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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
सोमिार, ददनाांि १६ जुल,ै २०१८ / आषाढ २५, १९४० (शिे)
(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि यि
ु ि िल्याण,

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

(२) अन्न ि नागरी परु िठा, ग्राहि सांरक्षण,

याांचे प्रभारी विभाग

अन्न ि षषध प्रशासन, सांसदीय िायय मां्रशी

(३) पयायिरण मां्रशी

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ७७
-------------------------------------

शशक्षण हक्ि िायदयाांतगयत राखीि प्रिेश खाजगी शशक्षण
सांस््ाांनी नािारल्याबाबत
(१)

*

स्स्मता

४२०६९ श्री.विजय ऊफय भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्रीमती
िाघ,

श्री.रामतनिास

शसांह,

श्री.सतु नल

तटिरे ,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर,
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.विक्रम िाळे ,
श्री.सततश चव्हाण, श्रीमती विदया चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.खिाजा
बेग, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र

ििाडे, श्री.हररशसांग राठोड, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सभ
ु ाष झाांबड,
श्री.अमरना् राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.जनादयन चाांदरू िर, श्री.सांजय
दत्त, श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) बालकाींच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानस
ु ार (आर्ीई)

राज्यातील खाजगी िाळाींमध्ये गरीब व मागासवगीय ववद्यार्थयाांना २५ ्क्के
राखीव

प्रवेि

कायाालयाच्या

असताना

पाशलका

अखत्याररतील

९१

शिक्षण

िाळाींनी

ववभाग

१८३२

आणण

जागा

उपसींचालक

असताना

५७१

ववद्यार्थयाांना प्रवेि दे ण्यास नकार ददल्याचे ददनाींक १६ एवप्रल, २०१८ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, आर्ीई अींतगात प्रवेि

नाकारणाऱ्या

िाळाींवर प्रिासक

नेमण्याचा ननणाय शिक्षण ववभागाने घेतल्याचे माहे माचा, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदिानास आले तसेच या जागाींवर प्रवेि दे ण्यात आलेल्या

ववद्यार्थयाांचे िल्
ु क िासनाकडून िाळाींना दे ण्यात येते मात्र काही वर्ाांपासन
ू

िाळाींना िासनाकडून िल्
ु काचा परतावा शमळाला नसल्याने िाळाींनी आर्ीई
मधन
ू प्रवेि ददला नसल्याचेही ननदिानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आर्ीई प्रवेि प्रक्रियेतील एखाद्या मल
ु ाला प्रवेि शमळाला
नाहीतर त्यास सींबधीं धत शिक्षणाधधकारी जबाबदार राहणार असन
ू ज्या िाळाींनी
ववद्यार्थयाांना प्रवेि ददला नाही त्या िाळाींची नावे काय आहे त, तसेच सदर

ववद्यार्थयाांचे िल्
ु क प्रलीं बत असण्याची कारणे काय आहे त, आतापयांत
राज्यातील क्रकती आर्ीई अींतगात प्रवेि नाकारणाऱ्या खाजगी िाळाींवर
कारवाई केली,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन प्रलीं बत िल्
ु काचा
परतावा

भरुन

गरीब

व

मागासवगीय

ववद्यार्थयाांना

शिक्षण

हक्क

कायद्यानस
ु ार िाळाींमध्ये प्रवेि शमळण्याकरीता कायावाही करुन ज्या ९१
िाळाींनी ५७१ ववद्यार्थयाांना प्रवेि ददला नाही त्या िाळाींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे, तसेच केलेल्या कारवाईचे स्वरुप काय आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.विनोद तािडे : (१) व (२) अींित: खरे आहे .

(३) व (४) आर.्ी.ई. अींतगात प्रवेि नाकारलेल्या िाळाींची तिार प्राप्त

झाल्यानींतर सदर िाळाींना नो्ीस दे वन
ू ववद्यार्थयाांना प्रवेि दे ण्याचे आदे ि
दे ण्यात

येतात.

त्यानींतरही

प्रवेि

न

ददल्यास

सदर

िाळाींवर

िासन

ननणायातील तरतद
ू ीनस
ु ार कारवाई करण्यात येत.े आर.्ी.ई. अींतगात प्रवेि
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नाकारलेल्या िाळाींची नावे (१) सींत रामानींद इींग्ललि शमडीयम स्कूल, प्लॉ्
नीं. ८४, ग्जजामाता हॉग्स्प्ल जवळ, जयदहींद हायस्कूल समोर, वपींपरी,
पण
ु े-१७ व (२) श्री स्वामी समर्ा इींग्ललि शमडीयम स्कूल, सेक््र-२, इींद्रायणी,
नगर, भोसरी, आकुडी, पण
ु े-२६.

उपरोक्त दोन्ही िाळाींना नो्ीस दे ण्यात आली आहे . तसेच सन

२०१६-१७ पयांत िैक्षणणक िल्
ु क प्रनतपत
ू ी दानयत्वाची रक्कम क्षे त्रय यींत्रणेला
अदा केली आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील िायम विनाअनुदातनत िररष्ट्ठ महाविदयालयाचा
िायम शब्द िाढण्याबाबत

(२)

*

४२६३४ श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सततश चव्हाण :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८१७३ ला ददनाांि १६ माचय, २०१८ रोजी ददलेल्या
उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कायम ववनाअनद
ु ाननत वररषठ महाववद्यालयाचा कायम िब्द
काढून अनद
ु ान दे ण्याबाबत िासनस्तरावर कायावाही करण्यात आली आहे
काय,

तसेच

राज्यात

सन

२००१

पव
ू ी

कायम

अनद
ु ाननत

तत्वावरील

महाववद्यालयाींना िासनाने मींजूरी ददली असल्यास मींजूरी दे णे केव्हा सरु
ु
झाले,

(२) तसेच, सन २००१ नींतर महाववद्यालयाींना अनद
ु ान दे णे बींद झाले
असल्यास सन २००१ पव
ू ी मान्यता ददलेल्या वररषठ महाववद्यालयाींची सींख्या
क्रकती व त्याींना अनद
ु ान दे ण्याबाबत िासनाने काय कायावाही केली आहे,
(३)

असल्यास,

महाववद्यालयाींना

उपरोक्त

सन

प्रकरणी

२०१८-१९

िासनाने

मध्ये

चौकिी

िैक्षणणक

वर्ाापासन
ू

दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

करुन

उक्त

अनद
ु ान
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श्री.विनोद तािडे : (१) नाही. तर्ावप, सन २००१ पव
ू ीच्या काही कायम
ववनाअनद
ु ाननत तत्वावरील ववधी िाखेच्या महाववद्यालयास १९९५-९६ तर

पारीं पाररक महाववद्यालयाींना १९९७-९८ पासन
ू कायम ववनाअनद
ु ाननत तत्वावर
मान्यता दे ण्यात आली आहे.

(२) व (३) राज्यामध्ये सन २००१ पव
ू ी कायम ववनाअनद
ु ाननत तत्वावर
मान्यता ददलेल्या महाववद्यालयाींची सींख्या ६३ असन
ू सदर महाववद्यालयाींना
अनद
ु ान दे ण्याची बाब िासनाच्या तत
ू ा ववचाराधीन नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील िररष्ट्ठ महाविदयालयातील प्राध्यापिाांची
भरती प्रकक्रया सुरु िरण्याबाबत
(३)

*

४१६९८ श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील :

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

राज्यात

वेतनावरील

खचा

ननयीं त्रत

करण्याकरीता

वररषठ

महाववद्यालयातील प्राध्यापकाींच्या भरती प्रक्रियेला ददनाींक २५ मे, २०१७ रोजी
वा त्यासम
ु ारास बींदी घालण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर भरती प्रक्रिया बींद असल्याने हजारो ररक्त जागाींमळ
ु े
ववद्यार्थयाांचे िैक्षणणक नक
ु सान होत असन
ू सदर भरती प्रक्रियेवरील बींदी
उठववण्यासाठी

ताशसका

तत्वावर

कायारत

असणाऱ्या

अनेक

िासनाच्या ववरोधात आींदोलने केली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

शिक्षकाींनी

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर भरती
प्रक्रियेवरील बींदी उठववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

अधधव्याख्यात्याींच्या ररक्त पदाींमळ
ु े ववद्यार्थयाांचे िैक्षणणक नक
ु सान

होऊ नये यासाठी िैक्षणणक काम पण
ू ा करण्यासाठी ताशसका तत्वावरील
अभ्यागत अधधव्याख्याता ननयक्
ु तीची तरतद
ु आहे . त्यानस
ु ार ताशसका तत्वावर
अधधव्याख्याता ननयक्
ु ती करुन ववद्यार्थयाांचे िैक्षणणक नक
ु सान होऊ नये
याची काळजी घेण्यात येत.े

(३) व (४) ववत्त ववभागाच्या प्रचशलत धोरणानस
ु ार पदाींच्या आढाव्यास/
आकृनतबींधास अींनतम मींजूरी शमळण्याच्या अनर्
ीं ाने आवश्यक ती कायावाही
ु ग
करण्यात येत आहे .
प्राचायााची

ररक्त

पदे

भरण्याबाबतचे

आदे ि

ववत्त

ववभागाच्या

सहमतीने ददनाींक २३/४/२०१८ रोजी ननगाशमत करण्यात आले आहे त.
-----------------

तारापूर, बोर्यसर (स्ज.पालघर) ये्ील िांपन्याांमधील रासायतनि
साांडपाण्यामुळे खाड्या प्रदवू षत होत असल्याबाबत

(४)

*

४१८९८ श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.जयांत पाटील, श्री.प्रविण

दरे िर, श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बोइासर (ग्ज.पालघर) येर्ील तारापरू महाराषर औद्योधगक ववकास

महामींडळामधील सामद
ु ानयक साींडपाणी प्रक्रिया केंद्र हे सन २००८ मध्ये
उभारले असन
ू िासकीय अनास्र्ेमळ
ु े प्रकल्पाची उभारणी प्रलीं बत असल्याचे
माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले तसेच सदर केंद्राची

क्षमता २५ दिलक्ष ली्र प्रनतददन इतकी असताना उद्योगाींकडून त्यापेक्षा
जास्त पाण्याची आवक होते, तसेच साींडपाणी प्रक्रियेस होत असलेल्या
ववलींबाचा पररणाम क्रकनारपट्टीवरील गावाींना व मच्छीमाराींना होत आहे , हे खरे
आहे काय,
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(२)

असल्यास,

तारापरू

महाराषर

औद्योधगक

ववकास

सोडण्यात

येत

महामींडळामधील

अनतररक्त रासायननक साींडपाणी कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय नवापरू येर्ील
समद्र
ु ात

तसेच

सरावली

खाडीत

सवा खाड्या

प्रदवू र्त

असल्याने

प्रदवू र्त

साींडपाण्यामळ
ु े नवापरु , दाींडी, उच्छे ळी व मरु बे भागातील समद्र
ु ाचे पाणी तसेच
पररसरातील

होवन
ू

मासे

मत
ृ

पावल्याचे

ददनाींक

१० एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदिानास आले असन
ू प्रदवू र्त
पाण्यामळ
ां ीयक्
ु े अनेक दठकाणी गावातील बोअरवेलला दग
ु ध
ु त पाणी येत असन
ू
ववनािकारी केशमकलमळ
ु े पररसरातील िेकडो खारफु्ीही करपली गेल्याचे माहे

एवप्रल-मे, २०१८ या दोन मदहन्यात ननदिानास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, कींपन्याींच्या प्रदवू र्त साींडपाण्यामळ
ु े नवापरू खाडीतील मासे

मत्ृ यम
ू ख
ु ी पडल्याने पारीं पाररक मासेमारी करणाऱ्याींवर सींक् आले असन
ू
त्याींच्यावर उपासमारीची वेळ आल्याने त्याींनी तारापरू औद्योधगक पररसरात

सीई्ीपी आणण प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळाच्या कायाालयामध्ये ३० ते ४० क्रकलो
मत
ृ मासे गोळा करुन ्े बलाींवर व इतरत्र ्ाकून आपला सींताप व्यक्त केला
होता, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर खाड्या
प्रदर्
ु णमक्
ु त

करण्यासाठी

कायावाही

करुन

याप्रकरणात

कींपन्याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

दोर्ी

असलेल्या

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.रामदास िदम : (१) हे खरे आहे .
(२) अींित खरे आहे .
(३) हे खरे आहे .

ददनाींक ०९/०४/२०१८ रोजी नवापरू खाडी लगत बाई जातीचे मासे मत
ृ

पावल्याची घ्ना घडली होती. नवापरू गावातील गावकरी ग्रामपींचातीच्या

वाहनाने आणन
ू ते मासे उपप्रादे शिक कायाालय व महाराषर प्रदर्
ू ण ननयींत्रण
मींडळ तारापरू या कायाालयात ्ाकले होते.
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(४) मा.ग्जल्हाधधकारी, पालघर याींनी ददनाींक ०९/०४/२०१८ रोजी नवापरू येर्े

घडलेल्या मासे मतक
ुा ीची गींभीर दखल घेऊन ददनाींक १३/०४/२०१८ रोजी वविेर्
सशमती गदठत करण्यात आली आहे .

तसेच, दोर्ी आढळलेल्या एकूण ०८ उद्योगाींना उत्पादन बींदचे आदे ि

दे ण्यात आले असन
सदर पैकी ०३ उद्योगाींनी सादर केलेल्या प्रदर्
ू
ू ण
ननयींत्रणाबाबतच्या उपाययोजना व प्रनतज्ञापत्राच्या आधारे काही अ्ी व ितीस
अनस
ु रून उत्पादन पन
ु :श्च सरू
ु करण्याबाबतचे आदे ि दे ण्यात आले आहे त.
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबई विदयापीठाच्या अनागोंदी िारभाराबाबत
(५)

*

४२१८९ आकिय.अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफय भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सभ
ु ाष झाांबड :
सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) मब
ुीं ई ववदयापीठाचे ३० पररक्षाींचे वेळापत्रक पढ
ु े ढकलण्यात आल्याचे
ददनाींक ८ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदिानास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, वाणणज्य, व्यवस्र्ापन व कला िाखेच्या अनेक परीक्षा पढ
ु े
ढकलण्यात

आल्या

असन
ू

अनेक

परीक्षाींची

ननकाल

प्रनतक्षा

कायम

असल्यामळ
ु े ववदयार्थयाांचे प्रत्येक वर्ी िैक्षणणक नक
ु सान होत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ववद्यार्थयाांचे

िैक्षणणक नक
ु सान होवू नये याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

वाणणज्य,

व्यवस्र्ापन

व

कला

िाखाींचे

सन

२०१७-१८

सालचे

अभ्यासिमाच्या महाववद्यालयातील प्रवेि अनेक महाववद्यालयात ववलींबाने

झाले. ९० ददवसाचा शिकवणी वगा पण
ू ा न झाल्यामळ
ु े अनेक परीक्षा ननयोग्जत

वेळेवर होऊ िकल्या नाहीत. तसेच ग्व्दतीय सत्र २०१८ च्या अनेक पररक्षाींचे
ननकाल वेळेवर जादहर झाले नाहीत व ननकाल जादहर झाल्यानींतर पढ
ु ील
परीक्षा अजा भरण्यासाठी व अनत्ु तीणा ववद्यार्थयाांना पन
ु :परीक्षेसाठी वेळ

शमळावा म्हणून काही परीक्षा पढ
ु े ढकलण्यात आल्या. तसेच ववधी व कींपनी
सेिे्रीच्या परीक्षा एकाचवेळी आल्याने ववद्यार्थयाांना दोन्ही परीक्षा दे ता
याव्यात म्हणून ववधीच्या परीक्षा पढ
ु े कराव्या लागल्या.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

शालेय पोषण आहार शशजविण्याची ि वितरणाची
व्यिस््ा स्ितां्रश यां्रशणेमाफयत िरण्याबाबत

(६)

*

४२३९३ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

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

(१) िालेय पोर्ण आहार शिजववण्याची व वा्पाच्या व्यवस्र्ेची जबाबदारी

मख्
ु याध्यापक व शिक्षकाींकडे सोपववण्यात आली त्यासाठी िासनातफे धान्य व
इतर पदार्ाांचा परु वठा िाळे ला वेळेवर शमळत नसन
ू िासनाकडून नेहमीच
ववलींब होत असन
ू िालेय पोर्ण आहार नेहमीच सरु
ु रहावा असा िासनाने
आदे ि ननगाशमत केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, धान्य परु वठा िासनाकडुन ववलींबाने होत असल्याने व िालेय

पोर्ण आहार बींद करु नये यासाठी मख्
ु याध्यापक व शिक्षकाींना अनेक
समस्याींना सामोरे जावे लागते व काही वेळेस स्वत:चे पैसे खचा करावे
लागतात, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, यापव
ू ी नागपरू ववभागाच्या शिक्षक लोकप्रनतननधीींनी िासनाला
अनेकवेळा ननवेदने दे वन
िालेय व्यवस्र्ापनाकडून िालेय पोर्ण आहार
ू

ववतरणाची जबाबदारी काढुन घेण्याची व िालेय पोर्ण आहार शिजवन
ू
ववतरण करण्याची व्यवस्र्ा स्वतींत्र यींत्रणेमाफात करण्याची मागणी केली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन िालेय पोर्ण

आहार शिजववण्याची व ववतरणाची व्यवस्र्ा स्वतींत्र यींत्रणेमाफात करण्याबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(४) िालेय पोर्ण आहार योजनेंतगात िाळास्तरावर अन्न शिजववण्याची

आणण आहार ववतरणाची जबाबदारी आहार शिजववणाऱ्या बचतग्ाची असन
ू

याबाबतचे सननयींत्रणाचे काम मख्
ु याध्यापकावर सोपववण्यात आलेले आहे .
याववरोधात काही शिक्षक सींघ्नाींनी केलेल्या न्यायालयीन प्रकरणी मा.सवोच्च
न्यायालयाने िासनाची बाजू ग्राह्य धरलेली आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील प्रा्शमि, माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि
शाळाांमध्ये शशक्षिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(७)

*

४१४३० श्री.विक्रम िाळे , श्री.सततश चव्हाण : सन्माननीय शालेय

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

राज्यातील

प्रार्शमक,

माध्यशमक

व

उच्च

माध्यशमक

िाळाींमध्ये

मे, २०१२ नींतर शिक्षकाींच्या ररक्त पदाींमळ
ु े ववद्यार्थयाांचे िैक्षणणक नक
ु सान
होवू नये व ववद्यार्थयाांना शिक्षक दयावेत या पालकाींच्या मागणीमळ
ु े िाळा
व्यवस्र्ापनाींनी ननयमानस
ु ार व आरक्षणानस
ु ार ननयक्
ु ती केलेल्या िेकडो
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शिक्षकाींना वेळोवेळी मागणी करुनही शिक्षणाधधकाऱ्याींनी मान्यता न ददल्याने
शिक्षकाींना ववनावेतन काम करावे लागत आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

िासनाने

चौकिी

करुन

ववद्यार्थयाांच्या

दहतासाठी ननयमाप्रमाणे ननयक्
ु ती केलेल्या शिक्षकाींना मान्यता दे ण्याबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) शिक्षक पदावरील ननयक्
ु तीबाबत ददनाींक २ मे, २०१२ च्या िासन
ननणायान्वये घालण्यात आलेल्या ननबांधातील अ्ी िासन ननणाय, ददनाींक
०६ सप््ें बर, २०१२, ददनाींक ०६ मे, २०१३ तसेच वेळोवेळीच्या आदे िान्वये

शिर्ील करण्यात आलेल्या आहे त तसेच इींग्रजी, गणणत व ववज्ञान ववर्यक

पदे भरण्यास मान्यता दे ण्यात आलेली आहे . काही शिक्षकाींच्या ननयक्
ु त्या
ननयमाप्रमाणे केल्या नसल्याचे प्रार्शमक चौकिीत आढळून आल्यामळ
ु े वररषठ
स्तरावरुन

तपासणी

करण्यात

येत

आहे .

अल्पसींख्याक/अल्पभावर्क

िाळाींमधील पदाींच्या मान्यतेबाबत िासन ननणाय ददनाींक १३ जल
ु ,ै २०१६ व
ददनाींक २७ ऑक््ोबर, २०१६ अन्वये कायावाही करण्यात येत.े
-----------------

मांगळिेढा (स्ज.सोलापूर) तालुक्याच्या पस्श्चम भागातील आांधळगाि
प्रादे शशि पाणीपुरिठा योजना पूिि
य त सुरु िरण्याबाबत

(८)

*

४१९७१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि

ऊफय

भाई

जगताप,

श्री.आनांदराि

पाटील,

श्रीमती

हुस्नबानू
खशलफे : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच् ता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मींगळवेढा (ग्ज.सोलापरू ) तालक्
ु याच्या पग्श्चम भागातील गावाींसाठी सरु
ु
केलेली

आींधळगाव

प्रादे शिक

पाणीपरु वठा

योजना

प्रिासनाच्या

ननषकाळजीपणामळ
ु े आणण ननकृष् कामामळ
ु े पण
ू ा क्षमतेने न वापरताच

ननरुपयोगी झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास
आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, यामळ
ु े पररसरातील नागरीकाींना पाण्यासाठी पायपी् करावी
लागत

असन
ू

वपण्याच्या

पाण्यासाठी

ननदिानास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

(ग्ज.सोलापरू )

उपरोक्त

तालक्
ु याच्या

प्रकरणी

पग्श्चम

्ँ करही

िासनाने

उपलब्ध

चौकिी

भागातील

होत

नसल्याचे

करुन

मींगळवेढा

आींधळगाव

प्रादे शिक

पाणीपरु वठा योजना पव
ा त सरु
ू व
ु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

चालू ्ीं चाई कालावधीत कोणत्याही ्ीं चाई उपाययोजनाींची मागणी

केली नाही.

