महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
शक्र
ु िार, हदनाांि १६ माचच, २०१८ / फाल्गन
ु २५, १९३९ (शिे)
(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि यि
ु ि िल्याण,

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

(२) अन्न ि नागरी परु िठा, ग्राहि सांरक्षण,

अन्न ि षषध प्रशासन, सांसदीय िायच मां्रशी

याांचे प्रभारी विभाग

(३) पयाचिरण मां्रशी

(४) पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मां्रशी
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ७५
-------------------------------------

राज्यात गुटखा ि तत्सम अन्न पदार्ाचला प्रततबांध िरण्याबाबत
(१)

*

३९१२९ श्री.पररणय फुिे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४९५१ ला हदनाांि

१४ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय अन्न ि
षषध प्रशासन मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईसह राज्यात ग्
ु खा सहजररत्या उपलब्ध होत असन
ू यासाठी ग्
ु खा
तस्कराींशी आर्थिक सींबध
ीं
असणारे काही अर्धकारी जबाबदार असल्यामळ
ु े

ग्
ीं
असणाऱ्या भ्रष्
ु खा तस्कराींना सींरक्षण दे णाऱ्या व त्याींच्याशी सींबध
अर्धकाऱ्याींची सी.आय.डी.मार्ित चौकशी करुन सींबर्ीं धत अर्धकाऱ्याींववरुद्ध

कारवाई करण्याबाबत ददलेल्या पत्रासींदर्ाित सरु
ु असलेली कायिवाही पण
ू ि झाली
आहे काय,
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(२) तसेच, मब
ींु ईतील साींताक्रुझ येथील एस.व्ही. रोडवरच्या ररझवी पाकि

सोसाय्ीतील दोन गाळयाींमध्ये सापडलेल्या ग्
ु ख्यासींदर्ाितील चौकशी व
तपास पण
ू ि झाला आहे काय, सदर प्रकरणी प्रततबींर्धत केलेल्या साठ्याचे
नमन
ु े प्राप्त झाले आहे त काय, त्यानस
ु ार कोणती कायिवाही करण्यात आली,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यात ग्
ु खा

ववक्रीला प्रततबींध करण्याबाबत कायिवाही करुन सींबर्ीं धत दोषीींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) तपास पण
ववश्लेषणासाठी पाठववलेल्या सदर अन्न
ू ि झाला असन
ू
नमन्
ु याींचे अहवालही प्राप्त झाले आहे त. त्यानस
ु ार ददनाींक ०६/०३/२०१८ रोजी
सींबर्धताींवर न्यायालयात ख्ला दाखल करण्यात आला आहे .
(३) अद्याप चौकशी सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

जजल्हाधधिारी, पालघर िायाचलयािर माध्यशमि शशक्षिाांनी
आक्रोश मोचाच िाढल्याबाबत
(२)

*

३८९३८

श्री.आनांद

ठािूर,

श्री.हे मत
ां

टिले,

अॅड.राहुल

नािेिर,

श्री.जगन्नार् शशांदे, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.खिाजा बेग,
श्री.सतु नल

तटिरे ,

श्री.धनांजय

मड
ांु ,े

श्री.जयिांतराि

जाधि,

अॅड.तनरां जन

डािखरे , श्री.अमरशसांह पांडडत, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अशोि ऊफच भाई
जगताप : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) शासनाकडून सातत्याने शशक्षण कायद्याशी ववसींगत व सींभ्रमात ्ाकणारी
पररपत्रके काढण्यात येत असल्याने शशक्षक-शशक्षण सींस्था शशक्षकेतर कमिचारी

त्रस्त झाले असन
ू शासनाच्या शशक्षण ववषयक धोरणाचा तनषेध करण्यासाठी
पालघर येथे माध्यशमक शशक्षक-शशक्षकेतर कमिचारी याींनी जनआक्रोश मोचाि
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काढून आपल्या मागण्याींचे तनवेदन जजल्हार्धकारी, पालघर याींना ददल्याचे
ददनाींक १ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशिनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) तसेच शासनाने शाळा खाजगी कींपन्याींना चालववण्यास दे ण्याचा तनणियही
घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शशक्षकाींच्या मागण्या काय आहे त, तसेच एकूण मागण्याींपक
ै ी
ककती मागण्या मींजूर करण्यात आल्या आहे त,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

शशक्षकाींच्या

मागण्या मान्य करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) होय, ददनाींक ३०/१२/२०१७ रोजी जजल्हार्धकारी
कायािलयावर मोचाि काढून तनवेदन ददलेले आहे हे खरे आहे .

(२) कींपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ८(१)(अ) मधील तरतद
ु ीनस
ु ार धमािदाय

उदिष्ासाठी नोंदणीकृत झालेल्या कींपनीस शैक्षणणक क्षेत्रात कायि करण्याची
इच्छा असल्यास तशी सींधी शमळावी याकररता महाराषर स्वयींअथिसहाज्यत

शाळा (स्थापना व ववतनयमन) अर्धतनयम, २०१२ मध्ये तशी सध
ु ारणा
प्रस्ताववत आहे .

(३) व (४) सदर तनवेदनामध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करणे, जुनी पेन्शन
योजना लागू करणे, ववनाअ् तनवडश्रेणी दे णे, घोवषत/अघोवषत खाजगी,

प्राथशमक, माध्यशमक, उच्च माध्यशमक, वाढीव तक
ु डयाींना ्प्पा अनद
ु ान दे णे,

शशक्षकेतर कमिचाऱ्याींचा आकृततबींध सध
ु ारीत करणे, अधिवेळ ग्रींथपालाींना पण
ू ि
वेळ करणे, शशक्षक व शशक्षकेतर र्रतीवरील बींदी उठवणे, स्वयींअथिसहाज्यत
व ववनाअनद
ु ातनत शाळाींना पोषण आहार दे णे इ. मागण्या करण्यात आलेल्या
आहे त. या मागण्याबाबत वेळोवेळी तनणिय घेण्यात येत आहे त.
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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राज्यातील विनाअनुदातनत शाळे तील शशक्षि ि शशक्षिेतर
िमचचाऱयाांना अनुदान दे ण्याबाबत

(३)

*

३७८९६ श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५८५१ ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या

उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१)

राज्यात

१९

सप््ें बर,

२०१६

च्या

शासन

आदे शाने

राज्यातील

ववनाअनद
ु ातनत शाळे तील शशक्षक व शशक्षकेतर कमिचारी याींना २० ्क्के
अनद
ु ान दे ऊन शाळाींना पढ
ु ील ्प्पा प्रचशलत धोरणानस
ु ार दे ण्याची कायिवाही
करण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, अनद
ु ानास पात्र म्हणून ददनाींक १ व २ जुल,ै २०१६ रोजीच्या

शासन आदे शातील शाळाींना आर्थिक तरतद
ु करण्याबाबतची कायिवाही पण
ू ि
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर शशक्षक व शशक्षकेतर कमिचारी हे १०० ्क्के अनद
ु ान
घेण्यास पात्र असन
ू शासनाच्या तनधी अर्ावी २० ्क्के अनद
ु ान घ्यावे लागत

असन
ू सदर शशक्षक व शशक्षकेतर कमिचारी याींना वैद्यकीय प्रततपत
ू ी योजनेचा
लार् ददला जात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर शशक्षकाींना पढ
ु ील अनद
ु ानाचा वाढीव ्प्पा व वैद्यकीय
प्रततपत
ू ी

योजना

लागू

करणेसाठी

उपरोक्त

प्रकरणी

लोकप्रतततनधी

व

शशक्षक

याींच्याकडून मागणी करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(५)

असल्यास,

शासनाने

चौकशी

करुन

सींघ्ना

शशक्षक

व

शशक्षकेतर कमिचारी याींना पढ
ु ील अनद
ु ानाचा ्प्पा व वैद्यकीय प्रततपत
ू ी

योजना लागू करण्याबाबत तसेच मल्
ु याींकनास पात्र ठरलेल्या प्राथशमक,

माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शाळा व वगि तक
ु डयाींच्या याद्या घोवषत करुन
आर्थिक तरतद
ु करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.विनोद तािडे : (१) मींत्रत्रमींडळाच्या ददनाींक ३० ऑगस््, २०१६ च्या

बैठकीतील तनणियानस
ु ार शासन तनणिय, ददनाींक १९ सप््ें बर, २०१६ अन्वये
अनद
ु ान सत्र
ू ामध्ये सध
ु ारणा करण्यात आली असन
ू पात्र शाळाींना शासनाच्या

पढ
ु ील आदे शापयंत सरसक् २० ्क्के प्रमाणे अनद
ु ान अनज्ञ
ु ेय करण्यात
आले आहे .
(२) नाही.

(३) मींत्रत्रमींडळाच्या तनणियानस
ु ार सदर शशक्षक व शशक्षकेतर कमिचाऱ्याींना

सरसक् २० ्क्के प्रमाणे अनद
ु ान अनज्ञ
ु ेय आहे . १०० ्क्के अनद
ु ातनत

शाळे तील शशक्षक व शशक्षकेतर कमिचारी याींना वैद्यकीय प्रततपत
ू ी योजनेचा
लार् अनज्ञ
ु ेय आहे .

(४) याबाबत तनवेदने प्राप्त झाली आहे त.

(५) व (६) मींत्रत्रमींडळाच्या तनणियानस
ु ार २० ्क्के प्रमाणे अनद
ु ान अनज्ञ
ु ेय
असल्याने याबाबत वेगळी कायिवाही करण्यात आलेली नाही.
-----------------

शाळे ला तनिड असलेल्या शशक्षण सेििास सेिेत
पुनदाचखल िरण्याबाबत

(४)

*

३८८०४ श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.दत्ता्रशय सािांत : सन्माननीय शालेय

शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) माध्यशमक शाळे तील शशक्षकास अततररक्त ठरववताना शाळे ची ववषयतनहाय

तनकड लक्षात घेणे आवश्यक असताना ववषयाींची तनकड लक्षात न घेता केवळ
सेवा जेषठतेच्या आधारे शशक्षण सेवकाींना सेवामक्
ु त करण्यात आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववषयाची तनकड

समजन
ू शशक्षण सेवकास सेवा सातत्य दे ण्याबाबत तसेच शाळे ची ववषयतनहाय

तनकड लक्षात घेता सेवामक्
ु त केलेल्या व शाळे ला तनकड असलेल्या शशक्षण
सेवकास सेवेत पन
ु दािखल करून घेण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) शासन तनणिय ददनाींक २७/०६/२०१६ नस
ु ार आयक्
ु त, शशक्षण याींचेस्तरावर
जेषठता यादीनस
ु ार समायोजनाची कायिवाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

राज्यातील िायम विनाअनुदातनत िररष्ट्ठ महाविद्यालयाचा
िायम शब्द िाढण्याबाबत

(५)

*

३८१७३ श्री.विक्रम िाळे , श्री.सततश चव्हाण, श्री.दत्ता्रशय सािांत,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय उच्च
ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कायम ववनाअनद
ु ातनत वररषठ महाववद्यालयाचा कायम शब्द
काढावा यासाठी शासनस्तरावर तनणिय घेण्याची प्रकक्रया पण
ू ि झाली आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

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

कायम

ववनाअनद
ु ातनत

वररषठ

महाववद्यालयाचा

काढण्याबाबतची बाब शासनाच्या तत
ू ि ववचाराधीन नाही.
(३) प्रश्न उद्र्वत नाही.

कायम

शब्द

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

शालेय शशक्षण विभागाच्या शासन आदे शातील अट रद्द िरण्याबाबत
(६)

*

३८९६१ श्री.िवपल पाटील, अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.दत्ता्रशय सािांत,

श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.विक्रम िाळे , डॉ.सध
ु ीर ताांब,े

श्री.हररशसांग राठोड, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय शालेय
शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) शालेय शशक्षण ववर्ागाच्या ददनाींक २९ जन
ू , २००२ च्या शासन आदे शाने

१२ वषे व २४ वषे सेवा करणाऱ्या शशक्षकाींना अनक्र
ु मे वररषठ वेतनश्रेणी व
तनवडश्रेणी ददली जाते परीं तु वररषठ वेतनश्रेणी व तनवडश्रेणीसाठी जाचक अ्ी
लादणारा आणण शशक्षकाींच्या दोन्ही प्रवगाित वाद तनमािण करणारा शासन

तनणिय शालेय शशक्षण ववर्ागाने ददनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी तनगिशमत
केला आहे, त्यामागील उिेश व तरतद
ु ी काय आहेत, तसेच सन २००५
नींतरच्या शशक्षकाींना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, शशक्षकाींवर ऑनलाईन
कामाींची सक्ती करू नका, ह्या मागण्याींबाबत शासनाचे धोरण काय आहे ,

(२) असल्यास, शालेय शशक्षण ववर्ागाच्या ददनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१७ च्या
शासन आदे शातील अ् क्र. ४ नस
ु ार सदर वेतनश्रेणी शमळववण्यासाठी
शशक्षकाींना त्याींच्या शाळा शसध्दीनस
ु ार A ग्रेड व इ. ९ वी व इ. १० वी चा

तनकाल ८० ्क्के असणे अशी अ् घालण्यात आली असन
ू शाळा शसध्दीची
श्रेणी व शाळे चा तनकाल या बाबी वररषठ व तनवड श्रेणीसाठी पात्र असलेल्या

शशक्षकाींवर लादणे योग्य नसल्याने सदर शासन आदे शातील अ् क्र. ४ रि
होण्यासाठी शशक्षक सींघ्ना व लोकप्रतततनधी याींच्याकडून शासनास मागणी
करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदर

शासन

तनणियातील

जाचक

अ्ी

रि

करुन

तनवडश्रेणीसाठी कोणतेही २० ्क्क्याचे बींधन न लावता सरसक् सवांना
पदोन्नती लागू करण्याची मागणी शशक्षक सींघ्नाींनी केली आहे, हे ही खरे
आहे काय,
(४)

असल्यास,

राज्यातील

अनद
ु ातनत

खाजगी

प्राथशमक,

माध्यशमक

शाळाींमधील शशक्षक व शशक्षकेतर कमिचाऱ्याींनी ददनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१७
रोजीच्या

अन्यायकारक

शासन

तनणियाच्या

ववरोधात

तसेच

इतरही

अन्यायकारक शासन आदे शाववरोधात ददनाींक ३ व ४ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी
राज्यर्र आींदोलन करून तनषेध नोंदववला असन
ू उक्त शासन तनणियातील
वरील जाचक अ्ी रि कराव्या व पव
ि त सरसक् सवि शशक्षकाींना वररषठ
ू व
वेतनश्रेणी व तनवडश्रेणी दे य करावी याबाबतचे तनवेदन नागपरू ववर्ागाच्या

लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक २८ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी शासनास पाठवन
ू मागणी
केली, हे ही खरे आहे काय,
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(५)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

नागपरू

ववर्ागाच्या

लोकप्रतततनधीींनी

मा.मख्
ु यमींत्री, मा.ववत्त मींत्री, मा.शालेय शशक्षण मींत्री आणण मा.ग्रामववकास

मींत्री याींना ददनाींक ०८ नोव्हें बर, २०१७ रोजी व त्यापव
ू ी पत्र पाठवन
ू या
शासन तनणियासींबध
ीं ी ववचार करून तो रि करण्याची मागणी केली, हे ही खरे
आहे काय,

(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शशक्षकाींवर होणाऱ्या

अन्यायाच्यादृष्ीने सदर शासन आदे शातील अ् क्र. ४ रि करण्याबाबत
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे
काय आहे त ?

श्री.विनोद तािडे : (१) होय.
सदर

शासन

तनणियान्वये

राज्यातील

मल
ु ाींना

कायद्यानस
ु ार गण
ु वत्ता पण
ू ि शशक्षण दे ण्याचा उिेश आहे .

शशक्षण

हक्क

जुनी पेन्शन योजनेबाबत अनेक प्रकरणी न्यायप्रववषठ आहे त.

ऑनलाईन कामे करण्याची सक्ती शशक्षकाींना करण्यात आलेली नाही.

(२), (३), (४) व (५) होय.

(६) शशक्षण हक्क कायद्यानस
ु ार राज्यातील मल
ु ाींना गण
ु वत्तापण
ू ि शशक्षण
शमळण्याचा हक्क प्राप्त झालेला असन
मल
वींर्चत ठे वणे
ू
ु ाींना त्यापासन
ू

कायद्याने उर्चत ठरत नाही. त्यामळ
ु े सदर शासन तनणियातील अ् क्र. ४ रि
करण्याचा प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

नाशशि येर्े गोरे गािच्या धतीिर दादासाहे ब फाळिे
धच्रशपटसष्ट्ृ टी तनमाचण िरण्याबाबत
(७)

*

३७९६० श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.नरें द्र पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३११६४ ला हदनाांि १ ऑगस्ट, २०१७

रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय साांस्िृतति िायच मां्रशी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) नाशशक येथे बीओ्ी तत्वावर गोरे गावच्या धतीवर दादासाहे ब र्ाळके

र्चत्रप्सषृ ्ी तनमािण करण्यासाठी नवीन पव
ू व्ि यवहायिता अहवाल मागवन
ू
कायिवाही करण्याचा तनणिय मा.साींस्कृततक कायि मींत्री याींनी ददनाींक ५ डडसेंबर,
२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

प्रकल्पास

मढ
ुीं े गाव

(ता.इगतपरु ी)

येथील

जागा

साींस्कृततक कायि ववर्ागास हस्ताींतरीत करण्यासाठी महसल
ू व वन ववर्ागाने
सींमती ददली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नाशशक येथे बीओ्ी तत्वावर गोरे गावच्या धतीवर दादासाहे ब
र्ाळके र्चत्रप्सषृ ्ी तनमािण करण्याबाबतचा पव
ू व्ि यवहायिता अहवाल शासनास
प्राप्त झाला आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पव
ू व्ि यवहायिता
अहवालाच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

नाशशक

येथे

र्चत्रप्सषृ ्ी

कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

तनमािण

करण्यासाठी

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

(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

तनराला विद्यालय, नागपूर या शाळे ची चौिशी िरण्याबाबत
(८)

*

३७७९५ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय शालेय

शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तनराला ववद्यालय, सेन्रल एव्हे न्यु रोड, नागपरू या शाळे चे तनयमबाह्य
हस्ताींतरण, शाळे तील बोगस ववद्याथी सींख्या व गैरव्यवहार आणण मध्यान्ह
र्ोजन

योजनेच्या

शालेय

पोषण

आहारात

गैरव्यवहार

करणे

याबाबत

उच्चस्तरीय चौकशी सशमती गठीत करून चौकशी करण्याबाबत नागपरू
ववर्ागाच्या

लोकप्रतततनधीींनी

ददनाींक

२८

व

३०

कालावधीत चौकशीची मागणी केली, हे खरे आहे काय,

ऑक््ोबर,

२०१७

या
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(२) तसेच तनराला ववद्यालयाच्या सींचालकाींनी सदरहू शाळा स्व.बन्सराज
शसींग ठाकूर एज्य.ु सोसा. नागपरू या शशक्षण सींस्थेस तनयमबाह्यररत्या
हस्ताींतरण केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त शाळे च्या इमारतीत एकूण ६ शाळा चालववण्यात येत
असन
ू

बोगस

ववद्याथी

सींख्या

दाखवन
ू

अनद
ु ान

लब
ु ाडण्यात

येत

असल्याबाबतच्या तक्रारीच्या चौकशीचे आदे श ववर्ागीय आयक्
ु त, नागपरू
याींनी ददले असन
ू ही चौकशी करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर शाळा जादा शमळालेला शालेय पोषण आहार बाजारात
ववकत असन
ू ददनाींक २७ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी शालेय पोषण आहाराचा
ताींदळ
ू बाजारात ववक्रीला नेत असताींना तहशसल पोशलसाींनी रकसह जप्त केला
आणण शाळे च्या शलपीकास व रक ड्रायव्हरला मि
ु ेमालासहीत अ्क केली, हे
ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने तनराला ववद्यालय, नागपरू या

शाळे ची चौकशी करण्याबाबत कायिवाही करुन सींबर्ीं धत दोषीींववरुध्द कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) तनराला ववद्यालयाच्या हस्ताींतरणाबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या

अनष
ीं ाने तपासणी करण्यात येत असन
ु ग
ू अद्याप अींततम तनणिय झालेला
नाही.

(३) हे खरे नाही. तथावप मा.श्री.नागोराव गाणार, वव.प.स. याींच्या तक्रारीनस
ु ार

स्व. बन्सराज शसींग ठाकूर एज्यक
ु े शन सोसाय्ीच्या शाळाींची चौकशी करण्यात
आली आहे .
(४) होय.

