महाराष्ट्र विधानपररषद
दस
ु रे अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
सोमिार, ददनाांि ०९ जुल,ै २०१८ / आषाढ १८, १९४० (शिे)
(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि यि
ु ि िल्याण,
उच्च ि तां्रशशशक्षण, मराठी भाषा,

साांस्िृतति िायय, अल्पसांखयाांि वििास ि
िक्फ मां्रशी

याांचे प्रभारी विभाग

(२) अन्न ि नागरी परु िठा, ग्राहि सांरक्षण,

अन्न ि षषध प्रशासन, सांसदीय िायय मां्रशी

(३) पयायिरण मां्रशी

(४) पाणीपरु िठा ि स्िच्,ता मां्रशी
-------------------------------------

प्रश्नाांची णिसण सांखया - ८२
-------------------------------------

राज्यातील माध्यशमि शाळे तील शशक्षिेतर
िमयचाऱयाांच्या आिृततबांधाबाबत

(१)

*

४१२६९ श्री.विक्रम िाळे , श्री.सततश चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.सांजय दत्त,
श्री.अशोि ऊफय भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील,

श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.दत्ता्रशय सािांत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८१४१ ला
ददनाांि ९ माचय, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय
शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सन २००५ पासन
ू खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळे तील शशक्षकेतर
कममचारी

तसेच

माध्यशमक

व

उच्च

माध्यशमक

शाळे मधील

शशक्षकेतर
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कममचाऱयाींच्या भरतीला बींदी घातली असन
ू सेवाननवत्ृ त, राजीनामा, अकाली
मत्ृ यू यामळ
ु े खाजगी शाळे तील अनेक शशक्षकेतर कममचाऱयाींची पदे ररक्त
झाली आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच

राज्यातील

माध्यशमक

शाळे तील

शशक्षकेतर

कममचाऱयाींच्या

आकृनतबींधाबाबत सशमती गठीत करण्यात आली होती, सदर सशमतीने ददलेला

अहवाल मींजूर करण्याबाबत शासनाचा ववचार पर्
ू म झाला आहे काय, शासनाने
घेतलेल्या ननर्मयाचे स्वप प काय आहे,

(३) असल्यास, राज्यातील शशक्षकेतर कममचाऱयाींचे आकृनतबींध मींजूर नसल्याने
शशक्षकेतर कममचाऱयाींची भरती मागील अनेक वर्षे बींद असल्यामळ
ु े शशक्षकेतर
कममचाऱयाींनी आींदोलने केली वा करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न सदर आकृनतबींध
मींजरू कप न शशक्षेकतर पदे भरण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

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

(२), (३), (४) व (५) शशक्षकेतर कममचाऱयाींच्या सध
ु ाररत आकृनतबींधाचा प्रस्ताव
उच्चस्तरीय सचचव सशमतीच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यात येत आहे .
-----------------

राज्यातील शासनमान्य ि अनद
ु ान प्राप्त शाळे तील शशक्षिाांच्या ररक्त
पदािर तनयक्
ु ती िरताना गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(२)

*

४२३८९ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

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

(१) राज्यातील शासनमान्य व अनद
ु ान प्राप्त प्राथशमक, माध्यशमक व उच्च
माध्यशमक

शाळे तील

शशक्षकाींच्या

ररक्त

पदावर

ननयक्
ु ती

करण्यासाठी

ना-हरकत प्रमार्पत्र दे वू नये असा आदे श शासनाने ददनाींक २ मे, २०१२ रोजी
ददला, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त आदे शाला न जुमानता सींस्था चालकाींनी ररक्त जागेवर
ननयक्
ु त्या कप न जजल्हा शशक्षर्ाचधकारी आणर् ववभागीय शशक्षर् उपसींचालक

याींनी या ननयक्
ु त्याींना मान्यता प्रदान केल्या असन
ू ररक्त जागेवर ननयक्
ु ती
करण्यासाठी मींत्रालयस्तरावरून ना हरकत प्रमार्पत्र दे ण्याबाबतचे आदे श

दे ण्यात आले असन
ू हे आदे श दे ण्यासाठी प्रत्येकी प पये १ लाख घेण्यात आले
तसेच प्रस्ताव कायामलयामार्मत न येता मध्यस्थामार्मत मींत्रालयात सादर
करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरर्ी तत्काशलन शशक्षर् आयक्
ु त श्री.भापकर याींनी सम
ु ारे

५९ शशक्षर्ाचधकाऱयाींना कारर्े दाखवा नो्ीस बजावली असन
या कारर्े
ू

दाखवा नो्ीसच्या आधारे पढ
ु ील शशस्तभींगाची कारवाई रोखण्यासाठी प्रत्येकी
प पये ३० ते ४० लाख घेण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या सींपर्
ू म प्रकरर्ात जजल्हा शशक्षर्ाचधकारी, ववभागीय शशक्षर्

उपसींचालक, शशक्षर् आयक्
ु त व शशक्षर् सचचव कायामलयात करोडो प पयाींचा
गैरव्यवहार झाला, हे खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न या सींपर्
ू म प्रकरर्ात
दोर्षी असर्ाऱयाींववप ध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.

महाराषर खाजगी शाळाींतील कममचारी (सेवेच्या शती) ववननयमन

अचधननयम-१९७७

मधील

तरतद
ू ीनस
ु ार

अनतररक्त

शशक्षकाींचे

पर्
म र्े
ू प

समायोजन होईपयंत ना-हरकत प्रमार्पत्र दे वू नये असा ननर्मय शासनाने
घेतला होता.

(२) शासन ननर्मय ददनाींक ०६/०९/२०१२ व ददनाींक ०६/०५/२०१३ अन्वये
ददनाींक ०२/०५/२०१२ रोजीच्या शासन ननर्मयामधील पद भरती बींदीमध्ये

सवलत दे ण्यात आली होती. त्यानस
ु ार ररक्त जागाींवरील ननयक्
ु त्याींना मान्यता
प्रदान करण्यात आल्या आहेत.
(३)

प्रकरर्ी

शशक्षर्ाचधकारी

सदर

(प्राथशमक)-६१,

शशक्षर्ाचधकारी

(माध्यशमक)-७२ व ववभागीय शशक्षर् उपसींचालक-९ याींना ज्ञापन दे ण्यात आले
होते.
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(४) हे खरे नाही.

(५) सदर प्रकरर्ी कायमवाही सप 
ु आहे .

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

शशधापत्र्रशिाधारिाांना आधारिाडयविना धान्य दे ण्याबाबत
(३)

*

४१७१२

श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण

पािसिर,

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािसर, श्री.खिाजा बेग, श्री.अमरशसांह पांडडत,
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सतु नल तटिरे , श्री.धनांजय मड
ुां ,े अॅड.जयदे ि
गायििाड,

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.सततश

चव्हाण,

श्री.रामराि

िडिुते,

श्री.जनादय न चाांदरस िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय भाई
जगताप, श्री.अमरनाथ राजसरिर, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, डॉ.सध
ु ीर ताांबे,
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररशसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र
ििाडे, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आि ण
ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

स्वस्त

धान्य

ववभागननहाय

४२

जजल्हयाींमध्ये

आधार

क्रमाींकावर आधाररत सींगर्कीय धान्य वा्प योजना माहे मे, २०१८ मध्ये वा

त्यादरम्यान सप 
ु केली तसेच स्वस्त धान्य दक
ु ानातन
ू गोरगरीबाींना वा्प

करावयाच्या धान्याींसाठी पॅनकाडम, आधारकाडम, बायोमॅरीक अशा हाय्े क
योजना लागू करण्यात आल्या असन
ू सदर योजनेचा शशधापत्रत्रकाधारकाींना
लाभ व त्याची अींमलबजावर्ी कशा प्रकारे करण्यात येत आहे ,

(२) तसेच मब
ै ी २१ लाख ८२
ुीं ई शहरातील ५४ लाख शशधापत्रत्रकाधारकाींपक

हजार ५२५ शशधापत्रत्रकाधारकाींचे तसेच ठार्े, कळवा, मब्र
ींु ा आणर् शभवींडी
(जज.ठार्े) भागातील शशधापत्रत्रकाधारकाींचे शशधापत्रत्रका आधारकाडमशी शलींक

करण्यात न आल्याने त्याींना धान्य शमळत नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

याबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी

ठार्े

जजल््यातील

शशधावा्प कायामलयातील उपननयींत्रक अचधकारी याींची भे् घेऊन ददनाींक
१२ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास तक्रार केली, हे खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, शशधापत्रत्रका आधारकाडमला शलींक करण्याची सक्ती नको असे
मा.सवोच्च न्यायालयाचे आदे श असन
ू शासन त्यास सक्ती करीत आहे,

तसेच, शशधापत्रत्रका आधारकाडमला शलींक करण्याचे काम केवळ ५० ्क्के पर्
ु म
झाले असन
ू स्वस्त धान्य दक
ु ानातील ई-पॉस मशीन बींद पडल्याने राज्यातील
रत्नाचगरी,

ठार्े,

शसींधुदग
ु ,म

रायगड

इत्यादी

जजल््यातील

गोरगरीबाींना

शशधावा्प दक
धान्याचे वा्प करण्यात अडचर्ी ननमामर् झाल्या
ु ानातन
ू
असन
ू ई-पॉस मशीन बींद पडण्याची कारर्े काय आहे त,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न शशधापत्रत्रकाधारक
मल
ु भत
ू

अन्नधान्याच्या

हक्कापासन
ू

वींचचत

राहत

असल्याने

त्याींच्या

अन्नधान्याींचा प्रश्न सोडवन
ू त्याींना आधारकाडमववना धान्य दे ण्याबाबत तसेच
ई-पॉस मशीनऐवजी पयामयी उपाययोजना करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१), (२), (३), (४) व (५) ई-पॉस मशीनद्वारे धान्यवा्प
व्यवस्थेची

अींमलबजावर्ी

करण्यासाठीच्या

मागमदशमक

सच
ू ना

ददनाींक

२ र्ेब्रव
ु ारी, २०१८, ददनाींक १२ एवप्रल, २०१८, ददनाींक २० एवप्रल, २०१८ व

ददनाींक २४ एवप्रल, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये सवम क्षेत्रत्रय अचधकाऱयाींना
कळववण्यात आलेल्या आहे त.

त्यानस
ु ार सवम जजल््यात ई-पॉस मशीनमध्ये ताींत्रत्रक समस्या ननमामर्

झाल्यास त्याचे वेळीच ननराकरर् केले जाते.

मब
ुीं ई-ठार्े शशधावा्प क्षेत्र तसेच रत्नाचगरी, ठार्े, शसींधुदग
ु ,म रायगड

जजल््याींमध्ये कोर्ताही पात्र लाभाथी अन्नधान्यापासन
ू वींचचत रादहल्याची
बाब ननदशमनास आलेली नाही.

स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी उपननयींत्रक शशधावा्प र् पररमींडळ, ठार्े

याींची ददनाींक १२ एवप्रल, २०१८ च्या दरम्यान कायामलयात भे् घेतली हे खरे
आहे .

(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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नागपसर विभागात अतनिासी क्रीडा प्रबोधनी सुरु िरण्याबाबत
(४)

*

४२५१२ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार :

सन्माननीय क्रीडा मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ववदभामत खेळाडून
ीं ा दजेदार प्रशशक्षर् व सोयी सवु वधा शमळण्याकरीता
प्रत्येक जजल््यात अननवासी क्रीडा प्रबोधनी सरू
ु करण्याचा ननर्मय घेवन
ू ही

ववदभामत नागपरू ववभागात अननवासी क्रीडा प्रबोधनी सरू
ु करण्यात आले
नसल्याचे ददनाींक २४ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशमनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न सदर अननवासी क्रीडा
प्रबोधनी सरू
ु करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

विक्रमगड, िाडा ि मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील गािाांमधील
नळ पाणीपुरिठा योजनेची िामे पसणय िरण्याबाबत

(५)

*

४१९०१ श्री.आनांद ठािसर, श्री.सतु नल तटिरे , श्री.हे मत
ां टिले, श्री.धनांजय

मड
ांु ,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.किरण पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.जयदे ि
गायििाड, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सततश चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण,
श्री.रामराि िडिुते, श्री.खिाजा बेग, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.प्रविण दरे िर,

श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्,ता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

ववक्रमगड,

वाडा

व

मोखाडा

(जज.पालघर)

तालक्
ु यातील

गावाींमध्ये

वपण्याच्या पाण्याची ्ीं चाई ननमामर् झाली असन
ू तालक्
ु यातील काही गावाींत

४० ते ५० ददवस परु े ल इतकाच पार्ीसाठा शशल्लक असन
नदी-नाले
ू
आ्ण्यास सप 
ु वात झाली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, वाडा (जज.पालघर) तालक्
ु यातन
ू भातसा, तानसा, वैतरर्ा,
वपींजाळ व दे हाजे या चार बारमाही नद्या वाहत असताना दे खील तालक्
ु याच्या
ग्रामीर् भागातील नागररकाींना केवळ प्रशासनातील ननयोजनाच्या अभावामळ
ु े

माहे र्ेब्रव
ु ारी मदहन्यापासन
ू च पार्ी ्ीं चाईला सामोरे जावे लागत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) तसेच, ववक्रमगड तालक्
ु यातील दहा ग्रामपींचायतीसाठी राबववण्यात आलेली
नळ पार्ीपरु वठा योजना मागील अनेक वर्षामपासन
ू अपर्
ू म अवस्थेत असन
ू

त्यापैकी ६ योजना १३ वर्षामपासन
ू तर ४ योजना ६ वर्षामपासन
ू प्रलींत्रबत असन
ू
या योजनाींच्या कामाींमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे ननदशमनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त अपर्
ू म योजनाींच्या सींदभामत स्थाननक नागरीकाींनी जजल्हा

पररर्षद प्रशासनाकडे अनेकवेळा तक्रारी, लेखी ननवेदने दे वन
ू ही जजल्हा पररर्षद
त्याकडे दल
म करीत आहे तसेच वाडा तालक्
ु क्ष
ु यातील अनेक नळ पार्ीपरु वठा

योजना ठे केदाराींची मज
ु ोरी आणर् पार्ीपरु वठा ववभागातील अचधकारी तसेच
प्रशासनाच्या दल
म ामळ
ु क्ष
ु े प्रलींत्रबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न उक्त तालक्
ु यातील
नळ पार्ीपरु वठा योजनेची अपर्
ू म असलेली कामे पर्
ू म कप न पार्ी्ीं चाईग्रस्त
गाव-पाडयाींना

कायमस्वप पी

उपाययोजना

करण्याबाबत

कायमवाही

कप न

तालक्
ु यात पाण्याच्या अपर्
ु म जस्थतीत असलेल्या योजनाींना ववलींब करर्ाऱया
दोर्षी अचधकारी व ठे केदाराींववप ध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(३) हे अींशत: खरे आहे .

१० योजनाींपक
ै ी सन २००४-०५ मधील केव, साखरे व दे हजे या तीन

नळ पार्ीपरु वठा योजना न्यायप्रववषठ आहे त. सन २००५-०६ मधील दादडे,
जाींभा पोचाडे व हातर्े या तीन नळ पार्ीपरु वठा योजनाींची कामे बींद आहे त.
सन २०११-१२ मधील उपराळे

काकडपाडा, ्े ्वाली बागपाडा, औींदेखाींड,

उ्वली पो्खळ या चार योजनाींची कामे प्रगतीपथावर आहे त.
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(४) हे खरे नाही.

(५) सदर योजनाींची कामे पर्
ू म करण्याच्यादृष्ीने ग्ववकास अचधकारी

(प्रभारी) याींच्यासमोर ग्राम पार्ीपरु वठा व स्वच्छता सशमत्याींच्या कामाींची

सन
ु ावर्ी ददनाींक १९/०७/२०१७ रोजी घेण्यात आली. परीं त,ु सींबचीं धत सशमत्या

त्याींच्याशी सींबचीं धत योजनाींचे काम करण्याबाबत उदाशसन असल्याचे ददसन
ू
येत आहे . ददनाींक ०९/०३/२०१८ च्या शासन ननर्मयातील तरतद
ू ीनस
ु ार जुन्या
व

रखडलेल्या

योजनाींची कामे

ननयोजन करण्यात आले आहे .

जजल्हा

पररर्षदे मार्मत

पर्
ू म

करण्याबाबत

केव, साखरे व दे हजे या नळ पार्ीपरु वठा योजना न्यायप्रववषठ

आहे त. सदर योजनाींच्या ननधीचा अपहार केल्याप्रकरर्ी श्री.मरु लीधर पा्ील,

श्री.अशोक पा्ील व श्री.माहद ू गावीत याींच्यावर गन्
ु हे दाखल करण्यात आले
असन
ू अपहाराची रक्कम वसल
ु करण्यासाठी कायमवाही प्रस्ताववत करण्याबाबत

तहशसलदार, ववक्रमगड याींना कळववले आहे व योजना पर्
ू म करण्याची
कायमवाही करण्यात येत आहे .
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील त्रबगर आददिासी भागातील िगय ति
ु डयाांना
अनद
ु ान दे िन
स मल्
ु याांिन िरण्याबाबत

(६)

*

४१७०० श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील :

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

(१) राज्यात खाजगी व्यवस्थापनाच्या अनद
ु ाननत शाळाींना जोडून वाढीव
ववद्याथी सींख्येवर ददनाींक १६ ऑगस््, २०१२ च्या शासन आदे शाने त्रबगर

आददवासी क्षेत्रातील ५७१८ व आददवासी क्षेत्रातील २५५ अशा एकूर् ५९७३
जादा वगम व तक
ु डयाींना मींजरु ी दे ण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात ववनाअनद
ु ाननत शाळा, वगम व तक
ु डया याींना अनद
ु ान

दे र्ेबाबत शालेय शशक्षर् ववभागाच्या ददनाींक १५ नोव्हें बर, २०११ च्या शासन

आदे शाने कायमवाही करण्याचे धोरर् शासनाने योजले असन
ू वगम व तक
ु डया
याींना ववनाअनद
ु ाननत तत्त्वावर मींजुरी शमळाल्यानींतर पाचव्या वर्षी या वगम व
तक
ु डया याींचे मल्
ु याींकन केले जाते, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर वगम तक
ु डयाींना मींजुरी शमळून पाच वर्षामपेक्षा जास्त
कालावधी गेल्याने शशक्षक सींघ्ना व लोकप्रनतननधी याींच्याकडून सदर वगम
तक
ु डयाींना

अनद
ु ान

शमळण्यासाठी

या

वगम

करण्याबाबत मागर्ी केली जाते, हे खरे आहे काय,

व

तक
ु डयाींचे

मल्
ु याींकन

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न वगम व तक
ु डयाींना

अनद
ु ान दे ण्यासाठी या वगम तक
ु डयाींचे मल्
ु याींकन करण्याबाबत कोर्ती
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) शासन ननर्मय, ददनाींक ३० मे, २०१८ अन्वये, शासन ननर्मय, ददनाींक १५

नोव्हें बर, २०११ मधील अ.क्र. ११ मध्ये सध
ु ारर्ा करण्यात आली असन
ू
शाळाींचे मल्
ु याींकन करर्े, हा शासनाचा “स्वेच्छाचधकार” असल्याचे स्पष् केले
आहे .

(३) होय.

(४) याबाबत आवश्यक कायमवाही सप 
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

उच्च माध्यशमि शाळाांच्या िगय ि तुिडया अनुदानास पा्रश
म्हणसन घोवषत िरण्याबाबत

(७)

*

४२३०८ डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि

ऊफय भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.विक्रम
िाळे , श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण
मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ददनाींक २८ र्ेब्रव
ु ारी, २०१४ रोजी राज्यात कायम ववनाअनद
ु ाननत तत्वावर
चालववण्यात येर्ाऱया उच्च माध्यशमक शाळा व वगम तक
ु डया याींचा कायम

शब्द काढल्यानींतर अनेकदा मल्
ु याींकन होऊन दे खील या शाळा, वगम व
तक
ु डयाींची अनद
ु ानास पात्र यादी घोवर्षत केली नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर उच्च माध्यशमक शाळाींना सन २०१४-१५ पासन
ू अनद
ु ान
दे ण्याबाबत कायमवाही करण्याचे शासनाने आदे श ददले असन
या उच्च
ू

माध्यशमक शाळाींच्या वगम व तक
ु डयाींची क्षेत्रत्रय अचधकाऱयाींकडून तपासर्ी
करून शशक्षर् सींचालनालय व आयक्
ु त शशक्षर् याींच्याकडे या शाळा वगम व
तक
ु डया अनेक ददवसाींपासन
ू प्रलींत्रबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न उच्च माध्यशमक

शाळाींचे वगम व तक
ु डया अनद
ु ानास पात्र म्हर्न
ू घोवर्षत करून १५ वर्षामपासन
ू
ववनावेतन काम करर्ाऱया प्राध्यापकाींना अनद
ु ान दे ण्याबाबत कोर्ती कायमवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) व (२) नाही. शासन ननर्मय, ददनाींक २६ र्ेब्रव
ु ारी,
२०१४ अन्वये, “कायम ववनाअनद
ु ान” तत्वावर परवानगी ददलेल्या उच्च
माध्यशमक शाळाींचा “कायम” हा शब्द वगळण्यात आला आहे .
शासन

ननर्मय,

ददनाींक

२८

र्ेब्रव
ु ारी,

२०१८

अन्वये

“कायम

ववनाअनद
ु ान” तत्वावर परवानगी ददलेल्या १२३ उच्च माध्यशमक शाळा व २३
उच्च माध्यशमक शाळाींमधील अनतररक्त शाखा व तक
ु डयाींना ववदहत अ्ी व
शतीच्या अधीन राहून अनद
ु ानासाठी पात्र घोवर्षत करण्यात आले आहे .
उवमरीत उच्च माध्यशमक शाळा, अनतररक्त शाखा व तक
ु डयाींची
क्षेत्रत्रयस्तरावर तपासर्ीची कायमवाही सप 
ु आहे .
(३)

महाराषर

खाजगी

शाळाींतील

कममचारी

(सेवच्
े या

शती)

ववननयमन

अचधननयम, १९७७ मधील ननयम ४(३) नस
ु ार ववनाअनद
ु ाननत शशक्षकाींना वेतन
दे ण्याची जबाबदारी सींबचीं धत सींस्थेची आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यात षषध विक्रेत्याांच्या परिान्याचे नुतनीिरण न िरता
षषध विक्रीला परिानगी ददल्याबाबत

(८)

*

४१७२०

श्री.किरण पािसिर,

श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र

पाटील,

श्री.आनांद ठािसर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.खिाजा बेग,
श्री.रामराि िडिुते, श्री.सतु नल तटिरे , श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.अमरशसांह पांडडत,
अॅड.जयदे ि

गायििाड,

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.सततश

चव्हाण,

श्री.अतनल

भोसले : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील प गर्ाींच्या आरोगयाच्यादृष्ीने और्षध ववक्रेत्याींच्या परवान्याींचे

नत
ु नीकरर् आवश्यक असताना अन्न व और्षध प्रशासन ववभागाकडून ते
मागील दोन वर्षामपासन
ू करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अन्न व और्षध प्रशासन ववभागाकडून और्षध ववक्रेत्याींच्या

परवान्याींचे नत
ु नीकरर् करण्यात आले नसल्याने प गर्ाींच्या आरोगयाशी
सींबचीं धत गोळया, इींजेक्शन, शसरप याींची तपासर्ी न करता त्याींच्या ववक्रीला

परवानगी ददल्याचे माहे माचम, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न और्षध ववक्रेत्याींच्या

परवान्याचे नत
ु नीकरर् करण्याबाबत कायमवाही कप न सींबींचधत दोर्षीींववप ध्द
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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षरां गाबाद शहरात स्िुल ऑफ प्लॅ तनांग ॲण्ड आकियटे क्चर
सरु
ु िरण्याबाबत
(९)

*

४१७६९ श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडडत :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८५६१ ला ददनाांि ९ माचय, २०१८ रोजी ददलेल्या
उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद शहरात स्कुल ऑर् प्लॅ ननींग ॲण्ड आर्कम्े क्चर सरू
ु करावी
याबाबत केंद्र शासनाकडून मान्यता शमळण्याकरीता मा.मींत्री (मानव सींसाधन),

भारत सरकार याींना मा.मख्
ु यमींत्री याींच्यास्तरावर ददनाींक ३० एवप्रल, २०१५
रोजीच्या पत्रान्वये ववनींती करण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ववनींतीच्या अनर्ष
ीं ाने, राषरीयस्तरावर स्कूल ऑर्
ु ग
प्लॅ ननींग ॲण्ड आर्कम्े क्चर स्थापनेबाबत अहवाल सादर करण्याबाबत व
सदरचा अहवाल मानव सींसाधन ववकास मींत्रालय, नवी ददल्ली याींना प्राप्त
झाल्यानींतर या प्रकरर्ी आवश्यक ती कायमवाही करण्यात येईल असे अवगत
करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रस्तत
ु प्रकरर्ी केंद्र शासनास ददनाींक १० ऑगस््, २०१७ व
ददनाींक २९ जानेवारी, २०१८ रोजी अधमशासकीय पत्र पाठववण्यात आले असन
ू
अद्यापपयंत केंद्र शासनाकडून सदर सींस्थेच्या स्थापनेस मान्यता शमळाली
नाही, हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न सदर प्रस्तावास केंद्र
शासनाची मान्यता शमळण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(३) व (४) प्रस्तत
ु प्रकरर्ी केंद्र शासनास स्मरर् करण्यात यावे यासाठी
प्रधान सचचव, उच्च व तींत्रशशक्षर् याींचेस्तरावर ददनाींक ०८ सप््ें बर, २०१५
आणर्

अपर

मख्
ु य

सचचव,

उच्च

व

तींत्रशशक्षर्

याींचेस्तरावर,

ददनाींक

१० ऑगस््, २०१७ व ददनाींक २९ जानेवारी, २०१८ रोजी अधमशासकीय पत्र
पाठववण्यात आलेले आहे .
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उपरोक्त पत्राच्या अनर्ष
ीं ाने ववशेर्ष सचचव (तींत्र शशक्षर्), मनषु यबळ
ु ग

ववकास मींत्रालय, भारत सरकार याींनी ददनाींक १५ र्ेब्रव
ु ारी, २०१८ रोजीच्या

पत्रान्वये, “मा.ववत्त मींत्री, भारत सरकार याींनी ददनाींक १ र्ेब्रव
ु ारी, २०१८
रोजी त्याींच्या अथमसक
ीं ल्पीय भार्षर्ामध्ये दे शात २० (२ New full-fledged
SPA’s

and

१८

IITs/NITs/CU’s)

new

नवीन

SPA’s

as

स्कूल ऑर्

part

of

well

प्लॅ ननींग ॲण्ड

established

आर्कम्े क्चर

सरू
ु

करण्याबाबत घोर्षर्ा केली असल्याचे व त्यानर्ष
ीं ाने केंद्र शासनस्तरावर
ु ग
कायमवाही सरू
ु असल्याचे शासनास अवगत केलेले आहे .”
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मजु स्लम समाजास नोिरीमध्ये ि शैक्षि णि आरक्षण दे ण्याबाबत
(१०)