(३) जून, २०१८ अखेर एकाही गावाची पाणी मागणी नसल्याने योजना बींद

आहे . मख्
ु य कायाकारी अधधकारी, ग्जल्हा पररर्द, सोलापरू व महाराषर जीवन
प्राधधकरण याींनी सींयक्
ु त जबाबदारी घेऊन योजना कायााग्न्वत करुन ग्जल्हा
पररर्दे कडे हस्ताींतरीत करण्याच्या सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यात गट
ु खा बांदी असताना गट
ु खयाची विक्री होत असल्याबाबत
(९)

*

४१४९० श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सतु नल तटिरे , श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.सततश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय अन्न ि षषध
प्रशासन मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बाींदा पोशलसाींच्या हद्दीत ननगड
ु -े मधलीवाडी येर्े स्र्ाननक गन्
ु हा अन्वेर्ण

ववभागाने ददनाींक ८ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास केलेल्या कारवाईत
अवैध ग्
ु खा जप्त करण्यात आल्याचे ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, परराज्यातन
ग्
मोठ्या प्रमाणावर होत
ू
ु ख्याची वाहतक
ु
असल्यामळ
ु े राज्यात ग्
ु खाबींदीची कठोर अींमलबजावणी करण्यासाठी कायारत
असलेली भ्रष् साखळी िोधन
ू काढण्यासाठी उपाययोजना करावी अिी मागणी
स्र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी िासनाकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, परराज्यातन
ू येणारा ग्
ु खा, ग्
ु ख्याची वाहतक
ु , राज्यात
करण्यात येत असलेला ग्
ु ख्याचा साठा आणण त्याची राजरोसपणे होणारी
अवैध वविी याप्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) होय, प्राप्त तिारीबाबत चौकिी सरु
ु आहे .

(३) राज्यात ग्
ु ख्याची वाहतक
ु व वविी राजरोसपणे क्रकीं वा सहजपणे होत
नसन
ू चोरट्या व छुप्या मागााने होते असे प्रिासनाने केलेल्या कायावाहीवरुन
आढळून आले आहे .

अन्न व और्ध प्रिासनाने सींपण
ू ा राज्यात सन २०१७-१८ मध्ये ४६३५

अन्न

आस्र्ापनाींची

तपासणी

करुन

१३९६

पेढयाींवर

प्रनतबींधधत

अन्नपदार्ाांबाबत कारवाई करुन एकूण रुपये ३९,८४,००,७६५/- क्रकीं मतीचा साठा
जप्त करण्यात आला आहे . प्रनतबींधधत अन्न पदार्ाांवर आळा बसववण्यासाठी
अन्न व और्ध प्रिासनाकडून वेळोवेळी कारवाई करण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

पण
ु े शहर गट
ु खामक्
ु त िरण्याबाबत
(१०)

*

४२०२४ अॅड.जयदे ि गायििाड : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन

मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात मागील ५ वर्ाापव
ू ी ग्
ु खा बींदी झाली असली तरी पण्ु यामध्ये

ग्
ु ख्याच्या माध्यमातन
ू व पोलीस यींत्रणेच्या सहकायााने दरमहा ५०० को्ीींचा
गैरव्यवहार होत असल्याचे ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, गज
ु रातमधन
ू चाकण, कोंढवा आणण कात्रपमधील भाींगडेवाडीत

रकद्वारे ग्
ु ख्याची आयात होऊन तो पण
ु े िहरातील क्रकरकोळ वविेत्याींकडे
तसेच फेरीवाल्याींच्या माध्यमातन
ू पानपट्टी दक
ु ानदारापयांत पोहचववला जातो,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार ववद्येचे माहे रघर असलेल्या पण
ु े िहराला
ग्
ु खामक्
ु त करण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. अिी बाब अन्न व और्ध प्रिासनाच्या

ननदिानास आलेली नाही. मात्र ददनाींक २१/०४/२०१८ रोजी वत्ृ तपत्रात अिा
आियाची बातमी प्रशसध्द झाली होती.

(२) व (३) अन्न व और्ध प्रिासन व पोशलसाींनी एक त्रत कायावाही करुन

एका प्रकरणी गज
ु रातमधील अहमदाबाद येर्न
ू चाकण येर्े एकूण ४ रकद्वारे
वविीकरीता आणलेला रुपये २ को्ी ३२ लाख ८० हजार क्रकींमतीचा पान

मसाला व सग
ींु धधत तींबाखच
ु ा साठा वाहतक
ु ीसाठी आणलेल्या ४ रकसह

ददनाींक १६/०३/२०१८ रोजी जप्त करण्यात आला आहे . सदर प्रकरणी तपास
पण
ू ा करुन न्यायालयात ख्ला दाखल करण्याची कारवाई करण्यात येत
आहे .

पण
ु े

िहराला

ग्
ु खा

मक्
ु त

करण्यासाठी

अन्न

व

और्ध

प्रिासनामाफात वविेर् मोदहम राबवन
ग्
ू
ु खा व प्रनतबींधधत पदार्ा वविी
करणाऱ्याींववरोधात कायदे िीर कारवाई करण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

लातरू ि जालना ये्े निीन अशभयाांत्र्रशिी
महाविदयालय सरु
ु िरण्याबाबत

(११)

*

४१७७५ श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडडत :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०७५९ ला ददनाांि १६ माचय, २०१८ रोजी ददलेल्या
उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१)

लातरू

व

जालना

येर्ील

िासक्रकय

तींत्रननकेतन

बींद

करुन

तेर्े

अशभयाीं त्रकी महाववद्यालय स्र्ापन करण्यासाठी िासनाने दोन वर्ाापव
ु ी
ननणाय घेतला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तींत्रननकेतन बींद केल्याने ववद्यार्थयाांच्या शिक्षणाची
गैरसोय न होण्यासाठी स्र्ाननक नागररक व लोकप्रनतननधी याींच्या मागणीमळ
ु े
मा.उच्च व तींत्र शिक्षण मींत्री महोदयाींनी लातरू येर्ील मल
ु ीींचे तींत्रननकेतन सरु
ु

ठे वन
नवीन अशभयाीं त्रकी पदवी महाववद्यालयाचा नवीन प्रस्ताव सादर
ु
करण्यासाठी प्रधान सधचव, उच्च व तींत्रशिक्षण याींना ददनाींक ३ एवप्रल, २०१८
रोजी सच
ू ना केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन लातरू प्रमाणेच

जालना येर्ील तींत्रननकेतन सरु
नवीन अशभयाीं त्रकी महाववद्यालय
ु ठे वन
ू
स्र्ापन करण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) होय.

िासन ननणाय ददनाींक १३/१०/२०१६ अन्वये राज्यातील िासकीय

तींत्रननकेतन, रत्नाधगरी, यवतमाळ, धुळे, जालना, सोलापरू व परु णमल लाहो्ी
तींत्रननकेतन, लातरू या सहा तींत्रननकेतनाींचे पदवी अभ्यासिमाींमध्ये श्रेणीवधान
करण्याचा ननणाय घेण्यात आलेला आहे .
(२)

नाही.

मात्र,

लातरू

येर्ील

िासकीय ननवासी

मदहला

तींत्रननकेतन

सद्य:ग्स्र्तीत पव
ा त सरु
ु व
ु ठे वण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे . तसेच लातरू
येर्ील परु णमल लाहो्ी िासकीय तींत्रननकेतन, या सींस्र्ेचे अशभयाीं त्रकी
महाववद्यालयामध्ये रुपाींतरण करण्यासही स्र्धगती दे ण्यात आली आहे .

(३) जालना येर्े िासकीय तींत्रननकेतन आहे तसेच सद्य:ग्स्र्तीत सरु
ु
ठे वण्याचा ननणाय िासनाने घेतला आहे . या तींत्रननकेतनाचे श्रेणीवधान करुन

अशभयाीं त्रकी महाववद्यालय स्र्ापन करण्याचा ननणाय िासनाने स्र्धगत केला
आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

15

िालधन
ु ी नदीच्या पा्रशात रासायतनि साांडपाणी सोडणाऱ्या ि िााँक्रीटचे
बाांधिाम िरणाऱ्या िांपन्याांिर िारिाई िरण्याबाबत

(१२)

*

४१३०२ श्री.रविांद्र फाटि, श्रीमती विदया चव्हाण, श्री.किरण पािसिर,

श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.जगन्ना् शशांदे : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर आणण अींबरनार् या दोन िहराींच्या सीमारे र्व
े रील वडोळ

गावाजवळून वाहणाऱ्या तसेच मलींगगड पररसरातन
ू उगम पावन
ू कल्याण
खाडीला शमळणाऱ्या वालधन
ु ी नदीच्या पात्रात घातक रसायने सोडल्याने
प्रदवू र्त साींडपाण्यामळ
ु े वालधुनी नदीस ग्ाराची प्रनतमा प्राप्त झाली आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) तसेच अींबरनार् औद्याधगक वसाहतीतील काही नवीन कींपन्याींनी नदीच्या

पात्रात मातीचा भराव ्ाकून औद्योधगकीकरणाने नदीपात्रात िाँिी्ची शभींत

उभारली असन
दोन्ही बाजूला मोठे खाींब उभारून मध्ये लोखींडी जाळी
ू
्ाकल्याचे

ननदिानास

आले

असन
ू

यासींदभाात

उल्हासनगरच्या

दहराली

फाऊींडेिनने मा.मख्
ु यमींत्रयाींकडे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी
ननवेदनाद्वारे तिार केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, औद्योधगक ववभागातील रासायननक तसेच नागरी वस्तीतील
साींडपाणी योलय ती प्रक्रिया न करता सातत्याने नदीपात्रात सोडल्याने
वालधुनीची

अवस्र्ा

अनतिय

दयनीय

झाली

असन
ू

नदीपात्रात

होणारे

काँिी्चे बाींधकाम तसेच घातक रसायने यामळ
ु े नदी प्रदवू र्त होवन
ू पररसरात
दग
ां ी पसरली आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु ध

(४) असल्यास, आींतरराषरीय क्रकतीचे जलतज्ञ राजेंद्र शसींह याींनी मागील

२ वर्ाात अनेकवेळा वालधन
ु ी पररसराला भे् ददल्यानींतर वालधुनी नदीपात्रात
प्रदवू र्त साींडपाणी सोडणे बींद केलेतर वालधुनीला सींजीवनी शमळू िकेल असा
ववश्वास व्यक्त केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन वालधुनी नदी
प्रदर्
ू णमक्
ु त करण्याबाबत कायावाही करुन नदीत दवू र्त पाणी सोडणाऱ्या व

काँिी्चे बाींधकाम करणाऱ्या कींपन्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

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

(२) अिा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे ददसन
ू येत नाही.
(३) अींित: खरे आहे .
(४) खरे आहे .

(५) महाराषर प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडून उद्योगाींना वेळोवेळी भे्ी दे ऊन

सींमतीपत्रातील अ्ी व ितीची तपासणी केली जाते. तसेच प्रक्रियाकृत
साींडपाण्याचे

नमन
ु े

सींकशलत

करण्यात

येतात.

सदर

भे्ी

दरम्यान

सींमतीपत्रातील अ्ी व ितीचे उल्लींघन झाल्याचे आढळून आल्यास दोर्ी
उद्योगाींना प्रस्ताववत ननदे ि, अींतररम आदे ि अर्वा बींदचे आदे ि बजावण्यात
येतात.

(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राजस््ानमधील र्यत्ता आठिीच्या पाठयपुस्तिामध्ये लोिमान्य
दटळिाांचा दहशतिादी असा अिमान िेल्याबाबत

(१३)

*

४१६७१ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय भाई

जगताप,

श्री.जनादय न

चाांदरू िर,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्री.धनांजय

मड
ुां ,े

श्री.सतु नल तटिरे , श्री.अमरशसांह पांडडत : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याचे महापरु
ु र् लोकमान्य द्ळक याींचा उल्लेख दहितवादी असा

राजस्र्ान राज्यातील इयत्ता ८ वीच्या पस्
ु तकामध्ये करुन या राज्याचाच

नव्हे तर दे िाचा अवमान केल्याची घ्ना माहे मे, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान राज्य िासनाच्या ननदिानास आली आहे काय क्रकींवा आणन
ू
दे ण्यात आली आहे काय,
(२)

असल्यास,

महान

र्ोर

महापरु
ु र्ाचा

दहितवादी

म्हणून

उल्लेख

केल्याप्रकरणी सदर पाठ्यपस्
ु तक मागे घेण्याबाबत मा.राजस्र्ान िासनाकडे
राज्य

िासनस्तरावरुन

कायावाही

करावी

अिा

स्वरुपाची

मागणी

लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १४ मे, २०१८ रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे , हे खरे
आहे काय,
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(३)

असल्यास,

लोकप्रनतननधीींनी

मागणी

कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

केल्यानस
ु ार

िासनाने

कोणती

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) वतामान पत्रातील बातमीवरून समजले.
(२) या ववभागाकडे ननवेदन प्राप्त झालेले नाही.

(३) या प्रकरणी राजस्र्ान सरकारच्या राज्य िैक्षणणक अनस
ीं ान व प्रशिक्षण
ु ध

सींस्र्ा उदयपरू याींच्याकडून प्राप्त अहवालानस
ु ार असा उल्लेख नसल्याचे
स्पष् केले आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यात शौचालये बाांधण्याचे िाम प्रलांत्रबत असल्याबाबत
(१४)

*

४२४७० श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि

ऊफय

भाई

जगताप,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरना् राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र
ििाडे : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच् ता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील ३६ ग्जल्हे हागणदारीमक्
ु त झाल्याचे मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी
माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये जाहीर केलेले असतानाही आजशमतीस राज्यात

१ लाख १० हजाराहून अधधक िौचालये बाींधण्याचे काम प्रलीं बत असल्याचे
मा.पाणीपरु वठा व स्वच्छता मींत्री महोदयाींनी ददनाींक ३ मे, २०१८ रोजी वा
त्यासम
ु ारास जाहीर केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात िौचालये बाींधण्याचे काम प्रलीं बत असताना राज्य

हागणदारीमक्
ु त झाल्याचे मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी कोणत्या आधारावर जाहीर
केले,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन उवाररत १ लाख १०
हजार िौचालये उभारण्याचे काम पण
ू ा होण्याच्यादृष्ीने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.बबनराि लोणीिर : (१) व (२) हे अींितः खरे आहे .

राज्यात सन २०१२ मध्ये करण्यात आलेल्या पायाभत
ू सवेक्षणात

ज्या कु्ूींबाींकडे िौचालय सवु वधा उपलब्ध नव्हती अिा कु्ूींबाींना वैयग्क्तक

तसेच ज्या दठकाणी वैयग्क्तक िौचालय दे णे िक्य नव्हती, अिा दठकाणी
सामदु हक तसेच सावाजननक िौचालय सवु वधा उपलब्ध करुन दे ण्यात आली
आहे . अिा प्रकारे पायाभत
ू सवेक्षणानस
ु ार स्वच्छ भारत अशभयान (ग्रामीण)
अींतगात ३४ ग्जल्ह्यामध्ये (राज्याच्या ३६ ग्जल्ह्यापैकी मब
ींु ई व मब
ींु ई उपनगर

वगळून) ग्रामीण भागात सवा कु्ूींबाींना िौचालय सवु वधा उपलब्ध करून
दे ण्यात आलेली आहे . त्यानस
ु ार स्वच्छ भारत शमिन (ग्रामीण) अींतगात
ददनाींक १८ एवप्रल, २०१८ रोजी राज्य हागणदारीमक्
ु त घोवर्त करण्यात आलेले
आहे .

(३) ज्या कु्ूींबाींनी वैयग्क्तक िौचालय अजन
ू बाींधली नाही त्या कु्ूींबाींना
वैयग्क्तक िौचालय बाींधण्यासाठी प्रवत्ृ त करण्याचे काम सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

सािनेर (स्ज.नागपूर) ये्ील िै.राम गणेश गडिरी याांचे
तनिासस््ान ि समाधीस््ळाचे जतन िरण्याबाबत

(१५)

*

४१२९३ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

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

(१) सावनेर (ग्ज.नागपरू ) येर्ील कै.राम गणेि गडकरी याींचे ननवासस्र्ान,
समाधीस्र्ळ

व

नाट्यगह
ृ ाकडे

कायम

दल
ा
ु क्ष

झाल्याने

ते

भलनावस्र्ेत

असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त स्मत
ृ ीस्र्ळे भलनावस्र्ेत असल्याने तेर्ील सादहत्याींची
चोरी झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने सदर स्मत
ु ग
ृ ीस्र्ळाींचे जतन करण्याकरीता
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.

सावनेर (ग्ज.नागपरू ) येर्ील कै.राम गणेि गडकरी याींचे ननवासस्र्ान

राज्य सींरक्षक्षत स्मारक आहे . सदर स्मारकाची पररग्स्र्ती उत्तम आहे .

कै.राम गणेि गडकरी याींचे समाधीस्र्ान व नाट्यगह
ृ हे या ववभागाचे

राज्य सींरक्षक्षत स्मारक नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) कै.राम गणेि गडकरी याींचे सावनेर (ग्ज.नागपरू ) येर्ील स्मारक चाींगल्या

पररग्स्र्तीत असन
पररसर स्वच्छ व योलय प्रकारे ठे वण्याकरीता कायम
ू

स्वरुपी पहारे कऱ्याची नेमणक
ू केलेली आहे . सन २०१७-१८ या आधर्ाक वर्ाात
स्मारक पररसराची दे खभाल व बगीचा परररक्षण करण्याकरीता रुपये ७४,७६५/इतका ननधी खचा करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

माणणिगड (ता.गडचाांदरू , स्ज.चांद्रपूर) ये्ील
शसमें ट उदयोगािर िारिाई िरण्याबाबत

(१६)

*

४२५१४ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार :

सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) माणणकगड (ता.गडचाींदरू , ग्ज.चींद्रपरू ) येर्ील शसमें ् उद्योगामळ
ु े पररसरात
हवा प्रदवू र्त होवन
ू नागरीकाींच्या आरोलयावर पररणाम होत असल्याचे ददनाींक
२३ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार सदर उद्योगावर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

अधीक्षक,

ग्रामीण

रुलणालय,

गडचाींदरू ,

ग्ज.चींद्रपरू

याींचेकडून ददनाींक ०६/०६/२०१८ रोजीच्या प्राप्त पत्रान्वये गडचाींदरू येर्ील
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माणणकगड शसमें ् कींपनी व पॉवर प्लाीं्च्या वायु प्रदर्
ू णामळ
ु े गडचाींदरू

िहरातील नागरीकाींच्या आरोलयाला धोका ननमााण झाल्याचे माहे जानेवारी,
२०१८ मध्ये ननदिानास आले असल्याचे कळववलेले आहे .

(२) महाराषर प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडून माणणकगड शसमें ् या उद्योगाची

ददनाींक २४/०१/२०१८ रोजी पाहणी करण्यात आली व पाहणीमध्ये आढळून
आलेल्या त्र्
ा ा करण्याबाबत ददनाींक ०७/०३/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये
ु ीींची पत
ु त

सदरील उद्योगास कळववण्यात आले होते. कारखान्याने ददनाींक १२/०३/२०१८
च्या पत्रान्वये म.प्र.नन. मींडळाच्या पाहणी दरम्यान ननदिानास आलेल्या

त्र्
ा ा करीत असल्याचा अहवाल सादर केला होता. सदरील अहवाल
ु ीींची पत
ू त

समाधानकारक नसल्याने ददनाींक २८/०३/२०१८ रोजी उद्योगास कारणे दाखवा

नो्ीस बजाववण्यात आलेली आहे व ददनाींक ०३/०४/२०१८ रोजी पाहणी करून
सींमतीपत्राच्या अ्ी ितीनस
ु ार कारखान्याने ददलेल्या रुपये ५.० लाखाची बँक
हमी ददनाींक २६/०४/२०१८ रोजी जप्त करून दप्ु प्ीने (रुपये १० लाख) बँक
हमी घेण्यात आलेली आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबईसह उपनगरातील अनधधिृत शाळाांिर िारिाई िरण्याबाबत
(१७)

*

४२१६६ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र पाटील,

अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विदया चव्हाण, श्री.सतु नल तटिरे , श्री.धनांजय

मड
ुां ,े श्री.आनांद ठािूर, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सततश
चव्हाण,

श्री.रामराि

िडिुते,

श्री.खिाजा

बेग,

श्री.अमरशसांह

पांडडत,

श्री.जगन्ना् शशांदे, श्री.जनादय न चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय शालेय
शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई िहरामध्ये िासनाची अर्वा मब
ुीं ई महानगरपाशलकेची परवानगी न

घेता २३१ िाळा अनधधकृतपणे सरु
ु असन
ू आजशमतीस राज्यात १ हजार ९२
िाळा अनधधकृतपणे, पव
ू ा परवानगीशिवाय सरु
ु असल्याचे य-ु डायस या सींस्र्ेने
सादर केलेल्या अहवालातन
माहे
ू
ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

मे, २०१८ च्या पदहल्या आठवड्यात
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(२) असल्यास, सदरहू अहवालानस
ु ार अिा अनधधकृत िाळाींचे सवााधधक
प्रमाण मब
ुीं ईसह उपनगरात असन
ू , मब
ुीं ईत सम
ु ारे २२२, पालघरमध्ये २०८ तर
ठाण्यात १८५ अनधधकृत िाळा असल्याचेही ननदिानास आले, तसेच उक्त
२३१ िाळाींमध्ये कोणकोणते वगा आहे त व त्यातील ववद्यार्थयाांची एकूण
सींख्या क्रकती आहे,

(३) तसेच प्रत्येक वर्ी मे मदहन्यात राज्यातील अनधधकृत िाळाींची यादी
घोवर्त केली जात असन
ू या िाळाींमध्ये प्रवेि घेऊ नये अिा सच
ू ना दे ऊन या

िाळाींना केवळ सालाबादप्रमाणे नो्ीस काढल्या जातात, मात्र मादहती असन
ू ही
या अनधधकृत िाळाींवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात

काय आढळून आले, तद्नस
ु ार अनधधकृत िाळा बींद केल्यास त्यामध्ये शिक्षण
घेत असलेल्या ववद्यार्थयाांची पयाायी व्यवस्र्ा करण्याबाबत कायावाही करुन
अनधधकृत िाळा व त्याींच्या चालक, सींचालकाींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) अींित: खरे आहे .
(२) होय.

मब
ुीं ई िहर व मब
ुीं ई उपनगरातील िाींळामध्ये इयत्ता १ ली ते १२ वी

पयांत ४३,५४८ ववद्यार्ीं आहे त.

