडेही
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ववनींती करण्यात येत आहे . जागेच्या उपलब्धतेनत
ीं र वसतीगह
ृ ास मान्यता
दे ण्याववर्यी ननणिय घेण्यात येईल.
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

राज्यातील श्जल्हा शाळाांमध्ये मुलभूत सोयी-सुविधाांच्या अभािी
विद्यार्थयाांचे होत असलेले नि
ु सान

(११)

*

७३८४५

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी

(विलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.अतल
ु
भातखळिर (िाांहदिली पूि)च , श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.िालीदास

िोळां बिर (िडाळा), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर),

श्री.प्रिाश सि
ु े (मागाठाणे), अॅड.गौतम चाबुिस्िार (वपांपरी), श्री.प्रताप सरनाईि
(ओिळा माश्जिडा), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर

(शाहूिाडी), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.अस्लम
शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.विजय षटी (पारनेर), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण
पश्श्चम), श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे िळाली), श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ्ामीण),

श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्री.योगेश सागर (चारिोप), प्रा.िषाच गायििाड
(धारािी), श्री.ति
ु ाराम िाते (अणश
ु क्ती नगर), श्रीमती दे ियानी फराांदे (नाशशि
मध्य), श्री.हररष वपांपळे (मतु तचजापरू ), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल),

श्री.राजु तोडसाम (अणी), श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्री.उन्मेश

पाटील (चाळीसगाि), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर
िाळे (आिी), श्री.अशमत दे शमुख (लातूर शहर), श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि
पश्श्चम) :
काय :-

(१) राज्यात

सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
र्शक्षण अधधकार कायदयाची अींमलबजावणी

सुरु करण्याच्या

शासनाच्या आदे शानस
ु ार राज्यातील सहा जजल्हयाींतील १२७ शाळाींचे बाल हक्क
अर्भयानाींतगित सवेक्षण केल्याचे ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, १२७ शाळाींमध्ये र्शक्षणाकररता पोर्क वातावरण नसन
ू उक्त
शाळाींपैकी ६४ म्हणजे र्क्त

५० ्क्के शाळाींत पदहली ते चौथीसाठी

दोन वगि

खोल्या उपलब्ध असन
ू १८ शाळाींत ५ खोल्या आढळून आल्या, तसेच ९४ ्क्के
शाळाींमध्ये ग्रींथालय नाही व १५० र्शक्षकाींच्या
पदे भरण्यात आली आहे त व

मींजरु जागापैकी १०१ र्शक्षकाींची

३२.६७ ्क्के र्शक्षकाींच्या जागा ररक्त असन
ू सदर

शाळाींमध्ये पायाभत
ु सवु वधा, र्शक्षक नसल्यामळ
ु े अनेक ववदयार्थयाांना र्शक्षणाच्या
अधधकारापासन
ू वींधचत रहावे लागत असल्याचे उक्त सवेक्षणातून माहे जानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशिनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने सवि मुलाींना र्शक्षण र्मळावे याकररता कोणती कायिवाही
केली वा करणार आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१), (२) व (३)

शासनाच्या आदे शानुसार राज्यातील सहा

जजल्हयाींतील १२७ शाळाींचे बाल हक्क अर्भयानाींतगित सवेक्षण करण्यात आले हे
खरे नाही.
स्वराज्य

सवि मुलाींना गुणवत्तापूणि र्शक्षण र्मळण्याच्या अनर्
ु ींगाने स्थाननक
सींस्थाींच्या

शाळाींमध्ये

सोयीसवु वधा उपलब्ध करण्याबाबत

आवश्यक

मुलभत
ू

भौनतक

व

शैक्षणणक

कायिवाही शासनाकडून प्राथम्याने करण्यात

येते. याच अनर्
ु ींगाने प्रगत शैक्षणणक महाराषर उपक्रम राबववण्यात येत आहे .

बालकाींचा मोर्त व सक्तीच्या र्शक्षणाचा अधधकार अधधननयम, २००९ नुसार
प्रत्येक ववदयार्थयािस र्शक्षण र्मळे ल याबाबत शासन कद्बध्द आहे .
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

शसांधद
ु ग
ु च येथील गोदामात १२ हजार श्क्िांटल भात साठा शशल्लि असल्याबाबत
(१२)

*

७६२८९

श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.चरण िाघमारे (तम
ु सर),

श्री.सरु े श (राजम
ू ामा) भोळे (जळगाि शहर), श्रीमती दे ियानी फराांदे (नाशशि
मध्य),

श्री.शशिाजीराि

िर्डचले

(राहुरी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :
सन्माननीय अन्न, नागरी परु िठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१)

र्सींधद
ु ग
ु ि येथील गोदामात सन २०१५-१६ मध्ये शेतकऱ्याींकडून खरे दी
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करण्यात आलेला १२ हजार ३७८ जक्वीं्ल भात साठा र्शल्लक असल्याचे
ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच यावर्ीचा भात कापणी हीं गाम सींपन
ू ही शासनाने शेतकऱ्याींकडून अदयाप
भात खरे दी केलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाकडून भात खरे दी होत नसल्यामळ
ु े आधथिक अडचणीत
असलेल्या शेतकऱ्याला खाजगी दलालाींना कमी भावाने भात ववक्री करावी लागत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आहे

व

त्यानुर्ींगाने

सन

२०१६-१७

चा

भात

करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

शेतकऱ्याींकडून खरे दी

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) होय.

खरीप पणन हीं गाम २०१५-१६ मध्ये र्सींधुदग
ू ि जजल्हयात खरे दी केलेल्या

एकूण १४७६०.८२
आहे .

जक्वीं.धानापैकी १३९५६.४७ जक्वीं. धान भरडाईववना र्शल्लक

(२) हे खरे नाही.

खरीप पणन हीं गाम २०१६-१७

मध्ये आतापयांत ११७४६.३० जक्वीं.

धानाची एकूण १२ केंद्राींवर खरे दी करण्यात आलेली आहे .
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

भांडारा श्जल््यात प्रदष
ु ण दरू िरण्यािरीता श्जल्हा
पयाचिरण सशमती गठीत िरण्याबाबत

(१३)

*

७५१०५

श्री.चरण िाघमारे (तुमसर), श्री.विजय रहाांगडाले (ततरोडा) :

सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) भींडारा जजल्हयातील सनफ्लाग स््ील कींपनी, मॅग्नेज खाणी, क्लैरीयन
केर्मकल कींपनी, रे ती घा्, वैनगींगा नदीमध्ये सोडले जाणारे नाग नदीचे प्रदवू र्त
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साींडपाणी याींचेमळ
ु े होणारे प्रदर्
ू ण दरू करण्याबाबत व प्रनतबींध घालण्याकररता
उपाययोजना

सुचववण्यासाठी

केंद्र

व

राज्य

शासनाची

पयािवरण ववभागाची

जजल्हास्तरावरील प्रनतननधी सर्मतीचे गठन झालेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े उक्त जजल्हयातील नव्याने प्रस्थावपत होणाऱ्या ववकास
प्रकल्पासाठी तयार करण्यात ये णाऱ्या “पयािवरण आघात मुल्याींकन अहवाल” व
जनसन
ु ावणीबाबत प्रादे र्शक अधधकारी, महाराषर प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळ याींनी
जजल्हा पयािवरण सर्मतीस सधू चत करणे आवश्यक आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानर्
ु ींगाने सदर अहवाल सादर करण्याबाबत कोणती कायिवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. पयािवरण ववर्यक जन जागत
ृ ी
करण्यासाठी तसेच पयािवरणाशी सींबधीत सवि ववभागाशी समन्वय करुन स्थानीक
पयािवरणीय समस्येवर उपाय योजनाींची र्शर्ारस करण्याकररता भींडारा जजल्हयात
ददनाींक २९/०२/२०१६ रोजी जजल्हा पयािवरण सर्मती गठीत करण्यात आली आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) व (४) ददनाींक ०५/०५/२०१६ रोजी आयोजजत जजल्हा पयािवरण ववर्यक जादहर
सन
ु ावणीमध्ये प्रश्नाधधन प्रकल्पाबाबत चचाि करण्यात आली होती. जजल्हा

पयािवरण सर्मतीच्या सदर सुनावणीच्या अनुर्ींगाने मत व्यक्त करण्याकररता
जादहरात प्रकार्शत करण्यात आली आहे .