*

४१४७२ श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.सतु नल तटिरे , श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.सततश चव्हाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७९७३ ला ददनाांि १६ माचय,

२०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास
मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सामान्य

प्रशासन

ववभागाच्या

अध्यादे शाव्दारे

राज्यातील

मजु स्लम

आदे शाव्दारे

मजु स्लम

समाजाला नोकरीमध्ये व शैक्षणर्क सींस्थाींमध्ये ५ ्क्के आरक्षर् दे ण्यात
आले होते, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

मा.उच्च

न्यायालयाने

अींतररम

समाजासाठी खाजगी ववनाअनद
ु ाननत सींस्थाींमधील प्रवेश व शासकीय सेवेतील

भरतीसाठी ददलेल्या आरक्षर्ाला स्थचगती ददली असन
ू मजु स्लम समाजाला

आरक्षर् दे ण्यासींदभामत मा.उच्च न्यायालयास कोर्ते परु ावे सादर करण्यात
आले आहे त,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरर्ी

शासनाने

चौकशी

कप न

मजु स्लम

समाजासाठी नोकरीमध्ये व शैक्षणर्क सींस्थेतील प्रवेशासाठी ५ ्क्के आरक्षर्

दे ण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे , तसेच या
समाजाला र्कती कालावधीत आरक्षर् दे ण्यात येईल,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री.विनोद तािडे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) प्रस्तत
प्रकरर्ी मा.न्यायालयाने ददनाींक १४/११/२०१४ रोजी
ु
ददलेल्या अींतररम आदे शाच्या अनर्ष
ीं ाने ददनाींक ०९/०७/२०१४ ते ददनाींक
ु ग

२३/१२/२०१४ या काळातील शासकीय तसेच अनद
ु ाननत शैक्षणर्क सींस्थाींमधील

प्रवेश अबाचधत ठे वण्यात आलेले आहे त. तसेच ददनाींक ०९/०७/२०१४ ते ददनाींक
१४/११/२०१४ या दरम्यानच्या काळातील शासकीय सेवेत झालेल्या ननयक्
ु त्या

अबाचधत राहर्ार आहे त. सध्या सदर प्रकरर् न्यायप्रववषठ आहे . मा.उच्च
न्यायालयाच्या अींनतम ननकालानींतर याबाबत उचचत कायमवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील नद्या प्रदष
स णमक्
ु त िरण्याबाबत
(११)

*

४२१०३ श्री.विजय ऊफय भाई धगरिर, श्री.रामतनिास शसांह, श्री.नागोराि

गाणार, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफय भाई जगताप,

श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सध
ु ीर
ताांब,े आकिय.अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजरस िर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड,
प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.जयांत पाटील,

श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.आनांद ठािसर, श्री.अतनल भोसले, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जनादय न
चाांदरस िर : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) केंद्र शासनाच्या पयामवरर् मींत्रालयाच्या अहवालानस
ु ार नदी र्कनाऱयाची
सवामचधक प्रदवू र्षत शहरे जाहीर झाली असन
ू त्यामध्ये ठार्े जजल््यातील
कल्यार् शहराचा समावेश आहे तसेच दे शात प्रदवू र्षत नद्याींच्या तीरावर

वसलेल्या शहराींची सींख्या ६५० असन
ू त्यातील १६१ शहरे महाराषरात तर

एकूर् २७५ नद्याींच्या सवामचधक प्रदवू र्षत ३०२ ववभागाच्या यादीतील ४९
ववभाग दे खील महाराषरातील आहे त, असे शासनाच्या ननदशमनास आले, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, सन २०१४ मध्ये केंदद्रय जल आयोगाने प्रशसध्द केलेल्या
अहवालात दे शातील ४२ प्रदवू र्षत नद्याींची यादी जाहीर केली त्यामध्ये

महाराषरातील २८ नद्या असन
ू उल्हासनदीचा समावेश होता तसेच योगय

प्रर्क्रया न करता सोडले जार्ारे औद्योचगक कारखान्याींचे पार्ी, साींडपार्ी
यामळ
ु े महाराषरातील बार्गींगा, गोदावरी, भीमा, कृषर्ा, उल्हास, कींु डशलका,

तापी, चगरर्ा, पींचगींगा, वधाम, नीरा, रीं गावली, इींद्रायर्ी, शमठी, वशशषठी, अींबा,
अमरावती, त्रबींदस
ु रा, धारर्ा, दहवरा, मोर, मोरगा, मठ
ु ा, मळ
ु ा, पवना, पर्
ू ाम,

पैनगींगासह ४९ नद्याींचे पार्ी प्रदवू र्षत झाल्याने ४५ ्क्के जल प्रवाहाींमध्ये
जलचराींचा श्वास कोंडत असल्याने त्याींचे आरोगय धोक्यात आल्याचे केंदद्रय

जल आयोगाने (सीडब्ल्यस
ू ी) माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये प्रशसध्द केलेल्या
अहवालामध्ये नमद
ू केल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच राज्यातील ग्रामीर् भागातील जनता बहुताींश भज
ू ल स्त्रोतावर
अवलींबन
ू असन
ू नदीतील पार्ी वेगवेगळ्या कारर्ाींमळ
ु े प्रदवू र्षत होत असल्याने

औद्योचगकरर्, कारखानदारी, मैलापार्ी व चक
ु ीच्या पध्दतीने साींडपार्ी
व्यवस्थापन हे प्रामख्
ु याने पार्ी प्रदर्ष
ू र्ास कारर्ीभत
ू ठरत असन
ू नदीक्षेत्र
ननयमनाचे

नवे

धोरर्

आर्ण्यात

ददरीं गाई

होत

असल्याने

नद्याींच्या

सींरक्षर्ासाठी मा.मब
ुीं ई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला ववचारर्ा केल्याचे
माहे एवप्रल, २०१८ च्या शेव्च्या सप्ताहात ननदशमनास आले, हे ही खरे आहे
काय,
(४)

असल्यास,

राज्यातील

नद्याींना

प्रदर्ष
ू र्मक्
ु त

करण्यासाठी

कोर्त्या

उपाययोजना करर्ार या सींबचीं धची यादी सादर करण्याबाबतचे ननदे श मा.उच्च
न्यायालयाने शासनाला ददले असन
ू नद्याींचे सरीं क्षर् करर्े आणर् नद्याींच्या
पाण्याचा दजाम सध
ु ारर्े हे शासनाचे रचनात्मक कतमव्य असन
ू नद्याींच्या
सींरक्षर् सींदभामत सन २०११ मध्ये राज्य शासनाने केलेल्या सध
ु ारर्ेनस
ु ार

नदीकाठी व्यावसानयक कारर्ाींसाठी बाींधकाम करण्याची सवलत ददल्यामळ
ु े
नद्याींचे पार्ी दवु र्षत झाल्याचे ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

16

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न ठार्े जजल््यातील

सम
ु ारे ४८ लाख लोकाींना वपण्याच्या पाण्याचा परु वठा या बारमाही वाहर्ाऱया
उल्हासनदीच्या माध्यमातन
ू होत असन
ू या नदीचे प्रदर्ष
ू र् रोखण्याबाबत तसेच

प्रदर्ष
ू र्ामळ
ु े राज्यातील नदीर्कनारी वसलेल्या शहरातील जनतेच्या आरोगयावर
होर्ारा पररर्ाम ववचारात घेता राज्यातील नद्याींचे पार्ी प्रदवू र्षत होर्ार नाही
तसेच

नदीतील

गाळ,

कचरा

काढून

राज्यातील

नदयाींमधील

व

जलप्रवाहाींमधील प्रदर्ष
ू र् रोखण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात

येत आहे , त्यासींदभामत आढावा घेण्यात येऊन काय उपाययोजना करण्यात
आल्या,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.रामदास िदम : (१) हे खरे आहे .

(२) हे खरे आहे . तथावप, महाराषर प्रदर्ष
ू र् ननयींत्रर् मींडळात २०१८ मध्ये
सींकशलत केलेल्या मादहतीवरून नदीच्या पाण्याची गर्
ु वत्ता लक्षात घेता ४९
पैकी १४ नदयाींचे पट्टे कमी प्रदवू र्षत आढळून आले आहे त. (अींबा, भातसा,
धरर्ा, कृषर्ा, मठ
ु ा, पींचगींगा, पाींझरा, पेल्हार, रीं गवली, साववत्री, सय
ू ाम,

उल्हास, वैतरर्ा, वशशषठी व एक कोरडी अमरावती) तसेच प्राथम्यक्रम १
मध्ये

र्क्त

एकच

नदी

पट्टा आहे .

प्राथम्यता

२

मध्ये

एकही

पट्टा

सद्य:जस्थतीत आढळून येत नाही. प्राथम्यता ३ मध्ये पव
ू ी १८ प्रदवू र्षत पट्टे

होते त्याींची सींख्या आता ३ वर आली आहे . प्राथम्यता ४ मध्ये पव
ू ी १२ पट्टे

प्रदवू र्षत आहे त. प्राथम्यता ५ मध्ये प्रदवू र्षत पट्टयाींची सींख्या १० वरून १८ वर
गेली आहे . यावरून असे आढळून येते की, प्राथम्यता १, २, ३, ४ मध्ये

असलेल्या प्रदवू र्षत पट्टयाींचे प्रदर्ष
ू र् कमी होऊन ते प्राथम्यता ५ मध्ये आलेले
आहे त.

(३) वनशक्ती पजब्लक रस्् याींनी मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई खींडपीठासमोर
दाखल केलेल्या जनदहत याचचका क्र. १४/२०१४ मध्ये मा.उच्च न्यायालय,
मब
ींु ई याींनी ददनाींक २४/०४/२०१८ रोजीच्या आदे शामध्ये प्रनतज्ञापत्र सादर
करण्याचे आदे श ददले आहे त.
(४)

कारखान्याींना

करण्यात आला आहे .

नदीमध्ये

प्रर्क्रयायक्
ु त

साींडपार्ी

सोडण्यास

प्रनतबींध
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स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींनी त्याींचे साींडपार्ी व्यवस्थापन व घनकचरा

व्यवस्थापनासाठी भाींडवली खचामतन
ू २५ ्क्के रक्कम राखीव ठे वन
ू याच
कारर्ासाठी वापरर्े बींधनकारक केले आहे .
स्थाननक

स्वराज्य

सींस्थाींनी

त्याींच्या

साींडपार्ी

यींत्रर्ा

बाींधन
ू

अद्ययावत करण्यासाठी महाराषर प्रदर्ष
ू र् ननयींत्रर् मींडळामार्मत नो्ीसा
ददलेल्या आहे त.

(५) उल्हासनगर महानगरपाशलकेच्या हद्दीमधील खेमार्ी नाल्याचे पार्ी पव
ु ी
उल्हासनदीला

जात

होते

आता

ते

पार्ी

सद्य:जस्थतीमध्ये ते नदीपात्रात जात नाही.
बदलापरु -कुळगाव

नगरपररर्षदे च्या

अडववण्यात

हद्दीमधील

साींडपार्ी उल्हासनदीच्या पात्रामध्ये शमसळले जाते.
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

आलेले

घरगत
ु ी

असन
ू

वापराचे

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

ठाणे शहरातील शाळाांमध्ये फायर ऑडडट िरण्याबाबत
(१२)

*

४१३५२ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठार्े शहरातील सम
ु ारे ८० ्क्के शाळाींनी र्ायर ऑडड् केले नसल्याचे

माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले असन
ू घोडबींदर
भागातील यनु नव्हसमल स्कूलच्या बेसमें ्मध्ये माहे

एवप्रल, २०१८ मध्ये

लागलेल्या आगीमळ
ु े मल
ु ाींच्या सरु क्षेचा प्रश्न ननमामर् झाला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, ठार्े शहरामध्ये ८१८ शाळा असन
ू त्यापैकी महापाशलकेच्या

शाळाींची सींख्या १२१ आहे , या शाळाींमध्ये सम
ु ारे ३४ हजार ववद्याथी शशक्षर्
घेत असन
ू अनेक शाळाींनी अजगनसरु क्षेची व्यवस्था केलेली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न शाळाींमध्ये र्ायर
ऑडड्

करण्याबाबत

कायमवाही

कप न

कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

उक्त

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

दोर्षी

शाळाींववप ध्द

कोर्ती
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श्री.विनोद तािडे : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

महापाशलकेच्या सवम शाळाींत अजगनसरु क्षेची व्यवस्था करण्यात आली

आहे . याशशवाय र्ायर कींरोल अलामम व इतर अनर्ष
ु चीं गक सवु वधा परु ववण्याची
तजवीज ठे वली आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मांब
ु ई विदयापीठाच्या रत्नाधगरी, ठाणे ि िल्याण
येथील उपिेंद्रे िायायजन्ित िरण्याबाबत

(१३)

*

४१६७६ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय भाई

जगताप, श्री.जनादय न चाांदरस िर, श्री.रामहरी रुपनिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि
३४९४६ ला ददनाांि १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत
सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ई ववदयापीठाला सींलगन ८०० महाववदयालये, वाढत्या ववदयाथांची

सींख्या, ननकाल व पररक्षा वेळापत्रकाच्या अनागोंदी कारभारामळ
ु े ववदयार्थयांचे
शैक्षणर्क नक
ु सान होत असन
ू मब
ुीं ई ववदयापीठावरील कामाचा तार् पाहता
मब
ींु ई ववदयापीठाच्या रत्नाचगरी, ठार्े व कल्यार् उपकेंद्राींचे सक्षमीकरर् कप न
उपकेंद्रे सप 
ु करण्याची आवश्यकता असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच मब
ुीं ई ववद्यापीठाच्या कल्यार् येथील उपकेंद्राच्या कामाचा शभ
ु ारीं भ
७ वर्षामपव
ू ी होवन
ू ही अद्यापी उपकेंद्र सप 
ु झाले नसल्याने उपकेंद्र सप 
ु

करण्यासींदभामत मागील वर्षी (सन २०१७) मध्ये स््ुडींस ॲक्शन फ्रीं् या
ववदयाथी सींघ्नेने धरर्े आींदोलन केले होते तसेच सदर उपकेंद्राचे माहे जून,
२०१८ मध्ये शासनाने उद्घा्न न केल्यास ववद्यापीठ उपकेंद्रासाठी ददलेली

जमीन महानगरपाशलका ताब्यात घेईल, अशा आशयाचे पत्र मा.महापौर,

कल्यार्-डोंत्रबवली महानगरपाशलका याींनी मब
ुीं ई ववद्यापीठाचे कुलगप 
ु याींना

पाठववले असल्याचे ददनाींक ८ मे, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशमनास
आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, कोकर्ातील रत्नाचगरी, ठार्े व कल्यार् येथे उपकेंद्रे
कायामजन्वत

केल्याशशवाय

ववदयार्थयांची

गैरसोय

आणर्

मध्यवती

कायामलयावरील तार् कमी होर्ार नसन
ू सदर कल्यार् उपकेंद्राच्या भशू मपज
ु ना

प्रसींगी उपकेंद्रात दरू स्थ आणर् मक्
ु त शशक्षर् ववभाग सप 
ु करण्याचे आश्वासन
तत्काशलन प्रभारी कुलसचचव (डॉ.ददनेश काींबळे ) याींनी ददले होते, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, कल्यार् येथील उपकेंद्र सप 
ु करण्यासाठी कल्यार्-डोंत्रबवली

महानगरपाशलकेच्या नगररचना ववभागाकडून भोगव्ा प्रमार्पत्र शमळण्यासाठी
आवश्यक ती कागदपत्रे अद्याप ववद्यापीठ प्रशासनाने सादर केले नसल्याचेही
माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,
(५)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरर्ी

ववदयापाठीच्या रत्नाचगरी, ठार्े

शासनाने

व कल्यार्

चौकशी

कप न

येथील उपकेंद्रे

करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

मब
ुीं ई

कायामजन्वत

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) हे अींशतः खरे आहे .

मब
ुीं ई ववद्यापीठाचे रत्नाचगरी आणर् ठार्े उपकेंद्र सप 
ु झाले असन
ू

कल्यार् उपकेंद्र लवकरच सप 
ु करण्यात येईल.

(२) हे खरे आहे . स््ुडींट्स ॲक्शन फ्रीं् या ववदयाथी सींघ्नेने धरर्े आींदोलन

केले होते. तसेच महापौर, कल्यार्-डोंत्रबवली महानगरपाशलका याींनी मब
ुीं ई
ववद्यापीठाच्या

कुलगप 
ु ीं ना

पत्राद्वारे कळववले होते.

कल्यार्

उपकेंद्र

लवकरच

सप 
ु

करण्याबाबत

(३) हे खरे नाही.

(४) हे खरे नाही. कल्यार्-डोंत्रबवली महानगरपाशलकेने ददनाींक २९ जन
ू , २०१८
रोजी बाींधकाम पर्
ू त्म वाचा दाखला व त्याबाबतची र्ी भरर्ेबाबत मब
ुीं ई
ववद्यापीठाला कळववले आहे . त्यानर्ष
ीं ाने लवकरच सदर र्ी भप न भोगव्ा
ु ग
प्रमार्पत्र प्राप्त कप न घेण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यातील खाजगी अनुदातनत शाळे तील शशक्षि ि शशक्षिेतर
िमयचाऱयाांचे थकित िेतन अदा िरण्याबाबत

(१४)

*

४१३१४ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय भाई जगताप, श्रीमती

हुस्नबानस खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील,
श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील : ताराांकित प्रश्न
क्रमाांि ३९१८५ ला ददनाांि ९ माचय, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

खाजगी

अनद
ु ाननत

शाळे तील

शशक्षक

व

शशक्षकेतर

कममचाऱयाींच्या ननयक्
ु तीस शशक्षर्ाचधकारी व शशक्षर् उपसींचालकाकडून मान्यता
दे ण्यात येऊन त्याींचे वेतन, वेतन पथकामार्मत काढण्यात येत असन
ू त्यास

ननयमबा्य मान्यता ददल्याचे ननदशमनास आल्यानींतर यावर उपाय म्हर्ून

सदरहू मान्यतेचे प्रस्ताव शशक्षर् सींचालकाींकडे तपासर्ीसाठी पाठववण्यात
आले व त्यानींतर कममचाऱयाींचे नाव शालाथम प्रर्ालीमध्ये समाववष् करून
वेतन काढण्यात येत होते या प्रर्क्रयेस ववलींब लागत असल्याने शासनाने

उपाय म्हर्न
मान्यता प्रस्ताव तपासण्यासाठी ववशेर्ष कृती दल स्थापन
ू
करण्याचा ननर्मय घेतला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कृतीदलाने ववभागस्तरावर सशमत्या स्थापन कराव्या अशी
मागर्ी केल्याने सदरहू प्रस्ताव शशक्षर् सचचवाींनी नामींजरू केला तसेच हे
ववशेर्ष कृती दल स्थापन करण्यास कननषठ महाववद्यालयीन सींघ्नेने त्यास
ववरोध कप न पेपर तपासर्ीवर बदहषकार ्ाकला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील शशक्षकाींचे वेतन एक तारखेला व्हावे यासाठी राज्य
शासनाने “शालाथम” प्रर्ाली लावण्याचा ननर्मय घेतला मात्र शालाथम प्रर्ाली

लावण्यास ताींत्रत्रक बाबीींसद
ीं भामत सींभ्राम्यवस्था असल्याने त्याचा पररर्ाम

जवळपास १ हजार २०३ शशक्षकाींना बसला असन
ू त्याींचे वेतन ददड वर्षामपासन
ू
थर्कत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ च्या नतसऱया आठवडयात ननदशमनास
आले, तसेच राज्यातील मान्यता प्राप्त अनेक शशक्षक शालाथम प्रर्ालीत

समावेश न झाल्यामळ
ु े वेतनापासन
ू वींचचत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ रोजी
वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,
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(४) तसेच, नवीन सेवेत समाववष् झालेल्या शशक्षकाींना शालाथम प्रर्ालीमध्ये
सामाववष्

करून

घेण्यासाठीचे

प्रस्ताव

ववभागीय

शशक्षर्

उपसींचालक

कायामलय, शशक्षर् सींचालक कायामलय या स्तरावर प्रलींत्रबत असन
ू शशक्षकाींना
नवीन शालाथम आयडी शमळालेला नसल्याने आचथमक समस्येला सामोरे जावे

लागत असल्यामळ
ु े शशक्षकाींनी सींबचीं धत कायामलयाकडे ववनींती अजम केले आहे त,
हे खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न यापव
ू ी राबववण्यात
येर्ारी सरळ प्रर्क्रया रद्द करून ववशेर्ष कृती दल स्थापन कप न मान्यता
प्रस्ताव तपासन
ू वेतन काढण्याबाबत कृती दलास सींपर्
ू म अचधकार दे ण्यात

येर्ार आहे काय, तसेच शालाथम प्रर्ालीमध्ये सवम पात्र शशक्षकाींचा समावेश
कप न त्याींना त्वरीत वेतन सप 
ु करण्याबाबत व प्रलींत्रबत असलेल्या शशक्षकाींना
शालाथम आयडी दे ण्याबाबत कायमवाही कप न या शशक्षकाींच्या वेतनास ववलींब
करर्ाऱया अचधकारी व कममचाऱयाींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे, तसेच या शशक्षकाींचे थर्कत वेतन कधीपयंत होर्े अपेक्षक्षत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३), (४) व (५) अींशत: खरे आहे .

प्रलींत्रबत प्रस्तावावर कायमवाही करण्यासाठी ददनाींक २८/०२/२०१८ च्या

शासन ननर्मयान्वये ववशेर्ष कृती दलाची स्थापना करण्यात आली आहे . तसेच
माध्यशमक
प्रस्तावाची

व

उच्च

सींख्या

माध्यशमक

ववचारात

घेऊन

सींचालनालयाकडे
ददनाींक

प्रलींत्रबत

२२/०५/२०१८

असलेल्या

च्या

शासन

ननर्मयान्वये अन्य शशक्षर् सींचालकाींकडे प्रस्ताव ववभागन
दे ण्यात आले
ू
आहे त. त्यानस
ु ार कायमवाही सप 
ु आहे .
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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दहािीच्या नव्या अभ्यासक्रमाच्या पुस्तिात चि
ु ा असल्याबाबत
(१५)

*

४१९७२ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफय भाई जगताप, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्रीमती हुस्नबानस खशलफे,
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.हररशसांग राठोड,
श्री.अमरनाथ राजरस िर, श्री.रविांद्र फाटि, अॅड.अतनल परब, श्री.मोहनराि
िदम, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सतु नल
तटिरे ,

श्री.अमरशसांह

पांडडत,

श्री.सततश

चव्हाण,

श्री.किरण

पािसिर :

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

राज्यात महाराषर राज्य पाठ्यपस्
ु तक ननशममती आणर् अभ्यासक्रम

सींशोधन मींडळाच्या शैक्षणर्क वर्षामत दहावीची पस्
ु तके यींदा बदलली असन
ू

ववज्ञान-तींत्रज्ञान भाग २ पस्
ु तकात प्रजनन सींस्थेची चुकीची मादहती तसेच
पषृ ठ क्रमाींक ७२-डोशलओलम, ॲजम्र्ऑक्सस या सागर ननवासी प्राण्याींची

प्रनतकृती, पषृ ठ क्रमाींक १८-गर्
ु सत्र
ु ,े पषृ ठ क्रमाींक १३-मानवी श्वसनसींस्था,
पषृ ठ क्रमाींक ६८-आींघोळीचा स्पींज, पषृ ठ क्रमाींक २३-द्ववववभाजन अशा ववववध
चक
ु ा याींसह ४० आकृत्या चक
ु ीच्या असल्याचे तसेच इींग्रजी माध्यमाच्या
ववज्ञानाच्या

पाठयपस्
ु तकात

चुकीचे

स्पेशलींग,

भार्षाींतर,

मजकुरात

चुका

असल्याचे शशक्षर्तज्ञ याींनी माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशमनास आर्न
ू ददले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच भग
ू ोलाच्या पाठ्यपस्
ु तकात राषरीय शसमा आणर् राषरध्वजाबाबत
अनेक चुका राहून गेल्या असन
ू सदर पस्
ु तकातील प्रकरर् २ मध्ये नवव्या
पषृ ठावर दे शाचा राषरध्वज नतरीं गा दाखववला असन
ू त्यातील अशोक चक्राचा

रीं ग ध्वज सींदहतेप्रमार्े न छापर्े तर नतसऱया प्रकरर्ातील पषृ ठ क्र. २४ वर
भारतीय

भशु मच्या

आराखडयात

जम्म-ू काश्मीरच्या

ननयींत्रर्

रे र्षच्
े या

उत्तरे कडील मोठा भाग स्पष् न होर्े अशा चुका आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, मराठी पाठयपस्
ु तकात असींख्य चक
ु ा असन
ू या चक
ु ा मराठी
ववर्षयाचे

सेवाननवत्ृ त

शशक्षक

बाबरु ाव

दे शमख
ु

याींनी

महाराषर

राज्य

पाठयपस्
ु तक ननशममती व पण्ु याच्या अभ्यासक्रम सींशोधन मींडळाच्या चुका व
ननशममतीचे

बी.आर.दे शमख
ु

याींच्या

ननदशमनास

आर्ून

दे त

आक्षेपाींमध्ये
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सध
ु ारर्ा करण्याची मागर्ी माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केल्याचे
ननदशमनास आले, तसेच यापव
ू ी सन २००८ मध्ये चुका आढळून आल्या

असताना शशक्षर्मींडळाने याची पन
ु रावत्ृ ती होर्ार नाही, याची हमी ददली
होती, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार शालेय शशक्षर् ववभागाने पाठयपस्
ु तकाींतील

चक
ु ाींच्या दप 
ु स्तीत बदल करण्याबाबत कायमवाही कप न सींबचीं धत दोर्षीींववप ध्द
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

(३) अींशत: खरे आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्य शशक्षणमांडळाच्या अनागदीदी िारभाराबाबत
(१६)

*

४२१९० आकिय.अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ राजरस िर,

श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सभ
ु ाष
झाांबड, श्री.अशोि ऊफय भाई जगताप : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शशक्षर्मींडळाच्या दहावी आणर् बारावीच्या पररक्षेचे सहा पेपर
व्हॉट्सॲपवर

व्हायरल

झाले

असल्याचे

माहे

त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

एवप्रल,

२०१८

मध्ये

वा

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न सोशल शमडीयाच्या

तसेच व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातन
होत असलेल्या पेपरर्ू्ी रोखण्याबाबत
ू
कायमवाही कप न सींबचीं धत दोर्षीींववप ध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री.विनोद तािडे : (१) व (२) इ.१० वी व इ.१२ वी च्या माचम, २०१८ मध्ये

झालेल्या पररक्षेवेळी काही ववर्षयाींच्या प्रश्नपत्रत्रका व्हॉ्सॲपवर प्रसाररत
झाल्याच्या घ्ना घडलेल्या होत्या. सदर प्रकरर्ी पोलीस स््े शनमध्ये
घ्नाननहाय गन्
ु हे दाखल झालेले आहे त.

