महाराष्ट्र विधानपररषद
चौथे अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
गरु
ु िार, ददनाांि १४ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण २३, १९३९ (शिे)
(१) शालेय शशक्षण, क्रीिा ि यि
ु ि िल्याण, उच्च

ि तांत्र शशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतति िायय,
अल्पसांखयाांि वििास ि िक्फ मांत्री

(२) अन्न ि नागरी परु िठा, ग्राहि सांरक्षण, अन्न
ि औषध प्रशासन, सांसदीय िायय मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

(३) पयायिरण मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ९४
-------------------------------------

मुसस्लम समाााला ररक्षण दे ्याबाबत
(१)

*

३४९९८ श्री.सांाय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.अशोि ऊफय भाई ागताप, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.हररशसांग राठोि, श्रीमती
हुस्नबानू खशलफे, श्री.सतेा ऊफय बांटी पाटील, श्री.धनांाय मि
ुां ,े श्री.अमरशसांह
पांडित, श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.ायिांतराि ााधि, श्री.नरें द्र

पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१४०३ ला ददनाांि २५ ाुल,ै २०१७ रोाी

ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मसु ्लम समााा्या स्ागिग

ि्कासासाी सामान्य ्रशाासन ि्ाागा्या

अध्यादे ााव्दारे राज्यातील मसु ्लम समाााला ाासकीय से्ा, ाैक्षण क सोयी
सिु ्धा इत्यादी मध्ये ५ ्क्के आरक्ष

दे ण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

मा.उ्च

न्यायालयाने

अींतरीम

आदे ााव्दारे

मसु ्लम

समााासाी खाागी ि्नाअनद
ु ाननत सीं््ाींमधील ्रश्ेा ् ाासकीय से्ेतील
ारतीसाी ददलेल्या आरक्ष ाला ््िगती ददली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, मसु ्लम समााासाी
्रश्ेाासाी

५ ्क्के आरक्ष

नोकरीमध्ये ् ाैक्षण क सीं््ेतील

दे ण्याबाबत मा.उ्च न्यायालयाने घेतलेल्या

नन य
ण ाचे ््रुप काय आहे,

(४) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन मसु ्लम समाााला
आरक्ष

दे ण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) होय.
(२) होय.

(३) ् (४) सामान्य ्रशाासन ि्ााग, ददनाींक ९ ाुल,ै २०१४ रोाी्या
अध्यादे ााद््ारे मसु ्लम समााासाी
्रश्ेाासाी ५% आरक्ष

नोकरीमध्ये ् ाैक्षण क सीं््ेमध्ये

दे ण्यात आले होते.

याबाबत मा.उ्च न्यायालयामध्ये यािचका दाखल करण्यात आल्या

होत्या. मा.उ्च न्यायालयाने ददनाींक १४ नोव्हें बर, २०१४ रोाी अींतररम

नन य
ण ददला आहे ् सदर अींतररम आदे ााव्दारे ाासकीय ् अनद
ु ाननत
ाैक्षण क सीं््ेमध्ये ्रश्ेाासाी

ददलेले आरक्ष

अबािधत ीे ्ण्यात आले

आहे . परीं तु खाागी ि्नाअनद
ु ाननत सीं््ाींमधील ्रश्ेा ् ाासकीय से्ेतील
ारतीसाी

ददलेल्या आरक्ष ाला ््िगती ददली आहे . सदर अध्यादे ााचे

ददनाींक २३ डिसेंबर, २०१४ पयगत कायद्यात रुपाींतर न झाल्याने सदर
अध्यादे ा व्यपगत झाला आहे .
सदर ्रशकर

मा.उ्च न्यायालयात अींनतम नन य
ण ासाी

्रशलींबबत

आहे . याबाबत मा.उ्च न्यायालया्या अींनतम नन य
ण ानस
ु ार आ्श्यक ती
कायण्ाही करण्यात येईल.
(५) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

-----------------
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राज्यातील अनुदानास पात्र म्हणून शासन रदे श
तनगयशमत िेलेल्या शाळाांच्या अनुदानाबाबत
(२)

*

३५८५१ िॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.विक्रम िाळे , श्री.सततश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय

सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांि,े श्री.बाळाराम पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांाय
दत्त, श्री.अशोि ऊफय भाई ागताप, श्री.अमरशसांह पांडित, िॉ.अपि
ू य दहरे ,
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ्रशा्ममक, माध्यममक ् उ्च माध्यममक ााळे ्या सम
ु ारे २

हाार ि्नाअनद
राज्यातील कायम ि्नाअनद
ु ाननत ााळा असन
ू
ु ाना्रून
अनद
ण ददनाींक १ फेब्र्
ु ानास पात्र ााळाींना ाासन नन य
ु ारी, २०१७ अन््ये
सरसक् २० % अनद
ु ान ि्तरीत करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच अनद
ु ानास पात्र ीरलेल्या ददनाींक १ ् २ ाुल,ै २०१६ रोाी्या

ाासन आदे ाातील ााळा ् ्गण तक
ु ड्या ् अनद
ु ानास पात्र ााळाींची यादी
घोिित करुन अनद
ण होऊन सध्
ु ान दे ण्याचा नन य
ु दा ननधी उपलब्ध करुन
ददला ाात नाही तसेच अघोिित ााळाींना ल्करच ननधी सहीत घोिित

करण्याबाबत मा.ाालेय माक्ष मींत्री याींनी आश््ासन ददल्याचे माहे सप््ें बर,
२०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान ननदाणनास आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अनद
ु ानाअाा्ी मागील १७ ्िाणपासन
ू या ााळाींमधील माक्षक
् माक्षकेतर कमणचारी त्
ु पज्
ुीं या ्ेतना्र काम करीत असन
ू ाासना्या या

्ेळकाढू धोर ाचा ननिेध करण्यासाी या ि्नाअनद
ु ाननत ााळाींमधील हाारो
माक्षकाींनी ददनाींक ६ सप््ें बर, २०१७ रोाी अन्ा ी ि्द्यादानाचे काम केले,

हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, राज्यातील मल्
ु याींकन झालेल्या कननषी महाि्द्यालयाींचे
अनद
असलेली सकारात्मक
ु ान ि्तरीत करण्याबाबत ाासन्तरा्र सरु
ु
कायण्ाही पु ण झाली आहे काय,
(५) असल्यास, राज्यातील गेली १६ ते १७ ्िाणपासन
ू अनद
ु ाना्या ्रशनतक्षेत

असलेल्या स्णच ि्नाअनद
ु ान तत््ा्रील ााळाींना अनद
ु ाना्या ााचक
अ्ी-ाती मा्ील करून सरसक् २० % अनद
ु ान मींारु करण्यात या्ी, अाी
आग्रही माग ी सींबिीं धत ााळा, व्य्््ापन, माक्षक ् ि्नाअनद
ु ाननत
सींघ्नाींकिून सातत्याने करण्यात येत असल्या्या पाश््णाम
ु ी्र माक्षक
सींघ्नाकिून आींदोलने ् मोचे करण्यात आलेली आहे त, हे ही खरे आहे
काय,
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(६) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन सदर पात्र झालेल्या
ााळा ् ्गण तक
ु ड्या आण

पात्र होण्या्या ्रशनतक्षेत असलेल्या ााळा ् ्गण

तक
ु ड्या याींना अनद
ु ानास पात्र यह ून घोिित करून अनद
ु ान दे ेबाबत तसेच

ाासन आदे ाा्रशमा े २०% अनद
ु ान ि्तरीत केलेल्या ााळाींना पढ
ु ील ्प्पा
दे ण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ?
श्री.विनोद ताििे : (१) होय.

(२) ् (३) ददनाींक १ ् २ ाल
ण ान््ये अनद
ु ,ै २०१६ ्या ाासन नन य
ु ानास
पात्र घोिित केलेल्या ााळाींना अनद
ीं ाने आ्श्यक
ु ान मींाूर करण्या्या अनि
ु ग
कायण्ाही सरु
ु आहे .

(४) याबाबत आ्श्यक कायण्ाही सरु
ु आहे .

(५) आींदोलने ् मोचे काढण्यात आले. ाैक्षण क गु ्त्ता राखण्या्या
दृष्ीने आ्श्यक अ्ी ् ातीं ि्दहत करण्यात आलेल्या आहे त. त्या ााचक
नाहीत.

(६) याबाबत आ्श्यक कायण्ाही सरु
ु आहे .
-----------------

ददनाांि १ नोव्हें बर, २००५ पूिी तनयुक्त झालेल्या शशक्षिाांचे
भविष्ट्य तनिायह तनधी खाते पूिि
य त सुरू िर्याबाबत

(३)

*

३५४७३ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांिे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ददनाींक १ नोव्हें बर, २००५ प्
ू ी अींातः अनद
ु ाननत ााळे तील ननयक्
ु त

झालेल्या माक्षक ् माक्षकेतर कमणचाऱयाींचे ाि्षय नन्ाणह ननधी खाते
काढण्यात आले होते, परीं तु ते खाते आि्णक ्िण २०११-१२ पासन
ू ाासनाने
बींद केले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

त्याि्रूध्द

राज्यातील

सम
ु ारे

८००

माक्षक/कमणचाऱयाींनी

मा.उ्च न्यायालय मब
ींु ई, औरीं गाबाद खींिपीी ् नागपरू खींिपीी या दीका ी
यािचका दाखल केल्या त्या यािचकाीं्र मा.उ्च न्यायालयाने नन य
ण दे ऊन
ाासना्या आदे ााला ््गनादे ा ददल्याने ्रश्म २२८ माक्षकाींचे ाि्षय
नन्ाणह ननधी खाते प्
ण त सरू
ू ्
ु करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उ्णररत ६६२ माक्षक/कमणचाऱयाीं्या ्रशकर ीसध्
ु दा मा.उ्च

न्यायालयाने नन य
ण
दे ऊन ाासना्या आदे ाास ््गनादे ा ददला, परीं तु
ाासनाने या न्यायालयीन आदे ााची अींमलबाा् ी अद्यापपयगत केली नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त ्रशकर ी नागपरू ि्ाागा्या लोक्रशनतननधीींनी माहे

ऑग््, २०१७ तसेच ददनाींक ०१ ऑक््ोबर, २०१७ रोाी ्ा त्यासम
ु ारास
ाासनास

नन्ेदन

पाी्न
ू

या

६६२

माक्षकाीं्या

्रशकर ी

न्यायालयीन

आदे ााची अींमलबाा् ी त््रीत करण्यात या्ी अाी ि्नींती केली, हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन सदर योानेचा लाा
उ्णररत कमणचाऱयाींना दे ण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत
आहे,

(६) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) होय हे खरे आहे .
(२) होय हे खरे आहे .
(३) अींात: खरे आहे .
(४) होय.

(५) माक्ष
्रशकर

सींचालनालयाने क्षेबत्रय अिधकाऱयाींना सच
ू ना ददलेल्या आहे त.

न्याय ्रशि्षी आहे .

(६) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

राज्यातील शशक्षि/ शशक्षिेतराांना सावित्रीबाई फुले-फाततमा शेख
ररोग्य िुटुांब योाना लागू िर्याबाबत

(४)

*

३५२४० श्री.िवपल पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांि,े

श्री.धनांाय

मि
ुां ,े

श्री.ायिांतराि

ााधि,

श्री.अमरशसांह

पांडित,

श्री.सततश

चव्हाण, अॅि.तनरां ान िािखरे , िॉ.अपि
ू य दहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२२७०
ला ददनाांि २५ ाुल,ै २०१७ रोाी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय
शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) माक्षकाींना त्याीं्या ज्ञानदाना्या ्रशक्रियेत अि्ळे ननमाण
यासाी

होऊ नये

ाासनाकिून ि्ि्ध योाना सरु
ाालेय माक्ष
ु केल्या असन
ू

ि्ाागाने राज्यातील माक्षक ् त्याीं्या कु्ुींबबयाीं्या आरोग्यासाी हो ारा
खचण ाागि्ण्यासाी मेडिकल योाना लागू केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मेडिकल योानेस ाा्त ्ेळ लागत असन
ू ही योाना
खिचणक असल्याने सदर योाना बींद करुन कॅालेस मेडिकल योाना सरु
ु
करण्यासाी माक्षक सींघ्ना ् लोक्रशनतननधीींनी माग ी केली आहे, हे ही
खरे आहे काय,
(३)

तसेच,

महात्मा

ज्योनतबा

फुले

ाी्नदायी

योानेत

साल्हाननहाय

रूग् ालये ् से्ा उपलब्ध असन
ू या योानेखाली अिधक चाींगल्या ्रशकारे
आरोग्य

सिु ्धा

योाने्रील
कममान्र

कमी

खचाणची

हो ारा

खचाणत

सव्दरुक्ती

अना्श्यक

उपलब्ध

्ाळ े,

खचण

असल्याने

ि्मा

्ाळ े

्

एकाच

अमाकताण
माक्षक

्

्रशकार्या

नेमण्यासाी

माक्षकेतर

कमणचाऱयाींना ् त्याीं्या कु्ूींबबयाींना अिधक चाींगल्या आरोग्य सिु ्धा उपलब्ध
होण्या्या

दृष्ीकोनातन
ु

माक्ष

ि्ाागासाी

दे खील

ाासन

कामगार

ि्ाागा्या धती्रच महात्मा ज्योतीबा फुले ाी्नदायी योानेत समाि्ष्
करून आ

ेबाबत लोक्रशनतननधीींनी माहे ाल
ु ,ै २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान

मा.ाालेय माक्ष

मींत्री याींना लेखी पत्र ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, महाराषर पोलीस कु्ुींब आरोग्य योाने्रशमा े राज्यातील
्रशा्ममक, माध्यममक ् उ्च माध्यममक ि्द्यालयातील माक्षक/माक्षकेतर

कमणचाऱयाींना कॅालेस कािाणची साि्त्रीबाई फुले-फानतमा ाेख आरोग्य कु्ुींब
योाना माचण प्
ू ी लागू करण्याची मा.ाालेय माक्ष

मींत्री याींनी नागपरू

अिध्ेानात घोि ा करुनही त्याची अींमलबाा् ी झालेली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त योानेची अींमलबाा् ी कधी हो ार, त्याबाबत को ता
नन य
ण घेण्यात आला आहे तसेच सदर योानेचे ्ोिक्यात ््रुप काय आहे ?
श्री.विनोद ताििे : (१) अींातः खरे आहे .
(२) अींातः खरे आहे .
(३) होय.
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(४) ् (५) नाही. त्ािप, राज्यातील माक्षक/माक्षकेतर कमणचाऱयाींना कॅालेस
आरोग्य योाना लागू करण्याची घोि ा मा.ाालेय माक्ष मींत्री याींनी केली
होती. सदर योाना लागू करण्याबाबतची कायण्ाही ाासन्तरा्र सरु
ु आहे .
-----------------

अपांग समािेशशत शशक्षण योाना (माध्यशमि स्तर) अांतगयत
िाययरत विशेष शशक्षि ि पररचराांचे िेतन अदा िर्याबाबत
(५)

*

३५१९८ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

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

योाना (माध्यममक ्तर) अींतगणत कायणरत

११८५ ि्ाेि माक्षक ् ७२ पररचराीं्या ददनाींक ७ ाुल,ै २०१५ ्या ाासन
नन य
ण ानस
ु ार समाप्त करण्यात आलेल्या से्ा ाासनाने ददनाींक ५ ााने्ारी,
२०१७ ्या आदे ाानस
ु ार ् माक्ष

सींचालक (्रशा्ममक), पु े याीं्या ददनाींक

२१ ााने्ारी, २०१७ ्या पत्रानस
ु ार पन्
ु हा पन
ु :ण ्रश्तािपत केल्या, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, ि्ाेि माक्षक ् पररचराींचे ननयक्
ु तीपासन
ु चे ४ ते ५
्िाणपासन
ू चे ्कीत ् ननयममत ्ेतन अदा करण्यात आले नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

या्रशकर ी

सींघ्ने्या्तीने

तसेच

नागपरू

ि्ाागा्या

लोक्रशनतननधीींनी ाासनास अनेक ्ेळा नन्ेदन पाी्न
ू स्ण ि्ाेि माक्षक ्
पररचराींना राज्य ाासना्या से्ेत कायम करून ्कीत ् ननयममत ्ेतन

अदा करण्याबाबत ाासनाचे लक्ष ्ेधण्यासाी ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१७
पासन
ू सींि्धान चौक, नागपरू ये्े बेमद
ु त धर े आींदोलन सरू
ु केले, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन ि्ाेि माक्षक ्

पररचर याीं्या मागण्याीं्र नन य
ण घेण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
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श्री.विनोद ताििे : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.

(४) ् (५) ददनाींक ०८/११/२०१७ ्या ाासन नन य
ण ान््ये केंद्र ाासनाने पात्र
ीरि्लेल्या ८४० ि्ाेि माक्षकाींचे ्कीत ्ेतन अदा करण्यात आले आहे .
-----------------

येिला (सा.नाशशि) तालुक्यात निीन प्रादे शशि पाणीपुरिठा

(६)

*

योाना सुरु िर्याबाबत

३४८४० श्री.ायिांतराि ााधि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१८०२ ला

ददनाांि १ ऑगस्ट, २०१७ रोाी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय
पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ये्ला (सा.नामाक) तालक्
ु यातील रााापरू सह ४१ ्ीं चाईग्र्त गा्ाींसाी

मख्
ु यमींत्री ग्रामी पेयाल कायणिमामधन
ू न्ीन ्रशादे माक पा ीपरु ्ीा योाना
करण्यासाी महाराषर ाी्न ्रशािधकर मींिळाने ददनाींक ८ सप््ें बर, २०१७
्या पत्रान्व्ये ाासनास प्
ू व्ण य्हायणता अह्ाल सादर केला आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, प्
ीं ाने सदर ्रशादे माक
ू व्ण य्हायणता अह्ाला्या अनि
ु ग
पा ीपरु ्ीा योानेस मींारु ी दे ण्यासाी ््ाननक लोक्रशनतननधीींनी ददनाींक
९ ऑक््ोबर, २०१७ रोाी ्ा त्यासम
ु ारास ाासनाकिे माग ी केलेली आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन ये्ला तालक्
ु यातील
रााापरू सह ४१ ्ीं चाईग्र्त गा्ाींसाी ्रशादे माक पा ीपरु ्ीा योानेस मान्यता
दे ण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) होय.
(२) होय.

(३) ्रश्ताि्त मख्
ु यमींत्री ग्रामी

पेयाल कायणिम ्प्पा-०२ अींतगणत सदर ४१

्ीं चाईग्र्त गा्ाींसाी न्ीन ्रशादे माक पा ीपरु ्ीा योाना तयार करण्यासाी
्रशाप्त

झालेल्या

प्
ू व्ण य्हायणता

करण्यात येत आहे .

(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

अह्ालाची

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

छाननी

करण्याची

कायण्ाही
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एि भावषि पुस्ति योानेत अतनयशमतता झाल्याबाबत
(७)

*

३४९७४ अॅि.ायदे ि गायििाि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मागील ्िी्या द्ि्ााििक प्
ीं र राज्या्या माक्ष
ु तक योानेनत

ि्ाागाने या्िी एक ााििक प्
ु तकाची योाना आ ली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या योाने्या ननि्दे ्या ननयमाींची पत
ण ा न कर ाऱया काही
ू त

्रशकााकाींचा यात समा्ेा करण्यात आल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये ्ा
त्यादरययान ननदाणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ्रशकााक सींघ आण
योानेची ननयमा्ली िा्लन
ू आण
झालेल्या

्रशकााकाींि्रुध्द

तसेच

्रशकाान पररिद या दोन्ही सींघ्नाींनी

अधण्् कागदपत्रे दे ऊन ननि्दा ्रशाप्त
माक्ष

ि्ाागा्या

ननयमबाह्य

कारााराि्रोधात आींदोलन करण्याचा इाारा ददला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन को ती कायण्ाही
केली ्ा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) होय.
(२) नाही.
(३) होय.

(४) ् (५) पढ
ु ील चौकाी सरु
ु आहे .

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

पण
ु े शहरातील खाागी क्लासेसििून विद्यार्थयाांची
होणारी रधथयि फसिणि
ू रोख्याबाबत

(८)

*

३५२६७ श्री.अतनल भोसले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर,

अॅि.तनरां ान िािखरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) पु े ाहरात अमायाींबत्रकी, ्ैद्यकीय, पद्ी ् इतर व्या्सानयक
माक्ष ासाी

खाागी क्लासेसकिून मोीया ्रशमा ात माक्ष

ाल्
ु क घेऊन

ि्द्यार्थयागची आि्णक फस् ूक होत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये ्ा
त्यादरययान ननदाणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, चौकाीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार पु े ाहरातील ि्द्यार्थयागची आि्णक फस् क
ू
रोखण्याबाबत कायण्ाही करुन खाागी क्लाससे्र ननयींत्र

ीे ्ण्यासाी

को ती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) या सींदााणतील तिार आढळून आली नाही.

(२) राज्यातील खाागी माक् ी ्गाग्र ननयींत्र ाकरीता अिधननयम तयार
करण्या्या

०४/०१/२०१७

अनि
ीं ाने
ु ग

रोाी्या

ि्धेयकाचा
ाासन

मसद
ू ा

नन य
ण ान््ये

तयार

करण्यासाी

आयक्
ु त

अध्यक्षतेखाली सममती ््ापन करण्यात आली आहे .
(३) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

(माक्ष )

ददनाींक
याीं्या

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

मुांबई, ठाणे ि पुणे साल््यातील वितरण सांचात फेरफार िरणाऱ्या
पेरोल वितरण पांपचालिाांिर िारिाई िर्याबाबत

(९)

*

३४७८५ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय

भाई ागताप, श्री.सांाय दत्त, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.हररशसांग राठोि, श्रीमती

हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती सस्मता िाघ : सन्माननीय
अन्न ि नागरी परु िठा रिण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई, ीा े ् पु े या साल्ह्यातील पेरोल ि्तर

पींपा्र ि्तर

सींचात (डि्पेसन्सींग यनु न्) तसेच इलेक्रॉननक चीप्या सहाय्याने फेरफार
करुन ग्राहकाींना त्याींनी मोालेल्या क्रकीं मतीपेक्षा कमी इींधन दे ऊन त्याींची

फस् ूक केल्या्रशकर ी माहे ाून ते ऑक््ोबर, २०१७ या काला्धीत अन्न,
नागरी परु ्ीा ् ग्राहक सींरक्ष

ि्ाागा्या ्ैधमापन ाा्त्र ि्ाागाने काही

पेरोल पींप चालकाींि्रुध्द कार्ाई केली, हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच, पेरोल डिझेल्या ि्तर
माहे

ऑक््ोबर,

२०१७

्या

पींपा्रील चोरीस ्रशनतबींध घालण्यासाी

दस
ु ऱया

आी्ियात

आखण्यात

आलेल्या

उपाययोानाीं्र काही पेरोल कींपन्यानी ि्रोध दाणि्ला आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

्रशकर ी

ाासनाने

चौकाी

करुन

मागील

६

मदहन्याीं्या काला्धीत क्रकती इींधन चोरी्या घ्ना ननदाणनास आल्या ्

को त्या कींपन्याींनी त्याबाबत ि्रोध दाणि्ला, तसेच इींधन चोरी कर ाऱया
पेरोल पींप व्या्सानयकाीं्र कार्ाई करुन त्याींचे पर्ाने रद्द करण्याबाबत
को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे .

पोलीस आयक्
ु त, ीा े ाहर याीं्या गन्
ु हा ााखेने कळि्ल्यानस
ु ार

राज्यातील ि्ि्ध दीका ी पेरोल ् डिझेल पींप तपास ीकामी ्ैधमापन
ाा्त्र यींत्र ेतील क्षेबत्रय अिधकारी त्याींना उपलब्ध करुन दे ण्यात आले असन
ू
त्यानस
ु ार पोलीस आयक्
ु त ीा े ाहर याीं्या गन्
ु हा ााखेसोबत त्याीं्या
नेतत्ृ ्ाखाली तपास ी केली आहे .
(२) ् (३) होय, हे खरे आहे .

काही तेल उत्पादक कींपन्याींनी ि्रोध दाणि्ला होता.

्ैधमापन ाा्त्र यींत्र ेने ऑक््ोबर, २०१७ अखेर १०५३ इतक्या पेरोल

पींप आ््ापनाींची तपास ी करुन दे य मापापेक्षा कमी पेरोल/डिझेल दे े,

ि्दहत मद
ु तीत फेरपिताळ ी ् मद्र
ु ाींकन करुन न घे े ् आ्ेसष्त ््तु
ि्ियक तरतद
ु ीींचे उल्लींघन कर े याबाबत १०१ ्रशकर े नोंदि्ण्यात आलेली
आहे .

पेरोल पींप व्या्सानयकाींची पर्ाने रद्द करण्याचे अिधकार ्ैधमापन

ाा्त्र यींत्र ेकिे नाहीत.

(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

-----------------
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राज्यातील िररष्ट्ठ महाविद्यालयातील प्राचायाांना सुधाररत
(१०)

*

िेतनश्रेणी दे ्याबाबत

३५०६१ श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.सततश चव्हाण,

िॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३०१९४ ला
ददनाांि २० माचय, २०१७ रोाी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय उच्च
ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ्ररषी महाि्द्यालयातील ्रशाचायागना ददनाींक १ ााने्ारी,
२००६ पासन
ू रुपये ४३,०००/- ची सध
ु ाररत ्ेतनश्रे ी दे ण्याबाबत ् त्याींचे
से्ानन्त्ृ तीचे ्य ६५ ्िे करण्याबाबत ाासनाने को ता नन य
ण घेतला आहे,
(२) असल्यास, ाासनाने घेतलेल्या नन य
ण ाचे ््रुप काय आहे,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन को ती कायण्ाही
केली ्ा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?

श्री.विनोद ताििे : (१), (२) ् (३) राज्यातील अकृिि ि्द्यापीीे ् सींलसग्नत
महाि्द्यालयातील ्रशाचायागना ि्द्यापीी अनद
ु ान आयोगा्या माफाराीनस
ु ार
क्रकमान ्ेतन रू. ४३,०००/- करण्याबाबत ाासन्तरा्र ि्चारि्ननमय सरू
ु
आहे . त्यानस
ु ार ्रशाचायण पदाींसाी ्या प्
ू ी्या ् सध
ु ाररत अना
ु ्ा्या
अ्ीीं्या मद्
ु याीं्र ि्द्यापीी अनद
ु ान आयोगाचे अमा्रशाय मागि्ण्यात आले
होते. त्या्र ि्द्यापीी अनद
ु ान आयोगाकिून त्याीं्या ददनाींक २०/१०/२०१७
्या पत्रान््ये अमा्रशाय ्रशाप्त झाले असन
त्यास अनस
ू
ु रून ्रशाचायागना

रुपये ४३,०००/- क्रकमान ्ेतन लागू करण्या्या अनुिग
ीं ाने पढ
ु ील कायण्ाही
सरू
ु आहे .
ददनाींक १२ ाल
ण ान््ये राज्यातील उ्च ्
ु ,ै २०१६ ्या ाासन नन य
तींत्र माक्ष
ि्ाागा्या ननयींत्र ाखालील आदद्ासी, िोंगराळ ् ग्रामम

ाागातील अकृिि ि्द्यापीीे , सींलसग्नत ाासकीय सीं््ा / महाि्द्यालये,
अाासकीय अनद
ु ाननत महाि्द्यालये तसेच पद्ी, पदव्यत्ु तर ् पदि्का
सीं््ा इ. मधील ्रशाचायागचे ननयत्योमानानस
ु ार से्ानन्त्ृ तीचे ्य ६० ्रून
सरसक् ६५ ्िे करण्यात आलेले आहे . उ्णररत क्षेत्रातील ्रशाचायाग्या
ननयत्योमानानस
ु ार से्ानन्त्ृ ती्या ्योमयाणदेत ६० ्रून ६५ ्िे ्ाढ

करण्याबाबत ददनाींक ५ माचण, २०११, ददनाींक २३ नोव्हें बर, २०११ ् ददनाींक
२३ फेब्र्
ण ातील तरतद
ु ारी, २०१२ ्या ाासन नन य
ु ी कायम ीे ्ण्यात आलेल्या
आहे त.
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(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

अशभयाांत्रत्रिी महाविद्यालयातील ररक्त पदे भर्याबाबत
(११)

*

३५३७७ श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांाय मि
ुां ,े श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ायणी, श्री.अमरशसांह पांडित : ददनाांि २ ऑगस्ट, २०१७

रोाी सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे ि्यात रलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या
यादी क्रमाांि ४ मधील प्रश्न क्रमाांि २८८९९ ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत
सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) ाासकीय अमायाींबत्रकी महाि्द्यालय, औरीं गाबाद ये्ील ्रशाध्यापकाीं्या
मींाूर असलेल्या १३९ पदाींपक
ै ी ६१ ररक्त पदे ारण्याची कायण्ाही ाासनाने
केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, अमायाींबत्रकी महाि्द्यालयाची मख्
ु य इमारत ् कायणााळा
इमारतीचे छत खराब झाले असल्याने पा्साळयात सदर छत गळत असन
ू
सदर सीं््ेत २००० ि्द्या्ी माक्ष
घेत असल्याने ि्द्यार्थयाग्या

सरु क्षक्षततेसाी इमारतीींची दरु
ु ्ती करण्यासाी रुपये १ को्ी ४० लक्ष इतक्या
रकमेची ्रशाासकीय मान्यता दे ण्याची कायण्ाही पू ण झाली आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन महाि्द्यालयातील
ररक्त पदे ारुन इमारत दरु
ु ्तीसाी

ननधी दे ण्याबाबत को ती कायण्ाही

केली ्ा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) अींात: खरे आहे .

