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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
शक्र
ु िार, हदनाांि २३ माचच, २०१८ / चैत्र २, १९४० (शिे)
(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि यि
ु ि िल्याण,

उच्च ि तांत्रशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतति
िायच, अल्पसांखयाांि वििास ि िक्फ मांत्री

(२) अन्न ि नागरी परु िठा, ग्राहि सांरक्षण,

याांचे प्रभारी विभाग

अन्न ि षषध प्रशासन, सांसदीय िायच मांत्री

(३) पयाचिरण मांत्री

(४) पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ६०
-------------------------------------

राष्ट्रसांत तुिडोजी महाराज विद्यापीठातील (नागपूर) सिच

विद्यार्थयाांना िमिा आणण शशिा योजनेचा लाभ दे ण्याबाबत
(१)

*

३९१२७ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राषरसींत तक
ु डोजी महाराज नागपरू विद्यापीठामध्ये कमिा आणि शिका
योजनेंतगगत १९५ विद्यार्थयाांनी अजग केले असतानाही ननम्मम्मया विद्यार्थयाांना

सदर योजनेचा लाभ दे ण्यात आला नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा
त्यादरम्मयान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

भींडारा,

गोंददया,

गडचचरोली,

चींद्रपरू ,

िर्ाग

ि

नागपरू

जजल््यातील पदव्यत्ु तर शिक्षिासाठी प्रिेि घेतलेल्या ि आचथगक पररजथथती
बबक् असलेल्या बहुताींि विद्यार्थयाांना कमिा आणि शिका या योजनेचा लाभ
शमळत नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन विद्यार्थयाांना कमिा
आणि शिका योजनेचा लाभ दे ण्याबाबत कोिती कायगिाही केली िा करण्यात
येत आहे,

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

राषरसींत तक
ु डोजी महाराज नागपरू विद्यापीठाच्या कमिा आणि

शिका योजनेंतगगत १९५ विद्यार्थयाांनी अजग केले होते. पदहल्या ्प्पप्पयात

ऑक््ोबर, २०१७ पयांत १९५ पैकी १०२ विद्यार्थयाांना तर दस
ु ऱ्या ्प्पप्पयात
२ डडसेंबर, २०१७ पयांत उिगररत सिग विद्यार्थयाांना सदर योजनेचा लाभ दे ण्यात
आला आहे .

(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्भित नाही.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

अनुदातनत शाळाांमधील अततररक्त ि नैसधगचि िाीीच्या
तुिडयाांिरील शशक्षिाांना अनुदान मांजुर िरण्याबाबत

(२)

*

३७९८२ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

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

राज्यात

मान्यता

प्राप्पत

अनद
ु ाननत

िाळाींमर्ील

अनतररक्त

अथिा

नैसचगगक िाढीच्या तक
ु डयाींिरील शिक्षकाींना अनद
ु ान मींजुर करिेबाबतचे
ननिेदन लोकप्रनतननर्ीींनी मा.मख्
ु यमीं्ी ि मा.िालेय शिक्षि मीं्ी याींना माहे
डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्मयान ददले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच राज्यातील मान्यताप्राप्पत अनद
ु ाननत ि विनाअनद
ु ाननत माध्यशमक
िाळाींमर्ील अनद
ु ान पा् असलेल्या नैसचगगक िाढीच्या अनतररक्त तक
ु डयाींचे
मींजरु ीचे

ककती

प्रथताि

िासनाकडे

प्रलींबबत

आहेत

ि

त्यापैकी

ज्या

िाळाींमर्ील नैसचगगक िाढीच्या अनतररक्त तक
ु डयाींचे ऑनलाईन मल्
ु याींकन
होऊ िकले नाही अिा अनतररक्त तक
ु डयाींचे ऑफलाईन मल्
ु याींकन करुन
अनद
ु ान मींजुरीबाबतचे ककती प्रथताि िासनाकडे प्राप्पत झाले आहे त,
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(३) असल्यास, ददनाींक १६ ऑगथ्, २०१२ च्या िासन ननिगयाप्रमािे

िैक्षणिक िर्ग २०१२-१३ मध्ये अनद
ु ाननत िाळे त अनतररक्त अथिा नैसचगगक
िाढीच्या ५९७३ तक
ु डयाींना मान्यता दे ण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त िासन ननिगयाप्रमािे ४ िर्े पि
ू ग झाल्यानींतर पाचव्या

िर्ी मल्
ु याींकन करुन िैक्षणिक िर्ग २०१६-१७ मध्ये २० ्क्के ्प्पपा अनद
ु ान
करण्याचे ननजश्चत करण्यात येऊनही िासनाकडून कोितीही कायगिाही न
झाल्याने ८९६० शिक्षक गेली ६ िर्े विनािेतन ज्ञानदानाचे कायग अविरतपिे
कररत असन
ू त्याींच्यािर उपासमारीची िेळ आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५)

तसेच,

नागपरू

विभागातील

जजल्हािार

ककती

प्रथताि

िासनाकडे

करुन

अनद
ु ाननत

मींजुरीसाठी विचारार्ीन आहे त ि सदर प्रथताि िासनाकडुन कर्ीपयांत
ननकाली काढिार आहे,
(६)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरिी

िासनाने

चौकिी

िाळाींमर्ील अनतररक्त अथिा नैसचगगक िाढीच्या तक
ु डयाींिरील शिक्षकाींना
अनद
ु ान मींजरू करण्याबाबत कोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ?
श्री.विनोद तािडे : (१) होय.

(२) आयक्
ु त (शिक्षि) महाराषर राज्य, पि
ु े याींचेकडून ५३३ प्राथशमक ि
माध्यशमक

िाळाींच्या

िगग

तक
ु डयाींचे

करण्यासाठी िासनास प्राप्पत झाले आहे त.
(३) होय.
(४)

महाराषर

खाजगी

िाळाींतील

प्रथताि

कमगचारी

अनद
ु ानास

(सेिच्
े या

िती)

पा्

घोवर्त

विननयमन

अचर्ननयम, १९७७ मर्ील ननयम ४ (३) नस
ु ार विनाअनद
ु ाननत शिक्षकाींना
िेतन दे ण्याची जबाबदारी सींबचीं र्त सींथथेची आहे .

(५) ि (६) नागपरू विभागातील नागपरू -९, गोंददया-३, गडचचरोली-२ ि चींद्रपरू -५
अिा एकूि १९ प्राथशमक ि माध्यशमक िाळाींचे िगग/तक
ु डयाींचे प्रथताि
िासनाकडे अनद
ु ानास पा् घोवर्त करण्यासाठी प्राप्पत झालेले आहे त. त्यािर
आिश्यक कायगिाही सरु
ु आहे .

-----------------
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शासिीय अशभयाांत्रत्रिी महाविद्यालय, षरां गाबाद येथील प्राध्यापिाांची
ररक्त पदे भरुन इमारत दरु
ु स्तीसाठी तनधी दे ण्याबाबत
(३)

*

३८७१७ श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचणी :

ताराांकित

प्रश्न

क्रमाांि

३५३७७

ला

हदनाांि

१४ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय उच्च ि
तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िासकीय अशभयाींब्की महाविद्यालय, औरीं गाबाद येथील प्राध्यापकाींच्या

मींजूर असलेल्या १३९ पदाींपक
ै ी ६१ ररक्त पदे भरण्याची कायगिाही िासन
करिार आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, अशभयाींब्की महाविद्यालयाची मख्
ु य इमारत ि कायगिाळा

इमारतीचे छत खराब झाले असल्याने पािसाळयात सदर छत गळत असन
ू
सदर

सींथथेत

२०००

विद्याथी

शिक्षि

घेत

असल्याने

विद्यार्थयाांच्या

सरु क्षक्षततेसाठी इमारतीींची दरु
ु थती करण्यासाठी रुपये १ को्ी ४० लक्ष इतक्या
रकमेची प्रिासकीय मान्यता दे ण्याची कायगिाही पि
ू ग झाली आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन महाविद्यालयातील
ररक्त पदे भरुन इमारत दरु
ु थतीसाठी ननर्ी दे ण्याबाबत कोिती कायगिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

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

ररक्त पदे भरण्याची कायगिाही सरु
ु आहे .

(२) होय.

िासकीय अशभयाींब्की महाविद्यालय, औरीं गाबाद या सींथथेच्या छत

दरु
ु थतीच्या बाींर्कामासाठी रुपये १४७.३९ लक्ष रकमेचे प्रिासकीय मान्यतेचे
आदे ि ददनाींक ०३/०१/२०१७ रोजी ननगगशमत करण्यात आले आहे त.

(३) राज्यातील थिायत्त ि अथिायत्त अशभयाींब्की महाविद्यालयातील

शिक्षकीय पदाींच्या बबींदन
ू ामािल्या प्रमाणित करुन घेण्याची कायगिाही सरु
ु
असन
ू

तद्नींतर

ररक्त

पदे

भरण्याबाबत

मागिीप्े सादर करण्यात येतील.

महाराषर

लोकसेिा

आयोगास
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िासकीय अशभयाींब्की महाविद्यालय, औरीं गाबाद या सींथथेतील छत

दरु
ु थतीच्या कामासाठी विर्ीमींडळाच्या सन २०१७ च्या दहिाळी अचर्िेिनात

परू क मागिीद्िारे रुपये १४७.३९ लक्ष इतकी तरतद
ीं ल्पीत करण्यात
ू अथगसक
आली असन
ू ती ८०% च्या मयागदेत वित्त विभागाच्या सहमतीने वितरीत
करण्याची कायगिाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

महाराष्ट्र षद्योधगि वििास महामांडळाने स्थापन िेलेल्या
िसाहतीमध्ये स्ितांत्र साांडपाणी प्रकक्रया यांत्रणा उभारण्याबाबत
*

(४)

३८९०१ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.धनांजय मड
ांु ,े

श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर,
श्री.सतु नल तटिरे , श्री.विक्रम िाळे , अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.रामराि िडिुते,

श्री.खिाजा बेग : सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील औद्योचगक विकास महामींडळामर्ील ननम्ममे रासायननक/दवु र्त
पािी

प्रकिया

प्पलँ ्

अींमलबजाििी करीत

केंद्र

िासनाच्या

नसल्याचे

ददनाींक

सन
७

२०१६

जानेिारी,

त्यासम
ु ारास ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

च्या

ननयमानस
ु ार

२०१८

रोजी

िा

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले ि त्यानर्
ीं ाने सींबचीं र्त दोर्ीींिर कोिती कारिाई केली िा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

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

(अ) राज्यातील महाराषर औद्योचगक विकास महामींडळाने थथापन केलेल्या
औद्योचगक िसाहतीमध्ये रासायननक ि इतर उद्योगाींनी थितीं्
साींडपािी प्रकिया यीं्िा उभारलेल्या आहे त.
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(ब)

तसेच

सदर

औद्याचगक

िसाहतीमध्ये

साींडपाण्यािर

पन
ु प्रगकिया

करण्यासाठी एकूि २८ औद्योचगक िसाहतीमध्ये सामदु हक साींडपािी

प्रकिया सींय्िा साींडपाण्यािर पन
ु प्रगकिया करण्यासाठी उभारण्यात
आल्या आहे त.

(क) राज्यातील सागर त्ीय क्षे्ामध्ये कायगरत असलेल्या सामदु हक
साींडपािी प्रकियेचे प्रकिया केलेले साींडपािी राषरीय समद्र
ु विज्ञान
सींथथेने ननदे शित केलेल्या दठकािी समद्र
ु ात सोडण्यात येत.े

(ड) मींडळाने सामदु हक साींडपािी प्रकिया केंद्राींना ऑनलाईन मॉनन्रीींग
यीं्ि (थकाडा) बसविण्याचे ननदे ि ददलेले आहे त.

(ई) सामदु हक साींडपािी प्रकिया सींय्िाींचे साींडपाण्याचे नमन
ू े विदहत

मयागदेत आढळून आले नसल्यामळ
ु े अिा यीं्िाींना मींडळाने अल्प ि
ददघग मद
ु तीच्या उपाययोजना करण्यासींदभागतले ननदे ि ददलेले आहे त.

(२) महाराषर प्रदर्
ू ि ननयीं्ि मींडळाकडून दोर्ी आढळिाऱ्या रासायननक
कारखान्याींिर ख्ले दाखल करण्यात आलेले आहे त.
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

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

पांीरपूर पाणीपुरिठा योजनेच्या जॅ ििेल इमारतीच्या दरु
ु स्तीबाबत
(५)

*

३८२२९ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सभ
ु ाष झाांबड,

श्री.अमरनाथ राजूरिर, आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.मोहनराि िदम, श्री.चांद्रिाांत
रघि
ां ी, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्री.आनांदराि पाटील,
ु श

श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपरू िहरातील नागररकाींना वपण्याच्या िध्
ु द पाण्याचा परु िठा होत
असलेल्या निीन सर्
ु ाररत पािीपरु िठा योजना जॅकिेलची इमारत दठसळ
ू होत
असल्याचे माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्मयान ननदिगनास आले, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदरहू जॅकिेल इमारतीची सिग कामे पन्
ु हा योग्यररतीने करुन
आिश्यक ती डागडुगीची कामे प्राचर्करिाने करिे आिश्यक आहे , यासींदभागत

अनेकिेळा प्व्यिहार करुनही प्राचर्करि त्याकडे दल
ग
करीत असल्याने
ु क्ष
उक्त पािीपरु िठा योजना केव्हाही बींद पडू िकते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन पींढरपरू िहरातील
नागररकाींना वपण्याच्या पाण्याचा परु िठा करण्याबाबत कोिती कायगिाही केली
िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. जॅकिेलची इमारत खचलेली नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) दै नदीं दन पािीपरु िठा चालू आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

राज्यात अनद
ु ानास पात्र म्हणन
ू घोवषत िेलेल्या उच्च माध्यशमि
शाळाांच्या िगच ति
ु डयाांना अनद
ु ान दे ण्याबाबत

(६)

*

३७९०१ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील,

श्री.विक्रम िाळे , डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.प्रिाश गजशभये : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

३५५३९ ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात उच्च माध्यशमक िाळाींना कायम िब्द लािण्याच्या अगोदर काही

उच्च माध्यशमक िगग तक
ु डयाींना विनाअनद
ु ाननत तत्िािर परिानगी दे ण्यात
आली असन
ै ी ददनाींक २८ फेब्रि
ू या तक
ु डयाींपक
ु ारी, २०१४ रोजी िालेय शिक्षि

विभागाच्या िासन आदे िाने उच्च माध्यशमकच्या २ िगग तक
ु डया ४० ्क्के ि

१२ िगग तक
ु डया १०० ्क्के अनद
ु ानास पा् म्महिून घोवर्त करण्यात
आलेल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २००१ पि
कायम विनाअनद
ू ीपासन
ू
ु ान तत्िािर सरु
ु

असिाऱ्या महाविद्यालयात िगग तक
ु डयाींिर विद्याथी सींख्या असन
ू मागील

१७ िर्ागपासन
ू हे शिक्षक ि शिक्षकेतर कमगचारी विनािेतन काम करीत आहे त
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तसेच सदर िगग तक
ु डयाींना अनद
ु ान शमळण्यासाठी विविर् सींघ्ना ि
लोकप्रनतननर्ी याींच्याकडून िासनास ननिेदन प्राप्पत झालेले आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदर िगग तक
ु डयाींना अनद
ु ान दे ण्याबाबत िासन सकारात्मक
असन
ू

लिकरच

अनद
ु ान

ददले

जाईल

आश्िाशसत केले आहे, हे खरे आहे काय,

असे

लोकप्रनतननर्ीींना

िासनाने

(४) असल्यास, सन २००१ पासन
ककती शिक्षक ि शिक्षकेतर कमगचारी
ू
राज्यात विना िेतनािर काम करीत आहे त, तसेच त्याींना केव्हापयांत िेतन
लागू करण्यात येिार आहे ,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन सदर िासन

आदे िानस
ु ार सन २००१ पि
ू ीपासन
ू सरु
ु असलेल्या महाविद्यालयातील शिक्षक

ि कमगचाऱ्याींना तसेच अनद
ु ानास पा् असलेल्या िगग तक
ु डयाींना चालू

अथगसक
ीं ल्पीय अचर्िेिनात अनद
ु ानाची तरतद
ू करण्याबाबत कोिती कायगिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

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

सदर

िगग

तक
ु डयाींना

अनद
ु ान

शमळण्यासाठी

लोकप्रनतननर्ी याींच्याकडून ननिेदने प्राप्पत झाली आहे त.

विविर्

सींघ्ना

ि

महाराषर खाजगी िाळाींतील कमगचारी (सेिेच्या िती) विननयमन

अचर्ननयम, १९७७ मर्ील ननयम ४(३) नस
ु ार विनाअनद
ु ाननत शिक्षकाींना िेतन
दे ण्याची जबाबदारी सींबचीं र्त सींथथेची आहे .
(३) होय.