प्रश्नपत्रत्रका व्हॉ्सॲपवर प्रसाररत होऊ नयेत, यासाठी उपाययोजना

करण्यासाठी आयक्
ु त (शशक्षर्) याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती गदठत करण्यात

आली होती. सदर सशमतीने केलेल्या शशर्ारशीनस
ू ार माचम, २०१८ च्या
पररक्षेपासन
ू पररक्षा पध्दतीमध्ये सध
ु ारर्ा करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

गेिराई (जज.बीड) येथील जजल्हा पररषद माध्यशमि शाळे तील
उदय स माध्यमाांच्या शशक्षिाांची पदे भरण्याबाबत
*

(१७)

४१४२१ श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.सततश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.सतु नल तटिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७८५३ ला
ददनाांि २३ माचय, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय
शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गेवराई (जज.बीड) येथील उदम ू माध्यमाींच्या जजल्हा पररर्षद शाळे तील
माध्यशमक आणर् उच्च्ा माध्यशमक शशक्षकाींची ररक्त पदे माहे मे अखेरपयंत
नवीन प्रर्क्रयेद्वारे भरण्यात येतील तसेच बीड जजल््यातील उदम ू माध्यमाींच्या
जजल्हा

पररर्षदे तील

मल
ु ीींच्या

आठवी

इयत्तेपयंतच्या

शाळा

दहावीपयंत

करण्याबाबतही आश्वासन मा.शालेय शशक्षर् मींत्री याींनी ददनाींक २१ डडसेंबर,
२०१७ रोजी ववधान पररर्षद सभागह
ृ ात ददले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

माध्यशमक

आणर्

बीड

जजल््यातील

प्राथशमक

उदम ू

शाळे तील

माध्यमाींच्या

शशक्षकाींची

माध्यशमक,

ररक्त

पदे

उच्च

भरण्याची

कायमवाही पववत्र या सींगर्कीकरर् प्रर्ालीद्वारे शासनाने सप 
ु केली आहे,

तसेच मल
ु ीींच्या शाळाींना नैसचगमक वाढीनस
ु ार नवीन वगम मान्यता दे ण्याची

कायमवाही शासन कधी पर्
ू म करर्ार आहे व त्यात कोर्कोर्त्या शाळाींना
नैसचगमक वाढीने नवीन वगम मान्यता शमळर्ार आहे,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न गेवराई (जज.बीड)
येथील

जजल्हा

पररर्षद

माध्यशमक

कन्या

(उदम )ू

शाळे तील

वेगवेगळ्या

यड
ु ायसवर नोंद केलेल्या ववद्यार्थयांची नोंद एकाच यड
ु ायसमध्ये करण्यासाठी
सरलप्रर्ालीमध्ये

योगय

बदल

करून

कायमरत

कममचाऱयाींचे

वेतन

अदा

करण्याबाबत तसेच मा.शालेय शशक्षर् मींत्री महोदयाींच्या आश्वासनानस
ू ार
शशक्षकाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(२) मल
ु ीींच्या शाळाींना नैसचगमक वाढीनस
ु ार नववन वगम मान्यता शमळण्याचे
प्रस्ताव जजल्हा पररर्षद बीड अींतगमत सींबचीं धत सक्षम प्राचधकाऱयाींना प्राप्त
झाल्यानींतर त्याबाबत तपासन
ू आवश्यक कायमवाही करण्यात येईल.

(३) शशक्षकाींची ररक्त पदे पववत्र सींगर्कीय प्रर्ालीद्वारे भरण्याची कायमवाही
करण्यात येत आहे . तसेच ववद्यार्थयांची एकाच यड
ु ायसमध्ये नोंद करण्यासाठी
सरल

प्रर्ालीमध्ये

आवश्यक

बदल

करण्यात

कममचाऱयाींचे वेतन अदा करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

आलेले

असन
ू

कायमरत

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

राज्य शासनािडसन िेंद्र शासनाच्या प्री-मॅरीि शशष्ट्यित्ृ ती योजनेच्या
धतीिर विदयार्थयाांना शशष्ट्यित्ृ ती दे ण्याबाबत

(१८)

*

४१८७४ श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी

रुपनिर : सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) अल्पसींख्याींक समाजातील ववदयार्थयांचे शाळा गळतीचे प्रमार् कायम
असन
ु

ते

रोखण्यासाठी

राज्य

शासनाकडून

केंद्र

शासनाच्या

प्री-मॅरीक

शशषयवत्ृ ती योजनेच्या धतीवर १ ली ते १० वी पयंतच्या ववदयार्थयांना

शशषयवत्ृ ती दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन तयार करीत असल्याचे ददनाींक
२६ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, केंद्र शासनाने ननजश्चत केलेले ववदयाथी वगळता ५ लाख ५९

हजार ७७३ ववदयाथी शशषयवत्ृ तीपासन
वींचचत राहण्याचा धोका ननमामर्
ू
झाल्याने राज्य शासनाच्या प्री-मॅरीक शशषयवत्ृ तीची आवश्यकता आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न कोर्ती कायमवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.विनोद

तािडे

:

(१)

व

(२)

केंद्र

शासनाच्या

अल्पसींख्याींक

कायम

मींत्रालयाकडून इयत्ता १ ली ते १० वी मधील अल्पींसख्याींक समद
ु ायातील
२,८९,७०६

नवीन

ववद्यार्थयांना

प्री-मॅरीक

शशषयवत्ृ ती

दे ण्यात

येत.े

नत
ु नीकरर्ास मयामदा नाही. केंद्र शासनाने ननजश्चत केलेल्या ननकर्षानस
ु ार
सदर शशषयवत्ृ तीसाठी पात्र ठरर्ाऱया परीं तु मयामदीत कोट्यामळ
ु े शशषयवत्ृ तीचा

लाभ न होर्ाऱया अल्पींसख्याींक समद
ु ायातील ववद्यार्थयांसाठी केंद्र शासनाच्या
प्री-मॅरीक

शशषयवत्ृ तीच्या

अल्पसींख्याींक

ववद्यार्थयांना

ववचाराधीन आहे .

धतीवर

इयत्ता

शशषयवत्ृ ती

१

दे ण्याची

ली

ते

बाब

१०

राज्य

वी

मधील

शासनाच्या

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील शाळाबाह्य मल
ु ाांच्या सिेक्षणाबाबत
(१९)

*

४२३०३ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.जगन्नाथ शशांदे,

प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि ऊफय भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे,
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ राजरस िर, श्री.जनादय न चाांदरस िर,
श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी, श्री.सभ
ु श
ु ाष झाांबड, श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय
शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) शाळाबाहय मल
ु ाींची सींख्या मागील वर्षामपेक्षा यींदा कमी असली तरी

राज्यात अजूनही ३२ हजार ११ मल
ु े शाळे पासन
ू दरु असल्याची मादहती शालेय
शशक्षर् ववभागाच्या अहवालातन
ू माहे माचम, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान

ननदशमनास आले तसेच राज्यात शशक्षर् हक्क कायदा सात वर्षामपव
ू ी लागू
होऊनही अद्याप ४ लाख मल
ु े आजशमतीस शाळाबा्य असल्याचे माहे
मे, २०१८ च्या पदहल्या आठवडयात ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच मा.उच्च न्यायालयाच्या नागपरू खींडपीठाने माहे डडसेंबर, २०१७
च्या अखेर शाळाबाहय मल
ु ाींच्या सवेक्षर्ाची मादहती सादर करण्याचे आणर्
त्यानींतर ददनाींक ३१ माचम, २०१८ पयंत शाळाबाहय मल
ु ाींच्या सवेक्षर्ाचे आदे श
शासनाला ददले असन
ू राज्यातील शाळाबाहय मल
ु ाींच्या सवेक्षर्ाचे काम सम
ु ारे

दोन वर्षामपव
ू ीपासन
ू सप 
ु करण्यात आलेले असन
ू अद्यापही पर्
ू म झालेले नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शशक्षर् हक्क कायद्याींतगमत प्रत्येक बालकाला शशक्षर्ाचा
अचधकार असतानाही प्रत्येक वर्षी हजारो शाळाबा्य मल
ु ाींची सींख्या वाढत
असन
ू यास शशक्षर् ववभागातील अचधकारी व कममचारी हे जबाबदार असल्याने

शशक्षर् हक्क कायद्याींतगमत प्रत्येक बालकाला शशक्षर्ाचा अचधकार शमळवन
ू

दे ण्यात राज्य शासनाला मोठे अपयश आले असल्याचे यावप न स्पष् होत
आहे तसेच राज्यात प्राथशमक शशक्षर्ाची दरु वस्था झालेली असन
ू सम
ु ारे ४००
शाळा एक शशक्षकी आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, माहे

जल
ु ,ै २०१४ आणर् माहे

जानेवारी, २०१५ मध्ये

शाळाबाहय मल
ु ाींचे सावमजननक सवेक्षर् करण्यात आल्यानींतर शाळाबाहय

मल
ु ाींचा व्यापक प्रमार्ात शोध करण्यात आला नसन
ू या सवेक्षर्ात त्यावेळी
७४ हजार शाळाबाहय मल
ु े आढळली परीं तू हे सवेक्षर्ही अपरु े झाल्याचे तज्ञाींनी

साींचगतले असन
शाळाबाहय मल
ू
ु ाींचे सवेक्षर् करताना ऊसतोड कामगार,
खार्ीवर काम करर्ारे मजरू ाींची मल
ु ,े स्थलाींतरी मल
ु े, परप्राींतातन
ू पळून
आलेली मल
ु े याींचा शोध घेण्यासाठी शशक्षर् ववभागाकडे यींत्रर्ाच नसल्याचे
ननदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न प्राथशमक शाळे तील

मल
ु ाींना दजेदार शशक्षर् शमळण्यासाठी राज्यातील शाळाबाहय मल
ु ाींचा व्यापक
शोध घेऊन मल
ु ाींना शशक्षर्ाच्या मख्
ु य प्रवाहात आर्ण्यासाठी कायमवाही कप न
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शाळाबाहय मल
ु ाींची खो्ी मादहती जादहर करर्ाऱया सींबचीं धत अचधकारी व

कममचारी याींच्यावर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , तसेच
मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या आदे शाींचे स्वप प काय आहे वा शाळाबाहय

मल
ु ाींच्या सवेक्षर्ासींदभामतील सद्य:जस्थती काय आहे व यासाठी अजन
ू र्कती
कालावधी लागर्ार आहे सवेक्षर्ास ववलींब लागण्याची कारर्े काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) नाही.

(३) अींशत: खरे आहे .

(४) माहे जुल,ै २०१४ आणर् माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये शाळाबा्य मल
ु ाींचे
सावमजननक

सवेक्षर्ानींतर

७४९७१

शाळाबा्य

मल
ु े

आढळली.

तथावप,

शाळाबा्य मल
ु ाींचे सवेक्षर् करताींना ऊसतोड कामगार, खार्ीवर काम
करर्ाऱया मजूराींची मल
ु ,े स्थलाींतररत मल
ु ,े परप्राींतातन
ू पळून आलेली मल
ु े
याींचा शोध घेण्यासाठी शशक्षर् ववभागाकडे यींत्रर्ा नाही हे खरे नाही.

(५) मा.उच्च न्यायालयाच्या नागपरू खींडपीठाने ददनाींक १५/११/२०१७ रोजी
जनदहत याचचका क्र. ३३/२०१० मध्ये खालीलप्रमार्े आदे श ददले :(अ)

महाराषर

बालकाींचा

मोर्त

व

सक्तीच्या

शशक्षर्ाचा

हक्क

अचधननयम, २०११ मधील ननयम-६ खाली “समन्वय अचधकारी”
ननयक्
ु त करर्ेबाबत.

(ब) या अचधकाऱयाकडून शाळाबाहय बालकाींचा डे्ा गोळा कप न त्याचे
सींकलन व छाननी ददनाींक ३१ माचम, २०१८ पयंत करर्ेबाबत.

वरीलप्रमार्े शासनाकडून कायमवाही करण्यात आली आहे .

शाळाबाहय ववद्यार्थयांचे सवेक्षर् करावे अशी मागर्ी सातत्याने

करण्यात येत असली तरी सवेक्षर्ात सवम ववद्यार्थयांची (२.५ को्ी) मादहती
गोळा करर्े हे

जजकीरीचे व जक्लष् काम आहे . हे

ववचारात घेऊन

सवेक्षर्ाऐवजी शाळाबाहय ववद्याथी शोध (Search) मोदहम सप 
ु करण्यात
आली आहे . या मोदहमेद्वारे शाळाबा्य ववद्यार्थयांचा शोध घेतला जातो. या
सींदभामत ववद्या प्राचधकरर् समता कक्षमार्मत आवश्यक कायमवाही करण्यात
येत आहे .

-----------------
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राज्यातील विद्यार्थयाांना इांग्रजीचे विशेष शशक्षण
दे ण्याबाबतच्या सामांजस्य िराराबाबत
(२०)

*

४१६५७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराि पाटील,

श्रीमती

हुस्नबानस खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजसरिर,
श्री.सभ
ु ाष झाांबड, आकिय.अनांत गाडगीळ, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.जनादय न चाांदरस िर,

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील ५० लाख ववद्यार्थयांना इींग्रजीचे ववशेर्ष शशक्षर् दे ण्यासाठी
त्रब्र्ीश कॉजन्सलने पढ
या उपक्रमाींतगमत शशक्षकाींनाही
ु ाकार घेतला असन
ू

इींग्रजीचे शशक्षर् ददले जार्ार असन
ीं ी कॉजन्सलचे सींचालक ॲलन
ू यासींबध
गेम्मेल आणर् राज्याचे तत्काशलन मख्
ु य सचचव सशु मत मशलक याींच्यात

मब
ुीं ईतील सहयाद्री अनतथीगह
ृ येथे ददनाींक २५ एवप्रल, २०१८ रोजी वा
त्यासम
ु ारास सामींजस्य करार करण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त सामींजस्य कराराचे व ववशेर्ष शशक्षर्ाचे स्वप प काय
आहे, यासाठी काही ननधी खचम करावा लागर्ार आहे वा र्कती ननधी खचम

करर्े अपेक्षक्षत आहे तसेच सदरहू ननधी कशाप्रकारे उभारण्यात येर्ार आहे,
उक्त करारानस
करण्यात येर्ार आहे व
ु ार पढ
ु ील कायमवाही केव्हापासन
ू
याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न कोर्ती कायमवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) सदर सामींजस्य करारानस
ु ार राज्यातील ४५ हजार प्राथशमक शशक्षकाींच्या

इींग्रजी भार्षेतील सातत्यपर्
ू म व्यावसायीक ववकासासाठी प्रशशक्षर् दे र्ार असन
ू
त्यामध्ये

कृती

योजनेच्या

अींमलबजावर्ीबाबत

चचाम,

भावर्षक

ववकास,

वाचनातन
ू अध्ययन, ध्वनी चचत्र र्र्ती पाहून अध्ययन व चचींतन व कृती
योजना आखर्ी, असे स्वप प आहे . सदर कायमक्रमासाठी ३ वर्षामत एकूर् प पये
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१५००.८ लक्ष इतका ननधी अपेक्षक्षत असन
ू ्ा्ा रस्् व शासन याींच्यामार्मत

उभारण्यात येर्ार आहे . सदर कायमक्रमाची अींमलबजावर्ी जून, २०१८ पासन
ू
सप 
ु झालेली आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

शहापसर (जज.ठाणे) येथील प्रलांत्रबत पाणीपुरिठा योजना
िायायजन्ित िरण्याबाबत

(२१)

*

४१३६४ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.प्रसाद

लाड, श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्,ता मां्रशी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राषरीय पेयजल योजनेंतगमत ग्रामीर् भागातील पार्ी्ीं चाईची समस्या
सोडवण्यासाठी शासनाद्वारे हाती घेण्यात आलेल्या ववववध योजनाींमधून ठार्े

जजल्हा पररर्षदे च्या पार्ीपरु वठा ववभागाद्वारे नळ पार्ीपरु वठा योजना आणर्
ववहीर योजना हाती घेण्यात आल्या होत्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, धरर्ाचा तालक
ु ा अशी ठार्े जजल््यातील शहापरू तालक्
ु याची
ओळख असन
ू ही हा तालक
ु ा भीर्षर् ्ीं चाइमग्रस्त गर्ना केल्यामळ
ु े शहापरू

तालक्
ु याच्या पार्ी ्ीं चाइम ननवारर्ासाठी सन २०१४ पासन
ू मागील ५ वर्षामत

्ँ करने पार्ी परु वठ्यासाठी सम
ु ारे ३ को्ी ४९ लाख प पयाींचा ननधी खचम
करण्यात आल्याचे जजल्हा पररर्षदे च्या पार्ीपरु वठा ववभागास प्राप्त झालेल्या
अहवालातन
ू ननदशमनास आले असन
ू शहापरू तालक्
ु यातील ्ीं चाईग्रस्त गावाींना

पार्ीपरु वठा केलेल्या ्ँ कर ठे केदाराींचे सम
ु ारे ५५ लाख प पये मागील वर्षामपासन
ू
ठार्े जजल्हा पररर्षदे कडे थर्कत असल्यामळ
ु े ददनाींक २१ मे, २०१८ रोजी वा
त्यासम
ु ारास पार्ीपरु वठा बींद करण्याचा ननर्मय घेण्यात आला, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर ननधी तात्परु त्या पार्ी परु वठ्यावर खचम करण्यात आला
असन
ू सदरहू योजना व्यवजस्थतपर्े राबववण्यासाठी शहापरू , मरु बाड, शभवींडी,
अींबरनाथ या चार तालक्
ु यातील ग्रामपींचायतस्तरावर ग्रामीर् पार्ीपरु वठा व
स्वच्छता सशमत्याींची स्थापना करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय,
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(४)

असल्यास,

अशा

प्रकारच्या

सवमसमावेशक

सशमतीची

स्थापना

केल्यानींतरही जजल््यात सम
ु ारे ७४ पार्ीपरु वठा योजना प्रलींत्रबत आहे त,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न सदरहू गावासाठी
कायमस्वप पी नळ पार्ीपरु वठा योजना कायामजन्वत होण्यासाठी कोर्ती
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची करर्े काय आहे त ?
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) हे अींशत: खरे आहे .

शहापरू तालक
म असल्याने व उन्हाळ्यामध्ये
ु ा डोंगराळ व अनतदग
ु म

भग
ू भामतील

पार्ी

पातळी खालावत

असल्याने

भागामध्ये ्ीं चाईसदृषय जस्थती ननमामर् होते.

माहे

माचम

अखेर

काही

शहापरू तालक्
ु यातील पार्ी ्ीं चाई ननवारर्ाथम सन २०१४ पासन
ू

मागील ५ वर्षामत ्ॅं करने पार्ी परु वठ्यासाठी प पये २.०६ को्ी एवढा ननधी

खचम झालेला आहे . शहापरू तालक्
ु याकरीता सन २०१६-१७ मध्ये ्ॅं करवर
झालेला खचम भागववण्यासाठी प पये ५५.०० लक्ष इतक्या ननधीची मागर्ी
जजल्हा

पररर्षद,

ठार्ेमार्मत

जजल्हाचधकारी,

ठार्े

याींच्याकडे

ददनाींक

२०/०३/२०१८ च्या पत्रान्वये करण्यात आली आहे . सदर ननधी उपलब्ध कप न
दे ण्यात येत आहे .

सींबचीं धत ्ॅं कर ठे केदाराने दे यक न शमळाल्यास ददनाींक २०/०५/२०१८

पासन
्ॅं कर बींद करर्ार असल्याचे ग्ववकास अचधकारी याींना ददनाींक
ू

१४/०५/२०१८ च्या पत्रान्वये कळववले होते. तथावप, ननधीची मागर्ी करण्यात

आली असन
ू ननधी प्राप्त होताच अदा करण्याचे आश्वासन ददल्याने ्ॅं कर बींद
करण्यात आले नाहीत.

्ँ करने पार्ीपरु वठा करण्याकरीता प्राप्त झालेला ननधी तात्परु त्या

पार्ी परु वठ्यावर खचम केला हे खरे नाही.
राषरीय

ग्रामीर्

पेयजल

कायमक्रमाींतगमत

पार्ीपरु वठा

योजना

राबववण्यासाठी ठार्े जजल््यातील पाचही तालक्
ु यातील सवम ग्रामपींचायतीींमध्ये
ग्राम पार्ीपरु वठा व स्वच्छता सशमत्या स्थापन करण्यात आल्या आहे त.
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(४) व (५) ठार्े जजल््यामधील राषरीय ग्रामीर् पेयजल कायमक्रमाींतगमत सन

२००५-०६ पासन
ू ते २०१५-१६ पयंत मींजूर झालेल्या अींबरनाथ, शभवींडी, मरु बाड

व शहापरू या तालक्
ु याींतील प्रलींत्रबत असलेल्या योजनाींची सींख्या माहे सप््ें बर,

२०१७ पयंत ७४ होती. सदर योजना ग्राम पार्ीपरु वठा व स्वच्छता सशमतीच्या
उदाशसनतेमळ
ु े व अींतगमत वादामळ
ु े रखडलेल्या आहे त.

सदर योजनाींबाबत जजल्हास्तरावर तसेच तालक
ु ास्तरावर वेळोवेळी

सन
ु ावर्ी

घेऊन

योजना

पर्
ू म

करण्याबाबत

सींबचीं धत

ग्राम

पार्ीपरु वठा

स्वच्छता सशमत्याींना ननदे श दे ण्यात आले होते. त्यामळ
ु े १० योजनाींची कामे
पर्
ू म होऊन सद्य:जस्थतीत ६४ योजना प्रलींत्रबत आहे त.

तसेच ददनाींक ९ माचम, २०१८ च्या शासन ननर्मयातील तरतद
ु ीनस
ु ार

रखडलेल्या योजना जजल्हा पररर्षद स्तरावर ताब्यात घेऊन त्या योजनाींचे

मल्
ु याींकन कप न अींनतम ्प्प्यात असलेल्या योजना आहे त्याजस्थतीत पर्
ू म
करण्याच्या

व

कामे

पर्
ू म

होर्े

शक्य

नसलेल्या

योजनाींबाबत

जजल्हा

पररर्षदे मार्मत पढ
ु ील कायमवाही करण्याच्या सच
ू ना तालक
ु ास्तरावर दे ण्यात
आल्या आहे त. त्यानस
ु ार कायमवाही सप 
ु करण्यात आली आहे .
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

पुणे शहरातील इांद्रायणी नदी प्रदवस षत झाल्याबाबत
(२२)

*

४२४४७ श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पर्
ु े शहरातील आींबी-वराळे रस्त्यावरील पल
ु ाशेजारी इींद्रायर्ी नदीकाठी

जैववैद्यकीय कचरा ्ाकला जात असल्याने इींद्रायर्ी नदीच्या प्रदर्ष
ू र्ात वाढ
होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ च्या शेव्च्या सप्ताहात ननदशमनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, इींद्रायर्ी नदीच्या पाण्यावर अवलींबन
ू असलेल्या गावाींतील

रदहवाशी आणर् पशध
ु नाच्या आरोगयाचा प्रश्न ननमामर् झाला असन
ू , रोगराईची
भीती व्यक्त केली जात आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार इींद्रायर्ी नदी प्रदर्ष
ू र्मक्
ु त करण्याबाबत
कायमवाही कप न नदीपात्रात जैववैद्यकीय कचरा ्ाकर्ाऱयाींववप ध्द कोर्ती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

अज्ञात व्यक्तीने सींभवता और्षध ववक्री दक
ु ानातील मद
ु त सींपलेला

सम
ु ारे

१४.३ र्कलो ग्रॅम जैववैद्यकीय कचरा अींबी, वराळे

रस्त्यावरील

पल
ु ाशेजारी नदीकाठी ददनाींक २३/०४/२०१८ रोजी ्ाकल्याचे ददसन
ू आले होते.

(२) जजल्हा आरोगय अचधकारी, पर्
ीं धमन ववकास अचधकारी, पर्
ु े व पशस
ु व
ु े

याींचेकडून प्राप्त अहवालानस
ु ार इींद्रायर्ी नदीच्या पाण्यावर अवलींबन
ू असलेले
गावातील रदहवाशी आणर् पशध
ु नाच्या आरोगयाचा प्रश्न ननमामर् झालेला
असन
ु रोगराईची कोर्तीही शभती व्यक्त झालेली नाही.