(३) व (४) अनधधकृत िाळाींची यादी शिक्षणाधधकारी याींचक
े डून जाहीर
करण्यात येत.े सदर िाळाींमध्ये प्रवेि घेऊ नये असा फलक िाळे बाहे र
लावण्यात आला असन
ीं ाने
ू सदर िाळाींना नो्ीस दे ण्यात आली आहे . त्यानर्
ु ग

खुलासा प्राप्त झाल्यावर योलय ती कारवाई करण्याचे प्रस्ताववत आहे .
अनधधकृत िाळा बींद करताींना त्यातील ववद्यार्थयाांचे जवळच्या िाळे त
समायोजन करण्यात येत.े
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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जेनेररि षषधाांिरीता असलेल्या नामसाधर्मयाांसाठीची
बांधने ब्राँण्डेड िांपन्याांना लािण्याबाबत
(१८)

*

४२३०२ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरे िर :

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

(१) मब
ींु ईत और्ध ब्रॅंण्डच्या नावातील साधम्याांमळ
ु े सींभ्रम ननमााण होत

असल्याने चक
ु ीच्या और्धामळ
ु े रुलणाींच्या आरोलयास धोका ननमााण झाल्याचे

और्ध वविेत्याींनी व्यक्त केल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ च्या दस
ु ऱ्या आठवड्यात
ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अन्न व और्ध प्रिासनाने ब्रॅंण्डच्या नावावर बींधन नसन
ू

केवळ जेनरे रक और्धाींच्या नावावर बींधने ठे वण्याची परवानगी असल्याचे

स्पष् केल्याने नामसाधम्या और्धावर ननयींत्रण ठे वणारी यींत्रणाच अग्स्तत्वात
नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

और्धाींकरीता

उपरोक्त

असलेल्या

प्रकरणी

िासनाने

नामसाधम्याांसाठीची

चौकिी

बींधने

करुन

ब्रँण्डेड

करण्याकरीता कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

जेनेररक

कींपन्याींवर

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) हे अींित: खरे आहे .
और्धे

व

सौंदया

प्रसाधने

कायदा,

१९४०

मधील

ननयमाींतगात

और्धाच्या ब्रँडनेमनस
ु ार मींजूरी ददली जात नाही. त्यामळ
ु े सदरहू बाब अन्न व
और्ध प्रिासनाच्या अखत्यारीत येत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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िोरे गाांि (स्ज.सातारा) ये्ील आयनॉक्स र्ांटरनॅशनल
युतनव्हशसयटीमधील िुलपतीांिर िारिाई िरण्याबाबत
(१९)

*

४१७०८ श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर,

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.खिाजा बेग, श्री.अमरशसांह पांडडत,
श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सतु नल तटिरे , अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.सततश चव्हाण, श्री.जगन्ना् शशांदे, श्री.रामराि िडिुते, श्री.अरुणिािा

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

(१) कोरे गाींव (ग्ज.सातारा) येर्े आयनॉक्स इीं्रनॅिनल यनु नव्हशसा्ी नावाने
ऑनलाईन

बोगस

ववद्यापीठ

स्र्ापन

करुन

वाजवी

दरात

कोणत्याही

ववर्यातील पदवी तसेच पीएचडीपयांतची पदवी दे ण्याचा गैरव्यवहार करणाऱ्या

डॉ. ववठ्ठल श्रीरीं ग मदने या बनाव् कुलपतीला पोशलसाींनी अ्क केल्याचे
ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने सींबधीं धताींववरुध्द काय कारवाई करण्यात
ु ग
आली वा येत आहे,

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

उच्च

शिक्षण

सींचालनालयाने

ददनाींक

२५/०३/२०१८

च्या

पत्रान्वये

ववभागीय सहसींचालक उच्च शिक्षण कोल्हापरू , ववभाग कोल्हापरू याींना

चौकिी करुन अहवाल सादर करण्याबाबत कळववण्यात आले होते, त्यानस
ु ार
ववभागीय सहसींचालक कोल्हापरू याींनी चौकिी केली असता सदर चौकिीमध्ये

िासनाची कोणतीही परवानगी नसताना आयनॉक्स इीं्रनॅिनल यनु नव्हशसा्ी

कोरे गाींव, ग्ज.सातारा येर्ील सभ
ु ार्नगर पररसरातील १० x १० चौ. फु्
खेालीतन
ू आयनॉक्स इीं्रनॅिनल यनु नव्हशसा्ी या नावे ऑनलाईन पध्दतीने
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चालववण्यात येत असल्याचे ननदिानास आले, प्रकरणी डॉ.अशभर्ेक सभ
ु ार्
हररदास याींनी ददलेल्या क्रफयाादीवरुन श्री.ववठ्ठल मदने ववरुध्द कोरे गाींव पोलीस
स््े िनमध्ये गरु नीं. ७७/२०१८ भादीं ववसींक. ४२०, ३४ गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला आहे . पढ
ु ील चौकिी सातारा पोलीस करत आहे त.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबई विदयापीठातील ऑनलाईन मुल्याांिन
(२०)

*

प्रकक्रयेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत

४१६७३ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफय भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे,
डॉ.सध
ु ीर ताांबे, आकिय.अनांत गाडगीळ, श्री.जनादय न चाांदरू िर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड,
श्री.अमरना् राजूरिर, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सतेज ऊफय बांटी पाटील,
प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, अॅड.अतनल परब : सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मब
ुीं ई

गैरव्यवहाराची

ववद्यापीठातील
चौकिी

ऑनलाईन

करण्यासाठी

मल्
ु याींकन

िासनाच्या

प्रक्रियेत

मादहती

व

झालेल्या
तींत्रज्ञान

ववभागाच्या प्रधान सधचवाींच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या त्रसदस्यीय
सशमतीचा अहवाल िासनास प्राप्त झाला आहे काय,

(२) असल्यास, सशमतीला अहवाल सादर करण्यास ददनाींक ३१ मे, २०१८
पयांत मद
ु तवाढ दे ण्यात आली असन
ू सदर अहवालाचे स्वरुप काय आहे,

(३) तसेच उक्त कालावधीतील काही अभ्यासिमाींचे ननकाल लावण्यात

अननग्श्चतता असल्याचे ननदिानास आल्याने यासींदभाात आढावा घेण्यात आला

आहे काय, सशमतीचा अहवाल प्राप्त झाला नसल्यास क्रकती कालावधीत
अहवाल प्राप्त होण्याची िक्यता आहे,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदरहू सशमतीचा
अहवाल प्राप्त होण्याकरीता कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.विनोद तािडे : (१) याबाबतचा अहवाल अद्याप िासनास प्राप्त झालेला
नाही.

(२) व (३) िासनाच्या मादहती व तींत्रज्ञान ववभागाच्या प्रधान सधचवाींच्या
अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या

त्रसदस्यीय सशमतीला अहवाल सादर

करण्यास ददनाींक ३१ जुल,ै २०१८ पयांत मद
ु तवाढ दे ण्यात आली आहे . तसेच
उक्त

कालावधीत

मब
ुीं ई

ववद्यापीठातील

काही

अभ्यासिमाींचे

ननकाल

लावण्यात उशिर होत असला तरी बहुताींि ननकाल ववहीत कालावधीत
लावण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहे त.
(४) लागु नाही.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

शभिपूरी (ता.िजयत, स्ज.रायगड) ये्ील तासगाििर अशभयाांत्र्रशिी

महाविदयालयातील प्राध्यापि ि िमयचाऱ्याांचे िेतन अदा िरण्याबाबत
(२१)

*

४१३०८

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.सतु नल

तटिरे ,

श्री.धनांजय

मड
ुां ,े

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर,
अॅड.राहुल
चव्हाण,

नािेिर,

श्रीमती

अॅड.जयदे ि

विदया

गायििाड,

चव्हाण,

श्री.विक्रम

श्री.रामराि

िडिुते,

िाळे ,

श्री.सततश

श्री.खिाजा

बेग,

श्री.जगन्ना् शशांदे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८५९८ ला ददनाांि ९ माचय, २०१८
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

शभवपरू ी

(ता.कजात,

ग्ज.रायगड)

येर्ील

तासगावकर

अशभयाीं त्रकी

महाववद्यालयातील अशभयाीं त्रकी पदवी, पदववका, फामासी पदवी व पदववका
अिा ववववध अभ्यासिमाच्या ९ महाववद्यालयातील प्राध्यापक व कमाचारी

याींना १७ मदहन्याींचे वेतन दे ण्यात आले नसन
त्याींच्या भववषय ननवााह
ू
ननधीची रक्कमही वेळेवर भरण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू अध्यापकाींनी वेतनासींदभाात मा.मख्
ु यमींत्री, मा.उच्च व
तींत्रशिक्षण मींत्री, ए.आय.सी.्ी.ई.चे अध्यक्ष, तींत्रशिक्षण सींचालनालय, महाराषर
िासन आदीींकडे मागील एक वर्ाापासन
ू ननवेदनाद्वारे िासनाचे लक्ष वेधले
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असन
ू ए.आय.सी.्ी.ई. ने ददनाींक ५ माचा, २०१८ रोजी आपला अहवाल
राज्याच्या तींत्रशिक्षण सींचालनालयास सादर केला सदरहू अहवालात वेळेवर
वेतन शमळत नसल्याचे नमद
ू केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सींबधीं धत प्राध्यापक व कमाचाऱ्याींवर ववनावेतनामळ
ु े उपासमार

होत असन
ू दै नदीं दन गरजा भागववण्यासाठी उच्च ववद्याववभवू र्त असन
ू दे खील
क्रकरकोळ स्वरुपाची कामे करुन आपला उदरननवााह करावा लागत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार प्राध्यापक व कमाचाऱ्याींचे र्क्रकत वेतन
दे ण्याच्यादृष्ीने

कायावाही

करुन

सदरहू अशभयाीं त्रकी महाववद्यालयाच्या
प्राध्यापकाींना वेळेवर वेतन न दे णाऱ्या सींस्र्ाचालकाींवर कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे,

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

अध्यापकाींच्या वेतनासींदभाातील तिारीींच्या अनर्
ीं ाने सहसींचालक,
ु ग

तींत्रशिक्षण ववभागीय कायाालय, मब
ुीं ई याींच्यास्तरावरील चौकिी सशमतीच्या
अहवालानस
ु ार सींस्र्ेने अणखल भारतीय तींत्रशिक्षण पररर्दे ने ववदहत केलेल्या

ननयमाींचे उल्लींघन केल्याचे ननदिानास आले. त्यास अनल
ु क्षून अणखल
भारतीय तींत्रशिक्षण पररर्दे स सदर सींस्र्ेववरूध्द कारवाई करण्याची ववनींती

करण्यात आली असता, ददनाींक ०५ माचा, २०१८ च्या पत्रान्वये अणखल

भारतीय तींत्रशिक्षण पररर्दे कडून सींस्र्ेस कारणे दाखवा नो्ीस बजाववण्यात
आली आहे .

(३) याबाबत कोणताही अशभलेख आढळून येत नाही.

(४) व (५) सदर प्रकरणी सहसींचालक, तींत्रशिक्षण ववभागीय कायाालय, मब
ुीं ई
याींच्यास्तरावर चौकिी सशमती गठीत करण्यात आली होती. सदर सशमतीच्या
तपासणी अहवालानस
ु ार खालील बाबी प्रामख्
ु याने ननदिानास आल्या.

१) शिक्षक/शिक्षकीय कमाचाऱ्याींचे वेतन सम
ु ारे १२ ते १७ मदहन्याींपासन
ू
प्रलीं बत आहे .
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२) सन २०१३-१४ या वर्ाात ओव्हरड्राफ््ने दे ण्यात आलेल्या दोन
मदहन्याींच्या वेतनाचे व्याज सींबधीं धताींकडून घेण्यात आले.

३) सहाव्या वेतन आयोगाची अींमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
४) तीन वर्ाांपासन
ू शिक्षकाींना फॉमा-१६ दे ण्यात आलेला नाही.
५) सन २०१३ पासन
ू वेतनवाढ दे ण्यात आलेली नाही.

६) ववदहत मानकाींनस
ु ार शिक्षक-ववद्यार्ी प्रमाण ददसन
ू येत नाही.

वरील ववत्तीय व प्रिासकीय अननयशमतताींमळ
ु े , अणखल भारतीय

तींत्रशिक्षण पररर्द, नवी ददल्ली या शिखर सींस्र्ेव्दारे िैक्षणणक वर्ा सन
२०१८-१९

करीता

प्रशसध्द

करण्यात

आलेल्या

Approval

Process

Handbook नस
ु ार ववदहत केलेल्या वेतनववर्यक ननकर्ाींचे उल्लींघन झाल्याचे
आढळून आले.

व्यावसानयक

अभ्यासिमाच्या

महाववद्यालयाींववरूध्द

कारवाई

करण्याचा अधधकार अणखल भारतीय तींत्रशिक्षण पररर्द, नवी ददल्ली या
शिखर

सींस्र्ेस

सींस्र्ेंतगात

असल्याने

असलेल्या

सरस्वती

व्यावसानयक

एज्यक
ु े िन

सोसाय्ी,

महाववद्यालयाींववरुध्द

कजात

या

कारवाई

करण्याबाबत अणखल भारतीय तींत्रशिक्षण पररर्दे स ववनींती करण्यात आली.
त्यानस
ु ार सद्य:ग्स्र्तीत अणखल भारतीय तींत्रशिक्षण पररर्दे ने सरस्वती

एज्यक
ु े िन सोसाय्ीच्या सींबधीं धत सींस्र्ाींना िैक्षणणक वर्ा २०१८-१९ करीता
EOA

ददलेले

नाही

व

सींबधीं धत

सींस्र्ाींचा

समावेि

No

Admission

Category मध्ये करण्यात आला आहे . तसेच केंद्रीभत
ु प्रवेि प्रक्रियेमध्ये
सींबधीं धत महाववद्यालयाचा समावेि करण्यात आलेला नाही. त्यामळ
ु े सदरील
सींस्र्ाींमध्ये प्रवेि करण्यात आले नाहीत.

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

राज्यातील माध्यशमि शाळाांच्या शशक्षिाांचे समायोजन िरण्याबाबत
(२२)

*

४२२८५ डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि

ऊफय भाई जगताप, श्री.विक्रम िाळे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८४१२ ला
ददनाांि ९ माचय, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय
शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील माध्यशमक िाळाींच्या सींचमान्यतेनस
ु ार शिक्षकाींचे समायोजन

झाले नसल्याचे ददनाींक ११ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदिानास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन शिक्षकाींचे समायोजन
पण
ू ा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) ग्जल्हास्तरावर समायोजन न झालेल्या शिक्षकाींचे समायोजन स्र्ाननक
स्वराज्य सींस्र्ाींच्या िाळे तील ररक्त पदावर करण्याबाबत कायावाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

दादर (मुांबई) ये्ील र्ांडडयन एज्युिेशन सोसायटीच्या
अनागोंदी िारभाराची चौिशी िरण्याबाबत

(२३)

*

४१४७६ अॅड.अतनल परब, श्री.अशोि ऊफय भाई जगताप, श्री.सांजय

दत्त, श्री.जनादय न चाांदरू िर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) दादर (मब
ुीं ई) येर्ील इींडडयन एज्यक
ु े िन सोसाय्ीच्या मब
ुीं ईतील ववववध

भागात ७० िाळा असन
ू या िाळाींमध्ये प्रवेि घेताना कॅवप्े िन फी, दरवर्ी
दरु
ु स्तीची

कामे

ननववदे शिवाय

होत

ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

असन
ू

गैरव्यवहार

होत

असल्याचे

(२) असल्यास, मब
ुीं ईतील इींडडयन एज्यक
ु े िन सोसाय्ी शिक्षण सींस्र्ेच्या
अनागोंदी गैरकारभाराबाबत फॉरे ग्न्सक चौकिी व त्यानींतर कारवाई करण्याचे

आश्वासन मा.िालेय शिक्षण मींत्री महोदयाींनी माहे माचा, २०१८ मध्ये
ववधानपररर्ेदत उपग्स्र्त केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर दे ताना सभागह
ृ ात ददले
होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त आश्वासनानस
ु ार फॉरे ग्न्सक चौकिी पण
ू ा झाली आहे
काय, त्याचे स्वरुप काय आहे,
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन उक्त आश्वासनाच्या
अनर्
ीं ाने
ु ग

सदरील

शिक्षण

सींस्र्ेच्या

कारभाराची

चौकिी

करण्याबाबत

कायावाही करुन दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.विनोद तािडे : (१) इींडडयन एज्यक
ु े िन सोसाय्ीच्या सम
ु ारे ७० िाळा
असन
ू काही िाळाींमध्ये फी बाबत तिारी आहे त.
(२) होय.

(३) व (४) फॉरे ग्न्सक ऑडी् करणेबाबतची कायावाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबई महाविदयालयातील विदयार्थयाांना मराठी
भाषेतील प्रश्नपत्र्रशिा दे ण्याबाबत

(२४)

*

४२४९२ श्री.अशोि ऊफय भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.जनादय न

चाांदरू िर : सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) ववद्यार्थयाांना मराठीत परीक्षा दे ण्याची कायद्याने परवानगी असताना
मब
ुीं ईतील

गोरे गाींव

ते

ददहसरपयांत

अनेक

महाववदयालयात

कॉमसाच्या

ववदयार्थयाांना जाणीवपव
ा
इींग्रजीतील प्रश्नप त्रका दे ण्यात आल्याचे माहे
ु क
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन महाववद्यालयात
ववद्यार्थयाांना मराठीत परीक्षा दे ता यावी याबाबत कायावाही करुन मराठी
भार्ेकडे

दल
ा
ु क्ष

करणाऱ्या

महाववद्यालयाींमधील

कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

सींबधीं धताींववरुध्द

कोणती

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

ववद्यार्थयाांना त्याींच्या मागणीनस
ु ार मराठी क्रकीं वा इींग्रजी भार्ेतील

प्रश्नप त्रका परु ववण्यात येतात. जाणीवपव
ा
इींग्रजी भार्ेतील प्रश्नप त्रका
ु क
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ददल्याबाबत

अिी

कोणतीही

तिार

ववद्यापीठाकडे प्राप्त झालेली नाही.

ववद्यार्थयााकडून

नमद
ू

कालावधीत

(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िणी (स्ज.यितमाळ) तालुक्यातील माध्यशमि शाळाांमध्ये
अततररक्त ठरलेल्या शशक्षिाांच्या समायोजनाबाबत

(२५)

*

४२२२३ श्री.खिाजा बेग : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४१५० ला ददनाांि ८

ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण
मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वणी (ग्ज.यवतमाळ) तालक्
ु यातील सन २०१६-१७ च्या सींचमान्यतेनस
ु ार
माध्यशमक िाळाींमध्ये अनतररक्त ठरलेल्या शिक्षकाींच्या समायोजनाचे काम

िासनाच्या धोरणामळ
ु े होत नसल्याने अनेक अनतररक्त शिक्षकाींचे वेतन अदा
करण्यास ग्जल्हा प्रिासनास अडचणी येत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१६-१७ च्या सींचमान्यतेनस
ु ार ३३३१ शिक्षक अनतररक्त
ठरले असन
ू आतापयांत क्रकती शिक्षकाींचे समायोजन करण्यात आले आहे,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन अनतररक्त ठरलेल्या
व अन्य िाळे त बदली झालेल्या अनतररक्त शिक्षकाींचे वेतन ननयशमत
करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.विनोद तािडे : (१), (२) व (३) अींित: खरे आहे .

ग्जल्हास्तरावर ३३३१ पैकी १४६५ शिक्षकाींचे समायोजन झाले असन
ू

८९१ शिक्षक प्रत्यक्ष रुजू झाले आहे त. समायोजनाने प्रत्यक्ष रुजू झालेल्या
शिक्षकाींचे वेतन त्याींच्या रुजू झालेल्या िाळे तन
ू व समायोजन न झालेल्या
शिक्षकाींचे वेतन त्याींच्या मळ
ू िाळे तन
ू अदा करण्याची कायावाही करण्यात
आली आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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शशळ गाि ि िल्याण खाडी पररसरात अनधधिृतपणे
िॉश उदयोग सुरु असल्याबाबत

(२६)

*

४१५०१ श्री.जगन्ना् शशांदे, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.नरें द्र पाटील :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०७७७ ला ददनाांि २३ माचय, २०१८ रोजी ददलेल्या
उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) नामाींक्रकत ब्रँडच्या जीन्सची नक्कल करणाऱ्या उल्हासनगर येर्ील जीन्स
कारखान्याींवर मा.न्यायालयाच्या आदे िानस
ु ार कारवाई करण्यात आली तरीही
या कारखान्याींनी आसपासच्या िहरात स्र्लाींतरण केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अींबरनार् िहर तालक्
ु याच्या ग्रामीण भागात तसेच ठाणे
िहराच्या वेिीवरील खडी, शिळ, फडकेपाडा आणण कल्याण खाडी क्रकनारी हे
उद्योग सरु
ु झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त कारखानदाराींनी ज्या गावाींमध्ये हे उद्योग स्र्लाींतररत

केले आहे त त्यादठकाणी कारखान्याींचे दवू र्त पाणी जशमनीत खड्डे खोदन
ू
ग्जरववले जाते, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन पयाावरणाचे रक्षण

करण्याच्यादृष्ीने कायावाही करुन अनधधकृतपणे चालववल्या जाणाऱ्या जीन्स
उद्योगाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.रामदास िदम : (१), (२) व (३) हे खरे आहे .

(४) कल्याण िहरातील डों बवली औद्योधगक वसाहतीजवळ म्हारळगाींव-०९,

चौधरी कींम्पाउड ०३, तसेच अींबरनार् व बदलापरु पररसरातील एकूण
१६ ग्जन्स वॉि उदयोग मींडळाने बींद केले आहे त व शभवींडी तालक्
ु यातील

४० अनधधकृत जीन्स वॉशिींग उद्योगावर बींद करण्याचे आदे ि पारीत केले
आहे त.
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शिळफा्ा

पररसराचे,

म.प्र.नन.

मींडळाचे

अधधकारी

व

ठाणे

महानगरपाशलका याींचे अधधकारी याींचेमाफात सींयक्
ु त पाहणी सवेक्षण करण्यात

आले. सदर पाहणी दरम्यान एकूण १६ जीन्स वॉि उद्योग या पररसरात

आढळून आले. या उद्योगाींना म.प्र.नन. मींडळाचे उत्पादन बींद करण्याचे

ननदे ि, ददनाींक ०७/०४/२०१८ व ददनाींक १९/०६/२०१८ रोजी दे ण्यात आलेले
आहे त.

सदर उदयोगाींना जल (प्रनतबींध व ननयींत्रण प्रदर्
ू ण) प्रदर्
ू ण कायदा,

१९७४ अींतगात बींदचे आदे ि बजावण्यात आले आहे त तसेच त्याींची ववद्यत
ु

परु वठा तात्काळ बींद करण्याबाबत सींबधीं धताींना कळववले आहे व सद्य:ग्स्र्तीत
हे उदयोग बींद आहे त.