(४) ि (५) महाराषर खाजगी िाळाींतील कमगचारी (सेिेच्या िती) विननयमन

अचर्ननयम, १९७७ मर्ील ननयम ४(३) नस
ु ार विनाअनद
ु ाननत शिक्षकाींना िेतन
दे ण्याची जबाबदार सींबचीं र्त सींथथेची आहे . तथावप, सदर १४ िगग तक
ु डयाींना
अनद
ु ान मींजूर करण्याबाबत आिश्यक ती कायगिाही करण्यात येत आहे .
(६) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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पालघर जजल्हा पररषदे त अपांग एिाजत्मि शशक्षण योजनेंतगचत
शशपाई पदाांसाठी उमेदिाराांची बेिायदा भरती िेल्याबाबत
(७)

*

३८५८७ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले,

श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण

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

(१) पालघर जजल्हा पररर्दे च्या तत्कालीन मख्
ु य कायगकारी अचर्कारी याींनी

पालघर जजल््यातील प्रनतक्षा यादीतील ररक्त असलेली २११ पदे भरण्यासाठी
शिक्षि उपसींचालक (प्राथशमक), पि
ु े याींना माहे जुल,ै २०१७ मध्ये िा
त्यादरम्मयान लेखी प् पाठिले होते, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच पालघर जजल्हा पररर्दे त सन २००९ मध्ये अपींग एकाजत्मक शिक्षि
योजनेंतगगत ८० शिपाई पदाींिर बेकायदा भरती करण्यात येऊन त्यामध्ये
कचथत

गैरव्यिहार

झाल्याबाबत

मा.मख्
ु यमीं्ी,

मा.िालेय

शिक्षि

मीं्ी,

मा.ग्रामविकास मीं्ी, मा.आददिासी विकास मीं्ी, मख्
ु य सचचि (सामान्य

प्रिासन विभाग), विभागीय आयक्
ु त (कोकि विभाग) ि जजल्हाचर्कारी
(पालघर) याींच्याकडे ददनाींक १७ जानेिारी, २०१८ रोजी िा त्यासम
ु ारास
समथगन सींथथेने लेखी प्ाद्िारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासन ननिगयाची अींमलबजाििी न करिाऱ्या तत्कालीन
मख्
ु य कायगकारी अचर्कारी, जजल्हा पररर्द पालघर ि उपसींचालक (िालेय
शिक्षि), पि
ु े याींनी आचथगक व्यिहार करून ररक्त पदे मींजूर करून त्यामध्ये
कचथत गैरव्यिहार झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या भरतीप्रकियेत िासकीय नोकरीत रुजू होताना ियाची

१८ िर्े पि
ू ग असािीत असा ननयम असतानाही उक्त ननयमाचे उल्लींघन करून
१८ ियापेक्षा कमी ियाच्या उमेदिाराींची भरती करण्यात आली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले ि त्यानर्
ीं ाने दोर्ीींिर कोिती कारिाई केली िा
ु ग
करण्यात येत आहे , नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.विनोद तािडे : (१) होय. जजल्हा पररर्द, पालघर याींनी ददनाींक १५ जल
ु ,ै
२०१७ च्या प्ान्िये जजल्हा पररर्द पालघर अींतगगत ररक्त असलेल्या पदाींिर
अपींग एकाजत्मक योजनेतील पररचराींना समायोजीत करण्याबाबत शिक्षि
उपसींचालक (प्राथशमक), महाराषर राज्य, पि
ु े याींना कळविण्यात आले होते.

(२) होय. समथगन सींथथेने ददनाींक १९ जानेिारी, २०१८ रोजी मा.मख्
ु यमीं्ी
याींचेकडे ननिेदन दे ऊन त्याची प्रत मा.िालेय शिक्षि मीं्ी, मा.ग्रामविकास

मीं्ी, मा.आददिासी विकास मीं्ी, मख्
ु य सचचि इ. याींच्याकडे दे ण्यात आली
आहे त.

(३) हे खरे नाही.

(४) नाही. जजल्हा पररर्दें तगगत थे् भरती करण्यात आली नाही तर अपींग
एकाजत्मक योजनेतील कायगरत असलेल्या पररचराींचे समायोजन करण्यात आले
आहे .

(५) होय. जजल्हा पररर्द, पालघर येथील समायोजनासींदभागत िासनथतरािरुन
चौकिी करण्यात आली आहे . चौकिीअींती जजल्हा पररर्दे स प्राप्पत प्े ही

बनाि् ि खो्ी असल्याने सदर प्ाच्या आर्ारे समायोजीत करण्यात
आलेल्या सिग ८० पररचराींची सेिा ददनाींक ०७/०२/२०१८ च्या आदे िान्िये
समाप्पत करण्यात आली आहे . तसेच सींबचीं र्त पररचराींच्या बँक खात्यािरील

व्यिहार पढ
ु ील ननदे िापयांत थथचगत ठे िण्याबाबत व्यिथथापक, बँक ऑफ
महाराषर याींना कळविले आहे . सींबचीं र्त दोर्ीींिर ददनाींक २७/०२/२०१८ रोजी
फौजदारी गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . िासनाने ननदे शित केल्याप्रमािे

विभागीय आयक्
ु त, कोकि विभाग, कोकि याींच्याथतरािर जजल्हा पररर्दे तील

सींबचीं र्त अचर्कारी/कमगचारी याींची चौकिी केली असन
त्यात श्री.प्रकाि
ू

दे िरुर्ी, उपमख्
ु य कायगकारी अचर्कारी, श्री.पी.बी. कडू, कननषठ प्रिासन

अचर्कारी ि श्री.आर.डी. पिार, िररषठ सहाय्यक याींना सकृत दिगनी जबाबदार
र्रण्यात

आले

प्रथतावित आहे .

असन
ू

त्याींच्याविरुध्द

ननयमाप्रमािे

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

विभागीय

चौकिी
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परभणी जजल््यातील धान्य घोटाळ्याची चशिशी िरण्याबाबत
(८)

*

३८४८० श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सततश चव्हाण,

श्री.अमरशसांह पांडडत : सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आणण ग्राहि
सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) परभिी जजल््यातील महसल
विभागातील १६ िररषठ अचर्काऱ्याींनी
ू

सींगनमत करून २८ को्ी रूपयाींचा र्ान्य गैरव्यिहार केल्याप्रकरिी उपायक्
ु त
(परु िठा), विभागीय आयक्
ु त कायागलय, औरीं गाबाद याींनी माहे जल
ु ,ै २०१७
मध्ये

िा

त्यादरम्मयान

३-उपजजल्हाचर्कारी,

१०–तहशसलदार

ि

३-नायब

तहशसलदार याींची विभागीय चौकिी करण्याचे आदे ि जाहीर केले आहे त, हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

र्ान्य

घो्ाळयास

जबाबदार

असिाऱ्या

अिा

िररषठ

अचर्काऱ्याींची विभागीय चौकिी सरू
ु करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

उक्त गैरव्यिहारास जबाबदार असिाऱ्या अचर्काऱ्याींची नािे, पदनाम ि
त्याची थोडक्यात मादहती काय आहे,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने विभागीय चौकिी पि
ू ग करून
सींबचीं र्ताविरुध्द कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) ि (२) अींित: खरे आहे

परु िठा सींचालनालय, मब
ुीं ई पथकाने परभिी येथील िासकीय र्ान्य

गोदामाची तपासिी केला असता एकूि रुपये ४,९७,६९,९२९/- रकमेचा र्ान्य
गैरव्यिहार झाल्याचे ननदिगनास आले असन
ू एकूि २० अचर्कारी/कमगचारी
याींच्याविरुध्द विभागीय चौकिी प्रथतावित आहे .
अ.ि.

अचर्काऱ्याचे नाि

पदनाम

१

श्री.सींतोर् िेिीकर

जजल्हा परु िठा अचर्कारी

२

श्री.लक्ष्मि मज
ुीं ाळ

तहशसलदार

३

श्री.लक्ष्मि र्स

नायब तहशसलदार
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४

श्रीम. चच्ा दे िमख
ु

नायब तहशसलदार

५

श्री.एम.जी.शमसाळ

नायब तहशसलदार

६

श्री.आसाराम छडीदार

तहशसलदार

७

श्री.शमशलींद गायकिाड

नायब तहशसलदार

८

श्री.पाींडुरीं ग माचेिाड

तहशसलदार

९

श्री.महादे ि सरु िसे

नायब तहशसलदार

१०

श्री.जजिराज डापकर

तहशसलदार

११

श्री.अविनाि शिींग्े

तहशसलदार

१२

श्री.जी.डी.िळिी

तहशसलदार

१३

श्री.दे िीदास गाढे

तहशसलदार

१४

श्री.सभ
ु ार् नामदे ि शिींदे

उपजजल्हाचर्कारी

१५

श्री.रामेश्िर रोडगे

उपजजल्हाचर्कारी

१६

श्री.राहुल गायकिाड

१७

श्री.ददलीप कच्छिे

जजल्हा परु िठा अचर्कारी

१८

श्री.सींतोर् रुईकर

तहशसलदार

१९

श्री.शस.बी.पाींचाळ

नायब तहशसलदार

२०

श्री.अननल आींबेराि

तहशसलदार

गोदामपाल

(३) उक्त अचर्कारी/कमगचारी याींच्याविरुध्दचा विभागीय चौकिीचा प्रथताि
िासनास प्राप्पत झाला आहे . प्रथतािाची छाननी सरु
छाननीनस
ु असन
ू
ु ार
अचर्कची मादहती मागविण्यात आली आहे . चौकिीअींती दोर्ी अचर्कारी/
कमगचारी याींच्यािर कारिाई करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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गेिराई (जज.बीड) येथील जजल्हा पररषद माध्यशमि शाळे तील
उदच ू माध्यमाांच्या शशक्षिाांची पद भरती िरण्याबाबत
(९)

*

३७८५३ श्री.अमरशसांह पांडडत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५०१० ला

हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय
शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीड जजल््यातील उदग ू माध्यमाींच्या जजल्हा पररर्द िाळे तील शिक्षकाींची
ररक्त पदे दीड मदहन्यात निीन प्रकियेद्िारे भरण्यात येतील असे आश्िासन

मा.िालेय शिक्षि मीं्ी याींनी ददनाींक २१ डडसेंबर, २०१७ रोजी विर्ान
पररर्दे त ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन मा.िालेय शिक्षि मीं्ी
याींनी

ददलेल्या

आश्िासनानस
ु ार

बीड

जजल््यातील

उदग ू

माध्यमाींच्या

माध्यशमक, उच्च माध्यशमक आणि प्राथशमक िाळे तील शिक्षकाींची ररक्त पदे
भरण्याबाबत कोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

ि

(३)

राज्यातील

खाजगीसह

थथाननक

थिराज्य

सींथथेच्या

सिग

माध्यमाच्या िाळाींमर्ील शिक्षि सेिक भरती ही अशभयोग्यता ि बध्
ु दीमत्ता

चाचिीतील गि
ु ाींच्या आर्ारे करण्याकररता माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये सदर
परीक्षा घेण्यात आलेली आहे . “पवि्” या सींगिकीय प्रिालीच्या माध्यमातन
ू
सदर भरती प्रकिया सरु
ु करण्यात येत आहे .

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

यितमाळ जजल््यातील अल्पसांखयाांि विद्यार्थयाांना
शशष्ट्यित्ृ ती दे ण्याबाबत
(१०)

*

३८२८५ श्री.खिाजा बेग, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल

नािेिर, श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) यितमाळ जजल््यातील अल्पसींख्याींक घ्कातील ५५९४ विद्यार्थयाांना
मागील ८ िर्ागपासन
ू सन २०१० ते २०१७ या कालािर्ीतील शिषयित्ृ ती
दे ण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकरिी

िासनाने

चौकिी

करुन

अल्पसींख्याींक

विद्यार्थयाांना शिषयित्ृ ती दे ण्याबाबत कोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत
आहे,

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

यितमाळ जजल््यातील सन २००९-१० ते सन २०१६-१७ पयांतच्या

कालािर्ीतील जे अल्पसींख्याींक विद्याथी वप्र-मॅदरक शिषयित्ृ तीस पा् झाले,

परीं तु चुकीच्या ि अपऱ्ु या बँक खात्याच्या मादहतीमळ
ु े अिा विद्यार्थयाांच्या बँक
खात्यािर शिषयित्ृ ती जमा होऊ िकली नाही. सदर विद्यार्थयाांपक
ै ी सन

२०१४-१५ पयांतच्या कालािर्ीतील ५५५३ विद्यार्थयाांची मादहती सरल डा्ाबेस

मर्ून उपलब्र् झालेली आहे . सदर विद्यार्थयाांची तसेच सन २०१५-१६ ि सन
२०१६-१७ या कालािर्ीतील विद्यार्थयाांची सध्
ु दा बँक खात्याची आिश्यक ि
अचूक मादहती प्राप्पत करुन घेण्याची कायगिाही सरु
ु आहे . सदर मादहती प्राप्पत
होताच विद्यार्थयाांच्या बँक खात्यािर शिषयित्ृ ती जमा करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

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

शशक्षिाांच्या पाल्याांना उच्च शशक्षणाच्या शुल्िाचा
परतािा शमळण्याबाबत

(११)

*

३८९५१ श्री.िवपल पाटील, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सततश चव्हाण,

श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.बाळाराम पाटील :
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील िालेय शिक्षि विभागाच्या शिक्षक कमगचाऱ्याींच्या पाल्याींना

मोफत शिक्षि योजनेंतगगत ददल्या जािाऱ्या व्यािसानयक अभ्यासिमाची

िैक्षणिक िल्
ु काची प्रनतपत
ू ी शिक्षि िल्
ु क सशमतीने ननजश्चत केलेल्या
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िल्
ु कानस
ु ार शिक्षि विभागाकडून केली जात नसन
ू शिक्षकाींच्या पाल्याींना
शिक्षिाच्या िल्
ु काचा परतािा दे ण्याची योजना बींद पडली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदरहू योजना बींद पडण्याची कारिे काय आहे त तसेच या
योजनेच्या अींमलबजाििीसाठी आिश्यक तरतद
ू िासनाने केली आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन सदर िल्
ु काची
प्रनतपत
ू ी मींजूर करण्याबाबत कोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) नाही.

(२) ि (३) सद्यःजथथतीत सदर योजनेची अमींलबजाििी सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

सावित्रीबाई फुले विदयापीठ, पुणे याांच्या
"मास्टर प्लॅ न" ला मान्यता दे ण्याबाबत

(१२)

*

३७८४९ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सावि्ीबाई फुले विद्यापीठ, पि
ु े याींनी विद्यापीठ पररसराचा पढ
ु ील तीस
िर्ागचा “माथ्र प्पलॅ न" तयार केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर “माथ्र प्पलॅ न" मध्ये कोिकोित्या प्रमख
बाबीींचा
ु
समािेि करण्यात आला आहे ,

(३) असल्यास, उक्त “माथ्र प्पलॅ नचे" सिगसार्ारि थिरुप काय आहे , त्यािर
केव्हापासन
ू अींमलबजाििी होिार आहे ि त्याकररता ककती खचागची तरतद
ु
करण्यात आली िा येत आहे ?
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श्री.विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .

(२) सदर माथ्र प्पलॅ नमध्ये खालील बाबीींचा समोिि करण्यात आला आहे :-

१. विद्यापीठाच्या सींपि
ू ग जागेचे झोननींग करण्यात आले असन
ू यामध्ये
प्रामख्
ु याने िैक्षणिक विभाग, प्रिासकीय विभाग, ननिासी झोन, सवु िर्ा
झोन, खेळाचे मैदान/सींकुल, गाडगन्स, पाककांग इ. मध्ये विभागिी
करण्यात आलेली आहे .

२. विद्यापीठ चौकात होिारी िाहतक
ु कोंडी ि विद्यापीठ चौकात येऊ

घातलेले मेरो थ्े िन याींचा प्रामख्
ु याने विचार करुन विद्यापीठाचे
प्रिेिद्िार औींर् रथत्यािरील गोल माके् समोर थथलाींतरीत करण्याचे
प्रथतावित आहे .

३. विद्यापीठ पररसरात िाहनाींची िदग ळ ि प्रदर्
ू ि कमी करण्याच्या
दृष्ीकोनातन
ू सायकल रॅ क ि पादचारी मागागची ननशमगती करण्यात
येिार आहे .

४. विद्यार्थयाांकरीता २७ एकराींमध्ये आींतरराषरीय दजागचे िीडा सींकुल

उभारण्यात येिार आहे . तसेच विद्यापीठाच्या एकूि ४११ एकर एिढ्या
क्षे्फळापैकी ४०% एिढे क्षे्फळ हे मोकळी जागा ि ग्रीन झोन म्महिून
राखीि ठे िण्यात आलेले आहे .

(३) सदर माथ्र प्पलॅ न हा विद्यापीठाच्या भविषयाचा िेर् घेऊन करािा
लागिारा

भौनतक

विकास लक्षात

घेऊन

तयार करण्यात आला आहे .

विद्यापीठाच्या आिारातील भौनतक विकास हा ननयोजनबध्द होिार असन
ू

त्यामळ
ु े विद्यापीठाचा पररसर हा थमा्ग यनु नव्हशसग्ी पररसर म्महिून विकशसत
करण्यास मदत होिार आहे .

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

शालेय शुल्ि तनयमन िायद्यात सुधारणा िरण्याबाबत
(१३)

*

३८११८ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील,
श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे,
श्री.सभ
ु ाष

झाांबड,

श्री.अमरनाथ

राजरू िर,

श्री.सतेज

ऊफच

बांटी

पाटील,

श्री.मोहनराि िदम, आकिच.अनांत गाडगीळ : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) शिक्षि िल्
ु किाढी विरोर्ात िल्
ु क ननयमन कायद्यामध्ये सर्
ु ारिा
करण्यासींदभागत
न्यायार्ीि

शिफारिी

व्ही.जी.पळिीकर

करण्यासाठी
याींच्या

मा.उच्च

अध्यक्षतेखाली

न्यायालयाचे
िासनाने

ननित्ृ त

नेमलेल्या

सशमतीने आपला अहिाल ददनाींक ६ डडसेंबर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास
मा.िालेय शिक्षि मीं्ी याींना सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त अहिालाचे थोडक्यात थिरुप काय आहे ,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन सदर अहिालातील
शिफारिीींिर कोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) होय.

