अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पाचवी यादी

महाराष्ट्र ववधानपररषद
दस
ु रे (पावसाळी) अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतिऱयाांच्या िुटूांबियाांना मदत िरण्यािाित
(१) १९३३४ (१९-०८-२०१६). श्री.प्रिाश गजभिये, डॉ.सुधीर ताांि,े श्री.रामराव
वडिुते, श्री.ख्वाजा िेग, श्री.अननल िोसले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५९६६

ला ददनाांि १४ माचच, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदिाचत सन्माननीय
मदत व पन
ु वचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात इतर राज्याींच्या तल
ु नेत सर्ााधिक शेतकऱयाींच्या आत्महत्या होत

असन
ै ी १०
ू मागील १५ र्र्ाात झालेल्या २० हजार ८७३ शेतकरी आत्महत्याींपक
हजार ३९० शेतकऱयाींच्या आत्महत्या शासनाच्या मदतीच्या ननकर्ात अपात्र

ठरवर्ण्यात आल्याचे माहे माचा, २०१६ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत्तर महाराषरात चार महहन्यात १४४ तर हदनाींक १५ मे,
२०१६ पयंत १५२ शेतकऱयाींनी आत्महत्या केल्याचे ननदशानास आले, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले र् तद्नस
ु ार शासनाच्या ननकर्ात शशधिलता आणून

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱयाींच्या कु्ुींबियाींना मदत करण्यािाित, मदत
ननिीमध्ये र्ाढ करण्यािाित तसेच आत्महत्येचे प्रमाण कमी करण्यािाित
शासनाने कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील (०६-०७-२०१८) : (१) र् (२) अींशतः खरे आहे .

(३) कै. र्सींतरार् नाईक शेती स्र्ार्लींिन शमशन अींतगात सर्ा गरजू
शेतकऱयाींना अन्न सरु क्षा योजना, आरोग्य सवु र्िा, राजीर् गाींिी जीर्नदायी
योजनेचा

लाभ

दे ण्यात

येत

आहे .

आत्महत्या

केलेल्या

शेतकऱयाींच्या

कु्ुींबियाींच्या मल
ु ाींना मोफत शशक्षणाची योजना, जलयक्
ु त शशर्ार योजनेंतगात
कामे, म.न.रे .गा. अींतगात कामे तसेच शेती वर्कासासींदभाात शासनाच्या

वर्वर्ि वर्भागामाफात उपाययोजना करण्यात येत आहे त. तसेच उस्मानािाद
र्

यर्तमाळ

जजल््यात

रािवर्ण्यात येत आहे .

पिदशी

प्रकल्प

िळीराजा

चेतना

अशभयान

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाींच्या कु्ुींबियाींना दे य असलेल्या रुपये १.००

लक्ष इतक्या मदतीच्या रकमेमध्ये अद्यापी र्ाढ करण्यात आलेली नाही.
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

नागपरू जजल््यातील शाळाांमध्ये राईट टू एज्यि
ू े शन
अांतगचत ववदयार्थयाांना प्रवेश दे ण्यािाित

(२) २००९५ (२३-०८-२०१६). श्री.प्रिाश गजभिये : सन्माननीय शालेय भशक्षण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू जजल््यातील ५९५ शाळाींमध्ये राई् ्ू एज्यक
ू े शन अींतगात ७४१५
जागा आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

राई्

्ू

एज्यक
ू े शन

अींतगात

जजल््यातील

ककती

वर्द्यार्थयांनी अजा केले आहे त र् ककती वर्द्यार्थयांना प्रर्ेश दे ण्यात आला
आहे,
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(३) तसेच ज्या वर्द्यार्थयांना प्रर्ेश दे ण्यात आला नाही त्याींना प्रर्ेश न
दे ण्याची कारणे काय आहे त ?

श्री.ववनोद तावडे (०७-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .

(२) र् (३) नागपरू जजल््यात राई् ्ू एज्यक
ु े शन अींतगात १३६३९ अजा

पालकाींनी सादर केले र् ४९५९ िालकाींना शाळे माफात प्रर्ेश दे ण्यात आले.

सींगणकीय प्रणालीमाफात िालकाींची प्रर्ेशाकरीता शाळे त ननर्ड झाली.

शाळे त ननर्ड होर्न
ू ही पालकाींनी शाळे त सींपका सािला नाही. त्यामळ
ु े प्रर्ेश

होऊ शकले नाहीत. तसेच काही शाळाींनी वर्द्यार्थयांना अींतराचे कारण दे र्न
ू
प्रर्ेश हदलेले नाहीत.

___________

लोणखेडी (ता.जज.धुळे) गावातील आत्महत्याग्रस्त
शेतिऱयाांच्या िुटूांबियाांना मदत िरण्यािाित

(३) २२८६६ (१९-०९-२०१६). श्री.हररभसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय
मदत व पन
ु वचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लोणखेडी (ता.जज.िुळे) गार्ातील शेतकऱयाने नावपकी र् कजािाजारीपणाला

कीं्ाळून वर्र् वपऊन आत्महत्या केल्याचे माहे जून, २०१६ मध्ये र्ा
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले र् तद्नस
ु ार आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाींच्या कु्ूींबियाींना
मदत

करण्यािाित

तसेच,

शेतकरी

आत्महत्या

कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

रोखण्यािाित

शासनाने

(३) नसल्यास वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील (२१-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

कै.भ्ू

वर्क्रम

पा्ील

र्

कै.गोरख

गजमल

पा्ील

हे

दोन्ही

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी लोणखेडी, ता.जज.िुळे येिील रहहर्ासी असन
ू सदर
शेतकऱयाींनी

कजािाजारीपणामळ
ु े

आत्महत्या

केली

आहे .

आत्महत्याग्रस्त
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शेतकऱयाींच्या कु्ुींबियाींना शासन ननणाय हदनाींक २३/०१/२००६ अन्र्ये रुपये १
लक्ष सानग्र
ु ह अनद
ु ान मींजूर करण्यात आले आहे .

शेतकऱयाींच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी उस्मानािाद र् यर्तमाळ या

दोन जजल््याींमध्ये पिदशी प्रकल्प रािवर्ण्यात येत असन
त्याअींतगात
ू

िळीराजा चेतना अशभयान रािवर्ण्यात येत आहे . तसेच शेतकऱयाींची कजामाफी
करण्यासाठी “छत्रपती शशर्ाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७”
रािवर्ण्यात येत आहे .

(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

रत्नाधगरी जजल््यातील शाळाांची दरु
ु स्ती िरण्यािाित
(४) २४९१९ (१६-१२-२०१६). श्री.अशोि ऊर्च िाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :
सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी जजल््यातील शेकडो शाळाींची दरु र्स्िा झाली असन
त्या
ू

जमीनदोस्त होण्याच्या मागाार्र असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये र्ा
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने ननणाय घेऊन उक्त शाळाींचे स्रक्चरल ऑडी् करुन
त्याींची दरु
ु स्ती करण्यािाित कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.ववनोद तावडे (१३-०६-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) उक्त शाळाींचे ्प्पप्पया्प्पप्पयाने प्रािशमक स्रक्चरल ऑडड् करण्याची

कायार्ाही सरु
ु आहे . जजल््यातील १९३ प्रािशमक शाळाींच्या ३३४ र्गाखोल्या
नादरु
ु स्त आहे त. त्यापैकी १८४ शाळाींचे ३२४ र्गाखोल्या ननलेखनास मींजरू

दे ण्यात आली असन
जजल्हा र्ावर्ाक योजनेमिून ननिी उपलब्ितेनस
ू
ु ार
्प्पप्पया्प्पप्पयाने दरु
ु स्ती करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________
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राज्यातील आश्रमशाळे तील सोयी-सवु वधासांदिाचत
समन्वय सभमती स्थापन िरण्यािाित

(५) २७०७३ (१५-०४-२०१७). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय आददवासी
वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शासकीय अनद
ु ाननत आश्रमशाळे तील वर्द्यार्थयांना दे ण्यात
येणाऱया सोयी-सवु र्िाींिाित क्षेबत्रय अधिकाऱयाींची समन्र्य सशमती स्िापन

करण्याचे आदे श शासनाने माहे जानेर्ारी, २०१७ मध्ये र्ा त्यादरम्यान हदले
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सशमतीची स्िापना केली आहे काय, या सशमतीच्या कायाकक्षा
काय आहे त,

(३) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववष्ट्णु सवरा (११-०४-२०१८) : (१) र् (२) आहदर्ासी वर्कास वर्भाग,
शासन

ननणाय,

हदनाींक

२७/१२/२०१६

अन्र्ये

जजल्हाधिकारी

याींच्या

अध्यक्षतेखालील जजल्हास्तरीय समन्र्य सशमती गठीत करण्यात आली आहे .
सदर सशमतीची कायाकक्षा खालीलप्रमाणे आहे :

जजल्हास्तरीय सशमतीने प्रत्येक नतमाहीस जजल््यातील शासकीय
आश्रमशाळाींमिील सेर्ा सवु र्िाींिाित आढार्ा घेऊन सदर शाळाींमध्ये
पायाभत
ू

सवु र्िा,

आरोग्य

वर्र्यक

सवु र्िा,

पोर्ण

स्र्च्छ

पाणीपरु र्ठा, सरु क्षेच्या दृजष्ने शाळे तील पोर्क र्ातार्रण, शैक्षणणक
दजाा इत्यादी सींदभाात करार्याच्या उपाययोजनाींचा कालिध्द आराखडा
तयार करार्ा.


सदरचा

आराखडा

तयार

करताना

प्रकल्प

स्तरार्रील

सशमतीने

केलेल्या शशफारशी र् त्या िैठकीतील ननणाय याचा वर्चार करण्यात
यार्ा.


र्रील आराखड्यास अनस
ु रुन कामाशी सींिधीं ित क्षेबत्रय यींत्रणाींकडून
वर्हहत र्ेळेत होते ककीं र्ा नाही याचा आढार्ा प्रत्येक नतमाहीस घेण्यात
यार्ा.
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सशमतीने

सदर

आराखड्याची

अींमलिजार्णीची

सींिधीं ित

क्षेबत्रय

यींत्रणाींकडून वर्हहत र्ेळेस होते ककीं र्ा नाही याचा आढार्ा प्रत्येक
नतमाहीस घेण्यात यार्ा.


क्षेबत्रय

कायाालयाींकडून

आश्रमशाळाींना

सोयी

सवु र्िा

शमळण्यास

अडचण होऊन काही समस्या ननमााण झाल्यास सदर िाि सशमतीने

त्याींचे र्रीषठ अधिकाऱयाींच्या र् सींिधीं ित प्रशासकीय वर्भागाच्या
ननदशानास आणन
ू द्यार्ी.

(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

वाांद्रे जहहलेज, मि
ुां ई येथील इमारतीच्या
िाांधिामात अननयभमतता झाल्यािाित

(६)

२७३५३

(१४-०४-२०१७).

श्री.धनांजय

मड
ुां ,े

श्री.अमरभसांह

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमाचण मांत्री पढ

पांडडत :

(१) मि
ुीं ईच्या र्ाींद्रे जहहलेज येिील न.भ.ु क्र.ई-४४, १६ र्ा रोड, खार (प) येिील
भख
ू ींडार्रील इमारतीचे िाींिकाम करताना अननयशमतता झाल्याची िाि माहे
जानेर्ारी, २०१७ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर िाींिकाम महाराषर कोस््ल झोन मॅनेजमें ् ॲिोरर्ी,

मि
ुीं ई वर्कास ननयींत्रण ननयमार्ली र् मि
ुीं ई महानगर कायदा याींचे उल्लींघन
करून केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी लोकप्रनतननिीींनी चौकशीची मागणी केली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी झालेल्या अननयशमततेिाित शासनाने चौकशी

केली आहे काय, चौकशीचे ननषकर्ा काय आहे त, तदनस
ु ार दोर्ीींर्र कोणती
कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.प्रिाश महे ता (१३-०६-२०१८) : (१) सदरची योजना िह
ुीं ई वर्कास
ृ न्मि
ननयींत्रण ननयमार्लीतील वर्ननयम ३३(१०) अींतगात ‘झोपडपट्टी पन
ु र्ासन

योजना’ नसन
ू वर्ननयम ३३(१४) अींतगात मोकळ्या भख
ू ींडार्र कायम स्र्रुपी

सींक्रमण गाळे (PTC) िाींिन
ींु ई येिील
ू दे ण्यािाितची योजना आहे . खार, मि
१७ PTC सदननकाींसह एकूण २२४ PTC+६ सवु र्िा सदननकाींिाित, ५
योजनाींच्या एकबत्रकरणाशी सींिधीं ित सदर िाि आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) वर्वर्ि लोकप्रनतननिीींनी यावर्र्यी वर्िानमींडळामध्ये ताराींककत प्रश्न,
लक्षर्ेिी सच
ू ना उपजस्ित केली होती.

(४) वर्कासकाने कायमस्र्रुपी सींक्रमण गाळे

वर्हहत कालार्िीत िाींिून

दे ण्याच्या अ्ीची पत
ा ा न केल्याने वर्कासक र् र्ास्तवु र्शारद याींच्यार्र
ू त
हदनाींक १८/०७/२०१७ रोजी क्र.८१/१७ अन्र्ये MRTP अींतगात झोपडपट्टी

पन
ु र्ासन प्राधिकरणाने गन्ु हा दाखल केला आहे . तसेच शासनाने हदनाींक
०५/०८/२०१७ रोजी हदलेल्या ननदे शानस
ु ार वर्कासक मे.मोरदानी याींच्यार्र खार
पोलीस स््े शन येिे हदनाींक २०/११/२०१७ रोजी क्र.४५५/१७ आय.पी.सी. कलम

४२०,३४ अींतगात झोपडपट्टी पन
ु र्ासन प्राधिकरणाकडून फसर्णूकीचा गन्
ु हा
दाखल करण्यात आला आहे, पोलीस खात्यामाफात चौकशी चालू आहे .
(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

भिवांडी (जज.ठाणे) तालक्
ु यातील आत्महत्याग्रस्त
शेतिऱयाच्या िुटूांबियाांना मदत िरण्यािाित

(७) २८३३५ (१३-०४-२०१७). श्री.अशोि ऊर्च िाई जगताप : सन्माननीय मदत
व पन
ु वचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शभर्ींडी (जज.ठाणे) तालक्
ु यातील शेतकरी गौरु भागा शेलार याींनी वर्र्ारी

की्कनाशक वपऊन आत्महत्या केल्याचे हदनाींक ३० डडसेंिर, २०१६ रोजी र्ा
त्यासम
ु ारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून आत्महत्याग्रस्त
शेतकऱयाींच्या कु्ूींबियाींना मदत करण्यािाित कोणती कायार्ाही केली र्ा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.चांद्रिाांत पाटील (२९-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .

ठाणे जजल््यातील शभर्ींडी तालक्
ु यामध्ये माहे डडसेंिर, २०१६ मध्ये

कै.गौरू भागा शेलार, रा.मालबिडी या शेतकऱयाने आत्महत्या केली आहे .
(२)

आत्महत्या

केलेल्या

शेतकऱयाींच्या

कु्ुींबियाींना

मदत

दे ण्याकरीता

जजल्हास्तरीय सशमतीने प्रस्तार् मींजूर करून तहशसलदार, शभर्ींडी याींच्यामाफात

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाींच्या र्ारसाींना शासन ननणाय हदनाींक २६/०१/२००६
नस
ु ार रुपये १ लाख हदनाींक ०८/०८/२०१७ रोजी मदत दे ण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

जजल्हाधधिरी िायाचलय, पण
ु े याांना िाडे तत्वावर ददलेल्या
जागेचे िाडे प्रलांबित असल्यािाित

(८) २९७६६ (१५-०४-२०१७). श्री.अशोि ऊर्च िाई जगताप : सन्माननीय
महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े जजल्हा पररर्दे च्या जुन्या इमारतीमिील काही जागा जजल्हाधिकारी
कायाालयास भाडे तत्तर्ार्र हदली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जजल्हाधिकारी कायाालयाने हे भाडे हदले नसल्याने रुपये पार्णे
तीन को्ी प्रलींबित आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून जजल्हा पररर्दे ला
त्याींचे प्रलींबित भाडे दे ण्यािाित कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२९-०५-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.

