महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
शननिार, हदनाांि २५ माचच, २०१७ / चैत्र ४, १९३९ ( शिे )
(१)

शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण यि
ु ि

िल्याण, उच्च ि तांत्रशशक्षण, मराठी

भाषा, साांस्िृनति िायच, अल्पसांखयाांि
(२)

(३)
(४)

वििास ि िक्फ मांत्री

अन्न ि नागरी पुरिठा आणण ्ाहि

याांचे प्रभारी विभाग

सांरक्षण, अन्न आणण षषध प्रशासन,
सांसदीय िायच मांत्री
पयाचिरण मांत्री

पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ५१
-------------------------------------

माध्यशमि शाळाांत प्रमाणपत्र पररक्षेत िाढीि गुणाांची सिलत दे ण्याबाबत
(१)

*

२८२९८

आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय

शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शासनाने क्रिडा क्षेत्राबरोबरच शास्त्त्रीय कला, चचत्रकला आणि लोककलेत
प्राविण्य ममळवििा-या विद्यार्थयाांना माध्यममक शाळाींत पररक्षेत १५ ते २५ िाढीि
गुि दे ण्याचा आदे श काढल्याचे ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१८ पासन
ू होिा-या माध्यममक शाळाींत प्रमािपत्र पररक्षेत
िाढीि गुिाींची सिलत दे ण्यात येिार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरिी

शासनाने

चौकशी

करुन

आदे शाची

अींमलबजाििी करण्यासाठी माध्यममक शाळाींना सच
ू ना दे ण्याबाबत कोिती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
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(४) नसल्यास विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .

(२) ि (३) माचश, २०१७ पासून होिा-या माध्यममक शालाींत प्रमािपत्र (इयत्ता
१० िी) परीक्षेपासन
ू सदर िाढीि गुिाींची सिलत दे ण्यात येिार असून यानुषींगाने
कायशिाही करण्याबाबत सींबचीं िताींना सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

िसई (ता.तळ
ु जापरू , जज.उस्मानाबाद) गािाचा मख
ु यमांत्री
(२)

*

पेयजल योजनेत समािेश िरण्याबाबत

२९०८४

श्री.सुजजतशसांह

ठािूर :

सन्माननीय

पाणीपुरिठा

आणण

स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कसई (ता.तळ
ु जापरू , जज.उस्त्मानाबाद) गािाचा मख्
ु यमींत्री पेयजल योजनेत

समािेश करुन गािाच्या पािीपुरिठा योजनेस विशेष मींजूरी दे ण्याबाबत स्त्थाननक

लोकप्रनतननिीींनी मा.पािीपुरिठा आणि स्त्िच्छता मींत्रयाींकडे ददनाींक २१ जुल,ै २०१६
रोजी िा त्यासुमारास पत्राद्िारे मागिी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन उक्त गाि ्ॅं करमुक्त

करुन गािाचा पािी ्ीं चाईचा प्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी मख्
ु यमींत्री पेयजल
योजनेंतगशत विशेष मींजूरी दे ण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय.

(२) मौ.कसई गािाकररता सन १९९७-९८ मध्ये राबविण्यात आलेल्या योजनेतून
सद्य:जस्त्थतीत पािीपुरिठा सुरु आहे . सन २००६-०७ मध्ये भारत ननमाशि
कायशिमाींतगशत घेण्यात आलेल्या योजनेची उध्दरि िादहनी नादरु
ु स्त्त असल्याने

या योजनेतन
ू पािीपुरिठा बींद आहे . परीं तु १४ व्या वित्त आयोगातन
ू प्राप्त

ननिीतून उध्दरि नमलका दरु
ु होऊ
ु स्त्तीचे काम हाती घेऊन पािीपुरिठा सरु

शकतो. तसेच जजल््यात सरासरीच्या १०८ ्क्के पजशन्यमान झाल्यामळ
ु े बहुताींशी
साठिि तलािामध्ये पािीसाठा उपलब्ि आहे . त्यातून कसई गािास
अजस्त्तत्िातील दोन्ही योजनाींद्िारे पािीपरु िठा होऊ शकतो.
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तसेच ्ीं चाई कालाििीत आिश्यकता भासल्यास उद््ाि विदहरीजिळ ्ीं चाई

उपाययोजना घेऊन उद््ाि विदहरीत पािी सोडून गािास पािीपुरिठा होऊ
शकतो. त्यामळ
ु े निीन योजना घेण्याची आिश्यकता नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

ईस्लापरू (ता.किनिट, जज.नाांदेड) पररसरातील धान्याचा िाळाबाजार रोखण्याबाबत
(३)

*

३०४०८

श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा ि

्ाहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ईस्त्लापूर (ता.क्रकनि्, जज.नाींदेड) पररसरातील स्त्िस्त्त िान्य दक
ु ानातील
गोरगररब

जनतेसाठी

ममळिारे

िान्य

अिैिररत्या

साठिन
ू

स्त्थाननक

अचिकाऱयाींच्या सींगनमताने काळया बाजारात वििहो होत असल्याचे माहे ्ेुुिारी,
२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

अचिकाऱयाींिर

उपरोक्त

कारिाई

प्रकरिी

करुन

शासनाने

िान्याचा

कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

चौकशी

काळाबाजार

करुन

सींबींचित

रोखण्याबाबत

दोषी

कोिती

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.

(४)

*

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

िसई (जज.पालघर) येथील नळपाणी योजनेच्या प्रलांबबत िामाांबाबत
२७०१५

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मांड
ु ,े

श्री.हे मांत टिले, अॅड.जयदे ि गायििाड, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.जयिांतराि
जाधि, श्री.नरें द्र पाटील, अॅड.राहुल नािेिर :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २५३२८ ला

हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय
पाणीपरु िठा आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िसई (जज.पालघर) येथील िाघोली, निाळे , मदे स, ननमशळ, रानगाींि, अनाशळा,

नाळे , राजोडी, कामि, दे िदळ, बापािे, ससूनघर आदी ६९ गािाींसाठी महाराषर
जीिन प्राचिकरिामा्शत पािीपुरिठा योजनेचे काम सन २०१० मध्ये िा
त्यादरम्यान पूिश होिे अपेक्षक्षत होते, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या कामास तीन िेळा मुदतिाढ दे ण्यात आली असन
ू नळपािी

योजनेच्या कामासाठी १०० को्ीहून अचिक खचश होऊनही अपूिश जस्त्थतीत
असलेल्या ६९ गािाींच्या पािीपुरिठा योजनेचे लेखापरीक्षि करण्याचे आदे श
मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी महाराषर जीिन प्राचिकरिाला ददलेले आहे त, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरिी

शासनाने

चौकशी

करुन

िसई-विरारसह

उपप्रदे शात पाण्याचे दमु भशक्ष जािित असल्याकारिाने सदर नळपािी योजनेची
प्रलींबबत असलेली कामे पूिश होण्याच्यादृष्ीने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) या योजनेच्या एकूि चार ननविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यापैकहो तीन
ननविदाींना तीन िेळा ि एका ननविदे ला दोन िेळा मद
ु तिाढ दे ण्यात आली आहे .

िाढीि मुदतीत या योजनेिर अद्ययाित रुपये ९०.११ को्ी इतका खचश झाला
असून ९८ ्क्के कामे पूिश झाली आहे त. मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने जनदहत

याचचका िमाींक ८१/२०१३ मध्ये ददलेल्या आदे शानस
ु ार योजनेच्या कामाची
तपासिी करण्यासाठी सहायक मख्
ु य अमभयींता, महाराषर जीिन प्राचिकरि, ठािे

याींची ननयक्
ु ती करण्यात आली होती. त्याींनी त्याींचा अहिाल ददनाींक १९/०८/२०१४
रोजी मा. उच्च न्यायालयास सादर केला आहे .

(३) सद्य:जस्त्थतीत ६९ गािाींपक
ै हो ५२ गािे ही िसई-विरार महानगरपामलका
हद्दीमध्ये

समाविष्

झाली

आहे त.

या

गािाींना

िसई-विरार

शहर

महानगरपामलकेच्या अजस्त्तत्िातील योजनेतून विविि दठकािी नळ जोडिीद्िारे

पािीपरु िठा करिे प्रस्त्तावित आहे . सध्या िसई-विरार महानगरपामलका हद्दीत

तीव्र पािी्ीं चाई असल्यामळ
ु े १० गािाींना महानगरपामलकेमा्शत पािीपुरिठा सरु
ु
आहे . िसई विरार महानगरपामलकेस ९२ द.ल.मल. पाण्याचा त्
ु िडा असल्याने

मनपाची प्रगतीपथािर असलेली नगरोत्थान अमभयानाींतगशत िाढीि १०० द.ल.मल.

पािीपुरिठा योजना (सय
ु ाश उद््ाि ्प्पा-३) पूिश झाल्यािर महानगरपामलकेमा्शत
उिशररत गािाींना पािी उपलब्ि करुन दे ण्याचे प्रस्त्तावित आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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राज्यात मॅिडोनल्डस ि अन्य फूड जॉइांटस, मॉल, मजल्टप्लेक्समध्ये शीतपेय,
िॉफी वििून ्ाहिाांची फसिणि
ू होत असल्याबाबत

(५)

*

२७२१३

श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात मॅकडोनल्डस ि अन्य ्ूड जॉइीं्स, मॉल, मजल््प्लेक्समध्ये
शीतपेय, कॉ्हो कागदी कपातन
ू ग्राहकाींना विकली जात आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

राज्यात

मॅकडोनल्डस

ि

अन्य

्ूड

जॉइीं्स,

मॉल,

मजल््प्लेक्समध्ये शीतपेय, कॉ्हो ग्राहकाींना दे ताना त्यात कॅ्ेन असल्याची
मादहती ग्राहकाींना दे िे बींिनकारक असल्याचे आदे श अन्न ि औषि प्रशासनाने
माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ददले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन अन्न ि औषि प्रशासनाने
ददलेल्या आदे शाची अींमलबजाििी करण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) ि (३) ज्या शीतपेय िा अन्नपदाथाांमध्ये कॅ्ेन ्ाकले जाते ि ते ग्राहकाींना
ज्या पात्रामिन
ू वििहो केले जाते त्यािर “कीं्े न्स कॅ्ेन” असे नमद
ू करिे
बींिनकारक

आहे

असे

आदे श

आयुक्त,

अन्न

ि

ददनाींक ०६/०१/२०१७ रोजी अपील प्रकरिात ददले आहे त.

औषि

प्रशासन

याींनी

आयुक्त, अन्न ि औषि प्रशासन याींनी ददनाींक ०६/०१/२०१७ रोजी ददलेल्या

आदे शाची का्े कोर अींमलबजाििी करण्याचे ननदे श राज्यातील सिश सहआयक्
ु त
(अन्न) याींना दे ण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

6
अांधेरी (मब
ांु ई) येथील िोंडडिटे लेण्याची दरु
ु स्ती िरुन
(६)

अनधधिृत बाांधिामे हटविणेबाबत

*

३०१५०

श्री.हे मत
ां
टिले, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय

साांस्िृनति िायच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अींिेरी (मब
ींु ई) येथील कोंडडि्े लेण्याची दरु िस्त्था झाली असन
ू अनचिकृत
बाींिकामे करण्यात आली असल्याचे माहे ्ेुि
ु ारी, २०१७ च्या दस
ु ऱया सप्ताहात
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनामा्शत पाहिी केली आहे काय,

(३) असल्यास, पाहिीचे ननषकषश काय आहे त ि तद्नुसार लेण्याची दरु
ु स्त्ती
करिेबाबत तसेच अनचिकृत बाींिकामे ह्वििेबाबत शासनाने कोिती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे अींशत: खरे आहे .

(२) ि (३) अींिेरी (मुींबई) येथील कोंडडि्े लेिी केंद्र सींरक्षक्षत लेिी असून ती केंद्र
शासनाच्या

भारतीय

पुरातत्ि

सिेक्षि

मींडळ,

मुींबई

या

कायाशलयाच्या

अचिपत्याखाली असून याबाबत भारतीय पुरातत्ि सिेक्षि मींडळाकडून पढ
ु ील
कायशिाही चालू आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

मुांबइच विद्यापीठाच्या माहहती तांत्रज्ञान प्रयोगशाळा (आयटी लॅ ब) सरु
ु िरण्याबाबत
(७)

*

३०५६२

श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबइश विद्यापीठाच्या आयडॉलच्या बी.एस.सी.आय.्ी, बी.एस.सी.कॉम्पु्र
सायन्स,

एमसीएच्या

एम.एस.सी.आय.्ी.
अ्यासिमातील

आणि

एम.एस.सी.