(२) ि (३) अहिालातील शिफारिीींिर सींबचीं र्त घ्काींबरोबर चचाग करुन
कायगिाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

मुांबई विभागीय शुल्ि तनयामि सशमतीत तनयमाांचे उल्लांघन िरुन
एिा प्रततजष्ट्ठत व्यक्तीस तनयुक्त िेल्याबाबत

(१४)

*

३८८०२ श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर िैक्षणिक सींथथा (िल्
ु क विननयमन) अचर्ननयम २०११ च्या
कलम ७ अींतगगत मब
ुीं ई विभागीय िल्
ु क ननयामक सशमती गठीत झाली, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कलम ७(२)(d) मर्ील सेिाननित्ृ त सहसींचालक अथिा
त्यािरील कोित्या व्यक्तीची ननयक्
ु ती करण्यात आली,

(३) असल्यास, सदर ननयक्
ु ती करताना अचर्ननयमातील कलम ८(६)(g) चे

उल्लींघन करुन एका प्रनतजषठत सींथथेच्या आथथापनेिर कायगरत व्यक्तीस
ननयक्
ु त केले, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन प्रथतािाची योग्य
पडताळिी

करण्याची

जबाबदारी

पार

पाडण्यात

ददरीं गाई

अचर्काऱ्याींविरुध्द कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

करिाऱ्या

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

(२) महाराषर िैक्षणिक सींथथा (िल्
ु क विननयमन) अचर्ननयम २०११ मर्ील

कलम ७(२)(d) मर्ील तरतद
ींु ई येथील विभागीय िल्
ु ीनस
ू ार मब
ु क ननयामक
सशमतीिर श्री.मोहन आि्े , सेिाननित्ृ त शिक्षि सींचालक याींची ननयक्
ु ती
करण्यात आली आहे .
(३) नाही.

(४) ि (५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

जव्हार (जज.पालघर) तालुक्यात पदव्युत्तर शशक्षण दे णारे
महाविद्यालय सुरु िरण्याबाबत

(१५)

*

३९२१८ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय उच्च ि

तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जव्हार (जज.पालघर) तालक्
ु यात ि आसपासच्या पररसरात विद्यार्थयाांना

उच्च शिक्षि शमळािे याकररता कोित्याही सोयी-सवु िर्ा उपलब्र् नसल्याने
विद्यार्थयाांना ठािे ककीं िा नाशिक या िहरामध्ये जाऊन उच्च शिक्षि घ्यािे
लागते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनतदग
ग ि आददिासी भागातील विद्यार्थयाांचा िैक्षणिक दजाग
ु म

उीं चविण्याच्यादृष्ीने सदर भागामध्ये िासकीय तीं्ननकेतन, िैद्यकीय ि

िासकीय इतर तत्सम कोसग / अथिा महाविद्यालये सरु
ु करण्याबाबत तसेच
िासकीय शिक्षिाच्या सोयी-सवु िर्ा परु विण्याबाबतचा प्रथताि िासनाच्या
विचारार्ीन आहे काय,
(३)

असल्यास,

अपेक्षक्षत आहे,

विचारार्ीन

प्रथतािािर

केव्हापयांत

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

अींमलबजाििी

होिे
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श्री.विनोद तािडे : (१) अींित: खरे आहे .
तसेच,

सदर तालक्
ु यात पारीं पाररक अभ्यासिमाचे महाविद्यालय सरु
ु आहे .
िैक्षणिक

िर्ग

२०१८-१९

साठी

मब
ुीं ई

विद्यापीठाच्या

बह
ृ त

आराखडयामध्ये सदरहू तालक्
ु यामध्ये एका महाविद्यालयासाठी एक बबींद ू
ननजश्चत करण्यात आला आहे . तथावप, या बबींदस
ू ाठी कोिताही प्रथताि प्राप्पत
झालेला नाही.

िासनाच्या प्रत्येक जजल््यात ककमान एक तीं्ननकेतन महाविद्यालय

र्ोरिानस
ु ार पालघर जजल््यातील वििमगड येथे िासकीय तीं्ननकेतन
महाविद्यालयाची थथापना केलेली आहे .

तसेच, पालघर जजल््यात एक िैद्यकीय महाविद्यालय सरु
ु असन
ू

त्यामध्ये एम.बी.बी.एस. प्रथम िर्ग पदिी अभ्यासिम सरु
ु करण्यास मान्यता
दे ण्यात आलेली आहे .
(२) नाही.

सद्य:जथथतीत

सदर

तालक्
ु यामध्ये

िासकीय

तीं्ननकेतन

अथिा

महाविद्यालये सरु
ु करण्याबाबतचा कोिताही प्रथताि िासनाच्या विचारार्ीन
नाही. तथावप, पालघर जजल््यामध्ये पदव्यत्ु तर शिक्षिाची सोय उपलब्र्

करुन दे िारी महाविद्यालये आहे त. तसेच, व्यािसानयक अभ्यासिमाींचे प्रिेि
हे सामानयक प्रिेि परीक्षेमाफगत केंद्रीभत
ू प्रकियेद्िारे करण्यात येत असल्याने
एखाद्या विशिष् भागातील विद्यार्थयागस त्याच भागात प्रिेि शमळे ल असे
नाही.

तसेच,

व्यािसानयक

अभ्यासिमाींच्या

जागा

प्रिेिाविना

मोठ्या

प्रमािािर ररक्त राहत असल्यामळ
ु े निीन महाविद्यालये सरु
ु करण्याची
आिश्यकता नाही.

(३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही.
-----------------
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मराठिाडा विभागात जजल्हा पररषदे च्या माध्यशमि शाळे तील
ररक्त पदे भरण्याबाबत
(१६)

*

३८१९७ श्री.विक्रम िाळे , श्री.सततश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय सािांत,

डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय शालेय
शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मराठिाडा विभागातील जजल्हा पररर्दे च्या माध्यशमक िाळाींची सींख्या

इतर विभागाच्या तल
ु नेत जाथत असन
ू त्या माध्यशमक िाळाींमध्ये िगग-२

मख्
ु याध्यापकाींची ि शिक्षकाींची जजल्हाननहाय एकूि मींजरू पदे ककती आहे त,
त्या मींजूर पदापैकी माहे डडसेंबर, २०१७ अखेर ककती पदे ररक्त आहे त,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन मराठिाडा विभागातील

माध्यशमक िाळाींसाठी सिग भौनतक सोयीयक्
ु त ्ाईप प्पलॅ न करुन इमारत
बाींर्ण्यासाठी तसेच ररक्त पदे भरण्याबाबत कोिती कायगिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) मराठिाडा विभागामध्ये जजल्हा पररर्दे च्या माध्यशमक

िाळाींची सींख्या ३८१ आहे . माध्यशमक िाळे तील िगग-२ मख्
ु याध्यापकाींची
३०४ पदे ि शिक्षकाींची १८६१ पदे मींजूर आहे त. त्यापैकी मख्
ु याध्यापकाींची
३०३ पदे ि शिक्षकाींची २१८ पदे ररक्त आहे त.

(२) ि (३) ९५ ्क्के पेक्षा जाथत माध्यशमक िाळाींना इमारत उपलब्र् आहे त.

उिगररत िाळाींना जजल्हा पररर्द, जजल्हा ननयोजन विकास सशमती ि सिग
शिक्षा अशभयान याींच्या माध्यमातन
ू इमारती उपलब्र् केल्या जातात.

मख्
ु याध्यापकाींची ररक्त पदे पदोन्नतीने भरण्याबाबत आिश्यक ती

कायगिाही करण्यात येत आहे . तसेच राज्यातील खाजगीसह थथाननक थिराज्य
सींथथेच्या सिग माध्यमाच्या िाळाींमर्ील शिक्षि सेिक भरती ही अशभयोग्यता

ि बध्
ु दीमत्ता चाचिीतील गि
ु ाींच्या आर्ारे करण्याकररता माहे डडसेंबर, २०१७
मध्ये सदर परीक्षा घेण्यात आलेली आहे . “पवि्" या सींगिकीय प्रिालीच्या
माध्यमातन
ू सदर भरती प्रकिया सरु
ु करण्यात येत आहे .
-----------------
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राज्यातील जजल्हा पररषद शाळे तील विद्यार्थयाांसाठी गणिेश खरे दीची
पािती सादर िरण्याची सक्ती िेल्याबाबत
(१७)

*

३८७६० अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर,

श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सततश चव्हाण : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील जजल्हा पररर्द िाळाींमध्ये शिक्षि घेिाऱ्या सिग विद्यार्थयाांना

ि अनस
ु चू चत जाती जमातीच्या विद्यार्थयाांना गििेि दे ताना पररर्दे ने
पररप्क काढून विद्यार्थयाांना गििेि दे ण्याऐिजी त्याींचे पैसे त्याींच्या बॅंक

खात्यात जमा करण्याचे माहे माचग, २०१७ मध्ये जादहर करुन त्यासाठी
राषरीयकृत बँकेत आई ि विद्याथी याींचे सींयक्
ु त खाते असिे बींर्नकारक
करण्यात आले असल्याने विद्याथी लाभापासन
ू िींचचत रादहले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, िडडलाींसोबत असलेल्या खात्यातही पैसा जमा करण्यात येतील

परीं तू त्यासाठी गििेि खरे दीची पािती सादर करण्याची सक्ती करण्यात
आली असल्याचे माहे डडसेंबर २०१७ मध्ये िा त्यादरम्मयान जाहीर करुन
सर्
ु ाररत पररप्क काढण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बँकेत खाते उघडण्यासाठी करण्यात आलेले अजग ताींब्क
कारिाने बाद करण्यात आले असन
ू , खात्यात ककमान रक्कम ठे िल्यास ती
िापरता येत नाही, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन कोिती कायगिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१), (२), (३) ि (४) िासनाच्या ददनाींक ०५/१२/२०१६ च्या
िासन ननिगयानस
ु ार लाभार्थयाांना दे ण्यात येिारा लाभ लाभार्थयाांच्या थे् बँक
खात्यामध्ये जमा करण्यासाठी मोफत गििेि योजनेची अींमलबजाििी
करण्याच्यादृष्ीने

भारत

सरकारच्या

मागगदिगक

सच
ू नानस
ु ार

लाभाथी

विद्यार्थयाांचे त्याींच्या आईच्या नािासह आर्ार सींलग्न सींयक्
ु त बँक खाते
राषरीयकृत बँक/िेडयल्
ु ड बँक/ग्रामीि बँकामध्ये उघडण्याबाबतच्या सच
ू ना

22

दे ण्यात आलेल्या आहे त. तथावप, याबाबत काही अडचिी उद्भिल्याने थित:
लाभाथी विद्याथी ि आई याींच्या आर्ार सींलग्न सींयक्
ु त बँक खात्याचा आग्रह
न र्रता विद्याथी ि आई ककीं िा िडील आणि आई-िडील नसल्यास
लाभार्थयाांचे अन्य पालकाींच्या िैयजक्तक आर्ार सींलग्न खात्यािर गििेि

लाभाची रक्कम िगग करण्याबाबत ददनाींक १४/१२/२०१७ च्या प्ानस
ु ार सिग
क्षेब्य यीं्िाींना कळविण्यात आले आहे .

िासनाच्या ददनाींक ०५/१२/२०१६ च्या िासन ननिगयानस
ु ार लाभार्थयाांने

अगोदर गििेिाची खरे दी करुन त्या खरे दीची पािती सादर केल्यानींतरच
लाभाची रक्कम बँक खात्यात िगग करण्याची तरतद
ू आहे .

सदर योजनेंतगगत एकूि पा् ३७,६२,०२७ लाभाथी विद्यार्थयाांपक
ै ी

२४,४०,३८९

विद्यार्थयाांची

बँक

खाती

उघडण्यात

आली

असन
ू

त्यापैकी

१९,१७,८९० विद्यार्थयाांच्या बँक खात्यात लाभाची रक्कम जमा करण्यात आली

आहे . गििेि खरे दीची पािती जमा न केलेल्या ५,२२,४९९ विद्यार्थयाांच्या बँक
खात्यात अद्याप लाभाची रक्कम जमा झालेली नाही. एकूि लाभार्थयाांपक
ै ी

उिगररत १३,२१,६३८ लाभाथी विद्यार्थयाांची बँक खाती उघडण्याबाबत कायगिाही
सरु
ु आहे . सद्य:जथथतीत बँक खाती नसलेल्या विद्यार्थयाांना मोफत गििेि

योजनेचा लाभ दे ण्याथति त्याींना चालू िर्ागपरु ती DBT योजनेमर्न
ू स्
ु ददली
आहे .

विद्यार्थयाांची बँक खाती िन्
ू य रकमेिर (Zero Balance) िर

उघडण्याबाबत आणि सदर खात्यािर कोितेही िल्
ु क न आकारण्याबाबत

बँकाींना ननदे ि दे ण्यात यािे आणि सिग विद्यार्थयाांची बँक खाती काढण्यास

कालािर्ी शमळण्यासाठी या ि पढ
ु ील िैक्षणिक िर्ागसाठी स्
ू दे ण्यात यािी,
अिी विनींती ननयोजन आणि वित्त विभागास करण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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त्र्यांबिेश्िर (जज.नाशशि) येथे सांतपीठ स्थापन िरण्याबाबत
*

(१८)

३७९७९ डॉ.अपि
ू च हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१३३५ ला हदनाांि

१ ऑगस्ट, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय उच्च ि तांत्र
शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींतपीठ कायागजन्ित करण्याच्या अनर्
ीं ाने “सींतपीठ योजना” हा विर्य
ु ग
साींथकृनतक कायग विभागाकडून उच्च ि तीं् शिक्षि विभागाकडे हथताींतरीत
करण्याची सरु
ु असलेली कायगिाही पि
ू ग झाली आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी कोिता ननिगय घेण्यात आला ि त्यानर्
ीं ाने
ु ग
कोिती कायगिाही करण्यात आली,

(३) तसेच पैठिप्रमािे त्र्यींबकेश्िर (जज.नाशिक) येथे सींत ननित्ृ ती महाराजाींची
समार्ी आणि िहराचे र्ाशमगक, पौराणिक, साींथकृनतकदृष्या असलेले महत्ि
पाहता

त्र्यींबकेश्िर

ि

राज्यात

अन्य्

सींतपीठ

थथापन

िासनाकडून कोिता र्ोरिात्मक ननिगय घेण्यात आला आहे,

करण्यासींदभागत

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

(२) पैठि येथे सींतपीठ थथापन करण्याबाबत सशमती गठीत करण्याची
कायगिाही विभागथतरािर सरु
ु आहे .

(३) ि (४) त्र्यींबकेश्िर (जज.नाशिक) तसेच राज्यात अन्य् सींतपीठ थथापन
करण्याचा प्रथताि सद्य:जथथतीत िासनाच्या विचारार्ीन नाही.
-----------------

मशजे अलोंडे (ता.विक्रमगड, जज.पालघर) येथील एस्टीम प्रा.शल.
िारखान्यािर िारिाई िरण्याबाबत
(१९)

*

३८७६४ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

मौजे अलोंडे (ता.वििमगड, जज.पालघर) येथील एथ्ीम प्रा. शल.

कारखान्यामर्ून इचथन ऑक्साईड िायू हिेत आणि विर्ारी पािी नाल्यात
सोडले जात असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्मयान ननदिगनास
आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, नाल्याच्या पाण्यामळ
ु े नाल्याच्या आजब
ु ाजच्
ू या पररसरातील
जनािरे

ि

मासे

मत्ृ यम
ू ख
ु ी

पडत

असल्याने

लोकप्रनतननर्ीींनी

ददनाींक

२२ डडसेंबर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास तहशसलदार, वििमगड याींना ननिेदन
ददले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन उक्त ननिेदनाच्या

अनर्
ीं ाने प्रदर्
ु ग
ू ि करिाऱ्या सदर कींपनीिर कोिती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.रामदास िदम : (१) ि (२) प्रश्नाचर्न विर्याबाबत नगरसेविका, नगर
पींचायत, वििमगड याींचे ननदे िन तहशसलदार वििमगड याींच्याकडे प्राप्पत
झाले, हे खरे आहे .

(३) सदर ननिेदनाच्या अनर्
ीं ाने तहशसलदार, वििमगड ि महाराषर प्रदर्
ु ग
ू ि

ननयीं्ि मींडळामाफगत करण्यात आलेल्या पाहिीनस
ु ार ननिेदनामध्ये नमद
ू
प्रश्नाचर्न

उद्योगामर्ून

कोिताही

िायू

आिाराबाहे र सोडल्याचे आढळून आले नाही.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

तसेच

साींडपािी

उद्योगाच्या

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

गडधचरोली जजल््यातील धान खरे दी िेंद्रािर इलेक्रॅ ातनि
िजन िाटे उपलब्ध नसल्याबाबत

(२०)

*

३८२५८ श्री.शमतेश भाांगडडया : सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा

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

(१) विदभागतील आददिासी बहुल गडचचरोली जजल््यात आददिासी विविर्
कायगकारी सेिा सींथथेद्िारा सरु
ु केलेल्या र्ान खरे दी केंद्रािर इलेक्रॉननक

िजन का्े नसल्याने िेतकऱ्याींची फसििक
ु होत असन
ू र्ानोरा तालक्
ु यात

१० र्ान खरे दी केंद्राींिर िेतकऱ्याींचे प्रनत जक्िीं्लमागे अींदाजे ६०० ग्राम
नक
ु सान होत असल्याचे ननदिगनास आल्याच्या तिारी प्राप्पत झाल्या आहे त,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, गडचचरोली जजल््यातील िेतकऱ्याींची फसििक
ू ्ाळण्यासाठी
इलेक्रॉननक िजन का्े त्िररत खरे दी करण्याच्या सच
ू ना सींबचीं र्त विभागाने
ददल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन र्ान खरे दी केंद्राींिर
इलेक्रॉननक

िजन

का्े

उपलब्र्

करण्याच्यादृष्ीने

कायगिाही/उपाययोजना करण्यात आली िा येत आहे ,

कोिती

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

इलेक्रॉननक िजन का्े उपलब्र् करुन दे ण्याबाबत आददिासी विकास

महामींडळ आणि महाराषर थ्े ् को-ऑपरे द्व्ह माकेद्ींग फेडरे िन या दोन्ही
अशभकताग सींथथाींकडून कृर्ी उत्पन्न बाजार सशमत्याींना सच
ू ना दे ण्यात आल्या
आहे त.