(५) याबाबत प्रथम खबरी अहवाल ददनाींक २७/१०/२०१७ अन्वये तहशसल
पोलीस ठाण्यात गन्
ु हा नोंदववण्यात आला आहे .
(६) प्रश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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उत्तरपत्र्रशिा तपासणीचे मानधन िेळेिर दे ण्याबाबत
(९)

*

३८७४० श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचणी :

ताराांकित

प्रश्न

क्रमाांि

२७४५४

ला

हदनाांि

२५ माचच, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय शालेय
शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शशक्षण मींडळाच्यावतीने घेण्यात येणाऱ्या

पररक्षेच्या उत्तरपत्रत्रका तपासणीसाठी इयत्ता १० वी करीता रुपये ४.५० व

१२ वी करीता रुपये ५.५० प्रमाणे मानधन ददले असन
ू मागील १५ वषािपासन
ू
हे च मानधन शमळत असन
ू त्यात वाढ करण्याची आवश्यकता आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) तसेच, माहे माचि-र्ेब्रव
ु ारी, २०१७ व माहे जुल-ै ऑगस््, २०१७ मध्ये

झालेल्या परु वणी पररक्षेचे पेपर तपासणीचे व बाह्यपररक्षकाींचे मानधन
शशक्षकाींना शमळाले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

एका

पेपर

तपासणीसाठी ककमान रुपये १५ मानधन वेळेत दे ण्याबाबत कोणती कायिवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही. परीक्षेशी तनगडीत ववववध घ्काींच्या
मानधनात वेळोवेळी वाढ करण्यात आलेली आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
-----------------
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राज्यातील प्रस्तावित ऑशलजपपि भिन नाशशि येर्े उभारण्याबाबत
(१०)

*

३७९८४ डॉ.अपि
ू च हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१३३१ ला हदनाांि

२५ जुल,ै २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय क्रीडा मां्रशी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

दे शात

उर्ारण्याच्या

ववववध

राज्याींच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

धतीवर

ऑशलजम्पक

महाराषरात

र्वनासाठी

ऑशलजम्पक

पण
ु े

शहर

र्वन
ककीं वा

शहरालगतच्या अन्यत्र स्वतींत्र २ एकर जागा उपलब्ध करून दे ण्याबाबत
सींचालनालयाकडून जजल्हार्धकारी, पण
ु े याींना पत्राद्वारे कळववण्यात आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पासाठी जजल्हार्धकारी, पण
ु े याींच्याकडून जागा

उपलब्ध करून दे ण्यात आली नसल्याने त्या पाश्विर्म
ू ीवर नाशशक महानगर
पररसरात जागा सींपाददत करून प्रस्ताववत ऑशलजम्पक र्वन नाशशक येथे

उर्ारण्याच्या अनष
ीं ाने शासनाकडून कोणता धोरणात्मक तनणिय घेण्यात
ु ग
आला आहे,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) व (३) प्रस्ताववत ऑशलजम्पक र्वनासाठी पण
ु े शहर ककीं वा पण
ु े शहरालगत
अन्यत्र

स्वतींत्र

२

एकर

जागा

उपलब्ध

करुन

दे ण्याबाबत

क्रीडा

सींचालनालयाच्या ददनाींक ०८ ऑक््ोबर, २०१४ व ददनाींक २४ नोव्हें बर, २०१४
रोजीच्या पत्रान्वये जजल्हार्धकारी, पण
ु े याींना कळववण्यात आले आहे . परीं तु

अद्याप जागा प्राप्त झालेली नाही. तसेच प्रस्ताववत ऑशलजम्पक र्वन
नाशशक येथे उर्ारण्याच्या अनष
ीं ाने शासनाकडून कोणताही धोरणात्मक
ु ग
तनणिय घेण्यात आलेला नाही.
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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पुण्यातील िररष्ट्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थयाांना
शशष्ट्यित्ृ तीची रक्िम दे ण्याबाबत

(११)

*

३८२१० अॅड.जयदे ि गायििाड : सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण

मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण्
ु यातील नामाींककत महाववद्यालयाींनी सन २०१६-१७ या वषािच्या पाच
हजार ववद्यार्थ्यायांचा ईबीसी रक्कमेचा धनादे श उच्च व तींत्रशशक्षण ववर्ागाने
महाववद्यालयाकडे पाठवन
ू शशषयवत्ृ तीची रक्कम दे ण्यात आली नाही, हे खरे
आहे काय,

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

आढळून

आले

व

तद्नस
ु ार

शशषयवत्ृ तीची

रक्कम

ववद्यार्थ्यायांना

दे ण्याबाबत कायिवाही करुन शशषयवत्ृ तीच्या रक्कमेचे ववद्यार्थ्यायांना वा्प न
करणाऱ्या महाववद्यालयावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.विनोद तािडे : (१) व (२) महाववद्यालयीन प्रवेशाच्यावेळी ईबीसी सवलत
पात्र ववद्यार्थ्यायांकडून शशक्षण शल्
ु क घेण्यात येत नाही. ईबीसी सवलत

योजनेंतगित सदर शशक्षण शल्
ु काची रक्कम प्रततपत
ू ीच्या स्वरुपात सींबर्ीं धत
महाववद्यालयाींना दे ण्यात येत.े त्यानस
ु ार ईबीसी सवलत योजनेंतगित पण
ु े

येथील महाववद्यालयातील ईबीसी सवलत पात्र ववद्यार्थ्यायांची सन २०१६-१७ या
वषािची शशक्षण शल्
ु काची अनज्ञ
ु ेय रक्कम प्रततपत
ू ीच्या स्वरुपात सींबर्ीं धत
महाववद्यालयाींना दे ण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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राज्यातील मुजस्लम समाजाला आरक्षण दे ण्याबाबत
*

(१२)

३७९७३ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.धनांजय मड
ां
ुां ,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मत
टिले,

श्री.अमरशसांह

श्री.खिाजा

बेग,

पांडडत,

श्री.आनांद

श्री.सततश

ठािूर,

चव्हाण,

अॅड.राहुल

अॅड.तनरां जन

नािेिर,

श्री.नरें द्र

डािखरे ,
पाटील,

श्री.किरण पािसिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४९९८ ला हदनाांि १४ डडसेंबर,

२०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास
मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मॉरे स महाववद्यालय, नागपरू मैदानात राषरीय मजु स्लम हक्क सींघषि
सशमतीच्यावतीने मजु स्लम समाजाला शैक्षणणक व नोकऱ्याींमध्ये आरक्षण
शमळण्यासाठी

एक

ददवसीय

धरणे

आींदोलन

करुन

आींदोलनाच्यावेळी

कतिव्यावर असणाऱ्या पोलीस अर्धकाऱ्याींमार्ित मा.मख्
ु यमींत्री व मा.राज्यमींत्री

याींना मागण्याींचे तनवेदन दे ऊन शासनाच्या प्रतततनधीने शशष्मींडळास र्े्

दे ण्याबाबत ववनींती केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ च्या दस
ु ऱ्या सप्ताहात
तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सींघषि

सशमतीच्या

शशष्मींडळास

शासनाच्या

कोणत्या

प्रतततनधीने र्े् दे ऊन चचाि केली आहे , तसेच सींघषि सशमतीने कोणकोणत्या
मागण्या केल्या व त्यापैकी कोणत्या मागण्या मान्य केल्या आहे त,
(३)

तसेच,

यावल

(जज.जळगाींव)

येथे

महाराषरीयन

मजु स्लम

आरक्षण

सशमतीच्यावतीने मजु स्लम समाज शशक्षणात मागे असल्याने त्याींना आरक्षण

शमळावे या मागणीसाठी यावल तहशसलदार कायािलयावर ददनाींक ६ जानेवारी,
२०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास मक
ु मोचाि काढण्यात आला, हे ही खरे आहे
काय,

(४) तसेच, मजु स्लम समाजाच्या सवांर्गण ववकासासाठी राज्य शासनाच्या

सामान्य प्रशासन ववर्ागाच्या अध्यादे शाद्वारे राज्यातील मजु स्लम समाजाला
शासकीय नोकरी, शैक्षणणक सोयी-सवु वधा इत्यादीमध्ये शासनाच्या ददनाींक

९ जुल,ै २०१४ रोजीच्या अध्यादे शान्वये ५ ्क्के आरक्षण दे ण्याबाबतच्या

तनणियानस
ु ार मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक १४ नोव्हें बर, २०१४ रोजी मजु स्लम
समाजाला नोकरीमध्ये व शैक्षणणक सींस्थेतील प्रवेशासाठी ५ ्क्के आरक्षण
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दे ण्याबाबत

अींतररम

तनणिय

दशिववला

असन
ू

मा.उच्च

न्यायालयाच्या

तनदे शानस
ु ार कोणतीही कायिवाही केली नसन
ू मा.उच्च न्यायालयाचे मत व
ददशातनदे शाचे स्वरुप काय आहे,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मजु स्लम समाजाला
आरक्षण दे ण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) होय.

(२) राषरीय मजु स्लम हक्क सींघषि सशमती चींद्रपरू याींना प्वधिन मैदान धरणे

स्थळी त्याींची कोणत्याही शासनाचे प्रतततनधीने र्े् घेतलेली नाही. सबब

त्याींनी मागण्याींचे तनवेदन जजल्हार्धकारी, चींद्रपरू कायािलयात सादर केले असे
चौकशीअींती तनवेदनकत्यांने साींर्गतले.
(३) होय हे खरे आहे .

(४) व (५) प्रस्तत
प्रकरणी मा.न्यायालयाने ददनाींक १४/११/२०१४ रोजी
ु

ददलेल्या आदे शाच्या अनष
ीं ाने ददनाक ०९/०७/२०१४ ते ददनाींक २३/१२/२०१४
ु ग
या काळातील शासकीय तसेच अनद
ु ातनत शैक्षणणक सींस्थामधील प्रवेश
अबार्धत ठे वण्यात आलेले आहे त. तसेच ददनाींक ०९/०७/२०१४ ते ददनाींक

१४/११/२०१४ या दरम्यानच्या काळातील शासकीय सेवेत झालेल्या तनयक्
ु त्या
अबार्धत राहणार आहे त. सध्या सदर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .
(६) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

नदी सांिधचन प्रिल्प प्रस्तािाला मान्यता दे ण्याबाबत
(१३)

*

३८०१५ श्री.जगन्नार् शशांदे, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर,

श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.अतनल परब, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, अॅड.राहुल नािेिर,
श्री.खिाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.नागोराि गाणार,

श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्रीमती
हुस्नबानू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्री.हररशसांग
राठोड, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनार् राजरू िर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.सतेज

ऊफच बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम, आकिच.अनांत गाडगीळ : सन्माननीय
पयाचिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील नदीकाठी वसलेल्या गाव-शहराींतील साींडपाण्यामळ
ु े नद्या

प्रदवु षत होऊन मानवी आरोग्य, शेती, वपण्याचे पाणी व नद्याींची जैवववववधता
यावर ववपरीत पररणाम व जलजन्य रोगाींमध्ये वाढ होत असल्याने यावर

प्रततबींध घालण्यासाठी नदी सींवधिनाचे २० प्रस्ताव सादर झाले परीं तु सदर
प्रकल्पाला गती न शमळल्याने सदरील नदी सींवधिन प्रकल्पाचा प्रस्ताव माहे

माचि, २०१४ पासन
प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
ू
त्यादरम्यान तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच शासनाने २० नदी खोऱ्याींचे सवेक्षण केले असन
ू यामध्ये मोठ्या
शहरातील साींडपाण्यामळ
ु े ७० ्क्के व औद्योर्गक साींडपाण्यामळ
ु े ३० ्क्के
नद्या प्रदवु षत झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वाढते नागरीकरण,

औद्योर्गक वापरामळ
ु े जलप्रदष
ू णात वाढ होत असल्याने सदरील प्रकल्पाला
चालना

दे ऊन

गाव-शहराींतील

प्रदवु षत

होणाऱ्या

नद्याींचे

सींवधिन

तसेच

राज्यातील या नैसर्गिक जलसींपत्ती व जलस्त्रोताींचे सरीं क्षण करण्याबाबत
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्यास, उक्त नदी सींवधिन प्रस्तावाींचे स्वरुप काय आहे व मानवी

आरोग्याच्यादृष्ीने महत्वाची असतानाही आजतागायत मींजरू ीअर्ावी प्रलींत्रबत
राहण्याची कारणे काय आहेत ?

श्री.रामदास िदम : (१) राषरीय नदी सींवधिन योजनेंतगित प्राप्त प्रस्ताव केंद्र
शासनास पाठववण्यात आले होते. तथावप सदर योजनेंतगित तनधी उपलब्ध

नसल्याचे केंद्र शासनाने कळववले असल्याने याबाबत सींबर्ीं धत स्थातनक
स्वराज्य सींस्थेस कळववण्यात आले आहे .
राज्य

नदी

सींवधिन

योजनेंतगित

प्राप्त

प्रस्तावाींच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

सींबर्ीं धताींना राज्य नदी सींवधिन योजनेतील मागिदशिक तत्वानस
ु ार प्रस्ताव
सादर करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे .

(२) केंदद्रय प्रदष
ू ण तनयींत्रण मींडळाने केलेल्या सवेक्षणानस
ु ार राज्यातील

प्रदवु षत पट्टय
ु यत्वे नागरी साींडपाण्यामळ
ु े प्रदवु षत झाल्या
् ातील नद्या मख्
आहे त.
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(३) राषरीय नदी कृतत योजनेंतगित पण
ु े शहरातील मळ
ु ा-मठ
ु ा नदी सींवधिनाच्या
अनष
ीं ाने साींडपाणी सींकलन व प्रकक्रया यासाठी केंद्र शासनामार्ित रुपये
ु ग
९९०.२६

को्ी

एवढ्या

खचािचा

प्रस्ताव

मींजूर

झालेला

असन
ू

पण
ु े

महानगरपाशलकेस रुपये २५.९९ को्ी रुपये तनगिशमत करण्यात आलेले आहे त.
प्रदष
ू ण

ववसगि

करण्यास

तनयींत्रण
बींदी

मींडळाने

घातलेली

उद्योगाींना

असन
ू

ववनाप्रकक्रया

उद्योगातन
ू

साींडपाण्याचा

तनशमित

होणाऱ्या

साींडपाण्यावर प्रकक्रया करून प्रकक्रयाकृत साींडपाणी बाहे र सोडण्याचे तनदे श
ददलेले आहे त.

राज्यातील महानगरपाशलका व नगरपाशलका याींना साींडपाणी व नागरी

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी त्याींच्या र्ाींडवली खचािच्या २५% तनधी राखून
ठे वण्याच्या सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.

राज्यात ददनाींक १२ ऑगस््, २०१६ च्या शासन तनणियान्वये नमाशम

चींद्रर्ागा प्रार्धकरणाची स्थापना करण्यात आलेली असन
ू सदर प्रकल्पासाठी
रुपये १६.८० को्ी तनगिशमत करण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

राज्यातील ग्रामीण भागातील अांत्योदय स्िस्त धान्य
शशधापत्र्रशिाधारिाांना धान्य दे ण्याबाबत
(१४)

*

३९१०७ श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी, श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.सांजय
ु श

दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण
पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.जनादच न चाांदरू िर : सन्माननीय अन्न ि

नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील दाररद्रय रे षख
े ालील अींत्योदय योजनेतील लार्ार्थ्यायांमधन
ू एक
ते दोन व्यक्ती असलेल्या कु्ुींबाची शशधापत्रत्रका अींत्योदय मधून प्राधान्य
यादीत

समाववष्

केली

जाणार

असन
ू

अींत्योदय

स्वस्त

धान्य

शशधापत्रत्रकाधारकाींना पव
ु ी शमळत असलेल्या ३५ ककलो धान्याऐवजी ५ ककलो
धान्य दे ण्याचा तनणिय शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, पात्र लार्ाथी शशधापत्रत्रकाधारकाींना आवश्यक ते १०० ्क्के
स्वस्त धान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तू शमळत नसल्याबाबतच्या तक्रारी

श्रमजीवी सींघ्नेचे सींस्थापक तथा माजी लोकप्रतततनधीींनी ठाणे, पालघर,

रायगड व नाशशक या ४ जजल्ह्याींमधील तहशसल कायािलयाकडे व शासनाकडे
दाखल केलेल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त आदे शामळ
ु े ग्रामीण र्ागातील अींत्योदय स्वस्त धान्य
शशधापत्रत्रकाधारकाींमध्ये नाराजी तनमािण झाल्याचे तनदशिनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ग्रामीण र्ागातील
अनेक गरजू व्यक्तीींवर उपासमारीची वेळ येणार असल्याने स्वस्त धान्य
शशधापत्रत्रकाधारकाींना पव
ु ी शमळत असलेले ३५ ककलो धान्य दे ण्याबाबत तसेच
प्राधान्यक्रमातील लार्ार्थ्यायांची यादी शासनस्तरावर तनजश्चत करून अींत्योदय
योजनेबाबत काढलेला आदे श त्वररत मागे घेण्याबाबत कोणती कायिवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

(३) हे खरे नाही.

(४) राज्यातील शशधापत्रत्रकाधारकाींचे आधार शसडीींगचे काम सरु
ु आहे . त्या

आधार शसडीींगनस
ु ार इष्ाींक बदलाची कायिवाही सरु
ु असन
ू , कोणताही पात्र व
योग्य लार्ाथी अन्नधान्याच्या लार्ापासन
ू वींर्चत राहणार नाही, याबाबत
दक्षता घेण्यात येत आहे .

अींत्योदय अन्न योजनेतील ज्या शशधापत्रत्रकाधारकाींना प्राधान्य कु्ुींब

लार्ार्थ्यायांमध्ये समाववष् करण्यात आले आहे , त्याींना राषरीय अन्नसरु क्षा
अर्धतनयमातील तरतद
ु ीनस
ु ार प्रततमाह प्रततव्यक्ती ५ ककलो अन्नधान्याचा
परु वठा करण्यात येत आहे . अशा प्रकारे लार्ार्थ्यायांना अन्नधान्याचा लार्

शमळण्यापासन
ू वींर्चत ठे वण्यात आले नसल्याने, सदर तनणिय सद्य:जस्थतीत
रि करण्याचा प्रश्न उद्र्वत नाही.
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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राज्यात डाळीसह िाांदे, खाद्यतेल तसेच इतर जीिनािश्यि
िस्तूांिरील दरिाढ रोखण्याबाबत
(१५)

*

३७६४० श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण

पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण,
श्री.धनांजय मड
ुां ,े डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे , श्री.सतु नल तटिरे , श्री.जयिांतराि
जाधि,

अॅड.तनरां जन

डािखरे ,

श्री.अमरशसांह

पांडडत,

श्री.जगन्नार्

शशांदे,

श्री.खिाजा बेग, श्री.प्रिाश गजशभये, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.आनांदराि

पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनार् राजरू िर, श्री.रामराि

िडिुते, श्री.रामहरी रुपनिर, आकिच.अनांत गाडगीळ, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.अशोि

ऊफच भाई जगताप, श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी, श्री.सभ
ु श
ु ाष
झाांबड, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.हररशसांग राठोड,
श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.नागोराि
गाणार, श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय अन्न

ि नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राज्यात सणासद
ु ीच्या ददवसात डाळीसह काींदे, खाद्यतेल, खतनज तेल
तसेच इतर जीवनावश्यक वस्तच
ूीं े दर माहे

सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा

त्यादरम्यान वाढल्यामळ
ु े नागरीकाींमध्ये असींतोष पसरला होता परीं तु आता

पन्
ु हा खाद्यतेल, ताींदळ
ू , इींधन इत्यादी वस्तच
ूीं ी र्ाव वाढण्याची शक्यता

तनमािण होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशिनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सन २०१७ मध्ये खरे दी केलेली २५ लाख २५ हजार जक्वीं्ल
तरू डाळ स्वस्त धान्य दक
ु ानातन
ू रुपये ५५ प्रततककलो दराने ववकण्याचा तनणिय

शासनाने घेतला असन
ू ही खरे दी केलेली तरू डाळ माहे डडसेंबर, २०१७ व
जानेवारी, २०१८ मध्ये शशधापत्रत्रकाधारकाींना स्वस्त धान्य दक
ु ानात अद्यापी

वा्प करण्यात आली नाही तसेच तरू डाळ स्वस्त धान्य दक
ु ानातन
ू ववकली
जाण्याची शक्यता कमी असल्याने ती खाजगी बाजारपेठेत तसेच मॉलमध्ये
ववक्री

करण्याबाबतचा

तनणिय

घेण्यासाठी

व

त्याडाळीचे

दर

पन्
ु हा
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ठरववण्यासाठी मा.पणन मींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली मींत्रत्रमींडळ उपसशमती माहे
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान स्थापन करण्यात आली, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त सशमतीने आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे

काय, या अहवालात कोणत्या शशर्ारशी करण्यात आल्या आहे त, त्याचे
थोडक्यात स्वरुप काय आहे,

(४) तसेच, शासनाच्या साविजतनक ववतरण व्यवस्थेद्वारे (स्वस्त धान्य
दक
ु ान) तरू डाळ दे ण्याच्या योजनेस सरु
ु वात झाली असन
ू तरू डाळ योजनेस

गावामध्ये अनास्था ददसन
येत असल्याने बाजारर्ावापेक्षा केवळ पाच
ू

रुपयाींनी कमी दर असलेल्या तरू डाळ योजनेस नागररकाींनी प्रततसाद ददला
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास आले, हे ही
खरे आहे काय,

(५) असल्यास, बाजार हस्तक्षेप योजनेंतगित जजल्हा परु वठा ववर्ागामार्ित
राज्यातील

स्वस्त

धान्य

दक
ु ानाींमधन
ू

शशधापत्रत्रकाधारकाींना

रुपये

५५ प्रततककलो दराने तरू डाळीचे वा्प करण्यात येत असन
ू पाींढरी ्रर्ले
आणण शशजण्यास ववलींब लागणारी ही तरू डाळ तनकृषठ दजािची असल्याच्या

तक्रारीही प्राप्त झाल्या असन
ू सदर प्रकरणी प्राप्त झालेली तनववदा प्रकक्रया व
तरू डाळ ववक्री प्रकक्रयेत गैरव्यवहार झाल्याचे लोकप्रतततनधीींनी माहे डडसेंबर,

२०१७ व जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान पत्रान्वये शासनाच्या
तनदशिनास आणून ददले, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सविसामान्य

जनतेच्या लार्ासाठी स्वस्त धान्य दक
ु ानावर शशधापत्रत्रकाधारकाींना तरू डाळ

उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत तसेच जीवनाश्यक वस्तच
ूीं े व डाळीचे दर कमी
करुन दरवाढ रोखण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री.धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.

(२), (३), (४), (५) व (६) सहकार ववर्ागाच्या ददनाींक २८/११/२०१७ रोजीच्या
शासन तनणियान्वये राज्य शासनामार्ित बाजार हस्तक्षेप योजनेंतगित खरे दी
करण्यात

आलेल्या

तरु ीची

र्रडाई

करून

प्राप्त

तरू डाळीची

रास्तर्ाव

दक
ु ानातन
ू रुपये ५५/- या दराने ववक्री करण्याचा तनणिय घेण्यात आला असन
ू
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त्यानस
ु ार ववक्री करण्यात येत आहे . परीं तु खल्
ु या बाजारात डाळीींच्या ककीं मतीत

MSP च्या जवळपास सध
ु ारणा होण्याच्या पररजस्थतीत रुपये ५५/- प्रततककलो
या तरु डाळीच्या ववक्री दरात बदल करण्याचे तसेच स्वस्त धान्य दक
ु ानातन
ू

ववक्री होण्याची शक्यता कमी असल्याने खाजगी बाजार, मॉल्स याींना दे खील
तरू डाळ ववक्री करण्याचा तनणिय घेणे याबाबतचे अर्धकार मा.मींत्री (पणन)
याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या मींत्रत्रमींडळ उपसशमती दे ण्यात आले

आहे त. सदर तरू डाळीची रास्तर्ाव दक
ु ानाींमार्ित ववक्री सरू
ु असन
ू डाळीच्या
गण
ीं र्ाित कोणतीही तक्रार प्राप्त नाही.
ु वत्तेसद

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

मुांबई विद्यापीठ लॉ अॅिॅडमीत (उमला) पाच िषाचचा
अभ्यासक्रम सुरु िरण्याबाबत

(१६)

*

३७७८९ अॅड.अतनल परब, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि

ऊफच भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे,
श्रीमती

हुस्नबानू खशलफे, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.अमरनार् राजरू िर,
श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.जनादच न चाांदरू िर : सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण
मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ॅ ॅ डमी (उमला)
ुीं ई ववद्यापीठाने शल्
ु क आकारुन सरु
ु केलेल्या लॉ अक
पदवी व पदव्यत्ु तर असा पाच वषािच्या अभ्यासक्रमाकडे ववद्यापीठाचे दल
ि
ु क्ष

होत असन
ू आवश्यक त्या सोयीसवु वधा उपलब्ध करण्यात येत नसल्यामळ
ु े
सन २०१५ मध्ये सरु
ु करण्यात आलेला अभ्यासक्रम बींद पडण्याच्या मागािवर
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) तसेच, न्यायमत
ू ी अर्य ओक याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या
उमलाच्या

सल्लागार

सशमतीच्या

चार

बैठकी

झालेल्या

असन
ू

त्यात

ववद्यार्थ्यायांच्या व्यवस्थेच्यादृष्ीने महत्वपण
ू ि शशर्ारशी केलेल्या असतानाही
त्याकडे ववद्यापीठ दल
ि करीत असल्याचेही तनदशिनास आले, हे ही खरे आहे
ु क्ष
काय,

22

(३) असल्यास, उक्त अभ्यासक्रम बींद पडण्याची कारणे काय आहे त, तसेच

ववद्यापीठ बींद पडल्यास दीडशे ववद्यार्थ्यायांचे र्ववतव्य धोक्यात येणार आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

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

आढळून

आले,

तद्नस
ु ार

पाच

वषािचा

अभ्यासक्रम

पव
ि त
ू व

सरु
ु

करण्याबाबत कायिवाही करुन सींबर्ीं धत जबाबदार असणाऱ्या सींस्थेवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) नाही, ददनाींक ११ सप््ें बर, २०१७ रोजी न्यायमत
ू ी अर्य ओक याींच्या

अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या सशमतीच्या शशर्ारशीींच्या अनष
ीं ाने शशक्षक
ु ग
र्रतीबाबत ददनाींक ०८ र्ेब्रव
ु ारी, २०१८ रोजी थे् मल
ु ाखत घेऊन ४ सहा्यक
प्राध्यापकाींची तात्परु त्या स्वरुपात ११ मदहन्याींकरीता नेमणक
ू
आलेली आहे .