ररक्त पदे ारण्याची कायण्ाही सरु
ु आहे .

(२) होय, हे खरे आहे .

(३) राज्यातील ््ायत्त ् अ््ायत्त अमायाींबत्रकी महाि्द्यालयातील

माक्षकीय पदाीं्या बबींदन
ू ामा्ल्या ्रशमाण त करुन घेण्याची कायण्ाही सरु
ु
असन
ू

तद्नींतर

ररक्त

पदे

ारण्याबाबत

माग ीपत्रे सादर करण्यात येतील.

महाराषर

लोकसे्ा

आयोगास
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ाासकीय अमायाींबत्रकी महाि्द्यालय, औरीं गाबाद या सीं््े्या छत

दरु
ु ्ती्या बाींधकामासाी रुपये १४७.३९ लक्ष रकमेचे ्रशाासकीय मान्यतेचे

आदे ा ददनाींक ०३/०१/२०१७ रोाी ननगणममत करण्यात आले आहे त. या
कामासाी

ि्धीमींिळा्या चालू अिध्ेानात परू क

उपलब्ध करुन दे ण्याचे ्रश्ताि्त आहे .
(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

माग ीद््ारे

तरतद
ू

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

धाटाि (ता.रोहा, सा.रायगि) येथे म.औ.वि.महामांिळातील
रासायतनि िारखान्यातन
ू प्रदष
ु ण होत असल्याबाबत
(१२)

*

३५५९२ श्री.ायांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२४५० ला ददनाांि

८ ऑगस्ट, २०१७ रोाी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय पयायिरण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

धा्ा्

(ता.रोहा,

सा.रायगि)

ये्े

महाराषर

औद्योिगक

ि्कास

महामींिळातील रासायननक कारखान्यातन
केममकलयक्
ू
ु त साींिपा ी नदीत
सोिले ाात असन
ू माहे ऑग््, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान पिलेल्या
मस
ु ळधार पा्सात धा्ा् ये्ील रासायननक कींपनीतन
ू केममकलयक्
ु त पा ी

कींु िमलका नदी्या पात्रात तसेच धक्
ु या्या ्ेळी ह्ेत ्रशदिु ित ्ायू सोिण्यात
आल्याचे ननदाणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कारखान्यातन
ू सोिण्यात आलेले केममकलयक्
ु त साींिपा ी

ाेतात मारल्याने ाेतीचे नक
नागररकाींना त््चे्या आााराला
ु सान हो्न
ू
सामोरे ाा्े लागत असन
कींु िमलका नदीतील मासेही मर
ू
ननदाणनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

कारखान्यातन
ू

उपरोक्त

हो ारे

्रशकर ी

्रशदि
ू

ाासनाने

रोखण्यासाी

चौकाी

कायण्ाही

कारखान्याीं्र को ती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?

करुन

करुन

पा्ल्याचे

रासायननक

सींबिीं धत
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श्री.रामदास िदम : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) ् (४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

राज्यातील प्रशशक्षक्षत पदिीधर शशक्षिाांना
िेतनश्रेणी लागू िर्याबाबत
(१३)

*

३५६२७ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांि,े श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.बाळाराम पाटील, िॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.सततश चव्हाण, श्री.शरद रणवपसे,
श्री.रनांदराि

पाटील,

श्री.सांाय

दत्त,

श्री.अशोि

ऊफय

भाई

ागताप,

रकिय.अनांत गािगीळ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६२०५ ला ददनाांि ९ डिसेंबर,
२०१६ रोाी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात सन २००९ रोाी्या आर.्ी.ई. कायद्याची अींमलबाा् ी
झाल्याने उ्च ्रशा्ममक ्गागना माकि् ारे माक्षक ्रशमाक्षक्षत पद्ीधर अस े

आ्श्यक असन
ू अाा माक्षकाींना ्रशमाक्षक्षत पद्ीधर माक्षक यह न
ू पद

मान्य करण्यात आले असन
ू आर.्ी.ई. कायद्यानस
ु ार राज्यातील ााळाींमध्ये

इयत्ता ६ ्ी ते ८ ्ी ्रील “्रशमाक्षक्षत पद्ीधर” माक्षकाींना ्ेतनश्रे ी ममळत
नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ्रशमाक्षक्षत पद्ीधर माक्षकाींना ्ेतनश्रे ी ममळण्यासाी

लोक्रशनतननधी ् माक्षकाींकिून माग ी करण्यात आली असन
याबाबत
ू
ाासनाकिून कायण्ाही सरु
ु असल्याचे आश््ासन लोक्रशनतननधी ् माक्षकाींना
दे ण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन सदर माक्षकाींना
्रशमाक्षक्षत पद्ीधर ्ेतनश्रे ी लागू करण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
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श्री.विनोद ताििे : (१) ् (२) हे खरे नाही.

आर.्ी.ई. कायद्यानस
ु ार इयत्ता ६ ते ८ या ्गाणसाी

३ ि्िय

माक्षकाींची नेम ूक करण्याची तरतद
ू आहे . त्यानस
ु ार ६ ते ८ या ्गाणना
माकि् ाऱया

माक्षकाींपक
ै ी

्ेतनश्रे ी ददली ााते.

१/३

माक्षकाींना

से्ाज्येषीते्रशमा े

पद्ीधर

(३) ् (४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.
-----------------

नाशशि साल््यातील ई-पॉस मशशनमध्ये फेरफार
िरणाऱ्याांिर िारिाई िर्याबाबत
(१४)

*

ााधि,

३५२०० िॉ.अपि
ू य दहरे , प्रा.अतनल सोले, श्री.धनांाय मि
ुां ,े श्री.ायिांतराि
श्री.सतु नल

तटिरे ,

श्री.अमरशसांह

पांडित,

श्री.सततश

चव्हाण,

अॅि.तनरां ान िािखरे : सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा रिण ग्राहि
सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ाासनाने नामाक साल्ह्यात धान्य ि्तर ात पारदाणकता आ ण्यासाी

साल्ह्यातील २६०९ रा्ताा् दक
ु ानामध्ये ई-पॉस (पॉईन्् ऑफ सेल) माीन
बसि्ण्याची सक्ती केली असन
ू बायोमेरीक पध्दतीने लााार्थयागना धान्याचे
्ा्प करण्याचे धोर

अींमलात आ ले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, साल्ह्यातील काही रा्ताा् दक
ु ानाीं्या मालकाींनी ई-पॉस

माीनमध्ये फेरफार करुन धान्याचा गैरव्य्हार केल्याचे अन्न ् नागरी

परु ्ीा ि्ाागा्या माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान ननदाणनास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, परा ी साल्ह्यात रा्ताा् धान्य दक
ु ानदाराींकिून ई-पॉस

माीन्या सहाय्याने धान्य ि्तरीत करण्यात येत नसन
ू लााार्थयागचे आधार
व्हे ररक्रफकेान कमी करण्यात आल्याचेही माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये ्ा
त्यादरययान ननदाणनास आले, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ई-पॉस माीनमध्ये गैरव्य्हार आण

कामात अननयममतता

आढळलेल्या तीन रा्ताा् दक
ु ानाींचे पर्ाने अन्न ् नागरी परु ्ीा

ि्ाागाकिून ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१७ रोाी ्ा त्यासम
ु ारास रद्द करण्यात
आले, हे ही खरे आहे काय,
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(५)

असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन लााार्थयागची

फस् ूक हो्ू नये याबाबत कायण्ाही करुन गैर्रशकार कर ाऱया रा्ताा्
दक
ु ानाीं्या मालका्र को ती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?

श्री.धगरीश बापट : (१) नामाक साल्हयासाी २५९६ ई-पॉस माीन उपलब्ध

करुन दे ण्यात आल्या आहेत ् लााार्थयागना बायोमेदरक पध्दतीने धान्याचे
्ा्प सरु
ु केले आहे .
(२) हे खरे नाही.

नामाक साल्ह्यातील दोन रा्ताा् दक
ु ानदाराींनी ई-पॉस माीनमध्ये

फेरफार केला नसन
माहे
ू

सप््ें बर, २०१७

मदहन्यात माधा््तू ्ा्प

करण्याप्
ू ीच सेल क्लोा (Sale Close) चे ब्न कायाणसन््त केल्याने सेल
बींद झाला होता. सदर ्रशकर ी तहमसलदार नाींदगा् याीं्यामाफणत चौकाी
करण्यात आली आहे .
(३) हे खरे नाही.

परा ी साल्ह्यातील स्ण ११८३ रा्ताा् दक
ु ानाींमध्ये ई-पॉस माीन

बसि्ण्यात आलेल्या असन
ू माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये साल्ह्यातील एकू
२,१४,६३३

पात्र

माधापबत्रका

धारकाींपक
ै ी

१,९३,७६८

माधापबत्रकाधारकाींना

ई-पॉस माीनव्दारे धान्य ि्तरीत करण्यात आलेले आहे . एकू
ि्तर ापैकी हे ्रशमा

धान्य

९०.२८ % ए्ढे आहे . ई-पॉस माीन्रून ि्तरीत

धान्यापैकी आधार व्हे ररफाईि व्य्हाराींची सींख्या ८०५४९ असन
ू हे ्रशमा
४१.५७ % आहे .

(४) नामाक साल्ह्यातील नाींदगा् तालक्
ु यातील मौाे खादगाीं् ् मौाे
बोराळे ये्ील रा्ताा् दक
ु ानधारकाींनी धान्याचे पू ण ्ा्प करण्याप्
ू ीच सेल
क्लोा ब्न कायाणसन््त केल्याने उ्णररत काला्धीत लााार्थयागना ऑनलाईन
पध्दतीने धान्य ि्तर
क्लोा

केल्यासह

इतर

करता आलेले नाही. त्यामळ
ण
सेल
ु े , ाा ी्प्
ू क
गींाीर

अननयममतताबाबत

्रशािधकारपत्र रद्द करण्यात आलेले आहे .
तसेच,

परा ी

साल्ह्यामध्ये

इतर

सदर

दोन

दक
ु ानाींचे

अननयममततेबाबत

आढळलेल्या दोन दक
ु ानाींचे ्रशािधकारपत्र रद्द करण्यात आलेले आहे त.

दोिी
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(५)

उपरोक्त

्रशकर ी

दोिी

आढळलेल्याींची

्रशािधकारपत्र रद्द करण्यात आलेले आहे त.

चौकाी

करून

दक
ु ानाींचे

तसेच, रा्ताा् दक
ु ानातन
ू ई-पॉस माीनव्दारे हो ारी माधा््तच
ूीं ी

ि्िी तपाील यामध्ये पारदाणकता येण्यासाी www.mahafood.gov.in या
ि्ाागा्या सींकेत््ळा्र ानतेसाी उपलब्ध करुन ददला आहे .
(६) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

राज्यातील वििास प्रिल्प प्रलांत्रबत असल्याबाबत
(१५)

*

३५६३८ रकिय.अनांत गािगीळ : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील १९४ ि्कास ्रशकल्प पयाण्र ा्या मींाूरीि्ना ्रशलींबबत
असल्याचे मा.केंद्रीय पयाण्र

मींत्री याींनी माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये ्ा

त्यादरययान ााहीर केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ्रशकल्पाींना पयाण्र ाची पर्ानगी ममळून या ्रशकल्पाींना
गती दे ण्यासाी राज्य ाासनाने पाीपरु ा्ा केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन को ती कायण्ाही
केली ्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.रामदास िदम : (१) सदर बाब केंद्रीय पयाण्र , ्ने ् ्ाता्र ीय
बदल मींत्रालया्या अखत्याररत असन
ू , सदर ्रशश्ना्या ््तसु ््तीची मादहती
केंदद्रय पयाण्र , ्ने ् ्ाता्र ीय बदल मींत्रालयाकिून मागि्ण्यात आली
आहे .

(२) ् (३) याबाबत राज्य ाासनाने केंद्र ाासनाकिे पाीपरु ा्ा केलेला आहे .
पयाण्र

आघात मल्
ु याींकन अिधसच
ू ना-२००६ ्या ददनाींक ९ डिसेंबर, २०१६

अस ारे

ि्कास ्रशकल्प ््ाननक ननयोान ्रशािधकर ाीं्या अखत्याररत

रोाी्या सध
ु ार ेनस
ु ार १.५ लक्ष चौ.मम. पेक्षा कमी बाींधकाम क्षेत्रफळ
येतात, तसेच, ३ लक्ष चौ.मम. ् त्यापेक्षा ाा्त बाींधकाम क्षेत्रफळ अस ारे
ि्कास ्रशकल्प केंद्र ाासना्या अखत्याररत येतात.
(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

-----------------
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राज्याच्या पुरातत्ि विभागाच्या सक्षमीिरणासाठी
उपाययोाना िर्याबाबत

(१६)

*

३४९३३ श्री.ागन्नाथ

शशांदे, श्री.अमरशसांह पांडित : सन्माननीय

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

(१) राज्या्या परु ातत्् ि्ाागात १९६० सालापासन
ू मींारू असलेल्या २६३
पदाींपक
ै ी १६० पदे ारलेली असन
ू , अद्यापही १०३ पदे ररक्त आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(२) तसेच, राज्यातील दग
ु ण आण

्मारकाींची सींख्या ४०० असन
ू त्यातील ९०

ते ९५ ्ा्त्
ूीं या दरु
ु ्तीची कामे तातिीने कर े गराेचे असताना परु ातत््

ि्ाागासाी राज्या्या अ्णसक
ीं ल्पात के्ळ २५ को्ी ए्ढी आि्णक तरतद
ू
करण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ि्ाागा्या सक्षमीकर ासाी कमणचाऱयाींची ररक्त पदे

ारुन आि्णक तरतद
ू योग्य ्रशमा ात ्ाढ्ण्याची माग ी मा.मख्
ु यमींत्री,
मा.ि्त्तमींत्री

आण

मा.साीं्कृनतक

कायणमत्र
ीं ी

याीं्याकिे

लोक्रशनतननधीींनी

ददनाींक १४ सप््ें बर, २०१७ रोाी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन सदरहू माग ी्या
अनि
ीं ाने परु ातत्् ि्ाागा्या सक्षमीकर ासाी उपाययोाना करण्याबाबत
ु ग
को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ि्लींबाची कर े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) होय.
(२) हे अींात: खरे आहे .
(३) होय.
(४)

परु ातत््

्

््तस
ीं हालये
ु ग्र

सींचालनालयास

आ्श्यकतेनस
ु ार ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात येतो.
(५) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

परु े से

मनषु यबळ

्

20

विद्यार्थयाांना ददल्या ााणाऱ्या भोान भत्त्यामध्ये िाढ िर्याबाबत
(१७)

*

३५१४३ श्री.रामराि िििुते, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.सतु नल तटिरे ,

श्री.खिााा बेग, श्री.ागन्नाथ शशांदे, अॅि.तनरां ान िािखरे , श्री.प्रिाश गाशभये,

श्री.रनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय
सािांत, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) ाासनाने सन १९६६ पासन
ू राज्यातील ग्रामी

ाागातील गु ्त्ताधारक

ि्द्यार्थयागसाी ाासकीय ि्द्याननकेतन या ना्ाने नन्ासी ााळा सरु
ु करुन
गु ्त्ताधारक ि्द्यार्थयागची मोफत नन्ास ् ाोानाची व्य्््ा केली आहे,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

ााळे तील

ि्द्यार्थयागना

ददल्या

ाा ाऱया

ाोान

ात्त्यामध्ये सन २००५ पासन
ू यह ाेच मागील १२ ्िाणपासन
ू को तीही ्ाढ
केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन ि्द्यार्थयागना ददल्या

ाा ाऱया ाोान ात्त्यामध्ये ्ाढ करण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) ाोान ात्त्यामध्ये ्ाढ करण्याची बाब तपासण्यात येत आहे .
(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

राज्यातील अशभयाांत्रत्रिी शशक्षणाचा दााय सुधार्याबाबत
(१८)

*

पाटील,

३४६७० श्री.हे मत
ां टिले, श्री.सतु नल तटिरे , श्री.खिााा बेग, श्री.नरें द्र
श्री.धनांाय

अॅि.तनरां ान

िािखरे ,

मि
ुां ,े

श्री.किरण

श्री.अमरशसांह

पािसिर,

पांडित,

श्री.ायिांतराि

श्री.रनांद

ठािूर,

ााधि,

अॅि.राहुल

नािेिर, श्री.अतनल भोसले, श्री.शरद रणवपसे, श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय
उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील अमायाींबत्रकी माक्ष ाचा दााण सध
ु ारण्यासाी महाि्द्यालयाकिे
चाींगल्या दााण्या माक्ष ासाी

आ्श्यक असलेल्या पायाात
सिु ्धाींचा
ू

अाा् ् मागील ५ ्िाणतील अह्ालानस
ु ार लागोपाी ३० ्क्क्यापेक्षा कमी

झालेले ्रश्ेा आदद कार ामळ
ु े महाि्द्यालये बींद पित असल्याने ५९
अमायाींबत्रकी महाि्द्यालये तसेच सम
ु ारे ८०० अमायाींबत्रकी महाि्द्यालये बींद
करण्याची नो्ीस एआयसी्ीई ने (ऑल इींडिया कौसन्सल फॉर ्े सक्नकल
एज्यक
ु े ान) अणखल ाारतीय तींत्रमाक्ष

मींिळाने सींबिीं धत महाि्द्यालयाींना

ददलेली असन
त्यात महाराषर राज्यातील मोीया सींख्येतील अमायाींबत्रकी
ू
महाि्द्यालयाींचा समा्ेा आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच,

राज्यातील

अमायाींबत्रकी

महाि्द्यालयाींनी

आपल्या

महाि्द्यालयातील ४०१ अ्यासिम बींद करण्यास एआयसी्ीई ची पर्ानगी
माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान मािगतली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, राज्यातील क्रकती अमायाींबत्रकी महाि्द्यालये बींद करा्ी

लाग ार आहे त ् ती बींद करण्याची तसेच ४०१ अ्यासिम बींद करण्याची
कार े काय आहे त,
(४)

असल्यास,

अमायाींबत्रकी

उपरोक्त

माक्ष ाचा

्रशकर ी

दााण

ाासनाने

सध
ु ारण्यासाी

चौकाी
केंद्र

करुन

राज्यातील

ाासनाकिे

चौकाी

करण्याबाबत तसेच उक्त नो्ीसव्दारे ाी महाि्द्यालये बींद करा्ी लाग ार
आहे त त्यातील ि्द्यार्थयागचे नक
ु सान हो्ू नये यासाी

को ती कायण्ाही

केली ्ा करण्यात येत आहे अ््ा करण्याचे ्रश्ताि्त आहे ,
(५) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) नाही.

सलग ५ ्िे ् चालू ाैक्षण क ्िाणत ३० ्क्के पेक्षा कमी ्रश्ेा

झालेले अ्यासिम पढ
ु ील ाैक्षण क ्िाणपासन
ू अणखल ाारतीय तींत्र माक्ष

पररिदे ्या मान्यतेने बींद करण्यासाी सीं््ेने पररिदे किे ्रश्ता् सादर करुन
मान्यता घेण्याची तरतद
ू अणखल ाारतीय तींत्र माक्ष
्रशोसेस हॅण्िबक
ु मध्ये करण्यात आली आहे .
(२) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

पररिदे ्या ॲ्रश्
ु ल
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(३) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.
त्ािप,

अमायाींबत्रकी

अ्यासिमाींसाी

िॉ.बाबासाहे ब

आींबेिकर

तींत्राा्त्र ि्द्यापीीाची ््ापना करण्यात आली आहे .

तसेच सीं््ा/अ्यासिम बींद करण्यात आल्यास ि्द्यार्थयागना अन्य

नसाक्या सीं््ाींमध्ये ््लाींतरीत करण्यात येत.े
(५) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

िांु भेफळ (सा.औरां गाबाद) येथील रे डििो िांपनीिर िारिाई िर्याबाबत
(१९)

*

३५३५७ श्री.धनांाय मि
ां टिले,
ुां ,े श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मत

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कींु ाेफळ (सा.औरीं गाबाद) ये्ील रे डिको या मद्यननममणती कारखान्यातील
दिु ित पा ी मागील पाच ्िागपासन
ू १० ते १५ गा्ाींना िपण्या्या पाण्याचा
परु ्ीा कर ाऱया सक
ु ना धर ात ाात असल्यामळ
ु े कींु ाेफळ गा्ातील
नागररकाीं्या,

सम्या ननमाण
ननयींत्र

गरु ाीं्या,

ाेती्या

तसेच

पाप
ु क्षाीं्या

आरोग्याची

गींाीर

झाल्या्या तिारी नागरीकाींनी महाराषर राज्य ्रशदि
ु

मींिळ ् साल्हािधकारी, औरीं गाबाद याींना करुनही या अिधकाऱयाींनी

त्याकिे दल
ण केल्याचे ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१७ रोाी ्ा त्यासम
ु क्ष
ु ारास
ननदाणनास आले असन
ू या गा्ातील ् पररसरातील ि्हीरी, बोअर्ेल्स,
हातपींपातन
ु ही ्रशदि
ु यक्
ु त लाल पा ी येत असन
ु ते्ील ामीन नािपक
झाल्याचेही ननदाणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तिारीीं्या अनि
ीं ाने केलेल्या चौकाीत सदर कारखाना
ु ग
्रशदि
ु कारी
करण्याचे

घ्क

ननदे ा

पयाण्र ात

ाासनाने

सोित

दे ्न
ू ही

ननदाणनास आले, हे ही खरे आहे काय,

असन
ू

त्यासींबध
ीं ात

त्याचे अनप
ु ालन

करत

उपाययोाना

नसल्याचेही

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, चौकाीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार सींबिीं धत दोिी अिधकारी तसेच सदर्या
उद्योग घ्काि्रूध्द को ती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
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श्री.रामदास िदम : (१) अींात: हे खरे आहे , मे. रे डिको एनव्ही डि््लरीा
या मद्य ननममणती कर ाऱया उद्योगाबाबत माहे सप््ें बर, २०१७ ् ऑक््ोबर,
२०१७ दरययान औदयोिगक साींिपा ी सोिल्याबाबत्या तिारी आल्या होत्या,
(२) हे खरे आहे .

(३) सदर ्रशकर ी चौकाी केली आहे . सदर पाह ी्या्ेळी माहे सप््ें बर,

२०१७ ् ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये अचानक मोीा पाऊस पिल्यामळ
ु े खत
ननममणती्या उघिया ाागे्र पाण्याचा लो् आल्यामळ
ु े सदरील साींिपा ी

पा्साचे पा ी ्ाहून ने ाऱया नाल्याव्दारे मे.्ोखािण कींपनी्या खुल्या ाागेत
असलेल्या पाझर तला्ात ममसळून पाझर तला्ाचा ओव्हर फ्लो नाल्यात
्ाहत असल्याचे ननदाणनास आले. सदर तिारी्या अनि
ीं ाने मे.रे िीको
ु ग
एनव्ही डि््लरीा या उद्योगास ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१७ रोाी कार े

दाख्ा नो्ीस दे ण्यात आली ् ददनाींक ०७ नोव्हें बर, २०१७ रोाी ्ैयसक्तक
सन
ु ा् ी

घेऊन

अींतररम

ननदे ा

पाररत

करण्यात

उद्योगाकिून रुपये १० लाखाची बँक हमी घेण्यात आली.
(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

आले

्

सदरीत

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

सोलापूर विदयापीठाचे नामाांतरण िर्याबाबत
(२०)

*

३५०४४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय भाई ागताप, श्री.सांाय

दत्त, श्री.सतेा ऊफय बांटी पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू
खशलफे, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांाय मि
ुां ,े श्री.सततश
चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ायिांतराि ााधि : ताराांकित
प्रश्न क्रमाांि ३१८६२ ला ददनाांि ८ ऑगस्ट, २०१७ रोाी ददलेल्या उत्तराच्या

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

(१) सोलापरू ि्दयापीीा्या नामाींतराचा मद्द
ु ा काही ्िाणप्
ू ी ि्दयापीीा्या
ि्दयापररिदे किे सींमतीसाी

को ाचे ना् दया्े यासाी

गेला

असता

२८

सींघ्नाींनी

ि्दयापीीाला

्ेग्ेगळया ना्ाींचा आग्रह धरला असन
ू

याबाबतचा ीरा् ि्दयापररिदे ने राज्य ाासनाकिे सादर केलेला आहे ् सदर
ीरा्ा्रील कायण्ाही अदयापही ्रशलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सोलापरू ि्दयापीीाला ग्रामदै ्त मसध्दे श््र क्रकीं ्ा महात्मा
बस्ेश््र, पण्
ु यश्लोक अदहल्यादे ्ी होळकर याीं्याबरोबरच माता साााऊ याींचे
ना् दे ण्यात या्े अाी माग ी ि्ि्ध समाा घ्काींतन
ू होत असन
ू त्यासाी

सोलापरू साल्हयात आींदोलने सरु
ु आहे त तसेच ददनाींक १८ सप््ें बर, २०१७
रोाी ्ा त्यासम
ु ारास काही सींघ्नाींनी यासाी मा.उ्च ् तींत्र माक्ष

मींत्री

याीं्या उपस््तीत सोलापरू ये्े एका कायणिमात तीव्र आींदोलन केल्याची
घ्ना घिली, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, सोलापरू ि्द्यापीी व्य्््ापन पररिदे ने ि्द्यापीीाचे नामाींतर
करण्यास नकार दे ण्याबाबतचा ीरा् ाासनास कळि्ल्यानींतरही ददनाींक

२६ मे, २०१६ रोाी ाासन्तरा्र झालेल्या बैीकीत मा.मख्
ु यमींत्री याींनी
सोलापरू

ि्द्यापीीास

पण्
ु यश्लोक

अदहल्यादे ्ी

होळकर

याींचे

ना्

दे ण्याबाबतचा ्रश्ता् सादर करण्याचे ननदे ा ददले होते, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

ि्द्यापीीास

उपरोक्त

पण्ु यश्लोक

्रशकर ी

अदहल्यादे ्ी

ाासनाने

होळकर

चौकाी
याींचे

करुन

ना्

सोलापरू

दे ण्याबाबत

आश््ामसत केल्या्रशमा े को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?

श्री.विनोद ताििे : (१) नाही, सोलापरू ि्द्यापीी नामाींतर ाबाबत ि्ि्ध

घ्काींकिून ्रशाप्त झालेले २७ नन्ेदने अिधसाे्या ददनाींक १५/११/२०१४ रोाी
झालेल्या बैीकीत ीे ्ण्यात आली होती तद्नींतर ददनाींक २३/०५/२०१७ ्या
व्य्््ापन

पररिदे ्या

बैीकीमध्ये

सोलापरू

सींदााणतील ि्िय ि्चारा्ण आला असता एकू

ि्द्यापीीा्या

नामाींतर ा

्रशाप्त ३० नन्ेदना्र पन
ु श्च:

सि््तर चचाण करण्यात येऊन ाि्षयात ाातीय तेढ ननमाण
ि्द्यापीीा्या ननकोप ि्कासाला अि्ळा ननमाण

होऊन

होऊ नये यासाी सोलापरू

ि्द्यापीीाचे ना् सोलापरू ि्द्यापीीच राहील असा प्
ू ी स्ाणनम
ु ते घेण्यात
आलेला नन य
ण कायम ीे ्ण्याबाबत ि्द्यापीीाने कळि्ले आहे .
(२)

ि्ि्ध

दै ननक

्त्ृ त

ि्द्यापीीाने नमद
ू केले आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

पत्रा्रुन

सदरचीबाब

ननदाणनास

आल्याचे
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(४) सोलापरू ि्द्यापीीा्या नामि््ताराबाबत ि्ि्ध सींघ्ना ् रााकीय
पक्ष याीं्याकिून ्रशाप्त झालेली नन्ेदने/पत्रे ददनाींक २३/०५/२०१७ ्या
व्य्््ापन पररिदे ्या बैीकीत ि्चारा्ण ीे ्ण्यात आली होती. ाि्षयात
ाातीय तेढ ननमाण

होऊन ि्द्यापीीा्या ननकोप ि्कासाला अि्ळा

ननमाण होऊ नये यासाी सोलापरू ि्द्यापीीाच ना् सोलापरू ि्द्यापीीच
राहील असा प्
ण कायम ीे ्ण्याबाबत
ू ी स्ाणनम
ु ते घेण्यात आलेला नन य
ि्द्यापीीाने कळि्ले आहे .
(५) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

शसांधद
ु ग
ु य साल्हयात अततररक्त ठरलेल्या मुखयाध्यापि रिण प्राथशमि
शशक्षिाांचे िेतन प्रलांत्रबत असल्याबाबत

(२१)

*

३६०१९ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.विक्रम िाळे ,

िॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१)

मसींधद
ु ग
ु ण

साल्ह्यात

१४५५

साल्हापररिद

ााळाींमधील

४१३

मख्
ु याध्यापकाींची पदे मींारू असल्याने सींच मान्यतेनस
ु ार ३९३ मख्
ु याध्यापक
अनतररक्त ीरले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

साल्ह्यातील

अनतररक्त

ीरलेल्या

मख्
ु याध्यापक

आण

्रशा्ममक माक्षकाींचे समायोान न झाल्याने ्ेतनाची दे यके ्रशलींबबत असल्याने
दद्ाळीत माक्षकाींचे ्ेतन झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, चौकाीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) होय, हे खरे आहे.