(३) र् (४) वर्त्त वर्भागाच्या शासन ननणायानस
ु ार प्रस्तत
ु प्रकरणी भाड्याच्या

रक्कमेस मींजुरी दे ण्याचे अधिकार प्रशासकीय वर्भागास आहे त. जजल्हाधिकारी,
पण
ु े याींचेकडून पण
ु े जजल्हा पररर्दे च्या जुन्या इमारतीमिील भाडे तत्र्ार्र

र्ापरात असणाऱया जागेचे भाडे मींजूर करण्याचा प्रस्तार् अद्याप प्रशासकीय
वर्भागास प्राप्पत झालेला नाही. सदर प्रस्तार् प्राप्पत झाल्यानींतर भाड्याच्या
रकमेस मींजुरी दे ण्यािाित ननयमानस
ु ार कायार्ाही करण्यात येईल.
___________
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माध्यभमि शाळे तील भशक्षण सेविास सेवेत पन
च ाखल िरुन ेेण्यािाित
ु द
(९)

३४०६८

(१८-०८-२०१७).

श्री.श्रीिाांत

दे शपाांड,े

श्री.दत्तात्रय

सावांत :

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

(१) माध्यशमक शाळे तील शशक्षकास अनतररक्त ठरवर्ताना शाळे ची वर्र्यननहाय

ननकड लक्षात घेणे आर्श्यक असताना वर्र्याींची ननकड लक्षात न घेता केर्ळ
सेर्ा जेषठतेच्या आिारे शशक्षण सेर्काींना सेर्ामक्
ु त करण्यात आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वर्र्याची ननकड

समजून शशक्षण सेर्कास सेर्ा सातत्य दे ण्यािाित तसेच शाळे ची वर्र्यननहाय

ननकड लक्षात घेता सेर्ामक्
ु त केलेल्या र् शाळे ला ननकड असलेल्या शशक्षण
सेर्कास सेर्ेत पन
ा ाखल करून घेण्यािाित कोणती कायार्ाही केली र्ा
ु द
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववनोद तावडे (१५-०५-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे ,

वर्र्य ननहाय ननकड, आरक्षण इ. िािी वर्चारात घेऊन शशक्षकाींना

अनतररक्त ठरवर्ण्यात आले आहे . तिावप पद कमी झाल्यामळ
ु े कायारत
शशक्षण

सेर्काींची

सेर्ामक्
ु त केले आहे .

सेर्ा

सींपषु ्ात

आणणे

अननर्ाया

असल्यामळ
ु े

त्याींना

(२) शासन ननणाय हदनाींक २७/०६/२०१६ नस
े तरार्र
ु ार आयक्
ु त,शशक्षण याींचस्
जेषठता यादी नस
ु ार समायोजनाची कायार्ाही सरू
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

प्राथभमि व माध्यभमि शाळे तील सांचमान्यता पट सांख्येनस
ु ार िरण्यािाित
(१०)

३४०७५

(१८-०८-२०१७).

श्री.श्रीिाांत

दे शपाांड,े

श्री.दत्तात्रय

सावांत :

सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) प्रािशमक र् माध्यशमक शाळे तील सींचमान्यता दरर्र्ी ३० सप्प्ें िर च्या
प्सींख्येनस
ु ार करार्ी असे शासन आदे श आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हदनाींक ३० सप्प्ें िर, २०१५ च्या वर्द्यािी सींख्येच्या आिारे
सन २०१६-२०१७ करीता शशक्षकाींची पदे मींजरू करता येतील काय,

(३) असल्यास, मागील र्र्ााच्या र् चालू र्र्ााच्या प्सींख्येतील फरकामळ
ु े

शशक्षकाींच्या पद सींख्येत तफार्त होत असन
ू त्याचे शालेय हयर्स्िेर्र वर्परीत
पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन हदनाींक ३० सप्प्ें िर,
२०१६

प्रमाणे

शशक्षक

सींख्या

ननजश्चत

होईपयंत

अनतररक्ताींच्या

समायोजनािाित कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.ववनोद तावडे (१५-०५-२०१८) : (१) होय हे खरे आहे .

(२) हदनाींक ३० सप्प्ें िर, २०१५ नस
ु ार २०१५-१६ साठी पदे मींजूर होतात.
(३) अींशत: खरे आहे .

तिावप सन २०१५-१६ मध्ये अनतररक्त शशक्षक असल्यास र् सन

२०१६-१७ मध्ये वर्द्यािी सींख्या र्ाढल्यास अनतररक्त शशक्षकाींच्या मयाादेत

पदे मींजूर केली आहे त त्यामळ
ु े शासकीय हयर्स्िेर्र वर्परीत पररणाम
झालेला नाही.

(४) सन २०१५-१६ च्या सींच मान्यतेनस
ु ार अनतररक्त ठरलेल्या शशक्षकाींचे
समायोजन ऑनलाईन पध्दतीने करण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

राज्यातील नॅि िभमटी/सभमतीमार्चत मल्
ु याांिन न झालेल्या
महाववद्यालयाांची मान्यता िाढण्यािाित

(११)

३५२०१

(०२-०१-२०१८).

श्री.नागोराव

गाणार,

प्रा.अननल

सोले :

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

वि.प. ५ (11)

(१)

सावर्त्रीिाई

मल्
ु याींकन

र्

फुले

पण
ु े

अधिजस्र्कृती

वर्द्यापीठाशी
पररर्द

सींलजग्नत

(नॅक)

असणाऱया

मल्
ु याींकन

न

राषरीय

केलेल्या

महावर्द्यालयाींची सींख्या २८६ असल्याचे हदनाींक ११ ऑक््ोिर, २०१७ रोजी
र्ा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उच्च शशक्षण वर्भागाच्या ननणायानस
ु ार शासकीय, अनद
ु ाननत
आणण वर्नाअनद
ु ाननत कला, वर्ज्ञान र् र्ाणणज्य आहद वर्द्याशाखेच्या

कॉलेजाींची स्िापना झाल्यार्र त्याींना दोन र्र्ाात नॅकचे मल्
ु याींकन करणे
अननर्ाया आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील वर्नाअनद
ु ाननत तत्र्ार्रील कला, वर्ज्ञान र्
र्ाणणज्य

महावर्द्यालयाींनी

नॅक

कशम्ी/सशमतीमाफात

मल्
ु याींकन

करून

घेतलेले नाही, अशा िहुताींश हठकाणी वर्नाअनद
ु ाननत महावर्द्यालयाींकडून
उच्च शशक्षणासाठीच्या आर्श्यक भौनतक र् शैक्षणणक ननकर्ाींची पत
ा ा केली
ू त
जात नसल्याचेही ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, महावर्द्यालयाींकडून वर्द्यार्थयांना चक
ु ीचे, ननकृष् दजााचे
शशक्षण हदले जात असन
वर्द्यार्थयांचे होत असलेले शैक्षणणक नक
ू
ु सान

वर्चारात घेता, अनद
ु ाननत महावर्द्यालयाच्या ितीर्र वर्नाअनद
ु ाननत कला,
वर्ज्ञान र् र्ाणणज्य महावर्द्यालयाींना नॅक कशम्ीमाफात मल्
ु याींकनाची सक्ती

करणे र्ा अशा वर्नाअनद
ु ाननत महावर्द्यालयाींची मान्यता काढून घेणेिाित
शासनाचे िोरण काय आहे,

(५) नसल्यास, वर्नाअनद
ु ाननत कला, वर्ज्ञान र् र्ाणणज्य महावर्द्यालयाींची
शैक्षणणक गण
ु र्त्ता र् भौनतक तसेच शैक्षणणक सोयी सवु र्िाींची नॅकद्र्ारे

तपासणी करण्यािाित शासनाने कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे ?

श्री.ववनोद तावडे (१५-०६-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. सावर्त्रीिाई फुले पण
ु े

वर्द्यापीठाशी सींलजग्नत असणाऱया एकूण २२४ महावर्द्यालये/मान्यताप्राप्पत

पररसींस्िाींनी राषरीय मल्
ु याींकन र् अधिजस्र्कृती पररर्दे कडून (नॅक) मल्
ु याींकन
करुन घेतलेले आहे .
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(२) हे खरे नाही. पदर्ीिर वर्द्यार्थयांच्या कमीत कमी दोन तक
ु ड्या उत्तीणा
झालेल्या ककीं र्ा अजस्तत्र्ात असलेल्या महावर्द्यालयाींना ६ र्र्े तसेच राषरीय
अध्यापक शशक्षण पररर्द याींच्या अखत्याररत येणाऱया ज्या महावर्द्यालयाींना

३ र्र्े झालेली आहे त अशी महावर्द्यालये राषरीय मल्
ु याींकन र् अधिजस्र्कृती
पररर्दे कडे अधिजस्र्कृतीसाठी अजा करण्यास पात्र ठरतील.
(३)

हे

खरे

नाही.

महावर्द्यालये/मान्यताप्राप्पत

पररसींस्िा याींना

प्रत्येक

शैक्षणणक र्र्ाामध्ये सींलजग्नकरणाचे नत
ु नीकरण करण्यासाठी पररननयम ५९७
अन्र्ये स्िाननक चौकशी सशमती ननयक्
ु त करुन सदर सशमतीकडून उच्च

शशक्षणासाठीच्या आर्श्यक भौनतक र् शैक्षणणक ननकर्ाींची पत
ा ा केली जाते
ू त
ककीं र्ा नाही यािाितचा अहर्ाल स्पष् शशफारशीसह वर्द्यापीठास सादर केला
जातो.

(४) यािाित शासन ननणाय, उच्च र् तींत्रशशक्षण वर्भाग, हदनाींक ०८/१०/२०१०
अन्र्ये

सर्ा

अकृर्ी

वर्द्यापीठे

र्

सींलजग्नत

सर्ा

पात्र

अनद
ु ाननत

महावर्द्यालयाींनी/सींस्िेनी सींिधीं ित प्राधिकरणाकडून मल्
ा ल्
ु याींकन र् पन
ु म
ु याींकन
करुन घेणे अननर्ाया असल्याचे ननदे श दे ण्यात आलेले आहे त.
(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

राष्ट्रसांत ति
ु डोजी महाराज नागपरू ववद्यापीठािडून
पीएचडीसाठी उमेदवाराांच्या नोंदणीिाित

(१२)

३५९२७

(०२-०१-२०१८).

प्रा.जोगेन्द्र

िवाडे,

श्री.नागोराव

गाणार :

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

(१) राषरसींत तक
ु डोजी महाराज नागपरू वर्द्यापीठाकडून पीएचडीसाठी दजेदार
उमेदर्ाराींचीच नोंदणी हहार्ी यादृष्ीने उमेदर्ाराींसमोरील आहहानात आणखी
र्ाढ करण्याचा शासनाचा वर्चार सरु
ु आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पे् िाित कुठलीही अधिकृत घोर्णा झालेली नाही, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नोंदणी इच्छुक
उमेदर्ाराींमिील सींभ्रम दरू करण्यासाठी उपाययोजना करण्यािाित कोणती
कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववनोद तावडे (१५-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे . राषरसींत तक
ु डोजी

महाराज नागपरू वर्द्यापीठाकडून पीएचडी पदर्ी नोंद परीक्षा (पे्) अधिक
स्पिाात्मक

करण्यात

आली

असन
ू

यासाठी

वर्द्यापीठाहदारे

हदनाींक

११/१२/२०१७ रोजी ननदे श क्रमाींक ३७/२०१७ ननगाशमत करण्यात आला आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

येवला (जज.नाभशि) येथे मजु स्लम िल्चरल सेंटरची ननभमचती िरण्यािाित
(१३) ३६१११ (०२-०१-२०१८). श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.नरें द्र

पाटील : सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१)

येर्ला

(जज.नाशशक)

येिील

अल्पसींख्याींक

समद
ु ायातील

मजु स्लम

समाजाच्या वर्कासासाठी र् त्याींना रोजगार स्र्यींरोजगाराच्या मागादशानासाठी
मजु स्लम

कल्चरल

सें्रची

ननशमाती

करण्याची

मागणी

स्िाननक

लोकप्रनतननिीींनी शासनाकडे हदनाींक ३१ मे, २०१७ रोजी र्ा त्यासम
ु ारास केली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर मागणीिाित
कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.ववनोद तावडे (२५-०५-२०१८) : (१) होय.
(२)

अल्पसींख्याींक

समाजाचा

वर्कास

करण्यासाठी

या

वर्भागामाफात,

राज्यातील ४३ अल्पसींख्याींक िहुल भागातील वर्द्यमान औद्योधगक प्रशशक्षण
सींस्िेत दस
करणे, अल्पसींख्याींक वर्द्यार्थयांकरीता
ु री/नतसरी पाळी सरु
ु
शशषयर्त्ृ ती

योजना,

अल्पसींख्याींक

मल
ु ाीं/मल
ु ीींसाठी

र्सतीगह
ृ े,

राज्यातील

आयोग/महाराषर

लोकसेर्ा

अल्पसींख्याींक लोकसमह
ू ातील उमेदर्ाराींना शासकीय/ ननमशासकीय सेर्ेत सींिी
उपलब्ि

करण्याकरीता

आयोग/िँकीग

सेर्ा

केंद्रीय

इत्यादी

लोकसेर्ा

स्पिाा

परीक्षाींसाठी

तसेच

हयर्सानयक

अभ्यासक्रमामिील प्रर्ेशाकरीता घेण्यात येणाऱया सामाईक प्रर्ेश परीक्षाींच्या

पर्
ा यारीसाठी आणण इयत्ता १० र्ी र् १२ र्ी अनत्ु तीणा अल्पसींख्याींक
ू त
उमेदर्ाराींकरीता “मौलाना आझाद मोफत शशकर्णी र् सींिध्
ीं द योजना”,

रोजगाराशभमख
ू प्रशशक्षण फी प्रनतपत
ू ी योजना, पोलीस भरती पर्
ू ा प्रशशक्षण,
स्र्यींरोजगारासाठी

मौलाना

आझाद

अल्पसींख्याींक

आधिाक

वर्कास

महामींडळाकडून कजा उपलब्ि करुन दे ण्याची योजना, अशा वर्वर्ि योजना

रािवर्ण्यात येत आहे त. तिावप, या उद्दीष्ाकरीता “मस्
ु लीम कल्चरल सें्र”

च्या ननशमाती करण्यावर्र्यीची कोणतीही योजना सद्य:जस्ितीत अजस्तत्र्ात
नाही.

(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

िाांदा भललावात सहिागी न होणाऱया हयापाऱयाांवर िारवाई िरण्यािाित
(१४) ३६५३९ (०२-०१-२०१८). प्रा.डॉ.तानाजी सावांत : सन्माननीय सहिार मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) काींदा शललार्ात सहभागी न होणाऱया हयापाऱयाींचे परर्ाने रद्द करण्याचे

ननदे श सहकार वर्भागाने िाजार सशमत्याींना माहे सप्प्ें िर, २०१७ मध्ये र्ा
त्यादरम्यान हदलेले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आतापयात काींदा शललार्ात सहभागी न होणाऱया ककती

हयापाऱयाींचे परर्ाने रद्द करण्यात आले आहे त ककीं र्ा करण्याचे ननजश्चत केलेले
आहे,

(३) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.सि
ु ाष दे शमख
ु (२४-०५-२०१८) : (१) होय.
जजल्हा

उपननिींिक,

सहकारी

सींस्िा,

नाशशक

याींनी

पणन

अधिननयमातील कलम ४०-ई अन्र्ये, हदनाींक १५/९/२०१७ रोजी नाशशक
जजल््यातील सर्ा कृर्ी उत्पन्न िाजार सशमत्याींना ननदे श हदले होते.