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

पण
ु े शहरात आर.टी.ई. प्रिेशाच्या िेळाप्रशिानस
ु ार
िामिाज होत नसल्याबाबत

(२७)

*

४२६०८ श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात दब
ा
घ्काींची मल
ु ल
ु े शिक्षणापासन
ू वींधचत राहू नये यासाठी
िासनाने सरु
ु केलेल्या आर.्ी.ई. प्रवेिाचे पण
ु े िहरात वेळापत्रकानस
ु ार

कामकाज होत नसल्याने प्रवेि प्रक्रियेची पदहली यादी जादहर होऊन दीड

मदहना झाला तरी प्रवेि पण
ू ा झाले नसन
ू अनेक िाळाींनी प्रवेि नाकारल्याचे
माहे मे, २०१८ च्या दस
ु ऱ्या आठवड्यात ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार आर.्ी.ई. प्रवेि नाकारणाऱ्या कोणकोणत्या
िाळा आहे त, अिा िाळाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.विनोद तािडे : (१) व (२) मा.उच्च न्यायालय मब
ुीं ई, खींडपीठ औरीं गाबाद
येर्े रर् वप्ीिन ि. ६८७/२०१८ दाखल झाल्याने पण
ु े ग्जल्ह्यातील आर्ीई

प्रवेि कामकाजाच्या वेळापत्रकामध्ये अींित: बदल करण्यात आला होता. सदर
याधचकेचा ननणाय प्राप्त झाल्यानींतर पदहल्या फेरीची प्रवेि प्रक्रिया पण
ू ा

झालेली आहे . पण
ु े िहरामध्ये एकही प्रवेि पात्र इच्छुक ववद्यार्ी पदहल्या
प्रवेि फेरीमध्ये प्रवेिापासन
ू वींधचत रादहलेले नाहीत.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

शशक्षि भरतीत स््ातनिाांना आरक्षण दे ण्याबाबत
(२८)

*

४२०७६ श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय शालेय

शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोकणात सन २०१० मध्ये राज्यस्तरीय शिक्षक भरतीत भरण्यात
आलेल्या ५८९ शिक्षकाींपक
ै ी स्र्ाननक १३ उमेदवाराींना सींधी शमळाली असन
ू

सन २०१० नींतर मागील ८ वर्ाात शिक्षक भरती झाली नसल्याने कोकणातील

अनेक डी.एड्. व बी.एड्. उमेदवार नोकरीच्या प्रनतक्षेत असन
ू नोकरीचे वय
उल्ून जाण्याची शभती त्याींच्यामध्ये ननमााण झाली असन
ू शिक्षक भरतीत
स्र्ाननकाींना ७० ्क्के आरक्षण शमळावे यासाठी रत्नाधगरी, शसींधुदग
ु ा ग्जल्हा

बेरोजगार सींघ्नेच्या शिष्मींडळासह डी.एड्., बी.एड्. धारकाींनी रत्नाधगरीतील

ग्जल्हाधधकारी कायाालयासमोर माहे मे, २०१८ च्या पदहल्या आठवड्यात
उपोर्ण करून ग्जल्हाधधकाऱ्याींना एक ननवेदन सादर केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१० प्रमाणे आताच्या भरतीत गैरव्यवहार होत असन
ू
गण
ु वाढवन
ू दे ण्याबाबतचे सींभार्णही व्हायरल झाले असल्याने या रॅके्ची

चौकिी करून दोर्ीींवर कारवाइा करावी अिीही मागणी सदरहू ननवेदनात
करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, सन २०१० मध्ये राज्यस्तरीय शिक्षक भरती झाल्यामळ
ु े कोकणात
परग्जल्ह्यातील शिक्षकाींची ननयक्
त्याींना मळ
ग्जल्ह्यात
ु ती झाली असन
ू
ू

जाण्याची इच्छा असल्याने दरवर्ी सम
ु ारे ५०० ते ६०० शिक्षकाींची मळ
ू
ग्जल्ह्यात बदली होत असल्यामळ
ु े कोकणातील अनेक िाळाींमध्ये शिक्षकाींची
पदे ररक्त आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन शिक्षक भरतीत
स्र्ाननकाींना ७० ्क्के आरक्षण दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) ग्जल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींचे कायाालयासमोर उपोर्ण
केले, हे खरे आहे .
(२)

सामाग्जक

ध्वनीक्रफतीसींदभाात

माध्यमाींवर

बींड

गाडान

अिा

पोलीस

प्रकारच्या

ठाणे,

पण
ु े

करण्याबाबत कायावाही करण्यात आली आहे .

प्रसाररत
येर्े

गन्
ु हा

झालेल्या

दाखल

(३) अींित: खरे आहे .

(४) व (५) शिक्षक भरती प्रक्रिया अशभयोलयता व बध्
ु दीमत्ता चाचणीतील
गण
ु ाच्या आधारे “पववत्र” सींगणकीय प्रणालीव्दारे करण्याबाबत िासन ननणाय

ददनाींक २३ जून, २०१७ रोजी पाररत केलेला असन
ू त्यानस
ु ार ददनाींक ०६ जुल,ै
२०१८ पासन
ू सदर सींगणकीय प्रणाली कायााग्न्वत करण्यात आलेली आहे .
िैक्षणणक

सींस्र्ाींच्या

जादहरातीस

ऑनलाईन

अजााव्दारे

उमेदवाराींनी त्याींचा पसींतीिम दे ण्याची तरतद
ू आहे .

प्रनतसाद

दे ताना

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

शशक्षिाांना सेिा ि िेतन सांरक्षण शमळणेबाबत
(२९)

*

४२४१६ श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.दत्ता्रशय सािांत : सन्माननीय शालेय

शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) माध्यशमक ववभागातन
उच्च माध्यशमक ववभागात ननयशमत शिक्षक
ू
म्हणून ननयक्
ु ती शमळववणाऱ्या जेषठ माध्यशमक शिक्षकाींच्या सेवेस व वेतनास
सींरक्षण शमळत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िालेय शिक्षण ववभागाच्या ददनाींक १५ सप््ें बर, २०११ च्या
ननणायानस
उच्च माध्यशमक ववभागात ननयशमत
ु ार माध्यशमक ववभागातन
ू
शिक्षक म्हणून ननयक्
ु ती शमळववणाऱ्या शिक्षकास त्याींच्या सेवेला सींरक्षण

शमळते पण वेतनास शमळत नसल्यामळ
ु े अनेक जेषठ शिक्षक उच्च माध्यशमक
श्रेणी स्वीकारत नाहीत, हे खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, िासनाने वेतनास सींरक्षण ददल्यास िासनावर कोणताही

अनतररक्त भार येणार नसन
ू माध्यशमक शिक्षकाींची पदे ही ररक्त होणार नाहीत
तसेच त्यावर िासनास समायोजन करता येईल, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

बीड ये्ील हां गामी िसततगह
ु ा-मल
ु ीांची पटसांखया
ृ ाच्या तपासणीमध्ये मल
जास्त दशयिन
ू शासनाची फसिणि
ू िेल्याबाबत

(३०)

*

४२६७६ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ऊसतोड मजरु ाींची मल
ु –े मल
ु ी सशु िक्षक्षत होण्याचे दृष्ीकोन ठे वन
ु
िासनाने हीं गामी वसनतगह
ु करुन ऊसतोड मजुराींच्या पाल्याींना
ृ ाची योजना सरू

दजेदार राहण्याची, आहाराची व इतर हमी ददली असन
ू सदर योजनेवर
वसनतगह
ु ा-मल
ु ीींच्या प्सींख्येच्या प्रमाणात ननधी दे ण्यात येत आहे ,
ृ ाींतील मल
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बीड येर्ील हीं गामी वसनतगह
ृ तपासणीमध्ये १५ ते २० ्क्के
ववद्यार्ी सींख्येची तफावत ननदिानास आली असन
अचानक करण्यात
ू
आलेल्या तपासणीमळ
ु े कागदोपत्री ववद्यार्थयाांची सींख्या व प्रत्यक्षात सींख्या

यामध्ये तफावत असल्यामळ
ु े िासनाची चार ते पाच को्ी रुपयाींची फसवणक
ू
झाल्याचे ननदिानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन दोर्ीींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे व त्याचे स्वरुप काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िांु टूर (ता.नायगाांि, स्ज.नाांदेड) शहरामध्ये
(३१)

*

पाणीपरु िठा सरु ळीत िरण्याबाबत

४२२१३ श्री.अमरना् राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफय भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि
स्िच् ता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कींु ्ूर (ता.नायगाींव, ग्ज.नाींदेड) िहरामध्ये पाईपलाईन फु्ल्यामळ
ु े मागील

१५ ददवसाींपासन
पाणीपरु वठा बींद असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा
ू
त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी या दठकाणी होणाऱ्या गैरसोयीकडे प्रिासन

दल
ा
करीत असन
ु क्ष
ू येर्ील समस्या सोडववण्याची मागणी ग्रामस्र् करीत
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कींु ्ूर िहरामध्ये

सरु ळीत पाणीपरु वठा होण्यासाठी कायावाही करुन सींबधीं धत दोर्ीींववरुध्द कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

तिी कोणतीही तिार ग्जल्हा पररर्द, नाींदेड याींना प्राप्त नाही.

तर्ावप, पाईपलाईनची दरु
ा त सरु
ु स्ती तात्काळ करुन पाणीपरु वठा पव
ु व
ु आहे .

(३) कींु ्ूर गावाचा ददनाींक ०८/०५/२०१८ ते ददनाींक १३/०५/२०१८ दरम्यान पाच

ददवस ववदहरीजवळ उध्दरन नशलकेची सी.आय. फलॅं ज फु्ल्याने पाणीपरु वठा
खींडीत झाला होता, तर्ावप, ददनाींक १३/०५/२०१८ रोजी आवश्यक दरु
ु स्ती

करुन तात्काळ पाणीपरु वठा पव
ा त चालू करण्यात आला असन
ु व
ू आजशमतीस
सद्ध
ु ा पाणीपरु वठा सरु ळीत चालू आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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िोिण विभागात विदया्ी सांखयेअभािी
शशक्षि अततररक्त झाल्याबाबत
(३२)

*

४२१५० श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्ता्रशय सािांत : सन्माननीय शालेय

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

कोकण

ववभागात

डोंगराळ,

आददवासी,

अल्पसींख्याींक

भाग

जास्त

प्रमाणात असन
येर्ील िाळे तील अनेक शिक्षक ववद्यार्ी सींख्येअभावी
ू
अनतररक्त झाले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ददनाींक २ फेब्रव
ु ारी, २००९ च्या िासन आदे िाने वगा व

तक
ु ड्या द्कवण्यास ववद्यार्ी सींख्येत सवलत ददली असन
ू सन २०१३-२०१४
च्या सींचमान्यतेपासन
ू पढ
ु ील सींचमान्यतेमध्ये सदर आदे िाची अींमलबजावणी
झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर सींचमान्यता
दरु
ु स्ती करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.

(२) बालकाींचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधधननयम, २००९ मधील
तरतद
ु ीनस
ु ार िासन ननणाय ददनाींक १३/१२/२०१३ व ददनाींक २८/०८/२०१५

मधील तरतद
ु ीनस
ु ार पव
ू ीची ददनाींक २/२/२००९ मधील तरतद
ु अधधिशमत
झाल्यामळ
ु े अींमलबजावणी झालेली नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील ग्रामीण भाग, आददिासी पाडे आणण सीमा भागात
निीन मराठी शाळा सुरु िरण्याबाबत
(३३)

*

४२६२३ श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी, श्री.सभ
ु श
ु ाष झाांबड, श्री.अशोि ऊफय भाई

जगताप : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) राज्यातील ग्रामीण भाग, आददवासी पाडे आणण सीमा भागात नवीन
मराठी िाळा सरु
ु होण्याची िक्यता सींपषु ्ात आली असन
ू राज्याच्या िालेय

शिक्षण ववभागाने सन २००९ साली अनद
ु ाननत मराठी िाळा सरु
ु करण्यासाठी
घेतलेला बह
ृ त आराखडा तयार करण्याचा ननणाय िासनाने घेतला असल्याचे
ददनाींक ८ मे, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, िासनाला केवळ स्वयींअर्ासहाग्ययत इींग्रजी माध्यमाच्या

िाळाींनाच परवानगी द्यावयाची असल्याने त्याींनी मराठी िाळाींचा उक्त

आराखडा रदृ केला, तसेच अनेक मराठी िाळा बींद करण्यात आल्याने

िाळाबाहय मल
ु ाींची सींख्या वाढत असन
ू या ननणायामळ
ु े कोणीही मराठी िाळा
सरु
ु करीत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन राज्यातील ग्रामीण
भाग,

आददवासी

पाडे आणण

सीमा भागात नवीन

मराठी िाळा सरु
ु

करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) नाही.
(२) नाही.

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

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

गौतम प्रा्शमि, माध्यशमि ितनष्ट्ठ महाविदयालय (ठाणे) ये्ील
विश्िस्तािर िारिाई िरण्याबाबत

(३४)

*

४३५२१ श्रीमती विदया चव्हाण : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींद ू शमहान एज्यक
ु े िन सोसाय्ीच्या गौतम प्रार्शमक, माध्यशमक

कननषठ महाववद्यालय (ठाणे) येर्ील स्नेहसींमेलनासाठी नत्ृ याचा सराव करीत
असताना झालेल्या गोंधळामळ
ु े िाळे च्या शिल्पा गौतम नावाच्या ववश्वस्ताींची
झोपमोड झाल्याने १८ मल
ु ाींना फायबरच्या पाईपने मारहाण केल्याचे माहे
फेब्रव
ु ारी, २०१८ च्या दस
ु ऱ्या आठवड्यात ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िाळे च्या ववश्वस्ताववरोधात नौपाडा पोलीस
ठाण्यात तिार दाखल करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार सींबधीं धत दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) सदर प्रकरणी ३२/१८ भादीं वव ३२४ अन्वये बाल न्याय (मल
ु ाींची
काळजी व सींरक्षण) अधधननयम, २०१५ (Juvenile Justice (Care and

Protection of Children) Act, २०१५ च्या कलम ७५ नस
ु ार ठाणे नगर
पोलीस स््े िनमध्ये तिार दाखल करुन दोर्ी मदहलेला अ्क करण्यात आली
होती. सद्य:ग्स्र्तीत प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

’’डॉक्टर विदाऊट बॉडयर’’ िांपनीिर िारिाई िरण्याबाबत
(३५)

*

४३५६१ श्री.पररणय फुिे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०३९८ ला ददनाांि

२३ माचय, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय अन्न ि
षषध प्रशासन मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परदे िात ननयाात करणाऱ्या “डॉक््र ववदाऊ् बॉडार” कींपनीवर छापा ्ाकून
क्षयरोग, एड्स आदद आजाराींवरील रुपये २० लाख ५० हजार रकमेचा साठा
जप्त करुन और्धे व सौंदया प्रसाधने कायद्यातील तरतद
ू ीींचे उल्लींघन
झाल्याने

कायद्याींतगात

तपास

पण
ू ा

करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

करुन

न्यायालयात

ख्ला

दाखल

(२) असल्यास, ववश्लेर्णासाठी घेतलेल्या नमन्
ै ी नमन्
ु याींपक
ु याींचे अहवाल
प्राप्त झाले आहे त काय, तसेच प्रलीं बत अहवाल प्राप्त करुन घेण्यासाठी सरु
ु
असलेला पाठपरु ावा पण
ू ा झाला आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन डॉक््र ववदाऊ्
बॉडार कींपनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) हे अींित: खरे आहे .
(२) होय.

(३) उपरोक्त प्रकरणी डॉक््र ववदाऊ् बॉडार (इीं), प्रा.शल. या सींस्र्ेचे सींचालक

व इतर ०५ उत्पादन सींस्र्ा व त्याींच्यािी सींबधीं धत जबाबदार एकूण १७
व्यक्तीींववरुध्द और्धे व सौंदया प्रसाधने कायद्याींतगात ददनाींक २३/०३/२०१८
रोजी मा.महानगर दीं डाधधकारी, शिवडी, मब
ुीं ई याींच्या न्यायालयात ख्ला

दाखल करण्यात आला आहे . तसेच सदर सींस्र्ेचे और्धे वविी परवाने ७
ददवसाींच्या कालावधीसाठी ननलीं बत करण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

व्हीजेटीआय अशभयाांत्र्रशिी महाविदयालय (मांब
ु ई) मधील
विदयार्थयाांच्या विनयभांग प्रिरणी चौिशी िरण्याबाबत

(३६)

*

४३६४२ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण

मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) व्हीजे्ीआय अशभयाीं त्रकी महाववद्यालय, (मब
ुीं ई) मधील ववद्यार्थयाांच्या

ववनयभींग प्रकरणी चौकिी करण्याचे आदे ि मा.उच्च व तींत्र शिक्षण राज्यमींत्री
याींनी ददनाींक ३० मे, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार सींबधीं धत दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) सदर प्रकरणी मदहला व बालववकास ववभाग, िासन पररपत्रक ददनाींक
०४/१०/२०१० व मानव सींसाधन ववकास मींत्रालय (ववद्यापीठ अनद
ु ान आयोग)
याींची

अधधसच
ू ना

सींचालनालयस्तरावर

ददनाींक

तसेच

०२/०५/२०१६

व्हीजे्ीआय

मधील

तरतद
ु ीनस
ु ार

अशभयाीं त्रकी

तींत्रशिक्षण

महाववद्यालयाच्या

Internal Complaints Committee माफात चौकिी करण्यात आलेली आहे .

(अ) सदर चौकिीमध्ये सींबधीं धत प्राध्यापक सकृतदिानी दोर्ी आढळल्याने

सींबधीं धतास ददनाींक ३१/०५/२०१८ पासन
ू ननलीं बत करण्यात आले
आहे .

(ब) याबाबत तिारदाराकडून मा्ुींगा पोलीस स््े िन येर्े गन्
ु हा नोंद ि.
१४३/२०१८, कलम ३५४, ३५४ (अ)(१)(१) भादीं वव अन्वये गन्
ु हा
दाखल करण्यात आला आहे. सींबधीं धत प्राध्यापकाने गन्
ु ह्याची कबल
ू ी

ददल्याने त्याींना वररषठ पोलीस ननरीक्षक, मा्ुींगा पोलीस स््े िन
याींचेकडून ददनाींक ०१/०६/२०१८ रोजी अ्क करण्यात आली व
ददनाींक ०२/०६/२०१८ रोजी जाशमनावर सोडण्यात आले आहे .

(क) व्हीजे्ीआय ही सींस्र्ा िासन अनद
ु ाननत स्वायत्त सींस्र्ा असल्याने
सींबधीं धत

दोर्ी

अध्यापकाचे

ननयक्
ु ती

प्राधधकारी

हे

सींस्र्ेचे

व्यवस्र्ापन मींडळ आहे . त्यानस
ु ार सींबधीं धत दोर्ी अध्यापकाला

ददनाींक १५/०६/२०१८ रोजी दोर्ारोप पत्र बजाववण्यात आले असन
ू

त्याच्याववरूध्द ववभागीय चौकिीची कायावाही सरू
ु करण्यात आली
आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

बोईसर (ता.स्ज.पालघर) ये्ील शसडिो भागात अिैधपणे
विनापरिाना सुरु असलेला पाणी उपसा बांद िरण्याबाबत
(३७)

*

४३८४३ श्री.विजय ऊफय भाई धगरिर : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि

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

(१) बोईसर (ता.ग्ज.पालघर) येर्ील शसडको भागात ग्रामपींचायत सदस्य

श्री.ठाकूर याींनी बोअरवेलद्वारे पाण्याचा बेसम
ु ार उपसा करुन त्याचा वापर
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गाड्या धुण्यासाठी व खाजगी कारखान्याींना ्ॅं करद्वारे अवैधररत्या पाणी
परु ववण्यासाठी केल्याचे माहे जून, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पाण्याचा बेसम
ु ार उपसा केल्याने सदर स्र्ाननक पररसरातील
भग
ू भाातील पाण्याची पातळी वेगाने कमी झाल्याने नागररकाींना पाण्याअभावी
पाणी ्ीं चाईचा सामना करावा लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ववनापरवाना सरु
ु
असलेला पाणी उपसा बींद करुन सींबधीं धताींवर कारवाई करण्याच्यादृष्ीने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

मौजे बोईसर, ता.ग्ज.पालघर येर्ील शसडको भागात ग्रामपींचायत

सदस्य श्री.अजय मधुकर ठाकूर याींनी सम
ु ारे २००१ च्या दरम्यान अींदाजे ४५
मी्र खोलीची ववींधन ववहीर घेतली आहे . सदर ववींधन ववहीर ही नाल्याच्या

काठावर असन
ू नाला बारमाही वाहणारा असल्यामळ
ु े ववींधन ववहीरीची क्षमता
चाींगली आहे . उन्हाळ्यात वपण्याच्या पाण्यासाठी तहशसलदार याींच्यामाफात या

ववींधन ववहीरीचे अधधग्रहण करण्यात आले आहे . या ववींधन ववहीरीतील पाणी
वपण्याकरीता व इतर बाबीकरीता वापरण्यात येत.े

(२) या भागातील मागील ५ वर्ाांच्या पाण्याच्या सरासरी पातळीिी तल
ु ना
केली असता भज
ू ल पातळीत ०.२० मी्र घ् झाल्याचे ननदिानास आले आहे .
तर्ावप ही घ् या ववींधन ववहीरीमधून भज
ू ल उपश्यामळ
ु े झालेली आहे, हे

म्हणणे योलय नाही. कारण शसडको भागात अन्य खाजगी ववींधन ववहीरीदे खील
आहे त.