(३) ् (४) सरल ्रश ालीद््ारे सन २०१६-१७ ची आ््ापना सच
ू ी नस
ु ार
माक्षकाींची पदे अद्यया्त केल्याने ााल्ण ्रश ालीत सींचमान्यते्रशमा े ्ेतन

काढ ेत आलेले आहे . सींचमान्यतेमध्ये ३९३ मख्
ु याध्यापक पदे अनतररक्त
झालेली आहे त. त्याींचे ्ेतन offline काढ ेसाी सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
-----------------
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राज्यात िाळीसह िाांदे, खाद्यतेल तसेच इतर ाीिनािश्यि
िस्तूांच्या किांमतीत िाढ झाल्याबाबत

(२२)

*

३५९८० श्री.रनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.धनांाय मि
ां टिले, श्री.किरण पािसिर,
ुां ,े श्री.सतु नल तटिरे , श्री.हे मत
श्री.ायिांतराि

ााधि,

श्री.अमरशसांह

पांडित,

श्री.रनांद

ठािूर,

अॅि.राहुल

नािेिर, श्री.अतनल भोसले, श्री.अशोि ऊफय भाई ागताप, श्री.सांाय दत्त,

श्री.सतेा ऊफय बांटी पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे,
श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, प्रा.ाोगेन्द्र ििािे, श्री.ानादय न चाांदरू िर,

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.खिााा बेग, श्री.प्रिाश गाशभये, श्री.ागन्नाथ
शशांदे, श्री.अमरनाथ रााूरिर : सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा रिण
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात स ासद
ु ी्या दद्सात िाळीसह काींदे, खाद्यतेल तसेच इतर

ाी्ना्श्यक ््त्
ींू या क्रकींमतीत माहे ऑग््-सप््ें बर, २०१७ मध्ये ्ा
त्यादरययान ्ाढ झाल्याने नागररकाींमध्ये तीव्र असींतोि ननमाण
ननदाणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

झाल्याचे

(२) असल्यास, उक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, चौकाीत
काय आढळून आले ् तद्नस
ु ार िाळीसह काींदे, खाद्यतेल तसेच इतर
ाी्ना्श्यक ््त्
ूीं रील क्रकींमती्र ननयींत्र
केली ्ा करण्यात येत आहे,

ीे ्ण्याबाबत को ती कायण्ाही

(३) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) ् (२) अींात: खरे आहे .

माहे ऑग््, २०१७ मध्ये स ासद
ु ी्या काळात माग ी ्ाढल्याने

िाळीसह काींदे, खाद्यतेल तसेच इतर ाी्ना्श्यक ््त्
ूीं या क्रकीं मतीत ्ाढ
झाली होती. त्याअनि
ीं ाने काींद्याची नफेखोरी ् साीे बााी रोखण्या्या
ु ग
दृष्ीकोनातन
ू ाी्ना्श्यक ््तू अिधननयम, १९५५ ् काळा बााार ्रशनतबींध
आण

ाी्ना्श्यक ््तच
ूीं ा सरु ळीत परु ्ीा अिधननयम, १९८० अींतगणत

कीोर कार्ाई करण्याबाबत स्ण क्षेबत्रय कायाणलयाींना ्ेळो्ेळी सच
ू ना दे ण्यात
आल्या आहे त.
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राज्य ाासनाने ददनाींक २८/१२/२०१५ ्या ाासन नन य
ण ान््ये तरू /

तरू िाळ, खाद्यतेल, खाद्यतेल बीया ् इतर किधान्य याीं्या क्रकीं मती
ननयींबत्रत

ीे ्ण्या्या

अनि
ीं ाने
ु ग

उपाययोाना

(Action

Plan)

तयार

करण्यासाी दर ननयींत्रक सममती (Price Monitoring Committee) गदीत
केली आहे .

राज्यात िाळीींचे दर ननयींबत्रत ीे ्ण्या्या दृष्ीकोनातन
ू िाळीींसाी दर

ननयींत्रक कायद्याचे ्रशारुप तयार करण्यात आले आहे . सदर ्रशारुपा्या

अनि
ीं ाने केंद्र ाासनाने अनतररक्त मादहती उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत राज्य
ु ग
ाासनास कळि्लेले आहे . सदरहू मादहती केंद्र ाासनास सादर करण्याबाबतची
कायण्ाही सरु
ु आहे .
(३) ्रशश्नच उद््ा्त नाही.

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

राज्यात पदव्युत्तर प्रिेशासाठी सी.ई.टी. अतनिायय िेल्यामुळे
विद्याथी प्रिेशापासून िांधचत रादहल्याबाबत

(२३)

*

३५००४ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांाय मि
ांु ,े श्री.सततश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.ायिांतराि ााधि, श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय उच्च ि
तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पदव्यत्ु तर ्रश्ेाासाी

सी.ई.्ी. अनन्ायण केल्यामळ
ु े अनेक ि्द्या्ी

्रश्ेाापासन
ू ्ींिचत रादहल्याचे मा.उ्च ् तींत्र माक्ष

मींत्री याीं्या ननदाणनास

ददनाींक २२ ऑग््, २०१७ रोाी ्ा त्यासम
ु ारास लोक्रशनतननधीींनी आ ून
ददले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िॉ.बाबासाहे ब आींबेिकर मराी्ािा ि्द्यापीी, औरीं गाबाद ये्े

सन २०१७-१८ या ाैक्षण क ्िाणत सी.ई.्ी. साी ३८ हाार ाागाींपक
ै ी १९०७१
ि्द्यार्थयागनी अाण केले असन
ू त्यापैकी १७२०० ि्द्या्ी पात्र झाले असल्याने

सम
ु ारे २०८०० ाागा माहे ऑग््, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान ररक्त आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील लाखो ि्द्या्ी उक्त पद्धतीमळ
ु े ्रश्ेाापासन
ू
्ींिचत रादहले असन
ू सी.ई.्ी. ही ाासनाचे उत्पादन ्ाढीसाी घेण्यात येत
असल्याचे मत ि्द्या्ी व्यक्त करत आहे त, हे खरे आहे काय,
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(४)

असल्यास,

्रश्ेाासाी

उपरोक्त

्रशकर ी

ाासनाने

चौकाी

करुन

पदव्यत्ु तर

सी.ई.्ी. अनन्ायण करण्या्या नन य
ण ाचा फेरि्चार करुन ही

पध्दत बींद करुन पदव्यत्ु तर माक्ष

्रश ाली्या ररक्त ाागा ारण्याबाबत

को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) नाही, हे खरे नाही.

अ) ददनाींक २४/०८/२०१७ रोाी ि्द्यापीीाींने तात्काळ ्रश्ेा ्रशक्रिया

(Spot Admission) राबि्ली होती या ्रश्ेा ्रशक्रियेत सरसक् स्ण
ि्द्यार्थयागना ्रश्ेााची सींधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आली होती.

याबाबत ्तणमान पत्र तसेच एमसीएन या चॅ नल्र ाादहरात दे ण्यात
आली होती. अाा ्रशकारे दोन ्रश्ेा फेऱया ् तद्नींतर ्पॉ्
ॲिममान फेरी घेण्यात आली.

ब) फ्लॅ ाबोिणव्दारे महाि्द्यालयाींना कळि्ण्यात आले होते.

क) ि्द्यार्थयागना ्रश्ेाप्
ू ण पररक्षेबाबत मागणदाणन करण्यासाी ि्द्यापीी
पररसरात ् ि्ि्ध महाि्द्यालयात मागणदाणन केंद्र उाारण्यात
आली होती.

ि) ्रश्ेा न ममळालेल्या ि्द्यार्थयागना ररक्त ाागे्र ्रश्ेा दे ण्याबाबत
ि्द्यापीीाने सींबिीं धताींना पररपत्रकाव्दारे कळि्ले होते.

ई) ्रश्ेाप्
ू ण पररक्षा ्रश्मच घेण्यात येत असल्यामळ
ु े ्तणमान पत्रातील
ाादहरातीींकिे

लक्ष

न

ददल्यामळ
ु े

पररक्षेबाबत कल्पना नव्हती.

(३) नाही, हे खरे नाही.

(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.
(५) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

काही

ि्द्यार्थयागना

्रश्ेाप्
ू ण
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(२४)

*

रत्नाधगरी साल्हयात पेयाल योाना पूणय िर्याबाबत

३५८८८ श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांाय दत्त,
श्री.अशोि ऊफय भाई ागताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.रनांदराि पाटील :
सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१)

रत्नािगरी

साल्हयात

(२)

असल्यास,

उक्त

पेयाल

मधील

अपू ण

असलेल्या

योानाीं्या पत
ण स
े ाी सममती ््ापन केली आहे , हे खरे आहे काय,
ु त
सममतीने

तालक
ु ा्तरीय

योानाींची

कागदपत्राींची पत
ण ा केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
ू त

५३०

बक्षक्षसपत्रे,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन सदर अपू ण योाना
मागी ला्ण्यासाी

मींाूरी ् ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत को ती

कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) उक्त सममतीने अपू ण योानेसद
ीं ााणत ग्रामी

पा ीपरु ्ीा ् ्््छता

सममतीचा तालक
ु ा्तरा्र आढा्ा घेऊन योानाींची बक्षक्षसपत्रे ् कागदपत्राींची
पत
ण ा करुन घेऊन योाना पू ण करण्याबाबत्या सच
ू त
ू ना ददल्या आहे त.

(३) सदर अपू ण योाना मागी ला्ण्यासाी साल्हा ्ाििणक सममतीने राषरीय
पेयाल कायणिमासाी

सन २०१७-१८ साी

करुन दे ण्याचे मान्य केले आहे .
(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

आ्श्यक तो ननधी उपलब्ध

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

असल्फया शेख (धगट्टीखदान, नागपूर) या खेळािूस
रधथयि सहाय्य दे ्याबाबत

(२५)

*

३४८२० श्री.खिााा बेग, श्री.रनांद ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

२९२८९ ला ददनाांि २५ माचय, २०१७ रोाी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत
सन्माननीय क्रीिा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) असल्फया ाेख (िगट्टीखदान, नागपरू ) या पॉ्र मलफ््ीींग खेळािूस आि्णक
सहाय्य दे ण्याबाबत ्रश्ता् ाासनास ्रशाप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन सदर खेळािूस आि्णक
सहाय्य दे ण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) होय.

(२) राज्य िीिा ि्कास ननधीतन
ू अ्णसहाय्य मींाुरीसाी सममती्या पढ
ु ील
बैीकीत सदर ्रश्ता् ि्चारा्ण ीे ्ण्यात येत आहे .
(३) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

बािापोखरण (ता.िहाणू, सा.पालघर) नळ पाणीपरु िठा
योाना सरु
ु िर्याबाबत

़

(२६)

*

३५३२८ श्री.रनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां
टिले, अॅि.राहुल नािेिर,

श्री.खिााा बेग : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२७४७ ला ददनाांि १ ऑगस्ट, २०१७

रोाी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बािापोखर

(ता.िहा ,ू सा.पालघर) नळ पा ीपरु ्ीा योाना सन २००६

मध्ये कालबाह्य झाल्यामळ
ु े उक्त योाने्या नत
ु नीकर ासाी

रुपये ४३

को्ीींचा ननधी ाासनाकिून मींाूर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त योाने्या नत
ु नीकर ाचे काम माहे सप््ें बर, २०१६
मध्ये पू ण हो ार होते, परीं तु अद्यापी या स्ण योानाींची कामे पू ण करण्यात
आली नसल्याने ््ाननक नागररकाींचे िपण्या्या पाण्याि्ना हाल होत
असल्यामळ
ु े त्याींनी मोचाण काढण्याचा इाारा ाासनास ददला आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन बािापोखर

नळ

पा ीपरु ्ीा योाना सरु
ु करण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे, खरे नाही.
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(३) सदर योानेची कामे ८९ % पू ण झाली असन
ू उ्णररत कामे ्रशगतीप्ा्र
आहे त. योानेतील समाि्ष् एकू

३३ गा्ाींपक
ै ी २९ गा्ाींना फेब्र्
ु ारी, २०१५

पासन
ू ्प्प्या ्प्प्याने चाच ी तत््ा्र पा ीपरु ्ीा सरु करण्यात आला
आहे .

महाराषर

राज्य

ि्द्यत
ु

ि्तर

कींपनीकिून

सध
ु ारीत

कोि

रान्सफॉमणरची तपास ी करुन मान्यता ममळाल्यानींतर, ि्द्यत
ु ाोि ी घेऊन
योानेतील स्ण गा्ाींना परु े ाा दाबाने पा ीपरु ्ीा होईल.
(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

तळोाा (ता.पनिेल, सा.रायगि) औद्योधगि िसाहतीतील प्रदवू षत
पाणी सोिणाऱ्या िारखान्याांिर िारिाई िर्याबाबत
(२७)

*

३५८०८ श्री.प्रविण दरे िर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विाय ऊफय भाई

धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.अशोि ऊफय भाई ागताप, श्री.सांाय दत्त :
सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

तळोाा

(ता.पन्ेल,

सा.रायगि)

औद्योिगक

्साहतीत

स्ाणिधक

रासायननक कारखाने असन
ू ये्ील िुकॉल ऑरगॅननक्स ॲण्ि कलसण कींपनीतन
ू
सोिण्यात आलेल्या ्रशदिू ित पाण्यामळ
ु े ्रशा ी ् झािे याीं्या रीं गामध्ये बदल
होऊन त्याीं्या सा्ीतास धोका ननमाण

झाल्याचे माहे ऑग््, २०१७ मध्ये

्ा त्यासम
ु ारास ननदाणनास आले, तसेच मासळयाीं्र ्रशक्रिया कर ाऱया
कींपन्यामळ
होत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये ्ा
ु े ही ्रशदि
ू
त्यादरययान ननदाणनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त रासायननक कारखान्यातील पाण्या्र को तीच ्रशक्रिया
न करता बाहे र सोित असल्यामळ
ु े कासािी नदी ्रशदिु ित झाल्याची नोंद
ाागनतक पातळी्रील ्त्ृ तपत्राींनी घेतली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन तळोाा औद्योिगक

्साहतीतील रासायननक कींपन्या्र तसेच राज्यातील अनेक औद्योिगक
्साहतीतील कारखान्यातन
ू बाहे र पि ाऱया पाण्यामळ
ु े नद्या, ओढे ्रशदिू ित
झाले असन
सदर कारखान्याींनी नद्या ् ओढे यात पा ी सोिण्याप्
ू
ु ी
पाण्या्र ्रशक्रिया कर े आ्श्यक असतानाही ्रशक्रिया न करता नद्या, ओढे
यात सोित असल्यामळ
ु े उक्त कारखान्या्र को ती कार्ाई केली ्ा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
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श्री.रामदास िदम : (१) माहे ऑग््, २०१७ मध्ये िुकॉल ऑरगॅननक्स ॲण्ि

कलसण तळोाा या कींपनीतन
ु सोिण्यात ये ाऱया ्रशदिू ित पाण्यामळ
ु े ्रशा ी ्

झािे याीं्या रीं गामध्ये बदल झाला हे खरे नाही. त्ािप, कींपनीतील रीं गाचे
क

पसरून तो रीं ग लागल्यामळ
ु े ३ ् ४ श््ानाींचा रीं ग ननळा झाला होता.

त्ािप, माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये मत््य ्रशक्रिया कर ाऱया उद्योगामळ
ु े
्रशदि
ू

होत असल्याचे ननदाणनास आले हे खरे आहे .

(२) हे खरे नाही.

(३) नदी, नाला ् ओढा यामध्ये ि्ना ्रशक्रिया साींिपा ी सोिण्यास

को त्याही कारखान्यास पर्ानगी दे ण्यात आलेली नाही. तसे आढळल्यास

उद्योगाचे उत्पादन बींद करण्याचे आदे ा दे ण्यात आलेले आहे त. ााने्ारी,

२०१७ पासन
ू ३३ उद्योगाींना उत्पादन बींद करण्याचे आदे ा दे ण्यात आलेले
आहे त.

(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

पालघर येथे मुांबई विद्यापीठाचे उपिेंद्र स्थापन िर्याबाबत
(२८)

*

३४९४६ अॅि.तनरां ान िािखरे , श्री.रनांद ठािूर : ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि ३३०७३ ला ददनाांि १ ऑगस्ट, २०१७ रोाी ददलेल्या उत्तराच्या
सांदभायत सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील अकृिि ि्द्यापीीाींचे कायणक्षेत्र चार ते पाच साल्ह्याींचे ममळून

ननसश्चत करण्यात आले असन
ू ि्द्यापीीाींचे मख्
ु य केंद्र असलेला साल्हा
्गळून त्या क्षेत्रातील इतर साल्ह्यातील ि्द्यार्थयागना कामासाी अनेक ्ेळा
लाींब

अींतरा्रील

ि्द्यापीीा्या

दीका ी

ाा्े

लागत

असल्यामळ
ु े

ि्द्यापीीाींची साल्हाननहाय उपकेंद्रे ््ापन करा्ीत, अाी माग ी ि्द्या्ी
् पालकाींकिून झाल्यामळ
ु े ीा े, कल्या

् रत्नािगरी ये्े सन २०१४ ्

२०१५ पासन
ींु ई ि्द्यापीीाींतगणत उपकेंद्र सरु
ू मब
ु करण्यात आली आहे त, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, त्याच धती्र न्नन्ाणिचत पालघर आदद्ासी साल्ह्यात

मब
ुीं ई ि्द्यािपीाचे उपकेंद्र सरु
ु कर ेबाबत ््ाननक लोक्रशनतननधीींनी केलेल्या
माग ी्रशमा े

मब
ुीं ई

ि्द्यापीीाने

सकारात्मक

नन य
ण

घेतला

असल्याचे

ददनाींक २४ सप््ें बर, २०१७ रोाी ्ा त्यासम
ु ारास ननदाणनास आले, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील अकृिि ि्द्यापीीाींतगणत हो ाऱया उपकेंद्रासाी
धोर

ीरि्ण्यासाी

मााी

्रश.कुलगरु
ु

िॉ.योगानींद

काळे

याीं्या

अध्यक्षतेखालील सममतीने ाासनास सादर केलेल्या अह्ालातील माफाराीीं्र
ाासनाने केव्हा ् को ता नन य
ण घेतला आहे ,

(४) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन मब
ुीं ई ि्द्यापीी
्रशाासनाने
साल्हयात

घेतलेल्या

सकारात्मक

ि्द्यार्थयागची

सींख्या

नन य
ण ानस
ु ार

दद्सेंदद्स

पालघर

्ाढत

या

आदद्ासी

असल्यामळ
ु े

मब
ींु ई

ि्द्यािपीाचे उपकेंद्र सरु
ु करण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) होय, हे अींातः खरे आहे .
(२) होय, हे अींातः खरे आहे .

(३) राज्यातील अकृिी ि्द्यापीीाींतगणत हो ाऱया उपकेंद्रासाी धोर

ि्दहत

करण्यासाी मााी ्रश.कुलगरु
ु िॉ.योगानींद काळे याीं्या अध्यक्षतेखाली सममती
गदीत करण्यात आली होती. सदर सममतीने आपला अह्ाल ाासनास सादर

केला असन
सदर अह्ालातील आि्णक ाारासींदााणत केलेल्या माफाराी
ू
तपासन
ण घेण्यात ये ार आहे .
ू नन य
(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.
(५) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

राज्यात भुाल पातळीत घट झाल्याबाबत
(२९)

*

३४९७९ श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि

स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यात १०० तालक्
ु यातील १६० गा्ाींतील ाा
ु ल पातळी ३ मी्र तर
३०८ गा्ाींतील २ ते ३० मी्र आण

९१३ गा्ाींतील १ ते २० मी्र पेक्षा

ाा्त इतकी ाा
ु ल पातळीत घ् झाल्याचे ाा
ु ल सव्हे क्ष
ननयींत्र

आण

ि्कास

यींत्र ेने केलेल्या सव्हे क्ष ात ददनाींक २७ ऑग््, २०१७ रोाी ्ा

त्यासम
ु ारास ननदाणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ाा
ु ल पातळीत घ् झालेल्या एकू
ि्दहरीत पा्साचे पा ी सोिून ाा
ु ल पन
ु ाणर

११८१ गा्ात

करण्यात येत नाही, हे ही खरे

आहे काय,

(३) तसेच मौाे माळघर (ता.ाव्हार, सा.पालघर) मधील उीं च िोंगरा्र
राह ाऱया आदद्ासी पाियातील ाा
ु ल पातळी कमी झालेली असन
ू त्या
गा्ाींतील ि्दहरीत पा्साचे पा ी सोिून ाा
ु ल पन
ु ाणर

करण्यात येत

नसल्याचे ददनाींक २५ ाल
ु ,ै २०१७ रोाी ्ा त्यासम
ु ारास ननदाणनास आले, हे
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन ि्दहरीत पा्साचे
पा ी सोिून ाा
ु ल पन
ु ाणर
करण्यात येत आहे ,

करण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा

(५) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही.
ाा
ू ल स्ेक्ष

आलेल्या ३९२० ननरीक्ष

आण

ि्कास यींत्र ेमाफणत राज्यात ननसश्चत करण्यात

ि्हीरीींची ाा
ू ल पातळी्या नोंदी माहे सप््ें बर,

ााने्ारी, माचण ् मे मदहन्यात घेण्यात येत.े
राज्यामध्ये

माहे

सप््ें बर,

२०१७

अखेर

पिलेले

पाणन्यमान

्

त्यामधील २०% पेक्षा ाा्त त्
ू लक्षात घेता, सप््ें बर, २०१७ मधील
ननरीक्ष

ि्दहरीींतील पा ी पातळीची मागील ५ ्िाणची सप््ें बर मदहन्यातील

सरासरी ाा
ू ल पातळीाी तल
ु नात्मक अ्यास करण्यात आलेला असन
ू

राज्यात ३५३ तालक्
ु यापैकी २३० तालक्
ु याींमध्ये १ ते २ मी. ए्ढी घ्

आढळून आलेली गा्े ५५८५ ् २ ते ३ मी. ए्ढी घ् आढळून आलेली गा्े
२५८७ असन
ू ३ मी. पेक्षा ाा्त ाा
ू ल पातळीत घ् अस ारी गा्े १९९५
इतकी आहे त.
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(२) हे खरे नाही.

ाा
ू ल स्ेक्ष

बळक्ीकर

आण

ि्कास यींत्र ेमाफणत िपण्या्या पाण्याचे ्त्रोत

करण्याकरीता राषरीय ग्रामी

पेयाल कायणिम (ााश््तता) ्

ालयक्
ु त मा्ार अमायान राज्यात राबि्ण्यात येत आहे .

(३) हे खरे नाही.
ाव्हार तालक्
ु यातील सरासरी ाा
ू ल पातळीत तीव्र घ् झाल्याचे

आढळून येत नाही.
पालघर साल्हयातील ाव्हार तालक्
ु यामध्ये माहे सप््ें बर, २०१७ अखेर
पिलेले पाणन्यमान ् त्यामधील २०% पेक्षा ाा्त त्
ू लक्षात घेता सप््ें बर,
२०१७ मधील ननरीक्ष ि्हीरीींतील पा ी पातळीचा मागील ५ ्िाणची सप््ें बर
मदहन्यातील सरासरी ाा
ू ल पातळीाी तल
ु नात्मक अ्यास करण्यात आलेला

असन
ू तालक्
ु यामध्ये १ ते २ मी. मध्ये घ् आढळून आलेली गा्े ३ इतकी
आहे त ् २ ते ३ मी. ् ३ मी्रपेक्षा ाा्त घ् आढळून आलेली गा्े
नाहीत.
(४) राज्यामध्ये ाा
ू ल पातळी ्ाढि्ण्यासाी ालयक्
ु त मा्ार, राषरीय
ग्रामी
पेयाल कायणिम (ााश््तता) या योाना राबि्ण्यात येत आहे त.
तसेच ालयक्
ननयोानाकरीता
ु त मा्ार अमायानाींतगणत ाा
ू लाचे पन
ु ाणर
ालननधाणर ् लोकसहाागातन
ू ाा
ू ल व्य्््ापन, ्ेळसापेक्ष ाा
ू ल पातळी
सींननयींत्र , ननरीक्ष ि्हीरीचे ााळे ्ाढि् े ् ाल्ेधााळा बळक्ीकर
कर े हे उप्रशकल्प हाती घेण्यात आले आहे त.
(५) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

गििरी खाण (चें बूर, मुांबई) येथील शसमें ट प्रिल्प बांद िर्याबाबत
(३०)

*

३५६७१ श्री.विाय ऊफय भाई धगरिर, श्री.रामतनिास शसांह, श्री.प्रविण

दरे िर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय पयायिरण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गिकरी खा , माहूल (चें बरू , मब
ींु ई) ये्ील मसमें् ्रशकल्प बींद करण्याचे
आदे ा महाराषर ्रशदि
ननयींत्र
मींिळाने ददल्यानींतर दोन मदहन्याचा
ू

काला्धी उल्ल्यानींतरही हा ्रशकल्प सरु
ु असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७
मध्ये ्ा त्यादरययान ननदाणनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या ्रशकल्पामळ
ु े ननमाण

हो ाऱया धुळीमळ
ु े पररसरातील

नागररक श््सना्या आााराने त्र्त झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, चौकाीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार महाराषर ्रशदि
ू

ननयींत्र

मींिळाने आदे ा

दे ऊनही सदर मसमें ् ्रशकल्प बींद न करण्याची ् सदर कींपनी्र कार्ाई न
करण्याची कार े तसेच याबाबतची सद्य:स््ती काय आहे ?
श्री.रामदास िदम : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) सदर ्रशकल्पास ाल ्रशदि
ू
ह्ा ्रशदि
ू

(्रशनतबींध ् ननयींत्र ) अिधननयम, १९७४ ्

(्रशनतबींध ् ननयींत्र ) अिधननयम १९८१ मधील तरतद
ू ीनस
ु ार

ददनाींक १०/०७/२०१७ रोाी उत्पादन बींद करण्याचे आदे ा महाराषर ्रशदि
ू
ननयींत्र

मींिळाने ददले आहे त.

सदर आदे ाानस
ु ार ्रशश्नाधीन ्रशकल्पाचे

उत्पादन बींद असल्याचे याबाबत महाराषर ्रशदि
ू

ननयींत्र

मींिळामाफणत

ददनाींक १६/११/२०१७ रोाी केलेल्या पाह ी दरययान ननदाणनास आले आहे .
-----------------

महातळा (ता.हदगाांि, सा.नाांदेि) गािात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयाल
योानेचे िाम पुणय िर्याबाबत
(३१)

*

३५५७२ श्री.अमरनाथ रााूरिर, श्री.सांाय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महातळा (ता.हदगाीं्, सा.नाींदेि) गा्ात सन २०१२-१३ मध्ये राषरीय
ग्रामी

पेयाल या कायणिमाींतगणत पा ीपरु ्ीा योाना राबि्ली असन
ू या

योानेंतगणत दोन ्िाण्या काला्धीमध्ये ि्दहर पाईपलाईन ् पाण्या्या
्ाकीचे काम पू ण करा्याचे होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कामे ्ेळेत पू ण न झाल्याने ग्राम््ाींना पा ी्ीं चाईस

सामोरे ाा्े लागत असल्याने ग्राम््ाींनी सींबिीं धत अिधकाऱयाींि्रोधात तिार
नोंदि्ली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन सदरची कामे पू ण
करण्याबाबत तसेच सींबिीं धत दोिी अिधकारी ् ीे केदार याीं्याि्रुध्द को ती
कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) होय.
(२) होय.

श्री.आनींदरा् सय
ण ा
ीं ी रा.महातळा या ग्राम््ाींनी ददनाींक २६/७/२०१७
ु ्

्या तिारी नन्ेदनाने तिार नोंदि्ली आहे .

(३) सदर तिारी सींदााणत साल्हा पररिद उपि्ााग क्रकन्् याींनी चौकाी
केली होती.

सदर चौकाी अह्ालानस
ु ार सममतीकिे त्या्ेळी माल्लक असलेला

ननधी ्सल
ु करण्याची माफारस केली होती.

परीं तु दरययान्या काळात सममतीने योानेची कामे हाती घे्न
ू

ाौनतकदृष्या पु ण केली ् पा ीपरु ्ीा सरु ळीत सरु
ु केला. आता उ्णरीत
क्रकरकोळ कामे ् ि्तर

व्य्््ेचे काम हाती घेऊन योाना पू ण

करण्याबाबत कायण्ाही सरू
ु आहे . त्यामळ
ु े कायण्ाही करण्याची आ्श्यकता
ाासली नाही.