विद्यार्थयाांसाठी

कॉम्प्
ु र

विद्यापीठाने

७५

सायन्स

सह

कॉम्प्
ु रसह

मादहती तींत्रज्ञान प्रयोगशाळा (आय्ी लॅ ब) सरू
ु केल्या आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींबइश विद्यापीठाचे हाय्े क होण्यासाठी यध्
ु दपातळीिर प्रयत्न सुरू
असताना दस
ु रीकडे विद्यापीठाच्या आयडॉलमिील मादहती तींत्रज्ञान प्रयोगशाळा
(आय्ी लॅ ब) मागील ददड िषाांपासन
ू बींद आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदरहू मादहती तींत्रज्ञान प्रयोगशाळा (आय्ी लॅ ब) बींद असल्यामुळे
बी.एस.सी.आय.्ी, बी.एस.सी.कॉम्प्
ु र सायन्स, एम.एस.सी.आय.्ी. आणि
एम.एस.सी. कॉम्प्
ु र सायन्स सह एमसीएच्या प्रथम िषश अ्यासिमातील
तब्बल ३ हजार विद्याथी प्रॅजक््कलपासन
ू िींचचत रादहले असन
ू अींनतम ननकालािर
त्याचा पररिाम होिार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन मींब
ु इश विद्यापीठाच्या
मादहती तींत्रज्ञान प्रयोगशाळा (आय्ी लॅ ब) सरु
ु करण्याबाबत कोिती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

मब
ींु ई विद्यापीठाच्या आयडॉलमिील मादहती तींत्रज्ञान प्रयोगशाळा (आय्ी

लॅ ब) मागील ददड िषाांपासन
ू बींद नसून फ्लोअररींग दरु
ु स्त्तीकररता एक ते दीड
मदहने लॅ ब बींद ठे िण्यात आली आहे .
(३) हे खरे नाही.

बी.एस.सी.आय.्ी., बी.एस.सी.कॉम्प्
ु र सायन्स, एम.एस.सी.आय.्ी. आणि
एमसीए अ्यासिमातील विद्यार्थयाांचे व्याख्यान, ्मश िकश, मौणखक प्रॅजक््कल्स
PCP सें्रमध्ये घेण्यात येतात तसेच एम.एस.सी.कॉम्प्
ु र सायन्स या
अ्यासिमातील विद्यार्थयाांसाठी याच कॅम्पसमध्ये ि क्रकती महाविद्यालयात
सवु ििा उपलब्ि करुन दे ण्यात आली आहे .
(४) सींपि
ू श लॅ ब आिनु नक पध्दतीने तयार करण्याचे प्रयत्न सरु
ु आहे त.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------

अिोट (जज.अिोला) तहशसल िायाचलयातील शशधापबत्रिाधारिाांची

(८)

*

िामे प्रलांबबत असल्याबाबत

२९२३७

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय अन्न, नागरी परु िठा ि ्ाहि

सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अको् (जज.अकोला) तालुक्यातील तहमसल कायाशलयातील पुरिठा
विभागामध्ये मशिापबत्रकािारकाींचे ७०० ते ८०० नविन मशिापबत्रका तसेच दय्ु यम
मशिापबत्रका, नािे िगळिे आदी प्रकरिे मागील दोन िषाशपासून प्रलींबबत
असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन मशिापबत्रकािारकाींची
कामे प्रलींबबत ठे ििाऱया अचिकारी ि कमशचाऱयाींविरुध्द कोिती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.
अको्

(जज.अकोला)

तालुक्यातील

तहमसल

कायाशलयातील

पुरिठा

विभागामध्ये गत दोन िषाशपासून निीन मशिापबत्रका तसेच दय्ु यम मशिापबत्रका,

नािे िगळिेबाबत एकही मशिापबत्रका प्रलींबबत नाही. तथावप, निीन मशिापबत्रका

ममळण्यासाठी प्राप्त अजाांपक
ै हो ४३१ अजाांमध्ये त्र्
ु ी आढळून आल्या असन
ू

अजशदाराींनी केलेल्या त्र्
श ेनत
ीं र सींबचीं ित अजशदाराींना मशिापबत्रका दे ण्याची
ु ीच्या पत
ू त
प्रक्रिया सुरू आहे .

(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------(९)

*

राज्यातील ्ाशमण भाग हगणदारी मक्
ु त िरण्याबाबत
२८६०७

श्री.अमररशभाई

पटे ल,

श्री.आनांदराि

पाटील :

हदनाांि

९ डडसेंबर, २०१६ रोजी सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित

प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ४ मधील प्रश्न क्रमाांि २१६२१ ला हदलेल्या

उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाच्या स्त्िच्छ भारत ममशन (ग्राममि) राषरीय कायशिमाींतगशत

राज्यातील १० हजार ७७० ग्रामपींचायती हागदारीमुक्त घोवषत झाल्या असून

ग्राममि भाग हगिदारी मुक्त करण्यासाठी उघडयािर शौचास बसण्याच्या
सियीींना प्रनतबींि लािण्यासाठी ग्रामपींचायत कायदयात सुिारिा करण्याची

आिश्यकता असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या कायशिमाींतगशत सन २०१६-१७ या आचथशक िषाशत राज्यात १८
लाख शौचालये बाींिण्याचे उदद्दष् ननजश्चत करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन उघडयािर शौचास

बसिाऱयाींिर कारिाई ि उपाययोजना करुन शौचालये बाींिण्याचे उदद्दष् पूिश
करण्याच्यादृष्ीने

करण्यात येत आहे ,

कृती

कायशिम करण्याबाबत

कोिती

कायशिाही

केली

िा

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) केंद्र शासनाच्या स्त्िच्छ भारत ममशन (ग्रा) अींतगशत

राज्यात आजममतीस १४,१३७ ग्राम पींचायती हागिदारी मुक्त झाल्या आहे त.
ग्रामीि भाग हागिदारी मक्
ु त करण्यासाठी उघड्यािर शौचास बसण्याच्या
सियीींना प्रनतबींि लािण्यासाठी ग्रामपींचायत कायद्यात सुिारिा करण्याची
आिश्यकता

असल्याची

ननदशशनास आलेली नाही.

बाब

माहे

डडसेंबर,

२०१६

मध्ये

िा

त्यादरम्यान

(२) सन २०१६-१७ या िषाशत राज्यात १८, ०४, २९९ िैयजक्तक शौचालय
बाींिण्याचे उदद्दष् ननजश्चत करण्यात आले होते.

(३) स्त्िच्छ भारत ममशन (ग्रा) अींतगशत जजल्हास्त्तरीय यींत्रिेमा्शत उघड्यािर
शौचवििीस

जाण्यापासून

ग्रामस्त्थाींना

प्रनतबींि

करण्यासाठी

ि

शौचालय

बाींिण्यासाठी ि त्याच्या िापरासाठी ग्रामस्त्थाींची मानमसकता तयार करण्यासाठी
विविि उपाययोजना करण्यात येत आहे त. यामध्ये खालील उपायाींचा समािेश
आहे .

१. गुड मॉननांग पथक
२. गह
ृ भे्ी

३. पोलीस अचिननयम ११५ ि ११७ नुसार कारिाई
४. मदहला

बचत

ग्,

शालेय

विद्याथी

याींच्यामा्शत

बाींिण्यासाठी ि िापरासाठी उपिमाींचे आयोजन

५. गिींडी प्रमशक्षि

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

शौचालय
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(१०)

राज्यात महाविद्यालयातील अध्यापिाांना िेतन दे ण्याबाबत
२७४३४

श्री.नारायण

राणे,

श्री.जगन्नाथ

शशांदे,

श्री.आनांदराि

पाटील : सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) शैक्षणिक सींस्त्था चालविताना काही अडचिी येत असल्या तरीही कमशचारी ि
अध्यापकाींना

िेळेिर

िेतन

ददले

पादहजे

अशी

सस्त्
ु पष्

भूममका

मा.उच्च

न्यायालयाने यापि
ू ीच घेतली असून मा.सिोच्च न्यायालयाने ६ िा िेतन आयोग

त्िरीत दे ण्याबाबत शासनाला माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान आदे श

ददले असूनही राज्यात ३४६ अमभयाींबत्रकहो महाविद्यालये ि ४७१ पदविका

तींत्रननकेतने असन
ू गेल्या ९ ते १० मदहन्याींपासन
ू बहुताींशी महाविद्यालयामिील
अध्यापकाींना िेतन ममळाले नसल्याचे ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मराठिाडा ि विदभाशतील अनेक महाविद्यालयाींत ५० ्क्के
विद्यार्थयाांच्या जागा भरलेल्या नसन
ू समाजकल्याि विभाग, आददिासी विभाग,
उच्च ि तींत्रमशक्षि विभागाकडून मागासिगीय, आचथशकदृष्या मागास विद्याथी

ि आददिासी विद्यार्थयाांच्या शल्
ु क प्रनतपुतीचे कोट्यििी रुपये शासनाकडून
सींबींचित सींस्त्थाींना दे ण्यात आलेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सी्ीझन

्ोरम

या

अमभयाींबत्रकहो

अध्यापकाींच्या

सींघ्नेने

अध्यापकाींना िेळेिर पगार ममळािा यासाठी मा.मख्
ु यमींत्री, अणखल भारतीय
तींत्रमशक्षि पररषद आणि मशक्षि शल्
ु क सममतीकडे सातत्याने ननिेदने सादर केली
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायशिाही केली
आहे िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१)

हे खरे आहे , तथावप प्रश्नािीन प्रकरिी मा.सिोच्च

न्यायालयाने ददलेल्या ननिशयानुसार विनाअनद
ु ाननत पदिी/पदविका सींस्त्थाींना िेतन
आयोगानुसार

िेतन

दे ण्याबाबतची

सिशस्त्िी

जबाबदारी

सींबचीं ित

सींस्त्थाींच्या

व्यिस्त्थापनाची असल्याने ि सींलजननत महाविद्यालयातील मशक्षकाींच्या िेतनाच्या
बाबी व्यिस्त्थापनाच्या अखत्यारीत येतात.
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(२)

तींत्र

घेतलेल्या

मशक्षि

सींचालनालयाींतगशत

आचथशकदृष्या

व्यािसानयक

मागासप्रिगाशतील

अ्यासिमासाठी

विद्यार्थयाांना

कराियाच्या

प्रिे श

शुल्क

प्रनतपत
ू ीची सन २०१५-१६ या िषाशपयांतची थकबाकहो सिश सींस्त्थाींना अदा करण्यात

आलेली आहे . शैक्षणिक िषश २०१६-१७ मिील मशक्षि शल्
ु क प्रनतपत
ू ीची रक्कम
वितरीत करण्याची कायशिाही सुरु आहे .
(३) हे खरे आहे .