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

नारे (ता.िाडा, श्ज. पालघर) येथील मे. सेंट गोबेन इांर्डया शल.
(श्जप्सम) या िांपनीमुळे होणारे प्रदष
ू ण

(१४)

*

७८३४२

श्री.अशमत घोडा (पालघर) :

सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नारे (ता.वाडा, जज. पालघर) गावच्या हद्दीत मे. सें् गोबेन इींडडया र्ल.
(जजप्सम) या प्लास््र ऑर् पॅररसचे शी्स ् व पावडर उत्पादन करणाऱ्या

कींपनीतून उत्सजजित होणा-या घ्काींमुळे पाणी दवू र्त झाले असन
ू ग्रामस्थाींना
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बाहे रन पाणी ववकत आणावे लागत आहे तसेच

दवू र्त हवेमुळे आरोग्य धोक्यात

येऊन रासायननक पावडरमळ
ु े जर्मन नावपक झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त्ा कींपनीने बबगरशेती कायदयाचे उल्लींघन करन कींपनीत
मोठया प्रमाणात बाींधकाम करन नैसधगिक नाला बींद केला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, ग्रामपींचायतीने मा.मख्
ु यमींत्री, मा.ग्रामववकास मींत्री, मा.उदयोग
मींत्री,

मा.पालकमींत्री,

प्रदर्
ू ण

मींडळ,

जजल्हाधधकारी

तसेच

मुख्य

कायिकारी

अधधकारी, तहर्सलदार, ग्ववकास अधधकारी याींच्याकडे सन २००३ पासन
ू सतत
तक्रारी करन कींपनीवर कारवाई करण्याची मागणी करनही शासनाने कोणतीही

दखल न घेतल्यामळ
ु े पढ
ु ील काळात ग्रामस्थाींनी तीव्र आींदोलन करण्याचा इशारा
ददला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व उक्त कींपनीवर कारवाई करण्याबाबत तसेच जजप्सम कींपनी

गावाबाहे र स्थलाींतरीत करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. वैदयककय अधधकारी, प्राथर्मक आरोग्य
केंद्र, कुडुस, याींच्याकडून दद. १४.०२.२०१७ रोजी प्राप्त अहवालानस
ु ार नारे

गावातील वपण्याकररता वापरण्यात येणाऱ्या स्त्रोताचे पाणी (कूपनर्लका) हे
वपण्यास योग्य आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) मप्रनन मींडळाच्या कल्याण येथील कायािलयास ग्रामपींचायत नारे , ता.
वाडा, जज.पालघर याींच्यामार्ित तक्रार अजि दद. २६.१२.२०१६ रोजी प्राप्त झाला
होता.

सदर तक्रारीच्या अनुर्ींगाने, उदयोगास दद. ०३.०१.२०१७ रोजी कारणे

दाखवा नो्ीस व तदनींतर हवा व जल कायदयाअींतगित दद. १२.०१.२०१७ रोजी
प्रस्ताववत ननदे श दे ण्यात आलेले आहे त.
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

-----------------
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मांब
ु ईमधील जोगेश्िरी विक्रोळी शलांि रोडिर अांधेरी येथे अनधधिृत
रे डी शमक्सर िााँक्रीट प्लाांट सरु
ु असल्याबाबत

(१५)
(िाांद्रे

*

७४४९२

पश्श्चम),

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली पूि)च , अॅड.आशशष शेलार
श्री.अबू

आजमी

(मानखद
ू च

शशिाजीनगर) :

पयाचिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) मुींबईमधील जोगेश्वरी ववक्रोळी र्लींक रोडवर अींधेरी येथे अनधधकृतपणे रे डी
र्मक्सर कााँक्री् प्लाीं् सरु
ु असल्याचे माहे डडसेंबर २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राषरीय हररत लवाद याींनी आरे दग्ु ध वसाहत व पररसर येथे

कोणतेही बाींधकाम करण्यास बींदी केली असताना सदर अनधधकृत प्लाीं्
उभारण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी राज्य प्रदर्
ू ण महामींडळाकडे वॉचडॉग र्ाऊींडेशनने
उक्त तक्रार दाखल केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानर्
ु ींगाने सदर प्लाीं् स्थलाींतरीत करण्याबाबत कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१), (२) व (३) हे खरे आहे .

(४) सदर प्रकरणी चौकशी अींती महाराषर प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळाने सदर
प्रकल्पास कारणे दाखवा नो्ीस बजावली असन
ू ररलायन्स ् एनजीला ववदयूत
पुरवठा खींडीत करण्याचे आदे श ददले आहे त.
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

सदयजस्थतीत हा प्रकल्प ् बींद आहे .

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

सािदा (ता.भस
ु ािळ श्ज.जळगाि) येथन
ू तनळे रॉिेल जप्त िेल्याबाबत
(१६)

*

७९२४९

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील

(एरां डोल) :

सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील

(१) सावदा

(ता.भस
ु ावळ जज.जळगाव) येथन
ू जामनेरकडे काळया बाजारात ननळे

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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रॉकेल ववक्रीसाठी घेऊन जात असलेल्या रकवर यावल नाक्यावरील महात्मा गाींधी

पुतळयासमोर ददनाींक २२ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास पोर्लसाींनी
कारवाई केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कारवाईत ककती जणाींना अ्क करण्यात आली व ककती
रॉकेल जप्त करण्यात आले आहे ,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व सींबधीं धताींवर तसेच अ्क करण्यात आलेल्याींवर कोणत्या
कलमान्वये कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट : (१), (२) व (३) गुप्त बातमीदारामार्ित र्मळालेल्या

बातमीनस
ु ार भुसावळ शहर पोलीसाींनी भुसावळ शहरात गाींधी पत
ु ळयासमोर रक
अडवन
ू त्याची तपासणी केली असता ३००० र्ल्र केरे ार्सन आढळून आले.