(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

परभणी साल््यातील िक्फ मालमत्ताांिरील
इतराांची नािे हटविणेबाबत
(३२)

*

३५४४९ श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ायणी, श्री.धनांाय मि
ुां ,े श्री.सततश चव्हाण :

सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) परा ी साल्ह्यातील ्क्फ मालमत्ता, सातबारा ् ्रशॉप्ी कािण या्रील
इतराींची

ना्े

ह््न
ू

त्या

स्ण

मालमत्ताीं्र

्क्फ

मींिळाींची

ना्े

ला्ण्याबाबत तसेच त्या मालमत्ते्र ्क्फ ्रशनतबींिधत सत्ता ्रशकार अाी

नोंद घे ेबाबत ्रशधान सिच् (महसल
ू ) याींनी ददनाींक १३ एि्रशल, २०१६ रोाी
्ा त्यासम
ु ारास ाासन आदे ा ााहीर केला आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त ाासन आदे ाा्रशमा े ि्दहत मद
ु तीत कायण्ाही न करता
तसेच साल्ह्यातील स्ण ्क्फ मालमत्ताीं्र ्क्फ मींिळाचे ना् नोंदि् े ्
्क्फ ्रशनतबींधक सत्ता ्रशकार अाी नोंद घेण्याबाबत कार्ाई न कर ाऱया
उपि्ाागीय

अिधकारी

्

तहमसलदार

याींची

चौकाी

करुन

त्याीं्या्र

कायण्ाही करा्ी अाी लेखी माग ी परा ी ये्ील सामासाक कायणकताण ्

पत्रकार याींनी साल्हािधकारी, परा ी याीं्याकिे ददनाींक ७ फेब्र्
ु ारी, २०१७
रोाी ्ा त्यासम
ु ारास केली आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन ्क्फ मालमत्ता
्क्फ मींिळा्या ना्े करण्याबाबत कायण्ाही करुन दोिी अिधकाऱयाींि्रूध्द
को ती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) होय.
(२) होय, एका सामासाक कायणकत्याणने याबाबत तिार केली आहे . त्ािप,
साल्हािधकारी,

परा ी

याींनी

सादर

केलेल्या

अह्ालानस
ु ार

परा ी

साल्हयातील स्ण ्क्फ मालमत्ताीं्र ्क्फ मींिळाचे नाीं् नोंदि् े ् “्क्फ

्रशनतबींिधत सत्ता ्रशकार” अाी नोंद घेण्याबाबत कायण्ाही करण्यात येत असन
ू
साल्हयातील ३१९ ्क्फ मालमत्तापैकी १३५ ्क्फ मालमत्तेची ७/१२ ्र नोंद
घेण्यात आली आहे . उ्णररत १८४ ्क्फ मालमत्ता्या ्रशकर ात
तिारी/न्याय्रशि्षी असल्याने ७/१२ ्र नोंद घेता आली नाही.
(३) ्रशश्न उद््ा्त नाही.
(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

गिधचरोली साल््यातील विद्यार्थयाांना मोफत गणिेश
योानें तगयत अनुदान दे ्याबाबत
(३३)

*

३५९५९ प्रा.ाोगेन्द्र ििािे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गििचरोली साल्ह्यातील ाालेय माक्ष
योानेंतगणत

ा्ळपास

१५७०

ााळाींमधील

ि्ाागा्या मोफत ग ्ेा

सम
ु ारे

३५

हाार

ि्द्या्ी

अनद
ु ानापासन
ू ्ींिचत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान
ननदाणनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

उक्त

साल्ह्यातील

नागररक

अमाक्षक्षत

्

मागासलेले

असल्याने ाासनाने ि्द्यार्थयागना ् त्याीं्या पालकाींना परु े ाी मादहती न
ददल्याने ते अनद
ु ानापासन
ू ्ींिचत रादहले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन ि्द्यार्थयागना मोफत
ग ्ेा योानेंतगणत अनद
ु ान दे ण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१), (२) ् (३) स्ण माक्षा अमायानाींतगणत मोफत ग ्ेा
योानेचे गििचरोली साल्ह्यामध्ये एकू

६३५७८ ि्द्या्ी पात्र असन
ू त्याींना

रुपये २५४.३१ लक्ष इतकी रक्कम सींबिीं धत ााळाीं्या ााळा व्य्््ापन
सममतीकिे ि्तरीत करण्यात आले आहे त. ६३५७८ पात्र ि्द्यार्थयाणपक
ै ी ५२७२१
ि्द्यार्थयागची

खाती

उघिण्यात

आली

असन
ू

यापैकी

३५४६९

पात्र

ि्द्यार्थयाग्या बँक खात्यामध्ये लाााची रक्कम ्गण करण्यात आली आहे .
उ्णररत

ि्द्यार्थयागची

बँकेत

खाती

न

उघिल्यामळ
ु े

त्याीं्या

खात्या्र

योाने्या लाााचे पैसे ्गण करता आलेले नाहीत. त्ािप, सदर लााार्थयागचे
बँकेत खाते उघिण्याची कायण्ाही सरु
ु आहे .
(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

धानला (ता.लाखनी, सा.भांिारा) येथील साल्हा पररषदे च्या
शाळे तील विद्यार्थयाांिर होत असलेल्या अन्यायाबाबत

(३४)

*

३५८९९ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) धानला (ता.लाखनी, सा.ाींिारा) पींचायत सममती अींतगणत ये ाऱया साल्हा

पररिदे ्या ााळे त ि्द्या्ीच ाालेय पोि आहाराची ााींिी घासत असल्याचे
माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान ननदाणनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन ाि्षयात असे ्रशकार
घिू नये याबाबत कायण्ाही करुन सींबिीं धत दोिीींि्रुध्द को ती कार्ाई केली
्ा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
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श्री.विनोद ताििे : (१) हे खरे आहे .

(२) दोिी मख्
ु याध्यािपकेची बदली करण्यात आली असन
ू ाि्षयात असे
्रशकार घिू नयेत, याची दक्षता घेण्यात येत आहे .
(३) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

नागपूर शहरातील प्राध्यापि ि शशक्षिेतर िमयचाऱ्याांचे
िेतन दे ्याबाबत

(३५)

*

३५४५९ श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू ाहरातील ाासकीय अनद
ु ाननत महाि्द्यालयातील ्रशाध्यापक ्

माक्षकेतर कमणचाऱयाींचे माहे ऑग्् ् सप््ें बर, २०१७ चे ्ेतन ऐन दद्ाळी
ये्न
ू ही बॅक खात्यात ामा झाले नसल्याचे ददनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१७ रोाी
्ा त्यासम
ु ारास ननदाणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ्रशाध्यापकाचे ् माक्षकेतर कमणचाऱयाींचे ्ेतन न होण्याची
कार े काय,

(३) असल्यास, उक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन ्रशाध्यापकाींचे ्
माक्षकेतर कमणचाऱयाींचे ्ेतन दे ण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) अींात: खरे आहे .
(२)

्

(३)

अकृिी

ि्द्यापीीे

महाि्द्यालयाींना ्ेतन अदायगीसाी

्

सींलसग्नत

अाासकीय

अनद
ु ाननत

लागू केलेली एच्ीई से्ा्ण ्रश ाली

ताींबत्रक कार ामळ
ु े बींद होती. सदर एच्ीई से्ा्ण ्रश ाली सरु
ु झाल्यानींतर
माहे ऑग्् ् सप््ें बर २०१७ चे ्ेतन अदायगीची कायण्ाही करण्यात आली
आहे .

(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

-----------------
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गोंििाना विद्यापीठाने चांद्रपूर ि गिधचरोली साल््यातील
महाविद्यालये बांद िेल्याबाबत

(३६)

*

३४८६८ श्री.हररशसांग राठोि : सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

चींद्रपरू

्

गििचरोली

साल्ह्यातील

ननकि

पू ण

न

कर ारे

३०

महाि्द्यालये गोंि्ाना ि्द्यापीीाने बींद केल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये
्ा त्यादरययान ननदाणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त महाि्द्यालयात कायणरत कमणचाऱयाीं्र उपासमारीची ्ेळ
आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन महाि्द्यालयातील

कायणरत कमणचारी, ्रशाध्यापक याींना से्ेत सामा्न
घेण्याबाबत को ती
ू
कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) अींात: खरे आहे .

ि्द्या्ी सींख्येचा अाा् तसेच, महाि्द्यालयाींनी सींलसग्नकर

केल्यामळ
ु े सींबिीं धत महाि्द्यालय बींद करण्याची कायण्ाही सरु
ु आहे .
(२)

्

(३)

ि्नाअनद
ु ाननत

ि्द्यापीीा्या

महाि्द्यालये

मादहतीनस
ु ार
बींद

सद्य:स््तीत

अ्््ेत

असल्याने

३०

न

कायम

सींबिीं धत

महाि्द्यालयाींत कमणचारी कायणरत नाहीत. तसेच, सदरची महाि्द्यालये ही
कायम

ि्नाअनद
ु ाननत

तत््ा्र

असल्यामळ
ु े

कमणचाऱयाीं्या समा्ेााचा ्रशश्न उद््ा्त नाही.
(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

या

महाि्द्यालयातील

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

साांगोला (सा.सोलापूर) तालुक्यातील घरगत
ु ी गॅसचा
िाळाबााार रोख्याबाबत

(३७)

*

३५५०४ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांाय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती

हुस्नबानू खशलफे, श्री.सतेा ऊफय बांटी पाटील : सन्माननीय अन्न ि नागरी
परु िठा रिण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) साींगोला (सा.सोलापरू ) तालक्
ु यात घरगत
ु ी गॅसचा काळाबााार ्ाढला
असन
ू घरगत
ु ी गॅस ग्राहकाींकिून क्रकीं मतीपेक्षा रुपये २० ते २५ अनतररक्त घेत

असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान ननदाणनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ग्राहकाींनी घरगत
ु ी गॅस बक
ु ीींग केल्यानींतर गॅस मसमलींिर ४ ते
५ दद्साींनी ममळतो मात्र हॉ्े ल ् चारचाकी ्ाहनाींसाी अनतररक्त पैसे घे्न
ू
गॅस त््रीत ि्तरीत करण्यात येतो, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन गॅस ि्तर

एान्सीकिून हो ारी फस् ुक ्ाींबि्ण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) ् (२) हे खरे नाही.
(३) ्रशश्न उद््ा्त नाही.
(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

(३८)

*

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

फुलांब्री (सा.औरां गाबाद) तालक्
ु यात शालेय पोषण रहार
पुरिठादार नेम्याबाबत
३५१९९ श्री.सभ
ु ाष झाांबि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) फुलींब्री (सा.औरीं गाबाद) तालक्
आहार परु ्ीादाराींचे
ु यात ाालेय पोि
कींत्रा् सींपल्याने पोि आहाराची ाबाबदारी आहार माा् ाऱया यींत्र ेकिेच
दे ण्याचा नन य
ण
ाासनाने माहे ऑग््, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान
घेतल्याचे ननदाणनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

ााळे ्या

मख्
ु याध्यापक,

आि्णकदृष्या सक्षम नसल्याने पोि
ही खरे आहे काय,

बचतग्

इत्यादी

यींत्र ा

आहाराचा ्रशश्न मागी लागत नाही, हे

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन फुलींब्री तालक्
ु यात
पोि आहार परु ्ीादार नेमण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
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श्री.विनोद ताििे : (१) ् (२) ाालेय पोि

आहार योानेंतगणत धान्यादी

मालाची खरे दी करण्यासाी सींबिीं धत ााळे ्या अन्न मााि् ाऱया यींत्र ाीं्र

ाबाबदारी दे ण्यात आली असन
ू ताींदळाचा परु ्ीा परु ्ीे दारामाफणत करण्यात

येत आहे . याअींतगणत अन्न मााि् ाऱया यींत्र ाींनी १५ दद्साींकररता धान्यादी
माल खरे दी करुन ााळाींमध्ये ि्द्यार्थयागना पोि

आहार माा्न
ू द्या्याचा

आहे . सदर १५ दद्साची दे यके मख्
ु याध्यापकाींना सादर केल्यानींतर ती अदा
करण्याची तरतद
ू करण्यात आली आहे .
(३) ाालेय पोि
ग्रामी

आहार योानेंतगणत नागरी ाागात ताींदळाचा परु ्ीा आण

ाागात ताींदळ
् इतर धान्यादी मालाचा परु ्ीा करण्यासाी
ू

औरीं गाबाद साल्ह्यामध्ये माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये ई-ननि्दा ्रशक्रियेद््ारे
परु ्ीे दार ननयक्
ु त करण्यात आला आहे .
(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

शशक्षि पात्रता (टीईटी) पररक्षेमध्ये शशक्षि नापास झाल्याबाबत
(३९)

*

३५२७० श्री.रविांद्र फाटि, श्री.ागन्नाथ शशांदे, िॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.शरद

रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय भाई ागताप, श्री.रनांदराि पाटील, श्री.सांाय दत्त,
श्रीमती

हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ रााूरिर,
श्री.ानादय न चाांदरू िर, श्री.हररशसांग राठोि, प्रा.ाोगेन्द्र ििािे, श्री.सभ
ु ाष झाांबि,
रकिय.अनांत गािगीळ : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सन २०१२ पासन
ू माक्षक ारती बींद असतानाही माक्षक पदी
ननयक्
ु तीसाी

सन २०१३ पासन
ू माक्षक पात्रता पररक्षा ्ीइण्ी होत असन
ू

आतापयगत ५९ हाार ११६ उमेद्ार या पररक्षेत पात्र ीरलेले असतानाही
नोकरी्या ्रशनतक्षेत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, माक्ष

हक्क कायद्या्या तरतद
ू ीनस
ु ार ्रशा्ममक माक्षकाीं्या

नेम क
ू ाींसाी माक्षक पात्रता चाच ी (्ीई्ी) उत्ती ण कर े सक्तीचे केल्याने
माक्ष ाा्त्र पदि्का (िीएि) धार
ीरतात, हे ही खरे आहे काय,

कर ारे माक्षकच ्ीई्ीसाी

पात्र
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(३) असल्यास, सदरहू ्ीइण्ी पररक्षे्या सींदााणत माक्षकाींनी मा.ाालेय माक्ष
मींत्री ् माक्ष सींचालक आदीींकिे लेखी नन्ेदनाद््ारे मागण्या केल्या आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(४) तसेच, राज्यात प्
ू ी ््तीााळा ््ींयसे्क यह न
ू काम कर ारे िीएि ्

्ीई्ी नस ारे सम
ु ारे ९ हााराहून अिधक अ्रशमाक्षक्षत माक्षक कायणरत असन
ू
ाालेय माक्ष ासाी दाेदार माक्षक ममळा्े यासाी घेण्यात ये ाऱया चौर्थया
माक्षक पात्रता पररक्षेत (्ीई्ी) ९६ ्क्के माक्षक नापास झाल्याचे माहे

ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान ननदाणनास आले असन
ू सदर पररक्षेत

पदहली ते पाच्ी्या ्गाणसाी घेण्यात ये ाऱया पररक्षेत के्ळ ४.२७ ्क्के
तर सहा्ी ते आी्ी्या ्गाणसाी

घेण्यात ये ाऱया माक्षकाीं्या पररक्षेत

२.३० ्क्केच माक्षक उत्ती ण झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन ््यींसे्काींना

्ीई्ी्या अ्ीतन
ू ्गळण्यासींदााणत केंद्र ाासनाकिे पाीपरु ा्ा करण्याबाबत
को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) माक्षक पात्रता परीक्षा ही ्रशा्ममक माक्षक पदाकरीता
पात्र अ््ा अपात्र अाी अहताण ननसश्चत कर ारी परीक्षा आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे आहे .

(४) ् (५) ्रशा्ममक माक्षक पदाकरीता आ्श्यक ाैक्षण क अहताण ददनाींक
२८/०२/२०१९ पयगत ्रशाप्त करण्या्या अ्ी्या अिधन राहून ््तीााळा
माक्षकाींना साल्हा पररिदे ्या ्रशा्ममक ााळे त सामा्न
ू घेण्यात आलेले आहे .
सदर ््तीााळा माक्षकाींना माक्षक पात्रता परीक्षेमधन
ू ्गळण्याबाबत केंद्र

ाासनास ददनाींक १२ मे, २०१६ रोाी्या पत्रान््ये ि्नींती करण्यात आलेली
आहे . त्याींचा अह्ाल अद्याप अ्रशाप्त आहे .

माहे ाुल,ै २०१७ मध्ये घेण्यात आलेल्या माक्षक पात्रता परीक्षेत पेपर

ि.१ मध्ये ४.१३ ्क्के तर पेपर ि.२ मध्ये २.२२ ्क्के उमेद्ार पात्र ीरले
आहे त.

(६) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

-----------------
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समुद्रपूर (ता.दहांगणघाट, सा.िधाय) येथील पुरिठा तनररक्षिाविरुध्द
(४०)

प्रस्तावित शशस्तभांगविषयि िारिाई पूणय िर्याबाबत

*

३५२९९ श्री.अशोि ऊफय भाई ागताप, श्री.सांाय दत्त, श्री.शरद

रणवपसे, श्री.रनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.हररशसांग राठोि,
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.ानादय न चाांदरू िर, श्री.सभ
ु ाष झाांबि : ताराांकित प्रश्न
क्रमाांि ३३६३० ला ददनाांि २५ ाुल,ै २०१७ रोाी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत
सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा रिण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) समद्र
ु परू (ता.दहींग घा्, सा.्धाण) ये्ील परु ्ीा ननररक्षकाने माहे

डिसेंबर, २०१५ मध्ये ्ा त्यादरययान गैरव्य्हार केल्याने सींबिीं धत साल्हा

परु ्ीा अिधकारी याींनी त्याींची बदली से्ा साल्हा परु ्ीा कायाणलय, ्धाण ये्े
करुन

कार े

करण्यासाी

दाख्ा

नो्ीस

ददली

असन
ू

सदर

्रशकर ाची

चौकाी

साल्हािधकारी, ्धाण याींनी उपि्ाागीय अिधकारी, दहींग घा्

याींची चौकाी अिधकारी यह ून ननयक्
ु ती केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपि्ाागीय अिधकारी, दहींग घा् याींना ्रशा्ममक चौकाीत
परु ्ीा ननररक्षक, समद्र
ु परू याीं्याि्रुध्द्या तिारीत सत्यता आढळून आली
असन
ू सींबिीं धत परु ्ीा ननररक्षकाि्रुध्द मा्ताींग ि्ियक कार्ाई ्रश्ताि्त
करण्यात आली आहे असा अह्ाल साल्हािधकारी, ्धाण याींना ददनाींक ७ ाुल,ै
२०१७ रोाी ्ा त्यासम
ु ारास सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सींबिीं धत

परु ्ीा

ननररक्षकाि्रुध्द

्रश्ताि्त

केलेल्या

मा्ताींग ि्ियक कार्ाईचे ्ोिक्यात ््रुप काय आहे ् उक्त कार्ाई
केव्हापयगत हो े अपेक्षक्षत आहे,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) होय.
(२) होय.

(३) सींबिीं धत परु ्ीा ननररक्षकाि्रुध्द महाराषर नागरी से्ा (मा्त ् अपील)
ननयम, १९७९ ्या ननयम ८ खाली कार्ाई सरु
ु करण्यात आली आहे .
(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

-----------------
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खाांबोरा ि ६० गािे प्रादे शशि पाणीपुरिठा योानेतील
गािाांना पाणीपुरिठा िर्याबाबत

(४१)

*

३६४४७ श्री.गोवपकिशन बााोरीया : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि

स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खाींबोरा ् ६० गा्े ्रशादे माक पा ीपरु ्ीा योानेतील ४४ गा्ाींना अको्

८४ खेिी ्रशादे माक पा ीपरु ्ीा योानेद््ारे पा ीपरु ्ीा करण्याचा, आकस्मक
पा ीपरु ्ीा योानेचा ्रश्ता् ताींबत्रक मींाूरीसाी महाराषर ाी्न ्रशािधकर ,
्रशादे माक ि्ााग, अमरा्ती याीं्याकिे ददनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१७ रोाी ्ा
त्यासम
ु ारास सादर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन सदर ्रश्ता्ाला
ताींबत्रक मींारू ी दे ण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) होय.

(२) सदर ्रश्ता्ास मख्
ु य अमायींता, महाराषर ाी्न ्रशािधकर

अमरा्ती याींनी ददनाींक २०/११/२०१७ रोाी ताींबत्रक मींारु ी ददली आहे .
(३) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

ि्ााग,

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

राज्यातील टां िलेखन सांस्था बांद िर्याचा तनणयय घेतल्याबाबत
(४२)

*

३६४८४ श्री.तानााी सािांत : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ाासकीय कायाणलयात ्ीं कलेखन माीन्सची आ्श्यकता नसल्या्या
कार ामळ
ण राज्य
ु े यापढ
ु े ्ीं कलेखन अ्यासिम बींद केला ााईल असा नन य
ाासनाने ददनाींक ३१ आक््ोबर, २०१३ रोाी ्ा त्यासम
ु ारास घेतलेला आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील सम
ु ारे चार हाार ्ीं कलेखन सीं््ेचे सीं््ाचालक

तसेच मेकॅननक, ्ीं कलेखन ममानरीचे स्
ु े ााग ि्िेते ् इन््रक््र याींची
पयाणयी व्य्््ा ाासनाने केलेली नसल्यामळ
ु े त्याीं्या्र उपासमारीची ्ेळ
आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन को ती कायण्ाही
केली ्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१), (२) ् (३) ददनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१३ ्या ाासन

नन य
ण ान््ये सींग क ्ीं कलेखन अ्यासिम सरु
ु करण्यास मान्यता दे ण्यात
आली होती. याबरोबरच सदर ाासन नन य
ण ान््ये ददनाींक ३१ मे, २०१५ पयगत
मॅन्यअ
ण घेण्यात
ु ल ्ीं कलेखन अ्यासिम ्प्या्प्याने बींद करण्याचा नन य

आला होता. त्ािप, मॅन्यअ
ु ल ्ीं कलेखन अ्यासिम चालू ीे ्ण्यास ्ेळो्ेळी
मद
ददनाींक १६ नोव्हें बर, २०१७ ्या ाासन
ु त्ाढ दे ण्यात आली असन
ू
नन य
ण ान््ये

मॅन्यअ
ु ल

्ीं कलेखन

अ्यासिम

चालू

३० नोव्हें बर, २०१९ पयगत मद
ु त्ाढ दे ण्यात आली आहे .
(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

ीे ्ण्यास

ददनाींक

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

ाळगाांि येथे खोबरा िीसमध्ये ताांदळाच्या चरु ीची भेसळ झाल्याबाबत
(४३)

*

३६८२८ श्रीमती सस्मता िाघ : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ाळगाीं् ये्े खोबरा कीसमध्ये ताींदळा्या चुरीची ाेसळ होत असन
ू
दीकदीका ी ाेसळयक्
ु त खाद्य पदा्ागचीही ि्िी होत असल्याचे माहे
ऑग््, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान ननदाणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ्रशकाराची तिार ्रशाप्त झाल्यानींतरही अन्न ् औिध
्रशाासनामाफणत को तीही कायण्ाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन दोिी व्यक्तीींि्रुद्ध
को ती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) ् (२) खोबरा क्रकसमध्ये ताींदळा्या चुरीची ाेसळ होत

असल्याची बातमी “ददव्य मराी ” या दै ननकामध्ये ददनाींक १४/०८/२०१७ रोाी
्रशमसध्द करण्यात आली होती, ही बाब खरी आहे .
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सदर

बातमीमध्ये

दक
ु ानदाराने

“ददव्य

मराी ”

या

दै ननकामध्ये

ददलेल्या मतानस
ु ार सागर ब्रँन्िचा उल्लेख आहे . परीं तु सागर ब्रॅन्िचा साीा
तपास ी्ेळी उपलब्ध नसल्याने ् त्याची खरे दी ् ि्िी सदर परु ्ीादाराने
बींद केली असल्याने सदर ब्रॅन्िमध्ये ाेसळ होती क्रकीं ्ा नाही हे मसध्द हो्ू
ाकले नाही. परीं तू सदर दक
ु ानात उपलब्ध इतर खोबरा कीस्या ब्रॅंन्िची
चौकाी केली असता को त्याही ्रशकारची ाेसळ आढळून आली नाही.

(३) उक्त पेढीतन
ु उपलब्ध साठ्यातन
ू घेतलेल्या खोबरा कीस्या नमन्
ु याींचा

अह्ाल ्रशाप्त झाला असन
ू त्यामध्ये ताींदळा्या चरु ीची ाेसळ आढळून
आलेली नाही. त्ािप तपास ी्या आधारे लेबलदोि आढळून आल्याने सदर
पेढीि्रुध्द न्यायनन य
ण ासाी ्रशकर दाखल करण्यात येत आहे .
(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

राज्यातील ऐततहाशसि महत्ि असलेल्या शाळाांना
रधथयि सहाय्य दे ्याबाबत
(४४)

*

३६८५५ श्री.ानादयन चाांदरू िर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांाय दत्त,

श्री.अशोि ऊफय भाई ागताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे,
श्री.रनांदराि पाटील, श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी, श्री.हररशसांग राठोि : सन्माननीय
ु श
शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ््ातींत्र्यप्
ू ण काळात ््ापन झालेल्या ् उत्कृष् ाैक्षण क कायण
कर ाऱया राज्यातील नन्िक १०० ााळाींना ्रशत्येकी रुपये १० लाख ि्ाेि
रोख परु ्कार दे ण्याचा नन य
ण सन २०१४ मध्ये तत्कालीन ाासनाने घेतला
होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, असे असताींना सदर ााळाींना ननधी दे ण्याचा ाासन नन य
ण

ि्द्यमान ाासनाने ददनाींक ५ ाुल,ै २०१७ रोाी ्ा त्यासम
ु ारास ननगणममत
केला असल्याचेही ननदाणनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ि्ाेि रोख परु ्कार ्रशाप्त या ााळाींमध्ये कि््यण कुसमाग्रा,
कमण्ीर ााऊसाहे ब पा्ील, लोकमान्य द्ळक ् आगरकर ि्ात
ू ीींनी माक्ष

घेतलेल्या ााळाींना रोख ््रुपात परु ्कार दे ण्याचे नाकारल्याने ाासना्या
या नन य
ण ाबाबत सामान्य ानतेमध्ये नारााी ननमाण
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

झाल्याचेही ननदाणनास
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(४) असल्यास, ऐनतहामसक महत्् असलेल्या या ााळाींना रोख परु ्कार
दे ण्याचा ाासनाने घेतलेला नन य
ण
रद्द करा्ा ् सदर ााळाींना ाादहर

केल्यानस
ु ार आि्णक सहाय्य दे ण्याचे मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी ाादहर केले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन सदर ााळाींना
आि्णक सहाय्य दे ण्याबाबत को ती कायण्ाही केली आहे ्ा करण्यात येत
आहे,

(६) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) होय.