(२) हदनाींक १३ सप्प्ें िर, ते १७ सप्प्ें िर,२०१७ या कालार्िीत जजल््यातील
सततच्या मस
ु ळिार पार्सामळ
ु े काही हयापाऱयाींचा माल शभजल्यामळ
ु े र् काही

हयापाऱयाींच्या प्पलॉ्मध्ये पार्साचे पाणी साचल्याच्या कारणास्तर् हयापारी

दै ननक काींदा शललार्ात सामील झाले नहहते. मात्र,त्यानींतर हदनाींक १९
सप्प्ें िर,२०१७ पासन
काींदा शललार्ाचे कामकाज सरु ळीत चालू राहील्याने
ू
हयापाऱयाींवर्रुध्द कारर्ाई करण्यात आली नाही.
(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

राज्यातील मल
ु ाांना हयवसाय मागचदशचन व मानसशास्त्रीय समप
ु दे शन
िरण्यािरीता भशक्षिाांची ननवड िेल्यािाित

(१५)

३६९०६

(०४-०१-२०१८).

श्री.िाळाराम

पाटील,

श्री.ववक्रम

िाळे ,

श्री.दत्तात्रय सावांत : सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) शासनाच्या हदनाींक २५ ऑक््ोिर, २०१७ रोजीच्या शासन ननणायानस
ु ार
राज्यातील

१००

्क्के

मल
ु ाींना

हयर्साय

मागादशान

र्

मानसशास्त्रीय

समप
ु दे शन करण्याकरीता सम
ु ारे ६६ शशक्षकाींची ननर्ड करण्यात आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ६६ शशक्षकाींर्र सोपवर्लेल्या जिािदारीमळ
ु े या उपक्रमाचे
उविष् साध्य होत आहे काय,

(३) असल्यास, यािाितची सद्य:जस्िती काय आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.ववनोद तावडे (१९-०५-२०१८) : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद्भर्त नाही.

(३) ननर्ड प्रकक्रयेची कायार्ाही चालू आहे .
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

वसई (जज.पालेर) तालक्
ु यात िाटलीिांद अशध्
ु द पाणी
वविणाऱया िांपन्याांवर िारवाई िरण्यािाित

(१६) ३६९८७ (०२-०१-२०१८). श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय अन्न व औषध
प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्सई (जज.पालघर) तालक्
ु यात िा्लीिींद अशध्
ु द पाणी वर्कणाऱया िोगस
कींपन्याींमध्ये हदर्सेंहदर्स र्ाढ होत असन
ू दोनशेहून अधिक िोगस कींपन्या
कायारत असल्याचे माहे नोहहें िर, २०१७ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले र् तद्नस
ु ार आतापयंत ककती िोगस कींपन्याींर्र कोणती
कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीश िापट (२२-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

(२) अन्न र् और्ि प्रशासनामाफात र्सई तालक्
ु यात सन २०१४ पासन
ु सदर
प्रकरणी खातर जमा करण्यासाठी वर्शेर् मोहहमा रािर्न
ू आतापयंत सम
ु ारे ९५
पाण्याशी सींिधीं ित हयर्साय करणाऱया पेढयाींना भे् दे र्न
ू तपासणी करण्यात

आली. त्यापैकी अन्न सरु क्षा र् मानदे कायद्यात नमद
ू तरतद
ू ीींचे उल्लींघन
करणाऱया १५ पेढयाींर्र न्यायालयात ख्ले दाखल करण्यात आले असन
ू ५

आस्िापनाींना उत्पादन िींद करण्याचे आदे श दे ण्यात आले आहे त. एका
प्रकरणी ख्ला दाखल करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________
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ददहसर प्रादे भशि पररवहन िायाचलय आनांदनगर, ददहसर (पव
ू )च येथे
स्वच्छ िारत अभियानाांतगचत शौचालय िाांधण्यािाित

(१७) ३७२२७ (०३-०१-२०१८). श्री.प्रववण दरे िर, श्री.धगरीशचांद्र हयास, श्री.ववजय
ऊर्च िाई धगरिर : सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) दहहसर प्रादे शशक पररर्हन कायाालय आनींदनगर, दहहसर (पर्
ू )ा म-ींु ६८ येिे
स्र्च्छ भारत अशभयानाींतगात परू
ु र् र् महहलाींसाठी शौचालय िाींिण्याठी

नाहरकत प्रमाणपत्र शमळणेकरीता लोकप्रनतननिीींनी हदनाींक ०८/०९/२०१७ रोजी
मा.पररर्हन राज्यमींत्री याींच्याकडे पत्रहयर्हार करूनही कोणतीच कायार्ाही
झालेली नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनर्
ीं ाने ना हरकत प्रमाणपत्र शमळण्यािाित कोणती कायार्ाही
ु ग
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ददवािर

रावते

(१२-०६-२०१८)

:

(१)

र्

(२)

उपप्रादे शशक

पररर्हन

कायाालय, िोररर्ली हे िह
ुीं ई महानगरपाशलकेच्या काींदरपाडा, शलींक रोड,
ृ न्मि

दहहसर (पर्
ू )ा या जागेत भाडे तत्र्ार्र कायारत आहे . या कायाालयात परु
ु र् र्
महहलाींसाठी तसेच अपींगाींसाठी स्र्तींत्र शौचालये आहे त. तसेच सदर हठकाणी
पयााप्पत शौचालयाची हयर्स्िा असल्याचे िह
ुीं ई नगरपाशलकेने कळवर्ले
ृ न्मि
आहे .

(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

उपजजल्हाधधिारी सांवगाचतील अधधिाऱयाांना अनतररक्त
जजल्हाधधिारी (अवपल) पदावर पदोन्नती दे ण्यािाित

(१८) ३७६८५ (०५-०४-२०१८). श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.नरें द्र

पाटील : ददनाांि ४ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सिागह
ृ ाच्या पटलावर ठे वण्यात
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आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ६ मधील प्रश्न क्रमाांि

१८९०५ ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदिाचत सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील जजल्हाधिकारी कायाालयाींमध्ये मोयाया प्रमाणात अवपल प्रकरणे

प्रलींबित असल्यामळ
ु े अनतररक्त जजल्हाधिकारी (अवपल) हे पद ननमााण

करण्यात येर्न
ू पात्र उमेदर्ाराींना सदर पदार्र पदोन्नती दे ण्याचा ननणाय
घेण्याचे िींिन घालण्यात येईल असे मा.महसल
ू मींत्री याींनी हदनाींक २५ माचा,
२०१५ रोजी र्ा त्यासम
ु ारास आश्र्ासन हदलेले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

पदोन्नती

सशमतीची

िैठक

घेऊन

कायार्ाही

करण्याची

राज्याच्या मख्
ु य सधचर्ाींना माहे ऑक््ोिर २०१५ मध्ये पत्राद्र्ारे वर्नींती
केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपजजल्हाधिकारी

सींर्गाातील

अधिकाऱयाींना

गेल्या

१९

र्र्ांपासन
एकही पदोन्नती न शमळाल्याने त्याींना अप्पपर जजल्हाधिकारी
ू

सींर्गाात पदोन्नत करण्याकरीता एक महहन्याच्या आत कायार्ाही करण्यासाठी

मा.महसल
ू मींत्री याींनी प्रिान सधचर्ाींना हदनाींक २८ जानेर्ारी, २०१५ रोजीच्या
िैठकीत सच
ू ना हदलेल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायार्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील

(१९-०५-२०१८)

: (१),

(२),

(३)

र्

(४) अनतररक्त

पहहल्या

अिासक
ीं जल्पय

जजल्हाधिकारी या सींर्गाातील अधिकाऱयाींकडे वर्र्य र्ा्पानस
ु ार अपीलाचे काम
सोपवर्ण्यात आले आहे .

वर्िानमींडळाच्या

सन

२०१५

च्या

अधिर्ेशनामध्ये अनतररक्त जजल्हाधिकारी याींची ररक्त पदे

भरण्यािाित

तत्कालीन मा.मींत्री (महसल
ू ) याींनी आश्र्ासन हदले होते. त्यास अनस
ु रुन
उपजजल्हाधिकारी

सींर्गाातील

अधिकाऱयाींना

अपर

जजल्हाधिकारी

सींर्गाात

पदोन्नती दे ण्यािाितचा प्रस्तार् सामान्य प्रशासन वर्भागास सादर करण्यात
आला र् सदर प्रस्तार्ाच्या अनर्
ीं ाने हदनाींक १७/२/२०१६ रोजी आस्िापना
ु ग

मींडळाची िैठक पार पडली. त्यानर्
ीं ाने शासन आदे श, महसल
ु ग
ू र् र्न वर्भाग
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हदनाींक २७/६/२०१६ अन्र्ये ४० उपजजल्हाधिकारी (ननर्डश्रेणी) सींर्गाातील
अधिकाऱयाींना अनतररक्त जजल्हाधिकारी या पदार्र पदोन्नती दे ण्यात आली
असन
ू ररक्त पदे भरण्यात आली आहे त.
(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.

(१९)

___________

राज्यातील जजल्हा वविाजन व तालि
ु े ननभमचतीिाित

३७९७०

(०५-०४-२०१८).

श्री.गोवपकिशन

िाजोरीया,

डॉ.सध
ु ीर

ताांि,े

श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्च िाई जगताप, श्री.रामहरी
रुपनवर,

चाांदरू िर,

श्री.आनांदराव
श्री.ववक्रम

पाटील,

िाळे ,

श्रीमती

हुस्निानू
श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े

खभलर्े,

श्री.जनादच न

श्री.दत्तात्रय

सावांत,

श्री.िाळाराम पाटील, श्री.सि
ु ाष झाांिड, श्री.अमरनाथ राजरू िर, आकिच.अनांत

गाडगीळ, श्री.सतेज ऊर्च िांटी पाटील, श्री.मोहनराव िदम : ताराांकित प्रश्न
क्रमाांि ३३६६४ ला ददनाांि २४ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदिाचत
सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील जजल्हा वर्भाजनािाित ननकर् ननजश्चत करण्याकरीता अप्पपर
मख्
ु य सधचर् (महसल
ू ) याींचे अध्यक्षतेखाली गठीत सशमतीचा शासनास प्राप्पत

झालेल्या अहर्ालार्र तपासणीअींती िोरणात्मक ननणाय घेण्याची सरु
ु असलेली
कायार्ाही पण
ू ा झाली आहे काय,
(२)

असल्यास,

मींबत्रमींडळाच्या

िोरणानस
ु ार/ननकर्ानस
ु ार

नाशशक

मान्यतेने
र्

ननजश्चत

अन्य

केल्या

जजल््याींचे

जाणाऱया

वर्भाजन

पन
ीं भाात ननणाय घेण्याचे प्रस्तावर्त असन
मींबत्रमींडळाने प्रश्नोक्त
ु रा चनेसद
ू
िािीसींिि
ीं ीच्या िोरण/ननकर्ाींना मान्यता प्रदान केली आहे काय र् त्यानर्
ीं ाने
ु ग
नाशशक जजल््याचे वर्भाजन करून स्र्तींत्र मालेगाींर् जजल्हा ननशमातीिाित
शासनस्तरार्रून कोणता ननणाय घेण्यात आला र्ा घेण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, तालक
ीं ाने ननकर् ननजश्चत करण्यािाित
ु ा वर्भाजनाच्या अनर्
ु ग
वर्भागीय आयक्
ु त (कोकण) याींचे अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या

सशमतीच्या शासनास प्राप्पत झालेल्या अहर्ालातील शशफारशीींचे अनर्
ीं ाने सर्ा
ु ग
वर्भागीय आयक्
ु ताींकडून मागवर्ण्यात आलेले अशभप्राय शासनास प्राप्पत झालेले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, तालक
ु ा वर्भाजनाचे ननकर् ननजश्चत करण्याकामी िोरण
अींनतम करण्याची शासनस्तरार्रून सरु
ु असलेली कायार्ाही पण
ू ा झाली आहे

काय, याप्रकरणी िोरण अींनतम करण्यात आले आहे त काय, तालक्
ु याींचे
वर्भाजन करून नवर्न तालक
ु ा ननशमातीसींदभाात ननणाय घेऊन मालेगाींर्

(जज.नाशशक) तहशसल कायाालयाची तसेच, िोरगाींर् मींजू येिे स्र्तींत्र तहशसल
कायाालयाची ननशमाती करण्यािाित कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून जजल्हा वर्भाजन र्
तालक
ु े ननशमातीिाित कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०४-०६-२०१८) : (१) नाही.

(२) जजल्हा वर्भाजनािाित ननकर् ननजश्चत करण्याकरीता गठीत करण्यात

आलेल्या सशमतीचा अहर्ाल प्राप्पत झाला असन
ू सदर सशमतीच्या अहर्ालाच्या

अनर्
ीं ाने िोरणात्मक ननणाय घेण्यासाठी प्रस्तार् मींबत्रमींडळाच्या मान्यतेस्तर्
ु ग
सादर

करण्याच्यादृष्ीने

कायार्ाही

सरु
ु

आहे .

मींबत्रमींडळाच्या

मान्यतेने

ननजश्चत केल्या जाणाऱया ननकर्ानस
ु ार जजल््याचे वर्भाजन/ पन
ु रा चनेिाित
प्रकरणपरत्र्े उधचत ननणाय घेण्याचे सींकजल्पत आहे .
(३) होय.

(४) तालक
ीं ाने ननकर् ननजश्चत करण्यािाित वर्भागीय
ु ा वर्भाजनाच्या अनर्
ु ग

आयक्
ु त, कोकण याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या सशमतीचा
अहर्ाल शासनास प्राप्पत झालेला आहे . प्राप्पत अहर्ालातील शशफारशीच्या
अनर्
ीं ाने सर्ा वर्भागीय आयक्
ु ग
ु ताींकडून मागवर्ण्यात आलेले अशभप्राय प्राप्पत

झाले असन
त्याींचा वर्चार करून तालक
ू
ु ा वर्भाजनाचे ननकर् ननजश्चत
करण्याकामी

मींबत्रमींडळाच्या

(५)

वर्भाजन

मान्यतेने

कायार्ाही शासनस्तरार्र सरु
ु आहे .
जजल्हा

र् नर्ीन

िोरण

तालक
ु े

अींनतम

ननशमातीिािचे

करण्याच्यादृष्ीने
िोरण

ननजश्चत

झाल्यानींतर प्रकरणपरत्र्े नर्ीन जजल्हा र् तालक
ु ा ननशमातीसींदभाात उधचत
ननणाय घेण्याचे सींकजल्पत आहे .
(६) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

वि.प. ५ (21)

राज्यात वररष्ट्ठ महाववद्यालयात ताभसिा तत्वावरील
प्राध्यापिाांना मानधन दे ण्यािाित

(२०) ३८१६८ (०५-०४-२०१८). श्री.ववक्रम िाळे , श्री.सनतश चहहाण, श्री.दत्तात्रय

सावांत, डॉ.सध
ु ीर ताांि,े श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.िाळाराम पाटील : ददनाांि
२ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सिागह
ृ ाच्या पटलावर ठे वण्यात आलेल्या अताराांकित

प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ४ मधील प्रश्न क्रमाांि ३०१९७ ला ददलेल्या
उत्तराच्या सांदिाचत सन्माननीय उच्च व तांत्र भशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१) राज्यात र्ररषठ महावर्द्यालयात ताशसका तत्र्ार्र माहे डडसेंिर, २०१७
पयंत कायारत असणाऱया प्राध्यापकाींची जजल्हाननहाय सींख्या ककती आहे ,

(२) असल्यास, त्याींना माशसक मानिन दरमहा शमळत नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्राध्यापकाींचे
मानिन दरमहा शमळण्यासाठी कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.ववनोद तावडे (१२-०६-२०१८) : (१) राज्यात र्ररषठ महावर्द्यालयात

ताशसका तत्र्ार्र माहे डडसेंिर, २०१७ पयंत कायारत असणाऱया प्राध्यापकाींची
जजल्हाननहाय सींख्या पढ
ु ीलप्रमाणे आहे :जजल्हा