करण्यात

(३) हे खरे नाही.

(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

हहांगोली जजल््यातील ियाधू नदीत प्रदवु षत झाल्याबाबत
(१७)

*

३९१६५ श्री.रामराि िडिुते : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७३५८ ला

हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय
पयाचिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सेनगाींव, दहींगोली, कळमनरु ी (जज.दहींगोली) या तीन तालक्
ु यात वाहत
असणारी कयाधू नदी दहींगोली शहरातील साींडपाण्यामळ
ु े प्रदवु षत झाली आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त नदी प्रदवु षत झाल्यामळ
ु े ततन्ही तालक्
ु यातील पाणी

दवु षत झाल्याने तेथील जनतेला वपण्याच्या पाण्याचा त्रास होत आहे , हे ही
खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

दहींगोली

जजल्ह्यातील कयाधू नदीतील प्रदष
ू ण रोखण्याबाबत कोणती कायिवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

(२) हे खरे नाही, प्रश्नाधीन ततन्ही तालक्
ु याींना कयाधू नदीवरुन पाणीपरु वठा
करण्यात येत नाही.

(३) व (४) सदर प्रदष
ू ण रोखण्याकररता नगरपररषद, दहींगोली याींच्यावतीने

१५ दशलक्ष घनमी्र (MLD) क्षमतेच्या साींडपाणी प्रकक्रया केंद्राची (STP)
उर्ारणी करण्यात येत आहे.

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

मुांबई विद्यापीठाच्या परीक्षाांचा तनिाल जाहीर िरण्याबाबत
(१८)

*

३८६४२ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.िवपल पाटील,

श्री.मोहनराि िदम, श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मत
ां टिले,
श्री.अमरशसांह

पांडडत,

श्री.सततश

चव्हाण,

अॅड.तनरां जन

डािखरे ,

श्री.शरद

रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, डॉ.सध
ु ीर ताांबे,
श्रीमती

हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील,
आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनार्
राजूरिर, श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्री.विजय ऊफच
भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.रामतनिास शसांह,

श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४९२७ ला
हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय
उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ई ववद्यापीठाच्या पदवीच्या पदहल्या सत्रातील परीक्षाींचे मल्
ु याींकन पण
ू ि
करून तनकाल वेळेत जाहीर करण्यासाठी उच्च व तींत्रशशक्षण ववर्ागाने ददलेली

ददनाींक १० जानेवारी, २०१८ पयंतची मद
ु त सींपन
ू ही अद्याप सम
ु ारे पाच लाख

उत्तरपत्रत्रकाींचे मल्
ु याींकन झाले नसल्याने परीक्षा ददल्यापासन
ू ४५ ददवसाच्या
आत तनकाल जाहीर करण्याची जबाबदारी मब
ुीं ई ववद्यापीठाने जस्वकारुनही
पार पाडली नाही, हे खरे आहे काय,
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(२)

तसेच,

मब
ींु ई

ववद्यापीठात

कला,

ववज्ञान

व

वाणणज्य

शाखेचे

पन
ु मल्
ुि याींकनासाठीचे अजि कमी प्रमाणात आले तरी सहा हजार उत्तरपत्रत्रकाींचे

पन
ु मल्
ुि याींकन प्रलींत्रबत असन
ू त्याींचे तनकाल जादहर करण्यात आले नसल्याचे
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास आले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, मब
ुीं ई ववद्यापीठाच्या सींगणकाधाररत मल्
ु याींकन पध्दतीचा
गोंधळ झाल्याने मागील सत्रात गहाळ झालेल्या उत्तरपत्रत्रकाच्या प्रकरणाची

सीबीआयमार्ित चौकशी करावी आणण माजी कुलगरु
ु याींच्यासोबतच तनकाल

गोंधळासाठी जबाबदार असणाऱ्या सींबर्ीं धत व्यक्तीींवरही कारवाई करावी, अशी

मागणी ववववध सींघ्नाींकडून होत आहे तसेच मब
ुीं ई ववदयापीठाच्या ऑनलाईन
मल्
ु याींकनामळ
ु े ववदयापीठाला दप्ु प् आर्थिक र्ार सहन करावा लागत असन
ू ,
ववदयापीठाची

आर्थिक

पररजस्थती

सजु स्थतीत

नसताींना

खचािचा

प्रश्न

प्रशासनासमोर तनमािण झाला असल्याचे ददनाींक २ जानेवारी, २०१८ रोजी वा
त्यासम
ु ारास तनदशिनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

मब
ुीं ई ववद्यापीठाच्या ऑनलाईन मल्
ु याींकन घो्ाळयाची

चौकशी करण्यासाठी श्री.एस.व्ही.आर. श्रीतनवास, सर्चव, मादहती तींत्रज्ञान
याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या त्रत्रसदस्यीय सशमतीने आपला अहवाल

शासनास सादर केला आहे काय, अहवालाचे स्वरुप काय आहे व त्यावर
कोणती कायिवाही करण्यात आली, तसेच मब
ुीं ई ववद्यापीठाच्या तनकालात
गोंधळ झाल्यानींतरही ऑनलाईन तनकालाचे काम करणाऱ्या मेरर् रॅ क

कींपनीवर कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याचे व सदर कींपनीला पण
ू ि रक्कम

अदा केल्याचे ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशिनास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, मब
ुीं ई ववद्यापीठाच्या परीक्षाींच्या गोंधळामळ
ु े तनकालास उशशर
होऊन, पन
ु मल्
ुि याींकन तनकालातही गोंधळ झाला, अद्याप ववद्यार्थ्यायांच्या
छायाींककत

प्रती

शमळालेल्या

नाही

त्यामळ
ु े

राज्यातील

पदव्यत्ु तर

अभ्यासक्रमाच्या तनकालाच्या प्रततक्षेत असलेल्या ककत्येत ववद्याथांनी वषि
वाया जाऊ नये म्हणून पदव्यत्ु तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊन ठे वला असन
ू
सदर ववद्यार्थ्यायांचे वषि वाया गेलेले असतानाच ववद्यार्थ्यायांनी पदव्यत्ु तर
प्रवेशासाठी ददलेली शल्
ु क महाववद्यालये परत करीत नाहीत तसेच इतर

25

ववववध ववद्या शाखाींमधील ववद्यार्थ्यायांना उच्च शशक्षणाच्या आणण ववदे शी
शशक्षणाच्या सींधी गमवाव्या लागल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(६)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

सदरील

ववदयापीठाला ऑनलाईन मल्
ु याींकन व पेपर तपासणीसाठी अनद
ु ान दे ण्याबाबत
तसेच

प्रलींत्रबत उत्तरपत्रत्रकाींचे

पन
ु मल्
ुि याींकन

करुन प्रलींत्रबत

तनकालाींमळ
ु े

ववद्यार्थ्यायांचे होत असलेले शैक्षणणक नक
ु सान ववचारात घेता सदर तनकाल
लवकर लावण्याबाबत व ववद्यार्थ्यायांना नक
ु सान र्रपाई दे ण्याबाबत कायिवाही
करुन ववद्यापीठातील गोंधळाला आणण गैरकारर्ाराला जबाबदार असलेल्या
सींबर्ीं धत अर्धकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री.विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.

मब
ुीं ई ववद्यापीठाच्या पदहल्या सत्राचे म्हणजेच माचि-एवप्रल, २०१७ ला

झालेल्या पररक्षाींचे तनकाल हे १९ सप््ें बर, २०१७ पयंत जादहर करण्यात
आलेले आहे त. तर दस
ु ऱ्या सत्रातील परीक्षा म्हणजेच ऑक््ोबर-नोव्हें बर,
२०१७ ला झालेल्या परीक्षाींचे तनकाल लावण्याचे काम चालू आहे .
(२) हे खरे नाही.
सम
ु ारे

प्रथम सत्र २०१७ च्या परीक्षाींच्या पन
ु मल्
ुि याींकनासाठी ववद्यापीठाकडे
८५

हजार

एवढे

अजि

आले

होते,

त्यापैकी

पन
ु मल्
ुि याींकनाचे तनकाल ववद्यापीठाने जाहीर केले आहेत.

जवळपास

सवि

(३) हे अींशत: खरे आहे .
(४) हे अींशत: खरे आहे .

मब
ुीं ई ववद्यापीठाच्या ऑनलाईन मल्
ु याींकनाबाबत ज्या काही ताींत्रत्रक

चूका झाल्या त्याबाबत चौकशी करण्यासाठी श्री एस.व्ही.आर. श्रीतनवास,
सर्चव, मादहती व तींत्रज्ञान याींच्या अध्यक्षतेखाली त्रत्रसदस्यीय सशमती
नेमण्यात आली आहे . त्याचा अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे .
(५) हे खरे नाही.
परदे शी

शशक्षण

घेऊ

इजच्छणाऱ्या

ववद्यार्थ्यायांच्या

मागणीनस
ु ार

ववद्यापीठाने सम
ु ारे ८ हजार ववद्यार्थ्यायांना कॉन्र्ीडेंशशअल तनकाल उपलब्ध

करुन ददले होते. तसेच पदव्यत्ु तर प्रवेशासाठी ववद्यापीठाने वेळोवेळी मद
ु त
वाढवन
ू ददलेली होती.
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(६)

ऑनस्क्रीन

माकींगमध्ये

झालेल्या

ववलींबाच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

चौकशी

करण्यासाठी शासनाने गठीत केलेल्या चौकशी सशमतीचा अहवाल प्राप्त
झाल्यावर याबाबत योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.
-----------------

पण
ु े येर्ील रा्रशशाळा ि महाविदयालयात शशक्षि
उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(१९)

*

३८४३७ आकिच.अनांत गाडगीळ : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े येथील रात्रशाळा व महाववदयालयात दब
ु ार नोकरी करीत असलेल्या

१४५६ शशक्षकाींची सेवा शासनाने एका पररपत्रकाद्वारे माहे मे, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान समाप्त केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ७ मदहने होवन
ू ही त्या जागी पयाियी शशक्षक उपलब्ध करुन न

ददल्याने दहावी-बारावीच्या पररक्षा काही ददवसाींवर असताना रात्रशाळे त व
महाववदयालयात शशकणाऱ्या ववदयार्थ्यायांचे र्ववतव्य धोक्यात आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पण
ु े येथील
रात्रशाळा व महाववदयालयात शशक्षक उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) दब
ु ार सेवा करणाऱ्या शशक्षकाींना कमी केल्यानींतर सदर ररक्त पदावर
अततररक्त शशक्षकाींची तनयक्
ु तीने सेवा उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या आहे ,
यामळ
ु े ववद्यार्थ्यायांचे कोणत्याही प्रकारचे शैक्षणणक नक
ु सान झालेले नाही.
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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मुांबईतील ितनष्ट्ठ महाविद्यालयातील शशक्षिाांच्या
समस्याांिर उपाययोजना िरण्याबाबत

(२०)

*

३९२०१ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती
हुस्नबानू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.जयांत पाटील :
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई ववर्ागातील कतनषठ महाववद्यालयातील अनेक शशक्षक अततररक्त

ठरववण्यात आल्याने शशक्षकाींना अनेक समस्याींचा सामना करावा लागत
असन
मब
ू
ुीं ईतील अततररक्त शशक्षकाींच्या समायोजनासाठी माहे ऑक््ोबर,

२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान उत्तर ववर्ागातन
ू पजश्चम ववर्ागात शशक्षकाींचे
ररक्त जागी समायोजन करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, समायोजन करण्यात आलेल्या शशक्षकाींचे वेतन ४ मदहने

होवन
ू ही दे ण्यात आले नसल्याने शशक्षक वेतनाच्या प्रततक्षेत आहे त तसेच
कतनषठ महाववद्यालयाींची सींचमान्यता महाराषर खाजगी शाळे तील कमिचारी
(सेवेच्या शती) अर्धतनयम, १९८१ आणण बोडािने अभ्यासक्रमात तनधािररत

केल्याप्रमाणे केली नसल्याने त्याींचे नक
ु सान झाल्याचा आरोप शशक्षकाींकडून
करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शालाथि प्रणालीत अडचणी आल्यामळ
ु े वेतन शमळण्यास उशशर

होत असल्याचे कारण शशक्षण तनरीक्षक पजश्चम कायािलय, मब
ुीं ई याींनी ददले
असन
ू

मान्यतेच्या

प्रश्नाींसोबतच

सन

२०१२

पासन
ू

तनयक्
ु त

केलेल्या

शशक्षकाींना तनयक्
ु ती ददनाींकापासन
ू मान्यता दे णे, सेवातनवत्ृ ताींना तनवत्ृ तीवेतन
दे णे इत्यादी प्रश्न प्रलींत्रबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शशक्षकाींचे उपरोक्त
प्रश्न तनकाली काढण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) अींशत: खरे आहे .

सदर समायोजन ऑगस््, २०१७ मध्ये करण्यात आले होते.

(२) हे खरे नाही.
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(३) अींशत: खरे आहे .

(४) व (५) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

डॉ.अल्लाम इक्बाल उदच ु शाळा (ता.दारव्हा, जज.यितमाळ) येर्ील
तुिडयाांना अनुदान दे ण्याबाबत

(२१)

*

३८२८४ श्री.खिाजा बेग, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल

नािेिर, श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) मौजा लाडखेड (ता.दारव्हा, जज.यवतमाळ) येथे सन १९८७ पासन
ू सरु
ु
असलेल्या डॉ.अल्लाम इक्बाल उदि ु माध्यशमक व उच्च माध्यशमक या

अल्पसींख्याक दजाि प्राप्त झालेल्या इयत्ता ५ वी ते ७ वी च्या वगि तक
ु डयाचे
ददनाींक ८ ऑगस््, २०१६ रोजी शशक्षण आयक्
ु त याींच्या आदे शानस
ु ार
मल्
ु याींकन झाले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी झालेल्या मल्
ु याींकनाबाबतचे अहवाल शशक्षण
उपसींचालक, अमरावती याींना पाठववण्यात आलेले आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर सींस्थाींच्या

इयत्ता ५ वी ते ७ वी च्या ववनाअनद
ु ातनत तक
ु डयाींना अनद
ु ान दे ण्याबाबत
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) या सींदर्ाित आवश्यक कायिवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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नाांदेड जजल््यातील राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनाांची
िामे पूणच िरण्याबाबत
(२२)

*

३८६८३ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मां्रशी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ग्रामीण र्ागातील नागररकाींना स्वच्छ आणण शद्ध
पाणी
ु

शमळावे या उिेशाने शासनाकडून गाव, वाडी, वस्त्याींसाठी राषरीय ग्रामीण
पेयजल योजना, मख्
ु यमींत्री ग्रामीण पेयजल योजना अशा ववववध योजना
राबववण्यात आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नाींदेड जजल्ह्यातील राषरीय ग्रामीण पेयजल कायिक्रमाींतगित

८८ योजनाींची कामे सन २०१७-१८ च्या कृती आराखडयानस
ु ार मींजूर झाली
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ग्रामीण पेयजल योजनेंतगित मींजूर झालेल्या ८८ योजनाींपक
ै ी

३० योजना प्रलींत्रबत असन
ू र्क्त ४ योजनाींतन
ू प्रत्यक्षात पाणीपरु वठा सरू
ु
करण्यात आला आहे तसेच मख्
ु यमींत्री ग्रामीण पेयजल योजनाींची कामेदेखील
प्रततक्षेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर योजनाींची
कामे पण
ू ि करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) होय.
(२) अींशत: खरे आहे .

राषरीय ग्रामीण पेयजल कायिक्रमाींतगित प्रगतीपथावरील ८१ योजनाींचा

सन २०१७-१८ च्या कृती आराखडयामध्ये समावेश आहे .
(३) व (४) अींशत: खरे आहे.
राषरीय

ग्रामीण

पेयजल

कायिक्रमाींतगित

प्रगतीपथावरील

८१ योजनाींपक
ै ी २० योजनाींद्वारे २६ गावे/वाडी/ताींडयाींना पाणीपरु वठा सरु
ु
करण्यात आला आहे . मख्
ु यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायिक्रमाींतगित जजल्ह्यातील

३९ योजनाींचा समावेश असन
ू त्यातील १७ योजनाींना प्रशासकीय व ताींत्रत्रक
मान्यता दे ऊन, तनववदा प्रशसध्द करण्यात आल्या आहे त. ९ योजनाींची

30

अींदाजपत्रके ताींत्रत्रक सशमतीसमोर सादर करण्यात आली आहे त. १ योजनेस
ताींत्रत्रक सशमतीची मान्यता दे ण्यात आली आहे . २ योजना जल स्वराज्य

्प्पा-२ अींतगित व १ योजना महाराषर जीवन प्रार्धकरण मार्ित करण्यात

येत आहे . १ योजनेच्या उद्र्वाबाबत र्ज
ु ल सवेक्षण आणण ववकास यींत्रणेस
प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे . ५ योजनाींची अींदाजपत्रके तयार करण्याची

कामे चालू असन
ू , ३ योजना पण
ू ि व्यवहायिता अहवालानस
ु ार अव्यवहायि
असल्याने वगळण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

अहमदनगर जजल््यात स्िस्त धान्य दि
ु ानातून
गव्हाचे वितरण िरण्याबाबत

(२३)
ऊफच

*

३८८५९ डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि

भाई

जगताप,

श्री.आनांदराि

पाटील,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्रीमती

हुस्नबानू खशलफे, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.विक्रम िाळे , श्री.बाळाराम पाटील :
सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अहमदनगर जजल्ह्यात जजल्हा परु वठा ववर्ागाने प्रत्येक तालक्
ु याचे
गव्हाचे तनयतन कमी करुन त्याऐवजी मक्याचे तनयतन करण्याबाबत

कळववले असन
ू अहमदनगर जजल्ह्यात १६ हजार जक्वीं्ल मक्याचे ववतरण
स्वस्त धान्य दक
ु ानातन
ू केले जाणार असल्याचे तनदशिनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, गव्हाचे ववतरण कमी करण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन याबाबत लार्ार्थ्यायांचे

ववरोध लक्षात घेता अन्न व नागरी परु वठा ववर्ागाच्या ददनाींक १९ डडसेंबर,

२०१७ रोजीच्या आदे शाचा पन
ु वविचार करुन गव्हाचे ववतरण करण्याबाबत
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) आधारर्त
ू ककीं मत खरे दी योजनेंतगित राज्यात खरे दी करण्यात
आलेल्या

र्रडधान्याचे

वा्प

ववकेंदद्रत

खरे दी

योजनेंतगित

राज्यातच

करण्याबाबत केंद्र शासनाचे धोरण आहे . सदर धोरणानस
ु ार राज्यामध्ये खरे दी
करण्यात आलेल्या ज्वारी व मका या र्रडधान्याचे वा्प त्याप्रमाणात

गव्हाचे तनयतन कमी करुन राषरीय अन्नसरु क्षा अर्धतनयमान्वये ववदहत
केलेल्या प्रततककलो रुपये १/- या दराने लक्ष्य तनधािररत साविजतनक ववतरण
व्यवस्थेंतगित करावयाचे असल्याने, केंद्र शासनाच्या धोरणाींची अींमलबजावणी
करण्यात येत आहे .

(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

स्िामी वििेिानांद हायस्िूल आणण ितनष्ट्ठ महाविद्यालय, िुलाच, मुांबई
येर्े तनयमबा्यररत्या मुखयाध्यावपिेची तनयुक्ती िेल्याबाबत

(२४)

*

३८३६८ अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.आनांद ठािूर,

श्री.खिाजा बेग : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) स्वामी वववेकानींद हायस्कूल आणण कतनषठ महाववद्यालय, कुलाि, मब
ींु ई
(अल्पसींख्याींक सींस्था अनद
ु ातनत दहींदी माध्यम) या हायस्कूलमध्ये शासनाच्या

तनयमाींचे उल्लींघन करुन नवीन मख्
ु याध्यावपकेची तनयक्
ु ती करण्यात आल्याचे
माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शासनाच्या तनयमाींचे
उल्लींघन

करुन

मख्
ु याध्यावपकेची

र्रती

केल्याप्रकरणी

सींबर्ीं धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

दोषी

असलेल्या
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त्रबजस्मल्ला भट िॉलेज ऑफ फामचसी, खडिली (ता.िल्याण, जज.ठाणे)
येर्ील महाविद्यालयािर िारिाई िरण्याबाबत
(२५)

*

३८२५७ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खडवली (ता.कल्याण, जज.ठाणे) येथे त्रबजस्मल्ला एजुकेशन रस्् अींतगित
त्रबजस्मल्ला र्् कॉलेज ऑर् र्ामिसी ह्या महाववद्यालयात डी र्ामि सह

अनेक अभ्यासक्रम शशकवले जात असन
ू त्यासाठी ववद्यार्थ्यायांकडून लाखो
रुपयाींचे शल्
ु क आकारले जातात, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सदर

महाववद्यालयाला

मान्यता नसन
ू

ते

बेकायदे शीर

चालववले जात असल्याने त्यातील शेकडो ववद्यार्थ्यायांचे र्ववषय धोक्यात आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सींस्थाचालक अजीमदु िन त्रबजस्मल्ला शेख, रा.वडाला, मब
ुीं ई
ह्याींनी

पालकाींकडून

लाखो

रुपये

शल्
ु काच्या

स्वरुपात

घेतले

असन
ू

त्याववरोधात द््वाळा पोलीस ठाण्यात र्सवणक
ु ीची तक्रार नोंदववण्यात आली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर प्रकरणी

पोशलसाींकडून गन्
ु हा दाखल करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

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

(४) सदर प्रकरणी तींत्रशशक्षण सींचालनालय, महाराषर राज्य, मब
ींु ई याींचेकडे
तक्रार प्राप्त झालेली होती. त्यानष
ीं ाने सहसींचालक, तींत्रशशक्षण ववर्ागीय
ु ग
कायािलय,

मब
ुीं ई

सशमतीने

ददनाींक

याींचेस्तरावर

जव्दसदस्यीय चौकशी

सशमती

१६/२/२०१८

ददनाींक

गठीत
रोजी

१४/०२/२०१८

करण्यात

सींस्थेची

चे

आली

तपासणी

आदे शान्वये

आहे .

केली

सदर

असन
ू ,

सींस्थेच्या इमारतीला ददनाींक १४/२/२०१८ रोजी पोशलसाींनी सील केल्याचे
सशमतीच्या तनदशिनास आले.
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सदर

सींस्थेववरुध्द

श्री.अकील

मोहम्मद

शसध्दीकी

प्े ल

याींनी

कल्याण तालक
ु ा पोलीस स््े शन, जज.ठाणे ग्रामीण याींचेकडे र्सवणुकीची
तक्रार दाखल केली असन
ू त्या तक्रारीनस
ु ार कल्याण पोलीस स््े शन येथे
गन्
ु हा रजजस््र नीं. ३०८/१७, र्ा.दीं .वव.स. कलम ४२०, ४०६, ४६७, ४६८, ४७१,

३४ ददनाींक २५/१२/२०१७ अन्वये गन्
ु हा दाखल केलेला आहे . सदर गन्
ु ह्याच्या

अनष
ीं ाने कल्याण तालक
ु ग
ु ा पोलीस स््े शन, जज.ठाणे ग्रामीण याींचेकडून पढ
ु ील
कायिवाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

अल्राटे ि शसमें ट शलशमटे ड, धचखले (ता.िाडा, जज.पालघर)
िांपनीिर िारिाई िरण्याबाबत
(२६)

*

३७६६३ श्री.रविांद्र फाटि, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय पयाचिरण

मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अल्रा्े क शसमें ् शलशम्े ड कींपनीने बेकायदे शीरररत्या र्चखले (ता.वाडा,
जज.पालघर) येथील ओढ्याचा नैसर्गिक प्रवाह बींद करुन कींपनीमध्ये तनमािण

होणारे केशमकलयक्
ु त दवु षत साींडपाणी शेतकऱ्याींच्या शेतात सोडत असल्याचे
तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बींद केल्याने आणण केशमकलयक्
ु त
दवु षत

साींडपाणी

शेतकऱ्याींच्या

शेतात

सोडल्यामळ
ु े

शींर्राहून

अर्धक

शेतकऱ्याींचे मागील ७ वषांपासन
ू मोठे आर्थिक नक
ु सान झालेले आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, केशमकलयक्
ु त दवु षत पाण्यामळ
ु े शेतकऱ्याींच्या जीववतास धोका
तनमािण

झाल्याने

लोकप्रतततनधीींनी

माहे

ऑक््ोबर,

२०१७

मध्ये

त्यादरम्यान मा.पयािवरण मींत्री याींना तनवेदन ददले, हे ही खरे आहे काय,

वा

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन र्चखले (ता.वाडा,

जज.पालघर) येथील शेतकऱ्याींच्या झालेल्या नक
ु सानाबाबत कायिवाही करुन
प्रदष
ू ण करणाऱ्या सींबर्ीं धत कींपनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

34

श्री.रामदास िदम : (१) हे अींशत: खरे आहे .