परु वठा तपासणी अधधकारी, तहसील कायािलय, भस
ु ावळ याींनी पींचनामा करुन
केरे ार्सन व रक पोर्लसाींचे ताब्यात ददला. सदर प्रकरणी जीवनावश्यक वस्तु

कायदा १९५५ मधील ३ व ७ नस
ु ार भुसावळ शहर पोर्लस स््े शनमध्ये भाग ६
गुन्हा क्र.३००५/२०१७ दाखल करण्यात आलेला आहे व रक चालकाला अ्क
करण्यात आली असन
ू , सदर प्रकरणी पोलीस तपास सुरु आहे .
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

ठाणे, िल्याण, निी मब
ांु ई आणण पनिेल शहरात मािा आणण खिा
तसेच भेसळयुक्त बफीचा साठा जप्त िेल्याबाबत

(१७)

*

७५३५४

डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण

्ामीण), श्रीमती तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे पूि)च :

सन्माननीय अन्न आणण षषध

प्रशासन मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे, कल्याण, नवी मब
ींु ई आणण पनवेल शहरात अन्न व और्ध प्रशासनाने
सम
ु ारे ३ हजार ककलो मावा आणण खवा तसेच भेसळयक्
ु त बर्ीचा साठा माहे
ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान जप्त केला, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने

चौकशी केली आहे काय, जप्त केलेल्या

साठ्यातील अन्न नमुन्याींचे तपास करण्याचे काम पण
ू ि झाले आहे काय व
याबाबतचा ववश्लेर्ण अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय,

(३) असल्यास, सदर अहवालाच्या अनुर्ींगाने दोर्ीींववरुध्द कोणती
वा करण्यात येत आहे ,

कारवाई केली

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१)

माहे सप््ें बर, २०१६ ते माहे ऑक््ोबर, २०१६ या

कालावधीत ठाणे, कल्याण, नवी मुींबई आणण पनवेल शहरात

ननयर्मत कारवाई

बर्ीचे

तसेच

अींतगित अन्न व और्ध प्रशासनाव्दारे खव्याचे एकूण १७ नमुने तर स्पेशल
एकूण

११

सींशयावरन खव्याचा

नमुने

ववश्लेर्णासाठी

घेण्यात

आले.

भेसळीच्या

र. ४,८९,०९०/- ककमतीचा १३५२४ ककलो तर स्पेशल

बर्ीचा र. ६,१२,९४०/- ककमींतीचा २९६८ ककलो साठा जप्त करण्यात आला.

(२) ववश्लेर्णासाठी घेण्यात आलेल्या खव्याच्या १७ नमन्
ु याींपैकी १ नमन
ु ा कमी

प्रतीचा तर ६ नमन
ु े मानदाप्रमाणे असल्याचे ववश्लेर्णाअींती स्पष् झाले तर
उविररत १० नमुन्याींचे अहवाल प्रनतक्षाधीन आहे त.

ववश्लेर्णासाठी घेण्यात आलेल्या स्पेशल बर्ीच्या

११ नमुन्याींपैकी १० नमन
ु े

मानदाप्रमाणे असल्याचे ववश्लेर्णाअींती स्पष् झाले तर उविररत ०१ नमन्
ु याचा
अहवाल प्रनतक्षाधीन आहे त .
(३)

प्रनतक्षाधीन ववश्लेर्ण नमुन्याींचा अहवाल प्राप्त होताच ननयमानुसार पुढील

कारवाई घेण्यात येईल.

(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

परभणी (श्ज.परभणी) येथील परु िठा विभागाच्या गोदामातील
(१८)

*

शशधािाटप धान्याचा झालेला गैरव्यिहार

७७४७८

श्री.विजय षटी (पारनेर), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर),

श्री.सरदार ताराशसांह (मल
ु ांड
ु ), श्री.अश्जत पिार (बारामती), श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील (उस्मानाबाद), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.पाांडुरां ग बरोरा

(शहापरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.राजेश
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िाशीिार (सािोली), श्री.शशिाजीराि िर्डचले (राहुरी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
सन्माननीय अन्न, नागरी परु िठा ि ्ाहि
सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) परभणी (जज.परभणी) येथील पुरवठा ववभागाच्या सुमारे रु.५ को्ीच्या
र्शधावा्प धान्याचा गैरव्यवहार झाल्याचे माहे
त्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

ऑगस््, २०१६ मध्ये

वा

(२) असल्यास, उक्त गैरव्यवहार प्रकरणी ३७ आरोपीींपैकी १३ जणाींना ददनाींक २३
जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास अ्क करण्यात आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त गैरव्यवहारामध्ये ककती अधधकारी व कमिचाऱ्याींचा समावेश
आहे तसेच दोर्ी असणाऱ्या सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) पुरवठा आयुक्त कायािलय, मुींबई याींच्या पथकाने केलेल्या
गोदाम तपासणी अहवालानस
ीं गित ववतरीत
ु ार साविजननक ववतरण व्यवस्थेअत

करावयाच्या अींदाजे ४ को्ी ९७ लाख ६९ हजार ९२९ रुपये एवढया ककीं मतीच्या
अन्नधान्याचा परभणी येथील शासकीय गोदामातन
ू अपहार झाल्याची बाब माहे
ऑगस्् २०१६ मध्ये ननदशिनास आली आहे .

(२), (३) व (४) सदर प्रकरणात दद.१३.८.२०१६ रोजी गु.र.नीं. ३०५/१६ अन्वये
गुन्हा दाखल करण्यात आला असून

एकूण १६ आरोपीींना अ्क करण्यात आली

आहे . तसेच या प्रकरणी श्री अननल आींबेराव, गोदामपाल परभणी, श्री र्स.बी.

पाींचाळ, नायब तहर्सलदार (परु वठा) परभणी, श्री. सींतोर् रुईकर, तहर्सलदार,
परभणी, श्री. ददलीप कच्छवे, जजल्हा

पुरवठा अधधकारी परभणी याींना ननलींबीत

करण्यात आले आहे . सदर प्रकरणाचा पढ
ु ील तपास सरु
ु आहे .

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

21

गडधचरोली श्जल्हयातील गोंडिाना विद्यापीठातील पन
ु मल्
ुच याांिन
पध्दतीत होत असलेला गैरव्यिहार

*

(१९)

(अणी) :

७८६०७

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पश्श्चम), श्री.राजु तोडसाम

सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) गडधचरोली जजल्हयातील गोंडवाना ववदयापीठातील पुनमल्
ुि याींकन पध्दतीत

गैरव्यवहार होत असुन त्याचे एक रॅके् कायिरत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ववदयापीठाींतगित अर्भयाींबत्रकी वगािची परीक्षा सींपल्यानींतर
ववदयापीठस्तरावर स्पॉ् व्हॅल्यए
ु शन केले जात असन
ु त्यामध्ये ववदयार्थयाांना
जाणीवपुवक
ि नापास केले जात आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, या ववदयापीठातील ववदयार्थयाांकडून प्रत्येक ववर्याचे १५ ते १८

हजार रपये वसुल करन त्याींना उत्तीणि करन घेण्याच्या गैरव्यवहारात सींबींधधत
महाववदयालयाचे

प्राध्यापक,ववदयापीठातील

आहे त, हे ही खरे आहे काय,

र्लपीक

व

अधधकारीही

सहभागी

(४) असल्यास, शासनाने या पन
ु मल्
ुि याींकन पध्दतीच्या गैरव्यवहारात गुींतलेल्या
ववदयापीठातील अधधका-याींची व महाववदयालयाच्या कमिचा-याींच्या कामकाजाची
चौकशी करन त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे

वतिमानपत्रात प्रर्सध्द झाली होती.
(२) हे खरे नाही. अर्भयाींबत्रकी

खरे

नाही. तथावप, अशा स्वरुपाची बातमी

ववदयाशाखेच्या उत्तर पबत्रका मल्
ु याींकन केंद्रावर

ऑनस्क्रीन पध्दतीने मल्
ु याींकन केले जाते व उत्तर पबत्रकाींना स्कॅन आयडीनींबर
असतो कक ज्याने कोणत्याही
पबत्रका

कोणाची

आहे

हे

मुल्याींकन

कळत

नाही.

जाणीवपूवक
ि नापास करण्याचा प्रश्नच नसतो.
(३) हे खरे नाही.