शसडको भागाच्या जवळील काही गह
ृ ननमााण सींस्र्ाींमधील घेण्यात

आलेल्या ववींधन ववहीरीचे पाणी उन्हाळ्यात सींपल्यानींतर त्या भागात या
ववींधन ववहीरीचे पाणी ्ॅं करने परु ववण्यात येत.े

(३) व (४) ववींधन ववहीरीतील पाणी उपश्यामळ
ु े भज
ू ल पातळीत पररणाम
झालेला नसल्याने कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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यितमाळ स्जल््यात फ्लोराईड युक्त जलस््रशोत आढळल्याबाबत
(३८)

*

४२४५५ श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले,

श्री.नागोराि गाणार, श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच् ता
मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरावती भज
ु ल सवेक्षण ववभागाच्या प्रयोगिाळाींनी केलेल्या एका

तपासणीत सदरहू ववभागातील वपण्याच्या पाण्याचे २१ हजार १४७ नमन
ु े
वपण्यास अयोलय असल्याचे ददनाींक ७ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माहे एवप्रल, २०१७ ते फेब्रव
ु ारी, २०१८ या कालावधीत
७६ हजार ४५३ पाणी नमन्ु याींची रासायननक व जैववक तपासणी करण्यात
आली असता पाण्यात ववरघळलेले रासायननक घ्क आणण पाण्यात सींचार
करणारे

सक्ष्
ू म

जीवजींतू

मानवी

आरोलयावर

प्रत्यक्ष,

पररणामकारक असल्याचे आढळून आले, हे ही खरे आहे काय,

अप्रत्यक्षपणे

(३) तसेच यवतमाळ ग्जल्ह्यात फ्लोराईडयक्
ु त पाण्यामळ
ु े िींभराहून अधधक
िेतकरी, िेतमजरू ाींचा मत्ृ यू झाला असन
ू ४९३ लोकवस्त्याींमध्ये फ्लोराईडयक्
ु त

पाण्याचा परु वठा होत असल्याचे ददनाींक २९ एवप्रल, २०१८ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदिानास आल्याने सदर फ्लोराईडयक्
ु त पाण्याबाबत नागपरू
खींडपीठाने यवतमाळ ग्जल्हाधधकारी व मख्
ु याधधकारी याींना नो्ीस बजावन
ू
उत्तर सादर करण्याचे ननदे ि ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यवतमाळ ग्जल्ह्यातील गावकरी क्रकडनीच्या आजाराने त्रस्त
झाले असन
ू त्याींना डायशलसीससाठी दररोज अमरावतीला उपचारासाठी जावे

लागते, तसेच यवतमाळ ग्जल्ह्यातील ४५३ गावाींमधील पाण्याचे स्त्रोत
फ्लोराईडयक्
ु त

असल्याची

िासकीय

आकडेवारी

असन
ू

प्रत्यक्षात

हजारो

गावाींना दवू र्त पाणी प्यावे लागत असल्याने यवतमाळ ग्जल्ह्यातील घा्ीं जी,

पाींढरकवडा, झरीजामणी, उमरखेड, ददग्रस, नेर, दारव्हा या तालक्
ु याींमधील
खेड्यात क्रकडनी आजाराच्या रूलणाींचे प्रमाण दर ददविी वाढत आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन मानवी आरोलयावर
होत असलेला पररणाम लक्षात घेवन
ू यवतमाळ ग्जल्हा फ्लोराईड शमधश्रत

जलस्त्रोत मक्
ु त करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(२) अमरावती भज
ू ल सवेक्षण ववभागाच्या प्रयोगिाळाींनी माहे एवप्रल, २०१७
ते फेब्रव
ु ारी, २०१८ या कालावधीत वपण्याच्या पाण्याच्या केलेल्या एकूण

७८,४०१ नमन्
ु याींची रासायननक व जैववक तपासणी केली असता २२,२८२
नमन
ु े BIS मानकानस
ु ार अयोलय असल्याचे आढळून आले. सदर स्त्रोताींमधील

पाणी वपण्यामध्ये आल्यास तसेच सींबधीं धताींची रोगप्रनतकारक िक्ती कमी
असल्यास मानवी आरोलयावर प्रत्यक्ष क्रकीं वा अप्रत्यक्षपणे पररणाम होऊ
िकतो.

(३) फ्लोराईडयक्
ु त पाण्याबाबत नागपरू खींडपीठाने यवतमाळ ग्जल्हाधधकारी व

मख्
उत्तर सादर करण्याचे ननदे ि ददले
ु याधधकारी याींना नो्ीस बजावन
ू
आहे त, ही वस्तग्ु स्र्ती आहे . तर्ावप, फ्लोराईडयक्
ु त पाण्यामळ
ु े िेतमजुर व
िेतकऱ्याींचा मत्ृ यू झाल्याचे आढळून आलेले नाही. सन २०१७-१८ मधील पाणी
नमन
ु े रासायननक तपासणी अशभयान (मान्सन
ु पव
ू )ा अींतगात भज
ू ल सवेक्षण

आणण ववकास यींत्रणा, यवतमाळ या कायाालयाच्या अधधनस्त प्रयोगिाळे त

७४२१ पाणी नमन्
ु याींची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये २७३ गावाींमधील
पाणी स्त्रोतातील ४९३ पाणी नमन्
ु याींमध्ये फ्लोराईडचे प्रमाण BIS मानकापेक्षा
जास्त असल्याचे आढळून आले.

(४) हे खरे नाही. यवतमाळ ग्जल्ह्यामध्ये २०१७-१८ मध्ये झालेल्या ७४२१
वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताची रासायननक तपासणी केली असता २७३

गावाींमधील ४९३ पाण्याच्या स्त्रोताींमध्ये फ्लोराईडचे प्रमाण १.५ PPM पेक्षा
जास्त आढळून आले आहे . तर्ावप ग्रामीण भागामधील िासकीय यींत्रणेच्या

आकडेवारीनस
ु ार यवतमाळ ग्जल्ह्यामधून अमरावती येर्े डायलेशससकरीता
रुलण सींदशभात केल्याची नोंद नाही.
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(५) यवतमाळ ग्जल्ह्यातील २७३ गावाींमधील ४९३ वपण्याच्या पाण्याच्या

स्त्रोताींमध्ये फ्लोराईडचे प्रमाण १.५ शमशलग्रॅ/शल्र पेक्षा जास्त असल्याचे
आढळून आले आहे . सदर गावाींना १०९० हातपींप, ६३२ सावाजननक ववदहरी,
७५

ववद्यत
ु पींप,

१९४

नळ

पाणीपरु वठा

योजनाींद्वारे

िध्
ु द

पाणीपरु वठा

करण्यात येत आहे . सदर ४९३ पाणी साठे वपण्याकरीता बींद करण्यात आलेले

आहे त. तसेच सदर स्त्रोताींना लाल रीं गाचे पट्टे लावण्यात आले असन
ू सदर
पाणी वपण्यास अयोलय आहे , असे सच
ू नाफलक स्त्रोतासमोर लावण्यात आले
असन
ू या वपण्याच्या पाण्याच्या साठ्याऐवजी पयाायी पाणी परु वठ्याच्या सोयी

ग्जल्हा पररर्दे माफात उपलब्ध करुन दे ण्यात आल्या आहे त. तसेच ग्जल्ह्यात

८ गावाींत D.F.U. (डडफ्लोरीडेिन यनु न्) बसववण्याचे काम सरु
ु असन
ू
लवकरच कायााग्न्वत होतील.
(६) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील खाजगी व्यिस््ापनाच्या शाळे तील शशक्षिेतर िमयचाऱ्याांची
अनुिांपा तत्िािरील भरती प्रकक्रया सुरु िरण्याबाबत
(३९)

*

४१६९९ श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८९५६ ला ददनाांि १६ माचय, २०१८ रोजी ददलेल्या
उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यात सन २००५ पासन
ू खाजगी व्यवस्र्ापनाच्या िाळे तील शिक्षकेतर
भरती प्रक्रियेला बींदी घालण्यात आली असन
सन २००५ नींतर अनेक
ू
शिक्षकेतर कमाचारी सेवाननवत्ृ त झालेले आहे त व काही अपघाताने मत्ृ यम
ू ख
ु ी
पडले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अिा मत्ृ यू पावलेल्या कमाचाऱ्याींच्या वारसाींनी अनक
ु ीं पा
तत्वावर नोकरी शमळण्यासाठी सींबधीं धत सींस्र्ेत अजा केले असन
ू शिक्षकेतर

भरती प्रक्रियेला बींदी असल्याने सदर कमाचाऱ्याींना अनक
ु ीं पा तत्वावर ननयक्
ु ती

ददली जात नसल्याने मत्ृ यम
ू ख
ु ी पडलेल्या शिक्षकेतर कमाचाऱ्याींच्या कु्ूींबाला
आधर्ाक समस्येला सामोरे जावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन शिक्षकेतर अनक
ु ीं पा
तत्वावरील भरती प्रक्रिया सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(३) व (४) शिक्षकेतर कमाचाऱ्याींचा सध
ु ाररत आकृनतबींध ननग्श्चत करण्याची
कायावाही िासनाच्या ववचाराधीन आहे .
-----------------

राज्यात विनापरिाना व्यिसाय िरणाऱ्या खादय
व्यािसातयिाांिर िारिाई िरण्याबाबत
(४०)

*

४२१९७ श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हे मत
ां
टिले,

श्री.खिाजा बेग, श्री.जनादय न चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरना् राजूरिर : सन्माननीय अन्न ि षषध
प्रशासन मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अन्न व और्ध प्रिासनाकडून १६०० प्रकरणाींपक
ै ी १०५७ प्रकरणात
आवश्यक दस्तऐवज सादर करण्यात आले नसतानाही परवाने जारी करण्यात

आल्याचे कॅगच्या अहवालातन
ू माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

राज्यात

रुपये

१६.८६

लाख

खाद्य

व्यावसानयकाींपक
ै ी

रुपये ९.४३ लाख खाद्य व्यावसानयकाींनी माहे जन
ू , २०१६ पयांत नोंदणी केली
असन
ू

उवाररत

रुपये

७.४३

लाख

खाद्य

व्यावसानयक

नोंदणी

आणण

ववनापरवाना व्यवसाय करीत असल्याचेही कॅगच्या अहवालातन
ू ननदिानास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन परवान्याींची मद
ु त
सींपलेली असताना, ववनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्या खादय व्यावसानयकाींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.धगरीश बापट : (१) अन्न व और्ध प्रिासनाकडून १६०० प्रकरणाींपक
ै ी
१०५७ प्रकरणात आवश्यक दस्तऐवज सादर करण्यात आले नसतानाही परवाने
जारी करण्यात आल्याचे कॅगच्या सन २०१६-१७ च्या अहवालात नमद
ू
करण्यात आले आहे , ही वस्तग्ु स्र्ती आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) व्यावसानयकाींच्या परवान्याींची मद
ु त सींपलेली असल्यास त्यास ववनापरवाना
समजन
ू न्यायालयात ख्ले दाखल करण्यात येतात.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यात शाळाांमध्ये शशक्षि भरतीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(४१)

*

४२२७४ आकिय.अनांत गाडगीळ : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात िाळाींमध्ये शिक्षक भरतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या बध्
ु दीमत्ता
आणण

अशभयोलयता चाचणीत

गण
ु

वाढवन
दे णारे
ू

रॅके्

सक्रिय झाले

असल्याचे ददनाींक २३ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदिानास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार सींबधीं धत दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) राज्यातील िाळाींमध्ये शिक्षक भरतीसाठी घेण्यात आलेल्या चाचणी

परीक्षेमध्ये गण
ु वाढवन
ू दे ण्याचे रॅके् सोिल शमडडयावर कायारत असल्याची

ध्वनीक्रफत समाजमाध्यमाींवर प्रसाररत झालेली असल्याचे आढळते. याबाबत
बींडगाडान पोलीस ठाणे, पण
ु े येर्े तिार दाखल करण्यात आलेली आहे .
-----------------
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खाजगी अनुदातनत प्राध्यापि ि शशक्षिेतर िमयचाऱ्याांना
स्ितां्रश िेतनश्रेणी दे ण्याबाबत

(४२)

*

४२३८८ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

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

(१) राज्य िासकीय व इतर पात्र कमाचाऱ्याींना केंद्र िासनाच्या ७ व्या वेतन
आयोगाच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

सध
ु ाररत

वेतनश्रेणी

लागू

करण्यासाठी

शिफारस

करण्याच्यादृष्ीने िासनाने राज्य वेतन सध
ु ारणा सशमती-२०१७ स्र्ापन केली,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील खाजगी अनद
ु ाननत अध्यापक ववद्यालयाींना स्वतींत्र
दजाा व प्राचाया, प्राध्यापक व शिक्षकेतर कमाचाऱ्याींना स्वतींत्र वेतनश्रेणी
दे ण्याबाबत

तसेच

ववभागाचे

शिक्षक

खाजगी

अनद
ु ाननत

िाळाींतील

शिक्षक

व

शिक्षकेतर

कमाचाऱ्याींना सध
ु ाररत वेतनश्रेणी दे ण्याबाबतच्या शिफारिी/ननवेदने नागपरू
लोकप्रनतननधीींनी

ददनाींक

२०/०९/२०१७,

११/१२/२०१७,

२१/०२/२०१८, २८/०२/२०१८ व ददनाींक ०४/०३/२०१८ रोजी राज्य वेतन सध
ु ारणा
सशमतीकडे सादर केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू ननवेदने/शिफारिी ववत्त ववभागामाफात आवश्यक त्या
कायावाहीसाठी िालेय शिक्षण व िीडा ववभागाकडे ददनाींक २१ माचा, २०१८
रोजी प्रधान सधचव, ववत्त ववभाग याींच्या पत्रानस
ु ार पढ
ु ील आवश्यक
कायावाहीसाठी पाठववण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ननवेदनातील
शिफारिीनस
ु ार िालेय शिक्षण ववभागाकडून कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(४) िासनस्तरावर कायावाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यातील खाजगी धच्रशिला, फामयसी ि अध्यापि
महाविदयालयाांना िेतन अनुदान दे ण्याबाबत
(४३)

*

४१४२५ श्री.विक्रम िाळे , श्री.सततश चव्हाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

३८१७१ ला ददनाांि १६ माचय, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत

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

(१) राज्यातील खाजगी धचत्रकला, फामासी व अध्यापक महाववद्यालयाींना
९०

्क्क्याींऐवजी

१००

्क्के

वेतन

अनद
ु ान

दयावे

याबाबत

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

सींबधीं धत

(२) असल्यास, प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या अनर्
ीं ाने ववत्त ववभागाने
ु ग
उपग्स्र्त केलेल्या मद्द
ा ा करण्याची कायावाही सरु
ु याींची पत
ू त
ु आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

राज्यातील खाजगी धचत्रकला व फामासी महाववद्यालयाींना ९० ्क्के

ऐवजी १०० ्क्के वेतन अनद
ु ान दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव सींचालक, कला व

सींचालक, तींत्रशिक्षण याींनी िासनास सादर केला आहे . राज्यातील खाजगी
अनद
ु ाननत अध्यापक महाववद्यालयाींना १००% वेतन अनद
ु ान ददले जात
असल्यामळ
ु े सींचालक, उच्च शिक्षण याींचेकडून याबाबत कोणताही प्रस्ताव
िासनास प्राप्त झालेला नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या अनर्
ीं ाने ववत्त ववभागाने उपग्स्र्त केलेल्या
ु ग
मद्द
ा ा करण्याची कायावाही सरु
ु याींची पत
ू त
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मांगळिेढा (स्ज.सोलापूर) तालुक्यातील स्जल्हा पररषदे च्या
शशक्षण विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत

(४४)

*

४१९५७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अमरना् राजूरिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.अशोि
ऊफय भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मींगळवेढा

(ग्ज.सोलापरू )

तालक्
ु यातील

ग्जल्हा

पररर्दे च्या

शिक्षण

ववभागाच्या ननषकाळजीपणामळ
ु े ग्शिक्षणाधधकारी, मख्
ु याध्यापक, पदवीधर
शिक्षक व उपशिक्षकाींची ववद्यमान िैक्षणणक वर्ाात ७७ पदे ररक्त असल्याचे
ददनाींक २१ माचा, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदिानास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त तालक्
ु याींमध्ये ६९७ पदे मींजूर असन
ू सध्या ६२० पदे
कायारत

आहे त

त्यामध्ये

मख्
ु याध्यापक,

केंद्रप्रमख
ु ,

पदवीधर

शिक्षक,

उपशिक्षक व उदा ू शिक्षक अिी पदे ररक्त असल्याने ववदयार्थयाांच्या िैक्षणणक
वर्ाावर त्याचा पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन मींगळवेढा ग्जल्हा
पररर्दे च्या शिक्षण ववभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(३)

व

(४)

उपशिक्षणाधधकारी

क्रकीं वा

ग्शिक्षणाधधकारी

सींवगाात

सरळसेवेने, पदोन्नतीने तसेच मयााददत ववभागीय परीक्षेद्वारे पद भरती
करण्याची कायावाही सरू
ु आहे . केंद्रप्रमख
ु ाींची पदे पदोन्नतीने भरलेली असन
ू
स्पधाा परीक्षा व सरळसेवन
े े भरावयाची पदे िासनस्तरावरून भरण्यात येत

आहे त. मख्
ु याध्यापक तसेच पदवीधर शिक्षक सींवगाातील पदे पदोन्नतीने
भरण्याची कायावाही करण्यात येत आहे . उपशिक्षकाींची पदे आींतरग्जल्हा
बदलीने समानीकरण तत्वावर भरण्यात आली आहे त. तसेच ररक्त पदाींचा
अनतररक्त कायाभार सींबधीं धताींना सोपववण्यात आला असन
ववद्यार्थयाांच्या
ू
िैक्षणणक गण
ु वत्तेवर पररणाम होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येत आहे .
-----------------
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सातारा स्जल््यातील दध
ू भेसळ रोखण्याबाबत
(४५)

*

४२७३३ श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सतु नल तटिरे , श्री.अमरशसांह पांडडत,

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

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

(१) सातारा ग्जल्ह्यात अन्न व और्ध प्रिासन ववभागाने हाती घेतलेल्या दध
ु

डेअरीींच्या तपासणी मोदहमेत १३ डेअरीींचे नमन
ु े कमी दजााचे असल्याचे
आढळून आल्याने दध
ु ात भेसळ असल्याचा अहवाल अन्न और्ध प्रिासनाने
तयार केल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सद्य:ग्स्र्तीत अन्न व भेसळ प्रनतबींधक कायद्यातील तरतद
ु ी
दध
ू भेसळ करणाऱ्याींववरुध्द कारवाई करण्यास योलय आहे त काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त, प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन दध
भेसळ
ू
करणाऱ्याींवर ननयींत्रण ठे वण्यासाठी कायावाही करुन प्रार्शमक तपासणीत दोर्ी

आढळून आलेल्या सींस्र्ा व व्यक्तीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) अन्न व और्ध प्रिासनाने सातारा ग्जल्ह्यात सन
२०१७-२०१८

या

कालावधीत

घेण्यात

आलेल्या

दध
ू ाच्या

एकूण

११० नमन्
ै ी १९ नमन
ु याींपक
ु े अप्रमाणणत दजााचे आढळून आलेले आहे त. सदरचे
१९ अप्रमाणणत नमन
ू े १३ डेअरीमधील आहे त.

(२) सद्य:ग्स्र्तीत अन्न भेसळ प्रनतबींधक कायदा १९५४ रद्द होवन
ू अन्न
सरु क्षा व मानके कायदा २००६ सींपण
ू ा दे िात लागू करण्यात आला आहे .

(३) उक्त अप्रमाणणत करण्यात आलेल्या १९ दध
ु नमन्
ु यासाठी न्यायननणाय
प्रकरणे
रुपये

दाखल करण्यात आलेली आहे त. त्यापैकी १२

१,४८,०००/-

दीं ड

ठोठावण्यात

न्यायननणायासाठी प्रलीं बत आहे त.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

आला

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

आहे .

प्रकरणी एकूण

उवारीत

७

प्रकरणे
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राज्यातील विदया्ी गणिेशापासून िांधचत असल्याबाबत
(४६)

*

श्री.रविांद्र

४१७७० श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडडत,
फाटि,

अॅड.अतनल

परब,

श्रीमती

विदया

चव्हाण,

श्री.किरण

पािसिर, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.विजय ऊफय भाई
धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्रीमती स्स्मता िाघ, श्री.प्रविण दरे िर,
प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि ऊफय भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील,
श्री.जनादय न चाांदरू िर, श्री.हररशसांग राठोड, आकिय.अनांत गाडगीळ, प्रा.जोगेन्द्र
ििाडे,

श्री.सभ
ु ाष

झाांबड,

श्री.अमरना्

राजूरिर,

श्री.चांद्रिाांत

रघि
ां ी :
ु श

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

(१) राज्यातील ववद्यार्थयाांना सवाशिक्षा अशभयानाींतगात गणवेि दे ण्याची
योजना सरु
यापव
ु करण्यात आली असन
ू
ु ी सींबधीं धत िाळा ववदयार्थयाांना

गणवेि खरे दी करुन दे त होत्या तर्ावप, माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान

िासनाने

ववदयार्थयाांच्या

गणवेिाची

रक्कम

ववद्यार्थयाांच्या

पालकाींच्या खात्यात जमा करण्याचे आदे ि ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात उक्त योजनेसाठी ३७ लाख ६२ हजार ववद्यार्ी पात्र

असन
उस्मानाबाद, परभणी, दहींगोली व लातरू ग्जल्ह्यातील ५० ्क्के
ू
ववद्यार्थयाांना गणवेिाची रक्कम शमळाली नाही तसेच िासनाने ववद्यार्थयाांच्या
गणवेिाचे पैसे त्याींच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यासाठी ववद्यार्थयाांना बॅंक

खाते उघडण्याचे आदे ि ददले असताींनाही अदयापही राज्यातील सहा हजार

िाळाींतील लाखो ववदयार्थयाांचे खाते उघडले नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदिानास आले, तसेच राज्यातील सहा हजार िाळाींमध्ये
कोणकोणत्या ग्जल्ह्यातील िाळाींचा समावेि आहे व त्याींची नावे काय आहे त,

(३) असल्यास, राज्यातील िासकीय स्र्ाननक स्वराज्य सींस्र्ाींच्या िाळाींमध्ये

शिकत असलेल्या उपेक्षक्षत घ्कातील बहुताींि ववद्यार्थयाांना दे ण्यात येणाऱ्या
मोफत गणवेिाची रक्कम शमळाली नसल्याचे तसेच राज्यातील ग्जल्हा पररर्द

िाळे तील लाखो ववद्यार्ी गणवेिापासन
ू वींधचत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले असन
ू राज्यात सन २०१७-१८ या
िैक्षणणक वर्ाात पदहली ते आठवीच्या वगाात शिक्षण घेत असलेल्या सवा
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घ्कातील
घ्काींच्या

ववदयार्ी,

३७

लाख

अनस
ु धू चत

६२ हजार

जाती,

जमाती,

दाररद्ररे र्ख
े ालील

२७ ववद्यार्थयाांच्या प्रत्येकी २

सवा

मोफत

गणवेिासाठी चारिे रुपयाची रक्कम त्याींच्या बँक खात्यात जमा करणे

बींधनकारक असतानाही १० लाख ९० हजार ६३३ मल
ु ाींचे बँक खाते उघडले
गेले नसल्याचे ननदिानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िासनाच्या सन २०१६ च्या िासन ननणायानस
ु ार लाभार्थयाांने

अगोदर गणवेि खरे दी केलेली पावती सादर केली तरच बँक खात्यात रक्कम
वगा करण्याची तरतद
ु केली असन
ू राषरीयकृत बँकेत ववद्यार्ी आणण त्याींच्या

आईचे सींयक्
ु त खाते काढण्यासाठी अनेक समस्या येत असल्याने ग्रामीण

भागात सवा ववद्यार्थयाांकडे बँक खाती नसल्याने त्याींना गणवेिापासन
ू वींधचत
रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, ववद्यार्थयाांच्या गणवेिासाठी मींजरू करण्यात आलेले अींदाजे

रुपये ६४ को्ी िाळे कडे प्रलीं बत असन
ू १५ लाख ववद्यार्ी िैक्षणणक वर्ा

सींपले तरीही गणवेिापासन
ू वींधचत असल्याचे ददनाींक २ मे, २०१८ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदिानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन पात्र ववद्यार्थयाांचे

बँकेत खाते उघडून १५ लाख ८८ हजार ४८० ववद्यार्थयाांना गणवेि दे ण्याबाबत
तसेच गरीब व गरजू ववद्यार्ाांच्या बँक खात्यात गणवेिाची रक्कम जमा

करण्याबाबत कायावाही करुन िासनाच्या आदे िाचे पालन न करणाऱ्या
राज्यातील सहा हजार िाळाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ?