(३) नदीपात्रात ्ाकलेल्या जैव वैद्यकीय कचरा सींकशलत कप न त्याची
ववल्हे वा् सामदू हक जैववैद्यकीय कचरा प्रर्क्रया व ववल्हे वा् केंद्रात करण्यात

आली आहे . महाराषर प्रदर्ष
ू र् ननयींत्रर् मींडळाकडून जजल्हा पोलीस अधीक्षक,

पर्
ु े याींना सदर अवैधररत्या जैववैद्यकीय कचऱयाची ववल्हे वा् होत असल्यास

तपास कप न सींबचीं धताींवर कारवाई करर्ेबाबत ददनाींक १९/०६/२०१८ च्या
पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िोिणासाठी स्ितां्रश विद्यापीठ स्थापन िरण्याबाबत
(२३)

*

४२००५ श्री.जनादयन चाांदरस िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफय भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजसरिर : सन्माननीय उच्च ि
तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ई ववद्यापीठाच्या अखत्यारीतील महाववद्यालये व ववद्यार्थयांची सींख्या
ददवसेंददवस वाढत असल्याने येर्ारे प्रशासकीय तार् व ववद्यार्थयांची होर्ारी

गैरसोय ्ाळण्यासाठी तसेच रत्नाचगरीतील ४५, शसींधद
म धील ३८ अशा ८३
ु ग
ु म
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महाववद्यालयाकरीता

कोकर्ासाठी

स्वतींत्र

ववद्यापीठ

स्थापन

करण्याची

मागर्ी स्थाननक लोकप्रनतननधी व शैक्षणर्क सींस्था याींनी माहे माचम, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकडे केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभामत माहे जून पव
ू ी लोकप्रनतननधी याींची बैठक घेऊन

याबाबत ननर्मय घेण्यात येर्ार असल्याचे आश्वासन मा.शालेय शशक्षर् मींत्री
याींनी ददले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न कोकर्ासाठी स्वतींत्र

ववद्यापीठ स्थापनेबाबत घेण्यात आलेल्या बैठकीत सदरील प्रकरर्ी ननर्मय
घेऊन

त्याींची

अींमलबजावर्ी

करण्यात येत आहे ,

करण्याबाबत

कोर्ती

कायमवाही

केली

वा

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

(३) बैठक आयोजजत करण्याबाबतची कायमवाही सप 
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

अनुदातनत शाळे तील अततररक्त शशक्षिाांचे समायोजन िरण्याबाबत
(२४)

*

४२४१७ श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.दत्ता्रशय सािांत : सन्माननीय शालेय

शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील १००% अनद
ु ाननत शाळाींमधील ववद्याथी सींख्या कमी झाल्यास
शशक्षकाींना अनतररक्त ठरववण्याची तरतद
ू MEPS Act आणर् शाळासींदहतेमध्ये
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त धोरर्ानस
ु ार अनतररक्त शशक्षकाींचे समायोजन इतरत्र
होर्े तसेच २०% अनद
ु ाननत शाळाींच्या शशक्षकाींना अनतररक्त ठरववण्याबाबत

शासनाचे धोरर् अद्यापपयंत स्पष् नसल्यामळ
ु े शशक्षकाींमध्ये असींतोर्ष
ननमामर् झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न २०% अनद
ु ानावर
काम

करर्ाऱया

व

अनतररक्त

होत

असलेल्या

शशक्षकाींचे

करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

समायोजन

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) अींशत: खरे आहे,
सद्य:जस्थतीत

ऑनलाईन

समायोजन

प्रर्क्रयेद्वारे

१००

्क्के

अनद
ु ाननत शाळाींतील अनतररक्त शशक्षकाींचे समायोजन करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

बीड जजल्ह्यातील पाणीपुरिठा योजना अपसणय
ठे िणाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत

(२५)

*

४२२४५ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्,ता

मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीड जजल््यातील पार्ीपरु वठा योजनाींसाठी शासनाचा करोडो प पयाींचा

ननधी शमळूनही पार्ी योजना अपर्
ू म ठे वर्ाऱया सशमतीच्या पदाचधकाऱयाींची

मालमत्ता जप्त करावी असे आदे श जजल्हाचधकारी, बीड याींनी जजल््यातील
सवम तहशसलदाराींना ददले होते, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

मालमत्ता

जप्त

जजल््यातील
करण्याचे

७१

आदे श

पार्ीपरु वठा

तहशसलदाराींना

सशमती

दे ऊनही

पदाचधकाऱयाींची
अद्यापपयंत

तहशसलदाराींकडून कोर्तीही कारवाई करण्यात आली नसल्याने जजल्हाचधकारी

याींनीही तहशसलदाराींवर कारवाई केली नाही, तसेच ७१ पार्ीपरु वठा योजनेच्या
सशमतीचे पदाचधकारी व तहशसलदार याींच्यामध्ये काही आचथमक सींगनमत आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न बीड जजल््यातील
पार्ीपरु वठा

योजना

अपर्
ू म

ठे वर्ाऱया

सशमतीच्या

पदाचधकारी

तहशसलदाराींववप ध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

व
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श्री.बबनराि लोणीिर : (१) होय.
(२) नाही.

सदर प्रकरर्ात सवम तहशसलदार याींना तालक
ु ाननहाय नळ पार्ीपरु वठा

योजनाींच्या सशमतीच्या अध्यक्ष व सचचव याींचे मालमत्तेवर बोजा ्ाकण्यास
कळववण्यात आले आहे .

(३) बीड जजल््यातील सवम तहशसल कायामलयामार्मत पार्ीपरु वठा योजनेच्या
पदाचधकाऱयाींच्या मालमत्तेवर बोजा ्ाकण्याची कायमवाही सप 
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना राबविण्याबाबत
(२६)

*

४२३९८ श्री.सतेज ऊफय बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी

रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजरस िर, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे,
श्री.जनादय न चाांदरस िर : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्,ता मां्रशी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ग्रामीर् जनतेला परु े से आणर् स्वच्छ वपण्याचे पार्ी परु वण्यासाठी राषरीय
ग्रामीर्

पेयजल कायमक्रम सप 
ु

करण्यात आले

परीं तू या कायमक्रमाच्या

अींमलबजावर्ीसाठी कोर्ताही ववशशष् क्षेत्र धोरर् आकृनतबींद तयार केला
नसल्याचे तसेच ग्रामीर् जल सरु क्षा आराखडा, जजल्हा जल सरु क्षा आराखडा
आणर् पींचवावर्षमक सवमसमावेशक जल सरु क्षा कृती आराखडा प्रलींत्रबत असन
ू
राज्यात को्यवधी प पये खचन
ूम ही पेयजल योजना अपयशी ठरल्याचे कॅगच्या

अहवालात नमद
ू केल्याचे ददनाींक ३० माचम, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील जजल्हा पररर्षदे द्वारा राबववण्यात येर्ाऱया ७१४१
योजना माहे

माचम, २०१७ पासन
बींद असन
राषरीय ग्रामीर् पेयजल
ू
ू

कायमक्रमाींतगमत ८९ प्रादे शशक पार्ीपरु वठा योजनाींवर खचम करण्यात आला
तसेच प्रधानमींत्री स्वास्थ सरु क्षा योजनेमध्ये असलेल्या त्र्
ु ीही कॅगच्या
अहवालात दाखववण्यात आल्या, हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरर्ी

शासनाने

चौकशी

राज्यात

वाढत्या

दषु काळावर मात करण्यासाठी राषरीय ग्रामीर् पेयजल योजना सक्षमपर्े
राबववण्यासाठी कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री.बबनराि लोणीिर : (१) व (२) अींशत: खरे आहे .
राज्यातल्या

जजल्हा

पररर्षदाींद्वारे

राबववण्यात

येर्ाऱया

७१४१

योजनाींपक
ै ी ३०७ योजना नळ पार्ीपरु वठा योजना आहे त. उवमररत ६८३४ या

ववींधन ववदहरी, हातपींप इ. प्रकारच्या ववववध उपाययोजना आहे त. जल
सरु क्षक्षतता

आराखडयाची

व्याप्ती

ववचारात

भागामध्ये

“जल

घेता

प्रत्येक

गावाचा

जल

सरु क्षक्षतता आराखडा एकाच ्प्प्यात तयार करर्े शक्य नसल्याने केंद्र
शासनाने

अनतशोवर्षत

सरु क्षक्षतता

पथदशी

प्रकल्प”

राबववण्याबाबत माहे माचम, २०१२ मध्ये ननर्मय घेण्यात आला. त्यानस
ु ार
राज्यातील डोमक गाव, तालक
ु ा मोशी, जज.अमरावती या गावाची ननवड

करण्यात आली व सदर गावाचा जल सरु क्षक्षतता आराखडयास केंद्र शासनाची
मान्यता प्राप्त झाली आहे . याच धतीवर अमरावती जजल््यातील ९६ गावाींचा
जल

सरु क्षक्षतता आराखडा तयार

करण्यात आला आहे .

सदर पथदशी

प्रकल्पाच्या धतीवर राज्यातील ३४ जजल््यामध्ये प्रत्येकी १ ग्रामपींचायतीची

ननवड करून ३४ ग्रामपींचायतीींमध्ये जल सरु क्षक्षतता आराखडा तयार करण्यात
आला आहे .

राज्यातील

एकूर्

९९७३२

गावे/वाडयापैकी

८७५२३

गावे/वाडयाींना

शासन ननकर्षान्वये ननधामररत दरडोई पाण्याच्या प्रमार्ात पेयजल उपलब्ध

करून दे ण्यात आलेले आहे . उरलेल्या गावाींना दरडोईच्या ननकर्षाप्रमार्े पार्ी
उपलब्ध करून दे ण्याची कायमवाही सरू
ु आहे .
(३)

राषरीय

ग्रामीर्

पेयजल

कायमक्रम

सक्षमपर्े

राबववण्याच्यादृष्ीने

जजल्हास्तरावरील अींमलबजावर्ी यींत्रर्ाींना, वेळोवेळी आढावा घेऊन योजना

प्राथम्याने पर्
ू म करण्याबाबत सच
ू ना दे ण्यात येत आहे त. तसेच सन २०१८-१९
या वर्षामच्या कृती आराखडयामध्ये नव्याने समावेश करावयाच्या गावाींसाठी

शासनाने सदरील गावाींमधील अजस्तत्वातील पार्ीपरु वठा योजनाींची मादहती
सींकशलत करण्याच्या सच
ू ना ददल्या आहे त. यानस
ु ार जजल्हास्तरावर मख्
ु य
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कायमकारी अचधकारी, जजल्हा पररर्षद याींचे अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या

सशमतीने सदर मादहती ववचारात घेऊन गावाींचा कृती आराखडयात समावेश
करण्याच्यादृष्ीने शशर्ारस करण्याबाबत सच
ू ना ददल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील ग्रांथालय िमयचाऱयाांना शासनाच्या
सिय सोयीसुविधा शमळण्याबाबत
(२७)

*

४२५९५ श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी : सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी
ु श

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

ग्रींथालय

कममचाऱयाींच्या

ववववध

प्रश्नाींसद
ीं भामत

शासनाने

वेळोवेळी आश्वासन दे वन
ू ही ग्रींथालय कममचाऱयाींच्या अडचर्ी दरू करण्यासाठी
कायमवाही करण्यात आली नसल्याचे ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न राज्यातील ग्रींथालय

कममचाऱयाींना शासनाच्या सवम सोयीसवु वधा शमळण्याबाबत कोर्ती कायमवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) आचथमक भाराच्या मागण्या वगळता इतर मागण्याींबाबत कायमवाही सप 
ु
आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

धाशमयि अल्पसांखयाांि विदयाथी शशष्ट्यित्ृ तीपासन
स िांधचत असल्याबाबत
(२८)

*

४१२५७ श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धाशममक अल्पसींख्याींक ववद्यार्थयांना शशक्षर्ात मदत व्हावी म्हर्ून ददली

जार्ारी शशषयवत्ृ ती शाळा सींपली तरी शमळाली नसल्याचे माहे मे, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले असन
ु राज्यात ८ हजार ७९१ धाशममक
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अल्पसींख्याींक

ववद्यार्थयांनी

आपले

अजम

नत
ु नीकरर्

केले

परीं त,ु

मख्
ु याध्यापकाींनी ते अजम ददनाींक ३० नोव्हें बर, २०१७ च्या आत पडताळर्ी न

केल्यामळ
ु े ववद्याथी शशषयवत्ृ तीपासन
ु वींचचत रादहले असल्याने शासन या
ववद्यार्थयांना शशषयवत्ृ ती दे र्ार आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार शशषयवत्ृ तीचे अजम पडताळर्ी न करर्ाऱया
मख्
ु याध्यापकाींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) नाही.
शाळास्तरावर

सक्षम

प्राचधकाऱयाचे

उत्पन्न

प्रमार्पत्र

सींबचीं धत

ववद्यार्थयांनी वेळेत सादर केले नसल्याने असे अजम शाळास्तरावर प्रलींत्रबत
रादहले आहे त.

(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

लोहा (ता.जज.नाांदेड) येथील पांचायत सशमतीच्या प्रभारी
गटशशक्षणाधधिारी याांची चौिशी िरण्याबाबत
(२९)

*

४२०७३ श्री.अमरनाथ राजरस िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफय भाई जगताप, श्री.जनादय न चाांदरस िर, श्रीमती हुस्नबानस
खशलफे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) लोहा (ता.जज.नाींदेड) येथील पींचायत सशमतीच्या प्रभारी ग्शशक्षर्ाचधकारी
याींच्या गैरकारभाराची चौकशी कप न कायम ग्शशक्षर्ाचधकारी दे ण्याची

मागर्ी ननवेदनाद्वारे सींबचीं धताींना करण्यात आल्याचे ददनाींक ८ मे, २०१८
रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लोहा पींचायत सशमतीच्या प्रभारी ग्शशक्षर्ाचधकारी याींच्या

कायमकाळात गैरकारभार होवन
अनेक केंद्र प्रमख
ू
ु ाची ननयक्
ु ती मनमानी

पध्दतीने केली असन
ू सदर अचधकारी कायामलयात ननयशमत न येता अनेक
शशक्षकाींनाही नाहक त्रास दे त आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने पींचायत सशमतीच्या प्रभारी

ग्शशक्षर्ाचधकारी याींच्या गैरकारभाराची चौकशी कप न कोर्ती कायमवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) लोहा (ता.जज.नाींदेड) येथील पींचायत सशमतीच्या प्रभारी
ग्शशक्षर्ाचधकारी याींच्याववप ध्दची तक्रार प्राप्त झाल्याचे ननदशमनास आलेले
नाही. सदर ररक्त पद भरण्याबाबत शासनस्तरावर कायमवाही चालू आहे .

(२) व (३) सदर प्रकरर्ी आयक्
ु त (शशक्षर्), पर्
ु े याींच्याकडून अहवाल
मागववण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

प्रसुतीिालीन रजेिर असलेल्या मदहला प्राध्यापिाांच्या जागेिर
रजािालीन प्राध्यापिाांची तनयक्
ु ती िरण्याबाबत

(३०)

*

४२३६३ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यात

मान्यता

प्राप्त

कला,

ववज्ञान

व

वाणर्ज्य

वररषठ

महाववद्यालयात सेवेत कायमरत मदहला प्राध्यापकाींना शासनाने सहा मदहने
कालावधीची प्रसत
ु ी कालीन रजा मींजूर करण्याचा ननर्मय घेतला आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, प्रस्तत
मदहला प्राध्यापकाींच्या रजा काळात ववद्यार्थयांचे
ु
शैक्षणर्क नक
ु सान होऊ नये याकरीता रजाकालीन कालावधीसाठी अहमताधारक

प्राध्यापकाींच्या ननयक्
ु तीस शासनाने मान्यता दे र्े व त्यासाठी वेतन मींजूर
करर्े याबाबी शासनाच्या ववचाराधीन आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न महाववद्यालयीन

दै नदीं दन शैक्षणर्क कामकाजावर प्रनतकुल पररर्ाम व ववद्यार्थयांचे शैक्षणर्क
नक
ु सान

होवू

नये

याकरीता

प्रसत
ु ीकालीन

रजेवर

असलेल्या

मदहला
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प्राध्यापकाींच्या जागेवर रजाकालीन प्राध्यापकाींची ननयक्
ु ती करण्यास मान्यता
व त्यासाठी शासनाकडून वेतन मींजूर करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(३) प्रसत
ु ी रजेवर असर्ाऱया मदहला अध्यापकाच्या रजा कालावधीसाठी
अहमताधारक अध्यापकाींची ननयक्
ु ती करण्याबाबतचे धोरर् नाही. त्यामळ
ु े
प्रश्नात नमद
ू कायमवाही करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

सोलापसर जजल्ह्यातील शाळाांचे प्रततपुतीचे शुल्ि प्रलांत्रबत असल्याबाबत
(३१)

*

४२६६३ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सन २०१३-१४ पासन
ू बालकाींच्या मोर्त सक्तीच्या शशक्षर् अचधकाराींतगमत

(आर्ीई) प्रवेशाची प्रर्क्रया सोलापरू जजल््यात सप 
ु झाल्यापासन
ू शाळाींचे
लाखो प पयाींचे प्रनतपत
ु ीचे शल्
ु क प्रलींत्रबत असल्यामळ
ु े शशक्षकाींचे वेतन व इतर
कामकाज,

सोईसवु वधाींवर

त्याचा

पररर्ाम

होत

असल्याने

सोलापरू

जजल््यातील शशक्षक सींघ्ना आींदोलन करीत असल्याचे ददनाींक ८ मे, २०१८
रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आर्ीई कायद्याींतगमत प्रवेश दे तव
े ळ
े ी शाळाींना कोर्ती

कागदपत्रे द्यावयाची याची मादहती सींबचीं धताींकडून ददली जात नसल्यामळ
ु े

प्रस्तावात नेहमीच त्र्
ु ी रहात असल्याने दरवर्षी प्रनतपत
ु ीची रक्कम वाढत
जाते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न कोर्ती कायमवाही
केली वा करण्यात येत आहे, तसेच त्याचे स्वप प काय आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री.विनोद तािडे : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबई विद्यापीठाच्या अशभयाांत्र्रशिी शाखेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(३२)

*

४१९१८ अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मब
ुीं ई

ववद्यापीठाच्या

अशभयाींत्रत्रकी

शाखेच्या

४०

ववद्यार्थयांनी

पन
ु मल्
ूम याींकनाच्या ननकालाच्या पत्रात उपकुलसचचवाींची बनाव् सही कप न
ननकालात र्ेरर्ार केल्याचा प्रकार माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशमनास आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार सींबचीं धत दोर्षीींववप ध्द कोर्ती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

उपकुलसचचवाींची बनाव् सही असलेले पत्र आढळून आलेले आहे .

तथावप, कायामलयीन ननकालनस्तीत र्ेरर्ार आढळून आलेला नाही.

(२) सदर प्रकरर्ी शासनस्तरावप न कोर्तीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
मात्र ववद्यापीठाने प्रशासनाच्या ननदे शान्वये बाींद्रा कुलाम पोलीस ठाण्यामध्ये

यासींदभामत तक्रार दाखल केली आहे . तसेच ववद्यापीठामार्मत याबाबत चौकशी
सशमती नेमण्यात आलेली आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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षरां गाबाद जजल्ह्यात शाळा सुरु िरण्यािरीता सांस्थाचालि राजिीय ि
आधथयि बळाचा दरु
ु पयोग िरीत असल्याबाबत

(३३)

*

४२५६७ श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररशसांग राठोड,

श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद जजल््यात नवीन शाळा सप 
ु करण्यापव
ू ी आवेदन प्रर्क्रया पर्
ु म

कप न शशक्षर् ववभागाकडून ननधामरीत ननयमाींच्या पत
म च
े ी पाहर्ी झाल्यानींतर
ू त
शाळा मान्यतेचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठववण्यात येतो व शाळाींना मान्यता
ददली जाते असे असन
ू ही अनेक सींस्थाचालक राजकीय व आचथमक बळाचा

दप 
ु पयोग कप न मान्यतेशशवाय शाळा सप 
ु करीत असन
ू त्याला शशक्षर् ववभाग

जबाबदार असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार सींबचीं धताींववप ध्द कोर्ती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मौजे माळे गाांि बाजार येथे स्िच्, भारत शमशन योजनेंतगयत
िैयजक्ति शौचालय बाांधिामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(३४)

*

४१५५२ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि

स्िच्,ता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे माळे गाींव बाजार येथे स्वच्छ भारत शमशन योजनेंतगमत वैयजक्तक
शौचालय बाींधकामात गैरव्यवहार झाल्याबाबत शशवसेना उपतालक
ु ा प्रमख
ु ,

तेल्हारा याींनी मख्
ु य कायमकारी अचधकारी, जजल्हा पररर्षद, अकोला याींच्याकडे
ददनाींक २८ र्ेब्रव
ु ारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास तक्रार केली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त वैयजक्तक शौचालय बाींधकाम ननयमाप्रमार्े न करता
प पये ५ ते ६ हजार एवढ्या रकमेतच करण्यात आले असन
ू तात्परु ते व
कच्च्या स्वप पाचे बनववण्यात आले तसेच वापरण्यात आलेले सादहत्य हे

अत्यींत हलक्या दजामचे असल्याचेही ननदशमनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, लाभार्थयांच्या अज्ञानतेचा र्ायदा घेवन
ू त्याींच्याकडून बॅंकेचे

पासबक
ु , पैसे काढण्याची पावती, सहया, अींगठे , ठे केदाराने स्वतःकडे घेवन
ू
प्रनतज्ञालेख सध्
ु दा परस्पर केले आहे, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न मौजे माळे गाींव
येथील वैयजक्तक शौचालयाचे बाींधकाम ननयमाप्रमार्े करण्याबाबत कायमवाही

कप न सींबचीं धत गैरव्यवहार करर्ाऱया अचधकाऱयाींववप ध्द कोर्ती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे,

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

(४) प्राप्त तक्रारीच्या अनर्ष
ीं ाने जजल्हा पररर्षदस्तरावर चौकशी करण्यात
ु ग

आली. चौकशीत माळे गाव बाजार ग्रामपींचायती मधील शौचालयाचे बाींधकाम
पर्
ू म करण्यात आले असन
ू , शौचालयाच्या प्रत्यक्ष तपासर्ीअींती लाभार्थयांच्या

खात्यामध्ये प पये १२०००/- इतके अनद
ु ान उपलब्ध कप न दे ण्यात आले आहे .
शौचालय बाींधकाम ननकृष् दजामचे झाले नसल्याचे तसेच गैरव्यवहार झाला
नसल्याचे आढळून आले.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मुांबईतील दादर पारसी िॉलनी येथील मुांबई विद्यापीठाची जागा
पुनवियिासासाठी दे ण्यात आल्याबाबत

(३५)

*

४१४५३ अॅड.अतनल परब, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय उच्च ि

तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील दादर पारसी कॉलनी येथील मोक्याच्या दठकार्ी असर्ारी मब
ुीं ई

ववद्यापीठाची जागा सन २००६ मध्ये खाजगी ववकासक आणर् सहमालकाींच्या

परवानगीने पन
ु ववमकासासाठी ददल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त जागेत बाहे प न येर्ाऱया ववद्यार्थयांसाठी गेस्् हाऊस
बाींधर्े प्रस्ताववत होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर जागा ववकासकाींला दे ताना कोर्त्याही प्राचधकरर्ाची
परवानगी

घेण्यात

आलेली

नसल्याचे

ननदशमनास

आल्यामळ
ु े

यासींदभामत

चौकशी करण्याबाबतचे ननवेदन यव
ु ासेना शसने् सदस्याींनी मा.राज्यमींत्री,
गह
ृ ननमामर् याींना ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार दोर्षीींववप ध्द कोर्ती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

श्रीमती सौदाशमनी पींतवैद्य याींनी ददनाींक ०७/०५/१९७८ रोजी केलेल्या

दस
ु ऱया व अींनतम मत्ु यप
ू त्राच्या परु वर्ीतील (Second Codicil Will) मधील
कलम क्र. ४ अन्वये मब
ुीं ई ववद्यापीठाींस सदर Property साठी स्कीम तयार
करण्यासाठी सच
ु ीत करण्यात आले आहे .

(३) हे खरे आहे . यासींदभामत सखोल चौकशी करण्याबाबतचे ननवेदन यव
ु ासेना
शसने् सदस्याींनी मा.राज्यमींत्री, गह
ृ ननमामर् याींना ददले आहे .
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दरम्यान

सदर तळमजला अचधक दोन मजल्याींची इमारत सम
ु ारे १९३१ च्या
बाींधण्यात

आली

होती.

या

इमारतीचे

इतर

दोन

सहमालक

(CO-OWNERS) १. श्री.भास्कर जोशी व २. श्रीमती सोनल चचन्मय ददवेकर

याींच्या सींमतीने जन
ु ी इमारत पाडून नवीन इमारत बाींधण्यासाठी तत्काशलन
ववद्यापीठ अशभयींता याींचा ददनाींक २३ जून, २००४ रोजीचा ताींत्रत्रक व्यवहारीता

(Technical Feasibility Report) ददनाींक १५ सप््ें बर, २००४ रोजीच्या

व्यवस्थापन पररर्षदे त ठे वण्यात आला. व्यवस्थापन पररर्षदे ने ववकासकामार्मत
पन
ु ववमकास करण्याची परवानगी ददली.

(४) याबाबत मानद ववधी सल्लागार मब
ुीं ई ववद्यापीठ याींचा सल्ला घेण्यात

येत असन
ू त्याींच्या सल्ल्यानस
ु ार पढ
ु ील कायमवाही ववद्यापीठस्तरावर करण्यात
येईल.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यासह मुांबई शहराचे प्रदष
ु ण रोखण्याबाबत
(३६)

*

४२८६८ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.जनादयन चाांदरस िर, श्री.सांजय

दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७७०५ ला ददनाांि ९ माचय, २०१८ रोजी ददलेल्या
उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राज्यात मब
ुीं ईसह नवी मब
ुीं ई, नागपरू , चींद्रपरू , पर्
ु ,े सोलापरू शहरात
प्रदर्ष
ू र्ाचे प्रमार् वाढले असल्याने प्रदर्ष
ू र्ाचा प्रश्न ननमामर् झाला असन
ू

जागनतक आरोगय सींघ्नेने केलेल्या हवा प्रदर्ष
ु र्ाच्या चाचर्ीमध्ये जादहर
केलेल्या जगातील सवामचधक १५ प्रदवू र्षत शहराींच्या यादीत मब
ींु ई शहर चौर्थया
क्रमाींकावर असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान नमद
ू केले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त शहराींच्या प्रदर्ष
ींु ईतील दर दहा मार्साींपक
ै ी ८
ू र्ामळ
ु े मब
लोक प्रदवू र्षत हवेने श्वासोच्छश्वास करीत असल्याने नागररकाींचे आरोगय
धोक्यात आले असल्याची मादहती अहवालात दे ण्यात आली आहे, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न शहरातील प्रदर्ष
ू र्

रोखण्याकरीता कोर्त्या ववशेर्ष उपाययोजना आखण्यात आल्या आहे त, तसेच
प्रदर्ष
ू र् करर्ारे घ्क कोर्ते आहे त व याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.रामदास िदम : (१) व (२) हे खरे आहे .

(३) जागनतक आरोगय सींघ्नेमार्मत प्रशसध्द केलेला अहवाल हा जागनतक
स्तरावर

हवा

प्रदर्ष
ू र्ाबाबत

उपलब्ध

असलेल्या

आकडेवारीच्या

आधारे

बनववण्यात आला आहे . सदर अभ्यासामध्ये उपलब्ध आकडेवारी साींजख्यकी
प्रर्क्रयेव्दारे पन
म ल्
ु म
ु याींकन कप न व त्याींच्या मानकाींशी तल
ु ना कप न सदर
ननषकर्षम काढण्यात आला आहे . सदर अहवालामध्ये समाववष् राज्यातील १७

प्रदवू र्षत शहराींच्या हवेच्या गर्
ु वत्तेमध्ये सध
ु ार करण्याकरीता कृती आराखडा
तयार करण्याचे काम महाराषर प्रदर्ष
ू र् ननयींत्रर् मींडळाकडे प्रगतीपथावर आहे .
(४) प्रश्नच उद्भवत नाही.