(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

तळोजा (जज.रायगड) येथील िारखान्याांिर िारिाई िरण्याबाबत
(२१)

*

३९६१७

श्री.जगन्नाथ

शशांदे,

श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.हे मत
ां
टिले,

श्री.किरण पािसिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच भाई
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे,
डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर : ताराांकित प्रश्न
क्रमाांि ३५८०८ ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या
सांदभाचत सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तळोजा (जज.रायगड) येथील १२८ कींपन्या कोितीही प्रकिया न करता
रासायननक साींडपािी सीई्ीपी प्रकल्पात सोडत असल्याचे माहे जानेिारी,
२०१८ मध्ये िा त्यादरम्मयान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच, सम
ु ारे ९०० हेक््र जशमनीिर पसरलेल्या ि ४७ िर्ागपि
ू ी थथापन
झालेल्या तळोजा येथील औद्योचगक िसाहतीत सध्या प्रदर्
ू ि होत असन
ू

त्यािर महाराषर प्रदर्
ू ि ननयीं्ि मींडळाकडून उपाययोजना होत नसल्यामळ
ु े
येथील अनेक मोठ्या उद्योगाींनी गज
ु रात राज्यात थथलाींतरीत होण्याचा
ननिगय घेतला असल्याचेही िासनाच्या ननदिगनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त पररसराला मा.पयागिरि मीं्ी याींनी ददनाींक ९ नोव्हें बर,
२०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास भे् दे ऊन पहािी केली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले आहे, तद्नस
ु ार तळोजा येथील प्रदर्
ू ि रोखण्याबाबत
कायगिाही करुन याप्रकरिी ककती कींपन्याींिर कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे,

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

(२) महाराषर प्रदर्
ू ि ननयीं्ि मींडळाकडून दोर्ी उद्योगाींिर कारिाई करण्यात
येते हे खरे आहे . तथावप, त्यामळ
ु े उद्योग थथलाींतरीत होतात हे खरे नाही.
(३) हे खरे आहे .

(४) ददनाींक ०१/०१/२०१७ ते ददनाींक २८/०२/२०१८ या कालािर्ीत एकूि
१५३ कारखान्याविरूध्द कारिाई केली आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

राज्यातील निीन पाणीपुरिठा योजनाांना मान्यता दे ण्याबाबत
(२२)

*

३९६९६ 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.अमरनाथ राजरू िर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.हररशसांग
राठोड, आकिच.अनांत गाडगीळ : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) “मख्
ु यमीं्ी ग्रामीि पेयजल कायगिम” या कायगिमासाठी सन २०१७-१८

मध्ये रुपये ३०० को्ी इतकी तरतद
त्यामर्ून
ु करण्यात आली असन
ू

५०० निीन पािीपरु िठा योजनाींना मान्यता दे ण्याचे प्रथतावित करण्यात आले

तसेच त्यासाठी आिश्यकतेनस
ु ार ननर्ी उपलब्र् करुन दे ण्याचे ठरविण्यात
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ५०० निीन पािीपरु िठा योजनाींपक
ै ी ककती पािीपरु िठा
योजनाींना मान्यता दे ण्यात आली आहे , त्यासाठी ककती ननर्ी उपलब्र्

करण्यात आला आहे ि त्यानस
ु ार कराियाच्या कामाींची सद्य:जथथती काय
आहे,

(३) असल्यास, उिगररत पािीपरु िठा योजनाींना मान्यता न दे ण्याची कारिे
काय आहे त ि सदर योजनाींबाबत केव्हा कायगिाही करण्यात येिार आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) होय.

(२) ि (३) मख्
ु यमीं्ी ग्रामीि पेयजल कायगिमाींतगगत ददनाींक ०७ मे, २०१६
पासन
ू

नव्याने

घ्याियाच्या

१००३

पािीपरु िठा

योजनाींपक
ै ी

रुपये

११७७.५३ को्ी इतक्या ककीं मतीच्या ५२३ योजनाींना मींजूरी दे ण्यात आली आहे .
तसेच

११४

योजना

अव्यिहायग

ठरविण्यात

आल्या

३६६ योजनाींना मान्यता दे ण्याची कायगिाही सरु
ु आहे .

आहे त.

उिगररत

मींजूरी दे ण्यात आलेल्या ५२३ योजनाींपक
ै ी २३५ योजनाींच्या कामाींचे

कायागदेि दे ऊन कामे प्रगतीपथािर आहे त, २३८ योजनाींच्या ननविदा प्रशसध्द

करण्यात आल्या आहे त ि उिगररत ५० योजनाींच्या ननविदा प्रशसध्दीची
कायगिाही सरु
ु आहे . मींजरू योजनाींच्या अींमलबजाििीकररता एकूि रुपये
३३२.४३ को्ी इतका ननर्ी वितरीत करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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राज्यातील ग्राहि सांरक्षणाच्या िामाची पुनरच चना िरण्याबाबत
(२३)

*

४०१५८ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले,

श्री.शमतेश भाांगडडया : सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आणण ग्राहि
सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपरू येथील ग्राहकाींची फसििक
होत असल्याने विभागाला तिार
ू
दाखल करुनही तिारीचे ननिारि होत नसल्याने यासींदभागत थितीं् मीं्ालय
थथापन करण्याची अणखल भारतीय ग्राहक पींचायतीने मागिी केल्याचे माहे
डडसेंबर २०१७ च्या दस
ु ऱ्या आठिडयात ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रत्येक जजल््यात जजल्हाचर्काऱ्याींच्या अध्यक्षतेखाली जजल्हा
ग्राहक सींरक्षि पररर्द गठीत करण्यात आली असन
ू या पररर्दे तील सदथय,

सचचि, जजल्हा परु िठा अचर्कारी याींना अन्न नागरी परु िठ्याचे काम
असल्याकारिाने ग्राहक सींरक्षिासाठी िेळ दे ता येत नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन ग्राहक सींरक्षिाच्या

कामाची पन
ु रगचना करण्याबाबत कोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत
आहे, असल्यास, त्याचे थोडक्यात थिरूप काय आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) होय.

(२) हे खरे नाही. प्रत्येक जजल््यामध्ये जजल्हा ग्राहक सींरक्षि पररर्दे चे
कामकाज करण्यात येत.े

(३) प्रश्न उद्भित नाही.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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अधाचपूर (जज.नाांदेड) तालुक्यात िेरोशसनचे िाटप िरण्याबाबत
(२४)

*

४०७३१ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी
रुपनिर : सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अर्ागपरू

(जज.नाींदेड)

तालक्
ु यातील

अनेक

थिथत

र्ान्य

दक
ु ानात

िासनाच्या दल
ग ामळ
ु क्ष
ु े लाभर्ारकाींना त्याींच्या हक्काचे केरोशसन िा्प झाले

नसल्याचे ददनाींक २५ जानेिारी, २०१८ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदिगनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन अर्ागपरू तालक्
ु यात
केरोशसनचे िा्प करण्याबाबत तसेच सदर गैरप्रकार करिाऱ्या थिथत र्ान्य

दक
ग
करिाऱ्या अचर्कारी ि कमगचारी
ु ानािर ि या गैरप्रकाराकडे दल
ु क्ष
याींच्यािर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.

अर्ागपरू तालक्
ु यास माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये ४२ कक.ली. केरोशसन

ननयतन मींजूर करण्यात आले असन
ू सदरचे केरोशसन लाभार्थयाांना ददनाींक
१८ जानेिारी, २०१८ ते ३१ जानेिारी, २०१८ या कालािर्ीत िा्प करण्यात
आले आहे .

(२) ि (३) प्रश्न उद्भित नाही.

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

माऊांट िामेल ॅिॅडमी स्िूल, मांब
ु ई येथील
शशक्क्षिेविरुध्द िारिाई िरण्याबाबत

(२५)

*

४०७६३ श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण

पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) माऊीं् कामेल ॲकॅडमी थकूल, मब
ींु ई या इींग्रजी माध्यमाच्या िाळे तील

के.जी. २ च्या िगागतील एका ५ िर्ागच्या मल
ु ीला िगागत फळयािर ददलेले
गह
ू ग न केल्यामळ
ु े नतच्या शिक्षक्षकेने सदर मल
ु ीचे केस पकडून नतला
ृ पाठ पि
मारहाि

केल्याचे

ददनाींक

१५

जानेिारी,

ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

२०१८

रोजी

िा

त्यासम
ु ारास

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले ि याप्रकरिी सींबचीं र्त शिक्षक्षकेविरुध्द कोिती कारिाई
केली िा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) अिा प्रकारची कोितीही तिार प्राप्पत झालेली नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद्भित नाही.

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

उल्हासनगर येथील िालधुनी नदीचे प्रदष
ू ण रोखण्याबाबत
(२६)

*

४०७७७ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर येथील िालर्न
ु ी नदी प्रदर्
ू िास कारिीभत
ू ठरलेले जीन्स
कारखाने मलींगगड पट्टयातील काही गािात सरु
ु करण्याचा ननिगय घेतल्याचे
माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्मयान ननदिगनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त कारखाने मलींगगड भागात थथलाींतरीत झाले परीं तू
कारखान्यातील प्रदवु र्त पाण्यािर कोितीही प्रकिया न करता नदीत सोडत

असल्याने या भागातील नागररकाींच्या आरोग्याला र्ोका ननमागि झाला आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन येथील नागररकाींच्या

आरोग्यास र्ोका होऊ नये यासाठी कोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत
आहे,

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

(२) महाराषर प्रदर्
ू ि ननयीं्ि मींडळामाफगत करण्यात आलेल्या पाहिी
दरम्मयान मलींगगड पररसरात ५ जीन्स उद्योग अनचर्कृतपिे सरु
ु असल्याचे

ि सदर जीन्स िॉशिींग प्रकियेमर्न
ननमागि होिारे साींडपािी जशमनीत
ू
खडयामध्ये साठविल्याचे आढळून आले होते.

तथावप, जजल्हा आरोग्य अचर्कारी, जजल्हा पररर्द, ठािे याींचेकडून

प्राप्पत अहिालानस
ु ार उल्हासनगर/मलींगगड पट्टयातील जीन्स िॉि उद्योगामळ
ु े

पररसरातील जनतेच्या आरोग्यास ्ास होत असल्याबाबतची तिार त्याींच्या
कायागलयास प्राप्पत झालेली नाही.

(३) महाराषर प्रदर्
ू ि ननयीं्ि मींडळाने मलींगगड पररसरात अनचर्कृतपिे सरु
ु

असलेले ५ जीन्स िॉशिींग उद्योगाींना ददनाींक ०३ माचग, २०१८ रोजी उद्योग
बींद करण्याचे आदे ि ददले असन
ू , सद्य:जथथतीत सदर उद्योग बींद आहे त.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

राज्यातील धान्य पुरिठा िरणाऱ्या शासिीय गोदामाांची
दरु िस्था झाल्याबाबत

(२७)

*

४०९२७ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आणण

ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील र्ान्य परु िठा करिाऱ्या िासकीय गोदामाींची दरु िथथा झाली
असल्याने र्ान्य ठे िण्यासाठी प्रिासनाकडून िासकीय गोदामाींऐिजी खाजगी
गोदामाींचा िापर करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रायगड जजल््यात एकूि ५८ िासकीय गोदामे असन
ू त्यापैकी
२८ गोदामे चाींगल्या जथथतीत असन
ू ३० गोदामे मोडकळीस आली आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर गोदामाींच्या दरू
ु थतीसाठी िासनाकडून परु े सा ननर्ी येत

नसल्याने पािसाळयात र्ान्य सरु क्षक्षत ठे िण्यासाठी गोदामाला प्पलाजथ्कचा
आर्ार घ्यािा लागतो, हे खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन र्ान्य सरु क्षक्षत
ठे िण्याच्यादृष्ीने िासकीय गोदामे सजु थथतीत करण्यासाठी कोिती कायगिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) साठििूक क्षमता कमी असिाऱ्या दठकािी केंद्र/राज्य
िासन अींगीकृत ि ननमिासकीय सींथथा याींचेकडे गोदाम उपलब्र् नसल्यास
खाजगी गोदामे आिश्यकतेनस
ु ार भाडयाने घेण्यात येतात.

(२) ि (३) रायगड जजल््यात एकूि ५७ िासकीय गोदामे आहे त. सदर
गोदामाींपक
ै ी २७ गोदामे चाींगल्या जथथतीत असन
ू ३० गोदामे नादरु
ु थत आहे त.
सन २०१३-१४ पासन
ू रायगड जजल््यातील १९ गोदाम दरु
ु थती अींदाजप्काींना
रुपये २.३५ को्ी इतका ननर्ी वितरीत करण्यात आला आहे .

गोरे गाि ता.मािगाि, उरि ि श्रीिर्गन येथील गोदामाींना र्ान्य

सरु क्षक्षत ठे िण्यासाठी प्पलाजथ्कचा आर्ार घ्यािा लागतो. यापैकी श्रीिर्गन

येथील गोदाम बाींर्कामास प्रिासकीय मान्यता दे ण्यात आली असन
ू ननर्ी

वितरीत करण्यात आला आहे . गोरे गाि ता.मािगाि ि उरि येथील गोदाम
दरु
ु थती अींदाजप्काींना प्रिासकीय मान्यता दे ण्यासींदभागत कायगिाही सरु
ु आहे .

(४) ि (५) सन २०१७-१८ या आचथगक िर्ागत गोदाम दरु
ु थती कामासाठी
रुपये ३.२४ को्ी इतका ननर्ी वितरीत करण्यात आला आहे .
-----------------

हाफकिन जीि षषध तनमाचण महामांडळातील रोजांदारीिरील
िामगाराांना िामािर रुजू िरण्याबाबत
(२८)

*

४१०६४ श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप : सन्माननीय अन्न ि षषध

प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िासनाच्या हाफककन जीि और्र् ननमागि महामींडळात रोजींदारीिर काम
करिारे ४२ कामगार मागील ६ िर्ागपासन
ू रोजगाराच्या प्रनतक्षेत असल्याचे
ददनाींक २५ नोव्हें बर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदिगनास आले, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, न्यायालयाने या कामगाराींच्या बाजन
ू े ननकाल ददल्यानींतरही

प्रिासनाने त्याींना कामािर रुजू करुन घेतलेले नाही असा आरोप या
कामगाराींनी केला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी

िासनाने चौकिी

करुन

कामगाराींना

कामािर रुजू करुन घेण्याबाबत कोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) ि (२) हाफककन जीि और्र् ननमागि महामींडळामध्ये

रोजींदारी काम करिाऱ्या कमगचाऱ्याींनी मा.औद्योचगक न्यायालयामध्ये दाखल

केलेल्या तिार अजग ि.७६९/२००० बाबत मा.न्यायालयाने ददनाींक २४/०८/२०११
रोजी ददलेल्या आदे िानस
ु ार, भविषयात महामींडळात जसे आणि जेव्हा काम

उपलब्र् होईल त्यािेळी सदर रोजींदारी कमगचाऱ्याींना ज्येषठता यादीनस
ु ार
चिाकार पध्दतीने काम दे ण्यात यािे, असे अींनतम आदे ि ददले आहे त.

तथावप, रोजींदारी कमगचाऱ्याींना हाफककन जीि और्र् ननमागि महामींडळाच्या

सेिेत कायमथिरुपी सामािन
घेण्याबाबत आदे ि मा.न्यायालयाने ददलेले
ू
नाहीत. मा.न्यायालयाच्या आदे िानस
ु ार, हाफककन महामींडळातील उपलब्र्

कामासाठी िरीषठता यादीप्रमािे प्रथमत: ०५ रोजींदारी कमगचाऱ्याींना रोजींदारी

थिरुपाचे काम दे ण्याबाबत सींबचीं र्ताींना कळविण्यात आले होते. तथावप,

तिारकत्यागच्या िककलाींनी सिग रोजींदारी कमगचाऱ्याींना कायमथिरुपी सामािन
ू
घेण्याची मागिी केली आहे. हाफककन महामींडळाचा मींजरू पदाींचा आकृतीबींर्

७६८ पदाींचा असल्याने सदर मागिी मान्य करता येत नाही. तसेच , सींबचीं र्त
कमगचाऱ्याींनी सन-२०१२ मध्ये मा.औद्योचगक न्यायालयामध्ये दाखल तिार
ि.३७४/२०१२

दाखल

केली

होती.

मा.न्यायालयाने

ददनाींक

रोजीच्या अींतररम आदे िान्िये सदर तिार फे्ाळली आहे .
(३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

२२/१०/२०१२
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मराठिाडयातील पाणीपुरिठा योजनाांमध्ये अपहार झाल्याबाबत
(२९)

*

४१०६६ श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मराठिाडयातील

१३६

पािीपरु िठा

योजनाींमध्ये

अपहार

झाल्याचे

विभागीय बैठकीत ददलेल्या अहिालात नमद
ू करण्यात आले असन
ू त्यामध्ये

औरीं गाबाद २३, परभिी ६०, नाींदेड ६, उथमानाबाद २, बीड ४४ ि लातरू
१ अिी जजल्हाननहाय जथथती असन
ू यामध्ये ११.१२ को्ीची रक्कमही प्रलींबबत
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अपहाराच्या रकमेतील रूपये ७० लाख िसल
ू झाले असन
ू
अद्यापी ६९ प्रकरिाची चौकिी सरु
ु आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन मराठिाडयातील
अपहार झालेल्या १३६ पािीपरु िठयात दोर्ी असलेल्या सिग सींबचीं र्ताींविरोर्ात
कारिाइग करुन अपहाराची सींपि
ू ग रक्कम विनाविलींब िसल
ू होण्याच्यादृष्ीने
कोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

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

या १३६ पािीपरु िठा योजनाींमध्ये रुपये ११.६६ को्ी इतक्या रकमेचा

अपहार झाल्याचे ननदिगनास आले आहे .
(२) अींित: खरे आहे .