(२), (३), (४) ् (५) ््ातींत्र्यप्
ू ण काळात ््ापन झालेल्या ् उत्कृष्

ाैक्षण क कायण कर ाऱया राज्यातील नन्िक १०० ााळाींना ्रशत्येकी रुपये १०
लाख ि्ाेि रोख परु ्कार दे ण्यासींदााणत ाासनाने ददनाींक ३ माचण, २०१४
रोाी ाासन नन य
ण ननगणममत केला होता. त्ािप, यासाी चा ननधी उपलब्ध

नसल्यामळ
ण ददनाींक ५ ाुल,ै २०१७
ु े ददनाींक ३ माचण, २०१४ चा ाासन नन य
्या ाासन नन य
ण ान््ये रद्द करण्यात आलेला आहे .
(६) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

मुांबई विद्यापीठातील तनिालाांच्या गोंधळामुळे विद्यार्थयाांचे
शैक्षिणि नुिसान होत असल्याबाबत

(४५)

*

३४९२७ श्री.सांाय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.अशोि ऊफय भाई ागताप, श्री.रनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे,
श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.सतेा ऊफय बांटी पाटील, श्री.रविांद्र
फाटि,

श्री.धनांाय

मि
ुां ,े

श्री.ायिांतराि

ााधि,

श्री.ानादय न

चाांदरू िर,

रकिय.अनांत गािगीळ, प्रा.ाोगेन्द्र ििािे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.बाळाराम

पाटील, श्री.विक्रम िाळे , श्री.दत्तात्रय सािांत, िॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.अमरशसांह

पांडित, श्री.सततश चव्हाण, अॅि.तनरां ान िािखरे , श्रीमती विद्या चव्हाण,
श्री.ागन्नाथ शशांदे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१३८५ ला ददनाांि १ ऑगस्ट,

२०१७ रोाी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) मब
ुीं ई ि्द्यापीीाचे स्ण ४७७ परीक्षाींचे ननकाल ााहीर केले असले तरी

सम
ु ारे २८ हाार ४९८ ि्द्यार्थयागचे ननकाल ्रशलींबबत असन
ू सम
ु ारे ४० हाार
ि्द्या्ी पन
ु मल्
ूण याींकना्या ननकाला्या ्रशनतक्षेत असन
ू ि्धी ााखे्या काही
ि्द्यार्थयागचे

ननकाल

अद्यापही

ाादहर

करण्यात

आले

नसन
ू

मब
ींु ई

ि्द्यापीीाचे कुलगरु
ु सींाय दे ामख
ु याीं्या ननयमबाह्य कारााराचा परर ाम

लाखो ि्द्यार्थयाग्र झाल्यानींतरही ‘ि्द्यापीीामाफणत ि्व्दत पररिद हा
त्याीं्या अमानींदनाचा ीरा् आ ण्यात आल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ ्या
दस
ु ऱया आी्ड्यात ननदाणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच मब
ुीं ई ि्द्यापीीा्या परीक्षा पध्दतीसाी अ्लींबबलेल्या ऑनलाईन
असेसमें ््या कींत्रा्ात कोट्य्धी रुपयाींचा गैरव्य्हार झाल्याचे माहे नोव्हें बर,
२०१७ ्या पदहल्या आी्ड्यात ननदाणनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मब
ींु ई ि्द्यापीीामध्ये अनागोंदी काराार सरु
ु असन
ू , ्ॉपर
ि्द्यार्थयागना नापास कर े, ननकालाची िेिलाईन चुकि् े, के्ळ परु ् ीच

तपास ,े उपस््ताींना अनप
ु स््तीत दाखि् े, ्रशमा पत्र दे ण्यास ि्लींब
ला् े, पदव्यत्ु तर अ्यासिम ्रश्ेााचा गोंधळ, ननकालाआधीच पदव्यत्ु तर

्रश्ेा सरु
ु , ि्दे ा माक्ष ाचा झालेला ््प्नाींग, गु पबत्रका तयार असन
ू
सहीसाी

हो ारा

ि्लींब,

अधण््

ननकालाींची

नामषु की

इत्यादी

अनेक

कार ाींमळ
ु े ि्द्यार्थयागना झालेल्या त्रासाबद्दल्या ननिेधा्ण ि्द्या्ी सींघ्नेने

ददनाींक १८ ऑग््, २०१७ रोाी ि्द्यापीीा्या कमलना कॅयपस ये्े मि
ुीं न
केले तसेच कमलना कॅयपसमधील पररक्षा ा्नासमोर माहे ऑक््ोबर,२०१७
मध्ये ्ा त्यादरययान उपोि

सरु
ु केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ऑनलाईन मल्
ु याींकना्या गोंधळात सम
ु ारे २६०० उत्तरपबत्रका
इतर ि्ियाीं्या उत्तरपबत्रकाींमध्ये ममसळल्यामळ
ु े सम
ु ारे १६०० उत्तरपबत्रका
गहाळ झाल्या असन
ू काही ि्द्यार्थयाग्या गु पबत्रके्र ान्
ु य गु
आले असन
अाा चक
ू
ु ाींमळ
ु े ान्
ु य गु
नेमकी क्रकती ् त्याींचे गु

ममळालेल्या ि्द्यार्थयागची सींख्या

दरु
ु ्त करुन दे ण्याबाबत को ती उपाययोाना

केली तसेच ि्दयार्थयागना सरासरी गु
या मल्
ू याींकनासाी

छापन
ू

दे ण्याचा गींाीर ्रशश्न ननमाण

झाल्याने

ि्द्यापीी ् मेरर् रॅ क या कींपनीत करारच झालेला

नसन
ू के्ळ ननि्दा ्रशक्रिये्या आधारे च हे काम दे ण्यात आले आहे , हे खरे
आहे काय,
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(५) तसेच, उत्तरपबत्रका गहाळ झाल्याने ् गठे े बदलल्याने ि्धी ि्ाागाचे

स्ाणिधक ि्द्या्ी अनत्ु ती ण झाले असन
ू ाे ि्द्या्ी एलएलएमची सीई्ी

उत्ती ण झाले त्याींचेही या गोंधळामळ
ु े ाैक्षण क ्िण ्ाया ाा्न
ू नक
ु सान
झाल्याने तसेच या ऑनलाईन असेसमें ््या कींत्रा्ाची न्यायालयीन चौकाी
करण्याची माग ी लोक्रशनतननधीींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, उक्त ननकाल ि्लींबाने लागल्यामळ
ु े पदव्यत्ु तर अ्यासिमाचे
्रश्ेा, ि्दे ाात उ्च माक्ष

घे्ू इस्छ ाऱया ि्दयार्थयागचे ्रश्ेा इतर

अ्यासिमाींचे ्रश्ेा इत्यादी ्रश्ेााीं्र ् पन
ु मल्
ूण याींकनाचे ननकाल या्रही
परर ाम झाला असल्याने या्रशकर ी मा.ि्रोधी पक्ष नेता, ि्धानसाा याींनी
मा.उ्च ् तींत्र माक्ष

मींत्री याींना ददनाींक १५ सप््ें बर, २०१७ रोाी ्ा

त्यासम
ु ारास पत्र पाी्न
ू कायण्ाही करण्याबाबत ि्नींती केली आहे तसेच

मब
ींु ई ि्द्यापीीा्या या सींपू ण कारााराची सखोल चौकाी करुन या ्रशकारास
ाबाबदार अस ाऱयाीं्र को ती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे ?

श्री.विनोद ताििे : (१) ्रश्म सत्र २०१७ ्या स्ण पररक्षाींचे स्ण ननकाल
ााहीर करण्यात आलेले आहे त. मब
ुीं ई ि्द्यापीीा्या ि्व्दत पररिदे त कुलगरु
ु
िॉ.सींाय दे ामख
ु याीं्या अमानींदनाचा कुीलाही ीरा् पारीत झालेला नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) हे अींात: खरे आहे .

(४) ऑनलाईन मल्
ु याींकना्या ि्रशक्रियेत काही ि्द्यार्थयाग्या उत्तरपसु ्तकाींची
सरममसळ/गहाळ झाल्याने सदर ि्द्यार्थयागचे ननकाल ाादहर करण्यात आले
नव्हते अश्या ि्द्यार्थयागना सरासरी गु

दे ण्याचा नन य
ण ि्द्यापीीाने ददनाींक

२८ सप््ें बर, २०१७ ्या पररक्षा ् मल्
ु याकन मींिळा्या बैीकीत घेतलेला
असन
ू एकू

५०६५ ि्द्यार्थयागना सरासरी गु

दे ण्यात आले आहे त. मब
ुीं ई

ि्द्यापीी ् मेरर् रॅ क कींपनी याींचेमध्ये सामींा्य करार झालेला आहे .
(५) हे खरे नाही.

(६) हे अींात: खरे आहे . त्ािप, पदव्यत्ु तर माक्ष
उ्च माक्ष ासाी

घे ाऱया क्रकीं ्ा परदे ाात

ाा ाऱया तसेच परदे ाातील क्रकीं्ा ाारतातील इतर

सरकारी क्रकीं्ा खाागी आ््ापनेत नोकरीसाी अाण केलेल्या ि्द्यार्थयागना
सहाय्यता केंद्र (Help Desk) ््ापन केले होते. सदर सहाय्यता केंद्रा्या
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माध्यमातन
ु अनेक ि्द्यार्थयागना गोपननय ननकाल (Confidential Result) ्
गु पत्रक (Marksheet) दे ्न
ू ि्द्यार्थयागचे ाैक्षण क ् आि्णक नक
ु सान
हो ार नाही याची ि्द्यापीीातफे ि्ाेि दक्षता घेण्यात आलेली आहे . तसेच
मब
ींु ई ि्द्यापीीा्या या सींपू ण कारााराची सखोल चौकाी करण्यासाी
बत्रसद्यीय सममती गी त करण्याची बाब ाासना्या ि्चाराधीन आहे .
-----------------

सन २०१२ नांतर नेमणि
ू झालेल्या शशक्षिाांना तनयशमत िर्याबाबत
(४६)

*

३५८४२

श्री.दत्तात्रय

िॉ.सध
ु ीर

सािांत,

ताांब,े

श्री.श्रीिाांत

श्री.विक्रम
दे शपाांि,े

िाळे ,

श्री.सततश

चव्हाण,

पाटील,

श्री.शरद

श्री.बाळाराम

रणवपसे, श्री.सांाय दत्त, श्री.अशोि ऊफय भाई ागताप, रकिय.अनांत गािगीळ,

श्री.िवपल पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८५१९ ददनाांि २० माचय, २०१७
रोाी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सन २०१२ नींतर नेम क
ू झालेल्या माक्षकाींना मा.उ््ा न्यायालय, मब
ुीं ई
याींनी

ददलेल्या

सींरक्ष ाबाबत

मब
ींु ई

माक्ष

अींमलबाा् ी झालेली नाही, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच माक्षकाींसह पायाात
आण
ू
ि्नाअ्

मान्यता

द्या्ी,

यासाी

उपसींचालकाींकिून

पू ण

ि्नाअनद
ु ाननत पदाींना ाासनाने

कननषी

महाि्द्यालयीन

महासींघाने आींदोलनाचा इाारा ददला आहे, हे खरे आहे काय,

माक्षक

(३) असल्यास, उक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, चौकाीत
काय आढळून आले, तद्नस
ण त करुन सींबिीं धत
ु ार सींबिीं धत माक्षकाींचे ्ेतन प्
ू ्
ननषकामसत माक्षक/पररि्क्षाधीन माक्षकाींना त््रीत ननयममत करण्याबाबत
तसेच व्यसक्तगत मान्यता दे ण्याबाबत उपसींचालकाींनी को ती कायण्ाही केली
्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) हे खरे नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) ् (४) कायण्ाही सरु
ु आहे .

-----------------
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राज्यात अनुदानास पात्र म्हणून घोवषत िेलेल्या उच्च माध्यशमि
शाळाांच्या िगय ि तुिडयाांना अनुदान दे ्याबाबत

(४७)

*

३५५३९ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.श्रीिाांत दे शपाांि,े श्री.दत्तात्रय सािांत, िॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.सांाय दत्त, श्री.अशोि ऊफय भाई ागताप, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सततश
चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील, िॉ.अपि
ू य दहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३४८८
ला ददनाांि २५ ाुल,ै २०१७ रोाी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय
शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ६ उ्च माध्यममक ााळे तील १२ तक
ु ड्या १०० ्क्के
अनद
ु ानास पात्र ् एका ााळे तील २ तक
ु ड्या ४० ्क्के अनद
ु ानास पात्र
असल्याचे ददनाींक २८ फेब्र्
ु ारी, २०१४ ्या ाासन आदे ााने घोिित केले
असन
ण , ददनाींक २६ फेब्र्
ू ाासन नन य
ु ारी, २०१४ अन््ये कायम ि्नाअनद
ु ान

तत््ा्र पर्ानगी ददलेल्या उ्च माध्यममक ााळा/कननषी महाि्द्यालये ्
्गण/तक
ु िया याींचा “कायम” ाब्द हा ्गळण्यात आला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, राज्यातील ४० ्क्केच कननषी महाि्द्यालये १०० ्क्के
अनद
ु ाना्र असन
ू उ्च माध्यममक ााळे तील ्गण ् तक
ु ियाींना अाुनही
को तेही अनद
ु ान ददले नसल्याने सदर ााळे तील ्गण ् तक
ु िया अनद
ु ानास
पात्र

यह ून

घोिित

करून

तसेच

कायम

कायम

ि्नाअनद
ु ाननत

ि्नाअनद
ु ाननत

कननषी

महाि्द्यालयाींना अनद
ु ान दे ेबाबत सरु
ु असलेली कायण्ाही पु ण झाली आहे ,
हे खरे आहे काय,
(३)

तसेच

माध्यममक

राज्यातील

्

कननषी

महाि्द्यालयाची

यादी

मल्
ू याींकनास
ल्करच

पात्र

ााहीर

उ्च

करुन

माध्यममक ्रशमा े अनद
ण मा.ाालेय
ु ानाची ्रशक्रिया करण्यात येईल, असा नन य
माक्ष

मींत्री याींनी ददनाींक ६ सप््ें बर, २०१७ रोाी ्ा त्यासम
ु ारास झालेल्या

बैीकीत घेतला, हे खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उ्च माध्यममक ् कननषी महाि्द्यालयातील माक्षक
मागील

१७

पाी्न
ू

उ्च

्िाणपासन
ू

ि्ना्ेतन

काम

करीत

असन
ू

लोक्रशनतननधीींनी

ाासनास ददनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१७ रोाी ् त्याप्
ू ीही अनेक्ेळा नन्ेदने
माध्यममक

ि्द्यालया्या

्

कननषी

महाि्द्यालया्या

अनद
ु ान पात्र याद्या घोिित करून १०० ्क्के अनद
ु ान मींाूर करुन ननधीची
तरदतद
ू करण्याची माग ी केली, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन अनद
ु ानास पात्र

यह ून घोिित केलेल्या क्रकती उ्च माध्यममक ााळा/कननषी महाि्द्यालये

् ्गण/तक
ु ड्या याींना अनद
ु ान उपलब्ध करून ददले आहे , तसेच उ्च
माध्यममक ााळामधील ्गण ् तक
ण
ु ड्याींना अनद
ु ान दे ण्याबाबत को ता नन य
घेतला ्ा घेण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) होय.

(२) आ्श्यक कायण्ाही सरु
ु आहे .
(३)

कायम

ि्नाअनद
ु ान

तत््ा्रील

कननषी

महाि्द्यालया्या

मल्
ू याींकना्या ्रश्ता्ात कननषी महाि्द्यालयाीं्या ना्ासोबत माक्षकाींची

ना्े असा्ी असा नन य
ण ददनाींक ६ सप््ें बर, २०१७ ्या बैीकीत घेण्यात
आला आहे .

(४) उ्च माध्यममक ि्द्यालयाीं्या अनद
ु ान पात्र याद्या घोिित करुन
अनद
ु ान मींारू ीबाबत मा.लोक्रशनतननधीींनी माग ी केली हे खरे आहे .
(५) आ्श्यक कायण्ाही सरु
ु आहे .
(६) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

राज्यातील पदिीधारि शशक्षिाांना तनििश्रेणी शमळ्याबाबत
(४८)

*

३५२३२ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील पद्ीधारक माक्षकाींना २४ ्िागनत
ीं र ममळ ारी नन्िश्रे ी
सरसक्

स्णच

पद्ीधर

माक्षकाींना

ि्चाराधीन आहे, हे खरे आहे काय,

दे ण्याबाबतचा

्रशश्न

ाासना्या
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(२) असल्यास, उक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन को ती कायण्ाही केली
्ा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) हे खरे नाही.

(२) काही अ्ी ् ाती्या आधारे नन्िश्रे ी लागू करण्याबाबत ाासनाने
ददनाींक २३/१०/२०१७ रोाी नन य
ण घेतला आहे .
(३) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

राज्यातील शारररीि शशक्षिाांना सुधारीत िेतनश्रेणी दे ्याबाबत
(४९)

*

३५३०५ प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार :

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

(१) राज्यातील ाारररीक माक्षकाीं्या सध
ु ारीत ्ेतनश्रे ीचा ्रश्ता् ाालेय
माक्ष

ि्ाागाकिे मागील तीन मदहन्यापासन
्रशलींबबत असल्याबाबतचे
ू

नन्ेदन लोक्रशनतननधीींनी मा.मींत्री महोदयाींना माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये ्ा
त्यादरययान ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन सदर नन्ेदना्या
अनि
ीं ाने को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
ु ग
(३) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री. विनोद ताििे : (१) हे खरे नाही.

राज्यातील ाारररीक माक्षकाीं्या सध
ु ारीत ्ेतनश्रे ीचा ्रश्ता् ्रशाप्त

झालेला नाही.

परीं तू ाारररीक माक्षकाींना नन्िश्रे ी लागू करताना एमपीएि. ची अ्

रद्द करण्याबाबतचे लोक्रशनतननधीींचे नन्ेदन ्रशाप्त झालेले आहे .
(२) नन्दे ना्या अनि
ीं ाने माक्ष
ु ग
याींचे अमा्रशाय मािगतले आहे .
(३) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

सींचालक (माध्यममक ् उ्च माध्यममक)

-----------------
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येिला (सा.नाशशि) शहरामध्ये अल्पसांखयाांि समााातील
विद्याथी ि विद्याधथयनीांिरीता िसततगह
ृ बाांध्याबाबत
(५०)

*

३४८४१ श्री.ायिांतराि ााधि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६९१५ ला

ददनाांि २० माचय, २०१७ रोाी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय
अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ये्ला (सा.नामाक) ाहरामध्ये उ्च माक्ष

घे ाऱया अल्पसींख्याींक

समााातील ि्द्या्ी ् ि्द्याि्णनीींकरीता ्सनतगहृ बाींधण्यासाी

ाागा

उपलब्ध करुन दे ण्यासाी ््ाननक लोक्रशनतननधीीं्या माग ीनस
ु ार नामाक
साल्हा ्रशाासनाने तालक
ु ा्तरा्रुन माहे ाून, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान
्रश्ता् मागि्लेला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ्रश्ता् ाासनास पाीि्ण्यात आला आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन ये्ला ये्े
अल्पसींख्याींक

समााातील

ि्द्या्ी

्

ि्द्या्ींनीकरीता

बाींधण्यासाी को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,

्सनतगह
ृ

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) होय.

(२), (३) ् (४) ज्या दीका ी ्सनतगह
ृ बाींधा्याचे आहे, त्या दीका ी
उपलब्ध असलेल्या उ्चमाक्ष ा्या सिु ्धा, ा्ळपास्या ाैक्षण क सीं््ा,
माग ी ् त्या पररसरातील अल्पसींख्याींकाींची लोकसींख्या इत्यादी बाबी
ि्चारात घेऊन नामाक साल्हयात ाागेचा ाोध घेण्यात येत आहे .
-----------------

राज्यातील रास्त भाि दि
ु ाने बांद िर्याचा तनणयय घेतल्याबाबत
(५१)

*

३५१५९ अॅि.ायदे ि गायििाि, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांाय मि
ुां ,े

श्री.सतु नल तटिरे , श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.ागन्नाथ शशांदे,

श्री.प्रिाश गाशभये, श्री.रामराि िििुते, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.खिााा बेग,

श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा रिण ग्राहि
सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१)

राज्यात

स ाींचा

हींगाम

ा्ळ

आला

असताना

राज्यातील

२२

साल्हयातील ४९ हाार रा्ताा् दक
ण ाासनाने
ु ाने बींद करण्याचा नन य
ददनाींक १ ऑग््, २०१७ रोाी ्ा त्यासम
ु ारास घेतला आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, त्याची कार े काय आहे त,

(३) असल्यास, उक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन रा्ताा् दक
ु ान बींद
झाल्यानींतर राज्यातील ानतेला सा्णाननक ि्तर

व्य्््ेंतगणत ममळ ारे

धान्य ् इतर ््तू उपलब्ध करुन दे ण्या्यादृष्ीने को ती कायण्ाही केली
्ा करण्यात येत आहे,

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

(२), (३) ् (४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

राज्यातील शशक्षिाांचे िेतन ताांत्रत्रि िारणाांमुळे थिीत रादहल्याबाबत
(५२)

*

३५२६५ श्री.अतनल भोसले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर,

अॅि.तनरां ान िािखरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) पु ेसह राज्यातील बहुताींा माक्षकाींचे माहे ाुल,ै २०१७ पासन
ू चे ्ेतन
ताींबत्रक कार ाींमळ
ु े ्कीत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये ्ा
त्यादरययान ननदाणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, चौकाीत
काय आढळून आले ् तद्नस
ु ार ताींबत्रक कार ाींमळ
ु े ्कीत रादहलेले माक्षकाींचे
्ेतन ममळण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) हे खरे नाही.
(२) ् (३) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

-----------------
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(५३)

*

राज्यातील िायम विनाअनुदान धोरणापूिीच्या
महाविद्यालयाांना अनुदान दे ्याबाबत
३४८५५ श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.सततश चव्हाण,

िॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उ्च माक्ष
सींचालक कायाणलय, पु े ये्े कृती सममती्या्तीने
राज्यातील कायम ि्नाअनद
ु ान धोर ाप्
ू ी मान्यता ददलेल्या ५३ ्ररषी
महाि्द्यालयाींना अनद
ु ान द्या्े यासाी माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये ्ा
त्यादरययान उपोि करण्यात आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन को ती कायण्ाही केली
्ा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) होय.

(२) ि्त्त ि्ाागासम्ेत बैीक आयोसात करण्यात येत आहे .
(३) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

औरां गाबाद येथील शासिीय िला महाविद्यालयातील
शशक्षिाांची ररक्त पदे भर्याबाबत
(५४)

*

३५३७६ श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांाय मि
ुां ,े श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ायणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२१५८
ला ददनाांि २५ ाल
ु ,ै २०१७ रोाी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय
उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद ये्ील ाासकीय कला महाि्द्यालयात मींाुर असलेल्या २५
पदाींपक
ै ी ररक्त असलेली २३ पदे ारण्याबाबत ाासनाने काय कायण्ाही केली
आहे,

(२) तसेच, तात्परु त्या ््रुपात तामसका तत््ा्र माक्षक नेमले ाात असन
ू
त्याीं्याकिुन ि्दयार्थयागना ाैक्षण क फायदा होत नसल्याने ि्द्यार्थयागनी माहे
ऑक््ोबर, २०११ मध्ये ्ा त्यादरययान आींदोलन केले, हे खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, ाासकीय कला महाि्द्यालयात माक्षक ् आ्श्यक सोई
सिु ्धा नसल्याने ३०० ि्द्यार्थयागनी महाि्द्यालय सोिण्यासाी ्रशाचायागना
ि्नींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन महाराषर लोकसे्ा

आयोगामाफणत ाादहरात ्रशमसध्द करण्यात आलेल्या ाादहरातीनस
ु ार माक्षकाींची
ररक्त पदे ारुन ि्द्यार्थयागना सोई सिु ्धा दे ण्याबाबत को ती कायण्ाही केली
्ा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) ाासकीय कला ् अमाकल्प महाि्द्यालय, औरीं गाबाद
ये्ील अध्यापकाीं्या ररक्त ाागाीं्र २ अिधव्याख्याता ननयममत ््रुपात,
न्यायालयीन

आदे ाान््ये

१

अिधव्याख्याता

अिधव्याख्याता कींत्रा्ी ््रुपात अाी एकू

हीं गामी

््रुपात

्

५

८ पदे कायणरत असन
ू १८ ाागा

ररक्त आहे त. सदर ररक्त असलेल्या १८ ाागाींपक
ै ी १३ ाागाीं्र अ्यागत
अिधव्याख्याता तामसका तत््ा्र नेमण्यात आले आहेत. ननयममत, हीं गामी ्
कींत्रा्ी

अिधव्याख्याता

असे

एकू

८

अिधव्याख्याता

अिधव्याख्याता तामसका तत््ा्र असे एकू

पु ्
ण ेळ

्

१३

२१ अिधव्याख्याता कायणरत

आहे त. ररक्त पदाीं्र ननयममत ््रुपात अध्यापक ारण्यासाी

महाराषर

लोकसे्ा आयोगामाफणत ाादहरात ्रशमसध्द करण्यात आली असन
ू पदारतीची
कायण्ाही सरु
ु आहे .
(२) नाही. तामसका तत््ा्रील अध्यापकाींमळ
ु े ि्द्यार्थयागचे को तेही ाैक्षण क

नक
ु सान होत नाही. ि्द्यार्थयागनी ऑक््ोबर, २०११ मध्ये आींदोलन केलेले
नसन
ू माहे ऑक््ोबर, २०१६ ्या दस
ु ऱया आी्ड्यामध्ये केले होते.

(३) सद्य:स््तीत आ्श्यकते्रशमा े ाैक्षण क सादहत्य उपलब्ध असल्यामळ
ु े
ि्द्यार्थयागचे ाैक्षण क नक
ु सान होत नाही. सन २०१७-१८ या आि्णक
्िाणमध्ये औरीं गाबाद ये्ील ाासकीय कला महाि्द्यालयासाी रुपये
११,११,४००/-

इतक्या

रकमे्या

यींत्रसामग्र
ु ी

्

साधनसामग्र
ु ी

खरे दीस

्रशाासकीय मींाूरी दे ण्यात आली आहे . महाि्द्यालय सोिण्याबाबत ३००

ि्द्यार्थयागनी अाण ददलेले नसन
के्ळ उपयोसात कला ि्ाागातील ९२
ू
ि्द्यार्थयागनी महाि्द्यालय सोिण्याबाबत अाण ददलेले होते. मात्र त्याींनी नींतर
््त:हून अाण मागे घेतले होते.
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(४) ननयममत ््रुपात ाागा ारण्यासाी महाराषर लोकसे्ा आयोगामाफणत
ाादहरात ्रशमसध्द करण्यात आली असन
ू पदारतीची कायण्ाही सरु
ु आहे .
(५) ्रशश्न उद््ा्त नाही.
-----------------

(५५)

*

उरण (सा.रायगि) तालुक्यात िायू प्रदष
ू ण झाल्याबाबत
३५५४१ श्री.ायांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय पयायिरण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उर

(सा.रायगि) तालक्
ु यात एनएमिी, ओएनाीसी, ाारत गॅस, ि्द्यत
ु

्रशकल्प, ाेएनपी्ी बींदर, ाी्ीआय, मसींगापरू पो्ण , ाेएनपी्ी सेझ ्रशकल्प ्
एमएमआरिीए सारखे महत््ाचे ्रशकल्प ननमाण

होत असल्याने दे ाातील

स्ाणत ालद ि्कमसत हो ारे ाहर यह न
ू उर ची ओळख होऊ लागली
आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर पररसरातील नैसिगणक साधनसींपत्ती नष् होत असन
ू

नाल्याचे ग्ारात रुपाींतर झाल्याने ह्ेतील ्रशदि
ू ाबरोबर धुळीक ाींचे
्रशमा ्ाढल्याने अनेक नागररकाींना हृदयि्काराचा त्रास होऊ लागला असन
ू

सन २०१६ या ्िाणपासन
ू सम
ु ारे २८ नागररक हे हृदयि्कारा्या त्रासाने मत्ृ यू
पा्ले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उर तालक्
ु यातील नागररकाींना आरोग्या्या सिु ्धा उपलब्ध
करुन दे ण्यात ये्ील ्रशाासन ि्ााग, मसिको अकायणक्षम ीरले असन
ू
पयाण्र ाकिे ाासनाचे ् महाराषर ्रशदि
ू

मींिळाचे दल
ण होत आहे, हे ही
ु क्ष

खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन उर

तालक्
ु यातील

्ायू ्रशदि
रोखण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
ू
(५) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.रामदास िदम : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) तहमसलदार, उर

याींनी ददनाींक ८ नोव्हें बर, २०१७ रोाी स्ण सींबिीं धत

ाासक्रकय ि्ाागाींची बैीक घेऊन उर
करण्यासाी
आहे त.

तालक्
ु यातील ह्ेतील ्रशदि
ू

कमी

योग्य ती कायण्ाही कर ेबाबत स्ण सींबिीं धताींना ननदे ा ददले

(५) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

-----------------
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राज्यातील सिय शाळाांना शालेय पोषण रहार साठवि्यासाठी
धान्याची िोठारे उपलब्ध िरून दे ्याबाबत

(५६)

*

(१)

राज्यातील

३५६३० श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.विक्रम िाळे , श्री.श्रीिाांत दे शपाांि,े

श्री.बाळाराम पाटील, िॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :््ाननक

््राज्य

सीं््ा

तसेच

खाागी

सीं््ेमाफणत

चालि्ण्यात येत असलेल्या अनद
ु ाननत ् अनद
ु ानास पात्र ीरलेल्या ााळा
यामधील मल
ु ाींना ् मल
ु ीींना ाासनामाफणत मोफत ाालेय पोि आहार ददला
ाातो, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ााळाींना ाालेय पोि

आहारापो्ी ददले ाात असलेले

धान्य साीि्ण्यासाी ााळे त को तेही सादहत्य नसल्याने सदर धान्याची
उपद्र्ी ाी्ाकिून नासधस
होत असन
राज्यातील ््ाननक ््राज्य
ू
ू
सीं््ाीं्या ााळाींना धान्य साीि्ण्यासाी
धान्याची मोफत कोीारे
ाासनाकिून दे ण्यात आलेली आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर धान्याची कोीारे खाागी व्य्््ापना्या ्रशा्ममक ्

माध्यममक ााळाींना ममळण्यासाी ााळाींकिून ् माक्षक सींघ्नाकिून माग ी
केली ाात आहे, हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने
व्य्््ापना्या ााळाींना मोफत ाालेय पोि
धान्याची कोीारे

करण्यात येत आहे ,

चौकाी करुन खाागी
आहार साीि्ण्यासाी

उपलब्ध करुन दे ेबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा

(५) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) हे खरे आहे .

(२), (३) ् (४) सन २०१५-१६ मध्ये ाालेय पोि
ााळाींना

धान्य

साीि्ण्यासाी

कोीया

क्रकीं्ा

आहार योानेंतगणत पात्र
ााींिी

परु ि्ण्यासाी

ााळा्तरा्र ननधी ि्तरीत करण्यात आला आहे . तसेच, सन २०१७-१८
मध्ये पोि

आहार योानेंतगणत पात्र ााळाींना धान्य साीि्ण्यासाी कोीया

खरे दी करण्याची कायण्ाही सरु
ु आहे .
(५) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

-----------------
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रिगाांि (सा.नाशशि) येथील नाशशि विभागीय शशक्षण मांिळाच्या
सांपाददत ाागेिरील बाांधिामाबाबत
(५७)

*

३५२०३ िॉ.अपि
ू य दहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६९६४ ला ददनाांि २५

माचय, २०१७ रोाी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आिगाीं् (सा.नामाक) ये्ील महाराषर राज्य माध्यममक ् उ्च
माध्यममक

नामाक

ि्ाागीय

माक्ष

मींिळा्या

सींपाददत

ाागे्रील

्रशाासकीय इमारत बाींधकामाची ई-ननि्दा अींनतम करण्याची सरु
ु असलेली
कायण्ाही पु ण झाली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त इमारती्या बाींधकामास सरु
ु ्ात करण्यात आली आहे
काय,

(३) नसल्यास, सदरील कायण्ाही केव्हापयगत पु ण हो े अपेक्षक्षत आहे तसेच
बाींधकाम सरु
ु करण्यात होत असलेल्या ि्लींबाची कार े काय आहे त ?