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

दे िरुख (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील ऐततहाशसि मदहपतगडाची
दरु िस्था झाल्याबाबत

(३७)

*

४३३१५ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय साांस्िृतति िायय मां्रशी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दे वप ख (जज.रत्नाचगरी) तालक्
ु यातील दहींदवी स्वराज्याचे सींस्थापक छत्रपती
शशवाजी महाराज याींनी स्थापन केलेल्या ऐनतहाशसक मदहपतगडाकडे परु ातत्व
ववभागाचे दल
म
होत असन
कींु डी घा्ाचे प्रलींत्रबत असलेले काम आणर्
ु क्ष
ू
ववकासासाठी ननधी शमळत नसल्याने ऐनतहाशसक शशवकाशलन मदहपतगडाची

अत्यींत दरु वस्था झाल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार ऐनतहाशसक मदहपतगडाच्या दप 
ु स्तीकरीता
ननधी दे ण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री.विनोद तािडे : (१) हे अींशत: खरे आहे .

सन २०१७ साली मदहपतगड या र्कल्ल्यास राज्य सींरक्षक्षत स्मारक

म्हर्ून घोवर्षत करण्यात आले आहे . कींु डी घा्ाचे काम हे या ववभागाच्या
अखत्याररत येत नाही.

(२) परु ातत्व ववभाग, रत्नाचगरी याींनी पाहर्ी केल्यानस
ु ार या र्कल्ल्याींवरील
मलब्याच्या दढगाऱयाखालील वास्तच
ूीं े/वास्तघ
ु ्काींचे अवशेर्ष दडलेले असल्याची

दा् शक्यता आहे . या मलब्याची तपासर्ी व सर्ाई झाल्यानींतरच या
र्कल्ल्याच्या सवांगीर् जतन–दप 
ु स्तीची कामे ठरववर्े व अींदाजपत्रक सींचालक,
परु ातत्व व वस्तस
ीं हालये सींचालनालय याींच्याकडून तयार करण्यात येर्ार
ु ग्र
आहे . तद्नींतर मदहपतगड या र्कल्ल्यास प्रशासकीय व ववत्तीय मान्यता
दे ण्यात येईल.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

नागपसर जजल्ह्यात शुध्द पाण्याचा पाणीपुरिठा िरण्याबाबत
(३८)

*

४३४७२ श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्,ता

मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शध्
ु द पार्ीपरु वठा करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न सावमजननक आरोगय

ववभागाच्या प्रयोगशाळे तील तपासर्ीतन
ू अपयशी ठरला असन
ू जजल््यातील
पाण्याचे नमन
ु े तपासले असता नागपरू जजल््यातील १० ्क्के पार्ी दवु र्षत
असल्याचे तसेच राज्यातील ननम्म्यापेक्षा जास्त जजल््यातील पाण्याच्या

्ाक्या, ववहीर, हातपींप, ्ॅं कर आदी दठकार्च्या पाण्याच्या स्त्रोतातील पार्ी
दवू र्षत असल्याचे ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात सवामचधक २७ ्क्के दवू र्षत पार्ी वाशीममध्ये, २४

्क्के दहींगोलीमध्ये, तर २१ ्क्के चींद्रपरू मध्ये असल्याचे ननदशमनास आले

असन
ू दवू र्षत पार्ी प्याल्याने प्की, कावीळ, ववर्षमज्वर, अनतसार अशा
जलजन्य रोगाचा प्रादभ
ु ामव झाल्यामळ
ु े अनेक नागररक मत्ृ यू पावले, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न नागपरू जजल््यात
शध्
ु द पाण्याचा पार्ीपरु वठा करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

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

भज
ू ल सवेक्षर् व ववकास यींत्रर्ा याींचे जजल्हा प्रयोगशाळा आणर्

उपववभागीय

प्रयोगशाळा

याींचेकडे

जल

सरु क्षकाींद्वारे

आर्लेल्या

पार्ी

नमन्
ु याींचे अर्ुजैववक तपासर्ी अहवालानस
ु ार नागपरू जजल््यातील ९.८०
्क्के पार्ी दवू र्षत असल्याचे नमद
ू केले आहे .
(२) हे खरे नाही.
जजल्हा

दवू र्षत पार्ी नमन
ु े प्रश्नातील नमद
ू
(्क्के)

रोगाींमळ
ु े बाचधत

(१)

(२)

(३)

नागपरू

रकाना ३ पैकीच्या
रूगर्ापैकी मत
ृ

रूगर् सींख्या

झालेल्याींची सींख्या

१०

२४६

०

दहींगोली

२५

०

०

वाशीम

१८.१५

०

०

चींद्रपरू

१२.९०

११४

०

(४)

(३) पार्ी नमन
ू ा तपासर्ी होताच अर्ज
ु ैववक पथ
ु ार
ृ :करर् अहवालानस
वपण्यास अयोगय असल्यास तात्काळ सींबचीं धत ग्रामपींचायतीला भज
ू ल सवेक्षर्
व ववकास यींत्रर्ेकडून भ्रमर्ध्वनीद्वारे व लेखी कळववण्यात येत.े त्यानस
ु ार

जजल्हा प्रशासनानस
ु ार पार्ी शध्
ु दीकरर्ाबाबतच्या आवश्यक त्या उपाययोजना
करण्यात येतात.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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अांधेरी, सािीनािा तसेच विलेपाले (मुांबई) येथे बनािट
सौंदययप्रसाधनाांची विक्री होत असल्याबाबत

(३९)

*

४३५०५ श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.सांजय दत्त, श्री.जयांत पाटील :

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

(१) अींधेरी (पव
ू ,म पजश्चम) तसेच साकीनाका (मब
ुीं ई) येथे अन्न व और्षध

प्रशासनाच्या मब
ुीं इम (और्षध) ववभागातील अचधकाऱयाींना शमळालेल्या गप्ु त
मादहतीनस
ु ार अचधकाऱयाींनी या तीन दठकार्ी छापे ्ाकत लॉरीयलच्या

कीं्े नरमधन
ू बनाव् शाम्प,ू कींडीशनर ववकर्ाऱया ्ोळीला ददनाींक ४ मे, २०१८
रोजी वा त्यासम
ु ारास पकडून त्यासोबत ददड को्ीींहून अचधक र्कीं मतीचा
बनाव् शाम्प,ू कींडीशनर व मद्द
ु ेमाल जप्त केला, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच ववलेपाले (मब
ुीं ई) येथे बनाव् सौंदयमप्रसाधनाींचा १८ लाखाींचा साठा

जप्त कप न शॅम्प,ू तेल अन्य सौंदयमप्रसाधनाींच्या ररकाम्या बा्ल्याींचा पन
ु वामपर

कप न बनाव् सौंदयमप्रसाधनाींची ववक्री सप 
ु असल्याचे ददनाींक ८ मे, २०१८
रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरर्ी

शासनाने

चौकशी

कप न

बनाव्

सौंदयमप्रसाधनाींच्या ववक्रीवर प्रनतबींध आर्ण्यासाठी सौंदयमप्रसाधने सीलबींद

स्वप पात ववकण्याची उत्पादकाींना सच
ू ना करण्याबाबत कायमवाही कप न बनाव्
सौंदयमप्रसाधने ववकर्ाऱयाींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री.धगरीश बापट : (१) हे अींशत: खरे आहे . अन्न व और्षध प्रशासनाने
्ाकलेल्या छाप्यामध्ये ४ लाख ७० हजार र्कीं मतीचा साठा जप्त केला आहे .

(२) हे अींशत: खरे आहे . अन्न व और्षध प्रशासनाने ्ाकलेल्या छाप्यामध्ये ४
लाख ८८ हजार र्कीं मतीचा साठा जप्त केला आहे .

(३) सदर प्रकरर्ी साकीनाका पोलीस स््े शन येथे ददनाींक १४/०५/२०१८ रोजी

गन्
ु हा क्र. ३०७/१८ प्रथम खबर अहवाल नोंदववला आहे . तसेच अींबोली पोलीस
स््े शन येथे ददनाींक १४/०५/२०१८ रोजी गन्
ु हा क्र. २४४/१८ प्रथम खबर अहवाल
नोंदववला आहे . सदर प्रकरर्ी पोशलसाींकडून पढ
ु ील तपास चालू आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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उरण (जज.रायगड) तालुक्यातील खाजगी िांपनीविरुध्द
िारिाई िरण्याबाबत

(४०)

*

४३६०० श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) उरर् (जज.रायगड) तालक्
ु यातील खोप्े ग्रामपींचायत हद्दीतील बाींधपाडा
हद्दीत खाजगी कींपनीकडून प्रदर्ष
ू र् ननयींत्रर् मींडळाच्या ननयमाचे उल्लींघन
कप न कींपनीतील कचरा बेकायदे शीरररत्या समद्र
ु र्कनाऱयावर ्ाकून सदर
कचऱयाला आग लावण्यात येत,े हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खाजगी कींपनीतील खराब मालाचे कीं्े नर या भागात ररकामे

केल्याने गावातील लहान मल
ं ीमळ
ु ाींसह तेथील नागररकाींना दग
ु ध
ु े इन्र्ेक्शन
झाल्याने त्याींच्या आरोगयावर ववपररत पररर्ाम झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न सदर खाजगी
कींपनीववप ध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.रामदास िदम : (१) हे खरे नाही.

(२) मे.क्वीीं्ीनेन््ल वेअरहाऊस कॉपोरे शन (एनएस) शल. खोप्ा गाव,

ता.उरर् या कींपनीचे खराब मालाचे कीं्े नर ददनाींक २७/०३/२०१८ रोजी ररकामी
केल्याने कींपनी लगतच्या रदहवासी भागात दग
ं ी पसरल्याने गावातील लहान
ु ध
मल
ु ासह

तेथील

नागरीकाींना

दग
ं ीमळ
ु ध
ु े

इन्र्ेक्शन

झाल्याने

त्याींच्या

आरोगयावर ववपररत पररर्ाम झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ च्या दरम्यान
ननदशमनास आलेले नाही असे जजल्हा आरोगय अचधकारी, रायगड याींनी
कळववलेले आहे .

(३) मे.क्वीीं्ीनेन््ल वेअरहाऊस कॉपोरे शन (एनएस) शल. खोप्ा गाव,

ता.उरर् या कींपनीला ददनाींक २०/०६/२०१८ रोजी प्रस्ताववत ननदे श दे ण्यात
आलेले आहे त.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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ददनाांि १ नोव्हें बर २००५ नांतर सेिेत िाययरत शशक्षि ि इतर
िमयचाऱयाांना जुनी पेन्शन योजना लागस िरण्याबाबत
(४१)

*

४१६०१ श्री.विक्रम िाळे , श्री.सततश चव्हाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

३५६८२ ला ददनाांि २१ डडसेंबर, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ददनाींक १ नोव्हें बर, २००५ नींतर सेवेत कायमरत शशक्षक व इतर

सवम कममचाऱयाींना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत कोर्ता ननर्मय
घेण्यात आला वा येत आहे,
(२)

तसेच,

मयत

झालेल्या

शशक्षक

कममचाऱयाींच्या

कु्ुींत्रबयाींना

दे ण्याबाबत ननयक्
ु त केलेल्या सशमतीने कोर्ता ननर्मय घेतला आहे,

पेन्शन

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न कोर्ती कायमवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) प्रकरर् न्यायप्रववषठ आहे .
(२)

ववत्त

ववभागामार्मत

ननर्मयाकरीता ववचाराधीन आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

ननयक्
ु त

सशमतीपढ
ु े

प्रकरर्

धोरर्ात्मक

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

राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि
शाळाांमधील िाययरत शशक्षिाांच्या सेिाज्येष्ट्ठतेबाबत
(४२)

*

४२३७० श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

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

राज्यातील

मान्यताप्राप्त

खाजगी

माध्यशमक

व

उच्च

माध्यशमक

शाळाींमधील कायमरत शशक्षकाींची सेवाज्येषठता महाराषर खाजगी शाळाींतील
कममचारी

(सेवेच्या

शती)

ननयमावली,

१९८१

मधील

तरतद
ु ीच्या

ननयमावलीतील ननयम क्र. १२ व अनस
ु च
ू ी ‘र्’- नस
ु ार सींदभम अ, ब, क, ड,
इ, ग, ह ननहाय तयार केली जाते, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ननयमातील या तरतद
ु ीबाबत मा.सवोच्च न्यायालयाने ददनाींक
१३ ऑगस््, २०१४ रोजी ननर्मय ददला असन
सदर ननर्मयाच्या आधारे
ू

मा.उच्च न्यायालयाच्या नागपरू खींडपीठानेसद्ध
ु ा ददनाींक ०३ एवप्रल, २०१८ रोजी
ददलेल्या ननर्मयामळ
ु े परस्पर ववसींगती ननमामर् झाली असन
ू गोंधळ ननमामर्
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मा.उच्च व सवोच्च न्यायालयाचा ननर्मय हा घ्नेप्रमार्े

कायदा/ननयम समजला जातो आणर् त्यामळ
ु े सेवाज्येषठतेबाबत परस्पर
ववरोधी कायदा/ननयम अजस्तत्वात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उक्त

प्रकरर्ी

नागपरू

ववभागाच्या

लोकप्रनतननधीींनी

मा.मख्
ु यमींत्री व मा.शालेय शशक्षर् मींत्री याींना ददनाींक १४ नोव्हें बर, २०१७,

ददनाींक ०५ एवप्रल, २०१८ आणर् ददनाींक ०९ मे, २०१८ रोजी ननवेदन पाठवन
ू
खाजगी माध्यशमक शाळाींमधील शशक्षकाींच्या सेवाज्येषठतेबाबत ननमामर्
झालेला सींभ्रम दरू करण्यासींदभामत योगय ती कायदे शीर तरतद
ु /सध
ु ारर्ा
करण्याची

तसेच

महाराषर

खाजगी

शाळाींमधील

सेवाशती

ववननयमन

अचधननयम या सींदभामतील ननयमावलीच्या अनस
ु च
ू ी ‘र्’ मधील तदतद
ु ीींमध्ये

सध
ु ारर्ा करण्याबाबत तसेच सदर सध
ु ारर्ाींना ववधीमींडळाची सहमती प्राप्त
करण्याबाबत ववनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न अनस
ु च
ू ी ‘र्’ मधील
तदतद
ु ीींमध्ये आवश्यक त्यासध
ु ारर्ा करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा
करण्यात येत आहे, तसेच त्यास ववधीमींडळाची सहमती प्राप्त करर्ार आहे
काय, असल्यास, केव्हापयंत,

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

मा.सवोच्च

करण्यात येत आहे .
(४) होय.
(५)

याबाबत

न्यायालयाच्या

ववधी

व

न्याय

कायमवाही करण्यात येत आहे .
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

ननदे शानस
ु ार

ववभागाच्या

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

सेवाजेषठतेबाबत

कायमवाही

सल्ल्या-मसलतीने

आवश्यक
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अशभयाांत्र्रशिी महाविद्यालयातील प्राध्यापि ि शशक्षिेतर
िमयचाऱयाांना िेतन अदा िरण्याबाबत
(४३)

*

४१५८० श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर,

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.खिाजा बेग, श्री.आनांद ठािसर, श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.सतु नल तटिरे , श्री.धनांजय मड
ुां ,े अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.विक्रम िाळे ,
श्री.सततश चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते : सन्माननीय
उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात

खाजगी

सींस्थाींनी

ववना

अनद
ु ान

तत्वावर

सप 
ु

केलेल्या

अशभयाींत्रत्रकी महाववद्यालयातील प्राध्यापक व शशक्षकेतर कममचाऱयाींना वेळच्या
वेळी दर मदहन्याला वेतन ददले जात नसल्याच्या तक्रारी तींत्रशशक्षर् सींचालक
व तींत्रशशक्षर् ववभागाकडे माहे एवप्रल मदहन्यात प्राप्त झाल्या आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

चौकशीत

काय

आढळून

आले

व

त्यानस
ु ार

सींबचीं धत

महाववद्यालयावर शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) होय.

माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये दोन सींस्थाींववप ध्द वेतनासींदभामत तक्रारी

प्राप्त झाल्या आहे त.

(२) प्राप्त तक्रारीींच्या अनर्ष
ीं ाने सींचालक, तींत्रशशक्षर् याींच्यास्तरावर चौकशी
ु ग
सशमत्या गठीत करण्यात आल्या होत्या. सींबचीं धत सशमत्याींनी सरस्वती कॉलेज

ऑर् इींजजननयरीींग, नवी मब
ींु ई व सरस्वती एज्यक
ु े शन सोसाय्ी, कजमत

सींचशलत २ व्यावसानयक महाववद्यालयाींची चौकशी करून त्याचा अहवाल
सादर केला आहे .

(३) चौकशी सशमत्याींच्या अहवालानस
ु ार दोर्षी सींस्थाींनी प्रामख्
ु याने पढ
ु ीलप्रमार्े
अननयशमतता केल्याचे ददसन
ू आले.

(अ) शशक्षक व कममचाऱयाींचे वेतन थकववर्े.
(ब) ननयमानस
ु ार भत्ते अदा न करर्े.
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(क) वेतनातन
कपात केलेला कममचारी भववषय ननवामह ननधी (EPF)
ू
सींबचीं धताींच्या खात्यात जमा न करर्े.

(ड) शशक्षक-ववद्याथी गर्
ु ोत्तर (Ratio) ननयमानस
ु ार नसर्े.
(इ) सहावा वेतन आयोग लागू न करर्े.

वरील ववत्तीय व प्रशासकीय अननयशमतताींमळ
ु े , अणखल भारतीय

तींत्रशशक्षर् पररर्षद, नवी ददल्ली या शशखर सींस्थेव्दारे शैक्षणर्क वर्षम सन
२०१८-१९

करीता

प्रशसध्द

करण्यात

आलेल्या

Approval

Process

Handbook नस
ु ार ववहीत केलेल्या वेतनववर्षयक ननकर्षाींचे उल्लींघन झाल्याचे

आढळून आले. व्यावसानयक अभ्यासक्रमाच्या महाववद्यालयाींववरूध्द कारवाई
करण्याचा अचधकार अणखल भारतीय तींत्रशशक्षर् पररर्षद, नवी ददल्ली या
शशखर

सींस्थेस

असल्याने

सरस्वती

एज्यक
ु े शन

सोसाय्ी,

कजमत

या

सींस्थेंतगमत असलेल्या व्यावसानयक महाववद्यालयाींववप द्ध कारवाई करण्याबाबत

अणखल भारतीय तींत्रशशक्षर् पररर्षदे स कळववण्यात आले आहे . तर सरस्वती

कॉलेज ऑर् इींजजननयरीींग, नवी मब
ींु ई या सींस्थेववरूध्दचा चौकशी अहवाल
माहे मे, २०१८ मध्ये प्राप्त झाला असल्याने सदर सींस्थेववरूध्द कारवाई
करण्याबाबत अणखल भारतीय तींत्रशशक्षर् पररर्षदे स कळववण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

सागरी तनयमन क्षे्रशाच्या (सीआरझेड) तनिषात बदल िरण्याच्या
प्रस्तािास िेंद्र शासनाने मान्यता ददल्याबाबत
(४४)

*

४१८८६

श्री.आनांद

ठािसर,

श्री.सतु नल

तटिरे ,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर,
अॅड.राहुल

नािेिर,

अॅड.जयदे ि

गायििाड,

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.सततश

चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.खिाजा बेग, श्री.शरद
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफय भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर,
श्री.आनांदराि

पाटील,

श्रीमती

हुस्नबानस खशलफे, श्री.जनादय न चाांदरस िर,
श्री.हररशसांग राठोड, आकिय.अनांत गाडगीळ, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनाथ

राजसरिर, श्री.सतेज ऊफय बांटी पाटील : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये पाठववलेल्या
सागरी ननयमन क्षेत्राच्या (सीआरझेड) ननकर्षात बदल करण्याच्या प्रस्तावास
केंद्र शासनाने मान्यता ददली असन
सीआरझेड दोनची मयामदा सागरी
ू

र्कनाऱयापासन
१०० मी्र वप न ५० मी्रपयंत करण्याचा ननर्मय राज्य
ू

शासनाने माहे एवप्रल, २०१८ च्या नतसऱया आठवडयात घेतल्याने सम
ु ारे १५००
हे क््र जमीन ररकामी होण्याचे अपेक्षक्षत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननर्मयाचे स्वप प काय आहे व त्याचा लाभ कशाप्रकारे

कोर्त्या ववभागात होर्ार आहे तसेच सदर ननर्मयामळ
ु े मोकळया होर्ाऱया
सम
ु ारे १५०० हे क््र जशमनीचा वापर कशाप्रकारे करण्यात येर्ार आहे ,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न कोर्ती कायमवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.रामदास िदम : (१) अींशत: खरे आहे . राज्य शासनाच्या महाराषर सागरी
र्कनारा व्यवस्थापन प्राचधकरर्ाने ददनाींक ०८/०१/२०१८ रोजीच्या पत्राद्वारे

केंदद्रय पयामवरर्, वने व वातावरर्ीय बदल मींत्रालय, नवी ददल्ली याींना

सागरी ननयमन क्षेत्र ५० मी्र करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला होता.

तद्नस
ु ार, केंदद्रय पयामवरर्, वने व वातावरर्ीय बदल मींत्रालय, नवी ददल्ली

याींनी ददनाींक १८/०४/२०१८ रोजी प्राप प सागरी ननयमन अचधसच
ू ना, २०१८
प्रशसद्ध

केली

असन
ू

६०

ददवसाींच्या

आत

हरकती

व

सच
ू ना

दाखल

करण्याबाबत कळववलेले आहे . तद्नस
ु ार, खाडी व नदी याकरीता शसआरझेडची

मयामदा खाडीची रूींदी र्कीं वा उच्चतम भरती रे र्षप
े ासन
ू ५० मी. पयंतचा पररसर
यापेक्षा जे कमी असेल ते क्षेत्र नाववकास क्षेत्रामध्ये समाववष् करण्याचे

प्रस्ताववत आहे . जो पव
ू ी शसआरझेड अचधसच
ू ना, २०११ मध्ये उच्चतम भरती

रे र्षप
े ासन
ू १०० मी. अींतरापयंत र्कीं वा खाडीची प ीं दी यापैकी जे कमी असेल ते
याप्रमार्े ननजश्चत केले होते.

(२) सदर प्राप प अचधसच
ू नेनस
ु ार, खाडीकरीता पव
ू ीची १०० मी. र्कीं वा खाडीची
प ीं दी याऐवजी उच्चतम भरती रे र्षप
े ासन
ू ५० मी. र्कीं वा खाडीची प ीं दी यापेक्षा जे
कमी

असेल

ते

ववचारात

घेण्याबाबत

तरतद
ु

केली

असल्याने

खाडी

पररसरामध्ये दे खील बहुताींश क्षेत्र शसआरझेड मधुन वगळले जार्ार आहे .
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तसेच, जोपयंत सदर अचधसच
ू ना अींनतम होऊन त्याप्रमार्ेच शसआरझेड
नकाशा अींनतम होत नाही तोपयंत ननजश्चत र्कती क्षेत्राकरीता लाभ होर्ार
आहे याबाबत मादहती दे ता येर्े शक्य होर्ार नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील खाजगी शाळे तील शशक्षि ि शशक्षिेतर िमयचारी याांना
िॅशलेस िैद्यिीय प्रततपसती योजना लागस िरण्याबाबत
(४५)

*

४१५७० श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील,

श्री.अशोि

ऊफय

भाई

जगताप,

श्री.सांजय

दत्त,

श्री.जनादय न

चाांदरस िर,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.सततश चव्हाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८९६२ ला
ददनाांि ९ माचय, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय
शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शशक्षकाींना त्याींच्या ज्ञानदानाच्या प्रर्क्रयेत अडथळे ननमामर् होऊ नये

यासाठी शासनाने ववववध योजना सप 
ु केल्या असन
ू शालेय शशक्षर् ववभागाने

राज्यातील शशक्षक व त्याींच्या कु्ुींत्रबयाींच्या आरोगयासाठी होर्ारा खचम
भागववण्यासाठी शशक्षक व शशक्षकेतर कममचाऱयाींना कॅशलेस आरोगय योजना
लागू करावी, अशी मागर्ी शशक्षक पररर्षदे ने शासनाकडे केली होती त्यानस
ु ार
राज्यात

शशक्षक

व

शशक्षकेतर

कममचाऱयाींना

कॅशलेस

आरोगय

योजना

१ एवप्रलपासन
ू सप 
ु करण्यात येईल अशी घोर्षर्ा मा.शालेय शशक्षर् मींत्री
महोदयाींनी केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सध्याच्या वैद्यकीय प्रनतपत
ू ी योजनेस जास्त वेळ लागत
असन
ू ही योजना खचचमक असल्याने सदर योजना बींद कप न महाराषर पोलीस

ववभागाप्रमार्े कॅशलेस वैद्यकीय प्रनतपत
ू ी योजना सप 
ु करण्यासाठी शशक्षक
सींघ्ना व लोकप्रनतननधीींनी मागर्ी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरर्ी

शासनाने

चौकशी

कप न

खाजगी

माध्यमाच्या शाळे तील शशक्षक व शशक्षकेतर कममचारी याींना कॅशलेस वैद्यकीय

प्रनतपत
ू ी योजना लागू करण्याबाबत तसेच शशक्षक कममचाऱयाींना वैदयकीय
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खचामची दे यके मींजूर करण्याच्या प्रर्क्रयेऐवजी कॅशलेस स्मा्म काडम योजना लागू
करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे , तसेच शासनाने
घेतलेल्या ननर्मयाचे स्वप प काय आहे,

(४) नसल्यास, मा.शालेय शशक्षर् मींत्री महोदयाींनी ददलेल्या आश्वासनाची
पत
म ा न होण्यामागील कारर्े काय आहे त ?
ु त
श्री.विनोद तािडे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) सदर योजना लागू करण्याबाबतची कायमवाही शासनस्तरावर सप 
ु
आहे .