अपहाराच्या रकमेतील रुपये ५१.७९ लक्ष रकमेची िसल
ु ी झालेली

आहे . एफ.आय.आर. नोंदिी केलेल्या योजना ३१, न्यायप्रविष् योजना ४,
आर.आर.सी. साठी कायगिाही केलेल्या योजना ६ ि एफ.आय.आर. नोंदिी
बाकी असलेल्या योजना २७ अिा ६८ योजनाींबाबत कायगिाही चालू आहे .

(३) ि (४) सींबचीं र्त ग्राम पािीपरु िठा ि थिच्छता सशमतीकडून प्रलींबबत कामे
करुन घेिे, पोशलसात गन्
ु हा नोंदवििे ि आर.आर.सी. ची कायगिाही करुन
सींबचीं र्ताींच्या ७/१२ िर बोजा चढवििे अिा प्रकारची कायगिाही चालू आहे .
-----------------
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राज्यात तनयमबा्यररत्या शशक्षिाांची नेमणूि िेल्याची
चशिशी िरण्याबाबत

(३०)

*

४११३३ श्री.आनांदराि पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५५२९ ला

हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय
शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अनद
ु ाननत िाळाींमध्ये ४ हजार ११ शिक्षकाींना ननयमबा्यपिे

दे ण्यात आलेली मान्यता रद्द करण्यात येईल असे िासनाने विर्ानसभेत

जाहीर करुनही त्यािर अद्याप कोितीही कायगिाही केली नसल्याचे ददनाींक
२३ नोव्हें बर, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननयमबाहय पध्दतीने मान्यता दे िन
रुपये ९७ को्ीींचे
ू
नक
ु सान करिाऱ्या सींथथाचालक

तसेच अचर्काऱ्याींिर िासनाने

कोितीही कारिाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरिी

िासनाने

चौकिी

करुन

अद्याप

शिक्षकाींना

ननयमबा्यररत्या दे ण्यात आलेल्या मान्यता रद्द करण्याबाबत कायगिाही करुन

सदरील सींथथाचालक ि अचर्काऱ्याींिर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे,

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

(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

जव्हार ि मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील हां गामी तनिासी
िसततगह
ृ ाांच्या प्रस्तािाला मान्यता शमळण्याबाबत

(३१)

*

४११५६ श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) जव्हार ि मोखाडा (जज.पालघर) तालक्
ु यातील आददिासी भागातल्या
मल
ु ाींसाठी हीं गामी ननिासी िसनतगह
ृ ाींच्या प्रथतािाला िासनाकडून मान्यता
शमळण्याबाबतचे

ननिेदन

समथगन

सींथथेने

मा.आददिासी

विकास

मीं्ी,

मा.िालेय शिक्षि मीं्ी आणि प्रर्ान सचचि, िालेय शिक्षि विभाग याींच्याकडे
ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन कोिती कायगिाही केली
िा करण्यात येत आहे,

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

(२) डहािू तालक्
ु यातील ४ ि जव्हार तालक्
ु यातील २ हीं गामी िसनतगह
ृ ाींच्या
प्रथतािास मींजूरी ददलेली आहे . सद्य:जथथतीत सदर हीं गामी िसनतगह
ु
ृ े सरु
आहे त.

(३) प्रश्न उद्भित नाही.

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

चशधरिाडी (पो.सिचलिाडी) (ता.िोरे गाांि, जज.सातारा)
गािात तनयशमत पाणीपरु िठा िरण्याबाबत
(३२)

*

४०२८१ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चौर्रिाडी (पो.सकगलिाडी) (ता.कोरे गाींि, जज.सातारा) गािात उन्हाळ्यात

२ ते ३ ददिसाींतन
ू एकदा १० ते १५ शमनन् पािी येत असन
ू ननयशमत
पािीपरु िठा दे खील कमी ददिस ि कमी िेळ येत असल्याचे माहे जानेिारी,
२०१८ मध्ये िा त्यादरम्मयान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त अननयशमत पािीपरु िठ्यामळ
ु े येथील ग्रामथथाींसाठी ि
जनािराींसाठी पािी उपलब्र् होत नसल्याने त्याींना हलाखीचे जीिन जगािे
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले ि त्यानर्
ीं ाने ननयशमत ि अचर्क िेळ पािीपरु िठा
ु ग
करण्याबाबत कोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही.

चौर्रिाडी गािाच्या उत्तर ददिेस विदहरीतन
ू १.५० ते २.०० लाख

शल्र इतका परु े सा पाण्याचा साठा आहे, त्यामर्ून सदर गािास िध्
ु द ि
परु े से पािी वितरीत करण्यात येत,े तथावप विद्यत
ु परु िठ्यात काही व्यत्यय
येत असल्याने पािी परु िठ्यािर त्याचा पररिाम होतो. याबाबत महाराषर
राज्य विद्यत
ु वितरि मींडळाकडे मागिी केली आहे .
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

महात्मा फुले मागासिगीय उच्च प्राथशमि शाळा, गुलशन नगर,

नागपूर शहरात बोगस िागदपत्राांच्या आधारे स्थलाांतररत झाल्याबाबत
(३३)

*

३८११४ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महात्मा फुले मागासिगीय उच्च प्राथशमक िाळा, गल
ु िन नगर (नागपरू )
ही िाळा िासनाची परिानगी नसताना का्ोल येथून नागपरू िहरात बोगस
कागदप् सादर करुन थथलाींतररत झाली, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सन २०१०-११ ि २०११-१२ पासन
ू सदरहू िाळे त परु े िी प्सींख्या
नसताना ि प्सींख्येच्या आर्ारािर दोनच शिक्षक पदे मान्य असताना

तत्कालीन शिक्षिाचर्कारी (प्राथ.), नागपरू याींनी ददनाींक ०१ जानेिारी, २०१०

पासन
ू १५ शिक्षक/शिक्षि सेिक, १ शलपीक, १ शिपाई अिा १७ पदाींना
मान्यता ददली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त िाळे बद्दल तिारी केल्यानींतरही ि शिक्षि उपसींचालक ि
शिक्षिाचर्कारी

याींना

गैरकारभाराची

सींपि
ू ग

मादहती

असतानासध्
ु दा

शिक्षिाचर्कारी (प्राथ.) याींनी ददनाींक ११ जल
ु ,ै २०१७ ला १५ शिक्षकाींचे िेतन
अनद
ु ान काढण्याचे आदे ि दे ऊन िासनाची फसििक
ू केली, हे ही खरे आहे
काय,
(४)

असल्यास,

उक्त

िाळे तील

गैरव्यिहाराबाबत

ि

िेतन

अनद
ु ान

अपहाराबाबत िाळे ची विभागीय आयक्
ु त कायागलयामाफगत चौकिी करण्यात
यािी अिी मागिी नागपरू विभागाच्या लोकप्रनतननर्ीींनी ददनाींक ११ नोव्हें बर,
२०१७ रोजी िासनास प् पाठिन
ू केली, हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन कोिती कायगिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) महात्मा फुले मागासिगीय उच्च प्राथशमक िाळा
बोगस कागदप्ाींच्या आर्ारे थथलाींतररत झाल्याची तिार प्राप्पत झाली होती.

त्याबाबत चौकिी करण्यात आली असन
ू अहिाल सादर करण्यात आला आहे .
तसेच

सदर िाळे च्या थथलाींतराचे आदे िाींची

सत्यता पडताळिी

शमळिेबाबत शिक्षि उपसींचालक, नागपरू याींनी विनींती केली आहे .

करून

(२) हे खरे नाही.

सदर िाळे च्या िेळोिेळी करण्यात आलेल्या सींच मान्यतेनस
ु ार २०१३

मध्ये २०१० पासन
ू १० शिक्षक ि १ शलवपक, १ शिपाई पदाींना मान्यता
दे ण्यात आली आहे . तसेच तद्नींतर दे ण्यात आलेल्या सींच मान्यता ि
पदमान्यतेनस
ु ार आजरोजी १५ शिक्षक कायगरत आहे त.
(३) हे खरे नाही.

सींबचीं र्त िाळे तील कमगचाऱ्याींचे िेतन य-ु डायस अभािी थथलाींतरानींतर

बींद झाले होते. तथावप कमगचाऱ्याींचे िेतन बींद करण्याबाबत आदे ि नसल्याने

य-ु डायस िमाींक प्राप्पत झाल्यािर ददनाींक ११/०७/२०१७ रोजी शिक्षकाींचे िेतन
अनद
ु ान काढण्याचे आदे ि दे ण्यात आले आहे त.

(४) ि (५) मा.श्री.नागोराि गािार, वि.प.स. याींनी ददनाींक ११ नोव्हें बर, २०१७
रोजी अिी मागिी केली आहे . सींबचीं र्त सींथथेच्या थथलाींतराबाबत पडताळिी
करण्यात येत असन
ू त्याबाबतचा अींनतम ननिगय अद्याप झालेला नाही.
(६) प्रश्न उद्भित नाही.

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

पालघर जजल््यात दाररद्रय रे षेखालील, अांत्योदय योजनेतील
शशधापत्रत्रिाधारिाांना धान्य वितरीत िरण्याबाबत
(३४)

*

४००८० श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर :

सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) पालघर जजल््यात दाररद्रय रे र्ख
े ालील, अींत्योदय योजनेतील १ ते
२ व्यक्ती असलेल्या कु्ुींबाच्या शिर्ापब्का अींत्योदय मर्ून प्रार्ान्य यादीत
समाविष्

करण्यात

आल्याने

ि

केिरी

शिर्ापब्कामर्ील

७०

्क्के

लाभर्ारक कु्ुींबे जीिनािश्यक राथत र्ान्य परु िठा ि इतर जीिनािश्यक
िथतप
ूीं ासन
ू िींचचत राहत असल्याबाबत समथगन या सींथथेने मा.मीं्ी अन्न ि

नागरी परु िठा, प्रर्ान सचचि, अन्न ि नागरी परु िठा ि अध्यक्ष, राज्य
ग्राहक सींरक्षि यीं्िा याींच्याकडे ददनाींक १० जानेिारी, २०१८ रोजी िा
त्यासम
ु ारास लेखी ननिेदनाद्िारे केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासनाच्या योग्य ननयोजनाअभािी अींत्योदय योजनेतील

९७,०८५ ि केिरी शिर्ापब्कार्ारकाींमर्ील ७० ्क्के कु्ुींबाींचा समािेि
प्रार्ान्य यादीत करण्यात आल्याने राथत र्ान्य पब्कार्ारकाींना त्याींचे
हक्काचे

असलेले

र्ान्य

वितरीत

करण्याबाबत

ि

गािपातळीिर

तसेच

आददिासी भागात अींमलबजाििी करण्याबाबत िासनाने काय कायगिाही केली
आहे,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार जीिनािश्यक राथत र्ान्य परु िठा ि इतर
जीिनािश्यक

िथतप
ींू ासन
ू

लाभार्थयाांना

िींचचत

ठे ििाऱ्या

अचर्काऱ्याींविरुध्द कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

सींबचीं र्त

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

(२) पा् ि त्याच लाभार्थयाांला अन्नर्ान्याचे वितरि व्हािे म्महिून PoS
द्िारे शिर्ापब्कार्ारकाींची बायोमेरीक ओळख प्िन
ू अन्नर्ान्याचे वितरि
केले जात आहे .

(३) राज्यातील शिर्ापब्कार्ारकाींचे आर्ार शसडीींगचे काम सरु
ु आहे . त्या

आर्ार शसडीींगनस
ु ार इष्ाींक बदलाची कायगिाही सरु
ु असन
ू , कोिताही पा् ि
योग्य लाभाथी अन्नर्ान्याच्या लाभापासन
िींचचत राहिार नाही याबाबत
ू

दक्षता घेण्यात येत आहे . लाभार्थयाांना िींचचत ठे िले जात नसल्याने कारिाई
करण्याचा प्रश्न उद्भित नाही.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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राज्यातील प्राध्यापिाांच्या िेतनाबाबत
(३५)

*

३७९०३ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील प्राध्यापकाींनी ददनाींक ४ फेब्रि
ु ारी, २०१३ ते १० मे, २०१३ या
कालािर्ीतील सिग प्रकारच्या परीक्षेच्या कामकाजािर बदहषकार घातला होता,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बदहषकार विरोर्ात मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई येथे
याचचका दाखल करण्यात आली असन
या याचचकेिर सन
ू
ु ाििी होऊन

एमफुक््ो सींघ्नेबरोबर चचाग करण्यासाठी उच्चथतरीय सशमती नेमन
ू सिग
प्रकारचे प्रश्न ७१ ददिसाींच्या िेतनासह सोडिािेत असा ननकाल मा.उच्च
न्यायालय, मब
ींु ई याींनी ददला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्राध्यापकाींना सदर कालािर्ीतील िेतन दे ण्याबाबत
मा.उच्च ि तीं्शिक्षि मीं्ी याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक १० माचग, २०१६
रोजी सशमती थथापन करुन ननिगय घेण्याचे मान्य करण्यात आले तसेच सदर

प्राध्यापकाींना बदहषकार कालािर्ीतील िेतन शमळण्याबाबत विविर् सींघ्ना ि
लोकप्रनतननर्ी याींच्याकडून मागिी करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर सशमतीच्या एमफुक््ो सींघ्नेबरोबर ककती बैठका झाल्या
आहे त,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन परीक्षा बदहषकार

कालािर्ीतील ७१ ददिसाींचे िेतन अदा करण्याबाबत कोिती कायगिाही केली
िा करण्यात येत आहे,

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

मा.उच्च न्यायालयाने याचचका ि. १३२६/२०१२

मध्ये ददनाींक

१० मे, २०१३ रोजी शिक्षक ि शिक्षक सींघ्नाींच्या मागण्याींच्या अनर्
ीं ाने
ु ग
िासनथतरािर तिार ननिारि सशमती असिे आिश्यक आहे . राज्यथतरािर
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अिा प्रकारची तिार ननिारि सशमती गठीत करण्यात यािी ि सशमतीच्या

माध्यमातन
ू शिक्षक ि शिक्षक सींघ्नेच्या मागण्या/समथया/तिारी इ. सखोल
विचार करून त्यािर ननिगय घ्यािा असे आदे ि ददले.

(३), (४) ि (५) याचचका ि. १३२६/२०१२ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक

१० मे, २०१३ रोजी ददलेल्या आदे िास अनस
ु रून ददनाींक २५ जुल,ै २०१३ च्या
िासन ननिगयान्िये िासनथतरािर राज्यथतरीय तिार ननिारि सशमती गठीत

करण्यात आली होती. सदर सशमतीची बैठक ददनाींक २५ सप्प्ें बर, २०१३ ि
ददनाींक ०९ जानेिारी, २०१४ रोजी आयोजजत करण्यात आली होती. तथावप,

एमफुक््ो सींघ्नेस सदर सशमतीची रचना मान्य नसल्याच्या कारिाथति
सींघ्नेचे कोितेही प्रनतननर्ी बैठकीस उपजथथत राहीले नाहीत. तद्नींतर

ददनाींक १० माचग, २०१६ च्या िासन ननिगयान्िये उक्त सशमतीची पन
ु रगचना
करून वििेर् सशमती गठीत करण्यात आली आहे . ददनाींक १० माचग, २०१६
च्या िासन ननिगयान्िये गठीत वििेर् सशमतीच्या बैठकी घेण्यात येऊन या
प्रकरिी ननिगय घेण्याची कायगिाही सरू
ु आहे .
(६) प्रश्न उद्भित नाही.

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

यितमाळ जजल््यात फ्लोराईडयुक्त
जलस्त्रोत आीळल्याबाबत

(३६)

*

३८२७७ श्री.खिाजा बेग, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल

नािेिर, श्री.नरें द्र पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३०८९९ ला हदनाांि
२५ जुल,ै २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय पाणीपरु िठा ि
स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) यितमाळ जजल््यातील पींचायत सशमती क्षे्ातील ७८५० गािाींमध्ये
फ्लोराईड शमचश्रत जलथ्ोत असल्याचे सन २०१७-१८ मध्ये जजल्हा पररर्दे च्या

पािीपरु िठा विभागाने मोबाईल ॲपद्िारे केलेल्या तपासिीत आढळून आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, फ्लोराईडयक्
ु त पािी प्पयाल्याने घा्ीं जी तालक्
ु यातील खैरगाींि,
आिी, ििी, उमरखेड तालक्
ु यातील शलींगनरु , पाींढरकिडा तालक्
ु यातील खैरगाींि

येथील ग्रामथथाींना ककडनी आजार, हाडाींचे ि दाताींचे विकार झाल्याचे
ननदिगनास आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय

आढळून

आले,

तद्नस
ु ार

यितमाळ

जजल्हा

फ्लोराईड

शमचश्रत

जलथ्ोतमक्
ु त करण्याच्यादृष्ीने तसेच फ्लोराईड शमचश्रत पािी प्पयाल्याने

बाचर्त झालेल्या ग्रामथथाींना रोगमक्
ु त करण्याच्यादृष्ीने कोिती कायगिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

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

जजल््यात

एकूि

१८३२

गािे

असन
ू

त्यामध्ये

८५३७ वपण्याच्या पाण्याचे उद्भि आहे त. मान्सन
ू पि
ू ग रासायननक तपासिी
अशभयान २०१७-१८ अींतगगत ७४२१ उद्भिाींची रासायननक तपासिी करण्यात

आली. त्यामध्ये २७३ गािाींमर्ील ४९३ वपण्याच्या पाण्याच्या उद्भिाींत
१.५ पी.पी.एम. पेक्षा जाथत फ्लोराईड आढळून आले आहे त.
(२) हे खरे नाही.