ताशसका तत्र्ार्र कायारत प्राध्यापकाींची सींख्या
अशासकीय

शासकीय

एकूण

मि
ुीं ई

०५

२३१

२३६

ठाणे

०६

००

०६

पालघर

०३

००

०३

रायगड

०५

००

०५

शसींिुदग
ू ा

००

००

००

रत्नाधगरी

३३

००

३३

जळगार्

२५

००

२५

िळ
ु े

९५

००

९५
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नींदरु िार

०२

००

०२

सोलापरू

५६३

००

५६३

अमरार्ती

३९९

००

३९९

अकोला

३२६

००

३२६

िल
ु डाणा

२७२

००

२७२

यर्तमाळ

२९७

००

२९७

र्ाशशम

२२१

००

२२१

नागपरू

८३०

००

८३०

र्िाा

१५३

००

१५३

भींडारा

२४९

००

२४९

गोंहदया

१३८

००

१३८

चींद्रपरु

३५७

००

३५७

गडधचरोली

७०

००

७०

कोल्हापरू

९२६

७५

१००१

साींगली

६६७

००

६६७

सातारा

७१८

००

७१८

औरीं गािाद

४४४

००

४४४

जालना

११२

००

११२

िीड

३१२

००

३१२

उस्मानािाद

१८१

००

१८१

पण
ु े

१००

००

१००

नाशशक

२२

००

२२

अहमदनगर

२५

००

२५

नाींदेड

४५१

००

४५१

लातरू

३४६

००

३४६

परभणी

२००

००

२००

हहींगोली

४५

००

४५
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(२) र् (३) होय, तिावप, ताशसका तत्र्ार्रील प्राध्यापकाींना दरमहा मानिन
अदा करण्यािाितचा प्रस्तार् वर्चारािीन आहे .
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

झोपडपट्टी पन
ु वचसन योजनेतील (एसआरए) गह
ृ ननमाचण सांस्था
मादहती अधधिाराच्या िायचिक्षेत आणण्यािाित

(२१) ३८२३२ (०६-०४-२०१८). अॅड.जयदे व गायिवाड : सन्माननीय गह
ृ ननमाचण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) झोपडपट्टी पन
ु र्ासन योजनेतील (एसआरए) गह
ृ ननमााण सींस्िा माहहती
अधिकाराच्या कायाकक्षेत आणण्याचे र् सींस्िाननहाय जनमाहहती अधिकारी

नेमणूक करुन त्यािाितची माहहती सींकेतस्िळार्र प्रशसध्द करण्याचे ननदे श
राज्य माहहती आयोगाच्या िह
ुीं ई खींडपीठाच्या आयक्
ु ताींनी हदले आहे त, हे
ृ न्मि
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तद्नस
ु ार शासनाने कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता (१३-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२)

झोपडपट्टी

पन
ु र्ासन

प्राधिकरणाच्या

हदनाींक

२५/०४/२०१८

रोजीच्या

पत्रान्र्ये झोपडपट्टी पन
ु र्ासन योजनेंतगात नोंदणीकृत सहकारी गह
ृ ननमााण

सींस्िाचे सधचर् याींना जन माहहती अधिकारी म्हणून घोवर्त करण्यात आलेले
आहे . तसेच झोपडपट्टी पन
ु र्ासन प्राधिकरणाच्या सहकार कक्षातील कायारत

सहाय्यक ननिींिक, सहकारी सींस्िा याींना प्रिम अवपलीय अधिकारी म्हणन
ु
घोवर्त करण्यात आले आहे, असा झोपडपट्टी पन
ु र्ासन प्राधिकरणाचा अहर्ाल
आहे .

(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.
___________
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सावळी (ता.आणी, जज.यवतमाळ) येथील िसस्थानि सरु
ु िरण्यािाित
(२२) ३८२७४ (०५-०४-२०१८). श्री.ख्वाजा िेग, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.आनांद

ठािूर, अॅड.राहुल नावेिर, श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सार्ळी (ता.आणी, जज.यर्तमाळ) येिील िसस्िानक शल्
ु ल्क कारणास्तर्
िींद असल्याचे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जजल््यात िसस्िानक िाींिून पण
ू ा झाले असन
ू ही अद्याप ते
सरु
ु झालेली नाहीत अशी ककती िसस्िानके आहे त तसेच ती सरु
ु न होण्याची
कारणे काय आहे त,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

चौकशीच्या अनर्
ीं ाने कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,
ु ग

काय,

(४) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ददवािर रावते (१३-०६-२०१८) : (१) होय.

राज्य पररर्हन महामींळाच्या िसचे प्रर्ासी सार्ळी िसस्िानकार्र न

िाींिता गार्ाच्या चौरस्त्यार्रुनच चढ-उतार करत असल्यामळ
ु े िसस्िानक
पररसर र्ापरात नहहता. पींरत,ू लोकप्रनतनीिी याींच्या मागणीनस
ु ार माहे

जानेर्ारी, २०१८ पासन
ू सदर िसस्िानकाचा र्ापर सरु
ु करण्यात आलेला
असन
ू , त्यामध्ये कोणताही खींड पडलेला नाही.

(२) यर्तमाळ जजल््यातील महामींडळाची िाींिून पण
ू ा झालेली सर्ा िसस्िानके
कायााजन्र्त आहे त.

(३) र् (४) प्रश्न उद्भर्त नाही.
___________
राज्यातील खाजगी प्राथभमि व माध्यभमि शाळाांना
मोर्त वीज उपलब्ध िरुन दे ण्यािाित

(२३) ३८२८० (०५-०४-२०१८). श्री.िाळाराम पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

३१०१५ ला ददनाांि २५ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदिाचत
सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यात खाजगी हयर्स्िापनाच्या अनद
ु ाननत प्रािशमक, माध्यशमक र्

उच्च माध्यशमक शाळाींना शासनामाफात सर्ा लाभ हदले जात असन
ू सदर
शाळाींना हयापारी दराप्रमाणे र्ीज हदली जाते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील खाजगी अनद
ु ाननत ८००० माध्यशमक शाळाींमध्ये

केंद्र शासन परु स्कृत आयसी्ी योजनेंतगात प्रत्येकी रुपये १८ लक्ष याप्रमाणे
रुपये १४४० को्ी ककीं मतीच्या सींगणक प्रयोगशाळा हदल्या आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदर िहुताींश सींगणक प्रयोगशाळा अर्ाजर्ी र्ीज बिलामळ
ु े
िींद ठे र्ण्यात आल्याने कोट्यर्िी रुपये खचन
ूा सि
ु ा वर्द्यािी सींगणकीय
शशक्षणापासन
ू र्ींधचत राहत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

खाजगी

हयर्स्िापनाच्या शाळाींना मोफत अिर्ा स्र्स्त दरात र्ीज उपलब्ि करून
दे ण्यािाित कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.ववनोद तावडे (२५-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) अींशत: खरे आहे .

केंद्र शासन परु स्कृत आयसी्ी ॲ् स्कूल या योजनेंतगात ७६१८

सींगणक प्रयोगशाळा उभारण्यात आल्या आहे त.
(३) हे खरे नाही.

(४) र् (५) प्रश्न उद्भर्त नाही.
___________
आणी (जज.यवतमाळ) येथील उपवविागीय िायाचलयाची ननभमचती िरण्यािाित
(२४) ३८२८९ (०५-०४-२०१८). श्री.ख्वाजा िेग, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.आनांद

ठािूर, अॅड.राहुल नावेिर, श्री.नरें द्र पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७०२१
ला ददनाांि १९ डडसेंिर, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदिाचत सन्माननीय
महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) आणी र् घा्ीं जी या दोन तालक्
ु याकरीता एक उपवर्भाग ननमााण
करण्याचा र् त्याचे मख्
ु यालय आणी येिे ठे र्ण्याचा ननणाय शासनाने हदनाींक
२६/७/२०१३

च्या

अधिसच
ू नेन्र्ये

घेतला

होता.तिावप,

या

ननणायावर्रुि

मा.उच्च न्यायालय खींडपीठ नागपरू येिे २ रर् याधचका दाखल झाल्या
होत्या. त्यार्र मा.उच्च न्यायालयाने उक्त अधिसच
ू ना सदर ननणायापरु ती रद्द

िातल केली र् वर्भागीय आयक्
ु त, अमरार्ती याींनी अजादाराची सन
ु ार्णी
घेऊन शासनास प्रस्तार् सादर करण्याचे आदे श हदले आहे त. त्यानस
ु ार

वर्भागीय आयक्
ु त, अमरार्ती याींनी अजादाराची सन
ु ार्णी घेऊन शासनास
प्रस्तार् सादर केला आहे. त्यानस
अधिसच
ु ार नहयाने ननणाय घेर्न
ू
ू ना
ननगाशमत करण्याची सरू
ु असलेली कायार्ाही पण
ू ा झाली आहे काय,
(२)

असल्यास,

मा.उच्च

न्यायालयाने

हदलेल्या

ननणायानस
ु ार

वर्भागीय

आयक्
ु ताींनी शासनाला केहहा प्रस्तार् सादर केला आहे, उक्त प्रस्तार्ाच्या
सींदभाात शासनाने ननणाय घेऊन त्यािाितची अधिसच
ू ना जारी केली आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून आणी र् घा्ीं जी या
दोन तालक्
ु याकरीता एक उपवर्भाग ननमााण करण्याचा र् त्याचे मख्
ु यालय
आणी येिे ठे र्ण्याची अधिसच
ू ना/ननणाय जारी करण्यािाित कोणती कायार्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०४-०६-२०१८) : (१) होय.

(२) र् (३) आणी र् घा्ीं जी या दोन तालक्
ु याींकरीता एक उपवर्भाग ननमााण
करण्यािाित र् त्याचे मख्
ु यालय आणी येिे ठे र्ण्यािाित प्रारुप अधिसच
ू ना
हदनाींक ०७/०५/२०१८ रोजी प्रशसि करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________
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जवाहरलाल नेहरु ग्रांथालय, मि
ुां ई ववद्यापीठ येथील
ग्रांथालयाची वेळ वाढवन
ू दे ण्यािाित

(२५) ३८६०५ (०५-०४-२०१८). श्री.जनादच न चाांदरू िर : सन्माननीय उच्च व तांत्र
भशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राजािाई ्ॉर्रमिील जर्ाहरलाल नेहरु ग्रींिालय, मि
ुीं ई वर्दयापीठ हे

सींध्याकाळी सहा र्ाजताच िींद करण्यात येत असल्यामळ
ु े सींध्याकाळच्या

र्ेळेत र्गा भरणाऱया वर्िीच्या पदहयत्ु तर शाखेच्या वर्दयार्थयांची अभ्यासाची
गैरसोय होत असल्याने त्याींच्यात नाराजीचे र्ातार्रण ननमााण झाल्याचे माहे
जानेर्ारी, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

वर्दयार्थयांनी

वर्द्यापीठाकडे

ग्रींिालयाची

दे ण्यािाित र्ारीं र्ार मागणी करण्यात येर्न
ू ही वर्दयापीठ

र्ेळ

र्ाढर्न
ू

प्रशासनाकडून

त्याींच्या मागण्याींकडे दल
ा करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष
(३)

असल्यास,

ग्रींिालयाची

र्ेळ

उपरोक्त

र्ाढर्न
ू

प्रकरणी

शासनाने

दे ण्यािाित

चौकशी

कायार्ाही

करुन

करुन

वर्दयापीठ

वर्दयार्थयांच्या

मागण्याकडे दल
ा करणाऱया दोर्ीींवर्रुध्द कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात
ु क्ष
येत आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववनोद तावडे (१५-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. मि
ुीं ई वर्द्यापीठाच्या

राजािाई ्ॉर्रमिील जर्ाहरलाल नेहरु ग्रींिालयाची र्ेळ सकाळी १०.०० ते
सींध्याकाळी ०७.०० र्ाजेपयंत आहे .

(२) हे खरे नाही. परीक्षेच्या काळात वर्द्यार्थयांच्या मागणीनस
ु ार राजािाई
्ॉर्रमिील जर्ाहरलाल नेहरु ग्रींिालयाची र्ेळ सींध्याकाळी ०९.०० र्ाजेपयंत
र्ाढवर्ण्यात येत.े

(३) वर्द्यार्थयांची सोय करण्यात आली आहे . त्यामळ
ु े कारर्ाई करण्याचा प्रश्न
उद्भर्त नाही.

(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.
___________
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राज्यातील सभु शक्षक्षत िेरोजगार अभियांत्याांच्या समस्याांिाित
(२६)

३८७२२

(०५-०४-२०१८).

श्री.सनतश

चहहाण,

श्री.ववक्रम

िाळे ,

श्री.अमरभसांह पांडडत : ददनाांि १४ डडसेंिर, २०१७ रोजी सिागह
ृ ाच्या पटलावर

ठे वण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १ मधील प्रश्न
क्रमाांि २८८७९ ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदिाचत सन्माननीय सावचजननि
िाांधिाम (सावचजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राज्यात ७२००० नोंदणीकृत सशु शक्षक्षत िेरोजगार अशभयींते असन
ू १०,०००
सशु शक्षक्षत

िेरोजगार

अशभयींत्याींना

मागील

१०

र्र्ाात

एकही

काम

न

शमळाल्याने त्याींना ठे केदारीचे नोंदणीचे नत
ु नीकरण करण्यास अडचणी येत
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सशु शक्षक्षत िेरोजगार अशभयींत्याींना (र्गा-५) रुपये ५० लक्ष
ऐर्जी (र्गा-४) रुपये १ को्ी ५० लक्ष मध्ये नोंदणी दे ण्याची कायार्ाही
करणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, एकापेक्षा जास्त अशभयींते एकत्र येर्न
ु सींयक्
ु त भागीदारी करुन
त्याींना ककमान रुपये ५ को्ी ककीं मतीच्या स्पिाात्मक ननवर्दे साठी मान्यता
दे णार आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करून

सशु शक्षक्षत

िेरोजगाराींना न्याय दे ण्याच्यादृष्ीने कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील
क्र.सीए्ी

(१९-०५-२०१८)

१०९७/प्र.क्र.४२/इमारत-२,

: (१) शासन ननणाय,

हदनाींक

११

फेब्रर्
ु ारी

सा.िाीं.वर्भाग

२००४

अन्र्ये

िेरोजगार अशभयींत्याींना त्याींच्यासाठी वर्हहत केलेल्या रक्कम रुपये ७५ लक्ष
ककीं मतीची कामे शमळाली नसल्याने पढ
ु ील कालार्िीत सध्
ु दा त्याींच्या नोंदणीचे
नत
ू नीकरण त्याींच्यासाठी वर्हहत केलेल्या आधिाक मयाादेच्या ककीं मतीची कामे
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शमळे पयंत वर्नाअ् करण्यात यार्े अशी सदर शासन ननणायामध्ये तरतद
ु

असल्यामळ
ु े त्याींना ठे केदारी नोंदणीचे नत
ू नीकरण करण्यात अडचणी येण्याचा
प्रश्न उद्भर्त नाही.

(२), (३), (४) र् (५) प्रश्न उद्भर्त नाही.
___________
शालेय अभ्यासक्रमामध्ये िृषी ववषय समाववष्ट्ट िरणेिाित
(२७)

३८७३४

(०५-०४-२०१८).

श्री.सनतश

चहहाण,

श्री.ववक्रम

िाळे ,

श्री.अमरभसांह पांडडत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५६२९ ला ददनाांि १२ डडसेंिर,

२०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदिाचत सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात शालेय अभ्यास क्रमात “कृर्ी शशक्षण” हा वर्र्य घेतल्यास कृर्ी
क्षेत्राच्या वर्कासािाित माहहतीचे ज्ञान प्राप्पत होऊन शेती उत्पादन र्

उत्पादनाचे सींशोिन करण्यास वर्द्यािांना लाभ होणार असल्यामळ
ु े शालेय
अभ्यास क्रमात “कृर्ी शशक्षण” हा वर्र्य घेण्यािाित मागणी होत आहे , हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

शालेय

अभ्यासक्रमात कृर्ी वर्र्य समावर्ष् करणेिाित कोणती कायार्ाही केली र्ा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववनोद तावडे (१९-०४-२०१८) : (१) होय.