श्री.विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .

(२) काही बँकाींच्या असहकाया धोरणाींमळ
ु े सवा ग्जल्हयाींमधील योजनेच्या पात्र

ववद्यार्थयाांपक
ै ी काही ववद्यार्थयाांची बँकेत अद्याप खाती उघडण्यात आली
नसल्याने सदर ववद्यार्थयाांची बँकेत खाती उघडण्याची कायावाही सरु
ु आहे .
(३) हे खरे आहे .

(४) हे खरे नाही.
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(५) व (६) सन २०१७-१८ या िैक्षणणक वर्ाामध्ये मोफत गणवेि योजनेंतगात
लाभ

शमळण्यासाठी

ववद्यार्थयाांना

र्े्

डडसेंबर,

२०१७

ववद्यार्थयाांच्या

पयांत

बँक

खात्यात

करण्याच्या योजनेतन
ू स्
ु दे ण्यात आली होती.
स्र्ाननक

पातळीवरील

काही

बँकेत

बँकाींच्या

खाती

न

लाभाची

उघडलेल्या

रक्कम

असहकाया

जमा

धोरणामळ
ु े

ववद्यार्थयाांची Zero Balance खाती उघडण्यात अडचणी ननमााण होत
असल्याने ववद्यार्थयाांची Zero Balance वर बँक खाती उघडण्याबाबत जलद
कायावाहीसाठी बँकाींना आवश्यक त्या सच
ू ना दे ण्याबाबत ववत्त ववभागास
ववनींती केली आहे .

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

महाराष्ट्रातील शैक्षणणि गुणित्ता िाढविण्याच्यादृष्ट्टीने
क्लस्टर विदयापीठाला प्रोत्साहन दे ण्याबाबत

(४७)
ऊफय

*

४३२०६ श्री.रविांद्र फाटि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि

भाई

जगताप,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्री.आनांदराि

पाटील,

श्रीमती

हुस्नबानू खशलफे, श्री.जनादयन चाांदरू िर, श्री.हररशसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे,
आकिय.अनांत गाडगीळ, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरना् राजूरिर, श्री.चांद्रिाांत
रघि
ां ी : सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु श
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) महाराषरातील िैक्षणणक गण
ु वत्ता अधधक वाढववण्याच्यादृष्ीने राषरीय
उच्चस्तर शिक्षा अशभयानाच्या माध्यमातन
ू महाराषरात क्लस््र ववद्यापीठाला
प्रोत्साहन दे ण्यासाठी तीन क्लस््र ववद्यापीठाींचा प्रस्ताव राज्य िासनामाफात

राषरीय उच्चस्तर शिक्षा अशभयान (रुसा) कडे पाठववण्याचा ननणाय ददनाींक
९ मे, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास घेण्यात आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त क्लस््र ववद्यापीठाींचे व त्यासाठी घेण्यात आलेल्या

ननणायाचे स्वरुप काय आहे , तसेच असा प्रस्ताव रुसाकडे पाठववण्यात आला
आहे काय, तीन क्लस््र ववद्यापीठे कोणकोणती आहे त, या प्रस्तावास रुसाची

मान्यता शमळाली आहे काय, यासींदभाातील प्रस्तावास रुसाकडून मान्यता
शमळाली नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,
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(३) असल्यास, उक्त प्रस्तावाींतगात ववद्यार्ी व शिक्षक याींचे दहत, प्रगती
किाप्रकारे साध्य करण्याचे अपेक्षक्षत आहे , तसेच या क्लस््र ववद्यापीठाींची
ननवड किाप्रकारे करण्यात येणार आहे , यासाठी प्रत्येकी क्रकती ननधी लागणे
अपेक्षक्षत आहे व तो किाप्रकारे उपलब्ध करण्यात येणार आहे,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन िैक्षणणक गण
ु वत्ता
वाढववण्याच्यादृष्ीने क्लस््र ववद्यापीठाला प्रोत्साहन दे ण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही. महाराषर राज्य रुसा पररर्दे च्या ददनाींक

९ मे, २०१८ च्या बैठकीमध्ये ३ क्लस््र ववद्यापीठाींच्या प्रस्तावाबाबत तसेच
क्लस््र ववद्यापीठाच्या ववधेयकाच्या मसद्
ु यावर चचाा झाली.

(२), (३) व (४) महाराषर राज्य रुसा पररर्दे मध्ये क्लस््र ववद्यापीठाचा

प्रस्ताव तत्वत: मान्य करण्यात आला. क्लस््र ववद्यापीठाच्या स्र्ापनेसाठी
स्वतींत्र ववधेयकाची गरज आहे . यासाठी राज्य प्रकल्प सींचालनालय (रुसा)

अींतगात कायाग्ाची स्र्ापना िासन ननणाय ददनाींक ६ जल
ु ,ै २०१८ अन्वये
केली आहे .

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यात क्रीडा सांिुल उभारण्याबाबत
(४८)

*

४१७३४ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय भाई

जगताप, श्री.जनादय न चाांदरू िर, श्री.अमरना् राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय क्रीडा मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राज्यात िीडाप्ू तयार करण्यासाठी िीडा ववभागाने केंद्र िासनाकडून

सन २०१४-१५ व २०१५-१६ मध्ये घेतलेला ननधी परत केल्याचे तसेच िीडा
सींकुलाच्या उभारणीच्या कामासाठी ननधी उपलब्ध करुन न ददल्याचे कॅगच्या
अहवालातन
ू माहे माचा, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे
आहे काय,
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(२) तसेच रत्नाधगरी ग्जल्ह्यातील खेळाडून
ीं ा अत्याधनु नक सवु वधा उपलब्ध

करण्याच्यादृष्ीने िासनाच्यावतीने एमआयडीसी पररसरात रुपये १३ को्ी
१२ लाख खचााची प्रिासक्रकय मान्यता असलेले िीडा सींकुल उभारण्याचा

ननणाय घेण्यात आला असन
ू सदर सींकुलाच्या बाींधकामाला ददनाींक ४ माचा,
२०१४ रोजी सरु
ु वात झाली परीं तु मागील चार वर्ाात या सींकुलाचे केवळ

३० ्क्के बाींधकाम पण
ू ा झाले असन
ू उवाररत बाींधकाम िासनाकडून ननधी
उपलब्ध न झाल्याने प्रलीं बत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िीडा ववभागाकडे ननधी उपलब्ध असन
ीं ाठी कॅम्प न
ू ही खेळाडूस
भरववणे तसेच पण
ु े, रत्नाधगरी, नाशिक, औरीं गाबाद व अमरावती येर्ील िीडा
सींकुलाींची

योलय

दे खभाल

केली

जात

नसन
ू

खेळाडू

नव्याने

ननमााण

करण्यासाठी कायावाही न करणे याबाबी कॅगच्या माध्यमातन
ननदिानास
ू
आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार सींकुलाचे काम त्वररत होण्याकरीता ननधी
उपलब्ध

करण्याबाबत

करण्याबाबत

कायावाही

तसेच

करुन

िीडा

सींबधीं धत

ववभागाच्या
ननधी

कारभाराची

खचा न

अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

चौकिी

करणाऱ्या

दोर्ी

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

(३) सन २०१६-१७ यावर्ााकरीता माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये तरतद
ू प्राप्त
झालेली होती. तर्ावप याच मदहन्यामध्ये काही खेळप्रकाराींच्या सींघ्नेद्वारा

राषरीय स्पधाा व प्रशिक्षण शिबीराींचे आयोजन असल्याने व माहे फेब्रव
ु ारी व

माचा या मदहन्यामध्ये खेळाडूच्
ीं या १० वी व १२ वी च्या पररक्षाींचा कालावधी
असल्याने प्रशिक्षण आयोग्जत होऊ िकले नाही.

पण
ु े, नाशिक, औरीं गाबाद, अमरावती ववभागीय िीडा सींकुलाींमध्ये

ननयशमत प्रशिक्षण व स्पधाा उपिमाकरीता होत आहे . त्याचप्रमाणे सींकुलाींची
दे खभाल व स्वच्छता राखण्यात येत आहे .
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ग्जल्हा िीडा सींकुल, रत्नाधगरी येर्े बहुउद्देशिय हॉल, व्यायामिाळा,
बास्के्बॉल को्ा , खो-खो मैदान, कायाालयीन इमारत, जलतरण तलाव इ.

िीडा बाबी पण
ू ा झालेले आहे . त्याचा वापर खेळाडू व नागररकाींद्वारे होत
असन
ू त्याची योलय दे खभाल व स्वच्छता करण्यात येत.े
खेळाडून
ीं ा

राज्यामध्ये ११ िीडा प्रबोधधनीमध्ये १६ िीडा प्रकाराचे प्रशिक्षण
दे ण्यात

येत.े

तसेच

३०

खेळाडून
ीं ा

परु स्काराने सन्माननत करण्यात आलेले आहे .

शिवछत्रपती

राज्य

िीडा

तसेच ग्जल्हास्तरावर ग्जल्हा िीडा प्रशिक्षण केंद्र व तालक
ु ास्तरावर

तालक
ु ा िीडा प्रशिक्षण केंद्र योजनेंतगात उपलब्ध िीडा मागादिाकाद्वारे

नवोददत खेळाडून
ीं ा ववववध खेळाींचे प्रशिक्षण दे ण्यात येऊन त्याींच्या उपजत
िीडा गण
ु ाींना वाव दे वन
ू नवीन खेळाडू ननमााण करण्याची प्रक्रिया सरू
ु आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

हापूस आांबा वपिविण्यासाठी िापरण्यात येणाऱ्या र्थ्रेल
या बायर िांपनीच्या उत्पादनािर बांदी घालण्याबाबत

(४९)

*

४१८९० श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी

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

(१) मब
ुीं ई कृर्ी उत्पन्न घाऊक फळ बाजारात हापस
ू आींबा वपकववण्यासाठी
वापरण्यात येणाऱ्या इथ्रेल या बायर कींपनीच्या उत्पादनावर अन्न व और्ध

प्रिासन ववभागाने बींदी आणली असल्याचे ददनाींक २६ एवप्रल, २०१८ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ठाणे एफडीएच्या पर्काने एपीएमसी फळ बाजारात धाड

्ाकून व्यापाऱ्याींकडील हापस
ू चे नमन
ु े तपासणीसाठी प्रयोगिाळे त पाठववले
असता सदरहू बाजारातील ननयाातदार, मॉलधारक आणण मोठे व्यापारी हे
हापस
ू वपकववण्यासाठी रॅवपींग चें बरचा वापर करीत असल्याचे ननदिानास आले,
हे ही खरे आहे काय,
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(३)

तसेच

कृर्ी

ववभागाने

सदरहू बाजारात इधर्लीन गॅसचा वापर
करण्याकरीता परवानगी ददली असन
ू एफडीएने इथ्रेल या द्रव्यात असलेला
इर्ोक्रफन हा घ्क आरोलयास अपायकारक असल्याचे साींधगतले, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन इथ्रेल या बायर
कींपनीच्या

उत्पादनावर

करण्यात येत आहे ,

बींदी

घालण्याबाबत

कोणती

कायावाही

केली

वा

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

(३) व (४) इधर्शलनचा ववहीत मात्रेमध्ये (१०० पीपीएम) वापर करण्यास कृर्ी

ववभाग व अन्न सरु क्षा व मानदे कायद्यानस
ु ार परवानगी आहे . मात्र इर्ोफॉन
हे क्रक्कनािक असल्यामळ
ु े त्याचा वापर फळे वपकववण्यासाठी करता येणार

नसल्याचे अन्न सरु क्षा व मानदे प्राधधकरण याींनी कळववले आहे . मात्र केंद्रीय

क्रक्कनािके मींडळ व नोंदणी सशमती, फररदाबाद याींनी मे.बायर िॉप्स
सायन्स शल. याींना इर्ोफॉन ३९% एसएल या क्रक्कनािकासाठी इथ्रेल या
रे ड नावाने नोंदणी प्रमाणपत्र प्रदान केले आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

शालेय विदयार्थयाांना अिाांतर पुस्तिे दे ण्याऐिजी
आगांतुि पुस्तिे ददल्याबाबत

(५०)

*

४१२९६ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

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

(१) िालेय शिक्षण ववभागाने िालेय ववद्यार्थयाांना अवाींतर पस्
ु तके दे ण्याचा
स्तत्ु य उपिम सरु
ु केला असन
ू या उपिमाद्वारे अवाींतर पस्
ु तकाींची ननवड

करताना त्यात आगींतक
ु पस्
ु तकाींची भर पडल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ च्या
दस
ु ऱ्या आठवड्यात ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याप्रकरणी िालेय शिक्षण ववभागाने पस्
ु तकाींची सध
ु ारीत
ननववदा

काढून

नामाींक्रकत

पस्
ु तकाींच्या

प्रकािनाींकडेच

दल
ा
ु क्ष

केल्याने

प्रकािकाींनी मा.िालेय शिक्षण मींत्री महोदयाींना पत्र शलहून नाराजी व्यक्त
केली असन
ू मा.मींत्री महोदयाींनी याप्रकरणी चौकिी करण्याचे आदे ि सींबधीं धत
अधधकाऱ्याींना ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िैधमापनशास््रश विभागाने िजन, िाटे ि मापे याांच्या
(५१)

*

परिाना शुल्िातील दरिाढ रद्द िरण्याबाबत
४३२९९ श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आणण

ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वैधमापनिास्त्र ववभागाने वजन, का्े व मापे या ववभागाच्या उत्पादन,

वविी व दरु
ु स्ती व का्े , वजन, मापे याींच्या वावर्ाक पडताळणी िल्
ु कात
ददनाींक २० एवप्रल, २०१८ च्या अधधसच
ू नेनस
ु ार दप्ु प् दरवाढ केली आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त अधधसच
ू ना लागू होण्याअगोदर वैधमापन िास्त्र ववभाग
मख्
ु यालय, ववभागीय कायाालय अर्वा ग्जल्हा कायाालयाने कोणत्याही प्रशसध्दी
माध्यमाींद्वारे अर्वा वतामानपत्रात त्याची प्रशसध्दी न केल्यामळ
ु े नागररक,
व्यापारी, लघउ
ु द्योजक, दक
ु ानदार व वजन-मापे परवानाधारकाींना सदरहू
अधधसच
ू ने सींदभाात हरकती/सच
ू ना वेळेत दे ता न आल्यामळ
ु े परवाना व

पडताळणी िल्
ु कात केलेली वाढ रद्द करण्याबाबत मा.अन्न व नागरी परु वठा
मींत्री, प्रधान सधचव, अन्न व नागरी परु वठा ववभाग तसेच आयक्
ु त,
वैधमापनिास्त्र, महाराषर िासन याींना लेखी ननवेदन माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये
वा त्यादरम्यान ददले, हे ही खरे आहे काय,

60

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर ननवेदनाच्या

अनर्
ीं ाने अधधसच
ु ग
ू ना रद्द करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे, तसेच त्याबाबतची सद्य:ग्स्र्ती काय आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) अींित: खरे आहे .

परवान्यासींदभाातील िल्
ु कवाढ ही पव
ू ीच्या िल्
ु काच्या तल
ु नेत दप्ु प्

आहे . तर्ावप, काही तोलन-मापन सादहत्याबाबतची पडताळणी िल्
ु क वाढ ही
दप्ु प्ीपेक्षा कमी आहे .

(२) परवाना व पडताळणी िल्
ु कात केलेली वाढ रद्द करणेबाबत िासनास
ननवेदने प्राप्त झालेली आहेत.

(३) वजने, मापे, तोलन व मापन उपकरणाींच्या ववदहत िल्
ु कामध्ये तसेच
मद्र
ीं ाने जनतेच्या
ु ाींक िल्
ु क व अन्य िल्
ु कामध्ये वाढ करण्याच्या अनर्
ु ग

हरकती व सच
ू ना मागववण्याकरीता अधधसच
ू नेचे प्रारूप महाराषर िासन
मद्र
ु ण, लेखनसामग्री व प्रकािन सींचालनालयाच्या अधधकृत सींकेतस्र्ळावर

महाराषर िासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ मध्ये ददनाींक २२/२/२०१८
रोजी प्रशसध्द करण्यात आले होते. त्यानर्
ीं ाने ववदहत मद
ु ग
ु तीत प्राप्त झालेल्या

हरकती/सच
ू ना अधधसच
ू नेचा मसद
ू ा अींनतम करण्यापव
ू ी ववचारात घेण्यात
आलेल्या आहे त.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील शालेय शशक्षण पररक्षेच्या उत्तरपत्र्रशिा
तनयामिाांिडे प्रलांत्रबत असल्याबाबत
(५२)

*

४२८७१ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफय भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे,
श्री.जनादय न चाांदरू िर, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.अमरना् राजरू िर, श्री.सभ
ु ाष
झाांबड, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी : सन्माननीय शालेय शशक्षण
ु श
मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) िालेय शिक्षण ववभागाने शिक्षकाींच्या मागण्या सींदभाात िासनादे ि न

काढल्यामळ
ु े िालेय शिक्षण पररक्षेच्या ८५ लाख उत्तरप त्रका ननयामकाींकडे
(मॉडरे ्र) प्रलीं बत असल्यामळ
ु े ववद्यार्थयाांच्या ननकालावर त्याचा पररणाम
होत असल्याचे माहे मे, २०१८ च्या पदहल्या आठवड्यात ननदिानास आले, हे
खरे आहे काय,

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

आढळून

काढण्याबाबत

आले

व

कोणती

तद्नस
ु ार

कायावाही

केली

शिक्षकाींच्या मागण्याींचे स्वरुप काय आहे,

शिक्षकाींच्या
वा

मागण्याींचा

करण्यात

येत

अध्यादे ि

आहे ,

तसेच

ननधााररत

वेळेत

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

तािडे

:

(१)

परीक्षक

व

ननयामक

याींनी

उत्तरप त्रका मींडळाकडे जमा केलेल्या आहे त. यामळ
ु े राज्य मींडळाने वेळेत
ननकाल जाहीर केलेला आहे .

(२) शिक्षक सींघ्नाींच्या मागण्याींबाबत ददनाींक ३० जानेवारी, २०१८ रोजी
बैठक घेण्यात आली असन
ू याबाबत कायावाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

शशक्षिाांना तनिडणूिाांची िामे (बीएलओ) दे ण्यात येत असल्याबाबत
(५३)

*

४२२८६ डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि

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

(१) राज्यातील िाळाींमधील शिक्षकाींची पेपर तपासणी, ननकाल, दहावी
पन
ु रा धचत अभ्यासिमाचे प्रशिक्षण इत्यादी कामे सरु
ु असतानाच िासनाने
समग्र शिक्षा अशभयान योजनेसाठी ऑनलाईन मादहती भरुन दे ण्याचे आदे ि

काढले असल्याचे ददनाींक २० एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदिानास
आले, हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच राज्यात शिक्षकाींना मतदार सींघातील ओळखपत्राचे वा्प करणे,

ददव्याींग मतदाराींचा िोध घेणे यासह इतर बीएलओची कामे ददली जात असन
ू
मब
ुीं ईच्या

बहुताींि शिक्षकाींना ननवडणूकाींची कामे (बीएलओ)
शिक्षकाींवरील कामाचा ताण वाढत आहे, हे ही खरे आहे काय,

ददल्याने

(३) असल्यास, िालेय ननकालाींसह समग्र शिक्षा अशभयानासाठी िाळा आणण
कननषठ

महाववद्यालयाींना

४४

प्रकारची

कामे

करण्याचे

आदे ि

शिक्षण

ववभागाने ददले असन
ू बीएलओच्या कामाींसह समग्र शिक्षा अशभयनाची कामे
पण
ू ा करायची असल्याने अशभयानाच्या कामावर बदहषकार ्ाकून सदर आदे ि
मागे घेण्याबाबत शिक्षकाींनी मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर आदे ि मागे
घेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) अींित: खरे आहे .
(२) अींित: खरे आहे .

(३) लोक प्रनतननधीींकडून अिा प्रकारची मागणी करण्यात आलेली आहे हे खरे
आहे .

(४) व (५) समग्र शिक्षा अशभयानाची मादहती िाळाींनी भरणे आवश्यक आहे .