श्री.विनोद ताििे : (१), (२) ् (३) ननि्दा ्रशक्रियेद््ारे नन्ि केलेल्या
कींत्रा्दारास इमारत बाींधकाम कायाणदेा दे ण्याबाबतची कायण्ाही अींनतम ्प्यात
आहे .

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

राज्यातील अनद
ु ातनत शाळाांमधील शशक्षिाांना तनयमबाहय
पध्दतीने मान्यता ददल्याबाबत
(५८)

*

३५८९४ रकिय.अनांत गािगीळ : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील ्रशा्ममक, माध्यममक

्

उ्च

माध्यममक

अनद
ु ाननत

ााळाींमधील ४ हाार ११ माक्षकाींना ननयमबाहय पध्दतीने मान्यता ददली
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान ननदाणनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त

्रशकर ी

ाासनाने

चौकाी

करुन

त्यात

दोिी

आढळलेल्या अिधकारी ् सींचालका्र को ती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत
आहे,
(३) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
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श्री.विनोद ताििे : (१) अींात: खरे आहे

ाुल,ै २०१७ चे दरययान ननदाणनास आले.

(२) कायण्ाही सरु
ु आहे .

(३) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

हाफकिन िेंद्र (ाळगाांि) मागील ददि िषायपासून बांद असल्याबाबत
(५९)

*

३४९५९ श्री.ागन्नाथ शशांदे, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.सतु नल तटिरे ,

श्री.खिााा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.धनांाय मि
ुां ,े श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.किरण पािसिर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.रनांद ठािूर : सन्माननीय अन्न
ि औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) हाफक्रकन (ाळगा्) ये्ील यनु न्मध्ये सदी-खोकला, पोमलओ, स्ण ि्ींच,ु

श््ानदीं ा, घ्सपण, धन्
े ान गोळया यासह स्ण
ु ाणत, गँग्रीन या्र लस इींाक्
ाेनेररक औिधे अाी स्ण ्रशकारची औिधे बनि्ण्याची सींपू ण यींत्र ा असताना
तसेच

या यनु न्ला ाासकीय ऑिणर असताना व्य्््ापकीय सींचालक

मींिळाकिून हाफक्रकन मींिळ बींद केल्याने ्््तातील औिधाींचा परु ्ीा होत
नसल्याचे माहे ऑग््, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान ाासना्या ननदाणनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बाब हाफक्रकन्या कमणचारी सींघाने मा.पालकमींत्री तसेच
मा.्ैद्यकीय माक्ष

हे ही खरे आहे काय,

् औिधी द्रव्ये मींत्री याीं्याही ननदाणनास आ ली आहे ,

(३) असल्यास, हाफक्रकनचे ाळगा् यनु न् बींद करण्याची कार े काय आहे त,

(४) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन उक्त यनु न् सरु
ु
करण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?

श्री.धगरीश बापट : (१) हाफक्रकन महामींिळाची सहयोगी कींपनी असलेल्या

हाफक्रकन असाींीा फामाण मल. ाळगा् यनु न्मध्ये के्ळ क्षार सींाी्नी,
्रशनताै्के, ज््रनााकाची औिधे, मानसोपचार औिधे, क्षयरोग औिधे,
पो्दख
ू ी ् ॲलाी्रील औिधे याींचे उत्पादन करण्यात येत.े सदर यनु न्मध्ये
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पोमलओ, ि्ींच,ु श््ानदीं ा, घ्सपण, धन्
ु ाणत, गँग्रीन इत्यादी्र कुीलीही लस
अ््ा इींाक्
े ान याींचे उत्पादन घेण्यात येत नाही. हाफक्रकन व्य्््ापकीय

सींचालक मींिळाकिून हाफक्रकनचे ाळगा् ये्ील यनु न् बींद करण्याबाबत
को तेही ननदे ा दे ण्यात आलेले नाहीत.
(२) होय.

(३) हाफक्रकनचे ाळगा् ये्ील यनु न् बींद करण्यात आलेले नाही.
(४) ् (५) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

लातूर साल्हयात शशक्षि भरतीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(६०)

*

३४६७३

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.सतु नल

तटिरे ,

श्री.खिााा

बेग,

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

(१) लातरू साल्हयातील माक्ष
ि्ाागात सन २०१०-११ ते २०१२-१३ या
काला्धीत माक्षक ारतीत गैरव्य्हार झाल्याबाबतची तिार ि्ाागीय
उपसींचालक, माक्ष सींचालनालय, औरीं गाबाद याीं्याकिे सन २०१२ मध्ये ्ा
त्यादरययान करण्यात आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू तिारीनींतर गदीत केलेल्या चौकाी सममतीने चौकाी
करून आपला अह्ाल ददनाींक १५ एि्रशल, २०१३ रोाी ाासनास सादर केला
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच सदरहू अह्ालात ९९ खाागी ााळाींमध्ये २६२ बोगस तक
ु िया,
३६९ माक्षकाींची बेकायदा ारती करुन माक्षकाीं्या ्ेतनासाी ६ को्ी ९८
लाख ९७ हाार ९९० रुपयाींचा गैरव्य्हार केल्या ्रशकर ी मा्ााीनगर पोलीस

ीा े लातरू ये्ील सींबिीं धत अिधकारी, सीं््ा चालक ् मख्
ु याध्यापक
याीं्याि्रुध्द माहे ऑग््, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, चौकाीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार सदरहू ्रशकर ी दोिी असलेल्या सींबिीं धत
अिधकारी, माक्ष
सीं््ा चालक ् मख्
ु याध्यापक याीं्याि्रुध्द को ती
कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
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श्री.विनोद ताििे : (१) अींात: खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) अींात: खरे आहे .

(४) सींबिीं धत अिधकारी ् कमणचारी याींचेि्रुध्द मा्ताींग ि्ियक कार्ाई
सरु
ु आहे . तसेच सींबिीं धताींि्रुध्द गन्
ु हे दाखल झाले आहे त.
(५) ्रशश्न उद््ा्त नाही.
-----------------

राज्यातील दाररद्रय रे षेखालील िुटुांबाांना पूिि
य त
साखर वितरण िर्याबाबत

(६१)

*

३५४६७ श्री.धनांाय मि
ांु ,े श्री.ायिांतराि ााधि, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.सांाय दत्त, श्री.अशोि ऊफय भाई ागताप, श्री.सतेा ऊफय बांटी पाटील,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.अमरनाथ रााूरिर, श्रीमती
विद्या चव्हाण, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर,
िॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सततश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय सािांत,

श्री.श्रीिाांत दे शपाांि,े श्री.बाळाराम पाटील, रकिय.अनांत गािगीळ, िॉ.(श्रीमती)

नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा रिण ग्राहि सांरक्षण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र ाासनाने अनद
े ालील
ु ान बींद केल्यामळ
ु े ाासनाने दाररद्रय रे िख

(बीपीएल) ् अींत्योदय योानेतील कु्ूींबाना रा्ताा् दक
ु ानातन
ू ि्तरीत
करण्यात ये ाऱया साखरे बाबत नन य
ण
घेण्यासाी नेमण्यात आलेल्या

मींबत्रमींिळ उपसममतीने रा्ताा् दक
े ालील ४५ लाख
ु ानातन
ू दाररद्रय रे िख
कु्ुींबाना साखर ि्तरीत करण्यात ये ार नसन
ू फक्त अींत्योदय योाने्या
लााार्थयागना साखर ि्तरीत करण्यात ये ार असन
ू साखरे ्या दरात पाच
रुपयाींनी ्ाढ करण्यात ये्न
ू अींत्योदय्या ्रशती कु्ुींबास मदहन्याला फक्त
एक क्रकलो साखर दे ण्यात ये ार असल्याचा नन य
ण ददनाींक १५ सप््ें बर,
२०१७ रोाी ्ा त्यासम
ु ारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच रायगि साल्ह्यात ् राज्यातील अन्य १३ साल्ह्यात अन्न ्
नागरी परु ्ीा ि्ाागा्या ्रशधान सिच्ाींनी ददनाींक २१ सप््ें बर, २०१७ रोाी

काढलेल्या अींत्योदय कु्ुींबाींतील कमी क्रकीं ्ा दोनच सद्य सींख्या अस ाऱया
कु्ुींबाींची अींत्योदय माधापबत्रका रद्द करून त्याींना ्रशाधान्य ग्ातील कािण
दे ण्याबाबत काढलेल्या आदे ाा्या ननिेधा्ण ददनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१७ रोाी
्ा त्यासम
ु ारास साल्हािधकारी कायाणलया्र मोचाण काढून नन्ेदन ददले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त नन य
ण ामळ
े ालील (बीपीएल) सम
ु े दाररद्रय रे िख
ु ारे ४५
लाख कु्ुींबाींना साखर ममळ ार नसन
ू अींत्योदय योानेत सध
ु ार ा केल्यामळ
ु े
यातील लााार्थयाग्रही त्याचा परर ाम हो ार असल्याने माहे सप््ें बर, २०१७
् ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान राज्यात दीकदीका ी आींदोलने ्
ननदाणने करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, यासींदााणत ाासनाने घेतलेल्या नन य
ण ाचे ्ोिक्यात ््रुप ्

कार े काय आहे त, तसेच ऐन दद्ाळी्या दरययान माधापबत्रके्र साखर

दे ण्याचे बींद करण्यात आल्याने खल्
ु या बााारात साखरे चे ाा् ४० ते ४५ रुपये
्रशनतक्रकलो असल्याने गरीब कु्ुींबाींना या दराने साखर खरे दी कर े पर्ित
नसल्याने ऐन स ासद
ु ी्या काळात स्णसामान्य ानतेला साखरे पासन
ू ्ींिचत
ीे ्ण्यात आले असन
माधापबत्रके्र िाळ, तेल, आ्ा ् इतर ््तच
ू
ुीं ा
परु ्ीाही करण्यात आला नसल्याने ाी्ना्श्यक ््तु पासन
ू ्ींिचत रहा्े
लागले, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन उक्त नन य
ण ाचा

फेरि्चार करुन राज्यातील दाररद्रय रे िख
े ालील कु्ुींबाींना प्
ण त साखर
ू ्
ि्तर करण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) हे अींात: खरे आहे .
केंद्र ाासना्या १२ मे, २०१७ ्या आदे ाान््ये ् त्या अनि
ीं ाने
ु ग

ददनाींक १ ाून, २०१७ ्या आदे ाान््ये ननगणममत केलेल्या मागणदाणक
सच
ू नेनस
ु ार अींत्योदय अन्न योानेतील लााार्थयागनाच ्रशती कु्ुींब ्रशनतमाह १
क्रकलो या्रशमा े साखर ्ा्प करण्याचा नन य
ण
राज्य ाासनाने ददनाींक
१५ सप््ें बर, २०१७ रोाी्या ाासन नन य
ण ान््ये घेतलेला आहे .
(२) ् (३) हे अींात: खरे आहे,

अन्न अिधकार आींदोलन, महाराषर राज्य याींनी साल्हािधकारी,
रायगि याीं्या कायाणलया्र मोचाण काढून ददनाींक १२/१०/२०१७ रोाी ्
अध्यक्ष, श्रमाी्ी कामगार सींघ्ना याींनी साल्हािधकारी, पालघर याींना
ददनाींक २८/०९/२०१७ रोाी नन्ेदन ददले आहे .
्गण

या नन्ेदनाीं्या अनि
ीं ाने अींत्योदय अन्न योानेतील माधापबत्रका
ु ग

करण्याबाबत

आण

ाासनाने

ददलेल्या

सच
ू नाींनस
ु ार

कायण्ाही

करण्याबाबत सदरहू साल्हयातील साल्हा परु ्ीा अिधकारी याींना ददनाींक
२०/११/२०१७ रोाी्या पत्रान््ये कळि्ण्यात आले आहे .
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(४) केंद्र ाासना्या १२ मे, २०१७ ्या आदे ाान््ये ् त्या अनि
ीं ाने ददनाींक
ु ग
१ ान
ु , २०१७ ्या आदे ाान््ये ननगणममत केलेल्या मागणदाणक सच
ू नाींनस
ु ार

राज्य ाासनाने अींत्योदय अन्न योानेतील लााार्थयागनाच ्रशती कु्ुींब ्रशनतमाह
१ क्रकलो या्रशमा े साखर ्ा्प करण्याचा नन य
ण ददनाींक १५ सप््ें बर, २०१७
रोाी्या ाासन नन य
ण ान््ये घेतलेला आहे .
ऐन दद्ाळी्या दरययान अींत्योदय अन्न योानेतील लााार्थयागनाच

उपरोक्त ाासन नन य
ण ानस
ु ार साखरे चे ्ा्प करण्यात आलेले आहे . लक्ष
ननधाणरीत

सा्णाननक

ि्तर

व्य्््ेंतगणत

करण्याचा ्रश्ता् ाासना्या ि्चारधीन नाही.

िाळ,

तेल,

आ्ा

ि्तर

(५) राज्यातील दाररद्रय रे िख
े ालील कु्ुींबाींना (बीपीएल) प्
ण त साखर ि्तर
ू ्

करण्याबाबत राज्य ाासनाने ददनाींक ०७ ऑग््, २०१७ ्या पत्रान््ये केंद्र
ाासनाकिे

ि्नींती

केलेली

आहे .

तसेच

्रश्तत
ु

्रशकर ी

पाीपरु ा्ा

करण्याबाबत राज्यातील सींसद सद्याींना ददनाींक १४ ऑग््, २०१७ ्या
पत्रान््ये कळि्ण्यात आलेले आहे .
(६) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

मुांबईसह राज्यातील रात्रशाळे तील शशक्षिाांना रदशय शशक्षि
(६२)

*

पुरस्िाराने गौरवि्याबाबत

३६००२ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मब
ींु ईसह राज्यातील ाेकिो माक्षकाींना दर्िी आदाण माक्षक परु ्काराने
गौरि्ण्यात येत असन
ू त्यात ्रशा्ममक माक्षक, आदद्ासी, कला ् िीिा
ााळाींमधील

माक्षकाींचा

समा्ेा

असतो,

परीं तू

रात्रााळे तील

माक्षकाींचा

समा्ेा नसतो, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, रात्रााळे तील माक्षकाींना आदाण माक्षक परु ्काराने गौरि्ण्यात
या्े अाी माग ी माक्षक पररिदे ने मा.ाालेय माक्ष
आहे, हे ही खरे आहे काय,

मींत्री याीं्याकिे केली

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन रात्रााळे तील
माक्षकाींना आदाण माक्षक परु ्कार दे ण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
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श्री.विनोद ताििे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) माक्षकाींना राषरीय परु ्कार हे केंद्र ाासना्या मागणदाणक सच
ू नानस
ु ार
दे ण्यात येतात त्यानस
ु ार माक्षकाींना १५ ्िाणचा ् मख्
ु याध्यापकाींना २० ्िाणचा

ननयममत अध्यापन अनन्ायण आहे . रात्रााळे तील माक्षक हे अधण्ेळ माक्षक
असल्याने

् अधण्ेळ

माक्षकाींना

से्ा

सींरक्ष

माक्षकाींना राज्य माक्षक परु ्कार दे ता येत नाहीत.
(४) ्रशश्न उदा्त नाही.

नसल्याने

रात्रााळे तील

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

सांत गािगेबाबा अमरािती विद्यापीठाच्या प्रथम िषय बीएच्या
पुस्तिातून पुत्रप्राप्तीची शशििण ददल्याबाबत
(६३)

*

३५३८६ श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांाय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.रामहरी रुपनिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१२१८ ला ददनाांि १ ऑगस्ट,

२०१७ रोाी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींत गािगेबाबा अमरा्ती ि्द्यापीीा्या ्रश्म ्िण बीए्या प्
ु तकातन
ू
पत्र
ु ्रशाप्तीची माक्

ददली ाात आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याच प्
ु तकात चात्
ु ण्ण यणव्य्््ा ् ाातीव्य्््ेचे सम्णन
करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन ि्द्यापीीा्या

अ्यास मींिळासमोर ीे ्ण्यात आलेला ्ादग्र्त ि्िय अ्यासिमातन
ू
्गळण्याबाबत कायण्ाही करुन, सदर ि्ियाला अ्यासिमात मान्यता
दे ाऱयाीं्र को ती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) हे खरे नाही.
(२) नाही.

(३) ् (४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

-----------------
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िे.ाे.सोमय्या महाविद्यालय (मुांबई) येथे मराठी
प्राध्यापिाचे पद रद्द िेल्याबाबत

(६४)

*

धगरिर,

३५८०५ श्री.प्रविण दरे िर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विाय ऊफय भाई
श्री.नागोराि गाणार,

श्री.रामतनिास शसांह : सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) के.ाे.सोमय्या कननषी महाि्द्यालय (मब
ींु ई) ये्े मराी ाािा हद्दपार
करण्या्या हे तन
ू े सध
ु ाररत सींच मान्यता असन
ू ही मराी ि्ाागातील दोन

्रशाध्यापकाीं्या पदापैकी एक पद रद्द करण्यात आल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७
मध्ये ्ा त्यादरययान ननदाणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१६ मध्ये सदर महाि्द्यालयाने ि्दे ाी ाािाींना

पर्ानगी नसतानाही फ्रेंच, ामणनी, ापान, आदद ाािाींसाी ि्द्या्ागना ्रश्ेा
ददला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन मराी ाािा हद्दपार

कर ाऱया उक्त महाि्द्यालया्र को ती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) ्रशश्न उद््ा्त नाही.
(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

िेसरी शशधापत्रत्रिा धारिाांना १०० टक्िे धान्याचा पुरिठा िर्याबाबत
(६५)

*

३४९८३ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.धनांाय मि
ुां ,े श्री.किरण पािसिर,

श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा रिण ग्राहि सांरक्षण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अन्न ् नागरी परु ्ीा आण

ग्राहक सींरक्ष

ि्ाागाने ाासना्या

ददनाींक २१ सप््ें बर, २०१७ रोाी्या पररपत्रकानस
े ालील केसरी
ु ार दाररद्रय रे िख
कािणधारकाींमधील उत्पन्ना्या ननकिा्या आधारे ्रशाधान्य लााार्थयागची यादी
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अींनतम करुन स्ण लााार्थयागना १०० ्क्के धान्याचा परु ्ीा करण्याबाबतची
माग ी ््ाननक मााी लोक्रशनतननधी श्री.ि््ेक पींडित याींनी मा.मख्
ु यमींत्री,

मा.अन्न ् नागरी परु ्ीा मींत्री, ्रशधान सिच्, अन्न ् नागरी परु ्ीा ग्राहक
सींरक्ष

ि्ााग ् साल्हािधकारी, पालघर याीं्याकिे ददनाींक २८ सप््ें बर,

२०१७ रोाी ्ा त्यासम
ु ारास लेखी नन्ेदनाद््ारे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन दाररद्रय रे िख
े ालील

केसरी माधापबत्रका धारकाींना १०० ्क्के धान्याचा परु ्ीा करण्याबाबत
को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) होय.
(२)

ाा्तीत

ाा्त

एपीएल

(केारी)

माधापबत्रकाधारक

लााार्थयागचा

योानेमध्ये समा्ेा करण्यात आला आहे . उ्णररत लााार्थयागना समाि्ष्

करुन घेण्याबाबत ददनाींक १५ ााने्ारी, २०१६ ्या ाासन नन य
ण ान््ये
नन य
ण घेण्यात आला आहे .
(३) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

राज्यातील मराठी शाळाांचा शशक्षणाचा दााय िाढवि्याबाबत
(६६)

*

३५६५० श्री.विाय ऊफय भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.अशोि

ऊफय भाई ागताप, श्री.सांाय दत्त : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२२३५ ला

ददनाांि २५ ाल
ु ,ै २०१७ रोाी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय
शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्या्या ग्रामी

ाागातील साल्हा मराी ्रशा्ममक ााळाींमध्ये इयत्ता

पदहली ते सात्ी्या ्गाणतील ि्द्यार्थयागची प् सींख्या दद्सेंदद्स कमी होत
अस े, माक्ष

ि्ााग मराी ्रशा्ममक ााळा बींद करीत असन
ू मब
ुीं ईतील

मराी ााळाींचे ्गण कमी होऊन मराी ााळाींमध्ये फक्त ४७ हाार ि्द्या्ी
माकत असल्याचे माहे ऑग््, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान ननदाणनास
आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ाासनाने कोट्य्धी रुपये खचण करून उाारलेल्या ााळा बींद

पिण्या्या मागाण्र असल्याने सदर खचण केलेला ननधी ्ापरात ये ार नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मब
ींु ई महानगरपामलका ्रशा्ममक ि्ाागा्या तसेच राज्यातील

मराी ााळाींची सींख्या कमी होत असल्यामळ
ण
ु े २४ ्क्के आि्णकदृषट्या दब
ु ल
घ्कातील ि्द्यार्थयागचे ाैक्षण क नक
ु सान होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उदण,ू दहींदी ् इींग्राी माध्यमाीं्या ााळाीं्या ि्द्या्ी प्

सींख्येत दद्सेंदद्स ्ाढ होत असन
ू मराी ााळाींची प्सींख्या कमी होत
आहे, हे ही खरे आहे काय,
(५)

असल्यास,

उपरोक्त

महापामलका ् इतर ग्रामी
्ाढि्ण्याकररता

तसेच

्रशकर ी

मराी

ाासनाने

ाागातील मराी
ाािेचे

चौकाी

सीं्धणन

करुन

राज्यातील

ााळाीं्या माक्ष ाचा दााण
्

मराी

ााळाींमधील

ि्दयार्थयागचा ्क्का ्ाढि्ण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत
आहे,

(६) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१), (२), (३) ् (४) नाही.
(५)

राज्यातील

स्ण

माध्यमाीं्या

ााळाींना

गु ्त्तापू ण

माक्ष

दे ण्या्यादृष्ीने ् ि्द्यार्थयागची गळती कमी करण्या्यासाी ि्हीत कायणिम
ि्ाागामाफणत राबि्ण्यात येत आहे . त्यातील ्रशमख
ु योाना खालील्रशमा े :अ) सन २०१०-११ पासन
ू इयत्ता १ ली ते ८ ्ी ्या ्तरा्र स्गकि
मल्
ू यमापन पध्दती सरु
ु करण्यात आली.

ब) ाैक्षण क गु ्त्ता कक्षाची ््ापना.

क) राज्य्तरीय अध्यायन सींपाद क
ू स्ागकि कायणिम.

ि) गु ्त्ता्ाढ ् गळती कमी करण्यास उदद्दष्ाींक ीरि् े.
इ) ्रशगत ाैक्षण क महाराषर कायणिमाची अींमलबाा् ी.

ई) राज्यातील बालकाीं्या ाैक्षण क गु ्त्तेत सध
ु ार ा घिून आ

उ) नाि्ण्यपू ण उपिमाींतगणत ााळाीं्या गु ्त्ता्ाढीबाबत ्रशयत्न.

े.
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्रील उपिमानस
ु ार ््ाननक ््राज्य सीं््े्या ााळाींतील ्रशत्येक

मल
ण ्रशा्ममक माक्ष
ु ाींस गु ्त्ताप्
ू क

नाि्ण्यपू ण उपिमाीं्या माफणत तसेच

ााळे ची मानके ् मल्
ू यमापनाकररता स्ण ि्द्यार्थयागना गु ्त्तापू ण माक्ष
ममळण्याचा अिधकार माक्ष

हक्क कायद्याने ममळाला असल्याने समध्
ृ द

ााळा ननममणतीसाी ि्ाेि ्रशयत्न करण्यात येत आहे त.
(६) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

लोहा (सा.नाांदेि) तालुक्यात स्िस्त धान्याचा िाळाबााार झाल्याबाबत
(६७)

*

३५५७८ श्री.अमरनाथ रााूरिर, श्री.सांाय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा रिण ग्राहि सांरक्षण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लोहा (सा.नाींदेि) तालक्
ु यात काही ्््त धान्य दक
ु ानदाराींना एकाच

मदहन्यात दोन-दोन ्ेळा धान्य दे ण्यात आले असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७
मध्ये ्ा त्यादरययान ननदाणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामळ
ु े १३ हाार ५०० सक््ीं्ल धान्य अिधकाऱयाीं्या
सींगनमताने काळया बााारात ि्कण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन ्््त धान्या्या

काळयाबाााराची ि्ाेि प्कामाफणत चौकाी करुन सींबिीं धताीं्र गन्ु हे दाखल
करण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?

श्री.धगरीश बापट : (१), (२), (३) ् (४) हे खरे नाही.

मात्र, डिसेंबर, २०१५ ते एि्रशल, २०१६ या काला्धीत तहमसल, लोहा

कायाणलयातील परु ्ीा ि्ाागा्या अमालेख्याींची तपास ी केली असता लोहा
तालक्
ु यातील ्््त धान्य दक
ु ानदाराींनी ननयतनापेक्षा ाा्त धान्य ् साखर
उचल केल्याचे ननदाणनास आल्यामळ
ु े एकू
रकमेचे

्सल
ु ी

आदे ा

साल्हािधकारी,

रुपये ८२,९६,७११.३६/- इतक्या

नाींदेि

याींनी

त्याीं्या

ददनाींक

१६/०१/२०१७ आदे ाान््ये ददले. त्यानस
ु ार सींपू ण रक्कमेची ्सल
ु ी करण्यात
आली आहे .
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या

्रशकर ी

सींबिीं धत

अिधकारी/

कमणचारी

याींचिे ्रुध्द

सींयक्
ु त

ि्ाागीय चौकाी कर ेचा ्रश्ता् ि्ाागीय आयक्
े िे
ु त, औरीं गाबाद याींचक
साल्हा परु ्ीा अिधकारी, नाींदेि याींनी ददनाींक ०५/०५/२०१७ रोाी्या पत्रान््ये
पाीि्लेला आहे .

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

गोसे धरणातील ालसाठा दवू षत झाल्याने नागरीिाांचे
ररोग्य धोक्यात रल्याबाबत

(६८)

*

३५९०४ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपरू ाहरातील ि्ि्ध केममकल्स कींपन्याींचे ्े््े ा तसेच रासायननक
पा ी नाग नदीतन
ू ्ाहत ााऊन ्ैनगींगे्या पाण्यात ामा होत असल्याने
गोसे धर ातील सींपू ण ालसाीा दिू ित झाला असन
ू त्यामळ
ु े नागरीकाींचे

आरोग्य धोक्यात आल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान
ननदाणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत ््ाननक नागरीकाींनी साल्हािधकाऱयाींकिे तसेच
सींबिधताींकिे अनेक ्ेळा तिार करुनही को तीच कायण्ाही करण्यात आली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन गोसे धर ातील
दिू ित ालसाीयाबाबत कायण्ाही करुन सींबिीं धत दोिीींि्रुध्द को ती कार्ाई
केली ्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.रामदास िदम : (१) हे अींात: खरे आहे .

(२) ् (३) मा.श्री.सध
ु ीर पार्े, ि्धान साा सद्य याींचे तिारीस ददनाींक १०

एि्रशल, २०१७ रोाी ््ळ पाह ी केली असता तिारीत नमद
ु असलेल्या
उदयोगाींमधन
ू

को त्याही

्रशकारचे

औदयोिगक

अ््ा

नागरी

साींिपा ी

नाल्याव्दारे नागनदीत सोिले अ््ा ्ाहत ाात असल्याचे ननदाणनास आले
नाही.
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माननीय ि्धान साा सद्य श्री.रामचींद्राी अ्सरे याींचेकिून ददनाींक

०६ ऑक््ोबर, २०१६ रोाी नागनदी पयाणयाने गोसे धर ा्या ्रशदि
ु ाबाबत
तिार ्रशाप्त झालेली होती. त्ािप, महाराषर ्रशदि
ू

ननयींत्र

मींिळाकिून

नागनदी्या ्रशदि
ू ास कार ीात
ू असलेल्या नागपरू महानगरपामलकेि्रुध्द
ाल (्रशनतबींध ् ्रशदि
ु
आहे .

ननयींत्र ) कायदा, १९७४ अींतगणत कार्ाई केलेली

तसेच, ददनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१७ रोाी मा.ि्धान पररिद सद्य

श्री.परर य फुके, साल्हािधकारी, ाींिारा, महाराषर ्रशदि
ू

ननयींत्र

मींिळ, मे.