करणा-या प्राध्यापकाला उत्तर

अथाितच

कोणत्याही

ववदयार्थयािला
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(४) ववदयापीठाने

महाराषर

ववदयापीठ

कायदा

१९९४

मधील

तरतुदीनुसार

ददनाींक २०.०१.२०१७ रोजी मादहती प्राप्त होताच प्राधधकरणाींतील ०३ तज्ञ
व्यक्तीची सर्मती गठीत केली आहे आणण ददनाींक २०.०१.२०१७ रोजी सदर
सर्मतीला पत्र दे वन
ु सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याचे ननदे श ददलेले आहे त.
सदर प्रकरणाची चौकशी सरु
ु असन
ु चौकशी सर्मतीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर
ववदयापीठ प्रशासनाच्या वतीने पढ
ु ील कायिवाही करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

िोरपना (श्ज.चांद्रपूर) तालुक्यातील शसमेट िांपन्याांमुळे शेतीचे होणारे नुिसान
(२०)

*

७८७२९

श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :

सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोरपना (जज.चींद्रपरू ) तालक्
ु यात अजस्तत्वात असलेल्या अल्रा्े क र्समें्,
माणणकगड, अींबुजा, मुली अॅग्रो र्समें् कींपन्याींमळ
ु े या क्षेत्रातील रस्त्यालगत
असलेले कापसाचे वपक पूणप
ि णे काळया रीं गाचे झाल्याचे माहे जानेवारी २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कींपन्यामुळे शेतक-याींचे मोठे आधथिक नक
ु सान झाले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात काय
आढळून आले व तदनुसार

नुकसानग्रस्त शेतक-याींना आधथिक मदत दे ण्याबाबत

कोणती कायिवाही केली व उक्त कींपन्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

-----------------
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मोखाडा (श्ज.पालघर) तालक्
ु यातील श्ज.प.च्या शाळाांमधन
ू विद्यार्थयाांना मध्यान्ह
भोजनातन
ू तनिृष्ट्ट दजाचचे अन्न हदले जात असल्याबाबत

*

(२१)

७८६२१

श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मोखाडा (जज.पालघर) तालक्
ु यातील जजल्हा पररर्दे च्या १५८ शाळाींमधन
ू

जवळपास १२ हजार ववदयाथी र्शक्षण घेत असन
ू या ववदयार्थयाांना मध्यान्ह
भोजनातन
ू अधेकच्चे र्शजलेले व ननकृष् दजािचे अन्न ददले जात असल्याचे
माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या अन्नाचे पररक्षण प्रयोगशाळाींमध्ये केले जात नसल्याने
ववदयार्थयाांच्या आरोग्याचा प्रश्न ननमािण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे
ननषकर्ि काय आहे त व त्यानस
ु ार कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्ि काय आहे त व त्यानुसार शासनाने ननकृष्
अन्नाचा दजाि वाढववण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विनोद तािडे : (१), (२), (३) व (४) पालघर जजल्हयातील मोखाडा
तालुक्याींतगित
र्शजण्यास

जजल्हा

उर्शर

पररर्दे च्या

लागत

सायदे

असलेला

व

वा्ाणा

खाडाळा

आढळून

या

पुरवठे दाराकडून सदर वा्ाणा बदलून घेण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

दोन

आल्याने

शाळाींमध्ये

सींबींधधत

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

अशलबाग (श्ज.रायगड) तालक्
ु यातील िुलाबा किल्ल्याची झालेली दरू िस्था
(२२)

*

७६५६०

श्री.सुभाष उफच पांर्डतशेठ पाटील (अशलबाग) :

सन्माननीय

साांस्िृतति िायच मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अर्लबाग (जज.रायगड) तालुक्यातील कुलाबा ककल्ल्याची पडझड झाली असन
ू

ककल्ल्याच्या पडलेल्या त्बींदीच्या दर
ु करण्यात आलेली कामे सध्या
ु स्तीची सर
बींद असन
ू अपूणािवस्थेत आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त ककल्ला पाहण्यासाठी दे शी व ववदे शी पयि्क भे्ी दे त असून
त्याींना मुलभत
ू सोयी सुववधाींपासन
ू वींधचत राहावे लागत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त ककल्ल्याच्या दर
ु भत
ू सोयी
ु स्तीसाठी व पयि्काींच्या मल
सुववधेसाठी ननधी उपलब्ध करन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) व (२) हे खरे नाही,

हा ककल्ला राषरीय सींरक्षक्षत स्मारक असन
ू तो भारतीय परु ातत्व सवेक्षण

मींडलाच्या अधधपत्याखाली आहे .

याबाबत

अधधक्षक, पुरातत्वववद

भारतीय

पुरातत्व सवेक्षण, मींडळ कायािलय,मुींबई याींच्याकडून प्राप्त मादहती नुसार

या

ककल्ल्याच्या जतन-दरु
ू त्या
ु स्तीचे पदहल्या ्प्प्यातील काम पूणि केले असन
अींतगित पायवा्ा, सुलभ शौचालये

तसेच ददशादशिक र्लक या मल
ू भत
ू सुववधा

दे ण्यात आल्या आहे त. दस
ु ील आधथिक वर्ी सरु
ु करण्यात
ु ऱ्या ्प्प्यातील काम पढ
येणार असन
उविररत मुलभत
ू
ू सुववधा ननमािण करण्याचे काम या
करण्यात येईल.

्प्प्यात

(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

मळे गाि (ता.शहापूर, श्ज.ठाणे) येथील पाणी पुरिठा
योजनेत झालेला गैरव्यिहार

(२३)

*

७५२९९

श्री.शरददादा सोनािणे (जन्
ु नर), श्री.तनतेश राणे (िणििली),

श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा) :

सन्माननीय

पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मळे गाव

(ता.शहापूर,जज.ठाणे)

या

गावाींसाठी

कालावधीमध्ये तब्बल ८३ लाख ७५ हजार ०५१ रपयाींच्या

सन

२००८-२००९

मींजरू झालेल्या व

या
७

वर्ािनत
ीं र पूणि झालेल्या उक्त योजनेतन
ू ग्रामस्थाींना अदयाप वपण्यासाठी पाणी
र्मळालेले नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त योजनेतील ननकॄष् दजािचे काम व अननयर्मतता तसेच

गैरव्यवहार इ.बाबत मळे गाव ग्रामस्थाींनी सातत्याने तक्रारी करनही त्याकडे दल
ि
ु क्ष

करण्यात आल्यामळ
ु े ग्रामस्थाींनी ददनाींक १४ डडसेंबर, २०१६ रोजी पासन
ू शहापूर
तहर्सल कायािलयासमोर आमरण उपोर्णही सर
ु केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू योजनेच्या कामाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
त्यात काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबधीं धताींवर कोणती कारवाइि केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे .

सन २००८-०९ या कालावधीत भारत ननमािण कायिक्रमाींतगित मौ.मळे गाव,

ता.शहापूर येथे रक्कम रु.५३,७५,०५१/- ची नळ पाणी पुरवठा योजना मींजूर

करण्यात आली होती. माहे डडसेंबर २०१५ ते जन
ू २०१६ पयांत पाणी पुरवठा सरु
ु
होता. नींतर ग्रामपींचायत व सर्मतीच्या दे खभाल दरु
ू
ु स्ती अभावी योजना जन
२०१६ ते डडसेंबर २०१६ पयांत बींद होती. सदयजस्थतीत या योजनेदवारे पाणी
परु वठा सरु
ु केलेला आहे .
(२) व (३) होय.

मळे गाव येथील ग्रामस्थ दद.१४ डडसेंबर, २०१६ दरम्यान शहापरू तहर्सल

कायािलयासमोर आमरण उपोर्णास बसले होते.