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

खाजगी व्यिस्थापनाच्या शाळे तील शशक्षिेतर िमयचाऱयाांना
आश्िाशसत प्रगती योजनेचा लाभ दे ण्याबाबत
(४६)

*

४२३४७ डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि

ऊफय भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.विक्रम
िाळे , श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.सततश

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

(१) राज्यातील खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळे तील शशक्षकेतर कममचारी याींना

२४ वर्षामनत
ीं र आश्वाशसत प्रगती योजना लागू केली जाते, परीं तू सदर योजनेचा
लाभ शमळत नसल्याने काही शशक्षकेतर कममचारी याींनी मा.उच्च न्यायालय,
मब
ींु ई येथे याचचका दाखल केलेल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील अनद
ु ाननत शाळाींमध्ये शशक्षकेतर कममचाऱयाींना
सेवाींतगमत

आश्वाशसत

न्यायालयाच्या

शासनस्तरावप न

प्रगती

औरीं गाबाद
कोर्ती

योजनेचा

खींडपीठाने

कायमवाही

कायमवाहीचे स्वप प काय आहे ,

लाभ

ददलेल्या

करण्यात

दे ण्याबाबत

ननर्मयाच्या

आली,

शासनाने

मा.उच्च

अनर्ष
ीं ाने
ु ग
केलेल्या
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(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरर्ी

शासनाने

चौकशी

कप न

शशक्षकेतर

कममचाऱयाींना आश्वाशसत सेवाींतगमत प्रगती योजना लागू करण्याबाबत कोर्ती
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

राज्यातील शशक्षकेतर कममचाऱयाींना अद्यापही सेवाींतगमत आश्वाशसत

प्रगती योजना लागू करण्यात आलेली नाही. याबाबत मा.उच्च न्यायालयात
याचचका दाखल झाल्या आहे त.

(२) व (३) सदर ननर्मयाचे पन
ु ववमलोकन करण्याची बाब तपासण्यात येत
आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यात अनधधिृतपणे सरु
ु असलेल्या शाळाांबाबत
(४७)

*

४२७४० श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र पाटील,

अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यात शासनाची मान्यता न घेता अनचधकृतपर्े शाळा सप 
ु कप न
ववद्यार्थयांची बोगस प्सींख्या दाखवन
शासनाच्या को्यवधी प पयाींच्या
ू

अनद
खात्यातील अचधकाऱयाींच्यावतीने
ु ानाचा अपहार केल्याप्रकरर्ी महसल
ू
ददनाींक ३, ४ व ५ ऑक््ोबर, २०११ रोजी राबववलेल्या प्पडताळर्ी

मोदहमें तगमत सम
ु ारे २१ लाख ववद्याथी बोगस आढळल्याने राज्यातील १४०४
प्राथशमक व २४१ माध्यशमक शाळा रद्द करण्याचा ननर्मय शासनाने घेतला
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले,
ववद्यार्थयांच्या

तद्नस
ु ार अनचधकृतपर्े

शशक्षर्ासींदभामत

पयामयी

कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

चालववलेल्या शाळाींमधील

व्यवस्था

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

करण्याबाबत

कोर्ती

60

श्री.विनोद तािडे : (१) नाही.

(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील जजल्हा पररषद ि स्थातनि स्िराज्य सांस्थाांिडे
असलेल्या शाळे च्या समस्या सोडविण्याबाबत
(४८)

*

४१८४१ श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडडत :

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

(१) राज्यातील जजल्हा पररर्षदे च्या व स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींकडे असलेल्या
शाळाींना

आर.्ी.ई.प्रमार्े

भौनतक

सवु वधा

शमळत

नसल्याचे

य-ु डायस

अहवालातन
ु ननदशमनास आले असन
ू राज्यातील ३३४८ शाळे त मल
ु ाींची तर
२०१८ शाळे त मल
ु ीींची शौचालये नाहीत तर ववववध कारर्ाने ७००० शौचालये
ववनावापर पडून आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, औरीं गाबाद जजल््यातील ९४३ जजल्हा पररर्षदे च्या शाळे चे २०
लाख प पयाींचे वीज दे यक प्रलींत्रबत असल्याने महाववतरर् वीज जोडर्ी खींडीत

करीत आहे, तसेच औरीं गाबाद जजल््यात जजल्हा पररर्षदे च्या ३९५ शाळाींच्या
इमारती धोकादायक असन
ू सदर इमारती पाडण्यास जजल्हा पररर्षद प्रशासन
ददरीं गाई करीत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न कोर्ती कायमवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

य-ु डायस नस
ै ी
ु ार ३३४८ शाळाींपक

१९१०

शाळा केवळ

शाळा केवळ

मल
ु ीींसाठी स्वतींत्र

मल
ु ीींच्या

असल्याने १४३८ शाळाींत मल
ै ी
ु ाींची स्वच्छतागह
ृ े उपलब्ध नाही. २०१८ शाळाींपक
१०४८

मल
ु ाींच्या असल्याने

स्वच्छतागह
ृ

नसलेल्या शाळा ९३४ ददसतात. ववनावापर शौचालयाींची सींख्या ५८०० होती.
(२) अींशत: खरे आहे .

जजल्हा पररर्षदे च्या शाळाींची ववद्यत
दे यके थकीत असन
काही
ु
ू

शाळाींची वीज जोडर्ी खींडीत करण्यात आली आहे .
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औरीं गाबाद जजल््यातील जजल्हा पररर्षदे च्या १२६ शाळाींमध्ये ३९४

वगमखोल्या मोडकळीस आल्याचे आढळून आले आहे . त्यापैकी २२ शाळाींच्या
३० वगमखोल्या ननलेणखत जजल्हा पररर्षद बाींधकाम ववभागाच्या ववचाराधीन
आहे . उवमररत शाळाींतील धोकादायक वगमखोल्याींबाबतही आवश्यक कायमवाही
करण्याची तजवीज ठे वली आहे .

(३) राज्यातील शासकीय व स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या शाळाींमध्ये यु-डायस

डा्ाच्या मादहतीनस
ु ार आवश्यक असलेल्या मल
ु भत
ू भौनतक सवु वधाींची मागर्ी
समग्र शशक्षा अशभयान अींतगमत वावर्षमक कायमयोजना व अींदाजपत्रकामध्ये

ननकर्षाींनस
ु ार केंद्र शासनाकडे करण्यात येते व ननधी उपलब्धतेनस
ु ार केंद्र
शासनाकडून सदर बाींधकामास मींजूरी ददली जाते.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िाशलि, गोि खिरे , निघर, साततिली, धचांचपाडा (ता.िसई, जज.पालघर)
भागातील नायगाि पसिय सोपाराखाडी प्रदवस षत झाल्याबाबत

(४९)

*

४१२२२ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) वाशलव, गोणखवरे , नवघर, सानतवली, चचींचपाडा (ता.वसई, जज.पालघर)
भागातील औद्योचगक वसाहतीमधील तयार होर्ारी घातक रसायने नायगाव

पव
ू म सोपाराखाडीत सोडण्यात येत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच वसई येथील औद्योचगक खाडीत कोर्तीही प्रर्क्रया न करता

रासायननक साींडपार्ी सोडले जात असल्याने मीठ उत्पादनावर तसेच शेतीवर

व खाडीतील माशाींवर सींक् ओढवल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, घातक रसायने खाडीत सोडल्याने प्रदवू र्षत रसायनयक्
ु त
पाण्यामळ
ु े स्थाननक नागररकाींचे आरोगय तसेच मत्स्यव्यवसायही धोक्यात
आला असन
ू खाडी प्रदवू र्षत झाल्यामळ
ु े भशू मपत्र
ु ाींच्या पारीं पररक मासेमारी व
मीठ उत्पादनावर त्याचा पररर्ाम होवन
ू अनेकाींचे रोजगार बींद झाले आहे त, हे
ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न खाडीतील प्रदर्ष
ु र्
रोखण्याबाबत कायमवाही कप न खाडी प्रदवू र्षत करर्ाऱया कींपन्याींवर कोर्ती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

वसई-ववरार

महानगरपाशलकेस

अींमलबजावर्ी चालू आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

ननदे श

दे ण्यात

आले

असन
ू

त्याींची

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

राज्यातील भेसळयुक्त दध
ु ाच्या विक्रीिर प्रततबांध घालण्यासाठी
शशक्षेच्या िायदयात बदल िरण्याबाबत

(५०)

*

४१५५५ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.जनादय न चाांदरस िर,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफय भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील,

श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, आकिय.अनांत गाडगीळ, श्री.सभ
ु ाष
झाांबड, श्री.अमरनाथ राजरस िर, श्री.सतेज ऊफय बांटी पाटील, प्रा.जोगेन्द्र

ििाडे : ददनाांि १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात
आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ५ मधील प्रश्न क्रमाांि

३२८७४ ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन
मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात दध
ु ात व अन्नात भेसळ करण्याचे प्रकार मागील काही वर्षामपासन
ू
वाढत असल्याचे शासनाच्या ननदशमनास आले असन
ू दध
ु ात व अन्नात भेसळ

करर्ाऱयाींववप ध्द तसेच भेसळयक्
ु त दध
ु ाच्या ववक्रीवर प्रनतबींध घालण्यासाठी
केंद्र सरकारने र्ौजदारी कायद्यात बदल करण्यास राज्याला परवानगी ददली
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, दध
ू भेसळ करर्ाऱया आरोपीला सहा मदहन्याींपयंत असलेली
शशक्षेची मयामदा कमीत कमी तीन वर्षे तर जास्तीत जास्त जन्मठे पेपयंत

करण्याचा कायदा तयार करण्यात येर्ार असन
ू यासाठी कायद्यात सध
ु ारर्ा
करण्याकरीता सध
ु ारर्ेचा मसद
ु ा केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठववण्यात

आल्याचे मा.अन्न व नागरी परु वठा मींत्री याींनी माहे माचम, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान आश्वासन ददले असन
ू सदर सध
ु ारर्ेच्या मसद्
ु यास केंद्र शासनाने
मान्यता ददली आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरर्ी

शासनाने

चौकशी

कप न

ददलेल्या

आश्वासनाच्या अनर्ष
ीं ाने भेसळयक्
ु ग
ु त दध
ु ाच्या ववक्री ववरोधात कायदयात
बदल करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त तसेच केंद्र शासनाकडून अद्याप
मान्यता शमळाली नसल्यास याबाबत कशाप्रकारे पाठपरु ावा करण्यात आला वा
येत आहे ?

श्री.धगरीश बापट : (१), (२), (३) व (४) दध
ु ात व अन्नामध्ये भेसळ

करर्ाऱयाींना प्रनतबींध घालण्यासाठी भारतीय दीं ड सींदहता, १८६० च्या कलम
२७२ व कलम २७३ मधील अजस्तत्वात असलेल्या शशक्षेमध्ये वाढ करर्े तसेच

सदर गन्
ु हे दखलपात्र व अजामीनपात्र करर्ेबाबतचा प्रस्ताव शासनस्तरावर
प्रगतीपथावर आहे .

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

राष्ट्रसांत तुिडोजी महाराज नागपसर विद्यापीठातसन
पुरातन नाणी गहाळ झाल्याबाबत

(५१)

*

४१२८० प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:-

(१) राषरसींत तक
ु डोजी महाराज, नागपरू ववद्यापीठाच्या प्राचीन भारतीय

इनतहास, सींस्कृती व परु ातत्व ववभागातन
परु ातनकालीन २१६ मौल्यवान
ू
नार्ी व अन्य वस्तू गहाळ झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ च्या नतसऱया
आठवडयात ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदरहू प्रकरर्ी तत्काशलन प्रभारी कुलगप 
ु याींनी एक सशमती
गदठत केली असन
ू स्थाननक लोकप्रनतननधीींमळ
ु े या प्रकरर्ाच्या चौकशीस
ददरीं गाई केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न सींबचीं धत दोर्षीींववप ध्द
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

राषरसींत तक
ु डोजी महाराज, नागपरू ववद्यापीठाच्या प्राचीन भारतीय

इनतहास, सींस्कृती व परु ातत्व ववभागातन
परु ातनकालीन २२४ मौल्यवान
ू
नार्ी व अन्य वस्तू गहाळ झाल्या असन
ू सदर बाब माहे माचम, २०१६ मध्ये
ननदशमनास आली आहे .

(२) व (३) स्थाननक लोकप्रनतननधीींमळ
ु े या प्रकरर्ाच्या चौकशीस ददरीं गाई
केली जात आहे, हे खरे नाही.

सदर प्रकरर्ी शासनस्तरावप न कोर्तीही कायमवाही करण्यात आलेली

नाही मात्र नागपरू ववद्यापीठाचे तत्कालीन कायमकारी कुलगप 
ु व ववभागीय

आयक्
ु त याींनी पाच सदस्यीय सशमती गठीत केली होती. या सशमतीने सादर
केलेल्या अहवालाची प्रत अींबाझरी पोलीस स््े शन नागपरू येथे सादर करण्यात

आली आहे . त्यानर्ष
ीं ाने पोलीस यींत्रर्ेव्दारा चौकशी सप 
पोलीस
ु ग
ु असन
ू
चौकशीअींती दोर्षी आढळर्ाऱया व्यक्तीींववप ध्द कारवाई करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

निी मुांबई (जज.ठाणे) येथील ररयल इांडडया फसडस िांपनीिर
िारिाई िरण्याबाबत

(५२)

*

४२२०६ आकिय.अनांत गाडगीळ : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन

मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मब
ुीं ई (जज.ठार्े) येथे ररयल इींडडया र्ूडस कींपनीने चहा पावडर
बनववण्याच्या परवानगीवर फ्रु्ीन नावाने मँगो ज्यस
ु चे बेकायदे शीर बनाव्

उत्पादन कप न त्याची बाजारात ववक्री केल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न सदरहू कींपनीवर
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) अन्न सरु क्षा व मानदे कायदा, २००६ मधील कलम ६३ नस
ु ार ददनाींक
२८ जून, २०१८ रोजी अशलबाग न्यायालयामध्ये मे.रॉयल इींडडया र्ूडस,

तळोजा एमआयडीसी, ता.पनवेल याींचेववप द्ध ववनापरवाना उत्पादन केल्याबाबत
ख्ला दाखल करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

स्िच्, भारत अशभयानाांतगयत महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त िरण्याबाबत
(५३)

*

४१९१४ श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि ऊफय भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील,

श्री.सतेज ऊफय बांटी पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) स्वच्छ भारत अशभयानाींतगमत महाराषर हागर्दारीमक्
ु त झाल्याची घोर्षर्ा

मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी केली असली तरी राज्यातील साडेपाच हजार शाळे त
शौचालये नसल्याचे तर ७ हजार शाळाींमधील शौचालयाींचा वापरच होत
नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न शासनाकडून ज्या
योजना

गावपातळीवर

पोहोचत

नाही

त्या

योजना

गावपातळीवर

पोहोचण्याबाबत कायमवाही कप न सींबचीं धत अचधकारी व कममचारी याींच्यावर
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

आवश्यकता असन
ू ही स्वतींत्र शौचालय नसर्ाऱया शाळाींची सींख्या

२३७२ आहे . वापरात नसलेल्या शौचालयाींची सींख्या ५८०० होती.

(२) शासकीय, स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या शाळा, खाजगी अनद
ु ाननत/
ववनाअनद
ु ाननत तसेच स्वयींअथमसहाजययत अशा सवम शाळाींना स्वच्छतागह
ृ ाींची
ननयशमत दे खभाल दरू
ु स्ती करून वापरात ठे वण्याच्या सच
ू ना दे ण्यात आल्या
आहे त.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

सातारा जजल्ह्यात पाल्याांचा प्रिेश अजय भरताना घेतलेल्या
पालिाांच्या मादहतीचा गैरिापर िेल्याबाबत
(५४)

*

४२३०४ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय

शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातारा जजल््यात पाल्याींचा प्रवेश अजम भरताना घेतलेल्या पालकाींच्या

मादहतीचा शहरातील काही शाळाींनी गैरवापर केल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ च्या
शेव्च्या आठवडयात ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शाळे वर ववश्वास ठे वन
ू पालकाींनी त्याींची ददलेली वैयजक्तक
मादहती

गोपनीय

ठे वण्याची

जबाबदारी

शाळे ची

असताना

ही

मादहती

व्यावसानयकाींना प्राप्त असन
ू ते पालकाींकडून आचथमक लाभ शमळवतात, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न सींबचीं धत दोर्षीींववप ध्द
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

-----------------
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िाांद्रे (मुांबई) येथे राज्यातील पदहले मराठी भाषेचे
विद्यापीठ सुरु िरण्याबाबत

(५५)

*

४१६६१ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफय भाई

जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर,
डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.अमरनाथ राजरस िर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड,
आकिय.अनांत गाडगीळ, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण
मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाींद्रे (मब
ुीं ई) येथे राज्यातील पदहले मराठी भार्षेचे ववद्यापीठ सप 
ु

करण्याचा ननर्मय घेण्यात आला असन
याबाबतचा औपचारीक कायमक्रम
ू
मा.मख्
ु यमींत्री याींच्याहस्ते ववधान भवन, मब
ुीं ई येथे ददनाींक २६ माचम, २०१८
रोजी वा त्यासम
ु ारास सींपन्न झाला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मराठी ववद्यावपठासाठी आवश्यक त्या जागेचा ताबा

अद्याप दे ण्यात आला नसन
ू या ववद्यावपठाची वैशशषयपर्
ू म रचना व्हावी,
त्यामध्ये भार्षेसाठी पोर्षक उपक्रम कोर्ते असावेत याबाबतचे ननयोजनही
करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न वाींद्रे (मब
ींु ई) येथे
मराठी

ववद्यापीठ

कायामजन्वत

करण्यासाठी

कोर्ती

कायमवाही

करण्यात येत आहे , तसेच यासींदभामतील सद्य:जस्थती काय आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) खरे नाही.

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

केली

वा
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उमटे धरणातील (ता.अशलबाग, जज.रायगड) जलशुद्धीिरण
िेंद्राचे िाम पसणय िरण्याबाबत

(५६)

*

४२७७३ श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्,ता

मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अशलबाग

पार्ीपरु वठा

(जज.रायगड)

होत

असताना,

तालक्
ु यातील
मागील

४०

उम्े

धरर्ातन
ू

वर्षामपव
ू ी

हे

७०

धरर्

गावाींना

बाींधताना

जलशद्ध
ु ीकरर् केंद्र बाींधण्यात आलेले नसल्याने ग्रामस्थाींना अशध्
ु द पार्ी
प्यावे लागत असल्याने जनतेने उठाव केल्यानींतर जजल्हा पररर्षदे ने चार

वर्षामपव
ू ी ७ को्ी प पयाींच्या जलशद्ध
ु ीकरर् केंद्राच्या कामास मींजरू ी दे ऊन
सप्र
ु भात इन्फ्रा झोन कींपनी या ठे केदारास काम ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर जलशद्ध
ु ीकरर् प्रकल्पाचे काम अपर्
ू ामवस्थेत असल्याने
आजही जनतेस दवू र्षत पार्ी प्यावे लागत असन
ू कामाला होत असलेल्या
ववलींबाबाबत रामराज येथील सरपींच तसेच ग्रामस्थाींनी ननदशमने करत एक
सववस्तर ननवेदन मख्
ु य कायमकारी अचधकारी, जजल्हा पररर्षद, रायगड,
पार्ीपरु वठा अचधकारी आदीींना सादर केलेले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जलशद्ध
ु ीकरर् केंद्राचे काम प्रलींत्रबत असण्याची सवमसाधारर्
कारर्े काय आहे त,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्ष
ीं ाने दोर्षीींवर कोर्ती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशत: खरे आहे .

वाढीव उम्े प्रादे शशक पार्ीपरु वठा योजनेची एकूर् अींदाजपत्रकीय

र्कीं मत प पये ७.१० को्ी इतकी असन
त्यापैकी योजनेच्या कामासाठी
ू

प पये ६.५१ को्ी व जलशद्ध
ु ीकरर् केंद्राच्या कामासाठी प पये १.२६ को्ी
इतकी रक्कम आहे .
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(२) हे अींशत: खरे आहे .

उम्े नळ पार्ीपरु वठा योजनेच्या जलशद्ध
ु ीकरर् प्रकल्पाचे काम

प्रगतीपथावर आहे . सद्य:जस्थतीत धरर्ाच्या खालील बाजूस असर्ाऱया

साठवर् ्ाकीमध्ये योगय प्रमार्ात ्ी.सी.एल. पावडर ्ाकून पार्ी शद्ध
ु ीकरर्
कप न योजनेतील समाववष् गावाींना पार्ीपरु वठा करण्यात येत आहे .

जनतेस दवू र्षत पार्ी प्यावे लागत असल्याबाबत रामराज येथील

सरपींच तसेच ग्रामस्थाींनी मख्
ु य कायमकारी अचधकारी, रायगड जजल्हा पररर्षद,
अशलबाग, पार्ीपरु वठा अचधकारी याींना ननवेदन न दे ता त्याींची समक्ष भे्
घेऊन समस्या साींचगतली आहे .

(३) रायगड जजल््यामध्ये वाळूची उपलब्धता होत नसल्याने जलशद्ध
ु ीकरर्
केंद्राचे काम सींथगतीने सप 
ु आहे .
(४)

उक्त

प्रकरर्ी

चौकशी

केली

असता,

जलशद्ध
ु ीकरर्

केंद्राच्या

बाींधकामासाठी लागर्ारे सादहत्य (वाळू) उपलब्ध होण्यास अडचर् ननमामर्

होत असल्याने सदर काम प्रलींत्रबत होते. परीं तु, सद्य:जस्थतीत जलशद्ध
ु ीकरर्
केंद्राचे ८० ्क्के काम पर्
ू म झालेले आहे .
योजनेचे

काम

सींथगतीने

होत

असल्याने

सींबचीं धत

ठे केदारास

प पये ९,९७५/- इतका दीं ड आकारण्यात आला आहे . सद्य:जस्थतीत योजनेचे
काम प्रगतीपथावर आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

सावि्रशीबाई फुले पण
ु े विद्यापीठािर िारिाई िरण्याबाबत
(५७)

*

४२५९९ श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साववत्रीबाई र्ुले ववद्यापीठ, पर्
ु े प्रशासनाचा अनागोंदी कारभार, पेपर
र्ु्ी तसेच एम.ए. मराठीच्या पेपरला एक तास उशीर या घ्नाींमळ
ु े

ववद्यार्थयांचे भववतव्य धोक्यात येत असन
ू ववद्यापीठात ववद्याथी अस्वस्थ
झाल्याचे माहे मे, २०१८ च्या दस
ु ऱया सप्ताहात ननदशमनास आले, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार ववद्यार्थयांचे शैक्षणर्क नक
ु सान होवू नये

याकरीता कायमवाही कप न ववद्यार्थयांच्या भववतव्याशी तडजोड करर्ाऱया
ववद्यापीठ प्रशासनावर कोर्ती कारवाई केली व करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) अींशत: खरे आहे .

ददनाींक २८/०४/२०१८ रोजी जव्दतीय वर्षम ववज्ञान वगामची Linear

Algebra या ववर्षयाची प्रश्नपत्रत्रका र्ु्ल्याचे ववद्यापीठाच्या ननदशमनास आले
आहे . तसेच ददनाींक ११/०५/२०१८ रोजी एम.ए. मराठी भाग-२ या वगामची

प्रश्नपत्रत्रका परीक्षा केंद्रावर वेळेवर पोहचली नाही म्हर्ून ववद्यापीठाकडे
असलेल्या सींचालक प्रत मधन
ू सदर ववर्षयाची प्रत काढून मद्र
ु र्ालयाकडे
पाठवन
ू ती ्ाईप कप न सवम महाववद्यालयाींना पाठववण्यात आली. त्यामळ
ु े
सदर प्रश्नपत्रत्रका ववतरीत करण्यासाठी एक तास एवढा उशशर झाला मात्र या

बदल्यात ववद्यार्थयांना एक तासाची वेळ वाढवन
दे ण्याच्या सच
ू
ू ना सवम
महाववद्यालयाींना दे ण्यात आल्या होत्या. त्यामळ
ु े ववद्यार्थयांचे भववतव्य
धोक्यात येत असन
ू ववद्यापीठात ववद्याथी अस्वस्थ झाल्याची बाब खरी
नाही.

(२) सदर प्रकरर्ी शासनस्तरावप न कोर्तीही कायमवाही करण्यात आली नाही.

तथावप, ववद्यापीठामार्मत पेपर र्ु्ीसींदभामत नाशशक पोलीस आयक्
ु त याींच्या
सायबर सेलकडे गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला आहे . तसेच सदर प्रकरर्ी
नेमण्यात आलेल्या चौकशी सशमतीच्या अहवालानस
ु ार नाशशक जजल््यातील

सम
ु ारे १८०० ववद्यार्थयांची ददनाींक १८/०५/२०१८ रोजी र्ेरपरीक्षा घेण्यात आली
आहे . तसेच ददनाींक ११/०५/२०१८ रोजी एम.ए. मराठी भाग-२ या वगामच्या
प्रश्नपत्रत्रकेला

एक

तास

ववलींब

झाल्याचा

प्रकार

ववद्यापीठ

अचधकार

मींडळाच्या ननदशमनास आर्ून ददलेला आहे व पढ
ु ील कायमवाहीसाठी सदर
प्रकरर् प्रमाद सशमतीपढ
ु े सादर करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि शशक्षिाांना सोयीसुविधा
तसेच आधथयि लाभ दे ण्याबाबत

(५८)

*

४२४१९ श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.दत्ता्रशय सािांत : सन्माननीय शालेय

शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात महाववद्यालयीन प्राध्यापकाींना M.Phil, P.hd. करण्यासाठी ज्या

सवु वधा व आचथमक लाभ शमळतात त्यासवु वधा व आचथमक लाभ माध्यशमक व
उच्च माध्यशमक शाळाींवर कतमव्य करर्ाऱया शशक्षकाींना रजेसोबत उच्च शशक्षर्

घेण्याकरीता दे ण्याववर्षयी शासन ननर्मय घेर्ार आहे काय, तसेच रजा शमळत
नसल्यामळ
ु े अनेक शशक्षकाींना उच्च शशक्षर् घेता येत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न महाववद्यालयीन
प्राध्यापकाप्रमार्े माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शशक्षकाींना उच्च शशक्षर्

घेण्याकरीता सोयी सवु वधा तसेच आचथमक लाभ दे ण्याबाबत कोर्ती कायमवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.विनोद

तािडे

:

(१)

व

(२)

माध्यशमक

र्कीं वा

उच्च

माध्यशमक

शशक्षकाींकरीता आवश्यक असर्ारी अहमता प्राप्त शशक्षक आता उपलब्ध आहे त.
तथावप महाराषर खाजगी शाळे तील कममचारी (सेवच्
े या शती) ननयमावली,
१९८१ च्या ननयम २५ मध्ये शाळे चा एखादा कममचारी र्कीं वा मख्
ु याध्यापक
अनक्र
ु मे सींबचीं धत शाळे च्या मख्
ु याध्यापक / व्यवस्थापक वगम याींच्या अनम
ु तीने
उच्च र्कीं वा अचधक अहमता प्राप्त करण्याची तरतद
ू आहे.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मराठिाडयाचा पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी सुरु िरण्यात
आलेल्या ग्रीड प्रिल्प योजनेबाबत

(५९)

*

४२४९५ श्री.विनायिराि मेटे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०१६३ ला

ददनाांि १६ माचय, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय
पाणीपरु िठा ि स्िच्,ता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मराठवाडयाचा पार्ी प्रश्न सोडववण्यासाठी शासनाने मराठवाडा ग्रीड

प्रकल्पाची योजना सरू
ु करण्याकरीता इस्त्रालय दे शातील कींपनीशी करार केला
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पाींतगमत शासनाने या कींपनीशी कोर्ता करार केला
व त्याचे स्वरूप काय आहे, सदरील कींपनी कधीपासन
प्रत्यक्ष कामास
ू
सरू
ु वात करर्ार आहे, तसेच सदर कराराींमध्ये प्राधान्याने कोर्-कोर्ते जजल्हे
व तालक
ु े समाववष् करण्यात आले आहे त,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न मराठवाडयाचा पार्ी
प्रश्न सोडववण्याकरीता कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे .

(२) शासनाने मॅकोरो् डेव्हलपमें ् या इस्त्रायल दे शाच्या शासकीय कींपनीशी

ददनाींक १८/०१/२०१८ रोजी सामींजस्य करार व ददनाींक २१/२/२०१८ रोजी
सवमकर्ष करार केलेला आहे . तसेच इस्त्रायलच्या मॅकोरो् डेव्हलपमें् ॲण्ड

एीं्रप्रायजेस कींपनीने कामास सप 
ु वात केलेली असन
ू मराठवाडा ववभागाचा

बह
ृ त पार्ी आराखडा व प्राथशमक सींकल्पन अहवाल तयार करण्यात येर्ार
आहे . या कराराींतगमत मराठवाडा ववभागातील सवम जजल्हे व तालक
ु े समाववष्
करण्यात आलेले आहे त.

(३) वरीलप्रमार्े इस्त्रायलच्या मेकोरो् डेव्हलपमें् ॲण्ड एीं्रप्रायजेस कींपनीने
कामास सप 
ु वात केलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

73

दहांद िेसरी किांिा महाराष्ट्र िेसरी होणाऱया मल्लाांना पोलीस
उपअधीक्षि पदी तनयुक्ती िरण्याबाबत
(६०)

*

४२३९९ श्री.सतेज ऊफय बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी

रुपनिर : सन्माननीय क्रीडा मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात तीन वेळा दहींद केसरी र्कीं वा महाराषर केसरी होर्ाऱया मल्लाींना

पोलीस उपननरीक्षक ऐवजी पोलीस उपअधीक्षक पदी ननयक्
ु ती करण्याचा
ननर्मय घेण्यात आला असन
ू त्याींना वाढीव पेन्शन, मोर्त एस.्ी. प्रवास
आणर् आरोगय सवु वधाही दे ण्यात येर्ार असल्याची घोर्षर्ा मा.मख्
ु यमींत्री याींनी
माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केली असल्याचे ननदशमनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

घोर्षर्ेनत
ीं र

आश्वासनाची

पत
म ा
ु त

करण्यासाठी

व

राज्यातील कुस्तीला ऊजजमतावस्थेत आर्ण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायमवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) व (२) होय. ददनाींक २ एवप्रल, २०१८ रोजी नामाींर्कत
मल्लाींसोबत झालेल्या बैठकीत दहींद केसरी, महाराषर केसरी र्कताब प्राप्त

मल्लाींना वाढीव मानधन दे र्े, त्याींना एस.्ी. प्रवास सवलत व वैद्यकीय
सवु वधा

लागू

करण्याकरीता

सींबचीं धत

ववभागाींनी

कायमवाही

करण्याबाबत

मा.मख्
ीं ाने आयक्
ु यमींत्री महोदयाींनी आदे शशत केले आहे . यानर्ष
ु ग
ु त, क्रीडा व
यव
ु क सेवा, पर्
ु े याींच्याकडून प्राप्त अहवाल तपासण्यात येत आहे . तसेच
उपरोक्त

मल्लाींना

आरोगय

ववर्षयक

सवु वधा

परु ववण्याकरीता

कायमवाही

करण्यासाठी सावमजननक आरोगय ववभागास ववनींती करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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नांदरु बार जजल्ह्यात अपांग युतनट शशक्षण भरती
प्रकक्रयेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(६१)

*

४२६११ श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु श
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नींदरु बार जजल््यात अपींग यनु न् शशक्षर् भरती प्रर्क्रयेत झालेल्या

गैरप्रकाराची चौकशी करण्याकरीता एस.आय.्ी. सशमती नेमण्यात आली
होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त सशमतीने चौकशी अहवाल शासनास सादर केला आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न सदर अहवालानस
ु ार
प्रकरर्ातील दोर्षीींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री.विनोद तािडे : (१) होय, हे खरे आहे, ददनाींक २१/०५/२०१८ रोजीच्या
शासन ननर्मयान्वये ववशेर्ष चौकशी पथक नेमण्यात आले आहे .
(२) नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

दे गलरस (जज.नाांदेड) शहरात शमनरल िॉटरच्या
व्यिसायािर तनयां्रशण घालण्याबाबत

(६२)

*

४३४४८ श्री.अमरनाथ राजरस िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे :

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

(१) दे गलरू (जज.नाींदेड) शहरात शमनरल वॉ्रचा व्यवसाय सप 
असन
ु
ू
पाण्याच्या नावावर प्रशासनाच्या दल
म ामळ
ु क्ष
ु े रीं गीत, शेवाळयक्
ु त, अळयायक्
ु त
पाण्याचा परु वठा केला जात असल्याचे ददनाींक ११ मे, २०१८ रोजी वा

त्यासम
ु ारास ननदशमनास आले असन
ू दवू र्षत पाण्यामळ
ु े येथील नागररकाींच्या
आरोगयाला धोका ननमामर् झाला आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न अशध्
ु द पाण्याच्या
व्यवसायाला ननयींत्रर् घालण्याबाबत कायमवाही कप न सींबचीं धत दोर्षीींववप ध्द
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. तथावप या आशयाबाबतची बातमी
वत्ृ तपत्रामध्ये प्रशसद्ध झाली आहे .
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यात विशेषत: भोिर (ता.जज.नाांदेड) येथे गुटखा विक्रीिर
बांदी घालण्याबाबत

(६३)

*

४३५६८ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मां्रशी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात ववशेर्षत: भोकर (ता.जज.नाींदेड) येथे ग्
ु खा ववक्री सप 
ु असन
ू
ववभागाने

कोर्तीही

कायमवाही

केली

नसल्याने

मब
ींु ईतील

जोगेश्वरी,

नालासोपारा, वाशी, साींताक्रुझ, अींधेरी व शभवींडी येथे ग्
ु ख्याींची मोठी गोदामे
असन
ू सदर दठकार्ी प पये २० को्ी ग्
ु ख्याींचा साठा असल्याचे माहे एवप्रल,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

राज्यात रसायन

शमचश्रत आरोगयास

घातक

असलेल्या

ग्
शासनाने ग्
ु ख्यामळ
ु े अनेकाींचा मत्ृ यू झाला असन
ू
ु खा ववक्रीवर बींदी
घातली असन
ू ही ग्
ु खा सहज उपलब्ध होत असन
ू भोकर शहरात त्याची जादा
दराने ववक्री होत आहे , तसेच ग्
ीं
असर्ारे
ु खा तस्कराींशी आचथमक सींबध

पोलीस, अन्न व और्षध प्रशासन, आर्ीओ चेकपोस्् या सवम अचधकाऱयाींच्या
सहकायाममळ
ु े च राज्यात ग्
ु ख्याची तस्करी केली जाते, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार ग्
ु खा ववक्रीवर बींदी घालण्याबाबत कायमवाही

कप न सवम सींबचीं धत दोर्षी अचधकारी/कममचारी व ग्
ु खा तस्काराींवर कोर्ती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) व (३) हे खरे नाही. तथावप, प्राप्त तक्रारीींवर शासनस्तरावर चौकशी सप 
ु
आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------

उस्मानाबाद जजल्ह्यातील हमाल-माथाडी िामगाराांनी
बेमुदत धरणे आांदोलन िेल्याबाबत
(६४)

*

४२६८२ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा

आि ण ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य हमाल माथाडी महामींडळाच्यावतीने ववववध मागण्याींसाठी

हमाल व माथाडी कामगाराींनी ददनाींक ७ मे, २०१८ रोजी पासन
ू साखळी
पध्दतीने जजल्हाचधकारी कायामलयासमोर बेमद
ु त उपोर्षर् सप 
ु केले असल्याचे
ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ददनाींक १ ते ३० एवप्रल, २०१८ या कालावधीची लेव्हीसह
ननजश्चत हमाली गोदामननहाय माथाडी मींडळाकडे जमा करर्े इत्यादी ववववध

मागण्याींसाठी सप 
ु असलेल्या आींदोलनाबाबत चौकशी कप न शासनाने कोर्ती
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच सदर ननर्मयाचे स्वप प काय
आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री.धगरीश बापट : (१) महाराषर राज्य हमाल माथाडी महामींडळाकडून ददनाींक

७ मे, २०१८ पासन
गोदाम ननहाय प्रनतननधीींचे बेमद
ू
ु त धरर्े आयोजजत
करण्यात आले होते, परीं तु ददनाींक ८ मे, २०१८ रोजी जजल्हाचधकारी याींनी

आयोजजत केलेल्या बैठकीमध्ये ठरल्यानस
ु ार सदर उपोर्षर् स्थचगत करण्यात
आले.

(२) व (३) सदर प्रकरर्ी शासकीय धान्य गोदाम हमाल पींचायत, बीड याींनी
मा.उच्च

न्यायालयाच्या

औरीं गाबाद

खींडपीठामध्ये

दाखल

केलेल्या

रर्

याचचका क्र. ८२४३/२०१५ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक १० एवप्रल,
२०१८ रोजी आदे श पाररत केले आहे त. त्यानर्ष
ीं ाने पढ
ु ग
ु ील कायमवाही करण्यात
येत आहे .

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

नालासोपारा (जज.पालघर) येथे असांखय प्राचीन पुरािशेष गाि
िस्त्याांमध्ये पडसन असल्याबाबत

(६५)

*

श्री.खिाजा

४१९४१ अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.आनांद ठािसर,
बेग,

श्री.किरण

पािसिर,

श्री.नरें द्र

पाटील :

साांस्िृतति िायय मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) नालासोपारा (जज.पालघर) येथे असींख्य प्राचीन परु ावशेर्ष गाव वस्त्याींमध्ये

बेवारस पडून असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न कोर्ती कायमवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

पालघर जजल््यातील नालासोपाऱयामध्ये प्राचीन परु ावशेर्ष ववखल
ु े पडून

असल्याबाबत सन २०१६-१७ मध्ये या ववभागाच्या अचधपत्याखालील परु ातत्व
व वस्तस
ीं हालये सींचालनालय या कायामलयास अजम प्राप्त झाले होते. माहे
ु ग्र

एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान सदर ववर्षयाबाबत कुठलेही अजम प्राप्त
झालेले नाही.
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(२) सन २०१६-१७ मध्ये प्राप्त अजामनस
ु ार माचम, २०१७ मध्ये परु ातत्व व
वस्तस
ीं हालये सींचालनालय या कायामलयामार्मत पाहर्ी करण्यात आली होती.
ु ग्र
पालघर जजल््यातील नालासोपाऱयामधील स्
ु या शशल्पाींना एकत्रत्रत करून

त्याींचे सींग्रहालय (City Musuem) बनववण्यात यावे, यासाठी वसई ववरार
महानगरपाशलका याींना ववनींती करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राष्ट्रीय उच्च शशक्षण अशभयानाांतगयत प्रिल्पासाठीचा
तनधी मांब
ु ई विद्यापीठाला दे ण्याबाबत
(६६)

*

४३६३५ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण

मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाने राषरीय उच्च शशक्षर् अशभयानाींतगमत प्रकल्पासाठी केंद्र
आणर्

राज्याकडून

दे ण्यात

येर्ाऱया

दस
ु ऱया

्प्प्यातील

ननधी

मब
ुीं ई

ववद्यापीठाला प्राप्त झाला नसल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू ननधी केंद्राकडून प्राप्त झाल्यानींतर शासनाने इतर नऊ
ववद्यापीठाींना ननधीचे वा्प केले, असन
ू मब
ुीं ई ववद्यापीठास अद्याप ननधी
दे ण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

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

आढळून

आले,

तद्नस
ु ार

मब
ुीं ई

ववद्यापीठाला

करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

ननधी

ववतररत

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

(३) व (४) मब
ुीं ई ववद्यापीठाने उपयोचगता प्रमार्पत्र उशशराने सादर केल्यामळ
ु े
त्याींना इतर ववद्यापीठाींबरोबर ननधीचे ववतरर् न करता उपयोचगता प्रमार्पत्र

सादर केल्यानींतर ददनाींक १४ र्ेब्रव
ु ारी, २०१८ रोजी ननधीचे ववतरर् करण्यात
आले आहे .

-----------------
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सोलापसर जजल्ह्यातील शशक्षणाधधिारी माध्यशमि याांच्यािर
िारिाई िरण्याबाबत

(६७)

*

४२३८६ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

ददनाांि ७ माचय, २०१८ रोजी सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या
अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि २ मधील प्रश्न क्रमाांि ३५५३८ ला
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू जजल््यातील अनतररक्त शशक्षकाींच्या समायोजनेत माध्यशमक
ववभागाचे

शशक्षर्ाचधकारी

श्री.सत्यवान

सोनवर्े

याींनी

शासन

आदे शाचे

उल्लींघन केल्याचे चौकशी अचधकाऱयाींनी चौकशी अहवालात नमद
ू केले आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू अहवाल चौकशी अचधकारी श्री.अननलकुमार नवाळे ,
प्रकल्प सींचालक, ग्रामीर् ववकास यींत्रर्ा, जज.प. सोलापरू याींनी ददनाींक १३

ऑक््ोबर, २०१७ रोजी मख्
ु य कायमकारी अचधकारी, जज.प. सोलापरू याींच्याकडे
सादर केला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न श्री.सत्यवान
सोनवर्े याींच्यावर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) होय.
(२) होय.

(३) या प्रकरर्ी शासनाने सींबचीं धत अचधकारी याींची बदली शशक्षर्ाचधकारी

(ननरीं तर), जज.प. उस्मानाबाद या अकायमकारी पदावर केली आहे . या प्रकरर्ी
पढ
ु ील शशस्तभींग ववर्षयक कायमवाही ननयमानस
ु ार करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

80

शाळा ि िगय तुिडयाांची पुनत
य पासणी िरुन अनुदान दे ण्याबाबत
(६८)

*

४१३९८ श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील :

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

(१) राज्यात ददनाींक १ जल
ु ,ै २०१६ व ददनाींक २ जल
ु ,ै २०१६ च्या शासन
ननर्मयान्वये अनद
ै ी ददनाींक ९ मे, २०१८ रोजी
ु ानास पात्र ठरलेल्या शाळाींपक
५१ माध्यशमक शाळा व १९ माध्यशमक शाळे तील ५४ वगम तक
ु डया मा.उच्च
न्यायालयात दाखल झालेल्या जनदहत याचचकेस अनस
ु रून वगळण्यात आल्या
असन
ू सदर शाळाींच्या याचचकेत असलेल्या मद्
ु याींची तपासर्ी करून अनद
ु ान
दे ण्याची मागर्ी केली जात आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न उक्त शाळा व वगम

तक
म पासर्ी करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात
ु डया याींची पन
ु त
येत आहे,

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

(२) या सींदभामत आयक्
ु त (शशक्षर्) याींना आवश्यक कायमवाही करण्याच्या
सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

विद्यापीठाांमध्ये तसेच महाविद्यालयात ताशसिा तत्िािर िाम
िरणाऱया प्राध्यापिाांना णिसमान मानधन शमळण्याबाबत
(६९)

*

४२२८० डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि

ऊफय भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.विक्रम
िाळे , श्री.बाळाराम पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५४१७ ला ददनाांि

२१ डडसेंबर, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय उच्च ि
तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१)

मब
ींु ईसह

राज्यातील

ववद्यापीठाींमध्ये

तसेच

महाववद्यालयाींमध्ये

प्राध्यापकाींच्या ररक्त असलेल्या जागाींवर ताशसका तत्वावर काम करर्ाऱया
प्राध्यापकाींच्या मानधनाचा प्रश्न यींदाच्या अथमसक
ीं ल्पातही मींजूर करण्यात
आला नसल्याचे माहे माचम, २०१८ रोजी वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ताशसका प्राध्यापकाींना उच्च व तींत्रशशक्षर् ववभागाकडून
मानधन ननजश्चत करण्यात आले असन
पारीं पाररक महाववद्यालय आणर्
ू
तत्सम

महाववद्यालयाींमधील

महाववद्यालयासाठी

प पये

प्राध्यापकाींना

५००/-

तर

प पये

२५०/-,

व्यावसानयक

तींत्रननकेतन

अभ्यासक्रमाींच्या

महाववद्यालयासाठी प पये ८००/- प्रनत ताशसका ददले जात असल्यामळ
ु े
ववभागाकडून अशाप्रकारचा दज
ु ाभाव होत असल्याने सवम ताशसका प्राध्यापकाींनी
एकसमान मानधन शमळावे अशी मागर्ी सींबचीं धत ववभागाकडे केली, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न सवम ताशसका

प्राध्यापकाींना एकसमान मानधन शमळण्याबाबत तसेच ररक्त असलेल्या
प्राध्यापकाींच्या जागा भरण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(२) तींत्रशशक्षर् सींचालनालयाच्या अचधपत्याखालील अभ्यासक्रमाींसाठी कायमरत
ताशसका तत्त्वावरील अध्यापकाींना प्रदान करावयाच्या मानधनाच्या दरात वाढ

करण्याबाबत ददनाींक १७/०३/२०१७ रोजीच्या शासन ननर्मयान्वये मान्यता
दे ण्यात

आली

अचधपत्याखालील

आहे .

त्याप्रमार्े

अभ्यासक्रमाींसाठी

उच्च

कायमरत

शशक्षर्

सींचालनालयाच्या

ताशसका

तत्त्वावरील

अध्यापकाींच्या मानधनाच्या दरात वाढ करर्ेबाबत मागर्ी प्राप्त झाली आहे .

(३) उच्च शशक्षर् सींचालनालयाच्या अखत्याररतील अभ्यासक्रमाींसाठी कायमरत
असलेल्या

ताशसका

तत्वावरील

प्राध्यापकाींच्या

मानधनाच्या

दरात

वाढ

करण्याबाबतचा प्रस्ताव ववचाराधीन आहे . तसेच अशासकीय अनद
ु ाननत
महाववद्यालयातील प्राध्यापकाींची ररक्त पदे भरण्याबाबतचा प्रस्ताव ववत्त
ववभागास सादर केला आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यात आांतरराष्ट्रीय दजायच्या १०० शाळा सुरु िरण्याबाबत
(७०)

*

४२७४६ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र पाटील,

अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे : ताराांकित
प्रश्न क्रमाांि ३६१४५ ला ददनाांि २१ डडसेंबर, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या

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

(१) राज्यात ज्याप्रमार्े राज्य शशक्षर् मींडळ, केंद्रीय माध्यशमक मींडळ

(सीबीएसई) आणर् अन्य माध्यशमक मींडळाच्या शाळा चालववल्या जातात
त्याच धतीवर शशशव
ते इयत्ता बारावीपयंत १०० आींतरराषरीय
ु गामपासन
ू
दजामच्या शाळा चालववण्याचा ननर्मय घेतला असन
ू येत्या शैक्षणर्क वर्षामपासन
ू
त्यापैकी १३ जजल््यात १३ शाळा सप 
ु करण्यात येर्ार आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त आींतरराषरीय शाळाींमध्ये कोर्कोर्त्या प्राथशमक मल
ु भत
ू

सोईसवु वधा उपलब्ध कप न दे ण्यात येर्ार आहे त, तसेच पदहल्या ्प्प्यात सप 
ु
करावयाच्या १३ जजल्हयाींची ननवड कोर्त्या ननकर्षावर करण्यात आली वा
ववद्यार्थयांच्या प्रवेशासाठी कोर्त्या अ्ी व शती ननजश्चत करण्यात आल्या
आहे त,

(३) तसेच, उपरोक्त १०० आींतरराषरीय शाळाींपक
ै ी प्रत्येकी र्कती शाळा इींग्रजी,

मराठी, दहींदी, उदम,ू गज
ु राती, तेलग,ु कन्नड व ताशमळ माध्यमातील असर्ार
आहे त,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न कोर्ती कायमवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) व (३) आींतरराषरीय शैक्षणर्क दजामच्या १०० शाळा ननमामर् करण्याचा

शासन ननर्मय क्र. शैगव
ु २०१७/प्र.क्र.१५२/१७/एसडी-६ ददनाींक ३० नोव्हें बर,
२०१७ नस
ु ार घेण्यात आलेला असन
ू त्यानस
ु ार आींतरराषरीय दजामच्या शाळा
तयार करण्यासाठी शाळा ननवडीचे ननकर्ष ननजश्चत करण्यात आले आहे त.
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शासन ननर्मय ५ मे, २०१८ अन्वये जजल्हा पररर्षद शाळाींमधून १३

ओजस शाळाींची ननवड करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

तां्रशशशक्षण विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(७१)

*

४१५१३ श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडडत :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८७२५ ला ददनाांि ९ माचय, २०१८ रोजी ददलेल्या
उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

तींत्रशशक्षर्

सींचालनालयाच्या

अचधपत्याखालील

सवम

आस्थापना,

पदवी/पदववका सींस्थाींमधील ग् अ व ग् ब मधील पदाींची त्रबींदन
ू ामावली
सध
ु ाररत स्वप पात व ऑनलाईन

पध्दतीने

सादर करण्याची

तींत्रशशक्षर्

सींचालनालयस्तरावर सप 
ु असलेली कायमवाही पर्
ू म झाली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच ववत्त ववभागाच्या ददनाींक २९ जन
ू , २०१७ च्या शासन ननर्मयानस
ु ार
ददलेल्या मागमदशमक सच
ू नाींप्रमार्े व अणखल भारतीय तींत्रशशक्षर् पररर्षदे ने

(AICTE) सन २०१८-१९ मध्ये प्रशसध्द केलेल्या कायमपध्दती पजु स्तकेतील

सच
ीं ाने शासकीय/अशासकीय सींस्थाींमधील पदाींचा आकृनतबींध
ू नाींच्या अनर्ष
ु ग
ननजश्चत करण्याची कायमवाही ववभागीयस्तरावर सप 
ु आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सध
ु ाररत स्वप पातील त्रबींदन
ु ामावली अजस्तत्वात येण्यापव
ू ीच्या

कालावधीत प्रमाणर्त झालेल्या व शासनाकडून सादर करण्यात आलेल्या
मागर्ीपत्राींच्या

अनर्ष
ीं ाने
ु ग

महाराषर

लोकसेवा

आयोगाकडून

प्राप्त

झालेल्या/होर्ाऱया शशर्ारशीींनस
ु ार ननयक्
ु ती दे ण्याची कायमवाही पर्
ू म झाली आहे
काय,
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(४)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरर्ी

शासनाने

चौकशी

कप न

तींत्रशशक्षर्

ववभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

शासकीय अशभयाींत्रत्रकी महाववद्यालये / तींत्रननकेतने याींमधील ग्-अ

व ग्-ब सींवगामतील त्रबींदन
ू ामावल्या ऑर्लाईन व ऑनलाईन पध्दतीने

शासनास सादर करण्याची कायमवाही तींत्रशशक्षर् सींचालनालयस्तरावर अद्याप
सप 
आहे . ज्या ववद्याशाखेतील अध्यापकाींच्या त्रबींदन
ु
ू ामावल्या शासनास
ऑर्लाईन व ऑनलाईन स्वरूपात प्राप्त झाल्या आहे त, त्या सामान्य
प्रशासन ववभागास मान्यतेसाठी सादर करण्यात येत आहे त.
(२) होय.

शासकीय अशभयाींत्रत्रकी सींस्थाींमधील पदाींच्या आकृनतबींधाची पडताळर्ी

करून ववत्त ववभागाच्या मान्यतेस्तव सादर करण्याची कायमवाही सरू
ु आहे .
(३) होय.

महाराषर

लोकसेवा आयोगाकडून

प्राप्त झालेल्या शशर्ारशीनस
ु ार

शासकीय अशभयाींत्रत्रकी महाववद्यालये / तींत्रननकेतने याींमधील ननयक्
ु त्या

दे ण्याची कायमवाही पर्
ीं भामत न्यायालयीन
ू म झाली आहे . ज्या ननयक्
ु त्याींसद
प्रकरर्े उद्भवली आहे त, त्या अद्याप प्रलींत्रबत आहे त.

(४) व (५) सवम शासकीय / शासन अनद
ु ाननत अशभयाींत्रत्रकी महाववद्यालये /
तींत्रननकेतने

याींमधील

पदाींचा

सध
ु ारीत

आकृनतबींध

कायमवाही अद्याप सरू
असन
तद्नींतर ररक्त पदे
ु
ू
करण्यात येईल.