(४) सामाजजक न्याय विभागाच्या अींतगशत सरु
ु करण्यात आलेल्या ई-स्त्कॉलरशीप
योजनेंतगशत विद्यार्थयाांना मशषयित्ृ ती दे ण्यासाठी केंद्र शासनाकडे बाकहो असलेल्या
ननिीसाठी पाठपुरािा करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------राज्यातील विद्यापीठाची जजल्हाननहाय उपिेंद्रे स्थापन िरण्याबाबत
(११)

*

२७६८७

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.खिाजा बेग, अॅड.राहुल नािेिर,

श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील अनेक विद्यापीठाींचे कायशक्षेत्र चार ते पाच जजल््याींचे ममळून
ननजश्चत करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, विद्यापीठाचे मुख्य केंद्र असलेला जजल्हा िगळून त्या क्षेत्रातील
इतर

जजल््यातील

विद्यार्थयाांना

कामासाठी

अनेक

िेळा

लाींब

अींतरािरील

विद्यापीठात जािे लागत असल्यामळ
ु े या विद्यापीठाींची जजल्हाननहाय उपकेंद्रे

स्त्थापन करण्यात यािीत, अशी विद्याथी ि पालकाींकडून मागिी होत असल्याचे

ददनाींक १५ जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास ननदशशनास आले असन
ू एका
राजकहोय पक्षाच्या विद्याथी प्रदे श अध्यक्षाींनी आतापयांत सात मोचे काढून आता
वििान भिनािर मोचाश काढण्याचा इशारा शासनास माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये
िा त्यादरम्यान ददला आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, त्यानुसार सावित्रीबाई ्ुले पुिे विद्यापीठाींतगशत नगर ि नामशक,

मशिाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर अींतगशत साींगली ि सातारा, सींत गाडगेबाबा
अमरािती

विद्यापीठाींतगशत

बुलढािा

ि

िामशम

तसेच

उत्तर

महाराषर

विद्यापीठाींतगशत िळ
ु े या जजल््याींमध्ये उपकेंद्रे स्त्थापन करािीत, अशी मागिी
करुन त्यासाठी राज्यात जजल्हािार मोचे काढून त्याबाबतची ननिेदने सींबचीं ित
विद्यापीठाचे कुलगरु
ु , प्रिान सचचि, उच्च ि तींत्रमशक्षि विभाग,
तींत्रमशक्षि

मींत्री

ि

मा.मख्
ु यमींत्री

याींना

माहे

जानेिारी,

त्यादरम्यान सादर केलेली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

२०१७

मा.उच्च ि
मध्ये

िा

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तद्नुसार राज्यात विविि दठकािी विद्यापीठाच्या उपकेंद्राची
स्त्थापना करिेबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .
(२) अींशतः खरे आहे .
(३) अींशतः खरे आहे .

(४) राज्यातील अकृवष विद्यापीठाींतगशत होिाऱया उपकेंद्रासाठी िोरि विदहत

करण्यासाठी माजी प्र.कुलगरु
ु डॉ.योगानींद काळे याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती
गदठत करण्यात आली होती. सदर सममतीने आपला अहिाल शासनास सादर
केला आहे . सदर अहिालातील मश्ारशी शासनाच्या विचारािीन आहे .

महाराषर सािशजननक विद्यापीठ अचिननयम, २०१६ ददनाींक ०१/०३/२०१७

पासून लागू झाला असन
ू त्यातील कलम ३८ ि ३९ मध्ये उपपररसर (उपकेंद्र)
बाबत तरतद
ु विदहत करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

(१२)

*

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

राज्यातील प्रयोगशाळा पररचराांना न्याय दे ण्याबाबत
२६७९२

प्रा.अननल सोले : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मशक्षि विभागाने सन २०१३ ची सींचमान्यता करताना १५ हजार

प्रयोगशाळा

पररचराींना

अनतररक्त

दाखविण्यात

आले

असल्याचे

ददनाींक

११ डडसेंबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सन २०१६-१७ च्या सींचमान्यतेत पररचराींची पदे रद्द करण्यात
आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन प्रयोगशाळा पररचऱयाींना
न्याय दे ण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.

शासन ननिशय ददनाींक २३/१०/२०१३ नुसार विद्याथी सींख्येच्या प्रमािात

चतथ
श ेिी कमशचाऱयाींची पदे दशशविण्यात आलेली आहे त.
ु श्र
(२), (३) ि (४) हे खरे नाही.

तथावप मशक्षकेतर कमशचाऱयाींच्या सि
ु ाररत

आकृनतबींिाबाबत आयक्
ु त (मशक्षि) याींच्या सममतीने मश्ारस केलेल्या मद्द
ु याींिर
शासनस्त्तरािर कायशिाही सरु
ु आहे .

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

(१३)

*

पुणे आणण पररसरातील प्रदष
ु ण रोखण्याबाबत
२९५५६

अॅड.जयदे ि गायििाड : सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पि
ु े आणि पररसरात ननरभ्र आकाश हरविल्याने जल, ध्िनी आणि िायू या
प्रदष
ु िामध्ये िेगाने िाढ होत असल्याचे खगोल अ्यासकाींच्या माहे जानेिारी,
२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले, तद्नुसार प्रदष
ु िात िाढ होिू नये याबाबत कोिती कायशिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) खगोल अ्यासकाींचा अहिाल प्राप्त नाही. तथावप, पुिे
ि वपींपरी चचींचिड शहराींतगशत पाच दठकािी हिेचे प्रनतददन नमुने तपासले जातात.
प्राप्त पथ
ृ :करि अहिालानूसार राषरीय हिा गुिित्ता मानकाींशी तुलना करता

सदर नमुने सरासरी मानकाींच्या मयाशदेत आढळल्याने पुिे आणि पररसरातील
ननरभ्र आकाश हरविले आहे हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
-------------------
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(१४)

*

राजशी छत्रपती शाहू महाराज शशक्षण शल्
ु ि प्रनतपत
ू ी
योजनेतील प्रथम श्रेणीची अट शशधथल िरणेबाबत
२९८५५

श्री.तानाजी सािांत : सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

व्यािसानयक

आचथशकदृषट्या

अ्यासिमात

मागासलेल्या

प्रिेश

घेतलेल्या

विद्यार्थयाांच्या

मशक्षि

विद्यार्थयाांना
शुल्काची

विशेषतः

प्रनतपत
ू ी

करण्याकररता शासनाने राजशी छत्रपती शाहू महाराज मशक्षि शल्
ु क प्रनतपूती प्रती
योजना जाहीर करण्याचा ननिशय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, रुपये २.५० लाख उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थयाांना विनाअ् ि
रुपये २.५० ते ६.०० लाख पयांत उत्पन्न असलेल्या त्याच िगाशतील प्रिेशासाठी
प्रथम श्रेिीची अ् ठे िली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन एकाच िगाशत मशक्षि
घेिाऱया

दोन

िेगळया

उत्पन्न

ग्ातील

विद्यार्थयाांना

िेगिेगळे

ननकष

लािल्यामुळे याबाबत सुसूत्रता येण्याकररता कोिती कायशिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) होय.
(३)

आचथशकदृषट्या

मागास विद्यार्थयाांना मशक्षिाची

अचिक

सींिी

उपलब्ि

होण्यासाठी पि
ू ीच्या रुपये १.०० लक्ष च्या उत्पन्न मयाशदेत िाढ करुन ती

सरसक् रुपये २.५० लक्ष केली आहे . तसेच रुपये ६.०० लक्ष च्या उत्पन्न
मयाशदेतील गि
ु ित्तािारक विद्यार्थयाांना दे खील सदर योजनेचा लाभ ममळािा
यास्त्ति गुिाींची अ् ननिाशरीत केली आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

15

(१५)

*

राज्यातील शशक्षिेतर िमचचाऱयाांची पदे भरण्याबाबत
२७३८१

श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांडे : ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि २३८४९ ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात सन २००५ पासून खाजगी व्यिस्त्थापनाच्या शाळे तील मशक्षकेतर
कमशचारी भरतीला बींदी घातली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सेिाननित्ृ त, राजीनामा, अकाली मत्ृ यू यामळ
ु े खाजगी शाळे तील
अनेक मशक्षकेतर कमशचा-याींची पदे ररक्त झाली असन
मशक्षकेतर कमशचारी
ू
आकृनतबींि तयार करिेबाबत सममती गठीत करण्यात आली, सदर सममतीने
आपला अहिाल शासनास सादर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त मशक्षेकतर पदे भरिेबाबत शासनाने कोिती कायशिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अींशत: खरे आहे .

(२), (३) ि (४) राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अींशत:/पुित
श : अनद
ु ाननत

माध्यममक ि उच्च माध्यममक शाळाींतील मशक्षकेतर कमशचा-याींसाठी सि
ु ारीत

आकृनतबींि तयार करण्यासाठी गठीत सममतीने आपला अहिाल शासनास सादर
केला असून त्यानुषींगाने शासनस्त्तरािर पुढील कायशिाही सरु
ु आहे .
-----------------

आडगाांि (जज.नाशशि) येथील नाशशि विभागीय शशक्षण
(१६)

*

मांडळाच्या सांपाहदत जागेिरील बाांधिामाबाबत

२६९६४

डॉ.अपि
ू च हहरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३८०९ ला हदनाांि

१६ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय शालेय शशक्षण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आडगाींि (जज.नामशक) येथील महाराषर राज्य माध्यममक ि उच्च माध्यममक
नामशक विभागीय मशक्षि मींडळाच्या सींपाददत जागेिरील बाींिकामाबाबतची
प्रस्त्तावित ताींबत्रक कायशिाही ि ननविदा विषयक कायशिाही पुिश झाली आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रस्त्तावित कायशिाही पुिश होिन
ू प्रलींबबत असलेल्या उक्त
इमारतीच्या बाींिकामास सरु
ु िात झाली आहे काय,
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(३) नसल्यास, सींपाददत जागेिरील प्रस्त्तावित इमारत बाींिकामासाठी ननयुक्त

िास्त्तवु िषारद याींना कायाशदेश पत्र दे िे तसेच या कामासाठीच्या करारनामा

करण्यासींबि
ीं ीची कायशिाही पि
ु श होिन
ू दे खील बाींिकाम सुरु न होण्याचे कारि
काय आहे ि हे बाींिकाम केव्हापयांत सरु
ु होिे अपेक्षक्षत आहे ?

श्री. विनोद तािडे : (१), (२) ि (३) सदर जागेिर प्रशासकहोय इमारत

बाींिकामाची ई-ननविदा प्रमसध्द करण्यात आली असन
ू ननविदा अींनतम करण्याची
कायशिाही सुरु आहे .

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

राज्यातील शासिीय रुग्णालयातील षषधाांच्या दि
ु ानातील
(१७)

*

अननयशमततेिर ननयांत्रण ठे िण्याबाबत

२७२५७

श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अन्न ि औषि प्रशासन विभागाने शासकहोय रुनिालयातील औषिाींच्या

दक
ु ानात चालिा-या अननयममततेिर ननयींत्रि आिण्यासाठी राज्यातील दक
ु ानाींिर
छापे

्ाकले

असता

११

दक
ु ानाींमध्ये

अननयममतता

असल्याचे

ददनाींक

१४ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन अननयममतता आढळून

आलेल्या रुनिालयातील औषि दक
ु ानाींबाबत कारिाई करुन अन्य दठकािच्या
रुनिालयातील औषि दक
ु ानाींमध्ये अननयममतता होिू नये यासाठी कोिती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१)
औषि

ननरीक्षकाींकडून

राज्यातील

एकूि

११

अन्न ि औषि प्रशासनाच्या गुप्तिाताश विभागातील

ददनाींक

१४/१०/२०१६

शासकहोय

ि

रोजी

ननमशासकहोय

विशेष

मोदहम

रूनिालयातील

राबिन
ू

औषिी

भाींडाराच्या तपासण्या करण्यात आल्या आहे त. तपासिी करण्यात आलेल्या सदर

११ औषि भाींडारापैकहो ०९ दठकािच्या औषि भाींडारात औषिी साठविण्याबाबत ि
वितरि अमभलेख ठे िण्याबाबत अननयममतता आढळून आली.
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(२) सदर शासकहोय ि ननमशासकहोय रूनिालयातील औषिी भाींडार हे औषिे ि
सौंदयश प्रसािने कायद्यातींगत
श परिानेिारक सींस्त्था नाहीत मात्र सदर कायद्यातील

पररमशष् के अींतगशत नमूद अ्ीनुसार औषिाींची साठििक
ू , वितरि ि त्याचा
अमभलेख ठे ििे आिश्यक आहे . याबाबतची पडताळिी करण्याच्या उद्देशाने सदर
तपासण्या करण्यात आल्या आहे त.
अननयममततेबाबत

रूनिालयाशी

तपासिी दरम्यान आढळलेल्या त्र्
ु ी ि

सींबचीं ित

अचिका-याींना

प्रशासनाच्या दक्षता विभागाकडून कळविण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

अन्न

ि

औषि

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

राज्यातील शाळाांमध्ये महाराष्ट्र छात्र सेना योजना सुरु िरण्याबाबत

(१८)

*

२८३०७

श्री.अमरशसांह पांडडत :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३४९१ ला

हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय शालेय
शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सन २०१६ च्या दहिाळी अचििेशनातील ताराींक्रकत प्रश्नाच्या उत्तरात

एन.सी.सी. अ्यासिम सरु
ु करण्याबाबतचे प्रस्त्ताि प्रलींबबत नसन
ू राषरीय छात्र
सेनेच्या ितीिर महाराषर छात्र सेना योजना सरु
ु करण्याचा ननिशय शासनाने
घेतल्याचे नमूद केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मराठिाड्यातील विशेषतः बीड जजल््यातील माध्यममक शाळाींनी
कमाींड इन ऑक्र्सर, ५१ महाराषर ब्ामलयन, औरीं गाबाद याींच्याकडे एन.सी.सी.