(३) सदर जजल््यातील १६ तालक्
ु याींमध्ये २७३ गािाींमर्ील ४९३ फ्लोराईड
बाचर्त

उद्भि

वपण्याच्या

िापरासाठी

ग्रामपींचायतीना दे ण्यात आलेल्या आहे त.

बींद

करण्याच्या

सच
ू ना

सींबचीं र्त

तसेच सदर २७३ गािाींमध्ये १०९० हातपींप, ६३२ विदहरी, ७५ पॅािरपींप,

१९४ नळयोजना या पयागयी उद्भिाींद्िारे वपण्याच्या पाण्याचा परु िठा सरु ळीत
चालू आहे .

(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

राज्यातील अपांग शाळाांतील िांत्राटी शशक्षि आणण शशक्षिेतर
िमचचाऱ्याांना सेिेत िायम िरण्याबाबत
(३७)

*

३८९५४ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अपींग िाळातील कीं्ा्ी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कमगचाऱ्याींना
मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ औरीं गाबाद याींनी ददनाींक २५ ऑगथ्, २०१६
रोजी ददलेल्या ननिगयानस
ु ार सेिेत कायम करण्याचा ननिगय िासनाने घेतला
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, त्याचे थोडक्यात थिरुप काय आहे,

(३) नसल्यास, त्याबाबतची िथतजु थथती काय आहे ?
श्री.विनोद तािडे : (१), (२) ि (३) मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक २५/०८/२०१६
रोजी ददलेल्या ननिगयानस
ु ार वििेर् शिक्षक ि कमगचारी याींची ननयक्
ु ती समाप्पत
करण्याबाबत पाररत केलेले आदे ि रद्द करण्यात येत असल्याचे शिक्षि
सींचालक

(प्राथशमक),

कळविण्यात आले आहे .

पि
ु े

याींना

ददनाींक

०५/०१/२०१७

च्या

प्ान्िये

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

जळगाि येथील शासिीय अशभयाांत्रत्रिी महाविद्यालयातील
विद्यार्थयाांना शशष्ट्यित्ृ ती दे ण्याबाबत
(३८)

*

४०४७३ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप : सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) छ्पती राजर्ी िाहू महाराज शिक्षि िल्
ु क शिषयित्ृ ती योजनेंतगगत इतर
मागासिगीय समाजाप्रमािे मराठा समाजाला सिलती दे ण्याचा ननिगय ददनाींक
३१ माचग, २०१६ रोजी जाहीर केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जळगाि येथील िासकीय अशभयाींब्की महाविद्यालयामध्ये
त्याचे पालन होत नसल्याचे माहे जुल,ै २०१७ मध्ये िा त्यादरम्मयान
ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार िासकीय आदे िाची अींमलबजाििी न
करिाऱ्या महाविद्यालयाींिर कोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.विनोद तािडे : (१) नाही.

ददनाींक ३१ माचग, २०१६ रोजीच्या िासन ननिगयान्िये राजर्ी छ्पती

िाहू महाराज शिक्षि िल्
ु क शिषयित्ृ ती योजनेंतगगत व्यािसानयक
अभ्यासिमाींना केंद्रीभत
ग
ू प्रिेि पध्दतीने प्रिेि घेिाऱ्या आचथगकदृष्या दब
ु ल

घ्कातील विद्यार्थयाांना शिक्षि िल्
ु काच्या ५० ्क्के शिक्षि िल्
ु काची
प्रनतपत
ू ी करण्यात येत.े
(२) नाही.

(३) प्रश्न उद्भित नाही.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

राज्यातील मुखयाध्यापिाच्या तनयांत्रणातील तुिडयाांना
माध्यमतनहाय सांचमान्यता दे ण्याबाबत

(३९)

*

३८८१२ श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील नगर पररर्द, जजल्हा पररर्द ि खाजगी सींथथेमध्ये एकाच
मख्
ु याध्यापकाच्या

ननयीं्िातील

तक
ु डयाींना

माध्यमननहाय

सींचमान्यता

दे ण्याविर्यी प्रर्ान सचचि, िालेय शिक्षि विभाग याींच्याकडे अमरािती

विभाग शिक्षक आघाडीने ददनाींक ०६ फेब्रि
ु ारी, २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास
ननिेदनाद्िारे मागिी केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकरिी

िासनाने

चौकिी

करुन

माध्यमननहाय

सींचमान्यता दे ण्याबाबत कोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री.विनोद तािडे : (१) ि (२) अमरािती विभाग शिक्षक आघाडीचे ददनाींक
०६/०२/२०१५ चे ननिेदन आढळून येत नाही. तथावप सन २०१६-१७ च्या
सींचमान्यता माध्यमननहाय करण्यात आलेल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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पेण येथील लेखाधधिारी िायाचलय अशलबाग येथे
स्थलाांतरीत िरण्याबाबत
(४०)

*

४०८७४ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अशलबाग तालक्
ु यातील जजल्हा पररर्दे च्या शिक्षकाींना िेतन शमळण्यासाठी

आिश्यक असलेले पे-यनु न् गेले १० ते १२ िर्ाांपासन
अशलबाग येथे
ू
असल्याने शिक्षक ि शिक्षकेतर कमगचाऱ्याींची दे यके मींजूर करण्यासाठी पेि
येथील लेखाचर्कारी कायागलयात जािे लागते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामळ
ु े शिक्षक ि शिक्षकेतर कमगचाऱ्याींना मदहन्याचे िेतन
िेळेत शमळत नसल्यामळ
ु े थथाननक लोकप्रनतननर्ीींनी उक्त लेखाचर्कारी

कायागलय, पेि येथून अशलबाग येथे आिािे अिी मागिी शिक्षिाचर्कारी,

रायगड ि उपसींचालक, शिक्षि विभाग, मब
ुीं इग याींच्याकडे ननिेदनाद्िारे केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले ि त्यानर्
ीं ाने कोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत
ु ग
आहे,

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

(३) ि (४) लेखाचर्कारी (शिक्षि), पेि, जजल्हा रायगड हे कायागलय अशलबाग

येथे थथलाींतरीत करण्याच्यादृष्ीने जागेचा िोर् सरु
ु असन
ू परु े िी जागा

उपलब्र् झाल्यािर सदर कायागलय अशलबाग येथे थथलाींतरीत करण्याबाबत
आिश्यक कायगिाही करण्यात येईल.

-----------------
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राज्यात इयत्ता अिरािीच्या परीक्षा पध्दतीत बदल िेल्याबाबत
(४१)

*

३८८४६ अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां
टिले,

श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सततश चव्हाण : सन्माननीय शालेय
शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राषरीय पातळीिरच्या परीक्षा दे ताना मागील िर्ी (सन २०१६-१७)
राज्यातील

सम
ु ारे

साडेचार

लाख

विद्यार्थयाांपक
ै ी

अिघ्या

२८

हजार

विद्यार्थयाांना ५० ्क्क्यापेक्षा जाथत गि
ु शमळविण्यात यि शमळाले असन
ू ,
भविषयात राषरीय पातळीिरील सहामाही परीक्षा सक्तीच्या करण्यात आल्या

तर राज्यातील विद्यार्थयाांना त्या दे िे सोपे व्हािे या उद्देिाने िासनाने इयत्ता
अकरािीच्या परीक्षा पध्दतीत बदल केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हे बदल विद्यार्थयाांना समजले नसल्याने यािर्ी (सन
२०१७-१८) विविर् महाविद्यालयामध्ये जादहर झालेल्या सहामाही परीक्षाींच्या
ननकालात सम
ु ारे ४० ्क्के विद्याथी नापास झाले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महाराषर राज्य कननषठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासींघाच्या

अध्यक्षाींनी उक्त परीक्षा पध्दतीचा पररिाम अकरािीच्या ननकालािर होत

असन
ू , परीक्षा पध्दतीतील बदलामळ
ु े या िर्ीच्या िैक्षणिक िर्ागत अकरािीचा
ननकाल कमी लागेल, तर सिग परीक्षाींची तल
ु ना नी् ि जेईईिी करु नये, तसे

झाल्यास विद्याथी मख्
ु य प्रिाहातन
ू बाहे र पडतील ि १७ िमाींकाचा अजग
भरुन १२ िी ची परीक्षा दे तील, या बाबीींकडे िासनाचे लक्ष िेर्ले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन कोिती कायगिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

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

(३) याबाबत तिार प्राप्पत झालेली नाही.
(४) ि (५) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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आडगाांि (जज.नाशशि) येथील नाशशि विभागीय शशक्षण मांडळाच्या
सांपाहदत जागेिरील बाांधिामाबाबत
(४२)

*

३८०४१ डॉ.अपि
ू च हहरे , प्रा.अतनल सोले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

३५२०३ ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आडगाींि (जज.नाशिक) येथील महाराषर राज्य माध्यशमक ि उच्च
माध्यशमक

प्रिासकीय

नाशिक

विभागीय

इमारत

शिक्षि

बाींर्कामासाठी

मींडळाच्या

ननविदा

सींपाददत

प्रकियेद्िारे

ननिड

जागेिरील
केलेल्या

कीं्ा्दारास इमारत बाींर्काम कायागदेि दे ण्याबाबतची सरु
ु असलेली अींनतम
्प्पप्पयातील कायगिाही पि
ू ग झाली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नाशिक विभागीय शिक्षि मींडळाच्या सींपाददत जागेिरील
इमारतीच्या बाींर्कामास प्रत्यक्ष सरु
ु िात करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदरील कायागदेि दे ण्यासींबर्
ीं ीची कायगिाही केव्हापयांत पि
ू ग
होिे अपेक्षक्षत आहे,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन कोिती कायगिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

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

तािडे

महानगरपाशलकेकडून

:

(१),

(२),

परिानगी

(३)

प्राप्पत

ि

झालेली

(४)

बाींर्कामास

आहे .

सदर

जागेिरील

अनतिमि ह्विल्यानींतर कीं्ा्दारास कायागदेि दे ण्यात येिार आहे त.
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

नाशिक

48

मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यात पाणीपुरिठा योजना
िायाचजन्ित िरण्याबाबत

(४३)

*

३८९८८ श्री.रविांद्र फाटि, श्री.आनांद ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

३१२१२ ला हदनाांि २५ जल
ु ,ै २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मोखाडा (जज.पालघर) तालक्
ु यातील नगरपींचायतीच्या लोकसींख्येचा विचार
करता थितीं् नगरपींचायतीसाठी पािीपरु िठा योजना कायागजन्ित नसल्याचे
माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्मयान ननदिगनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच, िासनाकडून ्ीं चाईग्रथत गाि-पाडयाींची सींख्या कमी करण्यासाठी
प्रार्ान्याने

सीएसआर

फींडातन
ू

बेरीथते

गाि

आणि

पाच

पाडयाींसाठी

पािीपरु िठा योजना मींजुर करुन काम सरु
ु करण्यात आले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, कामाची मद
ु त सींपन
ु जिळ-जिळ सहा मदहन्यापेक्षा जाथत

कालािर्ी होिन
ू ही पािीपरु िठा योजनेचे काम पि
ू ग झालेले नाही, तसेच सदर
पािीपरु िठा योजनेच्या कामास होत असलेल्या विलींबाची कारिे काय आहे त
ि ककती कालािर्ीत पािीपरु िठयाची कामे पि
ू ग करण्यात येिार आहे त,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन मोखाडा तालक
ु ा
पािी ्ीं चाई/्ँ कर मक्
ु त करण्याच्यादृष्ीने कोिती उपाययोजना केली िा
करण्यात येत आहे, तसेच मोखाडािाशसयाींना मब
ु लक प्रमािात पािीपरु िठा
केव्हापयांत होण्याचे अपेक्षक्षत आहे,

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

(३) परु ाच्या पाण्यामळ
ु े आजब
ु ाजच
ू ी माती विदहरीत पडल्यामळ
ु े विद्यत
ु पींप
गाडला

गेला

होता.

सततच्या

पािसामळ
ु े

विदहरीचे

काम

बींद

होते.

सद्य:जथथतीत विदहरीचे काम पि
ू ग होऊन चाचिी तत्िािर एका पाडयास
पािीपरु िठा सरु
ु करण्यात आला आहे .
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(४)

मोखाडा

नगरपींचायत

क्षे्ाकरीता

करण्याच्यादृष्ीने सिेक्षि करण्यात येत आहे .

निीन

पािीपरु िठा

योजना

मोखाडा तालक
ु ा पािी ्ीं चाईमक्
ु त करण्याच्यादृष्ीने १५ विदहरीींची

कामे ि ५ लघु नळ पािीपरु िठा योजनेच्या कामाींना प्रिासकीय मान्यता
दे ण्यात आली आहे . राषरीय ग्रामीि पेयजल योजनेंतगगत ९ कामाींच्या

आराखडयास मींजूरी दे ण्यात आली आहे . मख्
ु यमीं्ी पेयजल योजनेंतगगत एका
कामाची ननविदा प्रकिया पि
ू ग झाली असन
ू एका कामाची ननविदा प्रकिया सरु
ु
आहे .

जलयक्
ु त

शििार

अींतगगत

सन

२०१६-१७

मध्ये

मींजूर

झालेल्या

४ कामाींपक
ै ी ३ कामे पि
एक काम प्रगतीपथािर आहे .
ू ग झाली असन
ू

जलयक्
ु त शििार सन २०१७-१८ मध्ये एकूि ११ कामाींना मींजूरी दे ण्यात आली
आहे .

(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

तुळजाभिानी शशक्षण प्रसारि मांडळ सांस्थेिर
िारिाई िरण्याबाबत

(४४)

*

४०००० श्री.शमतेश भाांगडडया, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार :

सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तळ
ु जाभिानी शिक्षि प्रसारक मींडळ, िनसडी (जज.चींद्रपरू ) सींथथेद्िारा
सींचाशलत व्यायामिाळे च्या बाींर्कामाच्या बनाि् कागदप्ाींिर रुपये २ लक्ष
अनद
ु ानाचा

गैरव्यिहार

झाल्याचे

ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

माहे

जानेिारी,

२०१८

च्या

सम
ु ारास

(२) असल्यास, सदर प्रकरिी तळ
ु जाभिानी शिक्षि प्रसारक मींडळ, िनसडी
सींथथेच्या सींथथाचालकाविरुध्द जजल्हा िीडा विभागाने िसल
ु ीची नो्ीसही
सादर केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर िासकीय यि
ु ा र्ोरि सन २०१३-१४ अींतगगत गडचचरोली

जजल््यासह चींद्रपरू जजल्हा ि राज्यातील अन्य जजल््याींमध्ये को्यिर्ी
रुपयाींच्या ननर्ीच्या बनाि् कागदप्ाींचे िा्प झाले आहे त, हे ही खरे आहे
काय,
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन सदर तळ
ु जाभिानी

शिक्षि प्रसारक मींडळ, िनसडी सींथथेसह अन्य सींथथाींिर िसल
ु ीची नो्ीस
दे ण्याबाबत कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे , तसेच त्याचा
सिगसार्ारि तपिील काय आहे,

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

तत्कालीन

िीडा

अचर्कारी

याींचेविरुध्द

एसीबी

माफगत

गन्
ु हा

ि. ३०५२/२०१४ कलम ७, १२, १३(१)(ड) सह कलम १३(२) लाच प्रनतबींर्क
कायदा, १९८८ अन्िये दाखल करण्यात आला आहे . जजल्हा िीडा अचर्कारी,

चींद्रपरू याींनी सदर सींथथाींच्या व्यायामिाळे ची तपासिी/पाहिी केली असता

सींथथाींनी व्यायामिाळे चे बाींर्काम केलेले आढळून न आल्यामळ
ु े तळ
ु जाभिानी
शिक्षि प्रसारक मींडळ िनसडी या सींथथेस ददनाींक २६/१२/२०१७ ि श्रीराम
शिक्षि सींथथा, वपपडाग, ता.कोरपना, सींत रामराि महाराज, सेिादासनगर,

ता.जजिती, अशभर्ेक ग्रामविकास सींथथा, वप्ीगड
ु ा, ता.जजिती, थिातींत्र्यिीर
सािरकर शिक्षि प्रसारक मींडळ, भोयगाींि, ता.कोरपना या सींथथाींना ददनाींक
२०/०२/२०१८

रोजीच्या

प्ान्िये

जजल्हा

िीडा

अचर्कारी,

चींद्रपरू

याींनी

१८% व्याजाने अनद
ु ानाची रक्कम िासनास चलनाद्िारे भरण्याकररता नो्ीस
दे ण्यात आली आहे .

(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

राज्य हागणदारी मुक्त िरण्याबाबत
(४५)

*

३९६९७ 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.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.हररशसांग
राठोड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८६०७ ला हदनाांि २५ माचच, २०१७ रोजी

हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) सींपि
ू ग महाराषर राज्य हागिदारी मक्
ु त करण्याचे ननयोजन माहे माचग,

२०१८ पयांत करण्यात आले असन
ू सन २०१७-२०१८ या आचथगक िर्ागत राज्य

आणि जजल्हाथतरािरील योजनाींमध्ये एकूि रुपये ५४५ को्ी ६६ लाख इतकी
तरतद
ू करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तरतद
ु ीतन
ू ककती रकमेचा विननयोग करण्यात आला ि
त्यातन
ू कोिती कामे हाती घेण्यात आली तसेच माहे जानेिारी, २०१८ पयांत
यापैकी ककती कामे पि
ू ग करण्यात आली आहे त,

(३) असल्यास, उिगररत ननर्ीचा विननयोग ककती कालािर्ीत करण्यात येिार
ि त्यातन
ू कराियाच्या कामाींची सद्य:जथथती काय आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.बबनराि

लोणीिर

:

(१)

थिच्छ

भारत

शमिन

(ग्रामीि)

अींतगगत

राज्यातील सींपि
ू ग ग्रामीि भाग माचग, २०१८ पयांत हागिदारी मक्
ु त करण्याचे
ननयोजन करण्यात आले आहे . त्यासाठी सन २०१७-१८ या आचथगक िर्ागत

एकूि रुपये ७४७ को्ी २६ लाख इतकी तरतद
ू राज्य दहश्श्याींतगगत करण्यात
आलेली आहे .