(२) प्रािशमक शशक्षण अभ्यासक्रम-२०१२ मध्ये इ. ८ र्ी सामान्य वर्ज्ञान
वर्र्यात आहार आणण पोर्ण या केंद्र वर्र्यात कृर्ी र् कृर्ी तींत्रे या घ्काचा
समार्ेश करण्यात आलेला आहे . सदर घ्काअींतगात १) पारीं पाररक शेती २)
आिनु नक शेती तींत्रे या उपघ्काींचा समार्ेश करण्यात आला आहे .
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इ.९ र्ी र् १० र्ी च्या पायायपस्
ु तकामध्ये कृर्ी वर्कासाचे महत्र्ाचे

्प्पपे, जैर्तींत्रज्ञाींनामळ
ु े शेती हयर्स्िापनात झालेले िदल, जैर्तींत्रज्ञाींनाचे
हयार्हाररक

उपयोग,

सेंहद्रय

शेती,

कृर्ी

यािाितच्या माहहतीचा समार्ेश केलेला आहे .

पया्न,

शेतीपरू क

हयर्साय

शशक्षण हयर्सायाशभमख
हहार्े या दृष्ीने इ.९ र्ी र् १० र्ी साठी
ु

समग्र शशक्षा अशभयानाींतगात माध्यशमक स्तरार्रील हयर्साय शशक्षण अींतगात

National Skill Qualification Framework (NSQF) चे एकूण १० वर्र्य
सरू
ै ी कोणताही एक वर्र्य शाळाींना
ु करण्यात आलेले आहेत. १० वर्र्याींपक
ननर्डता येतो. त्यामध्ये शेती या वर्र्याचा समार्ेश आहे .
(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

राज्यातील वरीष्ट्ठ महाववद्यालयात रजा न ेेता पी.एच.डी.पदवीसाठी
लागलेला िालावधी पदोन्नती व िरतीसाठी ग्राहय धरण्यािाित

(२८)

३८७३७

(०५-०४-२०१८).

श्री.सनतश

चहहाण,

श्री.ववक्रम

िाळे ,

श्री.अमरभसांह पांडडत : सन्माननीय उच्च व तांत्र भशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील र्रीषठ महावर्द्यालयात सेर्ा अींतगात रजा न घेता पी.एच.डी.

पदर्ीसाठी लागलेला कालार्िी पदोन्नती र् भरतीसाठी शशक्षक अनभ
ु र् ग्राहय

िरण्याचा वर्द्यापीठ अनद
ु ान आयोगाने हदनाींक ४ फेब्रर्
ु ारी, २०१६ रोजी
ननणाय घेतला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वर्द्यापीठ अनद
ु ान आयोगाने सदर ननणायाची अींमलिजार्णी

करण्यासाठी सर्ा वर्द्यापीठाींना हदनाींक १ माचा, २०१६ रोजी कळवर्ले परीं तु
कोणतेही वर्द्यापीठ याची अींमलिजार्णी करत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायार्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.ववनोद तावडे (१८-०६-२०१८) : (१) होय, खरे आहे .

(२) र् (३) प्रश्नात नमद
ू केल्याप्रमाणे वर्द्यापीठ अनद
ु ान आयोगाने सदरचा

ननणाय सर्ा सींिधीं िताींना हदनाींक ०१ माचा, २०१६ च्या पत्रान्र्ये कळवर्ला आहे .
तिावप, यािाित शशक्षण सींचालनालय (उच्च शशक्षण) महाराषर राज्य याींनी
हदनाींक ६ मे, २०१७ रोजीच्या पत्रान्र्ये वर्द्यापीठ अनद
ु ान आयोगाकडून

स्पष्ीकरण मागवर्ण्यात आले र् नींतर हदनाींक १६ एवप्रल, २०१८ च्या
पत्रान्र्ये हदनाींक १ माचा, २०१६ चे पत्र रद्द करण्याची वर्द्यापीठ अनद
ु ान

आयोगाकडे वर्नींती केली आहे . सिि वर्द्यापीठ अनद
ु ान आयोगाच्या सदरहू
ननणायातील तरतद
ु राज्य शासनाने स्र्ीकारलेली नाही.
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

नागपरू येथील आयएएस सेंटरमध्ये मल
ु ीांच्या सरु क्षक्षतेसाठी
मदहला वाडचनची नेमणूि िरण्यािाित

(२९) ३९१७९ (०५-०४-२०१८). श्री.प्रिाश गजभिये : सन्माननीय उच्च व तांत्र
भशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वर्दभाातील वर्द्यार्थयांना आयएएस, आयपीएस परीक्षेच्या तयारीसाठी
नागपरू ात भारतीय सेर्ा पर्
ू ा प्रशशक्षण केंद्र उभारण्यात आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या आयएएस सें्रमध्ये ककती वर्द्यािी प्रर्ेश घेऊ शकतात,

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

मल
ु ीींच्या सरु क्षक्षततेसाठी महहला र्ाडानची नेमणूक करण्यािाित र् इतर सोयी
सवु र्िा दे ण्यािाित कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींिाची करणे काय आहे त ?

श्री.ववनोद तावडे (२०-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.

(२) सदर प्रशशक्षण केंद्राची प्रर्ेश क्षमता १२० एर्ढी आहे .
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(३) सदर प्रशशक्षण केंद्रासाठी महहला र्ाडानचे पद मींजूर नाही. मल
ु ीींच्या

सरु क्षक्षततेच्या दृष्ीकोनातन
ू सदर प्रशशक्षण केंद्राच्या र्सनतगह
ु ीींसाठी
ृ ामध्ये मल
स्र्तींत्र वर्ींग राखीर् ठे र्ण्यात आली असन
ू , आर्श्यक त्या सवु र्िा उपलब्ि
करुन दे ण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

डॉ िािासाहे ि आांिेडिर याांनी जनता साप्तादहिातन
ू
िेलेले भलखाण प्रिाभशत िरण्यािाित

(३०) ३९२४४ (०५-०४-२०१८). श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.नरें द्र पाटील : ताराांकित
प्रश्न क्रमाांि ३१८६३ ला ददनाांि ८ ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या

सांदिाचत सन्माननीय उच्च व तांत्र भशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) डॉ. िािासाहे ि आींिेडकर याींच्या सन १९३० ते १९५५ या काळात प्रकाशशत
झालेल्या

जनता

साप्पताहहकामिील

लेखनाचे

मळ
ू

दस्तऐर्ज

नागपरू

वर्द्यापीठाकडून डॉ. िािासाहे ि आींिेडकर चररत्र सािने प्रकाशन सशमतीस
माहे

ऑगस््,

२०१७

मध्ये

प्राप्पत

होर्न
ू ही

सदर

दशु माळ

साहहत्याच्या

प्रकाशनािाितची प्रकक्रया सरु
ु करण्यात आली नसल्याचे माहे जानेर्ारी, २०१८
मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जनता साप्पताहहकातील

उक्त शलखाण प्रकाशशत करण्यासाठी कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववनोद तावडे (१५-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

(२) नागपरू वर्द्यापाठाकडून सशमतीला मळ
ू (झेरॉक्स) दस्ताऐर्ज प्राप्पत झाले
असन
ू त्यार्र डी्ीपी प्रकक्रया सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________
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राज्यात सक्ष्
ु म व दठिि भसांचन योजनेचे अनद
ु ान
शेतिऱयाांना वाटप िरण्यािाित

(३१) ३९४२८ (०५-०४-२०१८). श्री.जगन्नाथ भशांदे, श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.सनु नल

तटिरे , अॅड.जयदे व गायिवाड, श्रीमती ववद्या चहहाण, श्री.ख्वाजा िेग,
श्री.रामराव वडिुते, अॅड.ननरां जन डावखरे , श्री.हे मत
ां टिले, श्री.ववक्रम िाळे ,
श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पावसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नावेिर,
श्री.आनांदराव पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४९१४ ला ददनाांि १९ डडसेंिर,

२०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदिाचत सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सक्ष्
ु म शसींचन योजनेच्या अींमलिजार्णीसाठी केंद्र शासनाकडून

राज्याकरीता मींजरू झालेल्या रुपये ३८० को्ी अनद
ु ानापैकी पहहल्या ्प्पप्पयात
रुपये १९० को्ी अनद
ु ान राज्य शासनास प्राप्पत झाले असन
ू राज्याच्या

हहश्श्याचा रुपये १२६ को्ी असे एकूण रुपये ३१६ को्ी अनद
ु ान शासनाला
उपलब्ि झाले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपलब्ि ननिीपैकी ६० ्क्के ननिी शेतकऱयाींना वर्तरीत

करण्यािाितचे आदे श कृर्ी आयक्
ु ताींनी माहे ऑक््ोिर, २०१७ मध्ये हदले
असन
ू कृर्ी वर्भागाच्या ऑनलाईन सींगणकीय गोंिळामळ
ु े सहा महहन्याींपासन
ू
सक्ष्
ु म शसींचन अनद
ु ानाचे वर्तरण प्रलींबित राहहले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यात शेतकऱयाींना हठिक शसींचनासाठी शमळणारे अनद
ु ान
हठिक िसवर्ल्यानींतर दोन र्र्ाानत
ीं र हदले जात असल्यामळ
ु े शेतकऱयाींना दोन
र्र्ााचे १३ ्क्के दराने हयाज भरार्े लागत असल्याने शेतकऱयाींना या
अनद
ु ानाचा कोणत्याही

प्रकारे

फायदा नसन
ू

तो केर्ळ

िँकानाच

होत

असल्याचे माहे जानेर्ारी, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, राज्यातील शेतकऱयाींना हठिक शसींचन अनद
ु ानासाठी केंद्र र्
राज्य शासनाने सन २०१७-१८ या कालार्िीत ककती ननिी मींजूर केला आहे,
त्यापैकी ककती शेतकऱयाींना ननिीचे र्ा्प करण्यात आले आहे ,
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सक्ष्
ु म र् हठिक

शसींचन अनद
ु ान योजनेंतगात सक्ष्
ु मशसींचन सींच िसर्न
ू अनद
ु ानासाठी प्रस्तार्
सादर केलेल्या शेतकऱयाींची मोका तपासणी करून अनद
ु ान रक्कम र्ेळेत अदा
करण्यािाित कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील (२३-०५-२०१८) : (१) केंद्र शासनाने, केंद्र हहश्श्याचा मींजरू
ननयतहयय रुपये ३८० को्ी पैकी रुपये ३१५ को्ी एर्ढा ननिी उपलब्ि
करुन हदला आहे . राज्य हहश्श्याचा आर्श्यक ननिी जजल्हा वर्कास ननिी
मिून उपलब्ि करुन घेण्यात येतो.
(२) नाही.

(३) पर्
ु ा सींमती प्राप्पत शेतकऱयाींनी सक्ष्
ु म शसींचन सींचाची उभारणी करुन

अनद
ु ानासाठी प्रस्तार् सादर केल्यानींतर मोका तपासणी करुन शेतकऱयाींच्या
िँक खात्यार्र अनद
ु ानाची रक्कम जमा करण्यात येत.े

(४) र् (५) केंद्र शासनाकडून रुपये ३१५ को्ी एर्ढा ननिी प्राप्पत झाला आहे .
त्याप्रमाणात आर्श्यक राज्य हहस्सा जजल्हा वर्कास ननिीमिून उपलब्ि

करुन घेणार आहे . मराठर्ाडा वर्भागासाठी राज्य शासनाने रुपये ११४ को्ी
एर्ढा ननिी उपलब्ि करुन हदला आहे .

सदर ननिीमिून १६९११३ शेतकऱयाींच्या िँक खात्यार्र अनद
ु ानाची

रक्कम रुपये ४२५.३० को्ी जमा करण्यात आली आहे . उर्ाररत १९४०६५
शेतकऱयाींच्या िँक खात्यार्र अनद
ु ानाची रक्कम जमा करण्याची कायार्ाही सरु
ु
आहे .

(६) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

श्रीिृष्ट्णा नगर, धचत्रनगरी (गोरे गाव, मि
ुां ई) येथील शौचालयाचे
िाांधिाम ननष्ट्िाभसत िेल्यािाित

(३२) ३९६६२ (०५-०४-२०१८). श्रीमती ववद्या चहहाण : सन्माननीय साांस्िृनति
िायच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) श्रीकृषणा नगर, धचत्रनगरी (गोरे गार्, मि
ुीं ई) येिे भारत सरकारच्या स्र्च्छ
भारत अशभयानाींतगात िाींिण्यात आलेल्या १२ शौचालयाच्या िाींिकामासाठी
एकूण ककती खचा आला, तसेच सदर शौचालयाचे िाींिकाम गोरे गार् येिील
स्िाननक

लोकप्रनतननिीच्या

तक्रारीर्रुन

कफल्मशस्ीच्या

अधिकाऱयाींनी

पोशलसाींच्या सींरक्षणात िल
ा णे तोडुन ्ाकले, हे
ु डोझर र् कामगार आणुन पण
ू प
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लोकप्रनतननिीच्या शासकीय ननिीचा र्ापर करुन स्िाननक
नागररकाींच्या र् रहहर्ाश्याींच्या सोयीसाठी िाींिलेले स्र्च्छता गह
ृ तोडण्याची
कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, स्िाननक लोकप्रनतननिीने धचत्रनगरीत फु्पािर्र शौचालय
िाींिले असन
ू तेिे राहत असलेल्या शशर्सैननकाींनी स्िाननक लोकप्रनतननिीींच्या
आश्रयाने अनधिकृत ३० x ३० चे तीन गाळे िाींिले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले तद्नस
ु ार नर्ीन स्र्च्छता गह
ु े स्िाननक
ृ पाडल्यामळ
नागररकाींची/रहहर्ाींश्याची

झालेली

गैरसोय

कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

दरु

करण्याच्यादृष्ीने

कोणती

(५) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववनोद तावडे (२८-०५-२०१८) : (१) अींशत: हे खरे आहे .

श्रीकृषणा नगर, धचत्रनगरी येिे अनधिकृतररत्या िाींिण्यात आलेल्या

शौचालयाींच्या िाींिकामावर्रुध्द महामींडळामाफात हदींडोशी पोलीस ठाणे येिे

तक्रार दाखल करण्यात आली होती. सदर अनधिकृत िाींिकाम महामींडळाने
तोडण्याची कायार्ाही केली असन
ू तोडण्यात आलेली शौचालये ही स्र्च्छ
भारत अशभयानाींतगात िाींिण्यात आली नहहती.

(२) तोडण्यात आलेले शौचालये ही अनधिकृतररत्या िाींिण्यात आली होती.

(३) र् (४) र्रील शौचालयाहयनतररक्त कफल्मशस्ी रस्त्याच्या फु्पािर्र
महानगरपाशलकेने शौचालय िाींिले आहे . सदर शौचालयासाठी धचत्रनगरी
महामींडळाकडून NOC घेतलेली नाही. सदर रस्ता धचत्रनगरीच्या हद्दीमध्ये
असन
ू

त्याची

दे खभाल

दरु
ु स्ती

महानगरपाशलकेकडून

करण्यात

येत.े
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धचत्रनगरीच्या हद्दीर्र काही हठकाणी अनतक्रमण झाले आहे . सदर अनतक्रमण
ननषकासनािाित कायार्ाही करण्याकरीता जजल्हाधिकारी, मि
ुीं ई उपनगर याींना
कळवर्ण्यात आले आहे .