सम्ेत बैीक सींपन्न झाली असता नागपरू ् ग्रामी

ाागातील साींिपा ी

एन.द्.पी.सी. मौदा, ननरी नागपरू ् अध्यक्ष नगर पररिद ाींिारा याीं्या

नागनदीव्दारे गोसीखद
ु ण धर ामध्ये ाात असल्यामळ
ु े धर ातील पा ी खराब

होत असल्याने सदर साींिपाण्या्र ्रशक्रिया करुन ्रशक्रियाकृत पाण्याचा उपयोग
एन.्ी.पी.सी. ्रशकल्पामध्ये करण्याकररता मे.एन.्ी.पी.सी. ने पा ी ि्कत
घेण्यास तत््त: सहमती दाण्ली आहे .
(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

राज्यात सििी सुपारी विक्री िरणाऱ्याांिर िारिाई िर्याबाबत
(६९)

*

३५४८२ श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ि्ाेितः मब
ींु ई ् नागपरू ि्ाागात मोीया ्रशमा ात सिकी

सप
ु ारी ि्िी होत असल्याचे ददनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१७ रोाी ्ा त्यासम
ु ारास
ननदाणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन सिकी सप
ु ारी ि्िी
कर ाऱया व्यापाऱयाीं्र को ती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
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श्री.धगरीश बापट : (१) नागपरू ि्ाागात अाी बाब उघिकीस आली आहे .
परीं त,ू मब
ुीं ई ् राज्यात इतर दीका ी अाी बाब उघिकीस आलेली नाही.
(२) नागपरू ात एकू

४६ सप
ु ारीचे नमन
ु े घेण्यात आले. त्यापैकी १५ ्रशमाण त,

१३ कमी दााणच,े १२ असरु क्षक्षत, ०२ ममर्थयाछाप अह्ाल ्रशाप्त झाले असन
ू ४
अह्ाल ्रशलींबबत आहे त. असरु क्षक्षत नमन्
ु या ्रशकर ी ०७ ख्ले दाखल
करण्यात आले आहे त. कमी दााण आढळून आलेल्या ्रशकर ात न्यायदीं ि हो्न
ू
रुपये ८० हाार दीं ि ्सल
करण्यात आला आहे
ू

् उ्णरीत ्रशकर ी

ननयमानस
ु ार ख्ले दाखल करण्याची कायण्ाही घेण्यात येत आहे .
(३) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

तनळोणा, चापिोह, बेंबळा (सा.यितमाळ) धरणात
िमी पाणीसाठा असल्याबाबत
(७०)

*

३५०४१ श्री.हररशसांग राठोि, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय

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

(१) य्तमाळ साल्ह्यात माहे ऑक््ोबर, २०१७ पयगत ५० ्क्के पाऊस
पिल्यामळ
ु े ननळो ा, चापिोह, बेंबळा धर ात पा ीसाीा २९ ्क्के पेक्षा कमी

झाल्यामळ
ु े महाराषर ाी्न ्रशािधकर ाने ाासनाला ननयोान करण्यास

कळ्न
ण
केल्यामळ
ू ही त्याकिे दल
ु क्ष
ु े नसाक्या काळात पाण्याची ्ीं चाई
ननमाण

हो ार असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान

ननदाणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, चौकाीत
काय आढळून आले ् त्यानि
ीं ाने य्तमाळ साल्ह्यातील पा ी्ीं चाई दरू
ु ग
करण्या्यादृष्ीने को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?

श्री.बबनराि लोणीिर : (१) ् (२) असा ्रश्ता् ाासनास अद्याप ्रशाप्त
झाला नसल्याने त्याकिे ाासनाने दल
ण केले आहे , हे खरे नाही.
ु क्ष
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त्ािप, ननळो ा ् चापिोह धर ातील अत्यल्प पा ी साीा ि्चारात

घेऊन य्तमाळ ाहरातील पा ी ्ीं चाई नन्ार ा्ण आकस्मक पा ीपरु ्ीा
योाना मींाूर करण्याचा ्रश्ता् महाराषर ाी्न ्रशािधकर ाने ददनाींक

१३/११/२०१७ ्या पत्रान््ये साल्हािधकारी, य्तमाळ याीं्याकिे सादर केला

होता. त्याअनि
ीं ाने साल्हािधकारी, य्तमाळ याींनी ्ैमाष्यपू ण योानेंतगणत
ु ग
नगर ि्कास ि्ाागाने उपलब्ध करुन ददलेल्या ननधीतन
ू रुपये १३२.९० लाख

इतक्या क्रकीं मती्या योानेस ददनाींक ५/१२/२०१७ ्या आदे ाान््ये ्रशाासकीय
मान्यता ददली आहे .

तसेच, य्तमाळ ाहराकररता केंद्र ाासना्या अमत
ृ योानेंतगणत

बेंबळा धर

उध्द् धरुन पा ीपरु ्ीा योाना मींारू असन
ू त्या योानेचे

काम सरु
ु आहे .

त्याच्रशमा े य्तमाळ साल्हयातील पा ी ्ीं चाई नन्ार ासाी ६७०

गा्े/्ािया याींचा समा्ेा असलेला रुपये १०७९.६६ लाख क्रकीं मतीचा ९०३

उपाययोानाींचा सींााव्य पा ी ्ीं चाई कृती आराखिा तयार करण्यात आला
आहे .

(३) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

राज्यात १० िी ि १२ िीच्या पररक्षेसाठी िाम िेलेल्या
शशक्षिाांना मानधन दे ्याबाबत
(७१)

*

३५५२७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांाय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती

हुस्नबानू खशलफे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१) महाराषर राज्य माध्यममक ् उ्च माध्यममक पररक्षा मींिळ, पु े

याीं्या्तीने माहे फेब्र्
ु ारी ् माचण, २०१७ मध्ये घेतलेल्या १० ्ी ् १२
्ी्या पररक्षेसाी काम केलेल्या माक्षकाींना मानधन ममळाले नसल्याचे माहे
सप््ें बर, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान ननदाणनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन माक्षकाींचे ्कीत
मानधन दे ण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
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श्री.विनोद ताििे : (१) अींात: खरे आहे .
(२)

परीक्षेसाी चे

मानधन

माक्षकाीं्या

खात्या्र

्गण

करण्यात

येत.े

खात्या्र

्गण

माचण, २०१७ मध्ये झालेल्या परीक्षाींसाी चे मानधन माहे सप््ें बर, २०१७
अखेरपयगत

ऑनलाईन

अ््ा

धनादे ााव्दारे

माक्षकाीं्या

करण्यात आले आहे . त्ािप, काही माक्षकाींनी सादर केलेल्या खात्या्या
तपाीलामध्ये तफा्त आढळल्याने सींबिीं धताींकिून अचक
ू मादहती ्रशाप्त करुन

मानधन ्गण करण्याची कायण्ाही सरु
ु आहे . ज्या माक्षकाींचा बॅंकेचा तपाील
्रशाप्त झालेला नाही त्या माक्षकाींचे मानधन धनादे ााव्दारे सींबिीं धत ााळाीं्या
पत्त्या्र पाीि्ण्याची कायण्ाही सरु
ु आहे .
(३) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

सावित्रीबाई फुले मदहला बचत गट (सा.बीि) माफयत चालवि्यात
येणाऱ्या दि
ु ानाचा परिाना रद्द िर्याबाबत

(७२)

*

३५३९१ श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.सांाय दत्त : सन्माननीय अन्न ि

नागरी परु िठा रिण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) साि्त्रीबाई फुले मदहला बचत ग् (सा.बीि) याीं्यामाफणत चालि्लेल्या
रा्ताा् दक
रा्ताा्ापेक्षा अिधक दराने धान्याची ि्िी होत
ु ानातन
ू

असल्याने तहमसलदाराींनी ददलेल्या अह्ाला्या आधारे परु ्ीा उपायक्
ु ताींनी
या दक
ण करुन मा.अन्न ्
ु ानाींचा पर्ाना रद्द केला होता मात्र त्याकिे दल
ु क्ष

नागरी परु ्ीा मींत्री महोदयाींनी पन्
ु हा या बचतग्ाला रा्ताा् दक
ु ानाचा
पर्ाना ददल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान ननदाणनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बीि साल्ह्यात ननलींबनानींतरही ्््त धान्य दक
ु ानात बना््

ओळखपत्र तयार करुन ३२ सक््ीं्ल धान्य घे ाऱया साि्त्रीबाई फुले मदहला
बचतग्ा्या ना्ाने पन्
ण ा्रुन मा.मब
ु हा पर्ाना दे ण्या्या नन य
ुीं ई उ्च

न्यायालया्या औरीं गाबाद खींिपीीाने मा.अन्न ् नागरी परु ्ीा मींत्री याींना
ताक्रकद ददली होती, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदरील घ्नेनस
ु ार राज्यात अनेक गा्खेियात रा्ताा्
दक
ु ानाींतन
ू रा्ताा्ापेक्षा ाा्त दराने धान्य ि्िी होत असन
ू काही ्ेळा

धान्य नसल्याचेही साींिगतले ाात असल्याने त्याचा परर ाम स्णसामान्य

गराू व्यक्तीीं्र होत असन
ू या सींपू ण ्रशकर ाची चौकाी करण्यात आली
आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन साि्त्रीबाई फुले
बचतग्ा्र तसेच राज्यातील इतर रा्त ाा् दक
ु ानाींतन
ू रा्ताा्ापेक्षा
ाा्त दराने धान्य ि्िी कर ाऱयाीं्र को ती कार्ाई केली ्ा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) ् (२) ाी्ना्श्यक ््तु कायदा, १९५५ अींतगणत
ननगणममत केलेल्या ि्ि्ध साींि्धाननक आदे ाान््ये ्रशदान करण्यात आलेल्या
अधणन्यानयक

अिधकाराींतगणत

ाासन्तरा्रील पन
ु ररण क्ष

साि्त्रीबाई

फुले

मदहला

बचत

ग्ाचा

अाण अींात: मींाूर करण्यात आला होता. त्ािप,

सदर ्रशकर ी मा.उ्च न्यायालयाने साि्त्रीबाई फुले मदहला बचत ग्ाचे
्रशािधकारपत्र प्
ण त करण्याबाबतचे ाासन आदे ा रद्द केले आहे त.
ु ्

(३) ् (४) बीि साल्ह्यामध्ये माहे ााने्ारी, २०१७ ते ऑक््ोबर, २०१७
अखेर एकू

१९८७ रा्ताा् धान्य दक
ु ानाीं्या तपासण्या करण्यात आल्या

असन
ू , तपास ीअींती दोिी आढळून आलेल्या रा्ताा् धान्य दक
ु ानाींचे
पर्ाने ननलींबबत त्ा रद्द करण्यात आले आहे त. राज्यात दे खील अााच
्रशकारची कार्ाई करण्यात आली आहे .
(५) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

नेरळ येथील अशभयाांत्रत्रिी महाविद्यालयािर िारिाई िर्याबाबत
(७३)

*

३६२४९ श्री.रविांद्र फाटि, श्री.ागन्नाथ शशांदे, श्री.ायिांतराि ााधि :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-
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(१) अमायाींबत्रकी महाि्द्यालयाींना मान्यता घेताना ऑनलाईन मादहती तसेच

्रशनतज्ञापत्रही सादर करा्े लागत असताींना नेरळ ये्ील ददलकॅप अमायाींबत्रकी
महाि्द्यालयाने एआयसी्ीई, तींत्र माक्ष
आण

ाल्
ु क ननयींत्र

सींचालनालय, मब
ुीं ई ि्द्यापीी

्रशािधकर ाला मादहती सादर करताींना ४० बोगस माक्षक

दाख्न
ू तींत्र माक्ष ा्र ननयींत्र

ीे ् ाऱया सीं््ाची फस् ूक केल्याबाबतची

तिार सी्ीझन फोरम ््यींसे्ी सीं््ेने तींत्र माक्ष

सिच्ाकिे ्रशत्यक्ष ाे्

घे्न
ू माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान नन्ेदन सादर केले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) तसेच महाि्द्यालयाने एकाही कमणचाऱयाचा ्रशॉसव्हिीं् फींि ारला नसन
ू

अनेकाींचे खातेही उघिले नाही, तसेच पेपर तपास ीचे मानधनही को ाला
दे ण्यात आलेले नाही अाा अनेक तकारी ्रशाप्त झालेल्या आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, चौकाीत

काय आढळून आले ् त्यानस
ु ार सींबिीं धत दोिीींि्रुध्द को ती कार्ाइण केली
्ा करण्यात ्ा येत आहे,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) होय.
(२) अींात: खरे आहे .

(३) याबाबत मस्ीझन फोरम फॉर सॅन्क््ी्ी इन एज्यक
ु े ानल मस््ीम या

सींघ्नेने केलेली तिार सींचालक, तींत्र माक्ष , महाराषर राज्य, मब
ींु ई, ाल्
ु क
ननयामक ्रशािधकर , महाराषर राज्य, मब
ुीं ई, मब
ुीं ई ि्द्यापीी, मब
ुीं ई ्
अणखल ाारतीय तींत्र माक्ष
आली आहे .

पररिद, न्ी ददल्ली याीं्याकिे पाीि्ण्यात

या ्रशकर ी सींचालक, तींत्र माक्ष , ाल्
ु क ननयामक ्रशािधकर

मब
ुीं ई ि्द्यापीी याीं्याकिून चौकाी सरु
ु आहे .

्

या ्रशकर ी ि्ाागीय सहसींचालक, तींत्र माक्ष , मब
ुीं ई याीं्याकिून

चौकाी अह्ाल सींचालक, तींत्र माक्ष , मब
ुीं ई याीं्याकिे ्रशाप्त झाला असन
ू
सींचालक, तींत्र माक्ष

याीं्या्तरा्र चौकाी अह्ालाची छाननी सरु
ु आहे .

(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

-----------------
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गोरे गाि (सा.गोंददया) येथे धान खरे दीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(७४)

*

३५३०४ श्री.अशोि ऊफय भाई ागताप, श्री.सांाय दत्त, श्री.शरद

रणवपसे, श्री.रनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे,
श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सभ
ु ाष झाांबि, प्रा.ाोगेन्द्र ििािे : सन्माननीय अन्न
ि नागरी परु िठा रिण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) गोरे गाीं् (सा.गोंददया) ये्ील नेहरु से्ा सहकारी सोसाय्ी ् पत
ू ी ाेती

उद्योग साधन सामग्री परु ्ीा खरे दी ि्िी सोसाय्ी याींनी कागदोपत्री धान
खरे दी केल्याचे दाख्न
ू करोिो रुपयाींचा गैरव्य्हार केला असन
ू याबाबत धान
ि्िी

ाेतकऱयाींनी

(अित्याींनी)

सींबिीं धत

साल्हािधकारी,

िी.सी.

सप्लाय

ऑक्रफसर नागपरू ् ि्ाागीय आयक्
ु त, नागपरू याींचेकिे लेखी तिार केली
असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान ननदाणनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, चौकाीत
काय आढळून आले, त्यानस
ु ार धान खरे दीत झालेल्या गैरव्य्हाराबाबत
को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) होय, याबाबत ईमेलव्दारे तिार ्रशाप्त झालेली आहे .

(२) सदर ्रशकर ी माकेद्ींग फेिरे ान माफणत ््ींतत्रप े चौकाी करण्यात
आली. चौकाी अह्ालात खरे दीमध्ये अननयममतता आढळून आली नाही,

परीं तु ्रशत्यक्ष खरे दी करण्यात आलेला धान ् िगर ीमालकाींना दे ण्यात

आलेला धान यामध्ये घ् आल्यामळ
ु े घ्ीची रक्कम माकेद्ींग फेिरे ानकिून
मींाूर घ् ्ाा ााता, सदर सीं््ेला दे य असलेल्या ्रशाासकीय खचाणतन
ू
्सल
ू करण्यात आली आहे . तसेच, साल्हा माकेद्ींग अिधकारी, गोंददया याींनी
सदर सीं््ेकिून रब्बी हीं गाम २०१६-१७ चे धान खरे दीचे काम ददनाींक
१४/०४/२०१७ ्या आदे ाान््ये काढून घेतले आहे .
(३) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

-----------------
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रददिासी पाडयातील अप्रशशक्षक्षत शशक्षिाांिर
होत असलेल्या अन्यायाबाबत
*

(७५)

३६८६८ श्री.ानादयन चाांदरू िर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांाय दत्त,

श्री.अशोि ऊफय भाई ागताप, श्री.रामहरी रुपनिर, रकिय.अनांत गािगीळ,

िॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.रनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.अमरनाथ
रााूरिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील दग
ण ाागातील ् आदद्ासी पाड्यातील मल
ु म
ु ाींची ्रशा्ममक
माक्ष ाची सोय व्हा्ी याकररता सन २००० पासन
ू ््तीााळा सरु
ु करण्यात
आल्या असन
ू या ््तीााळाींमध्ये ज्या दीका ी ्रशमाक्षक्षत उमेद्ार ममळाले
नाहीत, त्या दीका ी अ्रशमाक्षक्षत १२ ्ी पास उमेद्ाराींची नेम ूक ््तीााळा
््यींसे्क यह न
ू करण्यात आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सन २०१४ मध्ये या स्ण ््तीााळा बींद करुन त्यातील
््यींसे्काींचा

साल्हा

पररिदाीं्या

्रशा्ममक

समा्ेा करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,

ााळाींमध्ये

माक्षक

(३) असल्यास, ददनाींक १४ ऑग््, २०१७ रोाी ाालेय माक्ष
राज्यातील

स्ण

साल्हा

पररिदाींचे

महानगरपामलकाींचे माक्ष ािधकारी, माक्ष
उपसींचालक, समााकल्या

मख्
ु य

कायणकारी

यह ून

ि्ाागाने

अिधकारी,

उपसींचालक, स्ण ि्ाागीय माक्ष

आयक्
ु त, आदद्ासी ि्कास आयक्
ु त ् अपींग

कल्या

आयक्
ु त याींना पत्र पाी्न
ू , त्याीं्या अिधन्् असलेल्या स्ण

्रशमाक्ष

यह ाेच (िीएि) पदि्का ्रशाप्त कर े आ्श्यक असन
ू , ्रशमाक्ष

ााळाींमधील अ्रशमाक्षक्षत ्रशा्ममक माक्षकाींनी ददनाींक ३१ माचण, २०१९ अखेर
पू ण न कर ाऱया माक्षकाींची से्ा समाप्त करण्याचा नन य
ण घेतला आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त नन य
ण ामळ
ु े राज्यातील १५-१६ ्िे नोकरी केलेल्या
सम
ु ारे ९००० माक्षकाीं्र उपासमारीची ्ेळ ये ार आहे, हे ही खरे आहे काय,
(५)

असल्यास,

उपरोक्त

्रशकर ी

ाासनाने

चौकाी

करुन

अ्रशमाक्षक्षत

माक्षकाीं्र होत असलेल्या अन्यायाबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात
येत आहे,

(६) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
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श्री.विनोद ताििे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

ददनाींक १४ सप््ें बर, २०१७ रोाी ाासन नन य
ण ननगणममत करण्यात

आला आहे .

(४) हे खरे नाही.

(५) ्रशश्न उद््ा्त नाही.
(६) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

राज्यात गट
ु खा विक्रीिर प्रततबांध िर्याबाबत
(७६)

*

३४९५१ श्री.सांाय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.धनांाय मि
ुां े : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ग्
ु खा ् तत्सम अन्न पदा्ाण्र ्रशनतबींध घालण्यात आला

असताींनाही दद्सेंदद्स ्रशनतबींिधत अन्न पदा्ाणची ि्िी कमी होण्याऐ्ाी
्ाढत असन
ू ाासनामाफणत सन २०१२ मध्ये ग्
ु खा उत्पादन आण

ि्िी्र

्रशनतबींध घालण्यात आले असन
ींु ईसह राज्यात ग्
ू मब
ु खा सहाररत्या उपलब्ध

होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान ननदाणनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासाी

ग्
ीं
अस ारे काही
ु खा त्कराींाी आि्णक सींबध

अिधकारी ाबाबदार असल्यामळ
ु े ग्
ु खा त्कराींना सींरक्ष

दे ाऱया ्

त्याीं्यााी सींबध
ीं अस ाऱया भ्रष् अिधकाऱयाींची सी.आय.िी.माफणत चौकाी
करुन सींबिीं धत अिधकाऱयाींि्रुध्द कायण्ाही करण्याबाबत लोक्रशनतननधीींनी माहे

नोव्हें बर, २०१७ ्या पदहल्या आी्ड्यात मा.अन्न ् औिध ्रशाासन मींत्री
याींना पत्र ददलेले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मब
ुीं ईतील साींतािुझ ये्ील एस.व्ही. रोि्र्या ररझ्ी पाकण
सोसाय्ीतील दोन गाळयाींमध्ये ग्
ु ख्याचा साीा सापिला असन
ू ग्
ु ख्या्या
काळाबाााराचे रॅके् सींपू ण राज्यात पसरलेले असन
ू अन्न ् औिध ्रशाासन
आण

पोलीस याकिे दल
ण करीत आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष
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(४)

असल्यास,

उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने

राज्यात

अ्ैधररत्या

ि्िी

हो ाऱया ग्
ु ख्याबाबत चौकाी केली आहे काय, चौकाीत काय आढळून
आले, तद्नस
ु ार राज्यात ग्
ु खा ि्िी्र ्रशनतबींध घालण्याबाबत कायण्ाही
करुन या ्रशकर ातील सींबिीं धत दोिीीं्र को ती कार्ाई केली ्ा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) अाी बाब ननदण ानास आलेली नाही.
(२) होय.

(३) ददनाींक ०३/१०/२०१७ रोाी रीझ्ी पाकण साींतािुा ये्े ग्
ु ख्याचा साीा
सापिला हे खरे आहे . मात्र अन्न ् औिध ्रशाासन त्याकिे दल
ण करीत
ु क्ष
आहे त. ही बाब खरी नाही.

(४) सदर ्रशकर ी रुपये २८,८७,१५०/- इतक्या क्रकमतीचा साीा ्रशनतबींिधत
केला असन
ू त्याचे नमन
ु े ि्श्लेि ासाी

अन्न चाच ी ्रशयोगााळा मब
ुीं ई

याींचेकिे पाीि्ण्यात आले आहे त. तपास चौकाी पु ण होताच ख्ला दाखल
करण्याची कायण्ाही ्रशाासनाकिून करण्यात ये ार आहे.
(५) ्रशश्न उद्््त नाही.

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

राज्यातील मादहती ि तांत्रज्ञान शशक्षिाांना िेतन दे ्याबाबत
(७७)

*

३५८४८

िॉ.सध
ु ीर

ताांब,े

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.सततश

चव्हाण,

श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांि,े श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय
शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

मादहती

्

्ेतन

दे ण्याबाबतची

तींत्रज्ञान

ममळालेल्या माक्षकाींची मान्यता माक्ष
त्याींना

मा.ाालेय माक्ष

कायण्ाही

ि्िया्रील

ननयक्
ु तीस

मान्यता

सींचालकाकिून ्रशाप्त झाल्यानींतर

करण्यात

येईल

असे

आश््ासन

मींत्री याींनी ददनाींक ६ सप््ें बर, २०१७ रोाी्या बैीकीत ददले

होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मादहती ् तींत्रज्ञान माक्षकाींची मान्यता माक्ष
्रशाप्त झाली आहे काय,

सींचालकाींकिून
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(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन माक्षकाींना ्ेतन
दे ण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?

श्री.विनोद ताििे : (१), (२) ् (३) हे खरे नाही.
(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

गिधचरोली साल््यातील बी.एि.धारि शशक्षिाांना पदिीधर
शशक्षि पदाची िेतनश्रेणी दे ्याबाबत
(७८)

*

३५४६० श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

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

(१) गििचरोली साल्ह्यातील सन २००० ् २००१ मध्ये िा्ललेल्या बी.एि.

धारक माक्षकाींना मानी् ददनाींकापासन
ू पद्ीधर माक्षक पदाची ्ेतनश्रे ी
दे ण्याबाबत

ि्ाागीय

आयक्
ु त,

नागपरू

ि्ााग,

नागपरू

याीं्यामाफणत

उपायक्
ु त, नागपरू ि्ााग याींनी मख्
ु य कायणकारी अिधकारी, साल्हा पररिद

गििचरोली याींना ददनाींक २७/७/२०१६, १५/१०/२०१६ ् २९/११/२०१६ ला पत्र
पाी्न
ू ््तनु नषी अह्ाल सादर करण्याचे आदे ा ददले आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, मख्
ु य कायणकारी अिधकारी, साल्हा पररिद, गििचरोली याींनी

्ररषी अिधकाऱयाीं्या आदे ााची तसेच लोक्रशनतननधीींनी ददलेल्या पत्राची १
्िाणपासन
ू दखल न घेतल्याने नागपरू ि्ाागा्या लोक्रशनतननधीींनी ाासनास

ददनाींक २८/०३/२०१६ ् १६/०९/२०१७ रोाी पत्र पाी्न
मख्
ू
ु य कायणकारी
अिधकारी,

साल्हा

पररिद,

गििचरोली

माग ी केली होती, हे ही खरे आहे काय,

याीं्याि्रुध्द

कार्ाई

करण्याची

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन बी.एि.धारक
माक्षकाींना पद्ीधर माक्षक पदाची ्ेतनश्रे ी दे ण्याबाबत तसेच सींबिीं धत
मख्
ु य कायणकारी अिधकारी, साल्हा पररिद गििचरोली याीं्याि्रुध्द को ती
कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
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श्री.विनोद ताििे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३)

ि्ाागीय

आयक्
ु त,

नागपरू

ि्ााग,

नागपरू

याींना

ग्रामि्कास

ि्ाागा्या ददनाींक २२/११/२०१७ ्या पत्रान््ये अह्ाल सादर करण्याबाबत
कळि्ण्यात आले आहे . अह्ाल अद्याप अ्रशाप्त आहे .
(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

मुांबईतील शशक्षि ि िमयचाऱ्याांची रयिर
(७९)

*

िपात रक्िम ामा िर्याबाबत

३५२३४ श्री.िवपल पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१३७४ ला ददनाांि

२५ ाुल,ै २०१७ रोाी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ई माक्षक-माक्षकेतर कमणचारी याींनी कर ्ेळेत ारुनही त्याींची
आयकराची कपात रक्कम ्ेळेत ामा न झाल्यामळ
ु े २७००० माक्षक ्

कमणचारी याींना आलेल्या आयकर ि्ाागा्या नो्ीसाींबाबत सदर रक्कम ामा
करण्याचे आश््ासन मा.माक्ष मींत्र्याींनी पा्साळी अिध्ेानात ददले होते, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माक्ष

ननरीक्षक कायाणलया्या ननयमबाह्य कारााराचा

मख्
ु याध्यापक, माक्षक ् कमणचाऱयाींना नाहक त्रास झाला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन सींबिीं धत माक्षक ्

कमणचारी याींची आयकर कपात रक्कम ामा करण्याबाबत को ती कायण्ाही
केली ्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) ् (२) हे खरे नाही.

(३) ज्या माक्षकाींना नो्ीसा ्रशाप्त झाल्या आहे त, अाा माक्षकाींना अिधक्षक,

्ेतन ् ाि्षय नन्ाणह ननधी प्क, मब
ुीं ई या कायाणलयामाफणत त्याींची
आयकर कपात झालेल्या दे यका्या अनि
ीं ाने ्रशमा क िमाींक ् दे यक
ु ग
पाररत झाल्याचा ददनाींक इ. तपाील दे ण्यात येत आहे .
(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

-----------------
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येिला (सा.नाशशि) शहरातील गांगासागर तलािाच्या पयायिरण
सांिधयनासाठी तनधी शमळ्याबाबत

(८०)

*

(१)

ये्ला

३४८४२ श्री.ायिांतराि ााधि : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(सा.नामाक)

ाहरातील

गींगासागर

तला्ा्या

पयाण्र

सीं्धणनासाी राज्य सरो्र सीं्धणन योानेतन
ू ननधी ममळण्यासाी ाासनास
्रश्ता् पाीि्ण्याची माग ी ््ाननक लोक्रशनतननधीींनी नामाक साल्हा
्रशाासनाकिे ददनाींक ७ ाुल,ै २०१७ रोाी ्ा त्यासम
ु ारास केली आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त माग ी्या अनि
ीं ाने गींगासागर तला्ा्या पयाण्र
ु ग

सीं्धणनासाी राज्य सरो्र सीं्धणन योानेतन
ू ननधी ममळण्यासाी ाासनाकिे
्रश्ता् पाीि्ण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन राज्य सरो्र
सीं्धणन योानेतन
ू ननधी ममळण्याबाबत कायण्ाही करुन, ्रश्ता् ाासनास न
पाीि्ण्यासींदााणत सींबिीं धताींि्रुध्द को ती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.रामदास िदम : (१) होय. मा.छगनरा् ाा
ु बळ याींनी ददनाींक ०७ ाुल,ै

२०१७ रोाी्या पत्रान््ये मख्
ु यािधकारी, ये्ला नगरपररिदे स गींगासागर
तला्ाला पयाण्र
कळि्ले होते.

सीं्धणनासाी चा ्रश्ता् ाासनाकिे सादर करण्याबाबत

(२) ् (३) मख्
ु यािधकारी, ये्ला याीं्या अह्ालानस
ु ार गींगासागर तला्ा्या
पयाण्र

सीं्धणनासाी राज्य सरो्र सीं्धणन योानेंतगणत ्रश्ता् मींाुरीसाी

नगरपररिद साे्या ीरा्ाची आ्श्यकता असन
ू माहे डिसेंबर, २०१७ मध्ये
हो ाऱया नगरपररिद स्णसाधार

साे्र सदर ि्ियाींस मींाुरी घेण्यात येईल.