त्यानस
ु ार सरल प्रणालीमध्ये असलेली १४ बाबीींची ववद्यार्ीननहाय मादहती
स््ुडीं् डे्ाबेस मॅनेजमें् इन्फॉमेिन शसस््म (एसडीएमआयएस) मध्ये पो्ा
करण्यात आलेली असन
ू उवाररत ३० प्रकारची मादहती भरणे आवश्यक आहे .
-----------------

दाततिरे (ता.स्ज.पालघर) गािातील पाणीपुरिठ्याच्या
पाईपलाईनचे नुतनीिरण िरण्याबाबत

(५४)

*

४३८२७ श्री.अशोि ऊफय भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी

रुपनिर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच् ता मां्रशी पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दानतवरे (ता.ग्ज.पालघर) गावासह अन्य १७ गावाींना केळवे झाींजरोळी
धरणातन
पाणीपरु वठा करण्यात येत असन
वाढत्या लोकसींख्येमळ
ू
ू
ु े सदर
गावात पाण्याची ्ीं चाई ननमााण झाली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सध्याची पाईपलाईन बदलन
ू मोठी पाईपलाईन ्ाकण्याची

ववनींती स्र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी तत्काशलन मा.पाणीपरु वठा व स्वच्छता मींत्री
याींच्याकडे ददनाींक २१ जन
ू , २०११ रोजी तसेच मींत्रालयीन पाणीपरु वठा
ववभागाने सदस्य सधचव, महाराषर जीवन प्राधधकरण याींना ददनाींक ५ माचा,
२०१३

रोजी

व

कायाकारी अशभयींता

२०१३

रोजी

व

मा.ववरोधी

महाराषर

जीवन

प्राधधकरण

याींनी

उपववभागीय अशभयींता, महाराषर जीवन प्राधधकरण याींना ददनाींक ११ माचा,
पक्षनेता,

ववधानसभा

याींनी

प्रधान

सधचव,

पाणीपरु वठा ववभाग याींना ददनाींक १७ मे, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार दानतवरे पाणीपरु वठ्याच्या पाईपलाईनचे
नत
ु नीकरण करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे अींित: खरे आहे .
तर्ावप,

वाढत्या लोकसींख्येमळ
ु े

व अग्स्तत्वातील प्रादे शिक

नळ

पाणीपरु वठा योजना कालबाह्य झालेली असल्यामळ
ु े काही वेळेस अपरु ा
पाणीपरु वठा होतो.
(२) हे खरे आहे .
(३)

दानतवरे

गावातील

पाणी

परु वठ्याच्या

पाईपलाईनचे

नत
ु नीकरण

करण्याच्या मागणीच्या अनर्
ीं ाने सदर योजना राषरीय ग्रामीण पेयजल
ु ग
कायािम २०१८-१९ च्या कृती आराखड्यात समाववष् करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

घाटां जी (स्ज.यितमाळ) तालुक्यातील प्रा्शमि शशक्षिाांचे
प्रलांत्रबत िेतन अदा िरण्याबाबत

(५५)

*

४२९१५ श्री.खिाजा बेग, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल

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

घा्ीं जी

(ग्ज.यवतमाळ)

तालक्
ु यातील

प्रार्शमक

शिक्षकाींना

िालार्ा

प्रणालीच्या डे्ाबेस सॉफ््वेअरमध्ये ताीं त्रक दोर् ननमााण झाल्याचे कारण

दे वन
ू माहे डडसेंबर, २०१६, जानेवारी-फेब्रव
ु ारी, २०१७, ऑक््ोबर, २०१७ ते
फेब्रव
ु ारी, २०१८ अिा एकूण ८ मदहन्याींचे वेतन शमळाले नाही, हे खरे आहे
काय,

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

आढळून

आले,

व

तद्नस
ु ार

प्रार्शमक

शिक्षकाींचे

दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

प्रलीं बत

वेतन

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

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

धचखलोली (ता.अांबरना्, स्ज.ठाणे) धरणातून
दवू षत पाणीपुरिठा होत असल्याबाबत

(५६)

*

४१५०५ श्री.जगन्ना् शशांदे, श्री.सतु नल तटिरे , श्री.नरें द्र पाटील :

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच् ता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) धचखलोली (ता.अींबरनार्, ग्ज.ठाणे) धरणातन
ू अींबरनार् िहराच्या पव
ू ा

भागातील सम
ु ारे ५० ते ६० हजार नागररकाींना गत काही ददवसाींपासन
ू दवू र्त
पाणीपरु वठा होत असल्याची बाब माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदिानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नागररकाींकडून तिारी प्राप्त झाल्यानींतर महाराषर जीवन
प्राधधकारणाकडून सदरहू पाणी तपासणीसाठी पाठववण्यात आले होते, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त पाणी तपासणीचा अहवाल महाराषर जीवन प्राधधकरण व
िासनास प्राप्त झाला आहे काय,
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(४) असल्यास, सदर अहवालामध्ये तपासणी यींत्रणाींनी काय नमद
ू केले आहे

व त्यानस
ु ार िासनाने कोणती प्रनतबींधात्मक उपाययोजना केली वा करण्यात
येत आहे,

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

(३) व (४) होय, पाणी तपासणी अहवालानस
ु ार धचखलोली धरणातील पाणी

वपण्यास अयोलय असल्यामळ
ु े धरणातील पाणीपरु वठा बींद करण्यात आला
आहे . पयाायी व्यवस्र्ा म्हणन
ू एम.आय.डी.सी.कडून पाणी उपलब्ध करुन
घेऊन ग्राहकाींना एक ददवस आड पाणीपरु वठा सरु
ु ठे वला आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मोशी, वपांपरी-धचांचिड (स्ज.पुणे) शहरात अनेि हॉटे ल चालि
घरगुती शसलेंडरचा गैरिापर िरीत असल्याबाबत

(५७)

*

४३७४० श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा

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

(१) मोिी, वपींपरी-धचींचवड (ग्ज.पण
ु े) िहरात अनेक हॉ्े ल चालक व्यावसानयक
शसलेंडरऐवजी घरगत
ु ी शसलेंडरचा गैरवापर करीत असल्याचे माहे मे, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार नागररकाींच्या ग्जववतास धोका ननमााण
करणाऱ्या बाबीींकडे दल
ा करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा
ु क्ष
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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िडपाले (ता.माणगाि, स्ज.रायगड) गािातील
पाणीटां चाई दरू िरण्याबाबत
(५८)

*

४३६०६ श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२४९० ला ददनाांि

१ ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय पाणीपरु िठा
ि स्िच् ता मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वडपाले (ता.माणगाव, ग्ज.रायगड) गावातील ग्रामस्र् अनेक वर्ाापासन
ू
पाण्यासाठी इतरत्र वणवण करीत असन
ू येर्ील मदहलाींना पाण्यासाठी ४ ते ५
क्रकलोमी्र अींतरापयांत प्रवास करावा लागतो, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

गावामध्ये

वपण्याचे

पाणी

परु ववणारी

योजना

आजतागायत पोहचली नसल्याने दोन वर्ाात याच मागाावरुन पाणी आणण्यास
जाताना दोघाींचा मत्ृ यू झाला असन
सवााधधक पाऊस पडत असलेल्या
ू
कोकणातील काही गावाींची दे खील पाण्याच्या सींक्ातन
ू स्
ु का झालेली नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर गावातील
पाणी्ीं चाई दरू करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.बबनराि लोणीिर : (१) व (२) हे अींित: खरे आहे,

वडपाले गावाचा समावेि लोणेरे दे वळी प्रादे शिक नळ पाणीपरु वठा

योजनेमध्ये असन
ू सद्य:ग्स्र्तीत एक ददवसाआड पाणीपरु वठा केला जात
आहे .

उन्हाळ्यात

योजनेची

शसमें ्ची

पाईपलाईन

वारीं वार

फु्ते.

सदर

पाईपलाईन जशमनीखाली ७ ते ८ फू् खोल असल्याने तातडीने दरु
ु स्ती करणे

िक्य होत नाही व पाणीपरु वठा वारीं वार खींडीत होतो. त्यामळ
ु े ग्रामस्र्ाींना

परु े से पाणी शमळत नाही. पयाायाने ग्रामस्र्ाींना १५०० मी्र अींतरावरील
ववदहरीवर पाणी आणण्यास जावे लागते.

गावात पाणी आणण्यास जाताना कुठल्याही ग्रामस्र्ाींचा मत्ृ यू

झाल्याबाबत तिार उपववभाग, माणगाव कायाालयाकडे प्राप्त झालेली नाही.
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(३) ग्रामस्र्ाींच्या मागणीनस
ु ार वडपाले गावाचा समावेि सन २०१८-१९ च्या

राषरीय ग्रामीण पेयजल कायािमाच्या वावर्ाक आराखड्यात करण्यात आला
आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

िाई बाजार (स्ज.नाांदेड) पररसरात बेिायदा
गट
ु खा विक्री सुरु असल्याबाबत
(५९)

*

४३४५२ श्री.अमरना् राजरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे :

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

(१) वाई बाजार (ग्ज.नाींदेड) सह पररसरात प्रिासनाच्या दल
ा ामळ
ु क्ष
ु े बेकायदा

ग्
ु खा वविी सरु
ु असल्याचे ददनाींक २१ मे, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदिानास आले असन
ू ग्
ु खा सेवनामळ
ु े ककारोग सारख्या आजाराने ग्रासलेले
रुलण आढळून आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार वाई बाजार येर्ील अवैध ग्
ु खा वविीला

ननयींत्रण ठे वण्याबाबत कायावाही करुन ग्
ा
करणाऱ्या
ु खा वविीकडे दल
ु क्ष
अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्भवत नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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शालेय विदयार्थयाांना राजीि गाांधी अपघात विमा
योजनेचा लाभ शमळण्याबाबत
(६०)

*

४३५२४ श्रीमती विदया चव्हाण : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील िालेय ववद्यार्थयाांना अपघात ववम्याचा लाभ दे ण्यासाठी राज्य

िासनाने १५ वर्ाापव
ू ी सरु
ु केलेल्या योजनेचा रायगडमध्ये अवलींब करण्यात
येत

नसल्याने

मागील

सात

वर्ाात

रायगड

ग्जल्ह्यामध्ये

फक्त

२९

ववद्यार्थयाांनाच अपघात ववमा शमळाल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ च्या पदहल्या
आठवड्यात ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

राजीव

गाींधी

ववद्यार्ी

अपघात

योजनेबाबत

ग्शिक्षणाधधकारी, मख्
ु याध्यापक, शिक्षकाींनी ववद्यार्थयाांच्या पालकाींना मादहती

दे णे आवश्यक असताना ती मादहती पालकाींना दे ण्यात येत नसल्याने
ववद्यार्ी योजनेपासन
ू वींधचत राहतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ववमा योजनेची

मादहती ववद्यार्थयाांच्या पालकाींना दे वन
ववद्यार्थयाांना या योजनाचा लाभ
ू
दे ण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) अींित: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३)

ददनाींक

१

ऑक््ोबर,

२०१३

च्या

िासन

ननणायानस
ु ार

कायावाही

करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे . तसेच ग्शिक्षणाधधकारी याींचा दर
माशसक सभेत आढावा घेण्यात येतो.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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षांध (स्ज.पुणे) ये्ील स्पायसर विदयापीठािर प्रशासि नेमण्याबाबत
(६१)

*

४३७९७ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण

मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औींध (ग्ज.पण
ु े) पररसरात स्पायसर ववद्यापीठाींच्या कुलगरु
ु ीं ची पीएचडी
प्रमाणपत्र

बनाव्

असल्याचे

माहे

जन
ू ,

२०१८

मध्ये

वा

त्यादरम्यान

ननदिानास आले असन
या प्रकरणी लोकप्रनतननधीींनी मा.राज्यपाल याींना
ू
ददनाींक १० जून, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेदन ददले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर ननवेदनानस
ु ार
स्पायसर ववद्यापीठावर प्रिासक नेमावा या मागणीसींदभाात कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे, त्याींचे स्वरुप काय आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.विनोद तािडे : (१) व (२) अींित: खरे आहे .

मा.उदयनराजे भोसले, लोकसभा सदस्य याींनी ददनाींक २०/०२/२०१८

रोजी मा.राज्यपाल याींना ददलेले ननवेदन मा.राज्यपाल कायाालयाकडून ददनाींक
१४/०३/२०१८

रोजी

िासनास

प्राप्त

झाले.

िासनाने

सदर

ननवेदनाच्या

अनर्
ीं ाने चौकिी करुन अहवाल सादर करण्याबाबत ददनाींक १९/०३/२०१८
ु ग

रोजी सींचालक, उच्च शिक्षण पण
ु े याींना कळववण्यात आले होते. सींचालनालय
उच्च शिक्षण कायाालयातील, प्रिासन अधधकारी याींनी समक्ष स्पायसर
ववद्यापीठात जाऊन कुलगरु
ु

श्री.नोबल

प्रसाद वपल्लई,

मख्
ु य

ववत्तीय

अधधकारी श्री.रत्नास्वामी जयेम, कला िाखेचे प्रमख
श्री.चाको पॉल याींची
ु

पी.एच.डी. प्रमाणपत्राबाबतची तपासणी केली असता प्रमाणपत्रामध्ये काही त्र्
ृ ी
आढळून

आल्याने,

या

अध्यापकाींनी

पी.एच.डी.

सींदभाात

सादर

केलेली

प्रमाणपत्रे याींची वैधता मानव भारती ववद्यापीठ सोलन दहमाचल प्रदे ि व

ववद्यापीठ अनद
घेण्याची
ु ान आयोग नवी ददल्ली याींच्याकडून तपासन
ू
आवश्यकता वा्ते असे सींचालकाींनी अहवालात नमद
ीं ाने
ू केले आहे, त्यानर्
ु ग
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पढ
ु ील कायावाही सरु
ु आहे . तसेच या प्रकरणात ॲलम कॅरी अलमेडीया याींनी

चत:ु श्रुगी पोलीस ठाणे, पण
ु े िहर येर्े स्पायसर ववद्यापीठातील वरील तीन
अध्यापक व क्रिए्ीव्ह एज्यक
ु े िनल फाऊींडेिनचे सींचालक श्री.गोपाल शभकाजी

खींदारे याींच्याववरुध्द गन्
ु हा रग्ज.नींबर २०१७/२०१८ भा.दीं .वव.क. ४१७, ४६५,

४६८, ४७१, ३४ नस
ु ार गन्
ु हा दाखल केला असन
ू पढ
ु ील तपास पण
ु े पोलीस
करत आहे त.

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

माहीम गाि (ता.स्ज.पालघर) ये्ील पाणेरी नदी
प्रदष
ू ण मुक्त िरण्याबाबत
(६२)

*

४३८५४ श्री.विजय ऊफय भाई धगरिर : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) माहीम गाव (ता.ग्ज.पालघर) येर्ील पाणेरी नदीत महाराषर औद्योधगक
ववकास महामींडळातील दवू र्त पाणी सोडल्यामळ
ु े नदीच्या प्रदर्
ू णात वाढ
झाल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, अनेक बोअरवेल व ववदहरीींमध्ये हे प्रदवू र्त पाणी शमसळल्याने

प्रदवू र्त पाण्यामळ
ु े गावाींतील नागररकाींना व पररसरातील अनेक भागाींना
आरोलयववर्यक समस्याींना सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन पाणेरी नदी प्रदर्
ू ण
मक्
ु त करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.रामदास िदम : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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महाड षदयोधगि िसाहतीमधील सातनिा िेशमिल्स
िारखान्यािर िारिाई िरण्याबाबत
(६३)

*

४२६५५ श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.सतु नल तटिरे , श्री.हे मत
ां
टिले,

श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर,
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.विक्रम िाळे ,
श्री.सततश चव्हाण, श्रीमती विदया चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.खिाजा
बेग : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

महाड

औद्योधगक

वसाहतीमधील

साननका

केशमकल्समधून

ददनाींक

८ एवप्रल, २०१८ रोजी रात्रीच्या सम
ु ारास ववर्ारी वायू गळतीमळ
ु े एका
दच
ु ाकीस्वार
ननदिानास

तरुणाला

आले,

व

तसेच

अन्य
या

नागररकास

घ्नेनत
ीं र

या

इजा

झाल्याचे

पररसरातील

कारखान्यावर ननर्ेध मोचाा काढला होता, हे खरे आहे काय,

िासनाच्या

नागररकाींनी

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले आहे, तद्नस
ु ार सींबधीं धत कारखान्यावर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.रामदास िदम : (१) होय, ववर्ारी वायू गळतीमळ
ु े ववर्बाधा झाली हे खरे

आहे . तर्ावप, ददनाींक १८/०६/२०१८ रोजी प्राप्त झालेल्या अहवालावरून
पररसरातील नागररकाींनी कारखान्याींवर कोणताही ननर्ेध मोचाा काढण्यात
आल्याचे ददसन
ू येत नाही.

(२) महाराषर प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळाव्दारे ददनाींक १८/०४/२०१८ रोजी कारखाना
बींदचे आदे ि बजाववण्यात आले होते. तर्ावप, ददनाींक ०२/०५/२०१८ च्या
पत्रान्वये या बींदीच्या आदे िास तात्परु ती स्र्धगती दे ण्यात आली आहे .
(३) प्रश्र उद्भवत नाही.

-----------------
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अनुदानास पा्रश प्रा्शमि ि माध्यशमि शाळे तील शशक्षिाांचे
िेतन अदा िरण्याबाबत

(६४)

*

४१६९७ श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील :

ददनाांि १९ डडसेंबर, २०१७ रोजी सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या
अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ६ मधील प्रश्न क्रमाांि ३३४८९ ला
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ददनाींक १ व २ जुल,ै २०१६ रोजी अनद
ु ानास पात्र झालेल्या

िाळा व वगा तक
ु ड्याींना अनद
ु ान दे ण्याबाबत ददनाींक ९ मे, २०१८ रोजी िासन
आदे ि ननगाशमत केला आहे , तसेच सदर िाळा व वगा तक
ु ड्याींवर कायारत
असणाऱ्या शिक्षकाींना वेतन अदा करण्याची मागणी केली जात आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर आदे िास

अनस
ु रून शिक्षकाींचे वेतन अदा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) ददनाींक १ व २ जुल,ै २०१६ अन्वये अनद
ु ानास पात्र घोवर्त करण्यात
आलेल्या िाळाींना अनद
ु ान उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी आवश्यक ती कायावाही
सरु
ु आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

मुरबाड (स्ज.ठाणे) ये्ील न्यु र्ांस्ललश स्िुलमधील
शशक्षिाांना ्कित िेतन दे ण्याबाबत

(६५)

*

४३१२५

श्री.आनांद

ठािूर,

श्री.खिाजा

बेग,

श्री.हे मत
ां

टिले :

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

73

(१) मरु बाड (ग्ज.ठाणे) येर्ील न्यु इींग्ललि स्कुलमधील २९ शिक्षकाींना माहे

सप््ें बर, २०१७ पासन
सींस्र्ेने वेतन न ददल्यामळ
ू
ु े त्याींच्या कु्ुीं बयाींवर

उपासमारीची वेळ आल्याचे ददनाींक २३ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार शिक्षकाींना र्क्रकत वेतन दे ण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे , तसेच र्क्रकत वेतन क्रकती कालावधीत
दे ण्यात येणार आहे,

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

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

स्ियांअ्य सहाय्य शाळे तील विदयार्थयाांना शशष्ट्यित्ृ ती मांजूर िरण्याबाबत
(६६)

*

४२३७२ श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले :

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

(१) स्वयींअर्ा सहायय प्रार्शमक/माध्यशमक िाळे तील शिक्षकाींच्या मान्यता व

स््ाफ क्रफक्सेिन शिक्षण ववभागातफे ववलींबाने दे ण्यात येत,े तसेच िाळे तील
ववद्यार्थयाांना इयत्ता ८ वी ची एन.एम.एम.एस. परीक्षा दे ता येत नसन
ू
ववद्यार्थयाांना शिषयवत्ृ तीही शमळत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी नागपरू ववभागाच्या शिक्षक लोकप्रनतननधीींनी
िासनास ददनाींक १६ मे, २०१८ रोजी ननवेदन पाठवन
ती कायावाही
्
ू आवियक
करण्याबाबतचे आदे ि ननगाशमत करण्याबाबत ववनींती केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ववद्यार्थयाांना

शिषयवत्ृ ती मींजुर करुन िाळे तील समस्या सोडववण्याबाबत कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

74

श्री.विनोद तािडे : (१) अींित: खरे आहे .

(२) सदर ववर्याबाबतचे ददनाींक ३० जानेवारी, २०१८ रोजीचे ननवेदन प्राप्त
झाले आहे .

(३) केंद्र िासनाने राषरीय आधर्ाक दब
ा घ्क शिषयवत्ृ ती योजना ही फक्त
ु ल
िासकीय/स्र्ाननक

स्वराज्य

सींस्र्ा

व

खाजगी

अनद
ु ाननत

िाळे तील

ववद्यार्थयाांकरीताच लागू केली असल्यामळ
ु े स्वयींअर्ा सहाग्ययत िाळे तील
ववद्यार्थयाांना सदरची शिषयवत्ृ ती दे ता येत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील अल्पसांखयाांि विदयार्थयाांना मॅरीिपूिय शशष्ट्यित्ृ ती दे ण्याबाबत
(६७)

*

४१४३४ श्री.विक्रम िाळे , श्री.सततश चव्हाण : सन्माननीय शालेय

शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अल्पसींख्याींक ववद्यार्थयाांना मॅरीकपव
ू ा शिषयवत्ृ ती योजनेंतगात
माहे माचा, २०१८ अखेर मराठवाडा ववभागातील ग्जल्हाननहाय नोंदणी केलेल्या
ववद्यार्थयाांची सींख्या क्रकती आहे व त्यानस
ु ार नोंदणी केलेल्या ववद्यार्थयाांना
शिषयवत्ृ ती शमळण्याबाबत िासनाने कायावाही केली आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१५-१६ व २०१६-२०१७ या दोन वर्ाात उपरोक्त

योजनेसाठी नोंदणी केलेल्या ववद्यार्थयाांना शिषयवत्ृ ती दे ण्याबाबत िासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) व (२) मराठवाड्यातील ग्जल्हयाींमध्ये सन २०१७-१८

करीता मॅरीकपव
ू ा शिषयवत्ृ ती योजनेंतगात नवीन व नत
ु नीकरणाच्या शमळून
३,००,२८७ ववद्यार्थयाांनी नोंदणी केली आहे . त्यापैकी २,१४,६१८ ववद्यार्थयाांना
शिषयवत्ृ ती मींजरू करण्यात आली असन
ू त्यामधन
ू २,१४,३४६ ववद्यार्थयाांना
शिषयवत्ृ ती ववतरीत करण्याची कायावाही सरु
ु आहे .
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सन २०१५-१६ करीता नवीन व नत
ु नीकरणाच्या शमळून २,६७,६२६

ववद्यार्थयाांची नोंदणी केली होती. त्यापैकी १,८३,४८२ ववद्यार्थयाांना शिषयवत्ृ ती

मींजूर करण्यात आली असन
ू त्यामधून १,६९,२७६ ववद्यार्थयाांना शिषयवत्ृ तीचे
ववतरण झालेले आहे .

तसेच, सन २०१६-१७ करीता नवीन व नत
ु नीकरणाच्या शमळून

३,७४,६३८ ववद्यार्थयाांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी १,५७,६०७ ववद्यार्थयाांना
शिषयवत्ृ ती मींजरू करण्यात आली असन
ू त्यामधन
ू १,४९,४०८ ववद्यार्थयाांना
शिषयवत्ृ तीचे ववतरण झालेले आहे .
उवाररत

ववद्यार्थयाांना

पाठपरु ावा सरु
ु आहे .