अ्यासिम सरु
ु करण्याचे प्रस्त्ताि दाखल करुनही त्याींना हा अ्यासिम सरु
ु
करण्याची परिानगी न ममळाल्याने या कायाशलयात अनेक प्रस्त्ताि प्रलींबबत आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील क्रकती शाळाींमध्ये महाराषर छात्र सेना योजना सुरु आहे

ि हा अ्यासिम जास्त्तीत जास्त्त शाळाींमध्ये सुरु करण्यासाठी शासनाने कोिती
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२)

एनसीसी

अ्यासिमाला

मान्यता

केंद्र

शासनामा्शत

ददली

जाते.

मराठिाड्यातील बीड जजल््यातील िररषठ विभागातील १३ ि कननषठ विभागातील
१७ असे एकुि ३० प्रस्त्ताि मान्यतेसाठी प्रलींबबत आहे त.
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(३) राज्यातील ११,१९९ शाळाींमध्ये महाराषर योजना सध्या सरु
ु आहे . सन २०००
पासून ही योजना ऐजच्छक ठे िण्याचा ननिशय घेण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------राज्यातील अपांग शाळातील िांत्राटी शशक्षि आणण शशक्षिेतर
(१९)

*

िमचचाऱयाांना सेिेत िायम िरण्याबाबत

२८५३९

श्री.िवपल पाटील, प्रा.अननल सोले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

२६०५३ ला हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अपींग शाळातील कींत्रा्ी मशक्षक आणि मशक्षकेतर कमशचाऱयाींना
सेिेत कायम करण्याचा ननिशय शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्याचे थोडक्यात स्त्िरुप काय आहे ,

(३) नसल्यास, त्याबाबतची िस्त्तजु स्त्थती िा सिशसािारि कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३)

केंद्र

परु स्त्कृत

अपींग

समािेमशत

मशक्षि

योजना

(माध्यममक

स्त्तर)

शासनस्त्तरािर राबविण्यात येते. ददनाींक ०७/०७/२०१५ च्या पत्रान्िये राज्यातील
११८५ विशेष मशक्षक ि ७२ पररचर याींच्या यनु न् मान्यता ि त्यानष
ु ींगाने दे ण्यात

आलेल्या िैयजक्तक मान्यता रद्द करण्यात आल्या होत्या त्याविरुध्द काही विशेष
मशक्षक/पररचर याींनी मा.उच्च न्यायालय खींडपीठ, औरीं गाबाद येथे रर् याचचका
ि.१०३०/२०१६

दाखल

केली.

रर्

याचचका

ि.१०३०/२०१६

मध्ये

मा.उच्च

न्यायालय, खींडपीठ औरीं गाबाद याींनी २५/०८/२०१६ रोजी ददलेल्या ननिशयानुसार या
विशेष मशक्षकाींना सेिेत घेण्याबाबत ददनाींक ०५/०१/२०१७ रोजी कळविण्यात आले
आहे .

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

19
धगट्टीखदान (नागपरू ) येथील अजल्फया शेख या
(२०)

*

खेळाडूला आधथचि मदत दे ण्याबाबत

२९२८९

श्री.खिाजा बेग, श्री.हे मांत

टिले,

श्री.आनांद

ठािूर :

सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चगट्टीखदान (नागपूर) येथील अजल््या शेख याींनी पॉिर मलजफ््ीं ग तसेच

राषरीय पातळीिर विविि खेळात २९ सि
ु िश पदके ममळिन
ू ही शासनाच्या
मदतीपासून िींचचत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले, तद्नुसार अजल््या शेख या खेळाडूस आचथशक मदत दे ण्याबाबत
शासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. विनोद तािडे : (१) ि (२) होय. अजल््या शेख हीस पॉिरमलजफ््ीं ग खेळामध्ये

विविि राज्य/राषरीय पातळीिर २९ मेडल प्राप्त आहे त. आींतरराषरीय स्त्तरािर
तीने कोितेही मेडल प्राप्त केल्याचे ददसून आले नाही.

सदर खेळाडूकडून विदहत प्रपत्रात प्रस्त्ताि प्राप्त करुन, ननकषाींनुसार पढ
ु ील

कायशिाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

राज्यातील हॉटे ल व्यािसानयिाांिडून सेिाशल्
ु ि आिारले जात असल्याबाबत
(२१)

*

२९०१५

श्रीमती जस्मता िाघ :

सन्माननीय अन्न, नागरी परु िठा ि

्ाहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) केंद्र शासनाने हॉ्े ल उद्योगाींकडून हॉ्े ल दे यकात आकारण्यात येिारे
सेिाशल्
ु क

अननिायश

नसल्याचा

ननिशय

घेतला

असन
ू ही

राज्यातील

हॉ्े ल

उद्योगाींकडून सेिाशल्
ु क आकारले जात असल्याचे ददनाींक ३ जानेिारी, २०१७
रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ग्राहकाींना सेिा आिडली तर ग्राहक स्त्िखश
ु ीने त्याींना िा्े ल तेिढे

पैसे दे तील, परीं तु हॉ्े लने ददलेल्या सेिेबद्दल ग्राहक खश
ु आहे कहो नाही याचा
विचार न करता दे यकामध्ये सेिाशल्
ु क समाविष् करण्याची कारिे काय आहे त,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन केंद्र शासनाच्या
ननिशयाप्रमािे राज्यातही सेिाशल्
ु कासाठी ग्राहकाींिर जबरदस्त्ती होऊ नये असे

आदे श हॉ्े ल व्यािसानयकाींना दे ण्यासाठी कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) याबाबत अनतररक्त जजल्हा ग्राहक तिार मींच, ठािे
याींच्याकडे एक तिार प्राप्त झाली आहे . त्याबाबत कायशिाही सुरु आहे .

(२), (३) ि (४) केंद्र शासनाच्या ददनाींक १४/१२/२०१६ रोजीच्या पत्राच्या अनष
ु ींगाने

सिश मींत्रालयीन विभागाींना उचचत कायशिाही करण्याच्या सुचना दे ण्यात आल्या

आहे त. तसेच िैद्यकहोय मशक्षि ि औषिी द्रव्य विभाग, वित्त विभाग ि अन्न,

नागरी पुरिठा ि ग्राहक सींरक्षि विभागाींतगशत येिारे ननयींत्रक, िैद्यमापन शास्त्त्र
विभाग ि प्रबींिक, राज्य ग्राहक तिार ननिारि आयोग, मुींबई याींना उचचत
कायशिाही करण्याच्या सच
ु ना दे ण्यात आल्या आहे त.
-----------------

नघिली (ता.जज.पालघर) गािाला सुरळीतपणे पाणीपुरिठा िरण्याबाबत

(२२)

*

३०४४६

श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नघिली (ता.जज.पालघर) गािाला सन २०१५ पासन
ू वपण्याच्या पाण्याची ्ीं चाई
भासत असून राषरीय ग्राममि पेयजल कायशिमाींतगशत सन २०१६ मध्ये ननिी
उपलब्ि करुन दे ण्यात यािा असे ननिेदन लोकप्रनतननिीींनी कायशकारी अमभयींता,
महाराषर जीिन प्राचिकरि, पालघर याींना माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा
त्यादरम्यान ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषर जीिन प्राचिकरि ि जजल्हा पररषद, पािीपुरिठा विभाग
याींनी माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान पाहिी करुन वपण्याच्या

पाण्याच्या ्ाकहोचा ि नविन नळ जोडिीचा प्रस्त्ताि शासनास सादर केला आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन नघिली गािाला
सुरळीतपिे पािीपुरिठा करण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय.

(२) राषरीय ग्रामीि पेयजल अींतगशत सन २०१६-१७ च्या कृती आराखड्यात

नघिली (ता.जज.पालघर) गािासाठी निीन योजनेचा समािेश असून, योजनेच्या
रुपये ९६.३८ लक्ष क्रकीं मतीच्या अींदाजपत्रकास जजल्हा पररषद स्त्तरािर ताींबत्रक ि
प्रशासकहोय मान्यता दे ण्यात आली आहे .

(३) सदर गािास योजना नक
ु तीच (म्हिजेच ददनाींक ३/०३/२०१७ रोजी) मींजरू
झाली असल्याने, पुढील कामे करण्याची कायशिाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

राज्यातील अनतररक्त शशक्षिाांचे समायोजन
(२३)

*

िरुन थिीत िेतन दे ण्याबाबत

२६८५४

श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सुननल

तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.तानाजी सािांत, श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय
शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यात

मागील

अनेक

मदहन्याींपासन
ू

प्रलींबबत

असलेल्या

अनतररक्त

मशक्षकाींच्या िेतनाबाबत शासन ननिशय घेिार असुन, ज्या मशक्षकाींचे समायोजन

झालेले नाही त्याींना मळ
शाळे त कायशरत ठे िन
ू
ू त्याींचे िेतन दे ण्यासींदभाशतील

प्रस्त्ताि शालेय मशक्षि विभागाकडे सादर केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात जे मशक्षक अनतररक्त ठरले त्याींना त्याींचे थकहोत िेतन

दे ण्याबाबत ददनाींक ५ जानेिारी, २०१७ रोजी मशक्षि आयुक्ताींनी राज्यातील सिश
मशक्षि उपसींचालक, मशक्षि अचिकारी ि िेतन पथकाच्या अचिक्षकाींना आदे श
दे िन
ू ही सदर मशक्षकाींना िेतन दे ण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अनक
ु ीं पा तत्िािर कायशरत असलेल्या मशक्षक आणि मशक्षकेतर
कमशचाऱयाींच्या पदाींमध्ये त्र्
ु ी असल्याचेही ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन अनतररक्त मशक्षकाींना

थकहोत िेतन दे ण्याबाबत ि अनक
ु ीं पा तत्िािर कायशरत असलेल्या मशक्षक आणि

मशक्षकेतर कमशचाऱयाींच्या पदामिील त्र्
ु ी दरू करण्याबाबत कोिती कायशिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) अींशत: खरे आहे .

समायोजन करण्यात आलेल्या मशक्षकाींचे िेतन शालाथश प्रिालीद्िारे

करण्यासाठी सदर मशक्षकाींची मादहती Detach-Attach करण्यास काही ताींबत्रक
अडचिी ननमाशि झाल्या आहे त.

तसेच काही समायोजजत मशक्षकाींना शाळाींनी

हजर करुन घेतले नसल्यामळ
ु े ि समायोजन प्रक्रियेविरुध्द मा.उच्च न्यायालयात
काही मशक्षकाींनी याचचका दाखल केल्याने काही मशक्षकाींना िेतन अदा करण्यात
आलेले नाही.

(३) हे खरे नाही.

(४) अनतररक्त मशक्षकाींना िेतन अदा करण्याबाबत आयक्
ु त मशक्षि याींचेमा्शत
सिश क्षेबत्रय अचिकाऱयाींना आदे श दे ण्यात आलेले आहे त.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी

(२४)

*

विद्यापीठातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
२९९९८

श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर जजल्हयातील महाराषर राषरीय वििी विद्यापीठातील ररक्त पदे

अनेक मदहन्याींपासन
ू भरण्यात आली नसल्याने त्याचा पररिाम विद्यार्थयाांिर

होत असल्याचे ददनाींक १२ ्ेुुिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास ननदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मींजूर ४२ पदाींपैकहो केिळ १३ पदाींची भरती करण्यात आली असून

शासनाने माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये ३.३ को्ी ननिी मींजूर करुनही त्यापैकहो २.४८
को्ी खचश करण्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन महाराषर राषरीय वििी
विद्यापीठातील ररक्त पदे भरण्याकररता कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.