जून, २०१५ मध्ये र्रनेस ऑईलच्या साठवणक
ू ्ाकीतन
ू ऑईलयक्
ू त

साींडपाणी बाहे र गेले होते.

(२) मे.अल्रा्े क शसमें ् शल. या उद्योगाकडून र्रनेस ऑईल साठवणक
ु ीच्या

दठकाणापासन
उद्योगामधील बाहे रील नाल्यात वाहून गेलेले ऑईलयक्
ू
ु त
साींडपाणी १८ शेतकऱ्याींच्या १५.३३ हे क््र बार्धत क्षेत्रात असल्याचे तालक
ु ा
कृषी अर्धकारी, वाडा याींनी प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर केलेला आहे .

(३) व (४) ददनाींक १२/१२/२०१७ रोजी प्राप्त तनवेदनावर कारखान्यास ददलेल्या
र्े्ी दरम्यान कारखान्यातन
ू साींडपाणी बाहे र जात असल्याचे ददसन
ू आलेले

नाही. सदरची घ्ना माहे जून, २०१५ मधील आहे . त्यानष
ीं ाने जलप्रदष
ु ग
ू ण व
तनयींत्रण कायदा, १९७४ नस
ु ार ददनाींक ०७/०९/२०१५ रोजी प्रस्ताववत आदे श
तसेच ददनाींक २९/०९/२०१५ रोजी अींतररम दे ण्यात आलेले आहे त.
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

पण
ु ेसह राज्यात मध्यान्ह भोजन योजनेसाठी
गॅस शसलें डर परु विण्याबाबत

(२७)

*

३८७९५ श्री.अतनल भोसले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७०३२ ला हदनाांि २५ माचच, २०१७ रोजी हदलेल्या
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) पण
ु ेसह राज्यातील ५० हजाराहून अर्धक शाळाींमधील ववद्यार्थ्यायांचा आहार
चुलीवरच शशजवला जात असल्याचे व त्यामळ
ि ना घडण्याचे माहे
ु े दघ
ु ्
जानेवारी, २०१८ च्या पदहल्या सप्ताहात तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार ज्या शाळाींमध्ये ववद्यार्थ्यायांचा आहार चुलीवर
शशजवला जातो तेथे गॅस शसलेंडर परु ववण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) शालेय पोषण आहार योजनेंतगित अन्न शशजववण्यासाठी पात्र शाळाींमध्ये

गॅस कनेक्शन उपलब्ध करुन दे ण्याचा तनणिय घेण्यात आला असन
ू यानस
ु ार
कायिवाही करण्याचे आदे श क्षेत्रत्रय यींत्रणाींना दे ण्यात आले आहे त.
(३) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

अशलबाग ि मरु
ु ड (जज.रायगड) तालक्
ु यात सागरी तनयमन क्षे्रशातील
अनधधिृत बाांधिामे तनष्ट्िाशसत िरण्याबाबत

(२८)

*

३९२२२ श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सतु नल तटिरे ,

श्री.हे मत
ां
टिले, अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.प्रविण दरे िर : ताराांकित प्रश्न
क्रमाांि ३५७८२ ला हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या
सांदभाचत सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सागरी तनयमन क्षेत्र कायद्यानस
े ासन
ु ार समद्र
ु ककनाऱ्याच्या र्रती रे षप
ू
५००

मी्रच्या

आत

कोणतेही

बाींधकाम

करण्यास

परवानगी

नसताना

कायद्याचे उल्लींघन करुन अशलबाग व मरु
ु ड (जज.रायगड) तालक्
ु यात अनेक
अनर्धकृत बाींधकामे करण्यात आली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच रायगड जजल्ह्यातील सागरी तनयमन क्षेत्रातील अनर्धकृत बाींधकामे
तनषकाशसत करण्याचे आदे श मा.पयािवरण मींत्री याींनी दोन वषािपव
ू ी दे वन
ू ही
कोणतीच

कारवाई

केली

नसल्याचे

माहे

जानेवारी,

त्यादरम्यान तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

२०१८

मध्ये

वा

(३) असल्यास, उक्त बाींधकामाींना महसल
ू यींत्रणेमार्ित अनर्धकृत बाींधकाम
तनषकासनाबाबतच्या

नो्ीसाही

दे ण्यात

आल्या

असन
ू

आतापयंत

ककती

अनर्धकृत बाींधकामाींवर प्रत्यक्ष तनषकासनाची कारवाई करण्यात आली आहे

तसेच ककती व्यक्तीींवर र्ारतीय पयािवरण अर्धतनयम व महाराषर प्रादे शशक
नगर

रचना

अर्धतनयमाींतगित

गन्
ु हे

याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे,

दाखल

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

करण्यात

आले

आहे त

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

(३) अशलबाग व मरु
ु ड तालक्
ु यातील समद्र
ु ककनारी बाींधण्यात आलेल्या

अनक्र
ु मे १४५ व १६७ बाींधकामधारकाना महाराषर नगररचना अर्धतनयम,
१९६६ चे कलम ५२, ५३, ५४ व ५५ तसेच पयािवरण (सींरक्षण) कायदा, १९८६
कलम

३(१)

व

१५

अन्वये

नो्ीसा

बजावण्यात

आल्या

आहे त.

सदर दाव्यापैकी अशलबाग तालक्
ु यातील ६१ व मरु
ु ड तालक्
ु यातील १०१
दाव्यामधील अनर्धकृत बाींधकामाबाबत मा.न्यायालयाने तात्परु ते स्थर्गती
आदे श ददलेले आहे त.
सदर

दोन्ही

तालक्
ु यातील

अनर्धकृत

बाींधकामापैकी

अशलबाग

तालक्
ु यातील ६९ व मरु
ु ड तालक्
ु यातील ९५ प्रकरणामध्ये महाराषर नगररचना
अर्धतनयम, १९६६ चे कलम ५२, ५३, ५४ व ५५ व केंदद्रय पयािवरण व वन
मींत्रालयाच्या

ददनाींक

०६/०१/२०११

रोजीच्या

अर्धसच
ू नेमधील

तनदे शाींचे

उल्लींघन केल्याने सींबर्ीं धताींववरुध्द पयािवरण (सींरक्षण) कायदा, १९८६ चे कलम
३(१) व १५ अन्वये गन्
ु हे दाखल करण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

नागपूर येर्ील पॉशलटे क्नीिच्या महाविद्यालयातील
अभ्यासक्रमाांच्या ररक्त जागा भरण्याबाबत

(२९)

*

३९२८१ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय उच्च ि

तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नागपरू

जागाींपक
ै ी

ववर्ागातील

१२,९८१

जागा

६९

पॉशल्े क्नीक

म्हणजेच

६१.८०

असल्याचे तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

महाववद्यालयाींतील

्क्के

जागा

यावषी

२१,००४
ररक्त

(२) असल्यास, मागील काही वषांपासन
पॉशल्े क्नीकच्या ररक्त जागाींचे
ू
प्रमाण वाढत असल्यामळ
ु े अनेक महाववद्यालयाची जस्थती अत्यींत त्रबक्
झाली असन
पढ
ू
ु ील काही मदहन्यात येथील तक
ु डया कमी करणे ककीं वा
महाववद्यालय बींद करणे अशा प्रकक्रया सरु
ु होण्याची शक्यता आहे, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, मागील काही वषांपासन
पॉशल्े क्नीकच्या ररक्त जागाींचे
ु

प्रमाण वाढत असल्यामळ
ु े यावषी पॉशल्े क्नीकच्या जागा वाढववण्याकरीता
शासनाच्यावतीने मद
ु तवाढ दे ण्यात येवन
ू ही अजािची सींख्या वाढली नाही, हे ही
खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

शहरातील

पॉशल्े क्नीकच्या महाववद्यालयामधील ववद्यार्थ्यायांची ररक्त जागा र्रण्याकरीता
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे , त्याचे स्वरूप काय,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) होय.
(२) अींशत: खरे आहे .
(३) अींशत: खरे आहे .

(४) राज्यातील पॉशल्े क्नीक महाववद्यालयातील अभ्यासक्रमाींच्या ररक्त जागा
र्रण्याकरीता शासनाकडून खालीलप्रमाणे कायिवाही करण्यात आलेली आहे . :-

१) मागील दोन/तीन वषािपासन
ू कमी प्रवेश होत असलेल्या Information
Technology,

Electronics

Engineering

अशा

पदववका

अभ्यासक्रमाींऐवजी Civil Engineering, Mechanical Engineering

असे अभ्यासक्रम सरू
करण्यासाठी शैक्षणणक वषि २०१७-१८ साठी
ु

अणखल र्ारतीय तींत्रशशक्षण पररषद, नवी ददल्ली याींची मान्यता
घेण्याची कायिवाही सरु
ु आहे.

२) पॉशल्े क्नीक महाववद्यालयातील पदववका अभ्यासक्रमामध्ये जास्तीत
जास्त

जागाींवर

ववद्यार्थ्यायांनी

प्रवेश

घेण्यासाठी

पदववका

अभ्यासक्रमाींच्या प्रवेश प्रकक्रयेबाबतची सववस्तर मादहती ववद्यार्थ्यायांना

दे ण्यासाठी अमरावती, औरीं गाबाद, नागपरू , नाशशक, पण
ु ,े मब
ुीं ई या
ववर्ागीय कायािलयाींच्या स्तरावरून माहे एवप्रल/मे या मदहन्यामध्ये
ववद्याथी व पालकाींसाठी दठकदठकाणी शशबीरे आयोजजत करण्यात
येतात.

३) या शशबीरामध्ये त्या-त्या ववर्ागातील अर्धकारी ववद्यार्थ्यायांना प्रवेश

प्रकक्रयेबाबत सींपण
ू ि मादहती दे ऊन त्याींच्या शींकाींचे तनरसन करतात.
तसेच याबाबतची मादहती स्थातनक वतिमानपत्रामध्ये प्रशसध्द करण्यात
येत.े
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४) प्रवेश प्रकक्रयेसाठी आवश्यक असलेली जात प्रमाणपत्र, नॉन कक्रमीलेअर

प्रमाणपत्र, अर्धवास प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र इत्यादी दस्तऐवज
प्रवेश प्रकक्रयेपव
ु ी उपलब्ध करुन ठे वण्यासाठीची मादहती पररपत्रकाद्वारे
तींत्र

शशक्षण

करण्यात येत.े

सींचालनालयाच्या

सींकेतस्थळावर

वेळोवेळी

प्रशसध्द

५) ववद्यार्थ्यायांना व पालकाींना सींपण
ू ि प्रवेश प्रकक्रयेची मादहती प्राप्त होऊन

जास्तीत जास्त ववद्यार्थ्यायांना पदववका अभ्यासक्रमाींच्या सींस्थाींमध्ये

प्रवेश घेता येणे शक्य व्हावे, याकररता प्रवेश प्रकक्रयेचे मादहतीपत्रक व
आवश्यक

सच
ू ना

तींत्र

शशक्षण

वेळोवेळी प्रशसध्द करण्यात येतात.

(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.

सींचालनालयाच्या

सींकेत

स्थळावर

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

राष्ट्रसांत तुिडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ येर्े
क्रीडा सांिुल उभारण्याबाबत

(३०)

*

३९२८३ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.शमतेश भाांगडडया : सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राषरसींत तक
ु डोजी महाराज नागपरू ववद्यापीठ येथे क्रीडा सींकुलाकररता
ककती तनधी मींजुर झाला आहे ,

(२) असल्यास, ह्या तनधीपैकी ककती तनधी वापरण्यात आला व कोणत्या
सवु वधा उपलब्ध करुन दे ण्यात आल्या,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे, राषरसींत तक
ु डोजी महाराज नागपरू
ववद्यापीठात आींतरक्रीडा सींकुलाचे बाींधकाम करण्यासाठी र्ारतीय क्रीडा

प्रार्धकरण, नवी ददल्ली द्वारा रुपये ६ को्ी इतका तनधी मींजूर झालेला
आहे .
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(२) त्यापैकी रुपये १ को्ी ८० लक्ष इतका तनधी कायिकारी अशर्यींता,
साविजतनक बाींधकाम ववर्ाग, नागपरू याींच्याकडे जमा करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद्र्वत नाही.
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
-----------------

शासनाच्या पुस्ति प्रिाशनाची तनविदा प्रकक्रया सुरु िरण्याबाबत
(३१)

*

३९७९२ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४९७४ ला

हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय
शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाच्या शशक्षण ववर्ागाने एक र्ावषक पस्
ु तक योजना आणली असन
ू
र्क्त पररचयाच्या प्रकाशकाींना ऑडिर दे ण्यात आल्याने या योजनेवर पाच

मदहने स्थर्गती ददल्यानींतर ददनाींक १३ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
पन्
ु हा नववन यादी जादहर करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबतची तनववदा प्रकक्रया सरु
ु करण्यात आली आहे काय,
याकररता ककती तनववदा प्राप्त झाल्या आहे त व ककती प्रकाशकाींना या
योजनेंतगित ऑडिर दे ण्यात आली आहे ,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शासनाच्या पस्
ु तक
प्रकाशनाची तनववदा प्रकक्रया सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

-----------------
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िजने, मापे ि िाटे दरु
ु स्ती सेिा दे णाऱया परिान्याचे
नुतनीिरण िरण्याबाबत

(३२)

*

३९९१० अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर,

श्री.हे मत
ां टिले, श्री.धनांजय मड
ुां े : सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आणण
ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तनयींत्रण, वैध मापन शास्त्र, मब
ुीं ई या यींत्रणेमार्ित महाराषर वैध मापन
शास्त्र (अ) तनयम २०११ च्या तनयम ६ (४) च्या अनष
ीं ाने अर्धकृत वजने,
ु ग
का्े व मापे ववक्री, उत्पादन व दरु
ु स्तीधारकाींना ५ वषािच्या कालावधीसाठी
परवाने दे ण्यात येतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तनयींत्रण, वैध मापन शास्त्र, मब
ुीं ई याींच्या ददनाींक २९ नोव्हें बर,
२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये तनयींत्रण, वैध मापन शास्त्र ववर्ागामार्ित वजने,

का्े व मापे याींच्या दरु
ु स्तीधारकाींना १ वषािकररता परवाने दे ण्याबाबतचा

तनणिय घेण्यात आला आहे , परीं तु वजने, मापे तयार करणाऱ्या उत्पादकास
परवाने नत
ु नीकरण ५ वषािसाठी केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वजने, का्े व मापे याींचे दरु
ु स्ती परवाने १ वषािकररता
केल्यामळ
ु े

वजने

व

मापे

दरु
ु स्ती

सींबर्ीं धत

सेवा

दे णाऱ्या

सम
ु ारे

३००० मध्यमवगीय यव
ु काींच्या रोजगारावर ववपररत पररणाम होणार असल्याने

वजने, मापे दरु
ु स्ती सेवा दे णाऱ्या परवानाधारकाींनी मा.अन्न व नागरी परु वठा

मींत्री व उपतनयींत्रक, वैध मापन शास्त्र, मब
ुीं ई याींना परवाना नत
ु नीकरण
५ वषािसाठी करण्याबाबत लेखी तनवेदन ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वजने, मापे व का्े
दरु
ु स्ती

सेवा

दे णाऱ्या

परवानाधारकाींसाठी

दे खील

५

वषािसाठी

परवाना

नत
ु नीकरण करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.धगरीश बापट : (१) महाराषर वैधमापन शास्त्र (अींमलबजावणी) तनयम
२०११

मधील

तनयम

६(४)

मधील

तरतद
ु ीनस
ु ार

वजन

मापे

उत्पादक/ववक्रेते/दरु
ु स्तक याींना दे ण्यात येणारे लायसन एका कॅलेंडर वषािकररता
ववर्धग्राह्य असते.
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तथावप ववदहत र्ी व अ्ीींची पत
ि ा केल्यानींतर वजन मापे
ू त

उत्पादक/ववक्रेते/दरु
ु स्तक

याींच्या

परवान्याचे

कालावधीकररता नत
ु नीकरण करण्यात येत.े

१

ते

५

कॅलेंडर

वषािच्या

(२) तनयींत्रक, वैधमापन शास्त्र, मब
ींु ई या कायािलयाने ददनाींक २९/११/२०१६
रोजीच्या

पत्रान्वये

ववक्रेता

परवाने

२

वषािकररता

१ वषािकररता नत
ु नीकरण करण्याचा तनणिय घेतला होता.

व

दरु
ु स्तक

परवाने

परीं तु वैधमापन शास्त्र यींत्रणेद्वारे उत्पादक, दरु
ु स्तक व डडलर याींना

ददल्या जाणाऱ्या नवीन परवान्याबाबतचे नत
ु नीकरणाचे धोरणाबाबत कायिवाही

सरु
असल्याने शासन पत्र ददनाींक ०६/०१/२०१७ च्या पत्राचे अनष
ीं ाने
ु
ु ग
तनयींत्रक, वैधमापन शास्त्र याींनी सवि परवाने १ वषािकररता नत
ु नीकरण
करण्याची कायिवाही केली आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

व्यावसातयकाींच्या मागणीनस
ु ार परवाना नत
ु नीकरणाची मद
ु त पाच

वषे करणे गरजेचे आहे असे तनवेदन प्राप्त झाले आहे .

(४) शासन पररपत्रक ददनाींक ११/०१/२०१८ नस
ु ार वजन माप उत्पादक,

दरु
ु स्तक व ववक्रेता याींना नववन परवाना दे णे व परवान्याचे नत
ु नीकरण तसेच
परवान्यामध्ये र्ेरर्ार करणे याबाबतच्या धोरणाच्या अनष
ीं ाने मागिदशिक
ु ग
सच
ू ना/कायिप्रणाली

तनगिशमत

करण्यात

आली

असन
ू

त्यानस
ु ार

परवाना

नत
ु नीकरणास पात्र असलेले सवि वजन वा माप याींचे उत्पादक, ववक्रेता याींचे

परवाने त्याींचे मागणीनस
ु ार कमाल ५ वषािपयंत ववहीत अ्ीींच्या अधीन राहून
नत
ु नीकरण करण्यात येणार आहे त. तसेच दरु
ु स्तक याींचे परवाने ३ वषािपयंत
ववदहत अ्ीींच्या अर्धन राहून करण्यात येणार आहे .
अपवादात्मक पररजस्थतीत सक्षम प्रार्धकारी वररषठ प्रार्धकारी याींचे
मान्यतेने या कालावधीमध्ये वाढ करण्याबाबतचा तनणिय घेतील.
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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िरिांब (जज.सोलापूर) येर्ील पाणीपुरिठा योजना पूणच िरण्याबाबत
(३३)

*

४०४१४ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता

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

करकींब

(जज.सोलापरू )

येथील

पाणीपरु वठा

योजनेसाठी

शासनाकडून

कोट्यवधी रुपये खचन
ुि तयार करण्यात आलेली पाणीपरु वठा योजना प्रलींत्रबत
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, येथील लोकसींख्या ववचारात घेता मागील अनेक वषािपासन
ू

सध्या २ लाख १० हजार क्षमतेच्या ्ाकीतन
ू पाणीपरु वठा केला जात असन
ू
ही ्ाकी जीणि झाली आहे तसेच जलशध्
ु द करण्याची इमारत दोन वषािपव
ू ी

तयार झाली असन
ू मशीनरी बसववण्यात आली नसल्याने या पाणीपरु वठ्याचा
्ँ क कोरडा पडला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नागररकाींची होत

असलेली गैरसोय लक्षात घेता करकींब (जज.सोलापरू ) येथील पाणीपरु वठा
योजना पण
ू ि करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) होय.
(२) होय हे खरे आहे .
करकींब

गावासाठी

पाणीपरु वठा करण्यात

येत

असलेली

्ाकी

(पाणीपरु वठा योजना) दे खर्ाल दरु
ु स्तीसाठी करकींब ग्रामपींचायतीस माहे माचि,
१९९२ मध्ये हस्ताींतरीत करण्यात आलेली आहे . प्रगतीपथावरील योजनेंतगित

नववन ४ लक्ष शल. क्षमतेची उीं च ्ाकी बाींधण्यात आली आहे . योजना
कायािजन्वत झाल्यानींतर जन
ु ी ्ाकी वापरावी लागणार नाही.

जलशध्
ु दीकरण केंद्राची इमारत तयार आहे व पींपीग मशीनरीचा

परु वठा झालेला आहे . पींपीग मशीनरी उर्ारणीचे काम हाती घेण्यात येत आहे .

सींतल
ु न तलावाची खोदाई झाली आहे . शसमें् क्रॉकक्चे काम करता

यावे याकररता तलाव कोरडा ठे वणे आवश्यक आहे . सध्या जुन्या ववदहरीतन
ू
ग्रामपींचायतीमार्ित पाणीपरु वठा सरु
ु आहे .
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(३) जानेवारी, २०१७ मध्ये योजनेस सध
ु ाररत प्रशासककय मान्यता दे ण्यात
आली आहे .