(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

महात्मा र्ुले आणण िारतरत्न डॉ.िािासाहे ि आांिेडिर
याांच्या वाङमय िोषाचे िाम सरु
ु िरण्यािाित

(३३) ३९६९४ (०६-०४-२०१८). श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि
ऊर्च

िाई

जगताप,

श्री.रामहरी

रुपनवर,

श्री.आनांदराव

पाटील,

श्रीमती

हुस्निानू खभलर्े, श्री.सि
ु ाष झाांिड, श्री.अमरनाथ राजरू िर : सन्माननीय
उच्च व तांत्र भशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महाराषरातील महात्मा फुले आणण भारतरत्न डॉ.िािासाहे ि आींिेडकर

याींच्या परीं परे तील लेखक, साहहत्य चळर्ळी, कायाकते याींची समग्र माहहती

दे णारा र्ाङमय कोर् तयार करण्याचे शासनाच्या वर्चारािीन असन
ू मागील
सम
ु ारे साठ र्र्ाातील माहहतीचा त्यासाठी वर्चार करण्यात येणार आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ननणाय घेण्यात आला आहे काय, ननणायाचे
स्र्रुप काय आहे, सदर ननणायाच्या अींमलिजार्णीसाठी कोणत्या यींत्रणा
ननमााण करण्यात आल्या, तसेच यासाठी ककती ननिीची आर्श्यकता आहे र्
ककती ननिी उपलब्ि करुन दे ण्यात आला आहे ,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन र्ाङमय कोर्ाचे
काम सरु
ु करण्यािाित कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.ववनोद तावडे (१५-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्भर्त नाही.
(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________
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राज्यातील अल्पसांख्याांिाांच्या िल्याणासाठी ननधी उपलब्ध िरण्यािाित
(३४) ३९६९८ (०५-०४-२०१८). श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि
ऊर्च िाई जगताप, श्रीमती हुस्निानू खभलर्े, श्री.आनांदराव पाटील, श्री.रामहरी
रुपनवर, श्री.सि
ु ाष झाांिड, श्री.अमरनाथ राजरू िर, डॉ.सध
ु ीर ताांिे :
सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१)

राज्यातील

अल्पसींख्याींकाींच्या

कल्याणासाठी

रािवर्ण्यात

येणाऱया

राज्यस्तरीय योजनाींसाठी सन २०१७-१८ मध्ये रुपये ३३२ को्ी इतका ननिी
उपलब्ि करण्याचे प्रस्तावर्त होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननिीपैकी ककती ननिी अल्पसींख्याींकाींच्या कल्याणासाठी

रािर्ार्याच्या योजनाींकरीता उपलब्ि करण्यात आला आहे र् त्यातन
ु कोणत्या
योजना

रािवर्ण्याचे

सद्य:जस्िती काय आहे ,

प्रस्तावर्त

करण्यात

आले

आहे

र्

त्यािाितची

(३) असल्यास, प्रस्तावर्त असलेल्या रुपये ३३२ को्ी ननिीपैकी उर्ाररत ननिी
वर्तरीत न करण्याची कारणे काय आहे त र् सदर ननिी केहहा उपलब्ि
करण्यात येणार आहे,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अल्पसींख्याींकाींच्या
कल्याणासाठी ननिी उपलब्ि
करण्यात येत आहे ,

करण्यािाित कोणती कायार्ाही केली र्ा

(५) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववनोद

तावडे

(२५-०५-२०१८)

:

(१)

राज्यातील

अल्पसींख्याींकाींच्या

कल्याणासाठी रािवर्ण्यात येणाऱया राज्यस्तरीय योजनाींसाठी सन २०१७-१८
मध्ये रुपये ३३२ को्ी इतका ननिी उपलब्ि करण्यात आला आहे .

(२) अल्पसींख्याींक वर्भागासाठी राज्यस्तरीय योजनाींसाठी सन २०१७-१८ साठी

रुपये २८१.६३ को्ी ननिी प्रत्यक्षात वर्तररत करण्यात आला होता. सदर
ननिीतन
ू
येणाऱया

राज्यशासनामार्फात

एकूण

२६

अल्पसींख्याींकाींच्या

योजनाींसाठी

ननिीचा

सदरिाितचे वर्र्रणपत्र खालीलप्रमाणे आहे .

वर्कासासाठी

वर्ननयोग

रािवर्ण्यात

करण्यात

आला.

वि.प. ५ (38)

सन २०१७-१८ करीता ननयतहयय / अिासक
ीं ल्पीय तरतद
ू /वर्तरण
वर्भागाचे नार् : अल्पसींख्याक वर्कास वर्भाग

हदनाींक

रुपये को्ीत

६/०२/२०१८
सन २०१७१८ करीता

अ.क्र.

मींजरू मूळ

ननयतहयय

१
२
३

४
५
६
७
८

९

१०
११
१२

मोफत शशकर्णी र् सींलग्न योजना याकरीता

च्या वर्त्त
वर्भाग
शासन

ननणायानस
ु ार
उपलब्ि

वर्भागामाफात
वर्तरीत
तरतूद

अिासींकजल्पय
तरतद
ू
(८०%)

३.००

२.४०

०.७९

२.००

१.६०

१.६०

२५.००

२०.००

२०.००

१४.००

११.२०

१८.५५

२.००

१.६०

१.६०

२.००

१.६०

१.६०

प्रशशक्षण र् योजनाींना प्रशसध्दी दे ण्याकरीता

१.९०

१.५२

०.६३

अल्पसींख्याक िहुल क्षेत्रासाठी िहुक्षेबत्रय
वर्कास योजना - राज्याचा हहस्सा (केंद्र

३५.००

३५.००

४.८०

५.००

४.००

९.००

१०.००

८.००

०.४९

१००.००

१००.००

१०७.२९

सहायक अनद
ु ान

अल्पसींख्याक सकेंहद्रत क्षेत्रातील औद्योधगक
प्रशशक्षण (ITI) सींस्िाींना सहायक अनद
ु ान

अल्पसींख्याक सींकेंहद्रत क्षेत्रातील क्षेत्रवर्कास
योजनेकरीता सहायक अनद
ु ान

शहराींमिील अल्पसींख्याींक समाजातील
मुलीींकरीता र्सतीगह
ृ ाींकरीता सहायक
अनद
ु ान

अल्प कालार्िीत हयर्सायार्र आिाररत
पायायक्रमाींकरीता सहायक अनद
ु ान

स्र्यींसहाय ग्ाींकरीता सहायक अनद
ु ान
हे ल्पलाईन करीता सहायक अनद
ु ान

अल्पसींख्याकाींच्या समस्याींिाित सींशोिन,
सहायक अनद
ु ान

परु स्कृत योजना)

राज्य अल्पसींख्याक आयोगाला सहायक

अनद
ु ान (पोलीस प्रशशक्षण, मराठी फाउीं डेशन
कोसा इ.)

हज कशम्ीला सहायक अनद
ु ान (औरीं गािाद
येिे हज हाऊस िाींिणे)

उच्च शशक्षण घेणाऱया अल्पसींख्याींक

वर्द्यार्थयांकरीता शशषयर्त्ृ ती योजना

०.१०

०.०८

०.०८
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१३
१४
१५

अल्पसींख्याींक शाळाींना पायाभूत सुवर्िा

२०.००

१६.००

१२.५२

र्क्फ िोडााकरीता सहायक अनद
ु ान

५.००

४.००

०.४२

तींत्रननकेतन (Polytechnic) सींस्िा सरु
ु

२.००

१.६०

११.६०

१५.००

१२.००

१४.९४

परु वर्ण्याकरीता सहायक अनद
ु ान

अल्पसींख्याींक वर्द्यार्थयांसाठी नर्ीन
करण्यासाठी सहाय्यक अनद
ु ान

अल्पसींख्याींक वर्द्यार्थयांसाठी वर्द्यमान
१६

औद्योधगक प्रशशक्षण सींस्िाींमध्ये दस
ु री /
नतसरी पाळी सुरु करण्याकरीता सहायक
अनद
ु ान

१७

अल्पसींख्याींक िहुल क्षेत्रासाठी िहुक्षेबत्रय
वर्कास योजना - केंद्राचा हहस्सा (केंद्र

७५.००

७५.००

६.२५

१८

उदा ु घराकरीता सहायक अनद
ु ान

८.००

६.४०

४.०७

९.००

७.२०

११.१९

८.००

६.४०

५.३६

३५.५०

२८.४०

२८.४०

०.५०

०.४०

०.३९

२५.००

२५.००

२५.००

०.५०

०.४०

०.५०

०.००

--

०..००

०.००

--

०.००

१९
२०

परु स्कृत योजना)

उदा ु अकादमीकरीता सहायक अनद
ु ान

अल्पसींख्याींक वर्द्यार्थयांसाठी वर्द्यमान
तींत्रननकेतन (Polytechnic) सींस्िाींमध्ये
दस
ु री पाळी सुरु करण्याकरीता सहायक

१.००

०.८०

०.८०

अनद
ु ान
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७

मदरसा आिनु नकीकरण योजनेकरीता
सहायक अनद
ु ान

अल्पसींख्याींक सींकेहद्रत ग्राशमण क्षेत्रात क्षेत्र
वर्कास योजनेकरीता सहायक अनद
ु ान

ई-गहहनान्स प्रकल्प रािवर्ण्यासाठी तरतूद
मौलाना आझाद अल्पसींख्याींक आधिाक

वर्कास महामींडळाला भाग भाींडर्ली अींशदान
राषरीय अल्पसींख्याींक वर्कास र् वर्त्त
महामींडळाला भागभाींडर्ली अींशदान

केंद्रपरु स्कृत प्रिानमींत्री आर्ास योजना
(ग्रामीण)

अल्पसींख्याींक यींत्रमाग िारकाींसाठी योजना
एकूण (राज्याचा हहस्सा)

३२९.५०

२९५.६०

२८१.६३

एकूण

४०७.००

३७०.६०

२८७.८८

एकूण (केंद्राचा हहस्सा)

७५.००

७५.००

६.२५

(३) रुपये ३३२.०० को्ी इतका पण
ा णे वर्तररत न करण्याची कारणे
ू प
खालीलप्रमाणे आहे त,
(i) वर्त्त

वर्भागाच्या

हदनाींक

०६/०२/२०१८

च्या

पररपत्रकान्र्ये

अिासक
ीं जल्पत ननिी खचा करण्याची मयाादा ८०% इतकी वर्हहत
करण्यात आली होती.
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(ii) केंद्र परु स्कृत प्रिानमींत्री आर्ास योजना र् अल्पसींख्याींक यींत्र भाग

िारकाींसाठी या दोन योजनाींतगात रुपये २.५० को्ी उपलब्ि होता
तिावप ननिीची मागणी प्राप्पत न झाल्यामळ
ीं जल्पत
ु े ननिी अिासक
करण्यात आला नाही.

(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.
(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

राज्यातील समद्र
ु किनाऱयाांवर एलईडी ददहयाद्वारे मासेमारी
िरणाऱयाांवर िारवाई िरण्यािाित

(३५) ३९७७८ (०५-०४-२०१८). श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि
ऊर्च िाई जगताप, डॉ.सुधीर ताांि,े श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.प्रववण दरे िर,
श्री.प्रसाद

लाड,

श्री.आनांद

ठािूर,

अॅड.राहुल

नावेिर,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.ख्वाजा िेग, श्री.किरण पावसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.जगन्नाथ भशांदे,
श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) समद्र
ु ातील मासळीच्या प्रजननार्र आणण नतच्या नैसधगाक अधिर्ासार्र

एलईडी हदहयाींच्या पररणाम होत असल्याने राज्यात एलईडीद्र्ारे मासेमारीर्र
िींदी घालण्यात आली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

अपरु े

मनषु यिळ

र्

सािनसामग्र
ु ीमळ
ु े

उक्त

प्रकरणी

मत्स्यहयर्साय वर्भागामाफात सक्षमपणे कारर्ाई होत नसल्याचे ननदशानास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील समद्र
ु
ककनाऱयाींर्र एलईडी हदहयाद्र्ारे मासेमारी करणाऱयाींर्र िडकपणे कारर्ाई
करण्यासाठी

मत्स्यहयर्साय

वर्भागाला

आर्श्यकती

सािनसामग्र
ु ी

र्

मनषु यिळ उपलब्ि करुन दे ण्यािाित कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.महादे व जानिर (१५-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) एलईडी द्र्ारे मासेमारी करणाऱयाींना प्रनतिींि करण्यासाठी ठाणे-पालघर
साठी १ गस्ती नौका, मि
ींु ई शहर-उपनगर साठी १ गस्ती नौका, तर
रत्नाधगरी र् शसींिद
ु ग
ु ा जजल््यासाठी प्रत्येकी १ गस्ती नौका कायारत असन
ू

एलईडी द्र्ारे मासेमारी करणाऱया २५ नौकाींर्र महाराषर सागरी मासेमारी
ननयमन अधिननयम अींतगात कारर्ाई करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

म्हाडाचे अध्यक्ष व सदस्याांची नेमणि
ू िरण्यािाित
(३६)

हुस्निानू खभलर्े :
गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ ननमाचण मांत्री पढ
(१)

३९७८९

(०६-०४-२०१८).

सर्ासामान्य

मि
ुीं ईकराींना

श्रीमती

परर्डणाऱया

दरात

घरे

सन्माननीय

दे ण्याचा

लौककक

असलेल्या म्हाडाचे अध्यक्ष र् सदस्य ही पदे ररक्त असल्याने दाद कोणाकडे

मागायची असा सर्ासामान्याींना प्रश्न पडला असल्याचे हदनाींक २१ नोहहें िर,
२०१७ रोजी र्ा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभाात शासनाने ननणाय घेऊन सदर महामींडळार्र अध्यक्ष

र् सदस्याींच्या नेमणक
ू ा करण्यािाित कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.प्रिाश महे ता (१२-०६-२०१८) : (१), (२) र् (३) महाराषर गह
ृ ननमााण र्
क्षेत्र वर्कास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष र् सदस्य तसेच सदरहू प्राधिकरणाींतगात
वर्भागीय मींडळाींचे सभापती र् सदस्य अशा अशासकीय पदाींपक
ै ी पण
ु े
गह
ृ ननमााण र् क्षेत्र वर्कास मींडळाच्या सभापतीपदी श्री.समरजजतशसींह घा्गे

याींची हदनाींक १०/०४/२०१७ रोजीच्या अधिसच
ु नेद्र्ारे ननयक्
ु ती करण्यात आली
आहे . उर्ाररत सर्ा अशासकीय पदे ररक्त आहे त.
आहे .

सदरहू अशासकीय पदे भरण्याच्या अनर्
ीं ाने पढ
ु ग
ु ील कायार्ाही सरु
ु
___________

वि.प. ५ (42)

रायगड जजल््यातील मच्छी मरति
ू ीचा सवेक्षण प्रत्येि वषी िरण्यािाित
(३७) ३९८९३ (०५-०४-२०१८). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मत्स्यवविास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रायगड जजल््यातील मत्स्यहयर्साय वर्भागाकडून दर ३ र्र्ांनी मच्छी
सर्ेक्षण केले जाते, त्याप्रमाणे अशलिाग तालक्
ु यातील सर्ा मजच्छमार सींस्िाींचा
मच्छी

मरतक
ू ीचा

सर्ेक्षण

करून

ते

एकबत्रत

करून

त्यार्रून

मच्छी

मरतक
ू ीची सरासरी काढून ननकर् काढण्यात येतो हीच पररजस्िती रायगड
जजल््यातील वर्वर्ि मजच्छमार सींस्िाींची आहे , हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वर्वर्ि मजच्छमार सींस्िाींना कमी अिज क प्रमाणात मच्छी

मरतक
होत असल्याने काही सींस्िाींना जास्त प्रमाणात नफा शमळतो तर
ू
काही सींस्िा तोट्यात असतात त्यामळ
ु े मत्स्य वर्भागाकडून काढण्यात येत
असलेल्या

मच्छी

मरतक
ू ीच्या

सरासरीमळ
ु े

तोट्यात

असणाऱया

दषु काळग्रस्त म्हणून जाहीर होर्ू शकत नाही, हे ही खरे आहे काय,

सींस्िा

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दरर्र्ी प्रत्येक
सींस्िार्ार मच्छी मरतक
ू ीचा सर्ेक्षण करण्यासाठी कोणती कायार्ाही केली र्ा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.महादे व जानिर (०७-०६-२०१८) : (१) नाही, हे खरे नाही.
(२), (३) र् (४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

िल्याण पव
ू च (जज.ठाणे) िागात तहभसल िायाचलयाचे
वविागीय िायाचलय सरु
ु िरण्यािाित

(३८) ४००४४ (०५-०४-२०१८). श्री.जगन्नाथ भशांदे : सन्माननीय महसल
ू मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

कल्याण

पर्
ू ा

(जज.ठाणे)

भागातील

नागररकाींना

महसल
ू ी

कामे

र्

वर्द्यार्थयांचे दाखले इ. कामाींसाठी कल्याण पजश्चमेतील तहशसल कायाालयात
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जार्े लागत असल्याने नागररकाींचा र्ेळ र् पैशाचा अपहयय होत असल्याने,

कल्याण पर्
करण्यािाितची मागणी
ू ा पररसरात तहशसल कायाालय सरु
ु

कल्याण (पर्
ू )ा भागातील ज्येषठ नागररक सेर्ा सींघाने मा.मख्
ु यमींत्री याींच्याकडे
हदनाींक १५ जानेर्ारी, २०१८ रोजी र्ा त्यासम
ु ारास केली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कल्याण (पर्
ू )ा
भागात तहशसल कायाालयाचे वर्भागीय कायाालय सरु
ु करण्यािाित कोणती
कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०४-०६-२०१८) : (१) होय.