प्रश्नात नमूद विद्यापीठातील मींजूर ०७ मशक्षकहोय पदे पूिप
श िे भरण्यात

आलेली आहे त.
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(२) ि (३) हे अींशत: खरे आहे .

विद्यापीठातील मींजूर एकूि ४२ पदाींपक
ै हो ०७ मशक्षकहोय पदे पूित
श : भरलेली

असून या व्यनतररक्त विद्यापीठाने ०६ मशक्षकहोय पदे विद्यापीठ ननिीतन
ू भरती
केलेली आहे त. तसेच मशक्षकेतर पदाींच्या भरती प्रक्रियेची कायशिाही विद्यापीठाकडून
करण्यात येत आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

(२५)

*

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

िुरखेडा (ता.शेगाि, जज.बल
ु ढाणा) गािात क्षारयक्
ु त
पाण्याची समस्या सोडविण्याबाबत
२९७४९

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप : सन्माननीय पाणीपुरिठा

आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कुरखेडा (ता.शेगाि, जज.बुलढािा) गािातील साडेसहाशे लोकिस्त्ती असलेल्या
गािात गोडया पाण्याचे स्त्त्रोत उपलब्ि नसल्याने विदहरी ि बोअरचे भूगभाशतील

क्षारयुक्त पािी प्यायल्यामळ
ु े मागील िषाशत तीन तर यािषाशत दोन जिाींचा
क्रकडनीच्या आजाराने मत्ृ यू झाला असन
सध्या आठ जिाींिर क्रकडनीच्या
ू
आजारािरील औषिोपचार सरु
असल्याचे माहे
ु
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

जानेिारी, २०१७ मध्ये िा

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन गािातील क्षारयुक्त

पाण्याची समस्त्या सोडविण्यासाठी आर.ओ.प्लॅ न्् लािण्याबाबत कोिती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे .

कुरखेडा गािामध्ये आरोनय विभागामा्शत केलेल्या सिेक्षिानुसार जानेिारी,

२०१५ ते ्ेुुिारी, २०१७ मध्ये क्रकडनीच्या आजाराचे ११ रुनि आढळून आले ि
त्यापैकहो एका रुनिाचा मत्ृ यू झाला आहे . आढळलेले क्रकडनी रुनि ि मत्ृ यू हे
क्षारयुक्त पािी वपल्यानेच झाले आहे त असे ननजश्चतपिे साींगता येत नाही.
(२)

सदर गािाच्या मागिीनुसार नोव्हें बर, २०१६ मध्ये तातडीने सिेक्षि करुन,

पािी्ीं चाई ननिारि कायशिमाींतगशत खाजगी विदहर अचिग्रदहत करुन तात्पुरती
पुरक योजना आखण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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मळे गाि (ता.शहापूर, जज.ठाणे) गािात वपण्यासाठी
(२६)

*

पाणी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

२८५०५

श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मळे गाि (ता.शहापूर, जज.ठािे) गािासाठी सन २००८-२००९ या िषाशत ८३
लाख ७५ हजार ५१ रुपयाींचा ननिी मींजरू होिन
ू ७ िषश झाली असूनही या
योजनेतन
ू मळे गाि ग्रामस्त्थाींना वपण्यासाठी पािी ममळाले नसल्याचे ननदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योजनेतील गैरव्यिहार, ननकृष् दजाशचे काम ि अननयममतता
आदीबाबत तिारी करूनही त्याकडे दल
श होत असल्याने मळे गाि ग्रामस्त्थाींनी
ु क्ष
ददनाींक १४ डडसेंबर, २०१६ रोजी िा त्यासम
ु ारास शहापरू तहसील कायाशलयासमोर
आमरि उपोषि केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायशिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे .

सन २००८-०९ या कालाििीत भारत ननमाशि कायशिमाींतगशत मौ.मळे गाि,

ता.शहापरू येथे रक्कम रुपये ५३,७५,०५१/- ची नळ पािीपरु िठा योजना मींजरू
करण्यात आली होती. माहे डडसेंबर, २०१५ ते जन
ू , २०१६ पयांत पािीपुरिठा सरु
ु

होता. नींतर ग्रामपींचायत ि सममतीच्या दे खभाल दरु
ू ,
ु स्त्ती अभािी योजना जन
२०१६ ते डडसेंबर, २०१६ पयांत बींद होती. सद्य:जस्त्थतीत या योजनेद्िारे
पािीपुरिठा सरु
ु केलेला आहे .
(२) ि (३) होय.

मळे गाि येथील ग्रामस्त्थ ददनाींक १४ डडसेंबर, २०१६ दरम्यान शहापूर

तहमसल कायाशलयासमोर आमरि उपोषिास बसले होते.
ग्रामस्त्थाींच्या तिारीच्या अनुषींगाने सदर योजनेच्या कामाची चौकशी उप
अमभयींता, उपविभाग अींबरनाथ याींच्यामा्शत करण्यात आली. सदर योजनेच्या

कामात ताींबत्रक अननयममतता झाली असून, त्यास जबाबदार असलेल्या सिश
सींबींचिताींना ददनाींक १४/२/२०१७ अन्िये कारिे दाखिा नो्ीसा बजािण्यात आल्या
आहे त. त्याींचे खल
ु ासे प्राप्त होताच पढ
ु ील कारिाई करण्याची तजिीज ठे िण्यात
आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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मांब
ु ईसह राज्यात मध्यान्ह भोजन योजना प्रभािीपणे राबविण्याबाबत

(२७)

*

२७०३२

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जयिांतराि जाधि,

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मांत टिले,

श्री.तानाजी सािांत : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१)

मुींबईसह

राज्यात

िींचचत

घ्काींतील

मुलाींना

मशक्षिाच्या

प्रिाहात

आिण्यासाठी मध्यान्ह भोजन योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून ममळिारा ननिी
शासन योनयररत्या

िापरत नसल्यामळ
ु े तीन िषाांपासन
ू

शासनाने

एकदाही

केंद्राच्या ननिीचा १०० ्क्के िापर केला नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये
िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात ७५ ्क्के शाळाींमध्ये गॅस उपलब्ि नसन
ू तेथे जन्
ु या
पध्दतीने मध्यान्ह भोजन तयार केले जाते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तद्नस
श
ि ननिीचा
ु ार मध्यान्ह भोजन योजनेकडे दल
ु क्ष
अिशि् िापर करिाऱयाींविरुध्द कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.

(२) हे खरे आहे . तथावप, उिशररत शाळाींमध्ये गॅस कनेक्शन उपलब्ि करुन
दे ण्याचा ननिशय घेण्यात आला असन
ू यानस
ु ार कायशिाही करण्याचे आदे श क्षेबत्रय
यींत्रिाना दे ण्यात आले आहे त.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

पण
ु े शहरासह राज्यात शशक्षणाचा अधधिार (आरटीई) प्रिेशाच्या
(२८)

*

प्रशसध्दीिरीता ननधीची तरतद
ू िरण्याबाबत

२७३६८

श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१)

पुिे शहरासह राज्यात मशक्षिाचा अचिकार (आर्ीई) प्रिेशाची प्रभािीपिे

अींमलबजाििी होण्यासाठी शासनाने स्त्थाननक ित्ृ तपत्रात बातमी दे िे, मभींतीपत्रक
लाििे, बॅनर तयार करिे, जव्हडीओ जक्लप तयार करिे आदद कामाींची यादी
ददली असली तरीही ननिीची तरतूद केलेली नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये
िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने आर्ीई प्रिेश प्रमसध्दीकरीता ननिीची
तरतूद करण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. विनोद तािडे : (१) ि (२) राज्यात मशक्षिाचा अचिकार (आर्ीई) प्रिेशाची

प्रभािीपिे अींमलबजाििी होण्यासाठी शासनाने स्त्थाननक ित्ृ तपत्रात बातमी दे िे,
मभींतीपत्रक लाििे, बॅनर तयार करिे, जव्हडीओ जक्लप तयार करिे आदद

कामाींकरीता िेगळयाने तरतद
ू करण्याची आिश्यकता नसून मशक्षि सींचालकाींना
दे ण्यात येिा-या तरतद
ू ीतन
ू सदर खचश कराियाचा आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

शासनाच्या तांत्रशशक्षण विभागाच्या अहिालानुसार
(२९)

*

महाविद्यालयाांिर िारिाई िरण्याबाबत

३०४२०

श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्री.आनांदराि पाटील : ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि २४४३२ ला हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

शासनाच्या

तींत्रमशक्षि

विभागाच्या

अहिालानस
ु ार

राज्यातील

१०९

महाविद्यालयाने अणखल भारतीय तींत्रमशक्षि पररषदे ला जमीन, बाींिकाम आणि
मनुषयबळ अशी तीन प्रकारची बनाि् मादहतीपत्र सादर करुन मद
ु तिाढ घेतली
असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन दोषी महाविद्यालयाींिर
कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) सींचालक, तींत्रमशक्षि याींच्याकडून प्राप्त झालेल्या अहिालानुसार एकूि ३३
सींस्त्थाींनी खो्ी मादहती ददल्याचे ननदशशनास आले आहे . दोषी महाविद्यालयाींना

सींबींचित सहसींचालक, तींत्र मशक्षि, विभागीय कायाशलये याींच्यामा्शत कारिे
दाखिा नो्ीसा बजािण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------------
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सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या विधी अभ्यासक्रमाच्या
प्रिेशासाठी ियाची अट रद्द िरण्याबाबत

(३०)

*

३०००९

आकिच.अनांत गाडगीळ : सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुिे येथील सावित्रीबाई ्ुले विद्यापीठाच्या वििी शाखेचा अ्यासिम पढ
ु ील
िषाशपासन
बदलिार असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान
ू
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पाच िषाशच्या वििी अ्यासिमाच्या प्रिेशासाठी २० पेक्षा कमी
िय आणि तीन िषाशच्या अ्यासिमासाठी ३० पेक्षा कमी िय अशी अ्
असल्याने महाविद्यालयाींतील ररक्त जागाींची सींख्या िाढून अ्यासिमासाठी
विद्याथी ममळत नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन ियाची अ् रद्द
करण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय. हे खरे आहे .

बार कौजन्सल ऑ् इींडडयाच्या ननकषानुसार पुिे येथील सावित्रीबाई ्ुले

विद्यापीठाच्या वििी विद्याशाखें तगशत असलेल्या बी.ए.एल.एल.बी (पाच िषे) ि

एल.एल.बी. (तीन िषे) हा अ्यासिम सि
ु ाररत करण्यासाठी मा.कुलगरु
ु याींनी
डॉ.द्.एस.एन.शास्त्त्री, विभाग प्रमुख, वििी विभाग याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती
नेमण्यात आली असुन सदर सममतीची कायशिाही अद्याप सुरु आहे .
(२) नाही. हे

खरे नाही.

सावित्रीबाई ्ुले पुिे विद्यापीठात सध्या सरु
ु असलेल्या पाच ि तीन

िषाशच्या वििी अ्यासिमास विद्यार्थयाांना ियाची कुठलीही अ् नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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पखरुड (ता.भम
ू , जज.उस्मानाबाद) येथील शशधापबत्रिाधारिाांना
धान्य ि िेरोशसनचे िाटप िरण्याबाबत

(३१)

*

२९४३५

श्री.सुजजतशसांह ठािूर : सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा ि

्ाहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पखरुड (ता.भूम, जज.उस्त्मानाबाद) ग्रामपींचायत कायाशलय येथील िडाचा ि
बाराबाई िस्त्तीमध्ये ७० ते ७५ मशिापबत्रकािारकाींना िान्य ि केरोमसनचे िा्प

होत नसल्याने गैरसोय ननमाशि झाली असन
येथील ग्रामस्त्थाींना २ क्रक.मी
ू
अींतरािर िान्य ि केरोमसन आिण्यासाठी जािे लागते, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

पखरुड

ग्रामपींचायत

सरपींच

याींनी

तहमसलदार

ि

तलाठी

याींच्याकडे ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास िान्य ि केरोमसनची
पयाशयी व्यिस्त्था करण्याबाबत विनींती करुनही कोितीच कायशिाही झाली नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले, तद्नुसार ग्रामस्त्थाींची होिारी गैरसोय लक्षात घेिन
ू पयाशयी
व्यिस्त्था करण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.