सध
ु ाररत

योजनेतील

मींजरू

तरतद
ू ीनस
ु ार

वाढीव

कामाच्या

व

अततररक्त बाबीच्या अनष
ीं ाने असणाऱ्या प्रस्तावाींना माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये
ु ग
मींजुरी ददलेली आहे . सध्या योजनेची उविरीत कामे प्रगतीपथावर असन
ू सदर
योजना माहे मे, २०१८ अखेर कायािजन्वत करण्याचे तनयोजन आहे .
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

शासिीय आश्रमशाळाांना स्िस्त धान्य दि
ु ानातन
ू
धान्याचा परु िठा िरण्याबाबत

(३४)

*

श्री.शरद

४०४३४ श्री.प्रविण दरे िर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.सांजय दत्त,
रणवपसे,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्री.अशोि

ऊफच

भाई

जगताप,

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण
मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे जजल्ह्यातील शासकीय आश्रमशाळाींना राज्य शासनाच्या अन्न व

नागरी परु वठा ववर्ागाकडून स्वस्त धान्य दक
ु ानातन
ू होणारा धान्य परु वठा
माहे एवप्रल, २०१७ पासन
ू बींद असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, धान्य परु वठा बींद झाल्याने शाळा व्यवस्थापनाला बाजारातन
ू

रुपये ३ ते ४ हजार जक्वीं्ल दराने धान्य ववकत घ्यावे लागत असल्यामळ
ु े
त्याींचे आर्थिक नक
ु सान होत असन
ू तहशसल ववर्ागाींतगित असलेल्या परु वठा

ववर्ागाच्या धान्य गोदामात धान्याींचा त्
ु वडा असल्याने शाळाींना धान्य
उपलब्ध होऊ शकले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

आददवासी

ववकास

ववर्ागाकडून

शमळणाऱ्या

त्
ु पज्
ुीं या

अनद
ु ानातन
ू तनवासी ववद्यार्थ्यायांसाठी र्ोजन, तनवास, आरोग्य व इतर सवु वधा

वाढत्या महागाईमळ
ु े परु ववणे शक्य होत नसताना, स्वस्त धान्य दक
ु ानातन
ू
शमळणारा धान्य परु वठा दे खील बींद झाल्याने आश्रमशाळा व्यवस्थापन र्चींतत
े
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन स्वस्त धान्य

दक
ि त सरु
ु ानाचा धान्य परु वठा पव
ू व
ु करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायिवाही केली
वा करण्यात येत आहे, तसेच आश्रमशाळाींचा बींद झालेला स्वस्त धान्य

परु वठा कधीपयंत पव
ि त सरु
ू व
ु होणे अपेक्षक्षत आहे व याबाबतची सद्यःजस्थती
काय आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१), (२), (३), (४) व (५) कल्याणकारी सींस्था व वसततगह
ृ

याींच्याकररता माहे एवप्रल, २०१७ ते माचि, २०१८ या कालावधीसाठी द्यावयाचे
अन्न धान्य केंद्र शासनाकडून अद्याप प्राप्त झालेले नाही.

केंद्र शासनाकडून उपरोक्त कालावधीतील धान्याचे तनयतन प्राप्त न

झाल्यामळ
ु े राज्यातील कल्याणकारी सींस्थाींमधील लार्ाथी धान्याअर्ावी वींर्चत
राहू नये, यासाठी ज्या जजल्ह्याींकडे सदर योजनेतील धान्य शशल्लक आहे,
त्या जजल्ह्याींनी सदर शशल्लक धान्यातन
ू सवि सींस्थाींना तात्काळ धान्याचे
ववतरण करावे व ज्या जजल्ह्याींकडे वरीलप्रमाणे धान्य शशल्लक नाही, त्या
जजल्ह्याींनी

इतर

योजनेतील

धान्य

कल्याणकारी

योजनेंतगित

धान्य

ववतरणासाठी वगि करून वा्प करण्यात यावे, असे ददनाींक ०२/०८/२०१७ व
ददनाींक २१/११/२०१७ च्या शासन पत्रान्वये सवि सींबर्ीं धताींना कळववण्यात आले

आहे . राज्यातील सवि जजल्ह्याींनी शमळून एकूण ८६४५.७३८ मे.्न गहू व
७३६०.४४६ मे.्न ताींदळ
ू अशा एकूण १६००६.१८४ मे.्न अन्नधान्याचे वा्प
कल्याणकारी सींस्थाींना केलेले आहे . केंद्र शासनास उपरोक्त कालावधीतील
अन्नधान्याचे तनयतन दे ण्यासाठी वेळोवेळी मागणी करण्यात आली आहे .
-----------------

महाराष्ट्र प्रदष
ू ण तनयां्रशण मांडळातील बेिायदा तनयुक्त्या ि
प्रततक्षा यादी तयार िरणाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत

(३५)

*

४०५०१ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले,

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.जगन्नार् शशांदे, अॅड.तनरां जन डािखरे : सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) महाराषर प्रदष
ू ण तनयींत्रण मींडळाने माहे नोव्हें बर, २००९ मध्ये र्ील्ड
ऑर्ीसर

या

पदावर

तनयक्
ु ती

करण्यासाठी

राज्यर्र

र्रती

केलेल्या

११७ उमेदवाराींच्या तनयक्
ु त्या व ३९ उमेदवाराींची तयार केलेली प्रततक्षा यादी

मा.उच्च न्यायालयाने रि करताना, लेखा पररक्षा व मल
ु ाखती घेण्यासाठी
अवलींबववलेल्या कायिपध्दतीत मींडळाने गैरव्यवहार केला असल्याचे ददनाींक
२५ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कर्ल्ड ऑकर्सरची ककती पदे र्रावयाची होती व त्यासाठी

शैक्षणणक पात्रता, अनर्
ु व व इतर कोणत्या ववशेष अहिता प्राप्त उमेदवाराची
आवश्यक होती,

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

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार दोषी असलेल्या प्रदष
ू ण तनयींत्रण मींडळाचे
पदार्धकारी व उच्चपदस्थ अर्धकारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.रामदास िदम : (१) मा.उच्च न्यायालय, औरीं गाबाद खींडपीठाने ददनाींक
२२ जानेवारी, २०१८ रोजीच्या आदे शात असा तनषकषि मा.उच्च न्यायालयाने
काढलेला आहे .

(२) र्ील्ड ऑर्ीसरची एकूण ११८ पदे र्रावयाची होती.
र्ील्ड

ऑर्ीसर

या

पदासाठी

शैक्षणणक

अहिता

मान्यताप्राप्त

ववद्यापीठ/सींस्थेचा अशर्याींत्रत्रकी शाखेचा पदवीधर ककीं वा पयािवरणीय शास्त्र
ककीं वा तत्सम ववषयात पदव्यत्ु तर पदवी आवश्यक.

त्याचबरोबर उमेदवाराचे वय मींडळाच्या अथवा शासनाच्या सेवेत

नसल्यास कमाल ३५ वषेपक्ष
े ा जास्त नसावे.

सदर जादहरातीत र्ील्ड ऑर्ीसर पदासाठी अनर्
ु वाची अ् नव्हती.

(३) व (४) मा.उच्च न्यायालय, औरीं गाबाद खींडपीठाच्या ददनाींक २२ जानेवारी,

२०१८ रोजीच्या आदे शाववरुध्द महाराषर प्रदष
ू ण तनयींत्रण मींडळाकडून व

शासनाकडून मा.सवोच्च न्यायालयात ववशेष ववनींती यार्चका (Special
Leave Petition) दाखल करण्याची प्रकक्रया सरु
ु केलेली आहे .
-----------------
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िसई (जज.पालघर) तालुक्यातील शाळा सांचमान्यता िायचिाहीची
फेरतपासणी ि फेरचौिशी िरण्याबाबत

(३६)

*

४०६१६ श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्री.आनांदराि

हुस्नबानू खशलफे, श्री.जनादच न
चाांदरू िर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१)

शाळाींमधील

पाटील,

श्रीमती

सींचमान्यतेबाबत

शालेय

शशक्षण

ववर्ागाने

ददनाींक

२८ ऑगस््, २०१५ रोजी क्र.एसएसएन-२०१५/प्र.क्र.१६/१५/्ीएन्ी-२ अन्वये
शासन तनणिय जाहीर केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर शासन तनणियाची कायिवाही करताना वसई तालक्
ु यातील

(जज.पालघर) शाळाींमध्ये २७ शशक्षक अततररक्त असल्याचे माहे मे, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर अततररक्त २७ शशक्षकाींची पालघर जजल्ह्यातील जव्हार,

तलासरी व मोखाडा येथे ररक्त असलेल्या जागाींवर नेमणूक न करता त्याींना
पन्
ु हा वसई तालक्
ु यातच बेकायदे शीरपणे सामावन
ू घेण्यात आले, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वसई तालक्
ु यातील
शाळा सींचमान्यता कायिवाहीची र्ेरतपासणी व र्ेरचौकशी करुन कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,

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

(४) व (५) प्रश्न उद्र्वत नाही.
-----------------
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धनेगाि, िाजेगाि, तुप्पा ि बळीरामपूर (जज.नाांदेड)
गािाांना पाणीपुरिठा िरण्याबाबत

(३७)

*

४०६७८ श्री.अमरनार् राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे,
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता
मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धनेगाव, वाजेगाव, तप्ु पा व बळीरामपरू (जज.नाींदेड) या चार गावाींचा
वपण्याच्या

पाण्याचा

परु वठा

खींडीत

केल्यामळ
ु े

गावातील

नागरीकाींना

वपण्याच्या पाण्याची तीव्र ्ीं चाई र्ासत असल्याने येथील नागरीक त्रस्त
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चार गावाींना वपण्याच्या

पाण्याचा परु वठा तनयशमत करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

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

(२) ददनाींक १२/०१/२०१८ ते १८/०१/२०१८ या कालावधीत थकीत वीज

दे यकाअर्ावी चारही गावाच्या पाणीपरु वठा योजनेचा वीज परु वठा खींडीत
करण्यात आला होता. तद्नींतर सींबर्ीं धत ग्रामपींचायतीनी ककमान चालू वीज

दे यक र्रणा करावे या अ्ीवर वीज मींडळाने वीज परु वठा चालू केला असन
ू
आजशमतीस चारही गावाचा पाणीपरु वठा चालू आहे .
(३) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

सोलापूर येर्ील क्रीडा सांिुलातील गाळे चि
ु ीच्या
पध्दतीने भाडेतत्िािर हदल्याबाबत

(३८)

*

४०७०६ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय क्रीडा मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-
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(१) सोलापरू येथील कुमठा नाका क्रीडा सींकुलातील सम
ु ारे ३६ गाळे हे

चुकीच्या पध्दतीने तसेच गैरमागािने र्ाडेपट्टयावर ददल्याचे माहे जानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त क्रीडा सींकुलातील आवश्यक बाबी उदाहरणाथि बॅडशमीं्न
हॉल, जलतरण तलाव इत्यादी महत्वाची कामे बाकी असताना र्क्त व्यापारी

गाळे र्ाडेपट्टयावर दे ण्याचे काम तातडीने केल्यामळ
ु े गैरमागािचा अवलींब
झाल्याचे तनदशिनास येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबर्ीं धत दोषीींववरुध्द
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

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

डोली (ता.तासगाांि, जज.साांगली) येर्े दध
ू भेसळ
िरणाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत

(३९)

*

४०८८६ श्री.मोहनराि िदम, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनार् राजरू िर :

सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) डोली (ता.तासगाींव, जज.साींगली) येथे दध
ू पावडर, खाद्यतेल आणण अन्य

वस्तच
ूीं ा वापर करुन बनाव् दध
ू तनशमिती करणाऱ्या व्यक्तीववरुध्द मख्
ु य

न्यायदीं डार्धकाऱ्याींकडे ख्ला दाखल करण्यात आल्याचे ददनाींक २२ जानेवारी,
२०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील अनेक र्ागात बनाव् दध
ू तनशमिती व दध
ू र्ेसळ
करणारे उदयोग सरु
ु होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरील व्यक्तीवर
दोषारोपपत्र दाखल करुन दध
ू तनशमिती व दध
ू र्ेसळ करणाऱ्याींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.धगरीश बापट : (१) होय.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

बनाव् दध
ू तनशमितीचा प्रकार राज्यामध्ये कोठे ही आढळला नाही.

तथावप पण
ु े व नाशशक ववर्ागात दध
ू पावडर, खाद्यतेल यासारख्या अन्न
पदाथािचा वापर करुन दध
ू र्ेसळ करणारे काही प्रकार तनदशिनास आले आहे त.
(३)

डोली

(ता.तासगाव,

जज.साींगली)

या

प्रकरणी चौकशी

करुन

दोषी

व्यक्तीवर अन्न सरु क्षा व मानके कायदा २००६ अींतगित न्यायदीं डार्धकाऱ्याींकडे
ददनाींक २२/०१/२०१८ रोजी ख्ला दाखल करण्यात आलेला आहे .

तसेच राज्यात इतर र्ागातही अशा दध
ू र्ेसळ प्रकरणी तनयशमतपणे

व ववशेष मोदहमा राबवन
दध
ू
ू र्ेसळ करणाऱ्याींवर तनयमानस
ु ार कारवाई
घेण्यात येत आहे .

(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

राज्यातील माध्यशमि शाळे तील चतर्
च ेणी िमचचाऱयाांना
ु श्र
गणिेश खचच ि धल
ु ाई भत्ता दे ण्याबाबत

(४०)

*

३७७०० श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.बाळाराम पाटील, डॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) माध्यशमक शाळा सेवा शती व तनयमावलीनस
ु ार माध्यशमक शाळे त काम

करणाऱ्या चतथ
ि ेणी कमिचाऱ्याींनी शालेय कामकाजाच्या वेळी गणवेश वापरला
ु श्र
पादहजे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कमिचाऱ्याींना गणवेशासाठी प्रत्यक्ष होणारा खचि व धुलाई

र्त्ता यापव
ू ी ददला जात होता परीं तु सद्य:जस्थतीत या शशक्षकेतर कमिचाऱ्याींचा
हा खचि बींद करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शशक्षकेतर कमिचारी

याींना गणवेश खचि व धुलाई र्त्ता दे ण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

तनणिय ददनाींक

२४/०८/२०००

अन्वये

खाजगी

अनद
ु ातनत

माध्यशमक शाळा, उच्च माध्यशमक शाळा व अध्यापक ववद्यालयातील परु
ु ष
कमिचाऱ्याींकरीता रुपये २६०/- व स्त्री कमिचाऱ्याींना रुपये ३००/- या दराने
गणवेष र्त्ता दे ण्याची तरतद
ू आहे .
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

प्रार्शमि ि माध्यशमि शाळाांतील सांचमान्यता
पट सांखयेनुसार िरण्याबाबत
(४१)

*

३८८२१ श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.दत्ता्रशय सािांत : सन्माननीय शालेय

शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) प्राथशमक व माध्यशमक शाळाींतील सींचमान्यता दरवषी ३० सप््ें बर च्या
प्सींख्येनस
ु ार करावी असे शासन आदे श आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ददनाींक ३० सप््ें बर, २०१५ च्या ववद्याथी सींख्येच्या आधारे
सन २०१६-२०१७ करीता शशक्षकाींची पदे मींजरू करता येतील काय,

(३) असल्यास, मागील वषािच्या व चालू वषािच्या प्सींख्येतील र्रकामळ
ु े

शशक्षकाींच्या पदसींख्येत तर्ावत होत असन
ू त्याचे शालेय व्यवस्थेवर ववपरीत
पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ददनाींक ३० सप््ें बर,
२०१६

प्रमाणे

शशक्षक

सींख्या

तनजश्चत

होईपयंत

अततररक्ताींच्या

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

(२) हे खरे नाही. ददनाींक ३० सप््ें बर, २०१५ नस
ु ार २०१५-१६ साठी पदे मींजूर
होतात.

(३) अींशत: खरे आहे .
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(४) सन २०१५-१६ च्या सींच मान्यतेनस
ु ार अततररक्त ठरलेल्या शशक्षकाींचे
समायोजन ऑनलाईन पध्दतीने करण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

राज्यातील खाजगी धच्रशिला, फामचसी ि अध्यापि
महाविद्यालयाांना अनुदान दे ण्याबाबत
(४२)

*

३८१७१ श्री.विक्रम िाळे , श्री.सततश चव्हाण, श्री.दत्ता्रशय सािांत,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय उच्च
ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील खाजगी र्चत्रकला, र्ामिसी व अध्यापक महाववद्यालयाींना
९०

्क्क्याींऐवजी

१००

्क्के

वेतन

अनद
ु ान

द्यावे

याबाबत

सींचालकाींनी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,

सींबर्ीं धत

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

राज्यातील खाजगी र्चत्रकला व र्ामिसी महाववद्यालयाींना ९० ्क्के

ऐवजी १०० ्क्के वेतन अनद
ु ान दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव, सींचालक, कला व
सींचालक, तींत्रशशक्षण याींनी शासनास सादर केला आहे . राज्यातील खाजगी

अनद
ु ातनत अध्यापक महाववद्यालयाींना १००% वेतन अनद
ु ान ददले जात
असल्यामळ
ु े सींचालक, उच्च शशक्षण याींचेकडून याबाबत कोणताही प्रस्ताव
शासनास प्राप्त झालेला नाही.

(२) प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या अनष
ीं ाने ववत्त ववर्ागाने उपजस्थत केलेल्या
ु ग
मद्
ि ा करण्याची कायिवाही सरु
ु याींची पत
ू त
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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मुांबईसह राज्यातील शशक्षि ि शशक्षिेतर िमचचाऱयाांच्या िैद्यिीय
दे यिाांच्या प्रततपूतीची र्िबािी अदा िरण्याबाबत

(४३)

*

३८९५७ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईसह राज्यातील शशक्षक व शशक्षकेतर कमिचाऱ्याींची वैद्यकीय दे यकाींची
प्रततपत
ू ी न झाल्यामळ
ु े को्यवधी रुपयाींची थकबाकी शशक्षक-शशक्षकेतराींना
शमळालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त थकबाकीबाबतचा तपशशल व कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शशक्षक-शशक्षकेतराींची
थकबाकी दे ण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
-----------------

येिला ि तनफाड (जज.नाशशि) तालुक्यातील जजल्हा पररषदाांच्या
शाळाांचे डडजजटलाजेशन िरण्याबाबत

(४४)

*

३९३७८ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.नरें द्र पाटील :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

येवला

व

तनर्ाड

(जज.नाशशक)

तालक्
ु यातील

जजल्हा

पररषदाींच्या

३१४ शाळाींचे डडजज्लाजेशन करण्यासाठी शशक्षणार्धकारी, जजल्हा पररषद,

नाशशक याींनी ददनाींक २ जन
ू , २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये जजल्हार्धकारी, नाशशक
याींना पाठववलेला प्रस्ताव माहे जानेवारी, २०१८ पयंत प्रलींत्रबत आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर जजल्हा पररषद
शाळा डडजज्ल करण्यासाठी कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.विनोद तािडे : (१) होय.

(२) येवला ग्ातील एकूण २३६ जजल्हा पररषद शाळाींपक
ै ी, २३२ शाळा
डडजज्लाजेशन झालेल्या आहे त व उविररत ४ शाळा समाज सहर्ागातन
ू ग्
शशक्षणार्धकारी (तालक
ु ा) स्तरावर प्रस्ताववत आहे त.

तनर्ाड ग्ातील एकूण २३५ जजल्हा पररषद शाळाींपक
ै ी, २०७ शाळा

डडजज्लाजेशन झालेल्या आहे त व उविररत प्रलींत्रबत शाळाींपक
ै ी, २८ शाळा
समाज सहर्ागातन
ू ग् शशक्षणार्धकारी (तालक
ु ा) स्तरावर प्रस्ताववत आहे त.
(३) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

गोंहदया येर्ील िेतनपर्ि िायाचलयात अधधिारी ि िमचचाऱयाांची
तनयुक्ती तसेच शशक्षिाांची तनयुक्ती िरण्याबाबत
(४५)

*

३७९९३ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.पररणय फुिे :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गोंददया जजल्हा पररषदे

अींतगित असलेल्या वेतनपथक कायािलयात

तनयशमत अर्धकारी व कमिचारी तनयक्
ु त न केल्याने शाळाींची व शशक्षकाींची
वेतनासींबध
ीं ीची कामे प्रलींत्रबत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शशक्षण ववर्ागातही शशक्षकाींची अनेक पदे ररक्त आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी नागपरू ववर्ागाच्या लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक
०४

नोव्हें बर,

२०१७

रोजी

वा

त्यासम
ु ारास

शासनास

तनवेदन

त्याप्रकरणी कायिवाही करण्याची ववनींती केली, हे ही खरे आहे काय,

पाठवन
ू

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

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) हे खरे आहे .
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(४) व (५) सामान्य प्रशासन ववर्ागाच्या ददनाींक २९/१२/२०१७ च्या पत्रानस
ु ार
पदोन्नती कोट्यातील केवळ खुल्या प्रवगािच्या पदावर तात्परु त्या स्वरूपात
पदोन्नती दे ण्याबाबत तनदे श असल्याने पदोन्नतीवर तनबंध आले आहे त.
त्यामळ
ु े ग्-ब सींवगाितील पदे ररक्त आहे त. ग्-क व ग्-ड ची पदे

र्रण्यासींदर्ाित नमद
ू करण्यात येते की, ववत्त ववर्ागाने ददनाींक २५/०५/२०१७

रोजीच्या शासन तनणियानस
ु ार आकृततबींध अींततम झाल्याशशवाय पदतनशमिती
तसेच पदर्रती करता येणार नाही असे नमद
ीं ाने
ू केले आहे . त्यानष
ु ग

कायिवाही सरू
ु आहे . तसेच शशक्षकाींची पदे शासन तनणिय, ददनाींक २३/०६/२०१७
मधील तरतद
ु ीनस
ु ार र्रण्याबाबत कायिवाही सरू
ु आहे .
-----------------

षरां गाबाद शहरातील आरटीई योजनेंतगचत शशक्षण घेणाऱया
विद्यार्थयाांची र्िीत रक्िम दे ण्याबाबत
(४६)

*

३८७३३ श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने सन २०१२ मध्ये आर्ीई कायदा अींमलात आणला असन
ू या

कायद्याींतगित प्रत्येक शाळाींनी आर्थिकदृष्या गरीब असणाऱ्या २५ ्क्के
मल
ु ाींना शशक्षण दे णे बींधनकारक केले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दरवषी शासनाने प्रतत ववद्याथी शाळाींना रुपये १४०००/-

द्यावेत हा तनयम असल्याने यानष
ीं ाने औरीं गाबाद शहरातील ४३७ शाळाींमध्ये
ु ग
४१५६ ववद्यार्थ्यायांना मोर्त शशक्षण ददले जाते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त योजनेंतगित शशक्षण घेणाऱ्या ववद्यार्थ्यायांचे पैसे दे ण्यास
शासन वषि-वषि ववलींब लावत असन
ू शाळाींचे रुपये ८ को्ी शासनाकडे थकीत
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शाळाींची थकीत
रक्कम दे ण्यासाठी कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.विनोद

तािडे

:

(१)

आर.्ी.ई.

कायद्यातील

तरतद
ु ीनस
ु ार

खाजगी

ववनाअनद
ि
ु ातनत (अल्पसींख्याींक शाळा वगळून) शाळाींमध्ये वींर्चत व दब
ु ल
घ्कातील ववद्यार्थ्यायांना २५ ्क्के प्रवेश दे णे बींधनकारक केले आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) अींशत: खरे आहे .

(४) तनधी उपलब्ध करुन दे ण्याची कायिवाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

नाशशि येर्े स्ितां्रश कफल्म ॲण्ड टे शलजव्हजन
विद्यापीठ उभारण्याबाबत
(४७)

*

३९५२९ डॉ.अपि
ू च हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१३३३ ला हदनाांि

१ ऑगस्ट, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय साांस्िृतति
िायच मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात

र्चत्रप्

तनशमितीला

प्रोत्साहन

दे ण्यासाठी

स्वतींत्र

र्चत्रप्

ववद्यापीठ उर्ारण्याचा तनणिय महाराषर र्चत्रप् रीं गर्म
ू ी आणण साींस्कृततक
ववकास महामींडळाच्या सींचालक मींडळाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ववद्यापीठासाठी प्रस्ताववत करण्यात आलेली जागा
अद्याप महामींडळाच्या ताब्यात शमळाली नसन
ू र्चत्रप्सषृ ्ीसाठी प्रस्ताववत

जमीन साींस्कृततक कायि ववर्ागाकडे हस्ताींतरीत करण्यास महसल
व वन
ू

ववर्ागास ववनींती केली असन
ू याबाबत त्या ववर्ागाकडून जमीन हस्ताींतरीत
करण्याबाबतचा प्रस्ताव तपासण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन स्वतींत्र कर्ल्म ॲण्ड
्े शलजव्हजन ववद्यापीठासाठी नाशशक येथे जागा सींपाददत करुन र्चत्रप्

सषृ ्ीचे जनक दादासाहे ब र्ाळके याींचे जन्मस्थान असलेल्या नाशशक येथेच
सदरचे

ववद्यापीठ

स्थापन

करण्यात

यावे,

अशी

नाशशककर

कलाप्रेमी

नागररकाींची र्ावना ववचारात घेता कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

र्चत्रप्

ववदयापीठ

मे.जव्हसशलींग

वड
ू स

इीं्रनॅशनल

शल.