ग्रामस्थाींच्या तक्रारीच्या अनर्
ु ींगाने सदर योजनेच्या कामाची चौकशी उप

अर्भयींता, उपववभाग अींबरनाथ याींच्यामार्ित करण्यात आली.
कामात ताींबत्रक अननयर्मतता झाली असून,

सदर योजनेच्या

त्यास जबाबदार असलेल्या सवि

सींबींधधताींना दद.१४.२.२०१७ अन्वये कारणे दाखवा नो्ीसा बजावण्यात आल्या

आहे त. त्याींचे खल
ु ासे प्राप्त होताच पुढील कारवाई करण्याची तजवीज ठे वण्यात
आली आहे .

(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

राज्यातील अशभयाांत्र्रशिी महाविद्यालयामधील अध्यापिाांना
(२४)

*

िेतन शमळाले नसल्याबाबत

७५९८७

श्री.तनतेश राणे (िणििली), श्री.सुतनल शशांदे (िरळी),

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), अॅड.भीमराि धोंडे
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(आष्ट्टी), श्री.राजन साळिी (राजापरू ), श्री.अबू आजमी (मानखद
ू च शशिाजीनगर),

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.प्रशाांत बांब
(गांगापूर), श्री.शरददादा सोनािणे (जन्
ु नर), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर),

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्रीमती तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे पूि)च , श्री.चांद्रिाांत सोनािणे
(चोपडा) :
सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील ४० ्क्के अर्भयाींबत्रकीचे महाववदयालयामधील अध्यापकाींना ३ ते

९ मदहन्याींचे वेतन र्मळालेले नसल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशिनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

राज्यातील

मागासवगीय

तसेच

आधथिकदृष्या

मागासवगीय

भागात ववदयार्थयाांना अर्भयाींबत्रकीचे उच्चर्शक्षण घेता यावे यासाठी पन्नास ्क्के

प्रवेश घेणा-या ववदयार्थयाांची शुल्क प्रनतपत
ु ी शासनाकडून केली जाईल असे जाहीर

केले असन
ू ही उच्च र्शक्षण व तींत्र र्शक्षण ववभागाच्या अखत्याररतील सदरहू
महाववदयालयाींना मागासवगीयाींची र्शक्षण शल्
ु क प्रनतपत
ू ी तसेच आधथिकदषॄ ्या
मागासवगीय ववदयार्थयाांना र्ी सवलत इ.करीता

दीड हजार को्ी रपये

शासनाने ददले नसल्याने अध्यापकाींना वेतन र्मळू शकलेले नाही, हे ही खरे आहे
काय,
(३)

तसेच राज्यातील अर्भयाींबत्रकी महाववदयालय चालववणाऱ्या सींस्थाच्या

महाववदयालयातील अध्यापकाींना वेतन अदा न करणाऱ्या महाववदयालयाींच्या र्ी
मध्ये २५ ्क्क्याींनी कपात करण्याचा ननणिय शासनाच्या र्शक्षण शल्
ु क सर्मतीने
घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास, शासनाने

र्शक्षणशल्
ु क

प्रनतपत
ू ीची

रक्कम

तसेच

सदरहू
महाववदयालयातील अध्यापकाींना मागील थकबाकीसह सवि वेतन ववनाववलींब
दे ण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अींशत: खरे
(२)

तींत्र

र्शक्षण

आहे .

सींचालनालयाींतगित व्यावसानयक

अभ्यासक्रमासाठी

प्रवेश

घेतलेल्या आधथिकदृष्या मागास प्रवगाितील ववदयार्थयाांना करावयाच्या शुल्क
प्रनतपत
ू ीची सन २०१५-१६ या वर्ािपयांतची थकबाकी सवि सींस्थाींना अदा करण्यात

आलेली आहे . शैक्षणणक वर्ि सन २०१६-१७ र्शक्षण शल्
ु क प्रनतपत
ू ी करण्यात येत
आहे .
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तथावप, यासींदभाित सामाजजक न्याय व ववशेर् सहाय ववभागाकडे

पाठपुरावा करण्यात येत आहे .
(३) हे खरे नाही

(४) व (५) प्रश्न उदभ्ावत नाही
----------------ठाणे खाडीकिनारी खारफुटीच्या पररसरातील अततक्रमणे, बाांधिामाचा
घनिचरा इ.मुळे खाडी प्रदवू षत झाल्याबाबत

(२५)

*

७९७३१

श्री.रुपेश म्हा्रशे (शभिांडी पूि)च , श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत),

श्री.पर्थ
ृ िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अशमन
पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :
मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

ठाणे

जजल्हयातील

गायमुख,

कोलशेत

व

सन्माननीय पयाचिरण

रे तीबींदर

या

खाडीककनारी

खारर्ु्ीच्या पररसराजवळील अनतक्रमणे, बाींधकामाचा घनकचरा आणण खाडीत
जाऊन र्मसळणाऱ्या नाल्यातून येणारा कचरा यामळ
ु े ठाण्याची खाडी मोठया

प्रमाणाींवर प्रदवु र्त झाल्याचे महापार्लकेने प्रर्सध्द केलेल्या प्रदर्
ु ण ननयींत्रण
ववभागाच्या अहवालातन
ू ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच नतवराींच्या ककीं वा खारर्ु्ीच्या पररसरात ५० मी्र अींतरात कोणतेही

बाींधकाम ककीं वा भराव ्ाकू नये असा उच्च्ा न्यायालयाचा आदे श असतानाही
मुींबई-नार्शक महामागािवरील माणकोली व खारे गाींव ्ोलनाका भागातील खाडी
बज
ू वन
ू नतवराींची जींगले नष् करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच कळवा खाडी (जज.ठाणे) ककनाऱ्यालगत भूमाकर्याींनी नतवराींची झाडे

तोडून अनधधकृत भराव ्ाकून बेकायदे शीर बाींधलेल्या अनतक्रर्मत बाींधकामाचा
घनकचरा व नाल्याींमधन
ू वाहत येणारे दवू र्त पाणी यामळ
ु े ठाण्याची खाडी दवू र्त

होऊन खारर्ु्ीची जींगले धोक्यात आली आहे त तसेच बाळकूम-साकेत, कळवा
पररसरात रात्रीच्या वेळी खाडीच्या दलदलीत भराव ्ाकण्यात येत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

28

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून

आले

व

त्यानर्
ु ींगाने

उक्त

दठकाणाींची

नतवराींची

जींगले

नष्

करणाऱ्याींववरुध्द व त्याकडे जाणीवपूवक
ि दल
ि करणाऱ्याींववरुध्द कोणती कारवाई
ु क्ष
केली वा करण्यात येत आहे तसेच राज्यातील नतवराींची जींगले वाचववण्यासाठी
शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम : (१) ठाणे महानगरपार्लकेकडून प्रर्सद्ध करण्यात आलेल्या
अहवालामध्ये तसे नमद
ू आहे .

(२) जजल्हाधधकारी, ठाणे व महानगपार्लका, ठाणे याींच्या अहवालानुसार हे खरे
नाही.

(३) हे अींशत: खरे आहे .

जजल्हाधधकारी, ठाणे याींच्या अहवालानुसार बाळकुम येथील खाडी ककना-

यावरील दलदलीच्या भागात भराव केल्याचे आढळून आले आहे .
(४) खाडीककनारी

अनतक्रमणे

करणा-याींववरद्ध

तसेच

काींदळवनाची

झाडे

तोडणा-याींववरद्ध पयािवरण सींरक्षण अधधननयम,१९८६ अन्वये अींदाजे ३५ गुन्हे
दाखल करण्यात आले आहे त.