पखरुड (ता.भूम, जज.उस्त्मानाबाद) येथील रास्त्तभाि िान्य दक
ु ान ि

िडाचा ि बाराबाई िस्त्ती यामध्ये अींदाजे १ क्रक.मी. अींतर आहे .

मौजे िडाचा

मळा ि बाराबाई िस्त्ती येथील मशिापबत्रकािारकाींना माहे जानेिारी, २०१७
च्या अन्निान्याचे ि केरोसीनचे िा्प करण्यात आलेले आहे .
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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मोखाडा (जज.पालघर) तालक्
ु यातील जजल्हा पररषदे च्या
शाळाांची दरू िस्था झाल्याबाबत

(३२)

*

२७२९१

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर,

श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.जयदे ि गायििाड, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.जयिांतराि
जाधि, श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मोखाडा (जज.पालघर) येथील जजल्हा पररषदे च्या ४० शाळाींमध्ये बहुतेक
दठकािच्या शौचालयाींना छप्पर नाहीत, दरिाजे-णखडक्या नाहीत तर काहीींच्या
मभींती मोडकळीस आलेल्या आहे त अशा िोकादायक पररजस्त्थतीत आददिासी मुले
मशक्षि घेत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, समथशन या सींस्त्थेने ददनाींक २६ डडसेंबर, २०१६ रोजी िा

त्यासम
ु ारास मा.आददिासी विकास मींत्री, मा.शालेय मशक्षि मींत्री, मा.ग्रामविकास

मींत्री याींच्याकडे सदर समूह सािन केंद्राींच्या झालेल्या दरु िस्त्थेबाबत ननिेदन
पाठविले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदर

ननिेदनानुसार

शासनाने

चौकशी

केली

आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ु ींगाने सदर शाळाींच्या दरू िस्त्थेबाबत कोिती कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अींशत: खरे आहे .

मोखाडा (जज.पालघर) येथील जजल्हा पररषद शाळाींमिील २१ स्त्िच्छतागह
ृ

िापरण्यास योनय नाहीत/ मोडकळीस आली आहे त.
(२) होय.

(३) याबाबत तपासिीची कायशिाही सुरू आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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राज्यातील शशििालीन किल्ल्याांचे जतन िरण्याबाबत
(३३)

*

२७२२६

श्री.सांजय दत्त, श्री.नारायण राणे, डॉ.अपि
ू च हहरे , श्री.दत्तात्रय

सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांडे : सन्माननीय साांस्िृनति िायच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मालिि (जज.मसींिद
ु ग
ु )श येथील मसींिुदग
ु श क्रकल्ल्याचे तसेच राज्यातील विविि
गड, क्रकल्ले ि ऐनतहामसक िास्त्तुींचे जतन, दे खभाल ि दरू
ु स्त्ती करण्याबाबत

नागररकाींकडून सातत्याने मागिी करण्यात येत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६
मध्ये िा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गडाींिर स्त्थाननकाींनी चहा ि नास्त्त्याची वििहो सुरु केल्याने गडाींिर
कचरा िाढू लागला असन
ू काही दठकािी दरु
ु होच्या पध्दतीने
ु स्त्तीचे काम चक
केल्याने गडाींचे विद्रप
ु ीकरि झाल्याच्या तिारीही करण्यात आल्या आहे त, हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यात ३५० हून अचिक मशिकालीन गडक्रकल्ले दयनीय अिस्त्थेत
असून या गडक्रकल्ल्याींच्या सींििशनासाठी शासनाने ४० को्ीींचा ननिी मींजूर केला
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरिी

शासनाने

चौकशी

करुन

मशिकालीन

गडक्रकल्ल्याींच्या सींििशनासाठी कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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(३४)

*

विक्रमगड (जज.पालघर) तालक्
ु यातील नळ पाणीपुरिठा
योजनेची िामे पूणच िरण्याबाबत
३०५६५

श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वििमगड (जज.पालघर) तालुक्यात दरिषी माचश मदहन्यात बहुसख्
ीं य
गािपाडयाींना पािी्ीं चाइश भासत असन
ू नदी नाले आ्ल्याने तसेच विदहरीींनी तळ
गाठल्याने यािषी ४० ददिस पुरेल इतकेच पािी मशल्लक रादहले असल्याचे
ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

कायमस्त्िरुपी

नळ

पािीपुरिठा

योजना

लागू

करण्यासाठी

रुपये १ को्ी ९७ लाख ५९ हजार खचश करूनही अशा साखरे , केि, खाींड
उिािीपाडा,

दादडे,

जाींभा,

हातिे,

्े ्िाली,

उपराळे ,

उ्ािली,

दे हजे

या

१० ग्रामपींचायतीींमिील योजना मागील ११ िषाांपासन
ू अपि
ू ाशिस्त्थेत आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू योजना अपूिाशिस्त्थेत असण्याची कारिे काय आहे त,
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन नळ पािीपुरिठा
योजनेची प्रलींबबत कामे पूिश करण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) नाही, हे खरे नाही.

सद्य:जस्त्थतीत पाण्याचा पुरेसा साठा उपलब्ि आहे .

(२) ि (३) हे अींशत: खरे आहे .

साखरे , केि, दे हजे या योजना सन २००५-०६ मध्ये सरु
ु झाल्या असन
ू

सध्या न्यायप्रविष् आहे त. दे हजे ि हातिे नळ पािीपुरिठा योजनेचे कींत्रा्
एकाच कींत्रा्दाराकडे ददले होते. पैकहो दे हजे योजना न्यायप्रविष् झाल्यामळ
ु े
सींबींचित कींत्रा्दाराने हातने योजनेचे काम अपूिश ठे िले आहे . सद्य:जस्त्थतीत

निीन पािीपुरिठा ि स्त्िच्छता सममतीने उिशररत काम करुन योजना पूिश
करण्याची तयारी दशशविली आहे . दादडे योजना सन २००६-०७ साली सुरु झाली
असून विद्यत
ु दाब कमी ममळत असल्याने योजना बींद आहे . जाींभा योजना

सद्य:जस्त्थतीत पि
ू श आहे . खाींड उिािीपाडा, ्े ्िाली, उपराळे , उ्ािली या

योजनाींना सन २०११-१२ मध्ये मींजूरी ममळाली असन
ू सद्य:जस्त्थतीत प्रगतीपथािर
आहे त.
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(४) विभागीय आयुक्त, कोकि विभाग याींच्यामा्शत मागील १० िषाशतील
कामाींची

चौकशी

करण्यात

आली

आहे .

न्यायप्रविष्

योजनाींच्या

बाबतीत

न्यायालयीन ननिाडा झाल्यानींतर पढ
ु ील कारिाई करिे अपेक्षक्षत आहे . इतर अपूिश
योजना पि
ू श करण्यासाठी कालबध्द ननयोजन करण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------सायन िोळीिाडा (मब
ांु ई) येथील सनातन धमच हायस्िुल
या शाळे ची दरु िस्था झाल्याबाबत

(३५)

*

२९०६५

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सायन कोळीिाडा (मब
ींु ई) येथील गुरुतेजबहादरू मसींग नगरातील सनातन िमश
हायस्त्कुल या शाळे च्या इमारतीचा स्त्लॅ ब कोसळून मस्त्
ु कान हसन या ५ िषाशच्या
मुलीचा मत्ृ यू झाल्याचे माहे ्ेुि
ु ारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सहा

मदहन्यापि
ू ी

झालेल्या

पालकसभेत

स्त्लॅ ब

कमकुित

असल्याबाबत पालकाींनी शाळा प्रशासनाकडे तिारी केल्या होत्या, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन शाळा प्रशासन ि
सींचालक याींच्याविरुध्द कारिाई करुन शाळे ची मान्यता रद्द करण्याबाबत कोिती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .

(२) याबाबत बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलका, मशक्षि विभागाकडे तिार प्राप्त झालेली
नाही.

(३) यानुषींगाने आिश्यक कायशिाही सुरू आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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(३६)

*

२०६२२

राज्यातील सिच शाळा डडजजटल िरण्याबाबत
२७७०५
ला

श्री.नारायण राणे, श्री.रविांद्र फाटि :

हदनाांि

२८

जुल,ै

२०१६

रोजी

हदलेल्या

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि
उत्तराच्या

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सांदभाचत

(१) राज्यात शाळा प्रगत करण्याचे उद्दीष् अस्ल झाल्याने “प्रगत शैक्षणिक
महाराषर” ऐिजी आता “जलद प्रगत शैक्षणिक महाराषर” हा कायशिम शालेय

मशक्षि विभागाने प्रस्त्तावित केला असून राज्यातील सिश िगश माहे माचश, २०१७
पयांत डडजज्ल करण्याचे ध्येय ठे िण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रस्त्तािािर शालेय मशक्षि विभागाने कोित्या उपाययोजना
आखल्या आहे त ि सदर प्रस्त्तािािर किीपयशत अींमलबजाििी होिे अपेक्षक्षत
आहे , तसेच उक्त कायशिमासाठी शासनाने क्रकती ननिीची तरतूद केली आहे ,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायशिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) शासन ननिशय ददनाींक ०९ जानेिारी, २०१७ अन्िये जलद प्रगत शैक्षणिक
महाराषर हा कायशिम राबविण्यात येत असन
ू , सिश शाळा डडजज्ल करण्याचे

ध्येय ठरविण्यात आले आहे . तथावप, याबाबत शासनाचा कोिताही अनतररक्त

ननिी घेण्यात येिार नाही. सदर कायशिम लोकसहभागातून/CSR च्या सहाय्याने
राबविण्यात येईल.

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

राज्यातील शाळा ि िगच ति
ु डयाांिरील शशक्षि ि शशक्षिेतर
(३७)

*

िमचचाऱयाांच्या िेतनासाठी ननधी उपलब्ध िरण्याबाबत

२७७४५

अॅड.ननरां जन डािखरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील खाजगी, प्राथममक ि माध्यममक शाळा ि िगश तुकडयाींिरील ८
हजार ९७० मशक्षक ि मशक्षकेतर कमशचाऱयाींच्या पदाींना शासनाने मल्
ु याींकन
ननकषानुसार सन २०१६ मध्ये मींजुरी ददली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, मागील १५ िषाशपासन
शासनाने मींजूर पदािरील मशक्षक ि
ू
मशक्षकेतर कमशचाऱयाींच्या िेतनासाठी ननिी उपलब्ि न केल्याने त्याींना विनािेतन

काम करािे लागत असल्याचे ददनाींक २८ डडसेंबर, २०१६ रोजी िा त्यासम
ु ारास
ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, येत्या अींदाजपत्रकात (Budget) तरतद
ू करुन प्रलींबबत िेतन
अनद
ु ान वितरीत करण्यात यािे, अशी मागिी मशक्षक पररषद सींघ्नेने माहे

डडसेंबर, २०१६ मध्ये शासनाकडे केली असल्याने उपरोक्त प्रकरिी शासनाने
चौकशी करुन कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) ि (३) सदर शाळाींना अनद
ु ान उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत सकारात्मक
कायशिाही सुरु आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

बुटीबोरी (नागपूर) महाराष्ट्र षद्योधगि वििास महामांडळाांतगचत असलेल्या
(३८)

*

प्लॅ न्ट मधन
ू होणारे प्रदष
ु ण रोखण्याबाबत

२७१४७

प्रा.अननल सोले : सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) ब्
ु ीबोरी (नागपूर) महाराषर औद्योचगक विकास महामींडळाींतगशत इींडोराम
विदभश पॉिर इींड्रजस्त््ज मल. ि मोरारजी कींपनी पॉिर प्लॅ न्् मिन
ू ननघिारी
ननरूपयोगी राख अिैिररत्या ि्े घा् पररसरात ्ाकली जात असल्याचे ददनाींक
०९ जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पॉिर प्लॅ न्् मिून ननघिारी राख हिेत उडत असल्यामळ
ु े
पररसरातील शेतक-याींच्या वपकाींचे नक
ु सान होत असून लोकाींना प्रदष
ू िाला सामोरे
जािे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर कींपन्याींिर
कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