(२) उक्त तरतद
ू ीपैकी फेब्रि
ु ारी, २०१८ अखेर रुपये ५९० को्ी ८६ लाख
इतक्या ननर्ीचा विननयोग करण्यात आलेला आहे . थिच्छ भारत शमिन

(ग्रामीि) अींतगगत मख्
ु यत्िेकरून िैयजक्तक िौचालयाींचे बाींर्काम हाती घेण्यात

आलेले आहे त. तसेच माहे जानेिारी, २०१८ पयांत १८ लाख ४५ हजार
८२५ इतक्या िैयजक्तक िौचालयाींचे काम पि
ू ग करण्यात आलेले आहे .

(३) उिगररत ननर्ीचा विननयोग माचग, २०१८ अखेर पयांत करण्यात येिार आहे .

ददनाींक १ एवप्रल, २०१७ ते ददनाींक ०८ माचग, २०१८ अखेर पयांत सींपि
ू ग
राज्यामध्ये २१ लाख ०३ हजार ४८९ इतक्या िैयजक्तक िौचालयाींचे काम पि
ू ग
करण्यात आलेले आहे .

(४) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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मराठी साहहत्य मांडळाच्या अनुदानात िाी िरण्याबाबत
(४६)

*

४०१६६ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार,

श्री.शमतेश भाांगडडया : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२०८५ ला हदनाांि १ ऑगस्ट,

२०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िासनाच्या मराठी भार्ा विभागाींतगगत कायगरत असिाऱ्या सादहत्य
सींथकृती मींडळाकडून मराठीत प्रशसध्द होिाऱ्या आणि सादहत्य भार्ा याींच्या

प्रसारात हातभार लाििाऱ्या ननयतकाशलकाींना िावर्गक अनद
ु ान ददले जात
असल्याचे माहे जानेिारी, २०१८ च्या पदहल्या आठिडयात ननदिगनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कागद ि इतर िथतच
ूीं े िाढलेले दर पाहता हे अनद
ु ान त्
ु पज
ुीं े
असल्याने त्यातन
एका आित्ृ तीचा खचगही ननघत नसन
अनद
ू
ू
ु ान प्राप्पत

ननयतकाशलकाींच्या व्यिथथापकाींना प् पाठिन
ू सादहत्य सींथकृती मींडळाची

प्रकािन योजनाींची मादहती दे िारी जादहरात िर्गभरात प्रकाशित होिाऱ्या
प्रत्येक अींकात विनामल्
ू य छापिे बींर्नकारक केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अनद
ु ान प्राप्पत ननयतकाशलकाींच्या अनद
ु ानात िासन िाढ
करिार आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन मराठी सादहत्य

मींडळाच्या अनद
ु ानात िाढ करण्याबाबत कोिती कायगिाही केली िा करण्यात
येत आहे,

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

(२) सादहत्य आणि सींथकृती मींडळाने प्रकाशित केलेल्या पथ
ु तकाींची मादहती
जाथतीत जाथत िाचकाींपयांत पोहचविण्याच्या उद्देिाने मींडळाने सदर जादहरात
ननयतकाशलकाींमध्ये छापण्याची विनींती केली होती.

(३) अनद
ु ान प्राप्पत ननयतकाशलकाींच्या अनद
ु ानात ददनाींक १५ जानेिारी, २०१४
च्या िासन ननिगयान्िये िाढ करण्यात आली आहे .
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(४)

िासन

ननिगय

िमाींक-सापअ-१०१५/प्र.ि.१४७/२०१५/भार्ा.३,

ददनाींक

०८ नोव्हें बर, २०१७ याअन्िये अणखल भारतीय मराठी सादहत्य महामींडळ,

महाराषर सादहत्य पररर्द, पि
ु े, मब
ुीं ई मराठी सादहत्य सींघ, मब
ुीं ई, विदभग
सादहत्य सींघ, नागपरू , मराठिाडा सादहत्य पररर्द, औरीं गाबाद, कोकि मराठी

सादहत्य पररर्द, रत्नाचगरी, दक्षक्षि महाराषर सादहत्य सभा, कोल्हापरू या
७ सादहत्य सींथथाींच्या िावर्गक अनद
ु ानात प्रत्येकी रूपये ५ लाखािरून रूपये
१० लाख अिी िाढ करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

राज्यातील शाळाांना सांरक्षि शभांत बाांधण्याबाबत
(४७)

*

४०९९७ श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण

पािसिर,

श्री.आनांद

ठािूर,

अॅड.राहुल

नािेिर,

अॅड.जयदे ि

गायििाड,

श्री.सतु नल तटिरे , श्री.खिाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते,

श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यात सिग शिक्षा अशभयानाींतगगत िाळे भोिती सींरक्षक शभींतीचे बाींर्काम

करण्यासाठी केंद्र िासनाने मान्यता नाकारल्याने राज्यातील ६२१९४ िाळाींपक
ै ी
१४०९८ िाळाींना सींरक्षक शभींती नसल्याचे ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आश्रम िाळा सींदहतेनस
ु ार राज्यातील कायगरत ५०६ िासकीय
आश्रम िाळाींपक
ै ी १४६ आश्रम िाळाींना सींरक्षि शभींत नसल्याचे ननदिगनास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन विद्यार्थयाांच्या

सरु क्षक्षततेच्यादृष्ीने िाळाींना सरीं क्षक शभींती बाींर्ण्यासाठी कोिती कायगिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.विनोद तािडे : (१) अींित: खरे आहे . सन २०१७-१८ च्या य-ु डायस

डे्ानस
ु ार राज्यामध्ये िासकीय ि थथाननक थिराज्य सींथथाींच्या प्राथशमक ि
उच्च प्राथशमक ६६५१५ िाळाींपक
ै ी ५१०७१ िाळाींना सींरक्षक शभींत उपलब्र्
असन
ू १५४४४ िाळाींना सींरक्षक शभींत उपलब्र् नाही.

(२) अींित: खरे आहे . राज्यातील ४३४ आश्रमिाळाींपक
ै ी २७७ आश्रमिाळाींना
सींरक्षक शभींत असन
ू १५७ आश्रमिाळाींना सींरक्षक शभींत नाही.

(३) ज्या िाळाींमध्ये पक्की सींरक्षक शभींत नाही, तेथे तारे चे कींु पि, डडडोननया/

मेहींदी यासारख्या िनथपतीींचे कींु पि घालण्याबाबत िासन ननिगय, ददनाींक
२९/०६/२०१३ अन्िये आदे ि ददले आहे त.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

असल्फा घाटिोपर, मुांबई येथील अनधधिृत
िारखान्याांिर िारिाई िरण्याबाबत

(४८)

*

४०७८२ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) असल्फा घा्कोपर, मब
ुीं ई येथे अनचर्कृत कारखाने सरु
ु असल्याचे माहे

जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यासम
ु ारास ननदिगनास आले असन
ू या अनचर्कृत
कारखान्याच्या र्ुरामळ
ु े थथाननक नागररकाींना श्िसनाचे आजार होत आहे त, हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदरील अनचर्कृत कारखान्याींिर

कारिाई

करण्याबाबत

सींबचीं र्त अचर्काऱ्याींकडे तिार करण्यात येिन
ू ही कोितीच कारिाई करण्यात
आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले, तद्नस
ु ार कारखान्याींिर ि सींबचीं र्त अचर्काऱ्याींिर
कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

55

श्री.रामदास िदम : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) हे खरे नाही.
बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाशलका

ि

याींच्याकडून कारिाई करण्यात येत आहे .

महाराषर

प्रदर्
ू ि

ननयीं्ि

मींडळ

असल्फा घा्कोपर, मब
ुीं ई येथील अनचर्कृत कारखान्याींिर कलम

३९० ि ३९४ अन्िये एकूि २४४ कारखानेर्ारकािर गन्
ु हे दाखल करण्यात

आलेले आहे त. तसेच महाराषर प्रदर्
ू ि ननयीं्ि मींडळाकडून २४ उद्योगाींना
उत्पादन बींद करण्याचे आदे ि दे ण्यात आलेले आहे त ि ०३ उद्योगाना
प्रथतावित ननदे ि दे ण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

िाळाचशिी, मुांबई येथील मे.िैलास फामाच षषध दि
ु ानािर
िारिाइच िरण्याबाबत

(४९)

*

४०९७८ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) काळाचौकी, मब
ींु ई येथील एका और्र् वििेत्याकडून बनाि् और्र्ाींचा
साठा अन्न आणि और्र् प्रिासन (एफडीए) माफगत जप्पत करण्यात आला
असन
ू तेथे बनाि् और्र्ाींची खरे दी-वििी करण्यात येत होती, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

मे.मेयर

ऑरगॅननक

प्रा.शल.

या

उत्पादकाने

त्याींच्या

कॅजल्समॅक्स ्ॅ बले् ५०० या और्र्ाचा खप कमी झाल्याने त्याच नािाच्या
बनाि् और्र्ाींचा परु िठा होत असल्याची िींका व्यक्त केली, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार काळाचौकी येथील मे.कैलास फामाग और्र् दक
ु ानात
या बनाि् और्र्ाींचा साठा जप्पत करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन कॅजल्समॅक्स ्ॅ बले्
५०० या और्र्ाची बनाि् वििी थाींबविण्याबाबत कायगिाही करुन मे.कैलास
फामाग और्र् दक
ु ानािर कोिती कारिाइग केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.धगरीश बापट : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.

(४) मे. मेयर ओरगॅननक प्रा.शल. या उत्पादकाने त्याींच्या “कॅजल्समॅक्स ्ॅ बले्
५००” या नािाच्या बनाि् और्र्ाींचा परु िठा होत असल्याची िींका अन्न ि

और्र् प्रिासनाकडे व्यक्त केली होती. याबाबत प्रिासनाने बाजारातन
ू
प्राथशमक

काळाचौकी

मादहती
या

घेतली.

सींथथेच्या

सदर

जागेिर

मादहतीच्या
र्ाड

आर्ारे

्ाकली

मे.कैलास

असता

सदर

फामाग,

दठकािी

कॅजल्समॅक्स ्ॅ बले् ५००, समह
ू िमाींक २५८ एसजे ६२७२ या और्र्ाींचा साठा

आढळून आला. मे.मेअर ऑगगननक या उत्पादकाचे कॅजल्समॅक्स ्ॅ बले् ५०० ि
उपलब्र् कॅजल्समॅक्स ्ॅ बले् ५०० च्या लेबशलींग ि पॅककीं गमध्ये बारीक सारीक
तफाित आढळून आली. सदर साठा बनाि् असल्याच्या सींियािरुन चौकिी
केली असता, सदर साठा मे.मेयर ऑरगॅननक या कींपनीचा नसन
इतर
ू

परु िठादाराींकडून प्राप्पत केल्याचे आढळून आले. सदर साठ्यातन
ू चाचिीथति
नमन
ु ा घेऊन उिगरीत रुपये ६६,०३३/- ककीं मतीचा साठा जप्पत करण्यात आला.
चाचिीथति घेतलेल्या नमन्
ु याींचा अहिाल अद्याप प्रलींबबत आहे .

सदर प्रकरिी पेढीचे भागीदार, परु िठादार ि इतर सींबचीं र्त अज्ञात

व्यक्तीविरुध्द काळाचौकी पोलीस ठािे, मब
ुीं ई येथे प्रथम खबर अहिाल
नोंदविण्यात आला आहे .

(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

िैजापूर (जज.षरां गाबाद) येथील स्िस्त धान्य दि
ु ानात
ताांदळाचा िाळाबाजार झाल्याबाबत

(५०)

*

४१०७० श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आणण

ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िैजापरू (जज.औरीं गाबाद) तालक्
ु यातील अन्न सरु क्षा योजना, अींत्योदय

योजना ि िेतकऱ्याींसाठी दरमहा वितरीत होिाऱ्या पाच ्न ताींदळाचा
काळाबाजार झाल्याचे माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्मयान ननदिगनास
आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, मागील अनेक ददिसापासन
ू थिथत र्ान्य दक
ु ानामध्ये प्रत्येक
५० ककलोच्या पोत्यात दोन-तीन ककलो गहु, ताींदळ
ू कमी येत असल्याच्या
तिारी थिथत र्ान्य दक
ु ानदाराकडून येत असन
ू याकडे सींबचीं र्त प्रिासन
दल
ग करीत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन कोिती कायगिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

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

(२) ि (३) िैजापरू तालक्
ु यातील सहा शिर्ािा्प दक
ु ानदाराींनी नायब
तहशसलदार (परु िठा), िैजापरू याींना समक्ष भे्ून र्ान्य कमी शमळत
असल्याबाबत तोंडी तिार केली होती. त्यास अनस
ु रुन तहशसलदार याींनी

गोदामपाल याींना कारिे दाखिा नो्ीस दे ऊन खल
ु ासा मागविला ि शिर्ािा्प

दक
ु ानदाराींच्या समक्ष गोदामातील र्ान्याचे मोजमाप केले असता, र्ान्य
बरोबर आढळले. प्रकरिी सींबचीं र्त दक
ु ानदाराींनी लेखी अजग दे ऊन तिार मागे
घेतली आहे .

(४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

"डॉक्टर विदाऊट बॉडचर" या िांपनीिर िारिाई िरण्याबाबत
(५१)

*

४०३९८ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परदे िात ननयागत करिाऱ्या “डॉक््र विदाऊ् बॉडगर” या कींपनीिर छापा

्ाकून क्षयरोग, एडस आदद आजाराींिरील रुपये २० लाख ५० हजार इतक्या
रक्कमेच्या और्र्ाींचा साठा अन्न ि और्र् प्रिासनाने ददनाींक ८ ऑगथ्,
२०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास जप्पत केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी ककती जिाींना अ्क करण्यात आली ि
त्याींचेिर कोित्या कलमान्िये कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) असल्यास, सदर प्रकरिाची सद्यःजथथती काय आहे ?
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श्री.धगरीश बापट : (१) हे अींित: खरे आहे .

(२) या प्रकरिी और्र्े ि सौंदयग प्रसार्ने कायद्यातील तरतद
ू ीींचे उल्लींघन
झाले आहे . सबब, सदर कायद्याींतगगत तपास पि
ू ग करुन न्यायालयात ख्ला
दाखल करण्यात येत आहे .

सदर प्रकरिी पोशलसाींकडे प्रथम खबर नोंदविण्यात आलेली नाही.

त्यामळ
ु े सदर प्रकरिी अ्क करण्यात आलेली नाही.

(३) ददनाींक ०८/०९/२०१७ रोजी विश्लेर्िासाठी घेतलेल्या ०३ नमन्
ै ी
ु याींपक
०२ नमन्
ु याींचे अहिाल प्राप्पत झाले आहे त. सदर ०२ नमन
ु े प्रमाणित दजागचे
आढळून आले असन
ू ०१ प्रकरिी अहिाल प्रलींबबत आहे . प्रलींबबत अहिाल
प्राप्पत करण्यासाठी पाठपरू ािा सरु
ु आहे .

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

नागपूर येथील शासिीय धचत्रिला महाविद्यालयातील
अधधष्ट्ठात्याांची चशिशी िरण्याबाबत

(५२)

*

३८१५७ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय उच्च ि

तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू येथील िासकीय चच्कला महाविद्यालयातील प्राध्यापकाींनी
अचर्षठात्याींच्या गैरितगिक
ु ीबाबत कला सींचालनायाकडे अनेकिेळा तिारी
केल्या

परीं तु

त्याींच्या

तिारीींिर

कोितीही

कारिाई

न

झाल्याने

महाविद्यालयातील प्राध्यापकाींनी ददनाींक १७ नोव्हें बर, २०१७ रोजीपासन
ू काम
बींद आींदोलन सरु
ु केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त आींदोलनापि
ु ी या महाविद्यालयातील अचर्षठात्याींच्या
गैरितगिुकीबाबत

तसेच

त्याींची

ननयक्
ु ती

बोगस

असल्याचे

ि

त्याींच्या

प्राध्यापक पदास मान्यता नसल्याबाबत प्राध्यापकाींनी कला सींचालनालयाकडे
एकूि १३ तिारी पाठविल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी नागपरू विभागाच्या लोकप्रनतननर्ीींनी िासनास

ददनाींक २१ नोव्हें बर, २०१७ रोजी ननिेदन पाठिन
आींदोलनाची दखल
ू
घेण्याबाबत ि प्राध्यापकाींना उचचत न्याय दे ण्याबाबत कायगिाही करण्याची
विनींती केली, हे खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन कोिती कायगिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) अींित: खरे आहे . िासकीय कला ि अशभकल्प
महाविद्यालय,

नागपरू

या

महाविद्यालयातील

अध्यापकाींनी

ददनाींक

१७/११/२०१७ च्या प्ाद्िारे कला सींचालनालयास लेखिीबींद आींदोलन करीत
असल्याचे कळविले होते.
(२) होय.
(३) होय.