(२) तालक
ु ा वर्भाजनाचे ननकर् ननजश्चत करण्यािाित वर्भागीय आयक्
ु त,

कोकण याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती गठीत करण्यात आली होती. सदर
सशमतीचा अहर्ाल शासनास प्राप्पत झाला आहे . सदर अहर्ालाची तपासणी
करुन तालक
ु ा वर्भाजनाचे ननकर् ननजश्चत करण्याकामी िोरणात्मक ननणाय
घेण्याच्यादृष्ीने प्रस्तार् मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार

आहे . मींबत्रमींडळाच्या मान्यतेने ननजश्चत होणाऱया ननकर्ाींप्रमाणे प्रकरणपरत्र्े
नर्ीन तालक
ु ा ननशमाती सींदभाात ननणाय घेण्याचे सींकजल्पत आहे .

ठाणे जजल््यातील कल्याण तालक्
ु यातील कल्याण (पर्
ू )ा भागात अपर

तहशसलदार कायाालय स्िापन करण्याची िाि सद्या शासनाच्या वर्चारािीन
नाही.

(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

राज्यातील िौशल्य वविास िायचक्रमािाित
(३९)

४००९३

(०६-०४-२०१८).

श्रीमती ववद्या

चहहाण,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.किरण पावसिर, श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय िौशल्य वविास व
उद्योजिता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील तरुणाींमध्ये रोजगार क्षमता र्ाढार्ी र् त्याींना कौशल्य
वर्कासाचे प्रशशक्षण दे ण्याच्या उद्देशाने पींडडत हदनदयाळ उपाध्याय या केंद्र

शासनाच्या कौशल्य वर्कास कायाक्रमाची अींमलिजार्णी राज्यात सन २०१४
पासन
ू करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गेल्या तीन र्र्ाात या योजनेंतगात ककती तरुणाींना कौशल्य
वर्कासाच्यादृष्ीने कोणकोणत्या उद्योगाचे प्रशशक्षण दे ण्यात आले आहे ,

(३) असल्यास, कौशल्य वर्कास प्रशशक्षण दे ण्यासाठी कोणकोणत्या सींस्िाींची

ननर्ड करण्यात आली होती र् त्यासाठी कोणते ननकर् ननजश्चत करण्यात
आले होते,

(४) असल्यास, कौशल्य वर्कास योजनेंतगात घेतलेल्या प्रशशक्षणाच्या आिारे
ककती तरुणाींनी आपला स्र्यींरोजगार सरु
ु केला आहे ,

(५) असल्यास, कौशल्य वर्कास कायाक्रम रािवर्ण्यासाठी गेल्या तीन र्र्ाात
र्र्ाननहाय ककती रक्कम खचा करण्यात आली आहे ,
(६) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सांिाजी पाटील-ननलांगेिर (१५-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे , दीनदयाल
उपाध्य अींत्योदय योजना-राषरीय नागरी उपजीवर्का अशभयानाींतगात कौशल्य

प्रशशक्षणाद्र्ारे रोजगाराची उपलब्िता या उपाींगाची अींमलिजार्णी सन २०१४
पासन
ू करण्यात येत आहे .

(२) सन २०१५-१६ ते सन २०१७-१८ या ३ र्र्ााच्या कालार्िीत १,००,७३९
उमेदर्ाराींना कौशल्य प्रशशक्षण दे ण्यात आलेले असन
ू त्याींना केंद्र शासनाच्या
NCVT माफात मान्यताप्राप्पत ७० सेक््रमिील ६२९ तसेच SSC माफात

मान्यताप्राप्पत ३८ प्रकारच्या क्षेत्रातील हयार्सानयक अभ्यासक्रमाींचे कौशल्य
प्रशशक्षण दे ण्यात येत.े

(३) कौशल्य प्रशशक्षण दे ण्यासाठी केंद्र शासनाच्या NCVT/ SSC माफात

अभ्यासक्रमार्र आिाररत ननकर् जसे उपलब्ि जागा, आर्श्यक र्ीजभार,
सािन- सामग्र
ु ी, प्रशशक्षकाींची पात्रता या ननकर्ाींर्र हयार्सानयक प्रशशक्षण

सींस्िेची ननर्ड करण्यात येत.े माहे माचा २०१८ अखेर राज्यात एकुण ३२४६
प्रशशक्षण सींस्िाींना सधू चिध्दता प्रदान करण्यात आली आहे .
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(४) सदर कौशल्य वर्कास योजनेतग
ीं त
ा एकुण ९३७ उमेदर्ाराींनी स्र्ींयरोजगार
सरू
ु केलेला आहे .
(५)

दीनदयाल

उपाध्य

अींत्योदय

योजना-राषरीय

नागरी

उपजीवर्का

अशभयानाींतगात कौशल्य प्रशशक्षणाद्र्ारे रोजगाराची उपलब्िता या उपाींगाची

अींमलिजार्णी करताना गेल्या तीन र्र्ाात खालीलप्रमाणे ननिी खचा करण्यात
आलेला आहे .

सन २०१५-१६ :-

रुपये ९७.७७ लाख

सन २०१७-१८ :-

रुपये ६३४१.०० लाख

सन २०१६-१७ :(६) प्रश्न उद्भर्त नाही.

रुपये ८२३.२६ लाख

___________

राज्यात दध
ु योजना व भशतिरण िेंद्र सरु
ु िरण्यािाित
(४०) ४०२०१ (०५-०४-२०१८). श्रीमती जस्मता वाे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि
३५९१५ ला ददनाांि १९ डडसेंिर, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदिाचत
सन्माननीय दग्ु धवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात िींद पडलेल्या आणण िींद पडण्याची शक्यता असलेल्या शासकीय

दि
ु योजना र् शीतकरण केंद्राचे खाजगी सार्ाजननक सहभागाच्या तत्र्ार्र

पन
ु जीर्न करण्यासाठी ताींबत्रक सल्लागाराची ननयक्
ु ती करण्याचा ननणाय
शासनाने

माहे

ऑक््ोिर,

२०१७

मध्ये

र्ा

त्यादरम्यान

घेतला

असन
ू

शासनाच्या मालकीच्या पण
ा णे िींद असलेल्या १२ दि
ू प
ू योजना र् ४५ दि
ु
शीतकरण केंद्रे पन्
ु हा सरू
ु करण्यात येणार आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आरे उत्पादने अन्य दक
ु ाने र् मॉल्समध्ये वर्कण्याची मभ
ु ा

हदली जाणार असताना नत
ु नीकरासाठी रुपये २५० ते ३०० को्ी खचा अपेक्षक्षत
असताींना

मि
ुीं ई,

पण
ु े,नाींदेड,

अहमदनगर

येिील

उर्ाररत

सर्ा डिघाईस

आलेल्या दि
ु योजना र् शशतकरण केंद्रास अिासहाय्य दे ण्यास येणार आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायार्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.महादे व जानिर (१४-०५-२०१८) : (१), (२) र् (३) शासकीय दि
ू योजना र्
शीतकरण

केंद्राींचे

खाजगी

सार्ाजननक

सहभागाच्या

तत्र्ार्र

पन
ु जीवर्त

करण्यासाठी ताींत्रीक सल्लागाराची नेमणूक करण्यास मान्यता दे ण्यात आली

आहे . ताींबत्रक सल्लागाराच्या अहर्ालानस
ु ार अींनतम ननणाय घेऊन योजना
रािवर्ण्यात येणार आहे .

(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

मांत्रालय, मि
ुां ई येथे रां गीत पेहहर ब्लॉि िसववण्याच्या
िामात गैरहयवहार झाल्यािाित

(४१) ४०३११ (०५-०४-२०१८). प्रा.अननल सोले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५५०२
ला ददनाांि १२ डडसेंिर, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदिाचत सन्माननीय

सावचजननि िाांधिाम (सावचजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) मि
ुीं ईतील मींत्रालयाच्या आर्ारात रीं गीत पेहहर ब्लॉक िसवर्ण्याचे कामात

गैरहयर्हार झाल्याप्रकरणी प्राप्पत झालेल्या तक्रारीच्या अनर्
ीं ाने अधिक्षक
ु ग
अशभयींता, सार्ाजननक िाींिकाम, दक्षता पिक मींडळ, मि
ुीं ई याींना सखोल
चौकशी करून सवर्स्तर अहर्ाल सादर करण्यािाित ननदे श दे ण्यात आले
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानर्
ीं ाने सवर्स्तर चौकशीची कायार्ाही पण
ु ग
ू ा झाली आहे

काय, चौकशीत काय आढळून आले र् तद्नस
ु ार सींिधीं ित दोर्ीवर्रुध्द कोणती
कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२१-०५-२०१८) : (१) होय.
(२) नाही.

(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.
___________
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शारररीि भशक्षण ववषयाचा ताभसि िदल िरुन ग्रेडपध्दती
ऐवजी गण
ु प्रकक्रया रािववण्यािाित

(४२) ४०३६६ (०५-०४-२०१८). प्रा.जोगेन्द्र िवाडे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि
३५२४३ ला ददनाांि २१ डडसेंिर, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदिाचत
सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शारररीक शशक्षण वर्र्याकडे ्ाईमपास म्हणन
ू िघण्याच्या र्त्ृ तीमळ
ु े हा
वर्र्य शालेय र्ेळापत्रकातन
ू हद्दपार होईल की काय अशी पररजस्िती ननमााण
झाली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शशक्षणासह वर्द्यार्थयांचा शारररीक वर्कास हहार्ा, वर्द्यािी
तींदरु
ु स्त हहार्ा, क्रीडा स्पिेचे हयासपीठ त्याला खुले हहार्े या उदात्त हे तन
ू े
शारररीक शशक्षण या वर्र्याचा समार्ेश शालेय र्ेळापत्रकात करण्यात आला

असन
ू पस्तीस शमनन्ाींच्या दोन ताशसका करुन हा वर्र्य हद्दपार करण्याचा
शासनाने ननणाय घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शारररीक शशक्षण

वर्र्याकरीता ग्रेडपध्दती ऐर्जी गण
ु प्रकक्रया रािवर्ण्यािाित कोणती कायार्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववनोद तावडे (२५-०५-२०१८) : (१) नाही.
(२) नाही.

(३) र् (४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

राज्यातील इांग्रजी माध्यमाच्या शाळाांमध्ये मल
ु ाांना दे ण्यात येणारे प्रोजेक्ट हे
लहान मल
ु ाांच्या िध्
ु दीमत्तेपेक्षा मोठ्या स्वरुपाचे असल्यािाित

(४३) ४०४०० (०५-०४-२०१८). श्री.पररणय र्ुिे : सन्माननीय शालेय भशक्षण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१)

राज्यातील

इींग्रजी

माध्यमाच्या

शाळाींमध्ये

प्रोजेक््च्या

नार्ाखाली

शाळकरी मल
ु ाींना घरी तयार करण्याकरीता दे ण्यात येणाऱया अनेक वर्वर्ि
िािीींमळ
ु े पालक र्गाात सींभ्रमाचे र्ातार्रण ननमााण झाल्याचे माहे जानेर्ारी,
२०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, घरी तयार करण्याकरीता दे ण्यात येणारे प्रोजेक्् हे लहान

मल
ु ाींच्या िध्
ु दीमत्तेपेक्षा खप
ु मोयाया स्र्रुपाचे असल्याने सदरहू प्रोजेक्् हे
पालकाींनाच तयार करुन द्यार्े लागतात त्यामळ
ु े लहान मल
ु ाींना याचा ककती

फायदा होत आहे यािाित शासनाने काही तज्ञ लोकाींची ननयक्
ु ती केली आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन लहान मल
ु ाींना याचा

कोणताच फायदा न होता उल् पालकाींना त्रास सहन करार्ा लागत असल्याने
यािाित कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववनोद तावडे (२५-०५-२०१८) : (१) नाही.
(२) नाही.

(३) र् (४) प्रश्न उद्भर्त नाही.
___________
रत्नाधगरी-िोल्हापरू -नागपरू या राष्ट्रीय महामागच प्रस्तावािाित
(४४) ४०५११ (०५-०४-२०१८). श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.ववक्रम िाळे , श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.किरण पावसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नावेिर, श्री.सनु नल

तटिरे , अॅड.जयदे व गायिवाड, श्रीमती ववद्या चहहाण, श्री.ख्वाजा िेग,

श्री.रामराव वडिुते, अॅड.ननरां जन डावखरे , श्री.जगन्नाथ भशांदे, श्री.सनतश
चहहाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७१९२ ला ददनाांि १७ माचच, २०१७ रोजी
ददलेल्या उत्तराच्या सांदिाचत सन्माननीय सावचजननि िाांधिाम (सावचजननि
उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपरू -मि
ींु ई समध्
ृ दी महामागााच्या ितीर्र रत्नाधगरी-कोल्हापरू -नागपरू

असा राषरीय महामागा तयार करण्याचा प्रस्तार् शासनाच्या वर्चारािीन आहे ,
हे खरे आहे काय,

वि.प. ५ (49)

(२)

असल्यास,

भस
ीं ादनाच्या
ू प

सींदभाात

शेतकऱयाींनी

घेतलेल्या

हरकती

वर्चारात न घेता भस
ीं ादन प्रकक्रयेत शेतकऱयाींना वर्श्र्ासात न घेता तसेच
ू प

त्याींच्याशी कोणत्याही प्रकारचा सींर्ाद न सािता रे डीरे कनरप्रमाणे दराची चचाा

केली नसताना तसेच आपल्या जशमनी शेतकऱयाींनी हदल्या नसताना हदनाींक ५
फेब्रर्
ु ारी, २०१८ रोजी ननवर्दा उघडण्यात येणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रस्तावर्त राषरीय महामागााला आपल्या जशमनी न दे ण्यािाित
७०० शेतकऱयाींनी हरकती दशावर्ल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या मागाार्रील पडर्ळर्ाडी, केले, केली, कुशशरे , ननगर्े दभ
ु ाला,
भय
ु े,

भय
ु ेर्ाडी

जठारर्ाडी र्

शशये

या

गार्ाींतन
ू

प्रादे शशक

योजनेनस
ु ार

राज्यमागा १९४ चे आरक्षण पडले असताना त्याच्या शेजारी उक्त गार्ातन
ू च

नर्ीन राषरीय मागा १६६ चे आरक्षण ्ाकण्यात आले असल्याने शेतकऱयाींना
पन्
ु हा जशमनी द्याहया लागणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायार्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२१-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. रत्नाधगरी-कोल्हापरू सोलापरू (रा.म.क्र.१६६),सोलापरू -तळ
ु जापरू (रा.म.मा.५२) र् तळ
ु जापरू -ि्
ु ीिोरी

(नागपरू ) (रा.म.क्र.३६१) ्या राषरीय महामागााच्या चौपदरीकरणाचा प्रकल्प
भारतीय राषरीय राजमागा प्राधिकरणामाफात रािवर्ण्यात येत आहे .