राज्यातील उच्च माध्यशमि शाळा ि िगच तुिडयाांना अनद
ु ान दे ण्याबाबत
(३९)

*

२७५९१

श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.रविांद्र फाटि,

श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१)

राज्यात

कायम

विनाअनद
ु ाननत

तत्िािर

चालविण्यात

येिा-या

उच्च

माध्यममक शाळा, ज्यनु नअर महाविद्यालय याींचा कायम शब्द काढा अन्यथा

बारािी पररक्षाींिर बदहषकार ्ाकण्याचा इशारा माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा
त्यादरम्यान मशक्षकाींनी ददला, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अनद
ु ान ममळत

नसल्याने

मागील १६ िषाशपासन
मशक्षक
ू

विनािेतन काम करीत असन
ू उच्च माध्यममक शाळाींना सन २०१४-१५ पासन
ू
अनद
ु ान दे ण्याबाबत शासनाने आदे श ददले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कायम शब्द िगळलेल्या शाळा, ज्यनु नअर महाविद्यालय याींना
त्यातारखेपासन
ू १०० ्क्के अनद
ु ान द्यािे, मशक्षकेतर कमशचा-याींना िैयजक्तक

मान्यता द्याव्यात, सिश मशक्षकाींना जन
ु ी पेन्शन योजना लागू करािी, कायम
विनाअनद
ु ाननत शाळा आणि ज्यनु नअर महाविद्यालयमिील सेिा िररषठ आणि
सेिा िेतनश्रेिीसाठी ग्राहय िरािी इत्यादी मागण्या शासनाकडे केल्या आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(४) तसेच उच्च माध्यममक शाळा िगश ि तक
ु ड्या याींची क्षेबत्रय अचिका-याींकडून

तपासिी करून या शाळा ि िगश तुकड्या अनेक ददिसापासन
ू मान्यतेसाठी
मशक्षि सींचालनालय ि आयुक्त, मशक्षि याींच्याकडे प्रलींबबत आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन उच्च माध्यममक शाळा

िगश ि तक
ु ड्या अनद
ु ानास पात्र करूनही विनािेतन काम करिा-या प्राध्यापकाींना
अनद
ु ान दे ण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) होय, खरे आहे . तथावप, कायम विनाअनद
ु ान तत्िािर
परिानगी ददलेल्या उच्च माध्यममक शाळा/कननषठ महाविद्यालयाींच्या परिानगी
आदे शातील “कायम” शब्द हा शासन ननिशय ददनाींक २६ ्ेुुिारी, २०१४ अन्िये
िगळण्यात आला आहे .

(२) हे खरे नाही. ननिीच्या उपलब्ितेनुसार सदर शाळाींना अनद
ु ान अनुज्ञेय राहील
अशी तरतद
ू आहे . मशक्षकाींना िेतन दे ण्याची जबाबदारी ही सींबींचित सींस्त्थेची आहे .
(३) होय, खरे आहे .

(४) मुल्याींकनाबाबतची कायशिाही क्षेबत्रयस्त्तरािर सरु
ु आहे .
(५) ि (६) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------राज्यात बाटलीबांद पाणी वििणाऱया नामाांकित िांपन्याांिडून
(४०)

*

्ाहिाांची फसिणि
ू होत असल्याबाबत

२६९६५

डॉ.अपि
ू च हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २५९०० ला हदनाांि

१६ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय अन्न, नागरी
परु िठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात बा्लीबींद पािी विकिाऱया दहींदस्त्
ु थान कोकाकोला, पेजप्सको इींडडया,
होल्डीींग, रे डबुल इींडडया आणि युरेका ्ोब्सश या नामाींक्रकत कींपन्याींनी बा्लीबींद

पाण्याच्या वििहोसाठी दोन िेगिेगळ्या क्रकींमती छापल्यासींदभाशत २४ ख्ले
नोंदविण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींबींचित कींपन्याींविरुध्द िैिमापनशास्त्त्र अचिननयम, २००९ अींतगशत
ननयमानुसार करण्यात आलेली कायशिाही पुिश झाली आहे काय,

(३) असल्यास, एकाच उत्पादनाच्या दोन िेगिेगळ्या क्रकींमती छापन
ू राज्यात

ग्राहकाींची ्सििक
ु केल्याप्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले, तद्नस
ु ार सींबींचित कींपन्याींिर कोिती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री. धगरीश बापट : (१) ि (२) ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये दहींदस्त्
ु थान कोकाकोला,
पेजप्सको इींडडया होल्डीींग आणि युरेका ्ोब्सश या कींपन्याींविरुध्द बा्लीबींद

पाण्याच्या वििहोसाठी दोन िेगिेगळ्या क्रकींमती छापल्याबद्दल २२ ख्ले ि
शीतपेयािर दोन िेगिेगळ्या क्रकीं मती छापल्याबद्दल रे डबल
ु इींडडया या कींपनीविरुध्द
२ ख्ले

नोंदविले आहे त. त्यानुसार सदर कींपन्याविरुध्द िैिमापन शास्त्त्र

अचिननयम, २००९ अींतगशत ननयमानस
ु ार करण्यात आलेली कायशिाही अद्याप सरु
ु
आहे .

(३) होय, ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये राज्यामध्ये तपासिी करुन सींबचीं ित दोषी

आस्त्थापनाींविरुध्द ख्ले दाखल केले असन
ू त्याींचेविरुध्द कायदे शीर कायशिाही सरु
ु
आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

अनद
ु ानास पात्र शाळाांना २० टक्िे अनद
ु ान दे ण्याचा ननणचय घेतल्याबाबत
(४१)

*

२८५४७

श्री.िवपल पाटील, श्री.शमतेश भाांगडडया, प्रा.अननल सोले,

श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांडे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

शासनाने ददनाींक १९ सप््ें बर, २०१६ रोजी शालेय मशक्षि विभागातील

कायम विनाअनद
ु ानािरुन अनुदानास पात्र शाळाींना सरसक् २० ्क्के अनद
ु ान

दे ण्याचा ननिशय घेतला असन
ू राज्यातील विनाअनद
ु ाननत शाळाींना घोवषत झालेले
२० ्क्क्याचे अनद
ु ान दे ण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर शासन ननिशय ददनाींक १४ जन
ू , २०१६ रोजीपयांत अनद
ु ानास
पात्र शाळाींकरीताच लागू करण्यात आलेला असल्याने अघोवषत शाळाींची यादी

जादहर न झाल्यामुळे त्याींनाही या ननिशयाचा ्ायदा ममळालेला नसल्याने ददनाींक

१ जल
ू ,ै २०१६ ि ददनाींक २ जुल,ै २०१६ रोजी शासनाने अजून काही अनद
ु ानास
पात्र शाळाींची यादी प्रमसध्द केली असन
या सिश शाळाींचा समािेश ददनाींक
ू

१९ सप््ें बर, २०१६ च्या सरसक् २० ्क्के िेतनिाढ यादीमध्ये करण्यात आला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, २० ्क्के अनद
ु ानाच्या शासनाच्या िोरिामुळे क्रकमान िेतन
कायदयाचे उल्लींघन होत असल्याने शासनाने याबाबत कोिती उपाययोजना केली
िा करण्यात येत आहे ,
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(४) तसेच कननषठ महाविद्यालयाचे मल्
ू याींकन होऊनही त्याींचे अनद
ु ान जादहर न
होण्याबाबत कारिे काय आहे त,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायशिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही. शासन ननिशय ददनाींक १ ्ेुि
ु ारी, २०१७
अन्िये अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहे .

(२) हे खरे नाही. ददनाींक १ ि २ जल
ु ,ै २०१६ च्या शासन ननिशयान्िये

मूल्याींकनात पात्र घोवषत करण्यात आलेल्या शाळाींना अनद
ु ान उपलब्ि करुन
दे ण्याबाबत सकारात्मक कायशिाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

(४) याबाबत सकारात्मक कायशिाही सरु
ु आहे .
(५) ि (६) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------हद्स (जज.यितमाळ) शहरात िापूस खरे दीत शेतिऱयाांची फसिणि
ू झाल्याबाबत
(४२)

*

२९२७७

श्री.खिाजा बेग, श्री.हे मांत

टिले,

श्री.आनांद

ठािूर :

सन्माननीय अन्न, नागरी परु िठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) ददग्रस (जज.यितमाळ) शहरात खाजगी व्यापाऱयाींनी अन्न ि नागरी पुरिठा
विभागाने अचिगह
ृ ीत केलेली िजने न िापरता दगड, वि्ाींची िजने िापरुन
कापूस खरे दीत शेतकऱयाींची ्सििक
ू केल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय

आढळून

आले,

तद्नुसार

खाजगी

व्यापाऱयाींमा्शत

कापूस

खरे दीत

शेतकऱयाींची ्सििक
ू न होण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री. धगरीश बापट : (१) ि (२) नाही, हे खरे नाही, तथावप कापूस खरे दी
करिाऱया व्यापाऱयाींकडील िजन मापाींची ननयतकामलक ्ेरपडताळिी ि मद्र
ु ाींकन

करण्यात येते ि त्याींची तपासिी करुन उल्लींघन आढळल्यास सींबींचिताींिर
कायदे शीर कारिाई करण्यात येते.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

साठ्ये महाविद्यालय, विलेपाले (मुांबई) येथील प्राचायच ि अधधिाऱयाांनी
(४३)

*

ननयमबाह्य शल्
ु ि आिारल्याबाबत

२७२२५

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

श्री.अमरशसांह पांडडत, अॅड.ननरां जन डािखरे : सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साठ्ये महाविद्यालय, विलेपाले (मुींबई) येथील प्राचायश ि अचिकाऱयाींनी सन

२००९ ते २०१४ या कालाििीत महाविद्यालयातील मागासिगीय विद्यार्थयाांकडून
ननयमबा्य शल्
केल्याचे
ु क आकारुन शासनाची ि विद्यापीठाची ्सििक
ू
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सींबचिताींविरुध्द कोिती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विींलबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय, हे खरे आहे .

अशा प्रकारची तिार मुींबई विद्यापीठाच्या विशेष कक्षास उपाध्यक्ष, मुींबई

विद्यापीठ महाराषर राज्य कायशकारिी सदस्त्य, महाराषर निननमाशि विद्याथी

सेना याींच्याकडून त्याींच्या ददनाींक २६ ऑगस्त््, २०११ च्या ननिेदनाद्िारे प्राप्त
झाली होती.

(२) सदर तिार विद्यापीठाने स्त्थायी सममतीच्या उपसममतीपुढे ठे िली होती ि
तिारदारास जादा ्हो आकारण्यात आल्याबाबतचा योनय तो पुरािा सादर

करण्याबाबत कळविले होते. त्यानुसार तिारदाराने परु ािा सादर केल्यानींतर

सममतीने पढ
ु ीलप्रमािे ठराि पास केला. (१) मागासिगीय विद्यार्थयाांकडून घेतलेले
जादा शल्
ु क सींबींचित विद्यार्थयाांस ८ ददिसाींत परत करािे, (२) भविषयात
मागासिगीय विद्यार्थयाांची ननयमानुसार ्हो घेण्यात येईल असे हमीपत्र प्राचायाांनी
द्यािे,

(३)

सींस्त्थेच्या

अध्यक्षाींनी

प्राचायाशस

लेखी

समज

द्यािी

तसेच
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मागासिगीय विद्यार्थयाांच्या मादहतीकरीता अ्यासिमानुसार शल्
ु काचा सूचना
्लक महाविद्यालयामध्ये दशशनी दठकािी लािािे ि (४) सींस्त्था अध्यक्षाींनी
समाजकल्याि

कायाशलयाच्या

ददनाींक

२४/०६/२००४

च्या

पररपत्रकानुसार

प्राचायशविरुध्द कारिाई करािी. सममतीच्या ठरािानस
ु ार सींस्त्था अध्यक्षाींनी कारिाई
केली असल्याचे मब
ींु ई विद्यापीठाने नमद
ू केले आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

मुांबईतील िायु प्रदष
ू ण रोखण्याबाबत
(४४)