याींच्या

ताब्यात असलेल्या इमारतीत सरु
ु करण्याचे प्रस्ताववत होते. तथावप, सदरचे
प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .
(३) प्रश्न उद्र्वत नाही.
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

राज्यातील सेमी इांग्रजी शशक्षण पध्दत बांद िरण्याबाबत
(४८)

*

३९७८१ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय शालेय शशक्षण
मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सेमी इींग्रजी शशक्षण पध्दत बींद करण्यात येणार असल्याचे

वक्तव्य शशक्षण ववर्ागाचे प्रधान सर्चव याींनी माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील सेमी इींग्रजी शाळाींची जजल्हावार चौकशी सरु
ु आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरील तनणियाची

अींमलबजावणी झाल्यास या शाळे तील शशक्षक व शशकणाऱ्या ववदयार्थ्यायांच्या

पढ
ु ील र्ववषयासाठी पयाियी व्यवस्था करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्र्वत नाही.
-----------------
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िल्याण (पूिच) (जज.ठाणे) विभागात शशधािाटप
िायाचलय सुरु िरण्याबाबत

(४९)

*

४००२८ श्री.जगन्नार् शशांदे : सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा

आणण ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण (पव
ू )ि (जज.ठाणे) ववर्ागात सम
ु ारे ५ ते ६ लाख लोकसींख्या

असन
ू येथील नागररकाींच्या सोयीसाठी कल्याण (पव
ू )ि पररसरात शशधावा्प

कायािलय सरु
ु करावे अशा आशयाची मागणी करणारे ववनींती वजा तनवेदन
जेषठ नागररक सेवा सींस्था, कल्याण (पव
ू )ि याींनी मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींना
ददनाींक १५ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू मागणीच्या
अनष
ीं ाने कल्याण (पव
ु ग
ू )ि र्ागातील नागररकाींची होणारी गैरसोय दरू

करण्यासाठी शशधावा्प कायािलय सरु
ु करण्याबाबत कोणती उपाययोजना

केली वा करण्यात येत आहे , तसेच ककती कालावधीत कल्याण (पव
ू )ि
पररसरात शशधावा्प कायािलय सरु
ु करणे अपेक्षक्षत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) होय.

जेषठ नागररक सेवा सींस्था, कल्याण (पव
ू )ि याींचे ददनाींक १५/०१/२०१७

चा ददनाींक असलेले तनवेदन ददनाींक १ र्ेब्रव
ु ारी, २०१८ रोजी प्राप्त झाले आहे .

(२) ववर्ागाच्या लक्ष्य तनधािररत साविजतनक ववतरण व्यवस्थेचे सींगणकीकरण

करण्याचा (End to End Computerization) तनणिय घेण्यात आला असन
ू
त्यानस
लार्ार्थ्यायांची बायोमेरीक ओळख प्वन
ु ार रास्त र्ाव दक
ु ानातन
ू
ू
अन्नधान्याचे वा्प करण्यात येत आहे . तसेच नवीन शशधापत्रत्रका दे णे,
त्यामध्ये नावे समाववष् करणे, नावे वगळणे या सेवा सेवाहमी कायदा, २००५
अींतगित घोवषत करण्यात आल्या असन
या सेवा जनतेसाठी ऑनलाईन
ू
उपलब्ध करुन दे ण्याची कायिवाही सरु
ु आहे . ऑनलाईन सेवा कायािजन्वत

झाल्यावर नागररकाींची गैरसोय होणार नाही. त्यामळ
ु े नवीन कायािलय सरु
ु
करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
(३) प्रश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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शेतिऱयाांना आधारभूत धान खरे दी िेंद्रािरील
विक्री मयाचदा िमी िरण्यात आल्याबाबत

(५०)

*

३९१४४ श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी : सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा
ु श

आणण ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शेतकऱ्याींना आधारर्त
धान खरे दी केंद्रावर धानाची ववक्री करताना
ू
१७ जक्वीं्लची अ् असन
ू मागील वषी सदर धान ववक्रीची मयािदा ३० जक्वीं्ल
होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील वषी ३० जक्वीं्ल असलेली सदर मयािदा यींदाच्या
हीं गामात

१७

जक्वीं्ल

एवढी

कमी

केल्याने

शेतकऱ्याींवर

अन्याय

होत

असल्याचे धान उत्पादक शेतकऱ्याींनी तनदशिनास आणन
ू ददले आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) हे अींशत: खरे आहे .

शासनाकडून आधारर्त
े
ू धान खरे दी योजनेत र्क्त शेतकऱ्याींचच

धान खरे दी व्हावे व कोणत्याही पररजस्थतीत व्यापाऱ्याींकडून धान खरे दी होऊ

नये याकररता वपकपेऱ्यानस
ु ार तसेच कापणीनींतर कृषी ववर्ागाकडून प्रत्येक
जजल्ह्यात स्थातनक र्ौगोशलक पररजस्थती व धानाचे वपकाखालील क्षेत्र

ववचारात घेऊन तसेच आणेवारी/पैसेवारी याचा ववचार करुन, धान खरे दीची
मयािदा तनजश्चत केली जाते. तथावप, हीं गाम २०१७-१८ मध्ये १५ ऑक््ोबर,
२०१७ पयंत जजल्हा अर्धक्षक कृषी अर्धकारी र्ींडारा याींनी तात्परु त्या स्वरुपात

वपकपेऱ्यावरुन १७ जक्वीं्ल प्रततहे क््री इतकी मयािदा तनजश्चत केली होती.
परीं तु

त्यानींतर

धानाच्या

कापणीनींतर

कृषी

ववर्ागाकडून

सदर

मयािदा

ववदर्ाितील जजल्ह्याींमधे प्रततहे क््री २८ ते ३० जक्वीं्ल, कोकण ववर्ागात

२५.६८ जक्वीं्ल अशी करण्यात आली आहे . त्यानस
ु ार शेतकऱ्याींकडून धान
खरे दी केली जात आहे .
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(२) प्रत्येक वषी धान खरे दीची मयािदा धानाच्या उत्पादकतेवर अवलींबन
ू
असते.

(३) प्रश्न उद्र्वत नाही.
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

राज्यातील शासिीय तां्रशतनिेतन बांद िरण्याबाबत
(५१)

*

४०७५९ श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण

पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सतु नल तटिरे , अॅड.जयदे ि

गायििाड, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.खिाजा बेग, श्री.रामराि िडिुते,
अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.जगन्नार् शशांदे : सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण
मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील लातरू , यवतमाळ, रत्नार्गरी, धुळे, जालना व सोलापरू येथील
शासकीय तींत्रतनकेतन सींस्था बींद करुन त्यादठकाणी शासकीय अशर्याींत्रत्रकी

महाववद्यालये सरु
ु करण्यात येणार असल्याचे कारण दे ऊन शासनाने ददनाींक
३० जानेवारी, २०१८ पासन
ू बींद करण्यात येणार आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तींत्रतनकेतन सन २०१८-१९ या शैक्षणणक वषी बींद
करण्यात येऊ नयेत असे आदे श अणखल र्ारतीय तींत्र शशक्षण पररषदे ने
शासनास ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

करुन

तींत्रतनकेतन

सींस्थाींतील ववद्यार्थ्यायांची व त्यादठकाणी काम करीत असलेल्या शशक्षक व
शशक्षकेतर कमिचाऱ्याींची पयाियी व्यवस्था करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) नाही. तथावप, शासकीय तींत्रतनकेतन, यवतमाळ व

परु णमल लाहो्ी शासकीय तींत्रतनकेतन, लातरु या दोन तींत्रतनकेतनाींमध्ये सरू
ु
असलेले पदववका अभ्यासक्रम शैक्षणणक वषि २०१८-१९ पासन
ू ्प्प्या्प्प्याने

बींद करुन शैक्षणणक वषि २०१८-१९ पासन
अशर्याींत्रत्रकी महाववद्यालयात
ू
श्रेणीवधिन करणेचा तनणिय घेण्यात आला असन
ू , तसा प्रस्ताव अणखल
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र्ारतीय तींत्र शशक्षण पररषदे कडे सादर करणेबाबत तींत्रशशक्षण सींचालनालय,

महाराषर राज्य, मब
ुीं ई याींना शासनाचे ददनाींक ३० जानेवारी, २०१८ रोजीचे
पत्रान्वये कळववण्यात आलेले आहे .
(२) नाही.
(३)

शासकीय

तींत्रतनकेतन,

तींत्रतनकेतन,

लातरु

या

दोन

यवतमाळ

व

परु णमल

तींत्रतनकेतनाींमध्ये

सरू
ु

लाहो्ी

असलेले

शासकीय
पदववका

अभ्यासक्रम शैक्षणणक वषि २०१८-१९ पासन
्प्प्या्प्प्याने बींद करण्यात
ू
येणार

असल्यामळ
ु े

तेथील

अनत्ु तीणि

ववद्यार्थ्यायांना

अन्य

शासकीय

तींत्रतनकेतनामध्ये सामावन
घेणे/परीक्षा केंद्र उपलब्ध करुन दे ण्याबाबतची
ू
योग्य ती कायिवाही तींत्र शशक्षण सींचालनालयाकडून केली जाणार आहे .

शशक्षक व शशक्षकेतर कमिचाऱ्याींची पयाियी व्यवस्थेस अनस
ु रून अणखल

र्ारतीय तींत्र शशक्षण पररषदे च्या मानकानस
ु ार सींस्थातनहाय आवश्यक असलेली
मींजुर पदे ववचारात घेऊन नववन पदाींच्या तनशमितीसाठी व या सींस्थामध्ये
सध्या

असलेल्या

कायिवाही

पदाींच्या

तींत्रशशक्षण

रुपाींतरणासाठी

आवश्यक

सींचालनालयाकडून

करण्यास

ती

समायोजनासह

शासनाने

१३ ऑक््ोबर, २०१६ च्या शासन तनणियान्वये मान्यता ददली आहे .
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

ददनाींक

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

राज्यात भरड धान्य खरे दी िेंद्र िायाचजन्ित िरण्याबाबत
(५२)

*

श्री.अशोि

३८४५२ आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,
ऊफच

भाई

जगताप,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

डॉ.सध
ु ीर

ताांबे :

सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सन २०१७-१८ च्या हीं गामामध्ये र्ात, ज्वारी, बाजरी व मका या
र्रड धान्याींच्या आधारर्त
ू ककीं मती जादहर करुन पररपत्रकाद्वारे शासनाने
खरे दी केंद्राींची घोषणा केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदर्ाितील शासनाच्या पररपत्रकातील अ्ी जाचक असन
ू
त्यामध्ये

अनेक

त्र्
ु ी असल्यामळ
ु े

माहे

नोव्हें बर, २०१७

च्या ततसऱ्या

आठवडयापयंत राज्यातील एकही सहकारी सींस्था खरे दी केंद्र सरु
ु करण्यास
तयार नसल्याचे तनदशिनास आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) होय.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

शासनाने ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी तनगिशमत केलेल्या शासन

तनणियात नमद
ू केले आहे की पणन हीं गाम २०१७-१८ कररता र्रडधान्याची
खरे दी ददनाींक १ नोव्हें बर, २०१७ पासन
सरु
ू
ु करण्यात यावी. त्यानस
ु ार

नोव्हें बर, २०१७ च्या ततसऱ्या आठवडयापयंत अशर्कताि सींस्थाींकडून ज्वारी व
मक्याची ३२२६.६९ जक्वीं्ल खरे दी करण्यात आलेली होती.
(३) प्रश्न उद्र्वत नाही.
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

(५३)

*

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

राज्यातील शशक्षिाांची ऑनलाईन िामे रद्द िरण्याबाबत
३९२०४ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील, अॅड.तनरां जन डािखरे ,

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील,
आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.विक्रम िाळे , श्री.दत्ता्रशय सािांत,

श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्रीमती हुस्नबानू खशलफे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५४८१
ला हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय
शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील प्राथशमक व माध्यशमक शाळातील शशक्षकाींना शैक्षणणक

कामाींबरोबरच अशैक्षणणक कामे, त्यामध्ये बी.एल.ओ., जनगणना यासारखी

कामे ददल्याने शशक्षकाींच्या शैक्षणणक कामाींच्या वेळेचा अपव्यय होतो तसेच
शासनामार्ित

शासन

तनणिय

तनगिशमत

करुन

शशक्षकाींना

स्वच्छता

अशर्यानाबरोबरच ववद्यार्थ्यायांची बँक खाती उघडणे, पो्ि लवर ववद्यार्थ्यायांची
मादहती अपलोड करणे इत्यादी अशैक्षणणक कामे सोपववण्यात येत आहे त, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, राज्यातील शशक्षकाींना शौचालय, जनावरे व अन्य राषरीय
कामातन
ू मक्
ु त करण्याचा ववचार असल्याची घोषणा मा.ग्रामववकास मींत्री
याींनी

ददनाींक

४

जानेवारी,

२०१८

रोजी

वा

महाअर्धवेशनात केली, हे ही खरे आहे काय,

त्यासम
ु ारास

शशक्षक

(३) असल्यास, शशक्षकाींवर अशैक्षणणक कामाींची जबाबदारी ददल्यामळ
ु े त्याचा
ववद्यार्थ्यायांच्या

अभ्यासक्रमावर

व

गण
ु वत्तेवर

ववपररत

पररणाम

होत

असल्याने अशैक्षणणक कामे काढून ती कामे बेरोजगार यव
ु काींना दे ण्याबाबतचे

लेखी तनवेदन शशक्षक व शशक्षकेतर कमिचारी सींघ्नेने, लोकप्रतततनधी तसेच

शशक्षक सींघ्ना याींनी माहे ऑक््ोबर, २०१७ च्या शेव्च्या सप्ताहात
मा.शालेय शशक्षण मींत्री व प्रधान सर्चव, शालेय शशक्षण याींचेकडे ददले, हे खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, शालेय शशक्षण ववर्ागाने राज्यातील शशक्षकाींना शाळाींतील
ववद्यार्थ्यायांचे आधार नींबर जर पण
ि णे नोंदववले नाहीत, तर माहे र्ेब्रव
ू प
ु ारी,
२०१८

चे

वेतन

शमळणार

नसल्याचे

सींदेश

पाठववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

व्हॉट्सअॅपच्या

माध्यमातन
ू

(५) असल्यास, मागील ३ वषािपासन
शाळाींतील सविच कामे ऑनलाईन
ू
पध्दतीनस
ु ार

नोंदववण्याचे

काम

सरू
ु

केल्याने

शशक्षकाींना

हातात

खडू

धरण्याऐवजी माऊस धरण्याची वेळ येऊन पडली असन
ू शशक्षकाींना दे ण्यात
आलेले ऑनलाईनचे काम करण्यासाठी शासनाची साई् मींदगतीने चालणे,

मध्येच साई् बींद पडणे, ऑनलाईन र्रलेली मादहती साई्वरुन अचानकपणे
गायब होणे असे प्रकार होत असल्याने शशक्षकाींना नाहक त्रास सहन करावा

लागत असन
ू ऑनलाईनच्या ववववध कामाींनी शशक्षक व अन्य कमिचारी बेजार
झाल्याने

सींबर्ीं धत

अर्धकारी

व्हॉट्सअॅपच्या

माध्यमातन
ू

सींदेश

पाठवन
ू

ऑनलाईन कामे एका नेमन
ू ददलेल्या तारखेपयंत पण
ू ि करण्याबाबत सच
ू ना
दे तात, हे ही खरे आहे काय,
(६)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

शशक्षकाींना

शाळाबाहय कामातन
ू वगळून शासनाची असणारी ऑनलाईनची वा इतर कामे
सशु शक्षक्षत बेरोजगार तरूणाींना दे ण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात
येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.विनोद तािडे : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) अशा आशयाचे तनवेदन ददले आहे , हे खरे आहे .

(४) शालाथि वेतनप्रणाली सद्य:जस्थतीत ताींत्रत्रक कारणास्तव सरु
ु नसल्याने
अशा शशक्षकाींच्या वेतनाची दे यके प्रलींत्रबत आहे त. ऑर्लाईन वेतन काढण्याची
परवानगी ददली आहे .
(५) हे खरे नाही.

(६) सद्य:जस्थतीत सदर बाब शासनाच्या ववचाराधीन नाही.
-----------------

िजचत (जज.रायगड) तालुक्यातील शौचालय बाांधलेल्या
लाभार्थयाांना अनुदान दे ण्याबाबत

(५४)

*

३९९४४ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मां्रशी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाच्या स्वच्छ र्ारत शमशन योजनेंतगित रायगड जजल्ह्यातील अनेक

ग्रामपींचायती हागणदारी मक्
ु त झाल्या असल्या तरी तालक्
ु यातील अनेक

गावाींमध्ये लार्ार्थ्यायांनी घरगत
ु ी शौचालय बाींधून १ वषि होवन
ू ही उक्त
लार्ार्थ्यायांना पण
ू ि अनद
ु ान शमळालेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कजित (जज.रायगड) तालक्
ु यातील ४६१५ लार्ार्थ्यायांनी सदर
योजनेतन
ू घरगत
ु ी शौचालय बाींधले असन
ू त्याींना रूपये २ को्ी ७६ लाख
९० हजार अनद
ु ान दे णे बाकी आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर लार्ार्थ्यायांना
पण
ू ि अनद
ु ान दे ण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.बबनराि लोणीिर : (१) स्वच्छ र्ारत शमशन (ग्रामीण) अींतगित रायगड

जजल्ह्यात सन २०१६-१७ व २०१७-१८ या दोन वषाित एकूण ४८५५९
लार्ार्थ्यायांना शौचालय बाींधकाम प्रोत्साहन रक्कम दे ण्यात आली आहे . उविररत
४२५८६ लार्ार्थ्यायांना शौचालय बाींधकाम प्रोत्साहन रक्कम दे ण्यात आलेली
नाही.
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(२) स्वच्छ र्ारत शमशन (ग्रामीण) अींतगित रायगड जजल्ह्यातील कजित
तालक्
ु यात

सन

२०१६-१७

व

२०१७-१८

या

दोन

वषाित

एकूण

७६८४

लार्ार्थ्यायांना शौचालय बाींधकाम प्रोत्साहन रक्कम दे ण्यात आली आहे . उविररत

३३८४ लार्ार्थ्यायांना शौचालय बाींधकाम प्रोत्साहन रक्कम रुपये ४ को्ी ६ लाख
८ हजार दे णे बाकी आहे .

(३) व (४) स्वच्छ र्ारत शमशन (ग्रा) अींतगित सन २०१७-१८ या आर्थिक
वषाित जानेवारी, २०१८ पयंत रुपये ७५५३२.७१ लक्ष इतका तनधी केंद्र

शासनाकडून प्राप्त झालेला असन
ू , त्यापैकी २५४६.३६ लक्ष इतका तनधी
रायगड जजल्हा पररषदे ला ववतरीत करण्यात आलेला आहे . तसेच राज्य

दहश्श्यापैकी रुपये १७०.८२ लक्ष इतका तनधी रायगड जजल्हा पररषदे ला
ववतरीत करण्यात आलेला आहे .

आता, केंद्र शासनाने स्वच्छ र्ारत शमशन (ग्रा) अींतगित र्ेब्रव
ु ारी,

२०१८ मध्ये रुपये ४०००० लक्ष इतका तनधी ववतरीत केला आहे . सदर
तनधीमधून रायगड जजल्ह्यासाठी स्वच्छ र्ारत शमशन (ग्रामीण) अींतगित
तनधी उपलब्ध करुन दे ण्याची कायिवाही करण्यात येत आहे .
-----------------

राज्यात िेरोशसन पुरिठ्यासाठी िाम िरणाऱया
हॉिसच ि ररटे लसचचे पुनिचसन िरण्याबाबत

(५५)
ऊफच

*

३८८६१ डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि

भाई

जगताप,

श्री.आनांदराि

पाटील,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्रीमती

हुस्नबानू खशलफे, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड,
श्री.अमरनार् राजूरिर, आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.विक्रम िाळे , श्री.श्रीिाांत

दे शपाांड,े श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय अन्न ि
नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) केंद्र शासनाच्या उज्वला योजनेंतगित स्वयींपाकाच्या गॅस शसलेंडरची कृत्रत्रम
आकडेवारी दाखवन
राज्याला दे ण्यात येणारा केरोशसनचा परु वठा कमी
ू
करण्यात आला, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सींपण
ू ि राज्य केरोशसनमक्
ु त करण्यात येणार, अशी घोषणा

शासनाने केली असल्याने केरोशसन परु वठयासाठी काम करणाऱ्या राज्यातील
५५ हजार हॉकसि व रर्े लसि व त्याींच्यावर अवलींबन
ू असणाऱ्या सम
ु ारे ३ लाख
लोकाींवर उपासमारीची वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर व्यवसायावर
अवलींबन
ू

असणाऱ्या

हॉकसि

व

रर्े लसि

कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

याींच्या

पन
ु विसनासाठी

कोणती

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) प्रधानमींत्री उज्वला योजना केंद्र शासन अींगीकृत
असलेल्या तेल कींपन्याींकडून राबववण्यात येत.े तेल कींपन्याींकडून प्राप्त
झालेल्या

मादहतीनस
ु ार

सदर

योजनेंतगित

राज्यात

ददनाींक

२८/०२/२०१८

अखेरपयंत १७.८६ लक्ष गॅस जोडण्या ववतरीत करण्यात आलेल्या आहे त.

राज्यातील गॅस जोडण्याींची सींख्या ववचारात घेऊन केंद्र शासनाकडून राज्यास

केरोशसनचा को्ा उपलब्ध करून ददला जातो. केंद्र शासनाने माहे जुलै ते
सप््ें बर, २०१७ या ततमाहीकरीता राज्यास ९८६४० कक.ली. इतका तर माहे

ऑक््ोबर ते डडसेंबर, २०१७ पासन
ू ९३७०८ कक.ली इतका केरोशसन को्ा
उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे .

(२) राज्य केरोशसन मक्
ु त करण्याबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आली
नाही.

(३) केरोशसन हॉकसि व रर्े लसि याींची तनयक्
ु ती कशमशन तत्वावर करण्यात

आली आहे . शासन तनणिय ददनाींक १४ सप््ें बर, २०१६ अन्वये ककरकोळ/हॉकसि
ववक्रेत्याींचे कशमशन रुपये २५०/-प्रतत कक.ली वरून रुपये ४५०/- प्रतत कक.ली.
असे वाढववण्यात आले आहे .