(२) भस
ीं ादनाची प्रकक्रया NH Act १९५६ च्या तरतद
ू प
ू ीनस
ु ार प्रगतीत असन
ू
काही गार्ाींची ३ (D) अधिसच
ू ना प्रशसध्द करण्यात आलेली असन
ू ननवर्दा
मागवर्ण्यात आल्या असन
२७/०४/२०१८ पयंत ननवर्दा सादर करण्याचा
ू
कालार्िी

असल्याचे

प्रकल्प

सींचालक,भारतीय

प्राधिकरण,कोल्हापरू याींनी कळवर्ले आहे .

राषरीय

राजमागा

(३) प्रस्तावर्त राषरीय महामागााला कोल्हापरू जजल््यामध्ये एकूण ४६५ र्
रत्नाधगरी जजल््यामध्ये एकूण ७४ अश्या एकूण ५३९ हरकती सींिधीं ित

भस
ीं ादन अधिकाऱयाींकडे प्राप्पत झाल्याचे / नोंदर्ल्याचे प्रकल्प सींचालक,
ू प
भारतीय राषरीय राजमागा प्राधिकरण, कोल्हापरू याींनी कळवर्ले आहे .
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(४) र् (५) चौपदरी रस्त्याींसाठी मानकाप्रमाणे आखणी करण्यासाठी भौशमनतक
सि
ु ारणा आर्श्यक असन
ू स्िाननक शेतकरी र् लोकप्रनतननिी याींचेसमर्ेत
चचाा करुन ताींबत्रक र् हयार्हारीकदृष्या आखणी अींनतम करण्याची कायार्ाही
प्रगतीत

असल्याचे

प्रकल्प

सींचालक,भारतीय

प्राधिकरण,कोल्हापरू याींनी कळवर्ले आहे .
(६) प्रश्न उद्भर्त नाही.

राषरीय

राजमागा

___________

िृषी वविागातील ररक्त पदे िरण्यािाित
(४५) ४०६८८ (०५-०४-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि ३५१५२ ला ददनाांि १२ डडसेंिर, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या
सांदिाचत सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याच्या कृर्ी वर्भागात ८३६७ पदे ररक्त असल्याचे माहे जानेर्ारी,
२०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरची पदे ररक्त असण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरील ररक्त पदे
भरण्यािाित कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील (२३-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .

माहे डडसेंिर, २०१७ अखेर कृर्ी वर्भागात ग्-अ ते ग्-ड मिील

एकूण ८६२३ पदे ररक्त आहे त.

(२) वर्त्त वर्भाग शासन ननणाय हदनाींक २ जून, २०१५ र् हदनाींक २५ मे,

२०१७ मिील मागादशाक सच
ू नाींनस
ु ार पदभरतीर्र असलेल्या ननिंिाींमळ
ु े सदर
पदे ररक्त आहे त.

(३) महाराषर कृर्ी सेर्ा ग्-ि (कननषठ) सींर्गाातील सरळसेर्ेच्या को्यातील

७९ पदाींसाठी महाराषर लोकसेर्ा आयोगास सन २०१७ मध्ये मागणीपत्र सादर

केलेले आहे, सदर पदाींसाठी लोकसेर्ा आयोगाकडून शशफारसपत्र प्राप्पत

झाल्यानींतर ननयक्
ु तीची कायार्ाही करण्यात येईल. तसेच सन २०१८ मध्ये ७१
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पदाींचे मागणीपत्र आयोगास सादर केलेले आहे . कृर्ी पयार्ेक्षक सींर्गाातील ६०

कमाचाऱयाींच्या कृर्ी अधिकारी पदार्रील पदोन्नतीचे आदे श हदनाींक ३०
जानेर्ारी, २०१८ रोजी ननगाशमत झाले आहे त.
सन

२०१५

च्या

ननर्ड

यादीतील

कृर्ी

सहाय्यक

सींर्गाातील

सरळसेर्ेच्या को्यातील ७३० ररक्त पदी ननर्ड झालेल्या उमेदर्ाराींना
ननयक्
ु तीपत्र दे ण्याची कायार्ाही वर्भागीय कृर्ी सहसींचालक स्तरार्र सरु
ु आहे

त्याचप्रमाणे कृर्ी सहाय्यक सींर्गाातील हदनाींक ३१/१२/२०१८ अखेरची सींभाहय

ररक्त पदे वर्चारात घेता सरळसेर्ेची एकूण ९०८ पदे भरण्यासाठी जाहहरात
वर्ज्ञापीत करण्यात आलेली आहे .

कृर्ी आयक्
ु तालयाच्या अधिनस्त महाराषर कृर्ी सेर्ेतील १०० ्क्के

ररक्त पदे भरण्यासाठी मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी मान्यता हदलेली आहे .
त्यानस
ु ार वर्त्त वर्भागाने ररतसर शासन ननणाय ननगाशमत केल्यानींतर ररक्त
पदे भरण्यािाित पढ
ु ील कायार्ाही करण्यात येणार आहे.
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

आांिोली (ता.सावांतवाडी, जज.भसांधुदग
ु )च ेाट मागाचच्या
पयाचयी मागाचस मांजूरी दे ण्यािाित

(४६)

४०८५६

(०५-०४-२०१८).

श्री.िाळाराम

पाटील,

श्री.जयांत

पाटील :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २९१५६ ला ददनाांि १७ माचच, २०१७ रोजी ददलेल्या
उत्तराच्या सांदिाचत सन्माननीय सावचजननि िाांधिाम (सावचजननि उपक्रम
वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आींिोली (ता.सार्ींतर्ाडी, जज.शसींिद
ु ग
ु )ा घा् मागाात र्ारीं र्ार दरड कोसळत
असल्याने सदर घा् मागा र्ाहतक
ू ीसाठी अनेक हदर्स िींद ठे र्ण्यात येत
असल्याने या आींिोली घा् मागााला पयाायी म्हणून केसरी-दाणोली-फणसर्डे,
चौकुळ-नेनेर्ाडी असा सम
ु ारे १० कक.मी. अींतराचा नर्ीन रस्ता तयार करण्यात

यार्ा म्हणून त्या पररसरातील ग्रामस्िाींनी सम
ु ारे २० र्र्ांपासन
ू सातत्याने
मा.मख्
ु यमींत्री,

मा.सार्ाजननक

िाींिकाम

मींत्री,

जजल्हाधिकारी,

शसींिद
ु ग
ु ,ा

कायाकारी अशभयींता, सार्ाजननक िाींिकाम वर्भाग, सार्ींतर्ाडी आदीींकडे लेखी
ननर्ेदनाद्र्ारे , आींदोलने करून मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, दरर्र्ीच्या रस्ते आराखड्यात या पयाायी मागााचा समार्ेश

करण्यात येत असतानाही आजशमतीस सदरहू पयाायी मागाास मींजूरी दे ण्यात
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

चौकशीच्या

उपरोक्त प्रकरणी

अनर्
ीं ाने
ु ग

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

सदरहू आींिोली घा् मागााला पयाायी मागााच्या
रस्त्याच्या कामास मींजूरी र् आर्श्यकती आधिाक तरतद
ू उपलब्ि करुन

रस्त्याींचे काम पण
ू ा करण्यािाित कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील (३०-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

पयाायी रस्त्याच्या काही लाींिीत काम करण्यासाठी आर्श्यक भम
ू ीचे

सींपादन करणेसाठीचे काम अिासक
ीं ल्पात समावर्ष् करण्यात आले आहे .
भस
ीं ादनाची कायार्ाही प्रगतीत आहे .
ू प

(३) र् (४) आींिोली घा्ातील रस्त्यासाठी पयाायी रस्ता म्हणून दाणोलीकेसरी-फणसर्डे-नेनेर्ाडी चौकुळ रस्ता प्रजजमा ६० चा र्ापर करण्याचे

ननयोजन आहे . या रस्त्याच्या कक.मी. ९/४०० ते कक.मी. १९/४०० या १०
कक.मी.

लाींिीत

रस्ता

अजस्तत्र्ात

नाही.

या

लाींिीतील

रस्त्याच्या

िाींिकामासाठी आर्श्यक जशमनीचे सींपादन करण्याचे काम प्रगतीत आहे .

भस
ीं ादन झाल्यार्र या लाींिीत रस्त्याचे िाींिकाम र् इतर लाींिीतील
ू प

रस्त्याची सि
ु ारणा करण्याची कामे मींजूरी, ननिी, ननकर् र् प्रािान्यक्रमानस
ु ार
हाती घेण्याचे ननयोजन आहे.

___________

पण
ु े महानगरपाभलिा िायचक्षेत्रात समाववष्ट्ट झालेल्या

जजल्हा पररषद शाळे तील भशक्षिाांच्या सेवाजेष्ट्ठतेिाित
(४७)

४०९७५

(०६-०४-२०१८).

श्री.दत्तात्रय

सावांत,

श्री.श्रीिाांत

दे शपाांड,े

श्री.िाळाराम पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

वि.प. ५ (53)

(१) पण
ु े जजल्हा पररर्दे च्या कायाक्षेत्रातील २३ गार्े हदनाींक १ नोहहें िर, १९९९
रोजी र्ा त्यासम
ु ारास पण
ु े महानगरपाशलकेमध्ये समावर्ष् झालेली आहे त, हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

समावर्ष्

केलेल्या

जजल्हा

पररर्द

कायाक्षत्र
े ातील

गार्ामिील जजल्हा पररर्दे च्या शाळा ही समावर्ष् केलेल्या आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त समावर्ष् केलेल्या जजल्हा पररर्द शाळे तील शशक्षकाींच्या

सेर्ा हदनाींक १३ ऑगस््, १९९० च्या शासन आदे शाने महानगरपाशलका क्षेत्रात
पदोन्नतीसाठी मळ
ू ननयक्
ु ती िरण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सध्या पण
ु े महानगरपाशलकेकडून सेर्ा जेषठता यादी तयार
करताना

समावर्ष्

केलेल्या

उक्त

शशक्षकाींच्या

सेर्ा

महानगरपाशलकेत

समावर्ष् झाल्यापासन
ू िरण्यात आल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त शशक्षकाींनी सेर्ाजेषठता पर्
ू ीप्रमाणे ग्रा्य िरणेिाित
महानगरपाशलकेकडे मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(६)

असल्यास,

उक्त

शशक्षकाींच्या

सेर्ा

पदोन्नतीसाठी

मळ
ू

हदनाींकापासन
ू ग्रा्य िरणेिाित शासनाची भशू मका काय आहे ?

ननयक्
ु ती

श्री.दे वेंद्र र्डणवीस (१३-०६-२०१८) : (१) शासनाच्या राजपत्रान्र्ये पण
ु े
महानगरपाशलकेमध्ये लगतची ३८ गार्े र्गा झाली होती. नगरवर्कास वर्भाग,

मींत्रालय, मि
ुीं ई ३२, हदनाींक १७/११/२००१ रोजीच्या राजपत्रान्र्ये मनपा हद्दीतन
ू
१५ गार्े र्गळण्यात आलेली आहे त.
(२) खरे आहे .

(३) हे खरे आहे .
(४) हे खरे आहे .
(५) हे खरे आहे .

(६) समावर्ष् गार्ातील शशक्षकाींनी वर्कल्प भरुन हदले असल्याने त्याची मळ
ू

सेर्ाज्येषठता सद्य:जस्ितीत िरण्यात आलेली नाही. या िाित मा.उच्च
न्यायालयात रर् याधचका क्र. ६१६१/२०१८ दाखल झालेली आहे .
___________
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राज्यातील भशक्षिाांची िरती िेंद्रीय पध्दतीने िरण्यािाित
(४८) ४११२१ (०५-०४-२०१८). श्री.आनांदराव पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

३१४६५ ला ददनाांि २५ जल
ु ,ै २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदिाचत
सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासन ननणाय हदनाींक २३ जून, २०१७ नस
ु ार २३००० ररक्त शशक्षक भरती
केंद्रीय पध्दतीने करार्ी र् खाजगी सींस्िेतील शशक्षक भरती अशभयोग्यतेच्या

गण
ु ानक्र
ु मे शासनामाफात करार्ी इत्यादी मागण्या डी्ीईड, िी.एड स््ुडीं्
असोशसएशन, महाराषर राज्य याींच्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर मागण्याींिाित
कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववनोद तावडे (२५-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

(२) र् (३) राज्यातील स्िाननक स्र्राज्य सींस्िाींसह खाजगी शैक्षणणक

सींस्िाींच्या अनद
ु ाननत, अींशत: अनद
ु ाननत र् अनद
ु ानास पात्र घोवर्त केलेल्या

सर्ा माध्यमाच्या शाळाींमिील (अल्पसींख्याींक शाळा र्गळता) शशक्षकाची ररक्त
पदे अशभयोग्यता र् िध्
ु दीमत्ता चाचणीतील गण
ु ाींच्या आिारे “पवर्त्र” या
सींगणकीय प्रणालीमाफात भरण्यािाितचा शासन ननणाय हदनाींक २३/६/२०१७

रोजी पाररत केलेला आहे . त्यानस
ु ार माहे डडसेंिर,२०१७ मध्ये अशभयोग्यता र्
िध्
ु दीमत्ता चाचणी परीक्षा घेण्यात आलेली आहे . “पवर्त्र” या सींगणकीय
प्रणालीच्या माध्यमातन
ू सदर भरती प्रक्रीया ररक्त पदाींचा आढार्ा घेर्न
ू सरु
ु
करण्यात येत आहे .

___________

मि
ुां ई पोभलसाांिडून दहरे हयापाऱयाांची र्सवणुि आणण
चुिीचा तपास िेल्याचे ननदशचनास आल्यािाित

(४९) ४६६७६ (१५-०१-२०१४). श्री.अननल तटिरे , श्रीमती ववद्या चहहाण :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मि
ुीं ई पोलीसाींकडून हहरे हयापाऱयाींची फसर्णुक आणण चक
ु ीचा तपास
केल्याचे हदनाींक ४ सप्प्ें िर, २०१३ रोजी र्ा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, फसर्णक
ु करणाऱयाींर्र कोणती कायार्ाही केली र्ा करण्यात
येत आहे,

(३) अद्याप कोणतीच कारर्ाई केली नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय
आहे त ?

श्री.दे वेंद्र र्डणवीस (०३-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

िह
ुीं ई पोलीस आयक्
ु तालयाच्या कायाक्षेत्रातील कोणत्याही पोलीस
ृ न्मि

ठाण्यात हदनाींक ४ सप्प्ें िर, २०१३ रोजी र्ा त्या सम
ु ारास पोलीसाींवर्रुध्द
गन्
ु हा नोंद नाही.

(२) र् (३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

राज्यातील मध्यवगीय तसेच गरीि लोिाांना ेरे उपलब्ध होण्यासाठी
"जॉईन्ट हहें चर" योजना रािववण्यािाित

(५०) ४७६०९ (२०-०१-२०१४). श्री.सतीश चहहाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी,

श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
ृ ननमाचण मांत्री पढ
करतील काय :-

(१) राज्यातील मध्यमर्गीय तसेच गरीि लोकाींना घरे उपलब्ि हहार्ीत

यासाठी शासनाने "जॉईन्् हहें चर" ही नर्ीन योजना रािवर्ण्याचा ननणाय
नक
ु ताच घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योजनेचे िोडक्यात स्र्रुप काय आहे ,

(३) असल्यास, ही योजना प्रत्यक्षात केहहापासन
ू अींमलात आणण्यात येणार
आहे ?
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श्री.प्रिाश महे ता (२६-०४-२०१८) : (१) हे खरे नाही.

सदर योजना रािवर्ण्याचे शासनाच्या वर्चारािीन आहे .

(२) प्रश्न उद्भर्त नाही.
(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

ववधान िवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानपररषद.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूर्ा सर्ा प्रकक्रया महाराषर वर्िानमींडळ सधचर्ालयाच्या सींगणक यींत्रणेर्र करण्यात आली आहे .
मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, नागपूर.