(४) प्रथतत
ु प्रकरिाची चौकिी करण्यासाठी िासनाने ददनाींक ११/१२/२०१७
च्या

आदे िानस
ु ार

सींचालक,

तीं्

शिक्षि

सींचालनालय,

मब
ुीं ई

याींच्या

अध्यक्षतेखाली चौकिी सशमती गठीत केली आहे . या सशमतीचा अहिाल प्राप्पत
झाल्यानींतर उचचत कायगिाही करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

मशजे िुरां गिणे खैराटिाडी (ता.िणििली, जज.शसांधुदग
ु )च येथील
नळ पाणीपुरिठा योजना सुरु िरण्याबाबत

(५३)

*

४००८१ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर :

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मौजे कुरीं गििे खैरा्िाडी (ता.किकिली, जज.शसींर्ुदग
ु )ग येथील नळ
पािीपरु िठा योजनेसाठी एकूि रुपये एक को्ी त्र्याहत्तर लाख खचग तसेच
ग्रामथथाींनी श्रमदान करुनही सदर योजना बींद पडल्यामळ
ु े पाण्याची ्ीं चाई
ननमागि

झाल्याचे

ददनाींक

१७

जानेिारी,

ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय,

२०१८

रोजी

िा

त्यासम
ु ारास
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार मौजे कुरीं गििे खैरा्िाडी येथील नळ

पािीपरु िठा योजना सरु
ु करण्याबाबत कोिती कायगिाही केली िा करण्यात
येत आहे,

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

(२) मौजे कुरीं गििे खैरा्िाडी नळ पािीपरु िठा योजनेच्या विदहरीजिळ परु े िा

दाबाने विद्यत
ु परु िठा होत नसल्याने योजनेचा पींप नादरु
ु थत झाला होता.
नादरु
ु थत झालेला पींप जानेिारी, २०१८ अखेर दरु
ु थत करुन योजना पन्
ु हा

कायागजन्ित करण्यात आली आहे . परीं तु परु े सा विद्यत
ु दाब उपलब्र् नसल्याने
सदर योजना बींद ठे िण्यात आली आहे .

योजनेच्याजिळ रोदह् (Transformer) मींजरू असन
ू सद्य:जथथतीत

रोदह् उपलब्र् नसल्याने ते बसविण्यात आलेले नाही. रोदह् तातडीने
बसविण्याबाबत कायगकारी अशभयींता, महाराषर राज्य विद्यत
ु वितरि कींपनी,
किकिली याींना लेखी सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.

सद्य:जथथतीत उपलब्र् असलेल्या वपण्याच्या पाण्याच्या सािगजननक

विदहरीद्िारे पािी उपलब्र् आहे .
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

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

राज्यातील खाजगी सांस्थाांच्या शाळे तील शशक्षि ि
मुखयाध्यापिाांना िेतन दे ण्याबाबत
(५४)

*

३७८९९ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील,

श्री.विक्रम िाळे , डॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील खाजगी सींथथाींच्या िाळे तील शिक्षक हे विद्याथी सींख्येअभािी

अनतररक्त झाले असन
ू सदर अनतररक्त शिक्षकाींचे समायोजन करण्यासाठी
राज्य िासनाने ऑनलाईन पध्दतीने समायोजन करण्याचा प्रयत्न केला आहे ,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, काही खाजगी सींथथाींकडून या शिक्षकाींचे समायोजन करुन
घेतले

जात

नसल्याने

सिग िाळातील

शिक्षकाींचे

िेतन

दोन

ते

तीन

मदहन्यापासन
ू शिक्षिाचर्कारी याींनी प्रलींबबत ठे िले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, खाजगी सींथथेतील शिक्षक भरती ककीं िा समायोजन करण्याचे
अचर्कार मख्
ु याध्यापक ि शिक्षक याींना नसन
ू खाजगी सींथथाना आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन सदर िाळे तील सिग
शिक्षक ि मख्
ु याध्यापक याींचे िेतन सरु
ु करण्याबाबत कोिती कायगिाही केली
िा करण्यात येत आहे,

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

(३) होय हे खरे आहे .

(४) अनतररक्त ठरलेल्या शिक्षकाींचे ज्या िाळे त समायोजन केले आहे ती

िाळा सदर शिक्षकाींस रुजू करुन घेण्यास तयार नसेल तर अिा शिक्षकाींचे
िेतन मळ
ू िाळे तन
ू अदा करण्याबाबत क्षेब्य अचर्काऱ्याींना शिक्षि सींचालक
माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक याींनी सच
ू ना ददल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

दहािीच्या भाषा विषयाांच्या परीक्षेचे २० गुण शशक्षण
मांडळाने रद्द िेल्याबाबत

(५५)

*

३८९६० श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहािीच्या भार्ा विर्याींच्या परीक्षाींमर्ील २० गि
ु राज्य शिक्षि मींडळाने
रद्द केले आहे त तर सीबीएसई आणि आयसीएसई परीक्षेने याच गि
ु ाींना
अचर्क प्रार्ान्य ददले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर ननिगयामळ
ु े महाराषरातील विद्यार्थयाांचे मोठे नक
ु सान
होत असन
ू पालक आणि विद्यार्थयाांमध्ये असींतोर् ननमागि झाला आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन विद्यार्थयाांचे

नक
ु सान होिू नये याबाबत तसेच पालक आणि विद्यार्थयाांमर्ील असींतोर् दरू
करण्याबाबत कोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) ि (२) हे खरे नाही.
(३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही.

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

शहापरू (जज.ठाणे) तालक्
ु यातील शशक्षि सेििाांचा िालािधी पण
ू च
िेलेल्या शशक्षिाांना तनयशमत िरण्याबाबत

(५६)

*

४०६०५ अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.जगन्नाथ शशांदे :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शिक्षक सेिकाींना ३ िर्ागच्या कालािर्ीनींतर सेिेत कायम
करण्याचा िासनाचा र्ोरिात्मक ननिगय झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िहापरू (जज.ठािे) तालक्
ु यातील सम
ु ारे २९ शिक्षकसेिकाींचा

३ िर्ागचा कालािर्ी पि
ू ग होऊन त्याींना ननयशमत करण्याबाबतचा प्रथताि
शिक्षिाचर्कारी

(प्राथ.),

जजल्हा

पररर्द,

ठािे

याींच्याकडे

मागील

६ मदहन्याींपासन
ू मींजुरीथति प्रलींबबत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये
िा त्यादरम्मयान ननदिगनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

तालक्
ु यातील

२९

उपरोक्त

प्रकरिी

शिक्षकसेिकाींना

िासनाने

ननयशमत

चौकिी

करुन

करुन

घेण्याबाबत

िहापरू

कोिती

कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे , तसेच सदरचे प्रथताि अद्याप प्रलींबबत
राहण्याची कारिे काय आहेत ?
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श्री.विनोद तािडे : (१) शिक्षि सेिक या पदािर तीन िैक्षणिक िर्े
समार्ानकारक काम केल्यानींतर सींबचीं र्त उमेदिाराला प्राथशमक शिक्षकाच्या

ननयशमत पदािर ननयशमत िेतनश्रेिी दे ण्याबाबतचा िासन ननिगय ददनाींक
२७ फेब्रि
ु ारी, २००३ रोजी पाररत करण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे .
(२) ि

(३) सन २०१४ मध्ये शिक्षि सेिक म्महिून हजर झालेल्या

४५ शिक्षकाींपक
ै ी ४३ शिक्षकाींना ननयशमत िेतनश्रेिी दे ण्यात आलेली असन
ू ,
२ शिक्षकाींस ननयशमत िेतनश्रेिी दे ण्याबाबत कायगिाही करण्यात येत आहे .
-----------------

राज्यातील सिच तालक्
ु यात क्रीडा सांिुल उभारण्याबाबत
(५७)

*

३९५३५ डॉ.अपि
ू च हहरे , प्रा.अतनल सोले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

३१३३२ ला हदनाांि १ ऑगस्ट, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ३८० तालक्
ु यात िीडा सींकुल उभारण्याबाबत िासनाने घेतलेल्या

ननिगयास अनस
ु रून उिगररत १४३ तालक
ु ा िीडा सींकुलाची सशमती गठीत
करण्याची सरु
ु असलेली कायगिाही पि
ू ग झाली आहे काय,

(२) असल्यास, प्रथतत
ु प्रयोजनाकररता १४३ पैकी १०८ तालक
ु ा िीडा सींकुलास
जागा उपलब्र् करून दे ण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन उिगररत तालक
ु ा

िीडा सींकुल सशमती गठीत करिे ि जागा उपलब्र् करून दे ण्याबाबत कोिती

कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे , तसेच सदरील कायगिाही केव्हापयांत
पि
ू ग होिे अपेक्षक्षत आहे ,

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

(२), (३) ि (४) राज्यात एकूि ३८० तालक
ै ी ३२१ तालक
ु ा िीडा सींकुलाींपक
ु ा

िीडा सींकुल सशमत्या गठीत करण्यात आलेल्या असन
३८० सींकुलाींपक
ै ी
ू
७७ िीडा सींकुलाींचे बाींर्काम पि
ू ,ग ५८ िीडा सींकुलाींचे बाींर्काम अींनतम
्प्पप्पयात ि ८५ िीडा सींकुलाींचे बाींर्काम प्रगती पथािर आहे . तसेच १०२ िीडा
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सींकुलाींना जागा उपलब्र् झालेली नसन
ू जागा िोर्ण्याची/प्राप्पत करुन घेण्याची

कायगिाही सरु
ु आहे . सींबचीं र्त आमदार तथा अध्यक्ष, तालक
ु ा िीडा सींकुल याींचे
सींमतीने सशमतीची बैठक आयोजन करण्याबाबत सचु चत केले जाते.
-----------------

गोपीनाथ मांड
ु े राष्ट्रीय ग्रामीण वििास सांशोधन सांस्थेस
तनधी उपलब्ध िरण्याबाबत

*

(५८)

३९७०३ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे,
श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजरू िर :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१)

डॉ.बाबासाहे ब

आींबेडकर,

मराठिाडा

विद्यापीठात

थथापन

करण्यात

आलेल्या गोपीनाथ मड
ुीं े राषरीय ग्रामीि विकास ि सींिोर्न सींथथेस ननर्ी
उपलब्र् करण्यात आलेला नसल्यामळ
ु े सींथथेचे कामकाज सरु ळीतपिे होत
नाही, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी औरीं गाबाद येथे झालेल्या

मींब्मींडळाच्या बैठकीत या सींथथेसाठी १५० को्ी रुपयाींचा ननर्ी मींजूर
करण्यात आला असन
ू सव्िा िर्ग झाल्यानींतरही सींथथेस दे ण्यात आलेला नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त सींथथा िासनाने थथापन केलेली असतानाही सींथथेस

िासनाकडून ननर्ी उपलब्र् न करण्याची कारिे तसेच सींथथा थथापन
करण्याचा उद्देि काय आहे ि त्याद्िारे कोिते उपिम राबविण्यात येिार
आहे त,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन सदर सींथथेस ननर्ी
दे ण्याबाबत कोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री.विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.

(२) हे खरे नाही. ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१६ च्या मा.मींब्मींडळाच्या बैठकीत

डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर मराठिाडा विद्यापीठामध्ये गोपीनाथ मड
ुीं े राषरीय
ग्रामीि विकास ि सींिोर्न सींथथा थथापन करण्याच्या प्रथतािास तत्ितः
मान्यता दे ण्यात आली आहे.

(३) ि (४) सदर सींथथा थथापन करण्याचा उद्देि महाराषराच्या ग्रामीि
भागाची िैक्षणिक ि आचथगक उन्नती होण्यासाठी ग्रामीि भागात सींिोर्न ि
िैक्षणिक कायगिम राबिन
ू िेती ि िेतीपरू क व्यिसायास तीं्ज्ञानाच्या आर्ारे
प्रोत्साहन दे िे ि आदिग खेडी तयार करिे हा आहे . सदर सींथथेद्िारे

१) Rural Development and Research, २) Rural Economics,
Banking

and

Industry,

३)

Conservation

of

Biodiversity

ि

४) Rural Technology हे ४ विभाग पदहल्या ्प्पप्पयात सरु
ु करण्यात येिार
आहे त. मा.मींब्मींडळाने तत्ितः मान्यता ददल्याप्रमािे मा.अपर मख्
ु य सचचि
(सेिा) याींच्या अध्यक्षतेखाली ननयक्
ु त सशमतीने सादर केलेल्या अहिालातील

शिफारिीनस
ु ार सदर सींथथेसाठी प्रनतिर्ी रुपये ३ को्ी असे ३ िर्ागत रुपये
९

को्ी उपलब्र् करुन दे ण्याच्या प्रथतािास िासन मान्यता दे ण्याचे

प्रथतावित आहे .

(५) प्रश्न उद्भित नाही.

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

िृष्ट्णा नदी (साांगली) येथील पाण्याचे प्रदष
ू ण रोखण्याबाबत
(५९)

*

४१००१ श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण

पािसिर,

अॅड.जयदे ि

गायििाड,

श्री.आनांद

ठािूर,

अॅड.राहुल

नािेिर,

श्री.सतु नल तटिरे , श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.खिाजा

बेग, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडिुते : सन्माननीय पयाचिरण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगलीची जीिनदायी असलेल्या कृषिा नदीतील पाण्याचे होिारे प्रदर्
ू ि

रोखण्यासाठी उपप्रादे शिक प्रदर्
ू ि ननयीं्ि मींडळाने मागील सहा िर्ागपासन
ू
साींगली,

शमरज,

कुपिाड

महापाशलकेसह

जजल््यातील

विविर्

प्रकल्प,

महानगरपाशलका, नगरपाशलकाींना ११६ नो्ीसा पाठविल्या आहे त, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, सदर नो्ीसाींची दखल घेऊन त्यानस
ु ार अींमलबजाििी न
करिाऱ्या प्रकल्प, महानगरपाशलका ि नगरपाशलकाींची एकूि सींख्या ि नािे

काय आहे त तसेच प्रदर्
ू ि ननयीं्ि मींडळाने नो्ीसानस
ु ार कारिाई न
करिाऱ्याींविरुध्द नो्ीसा पाठविण्याव्यनतररक्त कोिती कारिाई केली,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन कृषिा नदी
(साींगली) येथील पाण्याचे प्रदर्
ू ि रोखण्याबाबत कोिती कायगिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) ि (३) महाराषर प्रदर्
ू ि ननयीं्ि मींडळाने पाठविलेल्या नो्ीसाींच्या

अनर्
ीं ाने साींगली शमरज कुपिाड महानगरपाशलकेने अींित: पत
ग ा केलेली
ु ग
ू त
असन
ू

साींगली

जजल््यातील

इथलामपरू नगरपाशलका,

तासगाींि

आष्ा

नगरपाशलका,

वि्ा

नगरपाशलका,

नगरपाशलका ि जत नगरपाशलका या

५ नगरपाशलकाींनी सदर नो्ीसाींची पत
ग ा केलेली नाही. तसेच सदर नो्ीिीची
ू त

पत
ग ा न करिाऱ्या १२ उदयोगाींना महाराषर प्रदर्
ू त
ू ि ननयीं्ि मींडळाने बींदचे

आदे ि पारीत केले होते त्यानर्
ीं ाने सदर उद्योगाींनी पत
ग ा केली असन
ु ग
ू त
ू
त्यापैकी ३ उद्योग सद्य:जथथतीत बींद आहे त.

साींगली शमरज आणि कुपिाड िहर महानगरपाशलकेविरुध्द महाराषर

प्रदर्
ू ि ननयीं्ि मींडळाने मा.मख्
ु य न्यायदीं डाचर्कारी, साींगली याींचे को्ागत

पयागिरि सींरक्षि कायदयाींतगगत फौजदारी ख्ला ि. ३००१२३/२०१५ दाखल
केलेला असन
ू सदर प्रकरिी मा.न्यायालयाकडून थ्े (जैसे थे) दे ण्यात आला
आहे .

(४) प्रश्न उद्भित नाही.

-----------------
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षरां गाबाद जजल््यातील नागररिाांना शुध्द वपण्याच्या
पाण्याचा पुरिठा िरण्याबाबत

(६०)

*

४१०७९ श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद जजल््यात दवू र्त वपण्याच्या पाण्याचा परु िठा होत असल्यामळ
ु े
नागररकाींना गॅथरो तसेच इतर विविर् साथीची लागि होिन
ू त्याींचे आरोग्य

र्ोक्यात आल्याचे माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्मयान ननदिगनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी िासनाने चौकिी करुन नागररकाींना िध्
ु द
वपण्याच्या पाण्याचा परु िठा करण्याबाबत कायगिाही करुन दवू र्त वपण्याच्या

पाण्याचा परु िठा करिाऱ्या दोर्ीींविरुध्द कोिती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे,

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

(२) माहे एवप्रल, २०१७ ते फेब्रि
ु ारी, २०१८ या कालािर्ीत औरीं गाबाद
जजल््यात एकूि ६२५१ पािी नमन्
ु याींची जैविक तपासिी करण्यात आली

त्यापैकी ४९२३ नमन
ू े योग्य ि १३२८ नमन
ू े वपण्यास अयोग्य आढळून आले
आहे त.

जैविकररत्या

अयोग्य

आढळलेल्या

पािी

उद्भिाींबाबत

जब्लचचींग

पािडरचा िापर ि ननयशमतपिे ओ.्ी. ्े थ् करण्याच्या ग्रामपींचायतीींना
तसेच सींबचीं र्त ग्विकास अचर्कारी याींना सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद्भित नाही.

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

विधान भिन :

डॉ. अनांत िळसे

मांब
ु ई.

प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद
______________________________________________________
मुद्रिपूिग सिग प्रकिया महाराषर विर्ानमींडळ सचचिालयाच्या सींगिक यीं्िेिर करण्यात आली आहे .
मुद्रि: िासकीय मध्यिती मुद्रिालय, मुींबई.