*

३०१०१

आकिच.अनांत गाडगीळ :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २०८२५ ला

हदनाांि २१ जुल,ै २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय पयाचिरण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील िाढते िायु प्रदष
ू ि रोखण्यासाठी महाराषर प्रदष
ु ि ननयींत्रि मींडळ,
ननरी ि आयआय्ीच्या सहकायाशने िायु प्रदष
ू ि रोखण्याकररता यींत्र तयार केल्याचे
माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन मुींबईतील िायु प्रदष
ू ि
रोखण्यासाठी सदरील यींत्र बसविण्याकररता कोिती कायशिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सद्य:जस्त्थतीत प्रायोचगक तत्िािर िाींद्रे, घा्कोपर, भाींडूप ि सायन येथे हिा

शुध्दीकरि यींत्रिा (विींड ऑनमॅ्ेशन अँड प्युरी्ायीींग यनु न्) (WAYU) उभारली
असन
ू ती कायशरत आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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राजापरु (जज.रत्नाधगरी) तालक्
ु यात पाणीटां चाईिर मात िरण्याबाबत
(४५)

*

३०२८९

श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण

स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राजापुर (जज.रत्नाचगरी) तालक्
ु यात माहे एवप्रल-मे, २०१७ मध्ये होिारी
पािी्ीं चाई
प्रशासनाने

ननिारण्यासाठी

तयार

केला

रुपये

असल्याचे

१

को्ी

ददनाींक

२६

त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरिी

०५

शासनाने

लाखाींचा

आराखडा

चौकशी

करुन

्ेुि
ु ारी,

२०१७

तालुका

रोजी

िा

पािी्ीं चाई

ननिारण्यासाठी आिश्यक असलेले रुपये १ को्ी २६ लाख तालक
ु ा प्रशासनास
दे ण्याबाबत तसेच उक्त आराखडयामध्ये जिळे थर गािातील िािडेिाडीचा समािेश
करण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) राजापरु तालक्
या
ु यात माहे एवप्रल ते जन
ू

कालाििीतील पािी्ीं चाई ननिारण्याकररता तालक
ु ास्त्तरािरुन रुपये १.८८ को्ी
इतक्या रक्कमेचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे .

(२) पािी्ीं चाई कृती आराखडयात समािेश असलेल्या उपाययोजनाींपक
ै हो आिश्यक

त्या उपाययोजनाींना जजल्हाचिकारी याींची प्रशासकहोय मान्यता ममळाल्यानींतर

योजना राबविण्यात येतात. त्यानस
ु ार राजापरू तालुक्यातील पािी्ीं चाई ननिारिाथश
जजल्हाचिका-याींकडून

उपाययोजनाननहाय

ननिीची

शासनाकडून ननिी वितरीत करण्यात येईल.

मागिी

प्राप्त

झाल्यानींतर

मौजे जिळे थर िािडेिाडीमध्ये सन २०१६-१७ मध्ये पािी्ीं चाई भासण्याची

शक्यता नसल्याने या िाडीचा समािेश सींभाव्य पािी्ीं चाई कृती आराखडयात
करण्यात आलेला नाही.

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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अमरािती शहरात ि ्ाशमण भागात गट
ु खा विक्रीिर बांदी आणण्याबाबत
(४६)

*

२९२३१

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात ग्
ु खा बींदी असताना अमरािती शहरात ि ग्राममि भागात

पान्पऱयाींिर ग्
ु खा वििहो सुरु असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन अन्न ि औषिी

प्रशासन विभागाचे अचिकारी ि स्त्थाननक पोमलसाींच्या सींगनमताने ग्
ु खा वििहो
होत असन
ू ग्
ु खा वििहो करिाऱया पान्परी मालकाींविरुध्द तसेच दोषी अचिकारी
ि कमशचाऱयाींविरुध्द कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

राज्यातील विद्यापीठे ि महाविद्यालयातील उपहारगह
ृ ामधील जांि
फुडिर घातलेले ननबंध रद्द िरण्याबाबत

(४७)

*

२७८६३

अॅड.ननरां जन डािखरे : सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील विद्यापीठे ि महाविद्यालयाच्या उपहारगहृ ामिून विद्यार्थयाांसाठी
चहा कॉ्होसह अन्य खाद्यपदाथाांची वििहो केली जात असन
ू , विद्याथाांमध्ये

आकषशि असलेल्या वपझ्झा, बगशर या खाद्यपदाथाशिर जींक ्ूड म्हिन
ू ननबांि
घालण्याचा ननिशय विद्यापीठ अनद
ु ान आयोगाने (UGC) घेतला असन
ू उक्त

खाद्यपदाथश दे ण्यास बींदी घातली असल्याचे ददनाींक १० नोव्हें बर, २०१६ रोजी िा
त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जींक ्ूडमध्ये कोिकोिते खाद्यपदाथश येतात ि त्यािर बींदी
घालण्याबाबत शासनाने कोितेही आदे श ननगशममत केले नाही, हे खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त जींक ्ूडिर घातलेले ननबांि रद्द करण्याबाबत सिश
महाविद्यालयीन विद्याथी सींघ्नेचे प्रनतननिी तसेच लोकप्रनतननिी याींनी लेखी
ननिेदन मा.उच्च ि तींत्र मशक्षि मींत्री याींचेकडे माहे नोव्हें बर, २०१६ ि माहे
जानेिारी, २०१७ मध्ये सादर केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायशिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे , तसेच विद्यापीठ अनद
ु ान आयोगाचे सदरचे

पत्र उच्च ि तींत्र मशक्षि विभागाने सिश अकृवष विद्यापीठाींना आिश्यक
कायशिादहस्त्ति पाठविले आहे .
(२)

ज्या अन्नपदाथाांमध्ये कॅलरीजचे प्रमाि जास्त्त ि न्यर
ु ीशनल व्हॅल्यु कमी

असते अश्या अन्नपदाथाांना सिशसािारिपिे जींक ्ुड सींबोचिले जाते.

मात्र

अचिकृतपिे अन्न सुरक्षा ि मानदे कायदा, २००६ अींतगशत जींक ्ुड ची कोितीही
व्याख्या नमद
ु नाही. प्रामख्
ु याने जींक ्ुड म्हिन
ू अशा कोित्याही अन्नपदाथाांिर
बींदी घालण्याबाबत शासनाने कोितेही आदे श ननगशममत केलेले नाहीत.
(३) अशा प्रकारचे ननिेदन प्राप्त झाल्याचे ददसत नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

प्रशशक्षक्षत अपदिीधर िेतनश्रेणीत िाम िरणा-या
(४८)

*

शशक्षिाांचे समायोजन िरण्याबाबत

२६८८२

श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांडे : सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील खाजगी व्यिस्त्थापनामा्शत चालविल्या जात असलेल्या प्राथममक

ि माध्यममक शाळाींमध्ये मशक्षक विद्याथी सींख्येअभािी अनतररक्त झाले आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रमशक्षक्षत अपदिीिर (D.Ed.) िेतनश्रेिीत काम करिारे मशक्षक
अनतररक्त झाले असन
ू ि खाजगी शाळाींमध्ये अपदिीिर (D.Ed.) िेतनश्रेिीची
पदे उपलब्ि नसल्याने त्याींचे आजतागायत समायोजन झाले नाही, हे खरे आहे
काय,
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(३) असल्यास, स्त्थाननक स्त्िराज्य सींस्त्थामा्शत चालविल्या जात असलेल्या

शाळाींमध्ये मागील अनेक ददिसाींपासन
ू मशक्षक पदभरतीला बींदी घातल्याने या
शाळाींमध्ये विद्याथी सींख्या िाढल्यामळ
ु े प्रमशक्षक्षत अपदिीिर पदे िाढली आहे त,
हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन स्त्थाननक स्त्िराज्य
सींस्त्थेच्या

शाळाींमध्ये

ररक्त

असलेल्या

पदािर

खाजगी

व्यिस्त्थापनामा्शत

चालविल्या जात असलेल्या शाळे तील प्रमशक्षक्षत अपदिीिर िेतनश्रे िीत काम
करिा-या मशक्षकाींचे समायोजन करण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

महाराष्ट्र प्रदष
ु ण ननयांत्रण मांडळािर (एमपीसीबी) सदस्याांची ननयुक्ती िरण्याबाबत
(४९)

*

२६९६६

डॉ.अपूिच हहरे :

हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी सभागह
ृ ाच्या

पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १ मधील

प्रश्न क्रमाांि १८५८५ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय पयाचिरण मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर प्रदष
ु ार आिश्यक
ु ि ननयींत्रि मींडळािर (एमपीसीबी) कायद्यानस

असलेल्या सदस्त्याींच्या ननयक्
ु तीबाबतच्या प्रस्त्तािािर शासनाचा विचार पूिश झाला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात पयाशिरि सींरक्षि तसेच जनतेचे आरोनय सींििशनाच्या

दृष्ीकोिातून सदरील मींडळािर आिश्यक सदस्त्याींची ननयक्
ु ती करण्याबाबत
कोिता ननिशय घेण्यात आला िा येत आहे ,

(३) अद्याप कोिताही ननिशय झालेला नसल्यास, तो केव्हापयांत पुिश होिे
अपेक्षक्षत आहे ?
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श्री. रामदास िदम : (१) नाही.
(२) ि

(३) महाराषर

प्रदष
ू ि

ननयींत्रि

मींडळािर

कायद्यानुसार

आिश्यक

असलेल्या सदस्त्याींच्या ननयुक्तीबाबतचा प्रस्त्ताि शासनस्त्तरािर विचारािीन आहे .
शासनाची मान्यता प्राप्त होताच सदर ननयक्
ु त्या करण्यात येतील.
----------------राज्यातील अनुिांपा तत्िािर ननयुक्त झालेल्या शशक्षि/शशक्षिेतर
िमचचाऱयाांना सेिेत ननयशमत िरण्याबाबत

(५०)

*

२८४८५

श्री.िवपल पाटील :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २०२७१ ला

हदनाांि २१ जल
ु ,ै २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय शालेय
शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अनद
ु ाननत प्राथममक, माध्यममक ि उच्च माध्यममक शाळाींमध्ये

अनक
ु ीं पा तत्िािर ननयुक्त झालेल्या मशक्षक/मशक्षकेतर कमशचाऱयाींच्या ननयुक्त्या
ननयममत करण्यात आलेल्या नाहीत, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

ननयक्
ु त्या

प्रलींबबत

असल्याने

मत
ृ

पािलेल्या

मशक्षक/मशक्षकेतर कमशचाऱयाींच्या कु्ुींबबयाींची आचथशक पररजस्त्थती हलाखीची झाली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन मशक्षक/मशक्षकेतर

कमशचाऱयाींना सेिेत ननयममत करण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अींशत: खरे आहे .
(२), (३) ि (४)

शासन ननिशय ददनाींक २० जानेिारी, २०१६ नुसार पढ
ु ील

कायशिाहीबाबत कळविण्यात आले आहे .

-----------------
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महाराष्ट्र राज्य परीक्षा मांडळाच्या तपासननिाांच्या मानधनात िाढ िरण्याबाबत
(५१)

*

२७४५४

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जयिांतराि जाधि,

श्री.हे मांत टिले, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य माध्यममक ि उच्च माध्यममक शालाींत परीक्षा मींडळाच्या

तपासननकाींचे मानिन अत्यल्प असल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दहािी बोडाशच्या तपासननकाला सव्िाचार रूपये तर बारािीच्या
तपासननकाला रुपये ५ मानिन तर पयशिेक्षकाींना ्क्त रुपये २५ मानिन ददले
जाते, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािषी दहािीसाठी ३ लाख ८४ हजार तर बारािीसाठी ३ लाख ३०
हजार इतक्या विद्यार्थयाांनी अजश केलेले असन
ू त्याींचेकडून िाढीि शल्
ु क घेतलेले
असतानाही मानिनात िाढ झाली नसल्याने मशक्षकाींमध्ये नाराजीचे िातािरि
पसरले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करून कोिता ननिशय घेतला
िा घेण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) ि (२) हे खरे आहे .

(३) ि (४) विद्यार्थयाांच्या परीक्षा शल्
ु कात िाढ झाली असल्याने विविि घ्काींच्या
मानिनात िाढ करण्याची मागिी होत आहे . याबाबत विचारविननमय सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

विधान भिन :
मुांबई.

उत्तमशसांग चव्हाण
सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद
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