तसेच शासन तनणिय ददनाींक ७ सप््ें बर, २०१७ नस
ु ार केरोशसन ववक्रेते

व स्वस्त धान्य दक
ु ानातन
ू फ्री सेल केरोशसन व ५ कक.ग्रॅ. चे लहान शसलेंडर
ववक्री करण्यास मान्यता दे ण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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राज्याच्या िक्फ बोडाचच्या अखत्यारीत असलेल्या स्र्ािर जांगम
मालमत्तेच्या गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबत
(५६)

*

३८२६५ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय िक्फ मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) र्ें डी बाजार, मब
ुीं ई येथील पक्मोडीया स्री्, मोरे वाडी नाशशक, जालना
रोड

औरीं गाबाद

आणण

पनवेल

येथील

अल्पसींख्याक

ववर्ागाच्या

वक्र्

बोडािच्या अखत्यारीत असलेल्या दगाि येथील स्थावर जींगम मालमत्तेच्या
गैरव्यवहार प्रकरणी सी.आय.डी.मार्ित चौकशी सरु
ु असन
ू त्यामध्ये वक्र्
बोडािचे अर्धकारी श्री.मत्ु तावालीस दोषी असल्याचे तनदशिनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त चौकशीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषी अर्धकारी
याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) अींशत: खरे

आहे . १) जैनत्रबया रस््, मब
ींु ई,

२) मजस्जद दद
बीबी वक्र् पनवेल,
ु ाधारी कठडा, नाशशक, ३) मकदम
ू

जज.रायगड आणण ४) दगािह दाऊद औशलया मगररबी, औरीं गाबाद या ४ वक्र्
मालमत्ताींप्रकरणी

गैरव्यवहार

झाल्याववषयीच्या

तक्रारी

वेळोवेळी

प्राप्त

झालेल्या आहे त. त्यास अनस
ु रुन, उपरोक्त वक्र् मालमत्ताींच्या प्रकरणी
काही बेकायदे शीर व्यवहार (ववक्री, अदलाबदल, ददघिकालीन र्ाडेपट्टा, इ.)

अतनयशमतता झाल्याचे ककीं वा वक्र् मालमत्ता हडप करण्यात आल्या आहे त
ककीं वा कसे, या बाबीींची चौकशी करण्यासाठी वर नमद
ू प्रकरणे, ददनाींक

३१/७/२०१७ च्या शासन पत्रान्वये राज्य गन्
ु हे अन्वेषण ववर्ागाकडे चौकशी
करण्यासाठी सोपववण्यात आलेली आहे त.

(२) व (३) प्रस्तत
प्रकरणी राज्य गन्
ु
ु हे अन्वेषण ववर्ागाकडून अद्याप
प्राथशमक अहवाल प्राप्त झालेला नाही. तथावप, राज्य गन्
ु हे
ववर्ागाकडे

या

प्रकरणाींची

चौकशी

सोपववण्यापव
ु ी

सदर

अन्वेषण

प्रकरणाची

शासनस्तरावरुन प्राथशमक चौकशी करण्यात आली आहे . या चौकशीत

67

१) जैनत्रबया रस््, र्ें डी बाजार, मब
ींु ई या वक्र् मालमत्तेबाबत
गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आले आहे . सदर प्रकरण महाराषर

राज्य वक्र् न्यायार्धकरणामध्ये न्यायप्रववष् आहे . सदर प्रकरणी
तत्कालीन प्रर्ारी मख्
ु य कायिकारी अर्धकारी याींच्याववरुध्द महाराषर

नागरी सेवा (शश. व अ.) तनयम, १९७९ च्या तनयम ८ अींतगित
ववर्ागीय चौकशी सरु
ु करण्यात आलेली आहे .

२) मजस्जद दद
ु ाधारी कठडा, नाशशक या सींस्थेशी सींबर्ीं धत मालमत्तेच्या
गैरव्यवहाराचे

प्रकरणी

प्राथशमक

चौकशीत

तर्थ्याय

असल्याचे

सकृतदशिनी ददसन
आल्याने तत्कालीन प्रर्ारी मख्
ू
ु य कायिकारी
अर्धकारी, महाराषर राज्य वक्र् मींडळ याींना महसल
व वन
ू

ववर्ागाच्या ददनाींक ०३/०३/२०१७ च्या आदे शान्वये शासन सेवेतन
ू
तनलींत्रबत

केले

होते.

तथावप,

मा.उच्च

औरीं गाबाद याींनी ददनाींक १५/०१/२०१८

न्यायालय,

खींडपीठ

च्या आदे शान्वये सदर

तनलींबन आदे श रि केले आहे त. सद्य:जस्थतीत प्रस्तत
ु प्रकरणी

महाराषर राज्य वक्र् न्यायार्धकरणाकडे दावा दाखल असन
ू तो
न्यायप्रववष् आहे .

३) मकदम
ू बीबी वक्र् पनवेल, जज.रायगड या वक्र् मालमत्तेचे झालेले

बेकायदे शीर हस्ताींतरणाबाबत महाराषर राज्य वक्र् मींडळाकडून
अहवाल मागववण्यात आला आहे .

४) दगािह दाऊद औशलया मगररबी, औरीं गाबाद या वक्र् मालमत्तेच्या
झालेल्या

कायिकारी

अतनयशमततेच्या
अर्धकारी

अनष
ीं ाने
ु ग

याींच्याववरुध्द

तत्कालीन
महाराषर

प्रर्ारी

नागरी

मख्
ु य
सेवा

(शश. व अ.) तनयम, १९७९ च्या तनयम ८ अींतगित ववर्ागीय

चौकशीची प्रकक्रया सरु
ु करण्यात आलेली आहे . तसेच या वक्र्
सींस्थेच्या

मत
ु वल्लीींना

कायदे शीर

प्रकक्रया

राबवन
ू

मत
ु वल्ली

पदावरुन दरू करण्याच्या व सदर मालमत्ता वक्र् मींडळाच्या

ताब्यात घेण्याच्या सच
ू ना महाराषर राज्य वक्र् मींडळास दे ण्यात
आलेल्या आहे त.

(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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ओएशसस िेशमिल्स िांपनी, डोंत्रबिली (पजश्चम) (जज.ठाणे)
(५७)

*

िारखान्यािर िारिाई िरण्याबाबत

३७८१३ श्री.रविांद्र फाटि, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय पयाचिरण

मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डोंत्रबवली एमआयडीसी ्प्पा-२ मधील ओएशसस केशमकल्स W-५७
(जज.ठाणे) कींपनीतन
ू अनेक ददवसाींपासन
ू ववषारी धरू बाहे र पडून प्रदष
ू ण होत
असल्याचे तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, प्रदष
ू णामळ
ु े

लहान मल
ु े आणण जेषठ नागररक याींच्या

आरोग्यास धोका तनमािण होत असल्याने स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक

०४ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.उद्योग मींत्री महोदयाींना
तनवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ओएशसस केशमकल्स
W-५७ कींपनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.रामदास िदम : (१) प्रश्नाधीन कींपनीमधून ववषारी धूर बाहे र पडण्याची
घ्ना ददनाींक ३/१०/२०१६ रोजी घडली होती, हे खरे आहे .
(२) होय.

(३) त्यानष
ीं ाने महाराषर प्रदष
ु ग
ू ण तनयींत्रण मींडळामार्ित करण्यात आलेल्या

चौकशीदरम्यान प्रश्नाधीन कींपनीमध्ये ददनाींक ३/१०/२०१६ रोजी रासायतनक
आम्ल

हाताळताना

काही

प्रमाणात

आम्ल

साींडून

पावसाच्या

पाण्यात

शमसळल्याने त्यातन
धूर तनमािण झाला होता. तसेच यादरम्यान सदर
ू
उद्योगाच्या बॉयलर मधील अततररक्त वार् बाहे र सोडण्यात आल्याचे

तनदि शनास आले होते. त्यानस
ु ार सींबर्ीं धत उद्योगास महाराषर प्रदष
ू ण तनयींत्रण
मींडळामार्ित ददनाींक ४/१०/२०१६ रोजी प्रस्ताववत आदे श बजावण्यात आले
होते.

सदर घ्नेनत
ीं र प्रश्नाधीन उद्योगाची महाराषर प्रदष
ू ण तनयींत्रण

मींडळाकडून वेळोवेळी तपासणी करण्यात आली आहे. सद्य:जस्थतीत सदर
उद्येाग गेले दोन मदहने बींद आहे .
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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माहहती सांप्रेक्षण ि तां्रशज्ञान (आयसीटी) योजनेंतगचत
सांगणि प्रयोगशाळा सुरु िरण्याबाबत
(५८)

*

४०८७८ श्री.धनांजय मड
ुां े : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मादहती सींप्रेक्षण व तींत्रज्ञान (आयसी्ी) योजना ्प्पा ४ व
्प्पा ५ करीता १५०० शाळाींमध्ये सींगणक प्रयोगशाळा सरु
ु करण्याबाबत केंद्र
शासनाने मान्यता ददलेली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मान्यता शमळाल्यानींतर तनववदा अर्ावी सदरहू सींगणक
प्रयोगशाळा अद्यापही कायािजन्वत होऊ शकल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींगणक प्रयोगशाळा
कायािजन्वत होण्यासाठी कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) अींशत: खरे आहे.

झोन क्र. २ साठी तनववदाकार अींततम करण्यात आला असन
ू , झोन

क्र. १ व ३ ची तनववदा प्रकक्रया सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

मराठिाडयातील जनतेला पाणीपरु िठा िरण्याबाबत
(५९)

*

४०१६३ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले,

श्री.शमतेश भाांगडडया : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मां्रशी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मराठवाडयातील जनतेला अपऱ्ु या आणण अतनयशमत पजिन्यमानामळ
ु े
सातत्याने दषु काळाला तोंड द्यावे लागत असल्यामळ
ु े या र्ागातील तीव्र

पाण्याची ्ीं चाई लक्षात घेता शासनाने इस्त्रायलच्या मेकोरो् डेव्हलपमें ् अॅण्ड
एीं्रप्रायजेस या शासकीय कींपनीसोबत सामींजस्य करार केला असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१८ च्या ततसऱ्या आठवडयात तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

उक्त

कींपनीद्वारे

मराठवाडयातील

पाणी

परु वठ्यावर

उपाययोजना करण्यासाठी सरासरी पजिन्यमान धरणाची साठवण क्षमता,
जलसींधारण, पन
ु वािपर पन
ु चिक्रीकरण, नदी खोऱ्याींमध्ये उपलब्ध असणारे

पाणी, समद्र
ु ाचे पाणी गोडे करणे आदी प्रयत्न करण्यासाठी इस्त्रायल शासनाचे

सहा्य घेण्यात येणार असन
ू या तींत्रज्ञानामळ
ु े मराठवाडा दषु काळमक्
ु त होणार
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मराठवाडयातील

जनतेला पाणीपरु वठा करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात
येत आहे,

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

इस्त्रायलच्या

पाण्याची

मेकोरो्

डेव्हलपमें ्

र्ीषण

ॲण्ड

्ीं चाई

लक्षात

एन््रप्रायजेस

घेता

शासनाने

या

शासकीय

कींपनीसोबत ददनाींक १८ जानेवारी, २०१८ रोजी सामींजस्य करार केला आहे .
तसेच

मराठवाडयातील

्ीं चाई

पररजस्थतीवर

उपाययोजना

सच
ु ववण्यासाठी

ददनाींक २१ र्ेब्रव
ु ारी, २०१८ रोजी सवंकष करार करण्यात आला आहे .

(२) मराठवाडा ववर्ागासाठी पाणी पररजस्थतीचा अभ्यास करुन सवेक्षण व
इतर कामाचा पव
ु व्ि यवहायिता अहवाल प्राप्त झाल्याींनतर कामे हाती घेण्याचे

तनयोजजत आहे . त्यामध्ये वपण्याच्या पाण्याला प्राथशमकता दे ऊन उपाययोजना
सच
ु ववण्याच्या सच
ू ना कींपनीस दे ण्याची तजवीज करारात ठे वण्यात आली
आहे .
(३)

मराठवाडा

ववर्ागासाठी

ग्रीड

पध्दतीच्या

पाणीपरु वठा

योजनेकरीता

सवेक्षण व इतर कामाचा पव
ु व्ि यवहायिता अींततम अहवाल प्राप्त झाल्याींनतर
तनधीच्या

उपलब्धतेनस
ु ार

आवश्यक

कामे

पाण्याला प्राथशमकता दे णेबाबत तनयोजजत आहे .
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

हाती

घेण्याचे

व

वपण्याच्या
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आसनगाि (पूि)च (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येर्े
तनयशमत पाणीपुरिठा िरण्याबाबत

(६०)

*

४०७४३ अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां टिले, श्रीमती

हुस्नबानू खशलफे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४८३५ ला हदनाांि २१ डडसेंबर,
२०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता
मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आसनगाव (पव
ू )ि (ता.शहापरू , जज.ठाणे) येथे लोकवस्ती वाढली असल्याने

या पररसरातील सींघवी पॅराडाईज गह
ृ प्रकल्पासह अन्य गह
ृ प्रकल्पाींमध्ये
राहणाऱ्या नागररकाींसाठी वपण्याच्या पाण्याची ्ीं चाई असल्यामळ
ु े पावसाळयात

दे खील खाजगीररत्या स्वखचािने दररोज वपण्याच्या पाण्याचे ्ँ कसि मागवावे
लागत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशिनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ग्रामपींचायत क्षेत्रातील नागररकाींना परु े शा प्रमाणात पाणीपरु वठा
करण्याची

जबाबदारी

सींबर्ीं धत

ग्रामपींचायतीची

असताना

आसनगाव

ग्रामपींचायत जाणीवपव
ि
मागील वषिर्रापासन
आपली जबाबदारी ्ाळत
ू क
ू

असल्याचेही ददनाींक २ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशिनास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पाणीपरु वठा तनयशमत व सरु ळीतररत्या सरु
ु करण्याच्यादृष्ीने
तेथील नागररकाींनी ग्ववकास अर्धकारी, पींचायत सशमती, शहापरू , मख्
ु य

कायिकारी अर्धकारी, जजल्हा पररषद, ठाणे, तसेच प्रधान सर्चव, ग्रामववकास
ववर्ाग याींच्याकडे आजतागायत अनेकदा तनवेदने सादर करुनही त्याबाबत
अद्याप

कायिवाही झाली नसल्याचेही

माहे

जानेवारी,

त्यादरम्यान तनदशिनास आले, हे ही खरे आहे काय,

२०१८

मध्ये

वा

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार तेथील नागररकाींना सरु ळीत व परु े शा प्रमाणात

पाणीपरु वठा होण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच
त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे,

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

(३) व (४) आसनगाव येथे ग्रामपींचायतीच्या मालकीच्या तीन स्वतींत्र नळ

पाणीपरु वठा योजना आहे त. आसनगाव पव
ू ि ववर्ाग व सींघवी पॅराडाईज गह
ृ
प्रकल्प

या

दठकाणी

माहे

सप््ें बर,

२०१७

मध्ये

्ँ करने

पाणीपरु वठा

करण्याबाबत ककीं वा स्वखचािने ्ँ करने पाणी घेत असल्याबाबतची तक्रार
ग्रामपींचायतीकडे प्राप्त झालेली नाही.

माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये सरु
ु वातीच्या काळात र्ातसा डॅमच्या

पाण्याचा ववसगि बींद झाल्यामळ
ु े आसनगाव-सावरोली योजनेतन
ू पाणीपरु वठा
खींडीत झाला होता. याबाबत र्ातसा ववर्ाग क्र. १ याींच्याकडे सींपकि साधून
पाणीपरु वठा

पव
ि त
ू व

करण्यात

आला

होता.

दरम्यान

तेथे

झालेल्या

अततवषृ ्ीमळ
ु े ववद्यत
ु रान्सर्ामिर नादरु
ु स्त झाल्यामळ
ु े पाणीपरु वठा खींडीत
झाला होता. नवीन रान्सर्ामिर बसवन
ू पाणीपरु वठा सरु
ु करण्यात आला

होता. तद्नींतर ववद्यत
ु मो्ार पींप नादरु
ु स्त झाल्याने ववद्यत
ु मो्ार पींप
दरु
ु स्त करुन पाणीपरु वठा सरु
ु करण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

”खेलो इांडडया” योजनें तगचत राज्यातील खेळाडून
ां ा सराि
िरण्यासाठी साहहत्य पुरविण्याबाबत

(६१)

*

४०४४० श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय क्रीडा मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) दे शातील खेळाला चालना दे ण्यासाठी क्रीडा मींत्रालयामार्ित “खेलो इींडडया”
योजनेंतगित

राज्यातील

खेळाडून
ीं ा

ककट्ही

शमळाले

नसन
ू

मागील

सात

मदहन्याींपासन
ू सराव करणारे राज्यातील ४०० खेळाडू अदयाप या मार्क
सवु वधेच्या प्रततक्षेत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववर्ागीय कायािलय असलेल्या मब
ींु ई शहरातन
ू सदर कामासाठी
पाठपरु ावा केला जात असल्याचे साींगण्यात येत असले तरी ठे केदार दाद दे त
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नसन
ू मार्क गरजाही र्ारतीय खेळ प्रार्धकरण (साई) तर्े परु ववल्या जात
नसल्याने इथे कशासाठी शशकावे असा प्रश्न राज्यातील खेळाडूप
ीं ढ
ु े तनमािण
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन खेळाडून
ीं ा सराव
करण्यासाठी सादहत्य परु ववण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात
येतआहे ,

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

सदर बाब केंद्र शासनाच्या र्ारतीय खेळ प्रार्धकरणाशी (साई)

सींबर्ीं धत आहे .

(२) व (३) र्ारतीय खेळ प्रार्धकरणाचे ववर्ागीय कायािलय, काींददवली, मब
ींु ई

येथे असन
ू काींददवली व औरीं गाबाद येथे ववववध खेळ प्रकारामधील खेळाडू

सराव करत आहे त. त्याींचक
े रीता सींबर्ीं धत ववर्ागाने ववववध खेळ प्रकाराींचे

ककट्स परु ववणेकरीता ई-तनववदा प्रकक्रयाद्वारे परु वठादार तनजश्चत करुन खेळाींचे

कक् परु ववणेसाठी वकि ऑडिर दे ण्यात आली होती. तथावप, परु वठादार याींनी
माहे जुल,ै २०१७ मध्ये खेळाचे ककट्स परु ववण्याऐवजी माहे जानेवारी, २०१८

मध्ये परु ववले असन
क्रीडा सादहत्य परु ववण्यास झालेल्या ववलींबाकरीता
ू

परु वठादास सक्त ताकीद साई कायािलय, काींददवली, मब
ुीं ई व औरीं गाबाद कडून
दे ण्यात आली आहे .

(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

रायगड जजल््यातील गािपाडयाांना पाणीपरु िठा िरण्याबाबत
(६२)

*

४०४८८ श्री.प्रविण दरे िर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२४९० ला हदनाांि

१ ऑगस्ट, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय पाणीपरु िठा
ि स्िच्छता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाड (जज.रायगड) तालक्
ु यातील नळ पाणीपरु वठा योजनाींना मींजूरी

शमळणेबाबत लोकप्रतततनधीींनी मा.पाणीपरु वठा व स्वच्छता मींत्री याींना ददनाींक
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८

ऑगस््,

२०१७

रोजी

वा

त्यासम
ु ारास

लेखी

तनवेदन

ददले

असन
ू

रायगडातील गावपाडयाींत आतापासन
ू च पाणी्ीं चाई तनमािण झाली असन
ू यावर

मात करण्यासाठी जजल्हा प्रशासनाने १८१० गावासाठी ८ को्ी ६३ लाखाींचा
पाणी्ीं चाई आराखडा तयार केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त आराखडयात ककती गावे व वाडयाींचा समावेश करण्यात
आला आहे, त्याचे स्वरुप काय आहे व उक्त आराखडयावर केव्हापयंत
अींमलबजावणी होणार आहे ,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नळ पाणीपरु वठा
योजनाींना मींजरू ी शमळणेबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे .

(२) रायगड जजल्ह्याचा सन २०१७-१८ (ऑक््ोबर, २०१७ ते जन
ू , २०१८) चा

सींर्ाव्य वपण्याचे पाणी ्ीं चाई कृती आराखडा मींजूर करण्यात आला असन
ू तो
खालीलप्रमाणे आहे .

अ.क्र. सींर्ाव्य उपाययोजना

गावे

वाडया ककीं मत (रुपये लाखात)

१

्ँ करने पाणीपरु वठा

३५४

८७७

५३२.२८

२

ववींधन ववदहरी खोदणे

१५४

४२५

३३०.७३

एकूण

५०८

१३०२

८६३.०१

रायगड

जजल्ह्यामध्ये

उक्त

पाणी ्ीं चाई कृती आराखडयानस
ु ार

सींबर्ीं धत ग्राम पींचायतीच्या मागणीनस
ु ार ्ीं चाई अींतगित उपाययोजना घेण्यात

येत आहे त. त्यानस
ु ार जजल्हार्धकारी, रायगड याींचेकडून ९७ नववन ववींधन

ववदहरी खोदण्यास मान्यता दे ण्यात आली असन
ू ववींधन ववदहरी खोदाईचा

कायिक्रम २७ र्ेब्रव
सरु
ु ारी, २०१८ पासन
ू
ु करण्यात आला आहे . तसेच
आवश्यकतेनस
ु ार ्ँ करने पाणीपरु वठा करण्याची तजवीज ठे वण्यात आली आहे .
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(३) लोकप्रतततनधीींनी मा.मींत्री महोदयाींना ददनाींक ०८/०८/२०१७ रोजी ददलेल्या
तनवेदनात

नमद
ू

पढ
ु ीलप्रमाणे आहे :-

गावाींच्या

योजनाींच्या

प्रस्तावाबाबतची

वस्तजु स्थती

र्चींर्ावे, सत
ु ारकोंड, दळवीवाडी, वसाप कालपकोंड,

खैरे, बेबलघर या गावाींचा समावेश खैरे प्रादे शशक पाणीपरु वठा योजनेंतगित

राषरीय ग्रामीण पेयजल कायिक्रम सन २०१७-१८ च्या कृतत आराखडयात
करण्याचे प्रस्ताववत आहे .

तसेच शशरसवणे धनगरवाडी येथील साठवण तलाव जजल्हा पररषद

सेस तनधीमधून घेण्याचे प्रस्ताववत आहे .
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

मुरबाड (जज.ठाणे) तालुक्यातील पाणी टां चाई दरू िरण्याबाबत
(६३)

*

४०५०४ श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि

स्िच्छता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मरु बाड (जज.ठाणे) तालक्
ु यातील मदहलाींना पाणी्ीं चाईच्या काळात सहज
पाणी शमळावे याकररता १८० पाणीपरु वठा योजना, जलशशवारातील पाणी
अडवन
ू जलसाठे तनमािण करण्याकररता व बोअरवेल खोदण्याकररता करोडो
रुपये शासनाने खचि करुनही तालक्
ु यातील मदहलाींना पाण्यासाठी र््कावे
लागत

असल्याचे

ददनाींक

१५

जानेवारी,

तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

२०१८

रोजी

वा

त्यासम
ु ारास

(२) तसेच, पावसाचे पाणी वस्त्याींमध्ये साठववण्याची (Water Harvesting
Scheme) योजनाही राबववली नाही, हे ही खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले, तद्नस
ु ार पाणी परु वठ्यासाठी ्ँ कर दे ण्याबाबत तसेच

पावसाळयात पाणी साठवन
ठे वण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा
ू
करण्यात येत आहे ,

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

(२) मागील १० वषािमध्ये र्ज
ू ल सवेक्षण आणण ववकास यींत्रणेमार्ित राषरीय
पेयजल

कायिक्रम

(शाश्वतता)

अींतगित

१५ उपाययोजना राबववण्यात आल्या आहे त.

र्ज
ू ल

पन
ु र्िरणाच्या

एकूण

(३) वपण्याच्या पाण्याची ्ीं चाई र्ासल्यास आवश्यकतेनस
ु ार ्ीं चाई अींतगित
उपाययोजना

राबववण्यात

येतात.

तसेच

पाऊस

पाणी

सींकलन

करण्याच्यादृष्ीने ५०० पेक्षा कमी लोकसींख्या असलेल्या पाणी ्ीं चाईग्रस्त
गावे/वाडयाींमध्ये अशा प्रकारच्या ्ाक्या बसववण्याबाबतचा प्रस्ताव ववचाराधीन
आहे .