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

शिषयवत्ृ ती

शमळण्यासाठी

केंद्र

िासनाकडे

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

मुांबई विदयापीठाच्या विधी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची
प्रिेश परीक्षा तनयशमत होण्याबाबत

(६८)

*

४२८५६ श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सतु नल तटिरे , श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.सततश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण
मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई ववद्यापीठाच्या सन २०१८ मधील ववधी पदव्यत्ु तर अभ्यासिमाची
प्रवेि परीक्षा प्रक्रिया ननयशमत कालावधीपेक्षा लाींबणीवर ्ाकण्यात आली
असन
ू

पदवी अभ्यासिमाच्या

िैक्षणणक

वर्ाात

अनेक

लाींबलेल्या ननकालाींमळ
ु े

ववद्यार्थयाांना

परदे िी

सन

शिक्षणाची

२०१८

क्रकीं वा

ववद्यापीठाींमध्ये प्रवेिाची सींधी गमवावी लागली, हे खरे आहे काय,

च्या

अन्य

(२) असल्यास, ववधी पदवी अभ्यासिमाच्या वेळापत्रकात बदल करण्याची
नेमकी कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन वेळापत्रकातील बदल

व ववद्यार्थयाांचे झालेले िैक्षणणक नक
ु सान यास जबाबदार असणाऱ्याींववरुध्द
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

ववद्यापीठाच्या

सन

२०१८

मधील

ववधी

पदव्यत्ु तर

अभ्यासिमाची प्रवेि परीक्षा प्रक्रिया ननयशमत कालावधीपेक्षा लाींबणीवर
्ाकण्यात

आल्याची

बाब

खरी

आहे .

तर्ावप,

पदवी

अभ्यासिमाच्या

लाींबलेल्या ननकालाींमळ
ु े ववद्यार्थयाांचे िैक्षणणक नक
ु सान झाल्याची तिार
ववद्यार्थयाांकडून ववद्यापीठास प्राप्त झालेली नाही.

(२) पन
ु पारीक्षार्ी ववद्यार्थयाांचे ननकाल न लागल्यामळ
ु े तसेच कींपनी सेिे्री
व लॉ या अभ्यासिमाच्या परीक्षा एकाचवेळी आल्यामळ
ु े ववद्यार्थयाांकडून
अभ्यासिमाच्या

वेळापत्रकात

बदल

करण्याबाबत

अनेक

ननवेदने

प्राप्त

झाल्यामळ
ु े सत्र I/III/V च्या परीक्षा पढ
ु े ढकलण्यात आल्या. तसेच कोणत्याही

ववद्यार्थयाांचे पढ
ु ील अभ्यासिमाचे िैक्षणणक नक
ु सान होऊ नये म्हणून
L.L.M. अभ्यासिमाची प्रवेि प्रक्रिया पढ
ु े ढकलण्यात आली.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

षरां गाबाद स्जल््यातील ग्रां्ालयाांना दजायिाढ दे ण्याबाबत
(६९)

*

४१७७४ श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडडत :

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

(१) औरीं गाबाद ग्जल्ह्यात अ, ब, क व ड वगाातील एकुण ५१९ ग्रींर्ालये

असन
ू सन २०११ मध्ये औरीं गाबाद ग्जल्ह्यातील ११५ ग्रींर्ालयाींनी दजाा वाढ
शमळण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०११ ला सींबधीं धत ववभागाने ग्रींर्ालयाच्या तपासण्या

केल्या, परीं तु अद्यापपावेतो दजाावाढ दे ण्याची कायावाही केली नसन
ू दजाा वाढ
झाल्यास,

ग्रींर्ालयाींना

वाढीव

िासक्रकय

अनद
ु ान

शमळून

इमारत

भाडे,

ग्रींर्खरे दी, स््े िनरी, फनीचर इत्यादी खचा भागववण्यास मदत होईल, हे ही
खरे आहे काय,

77

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर ग्रींर्ालयास
दजाावाढ दे ण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.

ददनाींक ३१ माचा, २०११ अखेर औरीं गाबाद ग्जल्ह्यात ४१२ ग्रींर्ालये

होती, तर ददनाींक ३१ माचा, २०१८ अखेर ४२० ग्रींर्ालये आहे त. सन २०१०-११
मध्ये दजाा वाढीसाठी प्राप्त ६८ प्रस्तावापैकी ४४ ग्रींर्ालयाींना दजोन्नती

दे ण्यात आली. सन २०११-१२ मध्ये दजाा वाढीसाठी प्राप्त ९० प्रस्तावापैकी ३५
ग्रींर्ालयाींना दजोन्नती दे ण्यात आली.

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

राज्यातील तलािाांच्या सांिधयनासाठी तनधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(७०)

*

४१७४० श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय भाई

जगताप, श्री.अमरना् राजरू िर, श्री.जनादय न चाांदरू िर, श्री.रामहरी रुपनिर :
सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)
१४

राज्यातील

तलावाींसाठी

तलाव

ददलेला

सींवधान

ननधी

प्रकल्पाींतगात

रत्नाधगरी

सन

ग्जल्ह्यातील

२०१७-१८
११

मध्ये

तलावाींच्या

सींवधानासाठी मींजरू केल्याची मादहती माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदिानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील ३६ ग्जल्हयाींपक
ै ी फक्त रत्नाधगरी या एकाच
ग्जल्ह्यातील ११ तलावाींसाठी ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यामागील कारणे व
राज्यात मोठ्या प्रमाणात दषु काळ पररग्स्र्ती ननमााण होत असतानाही इतर
ग्जल्ह्यातील तलावाींच्या सींवधानासाठी ननधी उपलब्ध करुन न दे ण्यामागील
कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने तलावाींच्या सींवधानासाठी ननधी उपलब्ध
ु ग
करुन दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.रामदास िदम : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) सदर योजनेचा समावेि हा अववभाज्य योजनेच्या प्रकारात मोडत

असल्याने ननधीचे ववभागननहाय वा्प करणे अपेक्षक्षत नाही. तर्ावप स्र्ाननक

सींस्र्ाकडून ववदहत नमन्
ु यातील प्रस्तावाबाबत ननधीची मागणी आल्यास
सक
ु ाणू सशमतीच्या बैठकीतील ननणायानस
ु ार ननधी ववतररत करण्यात येतो.
राज्यात आतापयांत ववववध ग्जल्ह्यातील एकूण ५७ तलावाींना मान्यता दे ण्यात
आली आहे .

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

अस्जांठा (स्ज.षरां गाबाद) ये्ील नेहरु मेमोररयल
उदय ू हायस्िूलमध्ये गैरप्रिार झाल्याबाबत
(७१)

*

४३६११ श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफय भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील :
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अग्जींठा (ग्ज.औरीं गाबाद) येर्ील नेहरु मेमोररयल उदा ू हायस्कूलमध्ये

बारावीच्या पररक्षेत शिक्षकाींनी बसवलेल्या मळ
ु ववद्यार्थयाांच्या जागेवर बोगस
ववद्यार्थयाांनी पेपर ददल्याचे ददनाींक १ माचा, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी दल
ा करण्यासाठी महाववद्यालयाचे सीसी्ीव्ही
ु क्ष
कॅमेरे पररक्षेच्या आधीपासन
ू मद्द
ु ाम बींद ठे वण्यात आले होते, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार सींबधीं धत दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

79

(३) नोंदणीकृत सात ववद्यार्थयाांवर राज्य मींडळ शिक्षासच
ू ीनस
ु ार जुल,ै २०२०
पयांत परीक्षेस बसण्यास प्रनतबींध करण्यात आला आहे . तसेच सदर प्रकरणी
पोलीस स््े िन, अग्जींठा येर्े गन्
ु हा नोंदववला आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यात सहायि प्राध्यापिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(७२)

*

४२७२४ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०८३६ ला ददनाांि १६ माचय, २०१८ रोजी ददलेल्या
उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय उच्च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सहायक प्राध्यापकाींच्या सम
ु ारे १० हजार जागा ररक्त असन
ू

पात्रता धारकाींची सींख्या ५० हजाराींवर गेल्याचे माहे मे, २०१८ च्या पदहल्या
आठवड्यात ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासनाने ददनाींक २३ मे, २०१७ रोजी सध
ु ारीत आकृनतबींध
आणण आधर्ाक कारण दे त सहाययक प्राध्यापक होण्यासाठी पात्र असणाऱ्या
हजारो पीएचडी ने्-से् धारकाींची कोंडी झाल्याने अनेक पीएचडीधारक

ताशसका तत्वावर माशसक पाच ते सहा हजार इतक्या कमी वेतनावर काम
करीत आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शिक्षण क्षेत्रातील सवोच्च समजली जाणारी पीएचडी ही पदवी
घेऊन प्राध्यापक होण्यासाठी ने्-से् परीक्षा उत्तीणा झालेल्याींना कमी
पगारात काम करावे लागते, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

िासनाने

चौकिी

करुन

सहाययक

प्राध्यापकाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,

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

अधधव्याख्यात्याींच्या ररक्त पदाींमळ
ु े ववद्यार्थयाांचे िैक्षणणक नक
ु सान

होऊ नये यासाठी िैक्षणणक काम पण
ू ा करण्यासाठी ताशसका तत्वावरील
अभ्यागत अधधव्याख्याता ननयक्
ु तीची तरतद
ु आहे . त्यानस
ु ार ताशसका तत्वावर
अधधव्याख्याता ननयक्
ु ती करुन ववद्यार्थयाांचे िैक्षणणक नक
ु सान होऊ नये
याची काळजी घेण्यात येत.े

(३) उच्च व तींत्र शिक्षण ववभागाच्या ददनाींक ५/११/२००८ च्या िासन

ननणायातील तरतद
ु ीनस
ू ार ताशसका तत्वावरील अभ्यागत अधधव्याख्यात्याींना
ताशसका तत्वावर मानधन दे ण्यात येत.े

(४) व (५) ववत्त ववभागाच्या प्रचशलत धोरणानस
ु ार पदाींच्या आढाव्यास
/आकृनतबींधास अींनतम मींजरू ी शमळण्याच्या अनर्
ीं ाने आवश्यक तो प्रस्ताव
ु ग
ववत्त्ा ववभागास सादर करण्यात आला आहे .

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

राज्यातील महाविदयालयाांना स्िायत्ता दे ण्याच्या प्रस्तािाबाबत
(७३)

*

४२८७४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफय भाई

जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील,
श्री.जनादय न चाांदरू िर, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरना्
राजूरिर,

आकिय.अनांत

गाडगीळ,

श्री.चांद्रिाांत

रघि
ां ी,
ु श

डॉ.सध
ु ीर

ताांबे :

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

(१) राज्यातील उच्चतम िैक्षणणक गण
ु वत्ता प्राप्त करणाऱ्या महाववद्यालयाींना
ववत्तीय स्वायत्ता दे ण्याच्या प्रस्तावाचा फेरववचार करण्याचे िासनाच्या
ववचाराधीन असन
ू ववत्तीय स्वायत्ता शमळणाऱ्या महाववद्यालयाींना िैक्षणणक

िल्
ु क आकारणी, शिक्षक व शिक्षकेतर पदे भरणे, परीक्षा घेणे इत्यादी
अधधकार शमळणार आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत ननणाय घेण्यात आला आहे काय, ननणायाचे स्वरुप
काय आहे व सदर ननणाय घेण्याची कारणे काय आहे त,
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(३) असल्यास, महाववद्यालयाींना ववत्तीय स्वायत्ता ददल्यानींतर िासनाचे

त्यावर ननयींत्रण राहणार नसल्यामळ
ु े सवासामान्य ववद्यार्थयाांचे उच्च शिक्षण

महागणार असन
त्याींच्यावर उच्च शिक्षणापासन
वींधचत राहण्याची वेळ
ू
ू

येण्याची िक्यता असल्यामळ
ु े अिा ववद्यार्थयाांना ददलासा दे ण्यासाठी कोणता
ववचार करण्यात येणार आहे,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर प्रस्तावाचा
फेरववचार करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.विनोद तािडे : (१) व (२) हे अींित: खरे आहे .

महाववद्यालये व ववद्यापीठाींना स्वायत्ता दे ण्याबाबत राज्य िासनाने

ददनाींक २८ मे, २०१८ च्या िासन ननणायान्वये केंद्र िासनाच्या मानव

सींसाधन मींत्रालयाची ददनाींक १२ फेब्रव
ु ारी, २०१८ ची अधधसच
ू ना ग्स्वकृत केली

आहे . सदर अधधसच
ू नेन्वये महाववद्यालये व ववद्यापीठाींना स्वायत्ता प्रदान
करण्यात आली आहे .

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

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

शशक्षि/शशक्षिेतर िमयचाऱ्याांना जन
ु ी पेन्शन योजना लागू िरण्याबाबत
(७४)

*

४२२८८ डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि

ऊफय भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.विक्रम
िाळे , श्री.सततश चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.खिाजा
बेग, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरना् राजूरिर, श्री.सभ
ु ाष

झाांबड, श्री.हररशसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८००३
ला ददनाांि ९ माचय, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय
शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) िासनाने माहे नोव्हें बर, २००५ पव
ू ी ननयक्
ु त व त्यानींतर ्प्या्प्याने १००
्क्के अनद
ु ानास पात्र, अींित: अनद
ु ाननत, ववनाअनद
ु ाननत िाळे त कायारत

शिक्षक व शिक्षकेतराींना जुनी पेन्िन योजना लागू करण्यासाठी ननयक्
ु त
कमाचारी पेन्िन सींघर्ा सशमतीने िासनाकडे लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केली

तसेच शिक्षकाींच्या ववववध सींघ्नाींनी राज्यातील ग्जल्हाधधकारी कायाालयासमोर

ननदिाने केल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

माहे

नोव्हें बर,

२००५

पव
ू ी

ववनाअनद
ु ाननत

व

अींितः

अनद
ु ाननत िाळे त सेवा करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कमाचाऱ्याींना जुनी
भववषय ननवााह ननधी योजना लागू करण्यासाठी सींबधीं धत कमाचाऱ्याींनी मा.उच्च

न्यायालय मब
ुीं ई, औरीं गाबाद खींडपीठ व नागपरू खींडपीठ या दठकाणी याधचका
दाखल केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील ददनाींक १ नोव्हें बर, २००५ पव
ू ी सेवेत आलेल्या

ववनाअनद
ु ान िाळा, वगा तक
ु ड्या तसेच अींित: अनद
ु ाननत िाळा व वगा
तक
ु ड्यावरील कायारत शिक्षकाींना जन
ु ी पेन्िन योजना लागू करण्याबाबत
मा.उच्च न्यायालयाने अींतररम आदे ि दे ऊन सदर याधचकाकत्याांना जुन्या
भववषय ननवााह ननधीचे सवा लाभ दे ण्याबाबत आदे ि ददले आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, माहे नोव्हें बर, २००५ नींतर िासकीय सेवेत रुजू होणाऱ्या

कमाचाऱ्याींसाठी िासनाने जन
ु ी पेन्िन योजना रद्द करुन नववन डीसीपीएस
योजना लागू केली, परीं तु ती योजना रद्द करुन जुनी पेन्िन योजना लागू
करण्यासाठी सींबधीं धत कमाचाऱ्याींनी िासनाच्या ववरोधात आींदोलने, उपोर्णे
केली, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन उक्त मागणीची व

आींदोलनाची दखल घेऊन ददनाींक १ नोव्हें बर, २००५ पव
ू ी सेवेत आलेल्या

ववनाअनद
ु ान िाळा, वगा तक
ु ड्या तसेच अनद
ु ाननत िाळा व वगा तक
ु ड्यावरील
कायारत शिक्षकाींना व कमाचाऱ्याींना जुनी पेन्िन योजना लागू करण्याबाबत
कायावाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.विनोद तािडे : (१) ते (५) होय, हे खरे आहे . सदर प्रकरणी मा.उच्च
न्यायालयासमोर एक त्रत सन
सद्य:ग्स्र्तीत प्रकरण
ु ावणी झाली असन
ू
न्यायप्रववषठ आहे . अींनतम ननणाय झालेला नाही.
-----------------

महाराष्ट्र प्रदष
ू ण तनयां्रशण मांडळाच्या िमयचाऱ्याांना
िुटूांब तनित्ृ तीिेतन दे ण्याबाबत

(७५)
दत्त,

*

४३८३३ श्री.अशोि ऊफय भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय
श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्रीमती

हुस्नबानू खशलफे, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े
श्री.हररशसांग राठोड, श्री.अमरना् राजरू िर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.आनांदराि
पाटील : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िासनाच्या सन २००५ पयांत सेवेत रुजू झालेल्या राज्यातील िासकीय
कमाचाऱ्याींना कु्ूींब ननवत्ृ तीवेतन दे ण्यात येत,े परीं तु िासनाच्या पयाावरण
ववभागाच्या अधधपत्याखाली असलेल्या महाराषर प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळामध्ये

सन २००५ पयांत सेवेत रुजु झालेल्या कमाचाऱ्याींना कु्ूींब ननवत्ृ तीवेतन दे ण्यात
येत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २००५ पयांत सेवेत असलेल्या कमाचाऱ्याींना कु्ूींब

ननवत्ृ तीवेतन दे ण्यासाठी महाराषर प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळाने १५० को्ी

रुपयाींची तरतद
ू केली असन
ू ही, सींबधीं धत कमाचाऱ्याींना कु्ूींब ननवत्ृ तीवेतन न
दे ण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन महाराषर प्रदर्
ू ण
ननयींत्रण मींडळाच्या कमाचाऱ्याींना कु्ूींब ननवत्ृ तीवेतन दे ण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) महाराषर प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळातील २००५ पयांत सेवेत असलेल्या
अधधकारी/कमाचाऱ्याींना

कु्ूींब

ननवत्ृ तीवेतन

दे ण्याचा

प्रस्ताव

याबाबतचा

कोणताही भार िासनावर येणार नाही या तपिीलासह ववत्त ववभागास सादर
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करण्यात आला होता. तर्ावप, सदर प्रस्ताव ववत्त ववभागाने अमान्य केला

होता. महाराषर प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळातील २००५ पयांत सेवेत असलेल्या
अधधकारी/कमाचाऱ्याींना

कु्ूींब

ननवत्ृ तीवेतन

दे ण्याचा

सध
ु ारीत

प्रस्ताव

याबाबतचा कोणताही भार िासनावर येणार नाही या तपिीलासह ववत्त
ववभागास पन्
ु हा सादर करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

राजपरु ी (ता.मरु
ु ड, स्ज.रायगड) गािासाठी वपण्याचे
पाणी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(७६)

*

४३१४९ श्री.जगन्ना् शशांदे : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच् ता

मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजपरु ी (ता.मरु
ु ड, ग्ज.रायगड) ग्रामपींचायतीसाठी पाण्याची ्ीं चाइा भासू
नये म्हणून रायगड ग्जल्हा पररर्दे माफात राजपरु ी, माझेरी, डोंगरी आदी
३ गावाींसाठी ३ को्ी ३५ लाख रुपयाींची पाण्याची योजना राबववण्यात आली,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू योजना पण
ू ा होऊन एक वर्ाापेक्षा अधधक कालावधी
लो्ला तरी उक्त गावाींना वपण्याचे पाणी उपलब्ध न झाल्याने गावातील

लोकाींना पाण्यासाठी इतरत्र भ्कावे लागत आहे तसेच येर्ील ववदहरी कोरड्या
पडल्या

असल्याने

गावातील

मदहलाींना

गावाच्या

बाहे र

मरु
ु डला

येऊन

बैलगाडीतन
ू पाणी वाहून न्यावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) तसेच उक्त गावाींसाठी २ को्ीहून अधधक खचा करुन पाणीपरु वठा योजना
लागू करुनही सदर गावाींना एक र्ेंबही पाणी शमळाले नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन राजपरु ी येर्ील
पाणी्ीं चाई दरू करण्याकरीता कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) हे खरे नाही.
राजपरु ी

राजपरु ी

पाणीपरु वठा

कोळीवाडा,

माझेरी

योजनेमधील

डोंगरी,

समाववषठ

आददवासीवाडी

राजपरु ी

या

गावाींना

मोहल्ला,

स्वतींत्र

पाण्याच्या साठवण ्ाक्या बाींधून पाणीपरु वठा सरु
केलेला आहे . वीज
ु
मींडळाकडील अननयशमत वीज परु वठ्यामळ
ु े काही कालावधीसाठी या गावाींना
अपरु ा पाणीपरु वठा होत होता. दरम्यानच्या कालावधीत वीज मींडळाकडून

परु े िा दाबाने वीज परु वठा झाल्याने सवा गावाींना ननयशमतपणे पाणीपरु वठा

सरु
ु करण्यात आलेला आहे . ग्रामीण पाणीपरु वठा व स्वच्छता सशमतीकडून
सदर योजना ददनाींक १६/०४/२०१८ पासन
ू ग्रामपींचायतीकडे हस्ताींतरीत केलेली
आहे . सद्य:ग्स्र्तीत ग्रामपींचायतीकडून सरु ळीत पाणीपरु वठा सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

सोमेश्िरनगर (ता.बारामती, स्ज.पुणे) ये्ील
नीरा नदीपा्रशातील प्रदष
ू ण रोखण्याबाबत

(७७)

*

४३७४३ श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोमेश्वरनगर (ता.बारामती, ग्ज.पण
ु े) येर्ील नीरा नदीपात्रात सोमेश्वर व

मालेगाींव सहकारी साखर कारखाना व खाजगी कींपन्याींकडून रसायनशमधश्रत
पाणी सोडले जात असल्याने नीरा नदीचे पाणी दवू र्त होत असल्याचे माहे
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार नीरा नदीचे प्रदर्
ू ण रोखण्याबाबत कायावाही
करुन रसायनशमधश्रत पाणी नदीपात्रात सोडणाऱ्या साखर कारखाने व खाजगी
कींपन्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.रामदास िदम : (१) हे खरे आहे .

(२) सदर तिारीच्या अनर्
ीं ाने पाहणी केली असता मे.माळे गाव सहकारी
ु ग

साखर कारखाना शल. या उद्योगाला ददनाींक ०५/०१/२०१८ रोजी प्रस्ताववत
आदे ि

व

ददनाींक

२५/०५/२०१८

रोजी

अींतररम

ननदे ि

दे ऊन

रक्कम

रुपये १ लाखाची बँक हमी दीं डात्मक स्वरुपात जप्त केली आहे . तसेच

मे.श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना शल. उद्योगाला ददनाींक १५/०१/२०१८
रोजी समजपत्र दे ण्यात आले आहे त. सद्य:ग्स्र्तीत दोन्ही कारखाने बींद
अवस्र्ेत असन
ू त्याींचे कुठल्याही प्रकारचे साींडपाणी नदीमध्ये शमसळत नाही.
तसेच तिारीमध्ये नमद
ू इतर उद्योगातन
ु नदीमध्ये साींडपाणी जात नाही.
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.

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

विधान भिन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद

______________________________________________________
मुद्रणपूवा सवा प्रक्रिया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: िासकीय मुद्रणालय, नागपूर.