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

ननजश्चत

करण्याची

भरण्याची कायमवाही
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लोििलािांताचे प्रलांत्रबत असलेले अनुदान दे ण्याबाबत
(७२)

*

४१२७८ श्री.रविांद्र फाटि, अॅड.अतनल परब : सन्माननीय साांस्िृतति

िायय मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लोककला पथकाींना शासन ननर्मयानस
ु ार दरवर्षी प्रायोचगक अनद
ु ान

शमळण्याची तरतद
सप 
असन
ू माहे जानेवारी, २००८ पासन
ू
ु
ू ही अनद
ु ान
शशर्ारस

सशमतीची

बैठक

दरवर्षी

होत

नसल्याने

लोककला

पथकाींनी

पाठववलेले अजम त्रबना कायमवाही असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासन ननर्मयानस
ु ार सन २०१७-१८ या आचथमक वर्षामत २६

कलापथकाींना ४८.८० लाखाींचे अनद
ु ान दे ण्यास मान्यता दे ण्यात आली मात्र

प्रत्यक्षात हे अनद
ु ान सन २०१६-१७ करीता असन
ू सदर अनद
ु ान माहे माचम,
२०१८ पयंत जमा होर्े अपेक्षक्षत होते परीं तु एवप्रल मदहना उल्ूनही अदयापी
लोककलावींत अनद
ु ानाच्या प्रनतक्षेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार लोककलावींताचे प्रलींत्रबत असलेले अनद
ु ान
दे ण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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राज्यातील अन्न ि षषध प्रशासन विभागातील तनरीक्षिाांची
(७३)

*

ररक्त पदे भरण्याबाबत

४१६८० श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय भाई

जगताप, श्री.जनादय न चाांदरस िर, श्री.रामहरी रुपनिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

३०९४१ ला ददनाांि २५ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत
सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मब
ुीं ईतील अन्न व और्षध प्रशासन ववभागाकडे खादयपदाथम व और्षधे
याींची

गर्
ु वत्ता

तपासण्यासाठी

ननरीक्षकाींची

सींख्या

कमी

असल्याने

भेसळयक्
ु त तक्रारीच्या कामकाजावर पररर्ाम होत असल्याचे माहे एवप्रल,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मब
ुीं ईसह राज्यात र्क्त २६५ ननरीक्षक सेवेत असल्यामळ
ु े
त्याचा कामकाजावर पररर्ाम होत असन
ू सदर ववभागात ननरीक्षकाींची सींख्या

वाढववण्याची अशी मागर्ी शासनाच्या ववत्त ववभागाला करण्यात आली, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न वाढत्या भेसळयक्
ु त

तक्रारीच्या अनर्ष
ीं ाने उक्त प्रश्नाींची दखल घेऊन अन्न व और्षधे ववभागातील
ु ग
ननरीक्षकाींची सींख्या वाढववण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(२) व (३) अन्न व और्षध प्रशासनात सद्य:जस्थतीत २६५ अन्न सरु क्षा
अचधकाऱयाींची पदे मींजरू आहे त. अन्न व और्षध प्रशासनातील अन्न, और्षध,

प्रयोगशाळा व अन्य ववभागाींकरीता मनषु यबळ उपलब्ध कप न दे ण्यासाठी

सध
ु ाररत आकृनतबींध तयार करण्यात आला आहे . त्यानस
ु ार सद्य:जस्थतीत
मींजरू पदे ११७४ असन
ू नवीन प्रस्ताववत पदे ७३८ आहे त. अशा ररतीने एकूर्

१९१२ पदाींचा सध
ु ाररत आकृनतबींध तयार करण्यात आला आहे . सदर सध
ु ाररत
आकृनतबींधाच्या अनर्ष
ीं ाने शासनस्तरावर कायमवाही करण्यात येत आहे .
ु ग
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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शालेय विद्यार्थयाांच्या गुणित्ता िाढीसाठी
राबविण्यात आलेल्या शशष्ट्यित्ृ तीबाबत

(७४)

*

४१२४५ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

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

(१) शालेय ववद्यार्थयांच्या गर्
ु वत्ता वाढीसाठी शासनाकडून राबववण्यात
येर्ाऱया इयत्ता पाचवी व आठवीच्या शशषयवत्ृ ती पररक्षेस ववद्यार्थयांनी

अत्यल्प प्रनतसाद ददल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ च्या नतसऱया आठवडयात
ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील वर्षी या पररक्षेकरीता राज्यभरातन
ू १५ लाख ववद्याथी

बसले होते, परीं तु यावर्षी याच पररक्षेकरीता ८ लाख ववद्याथी बसले असन
ू
शासनाकडून

दे ण्यात

येर्ारी

शशषयवत्ृ तीची

रक्कम

त्
ींु ी
ु पज

असल्याने

पालकाींसह ववद्यार्थयांनी उक्त पररक्षेववर्षयी नाराजी व्यक्त केली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न कोर्ती कायमवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

सन २०१७-१८ च्या इ. ५ वी व इ. ८ वी करीता असर्ाऱया

शशषयवत्ृ तीची

मादहती

व

महत्त्व

शशक्षक,

ववद्याथी

व

पालकाींपयंत

पोहचण्याकरीता र्कशोर, जीवन सींक्रमर् व शशक्षर् सींक्रमर् अशा माशसकातन
ू
लेख प्रशसद्ध करण्यात आले आहे त. तसेच क्षेत्रत्रय अचधकारी याींच्या बैठका,

जव्हडडओ कॉन्र्रन्स आयोजजत कप न मख्
ु याध्यापकाींचे उद्बोधन करर्े अशा

प्रकारे परीक्षा पररर्षदे कडून उपक्रम राबवन
ू सदर शशषयवत्ृ ती परीक्षेकरीता अजम
करर्ाऱया ववद्यार्थयांची सींख्या वाढववण्याचा प्रयत्न केला जातो. तसेच
शशषयवत्ृ तीच्या रकमेत वाढ करर्ेबाबत अद्यावप ननर्मय झालेला नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यातील ऑनलाइयन षषध विक्रीिर तनयां्रशण ठे िण्याबाबत
(७५)

*

४२२४७ आकिय.अनांत गाडगीळ, श्री.प्रसाद लाड, श्री.पररणय फुिे,

श्री.विजय ऊफय भाई धगरिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८०९१ ला ददनाांि ९
माचय, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय अन्न ि षषध
प्रशासन मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात ऑनलाईन और्षध ववक्रीला बींदी असताींना www.omsi.in,
m.medilife.com व इतर सींकेतस्थळाींवर और्षधाींची ववक्री होत असन
ू

यामध्ये गभमपाताच्या (एम्ीपी) गोळ्याींची बेकायदे शीरपर्े ववक्री केली जात

असल्याचे केशमस्् असोशसएशनच्या माहे माचम, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान

ननदशमनास आले असन
ू राज्यात ऑनलाइमन और्षध ववक्रीमध्ये प गर्ाींना मदत

होत नसन
ू ननयींत्रर्ाच्या अभावामळ
ु े त्याींची र्सवर्ूक होत असल्याचे ददनाींक
२५ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ऑनलाईन और्षध ववक्रीचा परवाना न घेता ऑनलाईन और्षध

ववक्रीच्या जादहराती प्रशसध्द केल्या जात असन
ू सोशल शमडीयाचा वापर कप न

गभमपात, नशेच्या व आरोगयास घातक और्षधाींच्या ऑनलाईन उपलब्धतेबाबत
अन्न व और्षध प्रशासन ववभागाकडे तक्रारी करून व मा.उच्च न्यायालयाने
याबाबत अन्न व और्षध ववभागास आदे श ददले असतानाही याप्रकरर्ी
सींबचीं धत दोर्षीींवर कारवाई करण्यास शासनाचे दल
म होत आहे, हे ही खरे आहे
ु क्ष
काय,

(३) असल्यास, डॉक््राींच्या वप्रजस्क्रप्शनशशवाय गभमपाताच्या गोळया ऑनलाईन
ववकर्ाऱयाींववरोधात महाराषर राज्य केशमस्् ॲण्ड ड्रचगस्् असोशसएशनने

शासनाकडे लेखी तक्रार ददली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, आतापयंत र्कती ऑनलाईन ववक्रेत्याींवर कारवाई करण्यात
आली तसेच ऑनलाइमन और्षध ववक्री करर्ाऱया कींपन्या आणर् प्रत्यक्ष और्षध
ववक्री करर्ारा ववक्रेता यामध्ये अव्यापारी स्पधाम ननमामर् होण्याची शक्यता
आहे, हे खरे आहे काय,
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(५)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरर्ी

शासनाने

चौकशी

कप न

राज्यातील

ऑनलाइमन व बेकायदे शीर और्षध ववक्रीवर प्रनतबींध करण्याबाबत तसेच
गभमपाताची ऑनलाईन होत असलेली और्षध ववक्री थाींबववण्याबाबत कोर्ती
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) हे अींशत: खरे आहे . सध्या अजस्तत्वात असलेल्या
और्षधे व सौंदयमप्रसाधने कायद्यामध्ये और्षधाची ववक्री ऑनलाईन पद्धतीने
करण्याची तरतद
ू नाही. राज्यात ऑनलाईन और्षध ववक्रीमध्ये प गर्ाींना मदत

होत नसन
ू ननयींत्रर्ाच्या अभावामळ
ु े त्याींची र्सवर्ूक होत असल्याचे अन्न व
और्षध प्रशासनाच्या ननदशमनास आलेले नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे आहे .

(४) मागील ०३ वर्षामत एकुर् ०७ प्रकरर्ी प्रथम खबर अहवाल नोंदववण्यात

आले असन
ू १४ परु वठादाराींचे परवाने रद्द, ०६ परु वठादाराींचे परवाने ननलींत्रबत,

०४ प्रकरर्ी न्यायालयात ख्ले दाखल, ०३ प्रकरर्ी परु वठादारानी व्यवसाय
बींद केला असल्यामळ
ु े त्याींचे परवाने रद्द करण्याची कायमवाही सप 
ु आहे . १०
प्रकरर्ी

राज्याच्या

परु वठादार
और्षध

इतर

राज्यातील

ननयींत्रकास

तपास/कारवाई सरू
ु आहे .

असल्याने

कळववण्यात

आले

कारवाईस्तव
आहे .

०४

सींबचीं धत
प्रकरर्ी

(५) होय, केंद्र शासनाने आयक्
ु त, अन्न व और्षध प्रशासन, महाराषर राज्य
याींच्या अध्यक्षतेखालील स्थापन केलेल्या उपसशमतीने केंद्र शासनास अहवाल

सादर केला आहे . सदर अहवालाच्या अनर्ष
ीं ाने केंद्र शासनाने कायदयात बदल
ु ग
करण्यासाठी एवप्रल, २०१८ मध्ये अचधसच
ू ना जारी करून सवम सींबचीं धताींकडून
अशभप्राय

माचगतले

आहे .

तरीसद्ध
ु ा

सद्य:जस्थतीत

प्रचशलत

पद्धतीनस
ु ार

बेकायदे शीर और्षधे ववक्री करर्ाऱयाववप द्ध कायदे शीर कायमवाही करण्यात येत
आहे .

(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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बॉम्बे नॅचरल दहस्री सोसायटीला भाडेतत्िािर ददलेल्या
जागेचे नुतनीिरण िरण्याबाबत
(७६)
भाई

*

४२४६४ श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफय

जगताप,

श्री.शरद

रणवपसे,

डॉ.सध
ु ीर

ताांब,े

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजसरिर, प्रा.जोगेन्द्र

ििाडे, श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.सतु नल तटिरे , श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश
चव्हाण,

श्री.किरण

पािसिर,

श्रीमती

विद्या

चव्हाण :

साांस्िृतति िायय मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) गोरे गाव (मब
ुीं ई) र्र्ल्म शस्ीमधील ३३ एकर जागा शासनाने बॉम्बे
नॅचरल दहस्री सोसाय्ीला सन १९८३ मध्ये सींशोधनासाठी भाडेतत्वावर

ददलेली असन
ू सदरहू जागेचे राज्य शासनाकडून दरवर्षी नत
ु नीकरर् केले जाते
परीं तू मागील ३ वर्षांपासन
ू सदरहू जागेचे शासनाकडून नत
ु नीकरर् करण्यात
आले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अशाप्रकारे मब
ुीं ई व मब
ुीं ई उपनगर जजल््यात भाडेपट्टीने
ददलेल्या र्कती शासकीय जशमनीींच्या कराराींचे नत
ु नीकरर् करर्े र्कती
कालावधीपासन
ू प्रलींत्रबत आहे ,

(३) असल्यास, बॉम्बे नॅचरल दहस्री सोसाय्ीच्या ताब्यात असलेली जागा
र्र्ल्म ्ुररझम प्रकल्पासाठी दे ण्याचे शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न बॉम्बे नॅचरल दहस्री

सोसाय्ीला भाडेतत्वावर ददलेल्या जागेचे नत
ु नीकरर् करण्याबाबत कायमवाही
कप न नत
ु नीकरर् न करर्ाऱया सींबचीं धत अचधकाऱयाींववप ध्द कोर्ती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) जजल्हाचधकारी, मब
ुीं ई शहर याींनी कळववल्यानस
ु ार मब
ुीं ई शहर जजल््यात

एकूर् १३०७ शासकीय भाडेपट्टयाच्या शमळकती असन
ू ददनाींक ०१/०१/२०१८
पयंत ६८७ शमळकतीींचा भाडेपट्टा कालावधी सींपषु ्ात आला आहे . त्यापैकी ९
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शमळकतीचे भाडेपट्टयाचे नत
ु नीकरर् झाले असन
ू उवमरीत ६७८ शमळकतीचे
नत
व वन ववभाग, शासन ननर्मय ददनाींक
ु नीकरर्ाची कायमवाही महसल
ू
१२/१२/२०१२ च्या तरतद
ु ीनस
ु ार सप 
ु आहे .

तसेच जजल्हाचधकारी, मब
ींु ई उपनगर याींनी कळववल्यानस
ींु ई
ु ार, मब

उपनगर जजल््यात एकूर् ३५६ शासकीय भाडेपट्टयाच्या शमळकती असन
ू
ददनाींक ०१/०१/२०१८ पयंत १४९ शमळकतीींचा भाडेपट्टा कालावधी सींपषु ्ात
आला आहे . सदर शमळकतीचे नत
ु नीकरर्ाची कायमवाही महसल
ू व वन ववभाग,
शासन ननर्मय ददनाींक १२/१२/२०१२ च्या तरतद
ु ीनस
ु ार सप 
ु आहे .
(३) नाही.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

पुणे जजल्ह्यातील मेडडिल चालिाांिर िारिाई िरण्याबाबत
(७७)

*

४२६०० श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मां्रशी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पर्
ु े जजल््यातील ग्रामीर् भागात मेडडकल दक
ु ानाींमध्ये प्रशशक्षक्षत व्यक्ती

नसर्े, और्षधाींच्या साठवर्ुकीसाठी परु े शी यींत्रर्ा न ठे वर्े, चुकीचे लेबल
लावन
ू और्षध ववकर्े, ववनापरवाना गग
ुीं ी येर्ारी और्षधे ववकर्े आदी प्रकार
सरू
ु असन
ू या कारर्ास्तव ९८ मेडडकल चालकाींना अन्न व और्षध प्रशासनाने
कारर्े

दाखवा

नो्ीस

बजावली

असल्याचे

त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

माहे

मे,

२०१८

मध्ये

वा

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार और्षध ववक्रीमध्ये गैरप्रकार करर्ाऱया मेडडकल
चालकाींना

नो्ीस

करण्यात येत आहे ,

पाठवल्यानींतर

त्याींच्यावर

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

कोर्ती

कारवाई

केली

वा
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श्री.धगरीश बापट : (१) हे अींशत: खरे आहे . ९६ मेडडकल दक
ु ानाींववप द्ध और्षध
व सौंदयम प्रसाधने कायदा, १९४० अींतगमत कायमवाही करण्यात आली आहे .

(२) पर्
ु े जजल््यातील ग्रामीर् भागातील ६६५ और्षधे ववक्री परवाना धारकाींची
तपासर्ी

केली.

त्यापैकी

९६

प्रकरर्ाींमध्ये

और्षधे

व

सौंदयम

प्रसाधने

कायद्यातील तरतद
ै ी ७९ और्षधी ववक्रेत्याींची
ु ीींचे उल्लींघन करर्ाऱया पेढ्याींपक

अनज्ञ
१७
ु प्ती ठराववक कालावधीसाठी ननलींत्रबत करण्यात आली असन
ू
अनज्ञ
ु प्ती धारकाींची अनज्ञ
ु प्ती रद्द करण्यात आली आहे.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि शाळाांची सांच मान्यता
िेगिेगळी िरण्याबाबत
(७८)

*

४२४२६ श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.दत्ता्रशय सािांत : सन्माननीय शालेय

शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यामध्ये माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शाळाींची सींच मान्यता
वेगवेगळी होत नसल्यामळ
ु े राज्यातील अनेक शशक्षकाींवर अन्याय होत आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शाळाींची सींच मान्यता
वेगवेगळी होण्याकरीता अनेकाींनी मागण्या केल्या आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न माध्यशमक व उच्च

माध्यशमक शाळाींची सींच मान्यता वेगवेगळी करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शाळाींची सींच मान्यता वेगवेगळी

(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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विक्रोळी (मुांबई) येथील पसिय द्रत
ु गती महामागायिर दहािी ि बारािीच्या
उत्तरपत्र्रशिा रस्त्यािर सापडल्याबाबत

(७९)

*

४२५०९ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ववक्रोळी (मब
ुीं ई) येथील पव
ू म द्रत
ु गती महामागामवर दहावी व बारावीच्या

४०० ते ५०० उत्तरपत्रत्रका माहे माचम, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान रस्त्यावर
सापडल्याने पालक वगामसह शशक्षर् ववभाग त्रस्त झाले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, ववद्याथी ददवसरात्र मेहनत घेवन
ु अभ्यास करतात तसेच
पालक कष् कप न आपल्या मल
ु ाींना शशकवतात परीं तु शशक्षर् ववभागाच्या
अनागोंदी ननयोजनामळ
ु े ववद्यार्थयांचे शैक्षणर्क नक
ु सान होत आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न अनतशय कडक

बींदोबस्तात एका केंद्रातन
दस
ु
ु ऱया केंद्रावर नेण्यात येर्ाऱया उत्तरपत्रत्रका

रस्त्यावर सापडतात कशा याबाबत सींबचीं धत कममचारी व अचधकाऱयाींवर कोर्ती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.विनोद

तािडे :

(१)

ददनाींक

१७/०३/२०१८

रोजी

ववक्रोळी

उत्तरपत्रत्रका व ३०० परु वण्या सापडल्याची घ्ना घडली होती.

येथे

२०

(२) व (३) सदर उत्तरपत्रत्रका/परु वण्या या जन्
ु या, कोऱया व वापरातन
ू बाद
झालेल्या होत्या. ववभागीय मींडळातील जुने अशभलेख पल्पीींगसाठी खाजगी

कींत्रा्दाराींकडे दे ण्यात आले होते. सदर कामामध्ये कींत्रा्दाराींकडून आवश्यक
खबरदारी घेण्यात आली नाही. यामळ
ु े या कींत्रा्दारास काळया यादीमध्ये
्ाकण्यात आले आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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शलांगायत समाजास अल्पसांखयाांि दजायच्या शासन तनणययाची
अांमलबजािणी िरणेबाबत
(८०)

*

४२५५२ श्री.सतेज ऊफय बांटी पाटील, श्री.सतु नल तटिरे , श्री.हे मत
ां

टिले, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण
पािसिर,

श्री.आनांद

ठािसर,

अॅड.राहुल

नािेिर,

अॅड.जयदे ि

गायििाड,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.सततश चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि
िडिुते, श्री.खिाजा बेग : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०५०८ ला ददनाांि ९ माचय,

२०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास
मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शलींगायत समाजाला स्वतींत्र धमामची मान्यता शमळावी तसेच

शासन मान्यता व राषरीयस्तरावर अल्पसींख्याींक दजाम शमळावा यासाठी
ऑगस््, २०१४ च्या शासन ननर्मयाची अींमलबजावर्ी करावी या मागर्ीसह

अन्य मागण्याबाबत समाजातील ३५० जाती-पो्जाती मधील बाींधवानी ददनाींक

२८ जानेवारी, २०१८ रोजी कोल्हापरू येथे तसेच ददनाींक ८ एवप्रल, २०१८ रोजी
वा त्यासम
ु ारास औरीं गाबाद ववभागीय आयक्
ु त कायामलयावर लाखोंच्या सींख्येने
मोचाम काढून ननवासी उपजजल्हाचधकारी याींना ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

शलींगायत

समाजास

अल्पसींख्याींक

दजाम

दे ण्याबाबतच्या

ववनींतीची ववववध सींघ्नाींची ननवेदने माहे सप््ें बर, २०१४ मध्ये केंद्र शासनास
पाठववण्यात आली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शलींगायत समाजाने ददलेल्या ननवेदनाचे सवमसाधारर् स्वप प
काय आहे,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कप न या मोचामची दखल
घेऊन समाजाला अल्पसींख्याींक दजाम दे ण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(३) ननवेदनातील प्रमख
ु मागण्या खालीलप्रमार्े आहे त :-

(१) शलींगायत धमामला सींववधाननक मान्यता प्रदान करावी.

(२) शलींगायत धमीयाींना राषरीयस्तरावर अल्पसींख्याींक दजाम दे ण्यात यावा.

(३) सन २०२१ मध्ये होर्ाऱया भारताच्या जर्गर्नेत शलींगायत धमामच्या
लोकसींख्येची वेगळा कॉलम दे वन
ू स्वतींत्र जर्गर्ना करण्यात यावी.

(४) शलींगायत समाजास अल्पसींख्याींक दजाम दे ण्याबाबतच्या ववववध सींघ्नाींची
ननवेदने ददनाींक १५/०९/२०१४ च्या पत्रान्वये केंद्र शासनास पाठववण्यात आली

आहे त. तत्पव
ु ी अल्पसींख्याींक कायम मींत्रालय, भारत सरकार, नवी ददल्ली याींनी

राषरीय अल्पसींख्याींक आयोगाचे ददनाींक १३/०५/२०१४ रोजीचे अशभप्राय राज्य
शासनास पाठववले आहे त व त्यामध्ये वीरशैव शलींगायत हा स्वतींत्र धमम नसन
ू

दहींद ू धमामचा एक पींथ असल्याचे नमद
ू केले आहे . तसेच महारजजषरार, गह
ृ
मींत्रालय,

भारत

वीरशैव/शलींगायत

सरकार

हा

दहींद ू

याींनी

धमामचा

ददनाींक
पींथ

१४/११/२०१३

असल्याने,

च्या

सन

पत्रान्वये,

२०११

च्या

जनगर्नेमध्ये शलींगायत समाजाची स्वतींत्र नोंद घेण्यात आलेली नाही, असे
नमद
ू केले आहे . सबब, शलींगायत समाजाला स्वतींत्र धमामचा व अल्पसींख्याींक
दजाम दे र्े अनज्ञ
ु ेय नाही.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

भालेर (ता.जज.नांदरु बार) येथे णस.णस.सी. परीक्षा िेंद्र सरु
ु िरण्याबाबत
(८१)

*

४२६१२ श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु श
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भालेर (ता.जज.नींदरु बार) येथे ववदयाथी सींख्येमळ
ु े एस.एस.सी. परीक्षा केंद्र
सप 
ु करण्यासाठी शशक्षर् अचधकारी याींनी ना-हरकत प्रमार्पत्र ददले होते, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, असे असन
ू सध्
ु दा उक्त दठकार्ी एस.एस.सी. परीक्षा केंद्र सप 
ु
करण्यात न आल्याने ववदयार्थयांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे , हे
ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरर्ी

शासनाने

चौकशी

कप न

भालेर

(ता.जज.नींदरु बार) येथे एस.एस.सी. परीक्षा केंद्र सप 
ु करण्यासाठी कायमवाही
कप न याबाबत ददरीं गाई करर्ाऱया सींबचीं धत अचधकाऱयाींववप ध्द कोर्ती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) व (२) शशक्षर्ाचधकारी (माध्यशमक) जजल्हा पररर्षद,

नींदरु बार याींनी ददनाींक १७/११/२०१७ च्या पत्रान्वये भालेर, जज.नींदरु बार येथे

नववन परीक्षा केंद्र ननशममतीचा प्रस्ताव सादर केला होता. तथावप, त्यानींतर

ददनाींक १८/१२/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये नवीन परीक्षा केंद्राबाबत कोर्तीही
कायमवाही कप  नये, असे शशक्षर्ाचधकारी (माध्यशमक) जजल्हा पररर्षद, नींदरु बार
याींनी नाशशक ववभागीय मींडळास कळववले आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

सोलापरस विद्यावपठाच्या विरोधात विद्यार्थयाांच्या आांदोलनाबाबत
(८२)

*

४३७४४ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापरू ववद्यापीठातील बीबीए जव्दतीय वर्षामच्या चौर्थया सत्रातील

इीं्रनॅशनल त्रबझनेस व ऑगमनायझेशन त्रबहे ववअर या दोन ववर्षयाींची पन
म रीक्षा
ु प
ववद्यापीठाच्या एका प्राध्यापकाने पेपर से्ीींग केल्याच्या चक
ु ीमळ
ु े घेण्याच्या
ननर्मयाववरोधात दहराींचद नेमचींद कॉलेज ऑर् कॉमसम, सींगमेश्वर आणर्
मींगळवेढेकर इजन्स््ट्य्
ू ऑर् मॅनेजमें् महाववद्यालयाच्या ववद्यार्थयांनी

ववद्यापीठ प्रशासनाववरोधात ददनाींक ९ मे, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
आींदोलन केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पररक्षाथी ववद्यार्थयांची यामध्ये चक
ु नसताींना ववद्यार्थयांना

पन
म रीक्षा दयावी लागत असन
ु प
ू दोर्षी प्राध्यापकाींवर कोर्तीच कारवाई होत
नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास,

ववद्यापीठाच्या

उपरोक्त

ववरोधात

प्रकरर्ी

शासनाने

ववद्यार्थयांच्या

चौकशी

आींदोलनाबाबत

कप न

कायमवाही

सोलापरू
कप न

दोर्षीींववप ध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , सदरहू ननर्मयाचे
स्वप प काय आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री.विनोद तािडे : (१) नाही, हे खरे नाही. तथावप, उपरोक्त ववर्षयाच्या
अनर्ष
ीं ाने सदर ववद्यार्थयांनी ववद्यापीठास याबाबत ननवेदन ददलेले आहे .
ु ग

(२) व (३) सोलापरू ववद्यापीठाने सदर प्रकरर्ाची चौकशी करण्यासाठी

तातडीची बाब म्हर्ून सशमती गठीत कप न सशमतीच्या शशर्ारशीनस
ु ार
सींबचीं धत

अध्यापकावर

सशमतीकडे

सादर

कारवाई

करण्यात

करण्यासींदभामतील

आले.

परीक्षा

प्रकरर्

प्रमाद

परीक्षा

सशमतीने

प्रमाद

सींबचीं धत

अध्यापकावर कारवाई करण्याची कुलगप 
ु ीं कडे शशर्ारस केली होती. त्यास

अनस
ु प न कुलगप 
ु ीं च्या मान्यतेने ददनाींक २४/०५/२०१८ च्या पत्रान्वये सींबचीं धत
अध्यापकाींवर कारवाई करण्यात आली आहे . तसेच सोलापरू ववद्यापीठाने
सींबचीं धत ववद्यार्थयांचे दहत ववचारात घेता सदर प्रकरर्ी कायमवाही करण्यासाठी

ददनाींक १०/०५/२०१८ रोजी आयोजजत करण्यात आलेल्या परीक्षा व मल्
ू यमापन
मींडळाच्या बैठकीमध्ये पन
म रीक्षा घेण्याचा व सदर पररक्षेच्या ननकालासींदभामत
ु प

बेस्् ऑर् २ पयामय लागू करण्याबाबतचा ननर्मय घेण्यात आला असन
ू सदर
ननर्मयास अनस
ु प न कायमवाही सप 
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.
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