(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

राज्यात शशक्षि भरतीसाठी अतनिायच िरण्यात आलेली अशभयोग्यता
आणण बुजध्दमत्ता चाचणी रद्द िरण्याबाबत
(६४)

*

४०६६९ श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय

दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे,
डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अमरनार् राजूरिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, आकिच.अनांत
गाडगीळ,

श्री.हररशसांग

राठोड,

प्रा.जोगेन्द्र

ििाडे,

श्री.जनादच न

चाांदरू िर,

श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यात

शशक्षक

र्रतीसाठी

्ीई्ी

अतनवायि

असतानाच

आता

अशर्योग्यता आणण बजु ध्दमत्ता चाचणी अतनवायि करण्याचा तनणिय शशक्षण

ववर्ागाने घेतला असल्याचे ददनाींक २ र्ेब्रव
ु ारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, साडेसोळा लाख उमेदवाराींनी ्ीई्ी पररक्षा ददली असन
ू या
पररक्षेतन
ू

शासनास

कोट्यवधी

रुपयाींचे

शल्
ु क

प्राप्त

झाले

असन
ू ही

अद्यापपयंत एकाही उमेदवाराला नोकरी ददली नसल्याचे तनदशिनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, शासनाने उमेदवाराींची आर्थिक र्सवणक
केली असल्याचे
ू
तसेच अशर्योग्यता व बजु ध्दमत्ता चाचण्या अतनवायि केल्याने शासनाचा
आर्थिक र्ायदा झाला असल्याचे तनदशिनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सन २००८ नींतर शशक्षक र्रतीची प्रकक्रया बींद असल्यामळ
ु े
९ लाख डी.एड. तर ६ लाख बी.एड. पदवीधारक शशक्षक बेरोजगार असल्याचे
ददनाींक २० जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशिनास आले असन
ू
शशक्षक

बेरोजगाराींची

अशी

अवस्था

पाहून ववद्यार्थ्यायांअर्ावी अध्यापक
महाववद्यालये बींद होत असन
या नववन प्रकक्रयेमळ
ू
ु े पात्रता परीक्षाथींना
शशक्षकाींची तनयक्
ु ती शमळणार आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बेरोजगार डी.एड व

बी.एड. पदवीधारक शशक्षकाींची र्रती प्रकक्रया सरु
ु करण्याबाबत कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) “शशक्षक पात्रता परीक्षा” ही प्राथशमक शशक्षकाींसाठी

आवश्यक असलेली अहिता परीक्षा असन
ू अशर्योग्यता व बजु ध्दमत्ता चाचणी
परीक्षेतील गण
ु ाींच्या आधारे शशक्षण सेवक र्रतीबाबतचा तनणिय ददनाींक
२३/०६/२०१७ रोजी घेतलेला आहे, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) व (५) सन २०१० मध्ये स्थातनक स्वराज्य सींस्थाींच्या शाळे तील प्राथशमक

शशक्षकाच्या तनयक्
ु तीकररता केंदद्रय र्रतीपव
ू ि तनवड परीक्षा घेण्यात आलेली

असन
ू १५००० पेक्षा अर्धक पात्र उमेदवाराींची शशक्षणसेवक पदी तनयक्
ु ती
करण्यात आलेली आहे . आता राज्यातील खाजगीसह स्थातनक स्वराज्य
सींस्थेच्या सवि माध्यमाच्या शाळाींमधील शशक्षण सेवक र्रती, अशर्योग्यता व

बजु ध्दमत्ता चाचणीतील गण
ु ाींच्या आधारे करण्याकररता माहे डडसेंबर, २०१७
मध्ये सदर परीक्षा घेण्यात आलेली आहे . “पववत्र” या सींगणकीय प्रणालीच्या
माध्यमातन
ू सदर र्रती प्रकक्रया सरु
ु करण्यात येत आहे .
(६) प्रश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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नाांदेड जजल््यातील ग्रामीण भागातील हातपांपाची
दरु
ु स्ती ि दे खभाल िरण्याबाबत
(६५)

*

४०६८० श्री.अमरनार् राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे,
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता
मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड जजल्ह्यातील ग्रामीण र्ागात हातपींपाची सींख्या सध्या ८ हजार

७०३ असन
ू या हातपींपाींची दरु
ु स्ती व दे खर्ाल केवळ २२ कमिचाऱ्याींवरच
अवलींबन
ू असणे, अनेक दठकाणी हातपींप नादरु
ु स्त असन
ू त्याींची दरु
ु स्ती
वेळेवर होत नसणे, त्यामळ
ु े नागररकाींना पाण्यासाठी इतरत्र जावे लागत

असल्याने त्याींच्यात असींतोष पसरला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये
वा त्यादरम्यान तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन हातपींपाची दरु
ु स्ती व
दे खर्ाल करण्यासाठी कमिचाऱ्याींची सींख्या वाढववण्याबाबत कोणती कायिवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही.

नाींदेड जजल्ह्यात १६ तालक
ु े अींतगित ग्रामीण र्ागात वपण्याच्या

पाण्याचा स्त्रोत म्हणून एकूण ८७०३ हातपींप आहे त. सन २०१८ मधील
जानेवारी मदहन्यातील नादरु
ु स्त हातपींपाची सींख्या ४४६ होती. त्यापैकी

३७२ हातपींप दरु
ु स्त करण्यात आले आहे त. त्याकरीता जजल्ह्यातील पींचायत
सशमतीस्तरावर हातपींप दरु
ु स्तीचे कर्रते पथक असन
ू त्यावर ३१ कमिचारी
कायिरत आहे त.
(२)

जजल्ह्यातील

प्रत्येक

पींचायत

सशमतीसाठी

्ीं चाई

कालावधीकरीता

२ अततररक्त मनषु यबळ याप्रमाणे १६ पींचायत सशमतीसाठी ३२ अततररक्त
कामगार

लावण्याबाबत

सींबर्ीं धत

ग्ववकास

१०/०१/२०१८ पासन
ू परवानगी दे ण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

अर्धकारी

याींना

ददनाींक
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राज्यातील शशक्षि िमचचाऱयाांच्या अांशदायी तनित्ृ तीिेतनाची
रक्िम अदा िरण्याबाबत

(६६)

*

३७८९५ श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात

ददनाींक

१

जानेवारी,

२००६

पासन
ू

राज्य

शासकीय

व

तनमशासकीय कमिचारी याींना ६ व्या वेतन आयोगाची अींमलबजावणी सन
२००९ पासन
ू करण्यात आली असन
ू ददनाींक १ जानेवारी, २००६ पासन
ू च्या
र्रकाची रक्कम राज्य शासकीय व तनमशासकीय कमिचाऱ्याींना दे ण्यात आली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नवीन पररर्ावषत अींशदायी योजनेनस
ु ार ददनाींक १ नोव्हें बर,
२००५ नींतर सेवेत आलेल्या शशक्षकाींची खाती बरे च ददवस न काढल्याने या

शशक्षकाींच्या खात्यात ६ व्या वेतन आयोगाच्या र्रकाच्या हप्त्याची रक्कम
जमा करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, उक्त नवीन अींशदान पररर्ावषत पेन्शन योजनेनस
ु ार शासनाने

आपल्या दहश्श्याची रक्कम जमा करावयाची तरतद
ू माहे माचि, २०१७ च्या
अर्धवेशनात केली आहे, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त शशक्षकाींची नवीन पररर्ावषत अींशदान पेन्शन योजनेच्या

खात्यात ६ व्या वेतन आयोगाच्या हप्त्याची रक्कम व्याजासह जमा करणे

तसेच नवीन अींशदान पररर्ावषत पेन्शन योजनेनस
ु ार शासनाने आपल्या
दहश्श्याची तरतद
ू केलेली रक्कम या शशक्षकाींच्या खात्यात वगि करण्याबाबत
शशक्षक सींघ्ना व लोकप्रतततनधीकडून मागणी करण्यात येत आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(५)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

शशक्षकाींच्या

खात्यात ६ व्या वेतन आयोगाच्या हप्त्याची रक्कम व्याजासह जमा करुन

शशक्षकाींच्या खात्यात वगि करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

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

(५) ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी जमा करण्याबाबत कायिवाही सरु
ु आहे .
(६) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

राज्यातील नगर पररषद शशक्षिाांना िैद्यिीय प्रततपूती शमळणेबाबत
(६७)

*

३८८२४ श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.दत्ता्रशय सािांत : ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि २९५६१ ला हदनाांि १ एवप्रल, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात नगर पररषदे तील प्राथशमक/माध्यशमक व उच्च माध्यशमक

शशक्षक व शशक्षकेतर कमिचाऱ्याींना वैद्यकीय प्रततपत
ू ी खचि दे ण्याबाबत
अमरावती ववर्ाग शशक्षक आघाडीच्यावतीने प्रधान सर्चव, शालेय शशक्षण

याींच्याकडे तनवेदनाद्वारे ददनाींक ०६ र्ेब्रव
ु ारी, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास
मागणी केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील नगर

पररषदे मधील कायिरत शशक्षकाींना वैद्यकीय प्रततपत
ू ी दे ण्याबाबत कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

व

(३)

राज्यातील महानगरपाशलका/

नगरपाशलका/

नगरपररषदाींच्या

अखत्यारीतील प्राथशमक शाळाींमधील शशक्षक/शशक्षकेतर कमिचाऱ्याींना महाराषर
राज्य सेवा (वैद्यकीय दे खर्ाल) तनयम, १९६१ व त्यानींतर वेळोवेळी तनगिशमत

होणाऱ्या शासन तनणियाच्या अर्धन राहून प्रततपत
ू ी मींजूर करण्यात येत.े
ददनाींक १५/७/२०१६ च्या शासन तनणियान्वये रुपये २ लक्ष पयंतच्या वैद्यकीय

खचािच्या प्रततपत
ू ीस मींजूरी दे ण्याचे अर्धकार सींबर्ीं धत प्रशासन अर्धकारी
तसेच रुपये २ लक्ष पेक्षा जास्त व रुपये ३ लक्ष पयंतच्या वैद्यकीय खचािच्या
प्रततपत
ू ीस मींजूरी दे ण्याचे अर्धकार सींबर्धत ववर्ागीय शशक्षण उपसींचालकाींना
दे ण्यात आले आहे त.

-----------------
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राज्यातील िररष्ट्ठ महाविद्यालयातील अधधव्याखयात्याांच्या
(६८)

*

सेिा ग्रा्य धरुन त्याांना इतर लाभ दे ण्याबाबत

३८१७४ श्री.विक्रम िाळे , श्री.सततश चव्हाण, श्री.दत्ता्रशय सािांत,

डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.बाळाराम पाटील : ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि ३५१३१ ला हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या
सांदभाचत सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील वररषठ महाववद्यालयात सन १९९१ ते माचि, २००० या
कालावधीत सेवेत आलेल्या त्रबगर ने्-से् अर्धव्याख्यात्याींच्या सेवा ग्राह्य

धरुन त्याींना इतर सवि अनष
ु र्ीं गक लार् दे णेबाबत मा.सवोच्च न्यायालय व

मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या तनणियानस
ु ार सोलापरू , अमरावती इत्यादी
काही उच्च शशक्षण सहसींचालकाींनी सींबर्ीं धत यार्चकाकत्यांना सेवाववषयी
बाबीींचे सवि लार् दे ण्याबाबत कायिवाही केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, औरीं गाबाद, जळगाींव, नाींदेड इत्यादी शशक्षण सहसींचालकाींनी

तनकाल लागलेल्या यार्चकाकत्याि अर्धव्याख्यात्याींना वेतन तनजश्चतीचे लार्
दे णे व त्याींची सेवाग्राह्य धरण्याबाबतची कायिवाही पण
ू ि केली नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

मा.सवोच्च

न्यायालयाने ददलेल्या तनणियाच्या अनष
ीं ाने कोणती कायिवाही केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

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

(२) नाही. मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ार कायिवाही करण्यात आलेली
आहे .

(३) ददनाींक २३/१०/१९९२ ते ददनाींक ०३/०४/२००० या कालावधीत सेवत
े
आलेल्या

त्रबगर

ने्-से्

अर्धव्याख्यात्याबाबत

शासनाने

मा.सवोच्च

न्यायालयात ववशेष अनम
ु ती यार्चका दाखल केलेली असन
ू सदरचे प्रकरण
न्यायप्रववष् आहे .

(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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राज्यातील शशक्षि/शशक्षिेतराांच्या अनुिांपा
तत्िािरील भरती िरण्याबाबत

(६९)

*

३८९५६ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील हजारो शशक्षक/शशक्षकेतर कमिचाऱ्याींची अनक
ु ीं पा तत्वावरील
प्रकरणे प्रलींत्रबत असल्यामळ
ु े त्याींच्या कु्ुींबाींची दद
ु ि शा होत आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणे तनकाली काढण्याबाबत शासनाने कृती आराखडा
तयार केला आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अनक
ु ीं पा तत्वावरील

र्रती प्रकक्रया सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(२) व (३) शशक्षकेतर पदाींचा आकृततबींध तनजश्चत करण्याची बाब शासनाच्या
ववचाराधीन

आहे .

तसेच

अनक
ु ीं पा

तत्वावर

शशक्षण

सेवक

पदावरील

तनयक्
ु तीबाबत शासन तनणिय ददनाींक २० जानेवारी, २०१६ रोजी पाररत
करण्यात आलेला आहे .

(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

शाळा प्रिेश िेंहद्रय प्रिेश पध्दतीने िरण्याबाबत
(७०)

*

३८३६३ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय शालेय

शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बालकाींचा मोर्त व सक्तीचा अर्धकार अर्धतनयम, २००९ नस
ु ार
ववद्यार्थ्यायांसाठी १ ते ३ कक.मी. पररसरात राहण्याची अ् बींधनकारक करण्यात
आली आहे, हे खरे आहे काय,

83

(२) असल्यास, इींग्रजी माध्यमाच्या शाळाींमळ
ु े प्रवेशासाठी अनैसर्गिक स्पधाि
तनमािण झाली असन
ू खाजगी मराठी प्राथशमक/माध्यशमक शाळाींना आवश्यक

ववद्याथी सींख्या प्राप्त नसल्याने मराठी शाळे तील शशक्षकाींना वेगवेगळया
मागािने ववद्याथी जमवावे लागतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ववषयी नागपरू ववर्ागाच्या लोकप्रतततनधीींनी इयत्ता

१ ली, ५ वी व ८ वी च्या ववद्यार्थ्यायांचे प्रवेश केंदद्रय पध्दतीने करण्याची
मागणी शासनास ददनाींक ५ मे, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनवेदन दे वन
ू
केली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी 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) हे खरे नाही.

(३) अींशत: खरे आहे .

सन्माननीय लोकप्रतततनधीींचे ददनाींक ०८/०५/२०१७ रोजीचे तनवेदन

प्राप्त झाले आहे .

(४) आर.्ी.ई. अींतगित वींर्चत व दब
ि घ्कातील ववद्यार्थ्यायांसाठी २५ ्क्के
ु ल
प्रवेश

राखीव

ठे वण्याची

तरतद
ू

आहे .

सदर

प्रवेश

केंदद्रय

पध्दतीने

प्रवेशस्तरावर (इयत्ता १ ली ककीं वा पव
ू ि प्राथशमक) ऑनलाईन पध्दतीने
करण्यात येत आहे त.

(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

राज्यातील प्रलांत्रबत वििास प्रिल्प पूणच िरण्याबाबत
(७१)

*

३९५३१ डॉ.अपि
ू च हहरे , प्रा.अतनल सोले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

३५६३८ ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील १९४ ववकास प्रकल्प पयािवरणाच्या मींजुरीववना प्रलींत्रबत

असल्याप्रकरणी व सदर बाब केंदद्रय पयािवरण, वने व वातावरणीय बदल
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मींत्रालयाच्या अखत्यारीत असल्याने सदर प्रश्नाववषयीच्या वस्तजु स्थतीसींबध
ीं ीची
मागववण्यात आलेली मादहती राज्य शासनास प्राप्त झाली आहे काय,

(२) असल्यास, प्रलींत्रबत ववकास प्रकल्प पण
ीं ाने कोणता
ू ि करण्याच्या अनष
ु ग

तनणिय घेण्यात आला व त्यासाठी कोणता पाठपरु ावा करण्यात आला, तसेच

केंदद्रय पयािवरण, वने व वातावरणीय बदल मींत्रालयाकडून प्रलींत्रबत ववकास
प्रकल्पासींबध
ीं ीची प्रस्तत
ु मादहती केव्हापयंत प्राप्त होणे अपेक्षक्षत आहे,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन प्रलींत्रबत ववकास प्रकल्प पण
ू ि
करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.रामदास िदम : (१) नाही.

(२) व (३) सदर बाब केंदद्रय पयािवरण, वने व वातावरणीय बदल मींत्रालयाच्या
अखत्यारीत असन
याबाबत यापव
ू
ू ीच्या ववधानपररषद ताराींककत प्रश्नाच्या

अनष
ीं ाने केंदद्रय पयािवरण, वने व वातावरणीय बदल मींत्रालयाकडे पाठपरु ावा
ु ग
करण्यात आला आहे .

पयािवरण आघात अर्धसच
ू ना, २००६ मधील तरतद
ु ीनस
ु ार अ-सींवगाित

मोडणाऱ्या
पयािवरण,

(Category-A)
वने

व

प्रकल्पाींचे

वातावरणीय

प्रकल्प

बदल

प्रवतिकाींमार्ित

मींत्रालयाकडे

थे्

केंदद्रय

पयािवरणववषयक

अनम
ु तीसाठी अजि दाखल करण्यात येतो व त्यावर परस्पर केंदद्रय पयािवरण,
वने व वातावरणीय बदल मींत्रालयामार्ित कायिवाही करण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

शासनाच्या उच्च शशक्षण विभागातील सहसांचालि पदाची
सेिाप्रिेश तनयमािली तयार िरण्याबाबत

(७२)

*

४०३३१ आकिच.अनांत गाडगीळ : सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासनाच्या उच्च शशक्षण ववर्ागातील सींचालकाींसह सवि प्रथम वगि
अर्धकाऱ्याींची पदे राज्य लोकसेवा आयोगामार्ित र्रली जात असताना केवळ

85

सहसींचालक हे पद कोणतीही सेवाप्रवेश तनयमावली न घेता र्रले जात

असल्याचे ददनाींक २४ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशिनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त पदासाठी २३ वषािपासन
सेवाप्रवेशाची तनयमावलीच
ू
तयार केली नसल्याचेही तनदशिनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन यासींदर्ाितील तनणिय

घेवन
ू सदरील पदासाठी सेवाप्रवेश तनयमावली तयार करण्याबाबत कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) सहसींचालक पदाचे सेवाप्रवेश तनयम मान्यतेची कायिवाही शासनस्तरावर
सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

तळोजा, चाळ येर्े जैविि िचऱयाच्या विघटन प्रकक्रयेमुळे
शेतिऱयाांचे नुिसान होत असल्याबाबत

(७३)

*

३९१६३ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तळोजा, चाळ येथे असलेल्या डींवपींग ग्राऊींड व राम के. ग्रप
ु कींपनीमध्ये

रासायतनक प्रकक्रया करून घातक जैववक कचऱ्याचे ववघ्न करण्याचे कायि
केले जाते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकक्रयेमळ
ु े कुजवन
ु ठे वलेल्या कचऱ्यावर आवरण न
्ाकल्याने पावसाळयात पाणी पडून हे पाणी आजब
ू ाजल
ू ा असलेल्या गावात

जवळपास ५० एकर शेतीमध्ये मरु ले जाते, यामळ
ु े सदरील जशमनीवर
असलेली शेती नष् होवन
ू जमीन नापीक होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर शेतकऱ्याींना शासनामार्ित नक
ु सान र्रपाई ददली जाते
काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायिवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

चाळ

येथील

घनकचरा

व्यवस्थापन

प्रकल्पामधून

सन २०१७ च्या पावसाळयात आजूबाजूच्या गावात काही प्रमाणात पाणी जात
असल्याबाबतची तक्रार महाराषर प्रदष
ू ण तनयींत्रण मींडळाकडे प्राप्त झालेली
होती.

(३) व (४) महाराषर प्रदष
ू ण तनयींत्रण मींडळाकडून शसडको प्रशासनावर ददनाींक
२२/०८/२०१७ रोजी न्यायालयात ख्ला का दाखल करण्यात येऊ नये असे
तनदे श

पाररत

केलेले

आहे त

तद्नींतर

शसडको

प्रशासनाने

योग्य

त्या

शास्त्रोक्तपध्दतीने सध
ु ारीत काम चालू केले आहे . त्यामळ
ु े प्रकल्पामधून
आजूबाजूच्या पररसरात पाणी जात नसल्याचे ददसन
ू येत.े
(५) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

पी.एच.डी.धारि विद्यार्ी सहाय्यि प्राध्यापि
पदािर िाम िरीत असल्याबाबत
(७४)

*

४०८३६ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनार् राजूरिर,
श्री.सभ
ु ाष झाांबड, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्रीमती हुस्नबानू खशलफे : सन्माननीय
उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यामध्ये प्राध्यापक पदाच्या हजारो जागा शशल्लक असताना शासनाने
जादहरात

न

काढल्यामळ
ु े

अनेक

पी.एच.डी.धारकाींना

मदहना

६

हजार

७२० रुपयामध्ये काम करावे लागत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, शासनाच्या खाजगीकरणाच्या धोरणामळ
ु े तनवत्ृ त झालेल्या
प्राध्यापकाींच्या जागेवर नव्याने र्रती न करण्यात आल्याने ररक्त पदावर

पी.एच.डी, ने्-से् झालेल्या गण
ु वींत ववद्यार्थ्यायांची ताशसका तत्वावर तनयक्
ु ती
करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन र्रतीवरील बींदी
उठववण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) अींशतः खरे आहे .
(२) अींशतः खरे आहे .

(३) व (४) ववत्त ववर्ागाच्या प्रचशलत धोरणानस
ु ार पदाींच्या आढाव्यास
/आकृततबींधास अींततम मींजूरी शमळण्याच्या अनष
ीं ाने आवश्यक ती कायिवाही
ु ग

करण्यात येत आहे . महत्वाची ररक्त पदे र्रण्यासींदर्ाित ववत्त ववर्ागाकडे
प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे . महत्वाची ररक्त पदे र्रण्यासींदर्ाित ववत्त
ववर्ागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे .

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

नाांदेड जजल्हा पररषदे तील शशक्षण विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(७५)

*

४०६८३ श्री.अमरनार् राजरू िर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती

हुस्नबानू खशलफे, श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींदेड जजल्हा पररषदे तील शशक्षण ववर्ाग सध्या प्रर्ारीवर असन
ू परु े से

मनषु यबळ उपलब्ध नसल्यामळ
ु े शशक्षण ववर्ागातील सविच कामे प्रलींत्रबत
असन
ू मागील तीन वषािपासन
ू शशक्षकाींच्या सेवा ज्येषठता याद्या अद्यावत
नसल्याने या ववर्ागातील पदे ररक्त असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये
वा त्यादरम्यान तनदशिनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जजल्हा पररषदे तील
शशक्षण ववर्ागात ररक्त पदे र्रण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

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

(२) शशक्षणार्धकारी ग्-अ, उपशशक्षणार्धकारी ग्-ब, अर्धक्षक, महाराषर
शशक्षक सेवा ग्-ब व अर्धक्षक सामान्य राज्य सेवा ग्-ब मधील ररक्त पदे
र्रण्याची कायिवाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्र्वत नाही.

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

विधान भिन :
मांब
ु ई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद

______________________________________________________
मुद्रणपूवि सवि प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