सन २०१६ साली ठाणे महानगरपार्लकेमार्ित कोलशेत खाडी ककनाऱ्यावर

१०००० नतवराींची वक्ष
ू ५०००० नतवराींची वक्ष
ृ लागवड करण्यात आलेली असन
ृ
लागवड करण्याचे प्रस्ताववत आहे .
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

राज्यातील शासिीय अशभयाांत्र्रशिी ि तां्रशशशक्षण महाविद्यालयाांिररता
सांगणि ि लॅ पटॉपच्या खरे दीचा प्रस्तािाबाबत

(२६)

*

७३९६१

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

पश्श्चम),

श्री.अशमन

पटे ल

(मुांबादे िी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),
श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार

(हहांगणघाट), श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदिली पि
ु
ू )च , अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे

पश्श्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), श्रीमती तनमचला गावित (इगतपूरी),
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श्री.डी.एस.अहहरे
(िणििली) :

करतील काय :-

(साक्री),

प्रा.िषाच

गायििाड

(धारािी),

श्री.तनतेश

राणे

सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्यातील शासकीय अर्भयाींबत्रकी व तींत्रर्शक्षण महाववदयालयाींकररता सादर
करण्यात आलेला सम
ु ारे तीन हजार सींगणक व लॅ प्ॉपच्या
शासनाकडे

प्रलींबबत

खरे दीचा प्रस्ताव

असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान

ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींबींधधत ववभागाने सींगणक खरे दी करण्याचा धोरणात्मक ननणिय

घेतला परीं तु या खरे दीसाठी सुमारे १३ को्ी रुपयाींची आवश्यकता असताना
प्रत्यक्षात मात्र ८ को्ी रुपयाींची तरतद
ू करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रश्नाबाबत शासनाने चौकशी केली काय,चौकशीत काय

आढळून आले व त्यानुसार राज्यातील शासकीय अर्भयाींबत्रकी व तींत्रर्शक्षण
महाववदयालयाींना सींगणक व लॅ प्ॉप दे ण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) तींत्रर्शक्षण सींचालनालयाच्या अधधपत्याखालील ववववध

कायािलये व शासकीय शैक्षणणक सींस्था याींच्याकररता ४४९० सींगणक खरे दी
करण्याचा प्रस्ताव ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे .

(२) वावर्िक योजना २०१६-१७ मध्ये तींत्रर्शक्षण उपववभागाकररता यींत्रसामग्र
ु ी व
साधनसामुग्री या उदद्दष्ाकरीता रु.८.६७ को्ी इतका ननयतव्यय उपलब्ध झाला
आहे , हे खरे आहे .
(३)

तींत्रर्शक्षण

सींचालनालयाच्या

अधधपत्याखालील

शासकीय

कायािलये

व

शासकीय शैक्षणणक सींस्थाींना ४४९० सींगणक उपलब्ध करुन दे ण्याची मागणी
महाराषर मादहती तींत्रज्ञान महामींडळाकडे नोंदववण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

-----------------
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मांब
ु ई विद्यापीठातील आणण विद्यापीठाशी सांलश्ग्नत असलेल्या
महाविद्यालयात स्थायी सशमती स्थापन िरण्याबाबत

(२७)

*

७४१२३

श्री.अजय चौधरी (शशिडी) :

सन्माननीय उच्च ि तां्रश

शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मींब
ु ई ववदयापीठातील आणण ववदयापीठाशी सींलजग्नत असलेल्या २५० हून
अधधक
महाववदयालयातील
मागासवगीयाींसाठीच्या
धोरणाच्या
योग्य
अींमलबजावणीकररता केंद्रीय ववदयापीठ अनद
ु ान आयोगाने (यज
ु ीसी) केलेल्या
सुचनानुसार मब
ुीं ई ववदयापीठामध्ये व सींलग्न महाववदयालयात ९ मदहन्याींचा
कालावधी उल्ून गेला तरीही स्थायी सर्मती स्थापन करण्यात आलेली नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्थायी सर्मती असणे आवश्यक असताींनाही स्थापन न करण्याची
कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, व त्यानस
ु ार
कोणती

कायिवाही

केली

वा

करण्यात

येत

आहे ,

तसेच

स्थायी

स्थापनाबाबतची कायिवाही ककती कालावधीत पण
ू ि करण्यात येणार आहे ,

सर्मती

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२)

व

(३)

मुींबई

ववदयापीठात

मागासवगीयाींसाठीच्या

धोरणाच्या

योग्य

अींमलबजावणीकररताची स्थायी सर्मती (दद. ११ एवप्रल, २०१६ ते ३१ माचि,
२०१९) स्थापन करण्याची कायिवाही ववदयापीठ स्तरावर सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

मुांबईसह राज्यात शशक्षि भरतीस बांदी असतानाही ५००० शशक्षिाांच्या
(२८)

*

तनयक्
ु तीस िैयश्क्ति मान्यता दे ण्यात आल्याबाबत

७५७८४

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.अशमत

दे शमख
(लातरू शहर), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी),
ु

श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सुभाष भोईर
(िल्याण ्ामीण), श्री.सतु नल शशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी), श्री.राजन
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साळिी (राजापरू ), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड),

श्रीमती तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे पूि)च , श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.चांद्रिाांत सोनािणे
(चोपडा) :
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील अनतररक्त र्शक्षकाींचा अन्य शाळाींमध्ये समावेश होत नसल्यामळ
ु े
शालेय र्शक्षण ववभागाच्या ददनाींक २ मे, २०१२ रोजीच्या शासन ननणियान्वये

खाजगी अनद
ु ाननत शाळाींमध्ये र्शक्षक भरतीवर बींदी घालण्यात आली असतानाही
सदर

आदे शाचे

उल्लींघन

करुन

राज्यातील

अनेक

सींस्थाचालकाींनी

र्शक्षण

अधधकाऱ्याींसोबत सींगनमत करुन मुींबई र्शक्षण उपसींचालक कायािलयाच्या अींतगित

३०० तर राज्यात ५ हजाराींच्यावर र्शक्षकाींच्या ननयक्
ु तीस वैयजक्तक मान्यता
ददल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्शक्षण सींस्थाींनी ननयमानुसार प्रकक्रया न करता थे् ननयक्
ु ती

केलेल्या र्शक्षकाींचे वैयजक्तक मान्यता र्मळववण्यासाठी र्शक्षणखात्याकडे आलेले
सवि

प्रस्ताव

र्शक्षण

आयुक्ताींनी

ददनाींक

१७

जानेवारी,

२०१७

रोजी वा

त्यासम
ु ारास रद्द केले असन
ू ज्या शाळा व कननषठ महाववदयालयाने र्शक्षक व
र्शक्षकेत्तर

कमिचाऱ्याींच्या

नेमणक
ू ा

केल्या

आहे त

त्याही रद्द

करण्याबाबतच्या ददलेल्या आदे शामळ
ु े र्शक्षक व र्शक्षकेत्तर कमिचारी बेरोजगार
झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्शक्षक भरती बींद असताना र्शक्षकाींच्या मान्यतेसाठी ना-हरकत
प्रमाणपत्र दे णा-या अधधकाऱ्याींवर कोणतीच कारवाई करण्यात आली नसल्याची
बाब माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये
आहे काय,

वा त्या दरम्यान ननदशिनास आली, हे ही खरे

(४) तसेच माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान राज्यातील प्राथर्मक व
उच्च माध्यर्मक र्शक्षक व र्शक्षकेत्तर कमिचाऱ्याींना दोन मदहने वेतन र्मळाले
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार
सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे , नसल्यास,
ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) कायिवाही सरु
ु आहे .

(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

गारगोटिाडी ि पाांडुणाच (श्ज.नाांदेड) येथील नळ पाणी पुरिठा
योजना प्रलांत्रबत असल्याबाबत

(२९)

*

७८४१०

श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा

आणण स्िच्छता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नाींदेड जजल्हयातील आददवासी क्षेत्रात असलेल्या गारगो्वाडी व पाींडुणाि
गावासाठी ववहीर खोदन
ू गावापयांत पाईपलाईन व पाण्याची ्ाकी बाींधकाम करणे

इत्यादी कामाींची शासनाने २२ को्ी रुपयाींची नळ योजना मींजूर केली होती मात्र
गत १० वर्ािपासन
ू सदर योजना प्रलींबबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये
वा त्या दरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त योजना प्रलींबबत असल्याने ग्रामीण आददवासी जनतेची

पाण्यासाठी गैरसोय होत असून मींजूर झालेल्या पाणी परु वठा योजनेच्या ननधीचा
अनेकदा अपहार होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानुर्ींगाने उक्त नळयोजनेचे काम पूणि करुन ननयर्मत

पाणीपुरवठा सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली व सींबधीं धताींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अशींत:खरे आहे . गारगो्वाडी योजनेची ककीं मत २१
लक्ष ४८ हजार २५० रुपये व पाींडुणाि योजनेची ककीं मत १९ लक्ष ६६ हजार इतकी
आहे . दोन्ही योजनेतन
ू पाणी पुरवठा सरु
ु करण्यात आलेला आहे .
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(२) व (३) हे खरे नाही. गारगो्वाडी पाणी पुरवठा सर्मतीस १७ लक्ष ५२ हजार
इतका ननधी ववतरीत केला असून सर्मतीने १९ लक्ष रुपये ककमतीची कामे केली
आहे त. पाींडुणाि सर्मतीस रु.८ लक्ष ५२ हजार इतका ननधी ववतरीत करण्यात
आला असन
ू सर्मतीने आता पयित

रु.१० लक्ष ८४ हजार ६३६ इतक्या ककीं मतीची

कामे केली आहे त.

(४) सर्मतीच्या अींतगित वादामळ
ु े कामास ववलींब झालेला आहे .
-----------------

विक्रमगड (श्ज. पालघर) तालक्
ु यातील शासिीय तां्रशतनिेतन महाविद्यालयामध्ये
पुरेसे प्राध्यापि ि प्रात्याषक्षिाांच्या सोयी उपलब्ध नसल्याबाबत

(३०)

*

७८३४५

श्री.अशमत घोडा (पालघर) :

सन्माननीय उच्च ि तां्रश

शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ववक्रमगड (जज. पालघर) तालुक्यातील ५ वर्ािपूवी बाींधलेल्या शासकीय

तींत्रननकेतनमध्ये र्शक्षण घेणा-या ७५० ववदयार्थयाांचे या महाववदयालयामध्ये पुरेसे
प्राध्यापक, प्रात्यक्षक्षकाींच्या सोयी उपलब्ध नसल्यामुळे व प्रशासनाच्या
कारभारामळ
ु े शैक्षणणक नक
ु सान होत आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

तींत्रननकेतन शाळे मध्ये

स्वच्छतागह
ृ ाचा अभाव आहे तसेच

व महाववदयालयाच्या इमारतीलाही

दल
ु क्षि क्षत

वपण्याच्या पाण्याचा

व

काही मदहन्यापूवी स्लॅ बचा भाग कोसळल्याने
मोठया भेगा पडल्या असल्याने अपघाताचा

धोका ननमािण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच तींत्रननकेतन शाळे तील ररक्त पदे भरण्याबाबत शाळे च्या प्राध्यापकाने

तींत्रर्शक्षण ववभाग, पालघर याींच्याकडे सन २०१४ पासून सतत पत्रव्यवहार केला
असता अदयाप त्यावर कोणतीही कायिवाही करण्यात आली नाही, हे ही
आहे काय,

खरे

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२)

सींस्थेत

पुरेशी

स्वच्छतागह
ृ े

बाहयस्त्रोताींकडून राखली जाते.
उपलब्ध आहे .

असून

सदर

स्वच्छतागह
ृ ाींची

ननगा

तसेच सींस्थेत ववदयार्थयाांना वपण्याचे पुरेसे पाणी
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सींस्थेच्या प्रशासकीय इमारतीत तळमजल्यावरील

खोल्याींच्या समोरील

आवारात र्सलीींगचे प्लास््र दद.२२/१०/२०१५ रोजी कोसळले होते.
दर
ु स्ती

साविजननक

सदरबाबतची

बाींधकाम ववभाग, ठाणे याींनी केलेली आहे .

तसेच

सींस्थेच्या इमारतीच्या भेगाींच्या दरु
ु स्तीबाबत आवश्यक कायिवाही करण्यात येत
आहे .

(३) व (४) सींस्थेत अध्यापकाींची ४८ मींजूर पदे असून सींस्थेतील ररक्त पदे

ववचारात घेता इतर सींस्थेतून ९ अध्यापकाींच्या सेवा प्रनतननयक्
ु तीने सदर सींस्थेत
उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या आहे त.
आहे त.

तर सींस्थेत सध्या २२ ररक्त पदे

(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
----------------मुांबइच विद्यापीठाांतील िमचचाऱ्याांच्या तनयुक्त्यामध्ये झालेली अतनयशमतता
(३१)

*

७५३८३

श्री.शरददादा सोनािणे (जन्
ु नर), श्री.तनतेश राणे (िणििली),

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पि
ू )च , श्री.सुतनल

राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माश्जिडा), श्री.मांगेश िुडाळिर
(िुलाच), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पश्श्चम),

श्रीमती तनमचला गावित (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटे ल
(मुांबादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी),

श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.सुतनल िेदार
(सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.विजय षटी (पारनेर), श्री.प्रिाश सि
ु े
(मागाठाणे), श्री.सुतनल शशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी), श्री.राजन
साळिी (राजापूर), श्री.चरण िाघमारे

(तुमसर), श्री.अतनल िदम (तनफाड),

श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू ), अॅड.गौतम चाबि
ु स्िार (वपांपरी), श्री.ति
ु ाराम िाते

(अणश
ु क्ती नगर), श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पश्श्चम), श्री.हदलीप िळसेपाटील (आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), डॉ.भारती
लव्हे िर (िसोिा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा),
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श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.िैभि वपचड (अिोले) :

तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबइि

ववदयापीठातील

शासनाच्या उच्च व

कमिचाऱ्याींच्या

पदाींचा

आढावा

सन्माननीय उच्च ि
घेण्यासाठी

राज्य

तींत्रर्शक्षण सींचालनालयातर्े माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये वा

त्या दरम्यान नेमलेल्या ्ास्कर्ोसिने आपला अहवाल आणण एक सादरीकरण
उच्च व तींत्रर्शक्षण ववभागाच्या सधचवाींकडे

माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या

दरम्यान ददले असल्याचे ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,
ननयमानुसार

सदरहू
्ास्कर्ोसिने
अनक
तत्त्वावरील
ननयुक्त्या
ु ीं पा
नसल्याचे व रोस््र प्रकक्रया राबववण्यात आली नसल्याचे,

अनद
ु ाननत तत्त्वावरील जागावर ववना अनद
ु ाननत कमिचारी व ववना अनद
ु ानीत

जागावर अनद
ै ी ६० ्क्के
ु ानीत कमिचाऱ्याींच्या ननयुक्त्या तसेच काही ननयुक्त्याींपक
ननयुक्त्यामध्ये अननयर्मतता झाल्याचे अहवालात नमद
ु केले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास, शासनाने याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय, व त्यानुसार

दोर्ीववरोधात कोणती कारवाइि केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) कायिबल ग्ाने अनक
ु ीं पा तत्वावरील काही ननयुक्त्या ननयमानुसार

झालेल्या नसल्याचे, काही ननयक्
ु त्या बबींदन
ु ामावलीनुसार नसल्याचे तसेच काही
ववना अनद
ु ाननत पदाींवर अनद
ु ाननत कमिचारी व

अनुदाननत

पदाींवर ववना

अनद
ु ाननत कमिचाऱ्याींच्या बदल्या केलेल्या असल्याचे शासनास सादर केलेल्या

अहवालात नमद
ू केले आहे . सदर अहवालावर शासनस्तरावर कायिवाही करण्यात
येत आहे .

(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

राज्यातील सिच अन्न ि षषधे प्रशासन िायाचलयाांच्या नत
ु नीिरणाबाबत
(३२)

*

७४८८४

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :

सन्माननीय अन्न

आणण षषध प्रशासन मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात अन्न व और्धे प्रशासन (एर्डीए) कायदयाींची प्रभावी अींमलबजावणी
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व बेकायदा कामाींवर छापे व जलद कारवाई करण्यासाठी राज्यातील सवि अन्न व
और्धे

प्रशासन कायािलयासाठी अदययावत यींत्रसामग्र
ु ी व इतर महत्वाच्या

कामाींसाठी

रपये

१३७

को्ीींचा

ननधी

उपलब्ध

करुन

दे ण्यात

आल्याचे

माहे जानेवारी २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच मब
ींु ई, नार्शक, पुणे, नागपूर येथील प्रयोगशाळाींचा ववस्तार करण्यात
येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अन्न व और्धे प्रशासनाने सदर खचि केलेल्या ननधीचा सींपूणि
तपशील काय आहे ,

(४) अदयाप, सदर ननधी वापरला नसल्यास त्यामागील कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) राज्यातील अन्न व और्ध प्रशासनाचे बळक्ीकरण
करण्यासाठीच्या केंद्र शासनाच्या योजनेसाठी
करण्यास

केंद्र शासनासोबत सामींजस्य करार

राज्य शासनाने दद. ०३/०१/२०१७ रोजी मान्यता ददलेली आहे . सदर

योजनेअींतगित राज्यातील अन्न व और्ध प्रशासनाचे बळक्ीकरण करण्यासाठी
एकूण र. १३६.९६ को्ी इतका ननधी उपलब्ध केला जाणार आहे .

(२) होय, सदर योजनेअत
ीं गित मब
ींु ई, नार्शक, पुणे, नागपूर येथील प्रयोगशाळाींचा
ववस्तार व प्रशासनाच्या कायािलयाचे बाींधकामही करण्यात येणार आहे .
(३) व (४) अदयाप ननधी अप्राप्त असल्याने प्रश्न उदभ्ावत नाही.
-----------------

राज्यातील विनाअनुदातनत उच्च माध्यशमि शाळा आणण ितनष्ट्ठ
महाविद्यालयाांमधील ’िायम’ शब्द िगळण्याबाबत

(३३)

*

७४१२५

श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.रुपेश

म्हा्रशे (शभिांडी पूि)च , श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.तनतेश राणे (िणििली),
श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माश्जिडा), श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे िळाली),

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ्ामीण), श्री.प्रिाश सि
ु े
(मागाठाणे), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.किशोर

पाटील

(पाचोरा),

अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी), श्री.ति
ु ाराम िाते (अणश
ु क्ती नगर), श्री.सांदीपानराि
भुमरे (पैठण) :

करतील काय :(१)

सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

शासनाने राज्यातील कायम ववनाअनद
ु ाननत उच्च माध्यर्मक शाळा आणण
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ज्यनु नयर महाववदयालयामधील “कायम” शब्द वगळण्याचा ननणिय माहे र्ेब्रुवारी,
२०१४

मध्ये

नसल्याबाबतचे

घेऊनही

या

ननणियाची

ननवेदन मुींबई

ववभागीय

अींमलबजावणी

कननषठ

अदयापही

महाववदयालयीन

झाली

र्शक्षक

सींघ्नेने मा. शालेय र्शक्षण, उच्च व तींत्र र्शक्षण मींत्री याींच्याकडे माहे जानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ददले असल्याचे ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

तसेच र्शक्षण सींघ्नेने र्शक्षकेत्तर कमिचाऱ्याींना वैयजक्तक मान्यता दे णे,

सवि र्शक्षकाींना जन
ु ी पें शन लागू करणे, कायम ववनाअनद
ु ाननत शाळा आणण
ज्यनु नयर

कॉलेजमधील वररषठ

सेवा

आणण

सेवा

वेतनश्रेणी

ग्राहय

धरणे

यासींदभाितही लेखी ननवेदन माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ददले
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

तसेच, उक्त ननणियाला

अींमलबजावणी

न

तीन वर्ािचा कालावधी होत आला तरीही अदयाप

झाल्याने

यावर्ीच्या

बारावीच्या

पररक्षाींवर

बदहषकार

्ाकण्याचा इशारा राज्य (कायम) ववनाअनुदाननत उच्च माध्यर्मक कननषठ
महाववदयालयातील
त्यासम
ु ारास पण
ू े

शाळा

कृती

सर्मतीने

दद.१२

जानेवारी,२०१७

रोजी

वा

येथील र्शक्षण सींचालक व र्शक्षण आयक्
ु त आणण राज्य

र्शक्षण मींडळ याींना ददला असन
ू

ददनाींक १६ जानेवारी, २०१७ रोजी वा

त्यासुमारास एस.एस.सी बोडि पूणे येथे मोचाि काढला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त दोन्ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार

राज्यातील र्शक्षक व र्शक्षकेत्तर कमिचाऱ्याींनी केलेल्या मागणीनुर्ींगाने कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१), (२) व (३) होय.

(४) उच्च माध्यर्मक शाळाींना अनद
ु ानास पात्र घोवर्त करण्याची सकारात्मक
कायिवाही सरु
ु आहे . र्शक्षकेत्तर कमिचा-याींच्या
आयुक्त (र्शक्षण) याींनी केलेल्या
कायिवाही सुरु आहे .

सध
ु ारीत आकृतीबींधासींदभाित

र्शर्ारशीच्या अनुर्ींगाने शासन स्तरावर

ववत्त ववभागाच्या शासन ननणिय ददनाींक १९/७/२०११ नुसार ददनाींक १

नोव्हें बर, २०१५ पव
ू ी शाळा १०० ्क्के अनुदानास पात्र ठरत

असेल तर त्या

शाळाींमधील ननयक्
ु त कमिचा-याींना जन
ू ी ननवत्ृ तीवेतन योजना लागू होईल.
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ददनाींक १ नोव्हें बर, २०१५ नींतर शाळा १०० ्क्के अनद
ु ानास पात्र ठरली असेल
तर त्या शाळाींमधील ननयुक्त कमिचा-याींना नवीन अींशदायी ननवत्ृ ती वेतन योजना
लागू राहील.

शासन ननणिय ददनाींक

तत्वावरील

शाळा

व

कननषठ

६ मे, २०१४ अन्वये
महाववदयालयात

ननवडश्रेणीसाठी ग्राहय धरण्यात येत नाही.
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

विधान भिन
मुांबई

कायम ववनाअनद
ु ान

केलेली

सेवा

वररषठ

व

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

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि
महाराष्ट्र विधानसभा

________________________________________________________
मुद्रणपव
ू ि सवि प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मुींबई.