तसेच ीरा् पाररत झाल्या्र सि््तर ्रशकल्प अह्ाल ाासनास मींाुरीसाी

् ननधी ममळण्यासाी सादर करण्यात येईल. सदर ्रश्ता् ्रशाप्त झाल्या्र
ाासन ्तरा्रुन पढ
ु ील कायण्ाही करण्यात येईल.
(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

-----------------
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महाराष्ट्र ाीिन प्राधधिरण (नागपूर) येथील तनित्ृ त िमयचाऱ्याांना
तनित्ृ तीिेतन दे ्याबाबत

(८१)

*

३५११३ अॅि.ायदे ि गायििाि : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता

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

महाराषर

कमणचाऱयाींना

ाी्न

्रशािधकर

ाासनाकिून

मींाूर

(नागपरू )

झालेले

ये्ील

नन्त्ृ ती्ेतन

नन्त्ृ त

नन्त्ृ ती्ेतन ददले ाात आहे , हे खरे आहे काय,

न

दे ता

झालेल्या
ननयमे

(२) असल्यास, याबाबत नन्त्ृ त कमणचाऱयाींनी तसेच त्याीं्या सींघ्नेने

मा.मख्
ु यमींत्री याीं्याकिे ददनाींक २१ ााने्ारी, २०१७ रोाी ् ददनाींक
२४ सप््ें बर, २०१७ रोाी ्ा त्यासम
ु ारास लेखी नन्ेदन ददले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन नन्त्ृ त झालेल्या

कमणचाऱयाींना नन्त्ृ ती्ेतन दे ण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) नाही.
ि्ााग

मा.मींबत्रमींिळा्या मान्यतेने ाासन नन य
ण , पा ीपरु ्ीा ् ्््छता
ददनाींक

२३/३/२०१७

नस
ु ार

महाराषर

ाी्न

्रशािधकर ातील

अिधकारी/कमणचारी याींचे ्ेतन, ात्ते ् नन्त्ृ ती्ेतनाचे दानयत्् राज्य

ाासनाने ््ीकारले आहे . त्ािप, अद्यापपयगत आि्णक तरतद
ू उपलब्ध न
झाल्याने महाराषर ाी्न ्रशािधकर ास ््उत्पन्नातन
्ेतन, ात्ते ्
ू
नन्त्ृ ती्ेतन अदायगी करण्याबाबत कळि्ण्यात आलेले आहे . त्यानि
ीं ाने
ु ग
महाराषर

ाी्न

्रशािधकर ा्या

से्ानन्त्ृ त

कमणचाऱयाींना

्रशािधकर ाने

अनज्ञ
ु ेय ीरि्लेले नन्त्ृ ती्ेतन ्रशािधकर ामाफणत ननयममतप े अदा केले
ाात आहे .

त्ािप, माहे ऑग््, २०१७ मध्ये महाराषर ाी्न ्रशािधकर ाकिे

एकाच ्ेळेस परु े सा ननधी उपलब्ध नसल्याने उपलब्ध ननधीतन
ू ्रश्मत: ६०%

नन्त्ृ ती्ेतन ददनाींक ६/९/२०१७ रोाी ् उ्णररत ४० % नन्त्ृ ती्ेतन ददनाींक
१४/९/२०१७ रोाी नन्त्ृ ती्ेतनधारकास अदा करण्यात आलेले आहे .
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(२) बाबत महाराषर ाी्न ्रशािधकर

से्ानन्त्ृ त कमणचारी कल्या

सीं््ा,

नागपरू याींचे ददनाींक ११/९/२०१७ चे नन्ेदन ्रशाप्त झाले आहे .
(३)

ददनाींक

२३/३/२०१७

रोाी्या

ाासन

नन य
ण ान््ये

महाराषर

ाी्न

्रशािधकर ातील अिधकारी/कमणचारी याींचे ्ेतन, नन्त्ृ ती्ेतन ् ात्ते राज्य
ाासनामाफणत अदा करण्याचा नन य
ण
घेण्यात आला आहे . त्यानि
ीं ाने
ु ग

महाराषर ाी्न ्रशािधकर ातील अिधकारी/कमणचारी याींचे ्ेतन, ात्ते ्
नन्त्ृ ती्ेतना्या अदायगीसाी

ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यासाी

डिसेंबर,

२०१७ ्या ि्धीमींिळ अिध्ेानामध्ये परु ् ी माग ी ्रश्ताि्त आहे .
(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

पुणे शहरात तनयमबाहय सुरु िर्यात रलेल्या बालिािया,
पाळणाघर, नसयरी, प्लेग्रुप याांच्यािर तनयांत्रण ठे ि्याबाबत

(८२)

*

३५२७५ श्री.अतनल भोसले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर,

अॅि.तनरां ान िािखरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) पु े ाहरात दीकदीका ी ननयमबाहय बाल्ािया, पाळ ाघर, नसणरी,
प्लेग्रप
ु सरु
ु होऊन यामध्ये बालकाींची सरु क्षक्षतता धोक्यात आल्याचे माहे
सप््ें बर, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान ननदाणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, चौकाीत
काय आढळून आले ् तद्नस
ु ार पु े ाहरात ननयमबाहय सरु
ु करण्यात
आलेल्या बाल्ािया, पाळ ाघर, नसणरी, प्लेग्रप
ु याीं्या्र ननयींत्र
दृष्ीने को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) अींात: खरे आहे .
(२) या सींदााणतील धोर

(३) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

ाासना्या ि्चाराधीन आहे .
-----------------

ीे ्ण्या्या
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राज्यातील तांत्रतनिेतन ि अशभयाांत्रत्रिी सांस्थामधील उपिरणे, सादहत्य
ि सांगणि िालबा्य झाल्याबाबत
(८३)

*

३५३९३ श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांाय मि
ुां ,े श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ायणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२१८१

ला ददनाांि १ ऑगस्ट, २०१७ रोाी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय
उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात तींत्रमाक्ष

ि्ाागामाफणत तींत्रननकेतन ् अमायाींबत्रकी सीं््ा

चालि्ल्या ाात असन
ू तींत्रमाक्ष
ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

ि्ाागात ि्ि्ध अिधकाऱयाींची ६१५ पदे

(२) तसेच, सदर सीं््ेत मागील २० ्िाणप्
ु ीची ताींबत्रक उपकर े ् सींग के
कालबाहय झाली असन
ू या कालबाहय झालेल्या उपकर ा्र ि्द्यार्थयागना
माक्ष

ददले ाात असल्याने ि्द्या्ी ् अध्यापकाींना अिच ी येत आहे त,

हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन सदर उपकर े

बदलन
ू अद्या्त उपकर े घेण्यासाी तसेच ररक्त पदे ारण्यासाी को ती
कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) ददनाींक ०८/८/२०१७ ्या ाासन ज्ञापनाव्दारे चालू आि्णक ्िाणत रुपये
२५६२.८३ लक्ष इतक्या रकमे्या ि्ि्ध उपकर े/यींत्रसामग्री खरे दीसाी

ाासन्तरा्रून ्रशाासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे . त्या अनि
ीं ाने
ु ग
सींचालक, तींत्र माक्ष
येत आहे .

तींत्रमाक्ष

सींचालनालय याीं्या्तरा्र खरे दी ्रशक्रिया राबि्ण्यात

सींचालनालया्या अिधपत्याखालील स्ण आ््ापना, पद्ी

् पदि्का सीं््ाींमधील ग् अ ् ग् ब ्या पदाींची सध
ु ाररत बबींदन
ु ामा्ली

्रशमाण त करुन घेण्याची ् आकृनतबींध ननसश्चत करण्याची कायण्ाही सरु
ु
आहे . तद्नींतर महाराषर लोकसे्ा आयोगास ररक्त पदाीं्या अनि
ीं ाने
ु ग
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माग ीपत्रे सादर करण्यात येतील. ज्या पदाींकरीता आयोगाकिून माफाराी

्रशाप्त झाल्या आहे त, त्या पदाीं्रील ननयक्
ु ती दे ण्याची कायण्ाही ाासन
्तरा्र सरु
ु आहे .

(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

राज्यातील खाागी शाळे तील शशक्षिाांना िररष्ट्ठ
िेतनश्रेणी ि तनििश्रेणी दे ्याबाबत
(८४)

*

३५७५० श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांि,े श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ्रशा्ममक, माध्यममक ् उ्च माध्यममक ााळे त काम

कर ाऱया माक्षकाींना १२ ्िे से्ा पू ण झाल्याींनतर ्ररषी ्ेतनश्रे ी ् २४
्िे पू ण झाल्यानींतर नन्िश्रे ी ददली ााते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील अाासकीय अनद
ु ान ्रशाप्त ्रशा्ममक, माध्यममक ्
उ्च माध्यममक ााळातील माक्षकाींना ि्ना अ् ्ररषी ्ेतनश्रे ी ्
नन्िश्रे ी

दे य

ीरि्ण्याबाबतचे

नन्ेदन

लोक्रशनतननधी

याींनी

मा.मींत्री

महोदयाींना माहे सप््ें बर, २०१७ ्या पदहल्या आी्ड्यात ददले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) तसेच, महाराषर खाागी ााळातील कमणचारी (से्े्या ाती) ननयम १९८१

् महाराषर खाागी ााळातील कमणचारी (से्े्या ाती) पदहली सध
ु ार ा
ननयम २०१६ मधील अनस
ु िू च (क) ्रशमा े ्ररषी ्ेतनश्रे ी ् नन्िश्रे ी दे य
ीरते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, खाागी व्य्््ापनामाफणत चालि्ल्या ाा ाऱया ्रशा्ममक,
माध्यममक ् उ्च माध्यममक ााळे तील माक्षकाींना ही ्ररषी ्ेतनश्रे ी ्
नन्िश्रे ी मींाूर होण्यासाी ााळा व्य्््ापनाचा ीरा् बींधनकारक आहे , हे
ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, अनेक खाागी व्य्््ापना्या माक्ष

सीं््ाींकिून अाा पात्र

माक्षकाींना ्ररषी ्ेतनश्रे ी ् नन्िश्रे ी मींाूर करण्यासाी ि्रोध केला

ाात असन
ू उक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन माक्षकाींना दे य असलेल्या
्ररषी ्ेतनश्रे ी ् नन्िश्रे ीचे ्रशमाक्ष

पू ण केल्याचे ्रशमा पत्र क्षेबत्रय

कायाणलयास सादर केल्यानींतर त्याींना दे य असलेले लाा ममळ ेबाबत को ती
कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१), (२), (३) ् (४) हे खरे आहे .

(५) खाागी व्य्््ापना्या माक्षक सीं््ाींकिून पात्र माक्षकाींना ्ररषी

्ेतनश्रे ी ् नन्िश्रे ी मींारू करण्यास ि्रोध केला ाात असल्याची बाब
ाासना्या ननदाणनास आलेली नाही.
(६) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

पि
ु य प्राथशमि शशक्षणाचा धोरणाचा िायदा तयार िर्याबाबत
(८५)

*

३५२०४ िॉ.अपि
ू य दहरे , प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.सांाय

दत्त : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१४७९ ला ददनाांि ८ ऑगस्ट, २०१७ रोाी
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील प्
ु ण ्रशा्ममक इींग्राी ् मराी ि्द्यालयाींमधील माक्ष ाबाबत
ि्हीत अ्ी ाती आण
ननयींत्र ासाी चे धोर

ाैक्षण क ् ाौनतक सिु ्धेसद
ीं ााणत कायदे मार

ननसश्चती ् कायदा तयार करण्या्या ि्चाराधीन

बाबी्र ाासनाचा ि्चार पु ण झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच राज्यात ि्नापर्ाना ् बेकायेदमारररत्या इींग्राी माध्यमा्या
खाागी नसणरी/ााळाींचे ्रशमा

्ाढले असन
ू या ााळाींकिे दाेदार माक्ष ा्या

को त्याही ाैक्षण क ् ाौनतक सिु ्धा उपलब्ध नसताींना ाल्
ु क आकार ी
करुन त्याीं्याकिून ननयमाींचे उल्लींघन करण्यात येत असल्याचे ननदाणनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, राज्यात इींग्राी माध्यमा्या खाागी नसणरी/ााळाींची सींख्या
्ाढली असन
ू ाैक्षण क ् ाौनतक सिु ्धा आण

्रशमाक्षक्षत तसेच ि्दहत

ाैक्षण क अहताण असलेले माक्षक याींची कमतरता असतानाही नसणरी ् ााळाींचे
सींचालन केले ाात असल्याचे ननदाणनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ाैक्षण क ् ाौनतक सिु ्धाींनी ग्रासलेल्या खाागी नसणरी
ााळाींि्रुध्द को तीही कार्ाई होत नसल्याने ि्द्यार्थयागचे ाैक्षण क ्
पालकाींचे आि्णक नक
ु सान होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, प्
ु ण ्रशा्ममक माक्ष ाचे ननयींत्र

करण्यासाी

धोर

्

अिधननयम तयार करण्याबाबतची कायण्ाही केंव्हापयगत पु ण हो े अपेक्षक्षत
आहे,

(६) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) अींात: खरे आहे . ाासना्या ि्चाराधीन आहे .
(२), (३) ् (४) नाही.

(५) अिधननयमा्या ्रशारुपाची छाननी ाासन्तरा्र चालू आहे .
(६) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

राज्यात प्लासस्टि वपशव्याांिर बांदी रण्याबाबत
(८६)

*

३५९२५ रकिय.अनांत गािगीळ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८४२६ ला

ददनाांि २० माचय, २०१७ रोाी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय
पयायिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात प्लास््क िपाव्याीं्र बींदी आ ण्याचे ाासना्या ि्चाराधीन

असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान ननदाणनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

्रशकर ी

प्लास््क

िपाव्याींना

पयाणय

यह न
ू

पयाण्र परु क िपाव्याीं्या ननममणती कर ाऱया अनेक सीं््ाकिून ्रश्ता्
मागि्ण्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन सदरहू अनेक
सीं््ाकिून ्रशाप्त ्रश्ता्ाबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.रामदास िदम : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) ्रशश्न उद््ा्त नाही.
(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

शसांधद
ु ग
ु य साल्हयातील शशक्षि अततररक्त झाल्याबाबत
(८७)

*

३४७०४ श्री.हे मत
ां टिले, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.किरण पािसिर,

श्री.नरें द्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रनांद ठािूर, श्री.सतु नल तटिरे ,

श्री.खिााा बेग : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मसींधद
ु ग
ु ण साल्हयातील ५ क्रकीं ्ा त्यापेक्षा कमी प्सींख्या असलेल्या १९१
ााळा आगामी ाैक्षण क ्िाणपासन
ू बींद करण्यात ये ार असल्यामळ
ु े ३५३
माक्षक अनतररक्त ीर ार असल्याचे नक
ु तेच ननदाणनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, चौकाीत
काय आढळून आले ् तद्नस
ु ार ााळातील ि्द्यार्थयागची पयाणयी व्य्््ा
करण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) हे खरे नाही.
(२) ् (३) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

-----------------
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िुरिांु भ (ता.दौंि, सा.पुणे) येथील सुालाम िेशमिल्स
िांपनीतून मेफेड्रॉन ाप्त िेल्याबाबत

(८८)

*

३६२२८ श्री.धनांाय मि
ुां ,े श्री.ायिांतराि ााधि, श्री.अमरशसांह पांडित,

श्री.सततश चव्हाण, अॅि.तनरां ान िािखरे : सन्माननीय अन्न ि औषध
प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुरकींु ा (ता.दौंि, सा.पु े) ये्ील अन्न ् औिध ्रशाासनाचा पर्ाना

असलेल्या सा
ु लाम केममकल्स कींपनीत मेफेड्रॉन या अींमली पदा्ाणचे उत्पादन
होत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान ननदाणनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सा
ु लाम केममकल्स कींपनीतन
ू पोलीस ि्ाागा्या ि्रोधक
प्काने ददनाींक १४ मे, २०१७ रोाी ्ा त्यासम
ु ारास ाप्त केलेले १ क्रकलो

५०० ग्रॅम मेफेड्रॉनचे उत्पादन कींपनीतच होत असल्याचे पोलीस तपासात
ननदाणनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सा
ु लाम केममकल्स कींपनीमध्ये मागील १५ ्िाणत फक्त ५
तपासण्या करण्यात आल्या तसेच मागील १५ ्िाणत सदर कींपनीने उत्पादीत

केलेल्या एकाही पदा्ाणचा नमन
ु ा अन्न ् औिध ्रशाासनाने ि्श्लेि ा्त्
घेतला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सा
ु लाम केममकल्स या कींपनीत अींमली पदा्ाणचे उत्पादन
होत

असताींना

त्याकिे

ाा ी्प्
ण
ू क

दल
ण
ु क्ष

कर ाऱया

अिधकाऱयाींि्रुध्द

ाासनाने कायण्ाही करण्याबाबत लोक्रशनतननधीींनी पत्र ददले, हे ही खरे आहे
काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, चौकाीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार ाबाबदार अस ाऱया अिधकाऱयाींि्रुध्द को ती
कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.धगरीश

बापट

:

(१)

्

(२)

पोमलसाींकिील

अह्ालाीं्रुन

सा
ु लाम

केममकल्स कींपनीत मेफेड्रॉन या अींमली पदा्ाणचे उत्पादन होत असल्याचे
ननदाणनास आले आहे .
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(३) होय हे खरे आहे .

(४) ् (५) मा.लोक्रशनतननधी याींनी ददलेल्या पत्रा्या अनि
ीं ाने आयक्
ु ग
ु त,

अन्न ् औिध ्रशाासन याींचेकिून अह्ाल मागि्ण्यात आला असन
ू सदर
अह्ाल ्रशाप्त होताच ननयमानस
ु ार पढ
ु ील कायण्ाही करण्यात ये ार आहे .
(६) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

सातारा साल््यातील माध्यशमि शाळाांमधील
शशक्षिाांना िेतन दे ्याबाबत
(८९)

*

३५९९७ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सातारा साल्ह्यातील ७०० माध्यममक ााळाींमधील माक्षकाींचे मागील ९
मदहन्याींपासन
ू ्ेतन ्कीत आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्याची कार े काय आहे त,

(३) असल्यास, मागील ९ मदहन्याींपासन
्ेतन न झालेल्या माक्षकाीं्र
ू
उपासमारी, काण हप्ते, ि्मा हप्ते ्कीत राह े, काणबााारीप ा आण
्ेळापत्रकातील गोंधळ यामळ
ु े असींतोि ननमाण
काय,

दै ननक

झाला आहे , हे ही खरे आहे

(४) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन माक्षकाींचे ्क्रकत
्ेतन दे ण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) अींात: खरे आहे .

सातारा साल्हयातील माध्यममक माक्ष

ि्ाागामधील एकू

६२७

ााळाींमध्ये १०११० माक्षक / माक्षकेतर कमणचारी कायणरत असन
ू त्यापैकी ३८२

कमणचाऱयाींचे ्ेतन ्कीत झाले आहे . परीं तू सदर कमणचाऱयाींचे सद्य:स््तीत
ननयममत ्ेतन सरु
ु आहे .
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(२) सीं््ेने बदली मान्यता ्रश्ता् ि्लींबाने सादर केल्यामळ
ु े , अनतररक्त
कमणचाऱयाींना

मख्
ु याध्यापकाींनी

रुाू

करुन

न

घेतल्याने,

मख्
ु याध्यापक

पदोन्नती मान्यता ्रश्ता् सीं््ेने ि्लींबाने सादर केल्यामळ
ु े , कमणचाऱयाीं्या

राा उाीरा मींारू झाल्याने, न्यायालयीन ्रशकर , इ. कार ामळ
ु े ्ेतन ्कीत
राहीलेले आहे .

(३) ् (४) हे खरे नाही.
्कीत

्ेतन

झालेल्या

३८२

कमणचाऱयाींचे

ननयममत

्ेतन

सरु
ु

असल्यामळ
ु े माक्षकाीं्र उपासमारी, काण हप्ते, ि्मा हप्ते ्कीत राह ,े

काणबााारीप ा, अाी पररस््ती नाही. ३८२ माक्षकाींचे ्कीत ्ेतन अदा
करण्याची कायण्ाही माक्ष ािधकारी (माध्यममक), साल्हा पररिद सातारा याींचे
्तरा्र सरु
ु आहे .

(५) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

मुांबई विद्यापीठाने पररक्षा शुल्िात िाढ िेल्याबाबत
(९०)

*

३५८२० श्री.प्रविण दरे िर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विाय ऊफय भाई

धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रविांद्र फाटि, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांाय
मि
ुां ,े

श्री.सतु नल

अॅि.तनरां ान

तटिरे ,

िािखरे ,

श्री.किरण

श्री.अमरशसांह

पािसिर,

पांडित,

श्री.ायिांतराि

श्री.रनांद

नािेिर, श्री.अतनल भोसले, श्रीमती विद्या चव्हाण,

ठािूर,

श्री.शरद

ााधि,

अॅि.राहुल
रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफय भाई ागताप, श्री.सांाय दत्त, श्री.हररशसांग राठोि, श्री.रामहरी
रुपनिर,

श्री.रनांदराि

पाटील,

श्रीमती

हुस्नबानू खशलफे, श्री.अमरनाथ
रााूरिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२६०९ ला ददनाांि
८ ऑगस्ट, २०१७ रोाी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय उच्च ि तांत्र
शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मब
ुीं ई ि्द्यापीीा्या पद्ी आण

पदव्यत्ु तर अ्यासिमा्या पररक्षा ्

फेरपररक्षाीं्या ाल्
ु कात या सत्रापासन
ू दप्ु प्ीपेक्षा ्ाढ करण्यात आली असन
ू
पद्ी आण

पदव्यत्ु तर पररक्षा ाल्
ु क ६५० रुपयाीं्रुन १५६० रुपये करण्याचा

नन य
ण घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

महाि्द्यालयाींना
्रशक्रिया आण
माकत

उमारा

ि्द्यापीीाने

पाीि्ल्यामळ
ु े

ाल्
ु क

्ाढीबाबतचे

महाि्द्यालयाचे

पररपत्रक

ननकाल,

्रश्ेा

्ाढी् ाल्
ु क यास्ण गोष्ी एकदम आल्याने नोकरी करुन

असलेल्या,

अनतररक्त

मब
ुीं ई

ाल्
ु क्ाढ

हॉ््े ल्र
पर्ित

राहत

असलेल्या

नसल्याने

गरीब

ि्द्यार्थयागनी

ि्द्यार्थयागना

ही

त्याि्रोधात माहे

सप््ें बर, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान आींदोलन करण्याचा इाारा ददला, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गोंधळात पार पिलेल्या पररक्षा, उाीरा लागलेले ननकाल
आण

अचानक ्ाढलेले ाल्
ु क यामळ
ु े ि्द्यार्थयागना तसेच त्याीं्या पालकाींना

आि्णक ् मानमसक त्रासाला सामोरे ाा्े लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, मब
ुीं ई ि्दयापीीाने पररक्षा ाल्
ु कात केलेली ्ाढ आि्णकदृष्या
दब
ण
घ्कातील ि्दयार्थयागसह स्णच ि्दयार्थयागना सोयीची नसल्यामळ
ु ल
ु े

त्याचा फेरि्चार करुन सदरची ाल्
ु क ्ाढ कमी करा्ी अाी ि्दया्ी ्
पालकाींनी माग ी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(५)

असल्यास,

उपरोक्त

्रशकर ी

ाासनाने

चौकाी

करुन

दप्ु प्ीने

्ाढि्ण्यात आलेली ाल्
ु क ्ाढ रोखण्याबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) ि्द्या्ी सींघ्ना ् पालक ्गाणतन
फी ्ाढ कमी करण्याबाबत
ु

ि्द्यापीीास नन्ेदन दे ण्यात आले होते त्याअनि
ीं ाने ि्द्यापीीाने ददनाींक
ु ग
२५/१०/२०१७ रोाी झालेल्या अिधषीाता मींिळा्या बैीकीत ि्द्यार्थयागचे दहत
लक्षात घेऊन परीक्षा ाल्
ु कात खालील्रशमा े कपात सच
ु ि्ली आहे .
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No Of Subject/s

Fee Amount in Rupees
U.G

P.G

One

२००

४००

Two

४००

७००

Three and above

१०००

१५००

त्यामध्ये ि्द्यार्थयाग्र अनतररक्त ाल्
ु काचा बोाा पिू नये यह ून

ि्ियाीं्र ाल्
ु क आकारण्याचे ीरि्ले आहे . तसेच पद्व्यत्ु तर परीक्षाींनाही
ि्ियाीं्र ाल्
ु क लागू करण्याचा ्रश्ता् अिधषीाता मींिळाने मींारू केलेला
आहे .

सदर ाल्
ु क कपातीचा ्रश्ता् ११/१२/२०१७ रोाी हो ाऱया ि्व्दत

पररिदे मध्ये ीे ्ण्यात ये ार असन
ू तो ि्व्दत पररिदे मध्ये मान्य झाल्या
नींतर ि्द्यार्थयागसाी लागू करण्यात ये ार आहे .
(५) ्रशश्न उद््ा्त नाही.
(६) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

मुांबई विद्यापीठ पदव्युत्तर महाविद्यालयात अनधधिृत
अभ्यासक्रम राबविल्याबाबत

(९१)

*

३५६५४ श्री.विाय ऊफय भाई धगरिर : सन्माननीय उच्च ि तांत्र

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मब
ुीं ई ि्द्यापीीात पदव्यत्ु तरचे चार पा्ण

्ाईम अ्यासिम २२

महाि्द्यालयाींमध्ये अनिधकृतप े सरु
ु असल्याचे ननदाणनास आले असन
ू या
पदव्याींचे अ्यासिम चालि्ण्यासाी अणखल ाारतीय तींत्र माक्ष

पररिदे ची

मान्यता घेतली नसल्याने ि्द्यार्थयागचे ाैक्षण क नक
ु सान होत आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

उ्च

माक्ष ा्या

अ्यासिमाबाबत

या
ु ीसी्या

ननयमा्लीनस
ु ार अिधसच
ू नेत नमद
ू करण्यात आलेले अ्यासिम राबि् े
बींधनकारक

असतानाही

सदर

चार

अ्यासिमाींचा

महाि्द्यालयाींमध्ये करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

समा्ेा

२२
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(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करून ि्द्यार्थयागचे हो ारे
नक
ु सान ्ाींबि्ण्यासाी
अ्यासिमाीं्र ननयींत्र
येत आहे,

महाि्द्यालयाींमध्ये समाि्ष् करण्यात ये ाऱया

ीे ्ण्याकररता को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) हे खरे नाही.
(२) ते (४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

यितमाळ साल््यातील गुटखा तस्िरीची चौिशी िर्याबाबत
(९२)

*

३५०६२ श्री.हररशसांग राठोि : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) य्तमाळ साल्ह्यात पोलीस ् अन्न औिधी ्रशाासनाची नार चुक्न
ू

्े् गॅरेा ्ू गॅरेा ग्
ु खा त्करी केली ाात असल्याचे माहे ऑक््ोबर,
२०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान ननदाणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, उक्त ग्
ु खा त्करी पोलीस ् अन्न औिध ्रशाासन ि्ााग
याीं्या सींगनमताने मध्य ्रशदे ाामधून होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन ग्
ु खा त्करी
रोखण्याबाबत

कायण्ाही

करुन

सींबिीं धत

कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे,

दोिी

अिधकाऱयाींि्रुध्द

को ती

(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (१) गॅरेा ्ू गॅरेा ग्
ु खा त्करी होत असल्याची बाब
अन्न ् औिध ्रशाासनामाफणत करण्यात आलेल्या तपास ीत ननदाणनास
आलेली नाही.

(२) हे खरे नाही.

(३) ्रशश्न उद््ा्त नाही.
(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

-----------------
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िसई येथे खाागी अनुदातनत शाळा अनधधिृतपणे सुरु असल्याबाबत
(९३)

*

३६७९० श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफय भाई ागताप, श्री.सांाय

दत्त : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२६५५ ला ददनाांि १ ऑगस्ट, २०१७ रोाी
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) ्सई ये्ील खाागी अनद
ु ाननत ााळे ने खो्ी ् बना्् कागदपत्रे तयार

करुन ती खरी असल्याचे ाास्न
ू नमन
ु ा-दोन नत
ु नीकर ाचा ्रश्ता् सादर
करुन ाासनाची फस् ूक केल्याचे तसेच ाालेय पोि आहारासाी ाा्त

ि्द्या्ी सींख्या दाख्न
ू त्याव्दारे अन्नधान्य ् इतर ््तु माग्न
ू त्याचा
अपहार कर ाऱया माक्षकाींि्रुध्द अद्यापपयगत को तीही कार्ाई करण्यात
आली नसल्याचे ्सई तालक्
ु यातील
व्य्््ापकाींनी ्रशधान सिच्, ाालेय

सें् ाोसेफ मराी
ााळे ्या
माक्ष
ि्ााग याींना ददनाींक

२८ ऑग््, २०१७ रोाी ददलेल्या नन्ेदना्या परर्छदे ि. ३ ते परर्छदे
ि. ५ व्दारे ननदाणनास आ ले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, खूप कमी ि्द्या्ी सींख्या असतानाही ्सई तालक्
ु यातील खाागी
अनद
ु ाननत ााळे चे माक्षक ् माक्ष ि्ाागातील अिधकारी याींनी सींगनमत
करुन मागील ६ ्िाणत बोगस हाेरीप्ाव्दारे ाासनाची एक को्ी रुपयाहून

ाा्त रक्कमेची फस् क
ू केल्याचे ददनाींक १४ ऑग््, २०१७ रोाी मख्
ु य
कायणकारी अिधकारी, साल्हा पररिद पालघर याीं्या ननदाणनास नन्ेदनाव्दारे
आ ल्यानींतर त्याबाबतची चौकाी करण्याचे काम या गैरव्य्हारात सहाागी
असलेल्या

अिधकाऱयाींकिे

सोपि्ण्यात

आल्याचे

सींबिीं धत

ााळे ्या

व्य्््ापकाींनी ्रशधान सिच्, ाालेय माक्ष
ि्ााग याींना ददनाींक
२८ सप््ें बर, २०१७ रोाी नन्ेदन दे ऊन त्याीं्या ननदाणनास आ ले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, साल्हा पररिद पालघर ् पींचायत सममती ्सई ये्ील भ्रष्
अिधकाऱयाीं्या बेाबाबदारप ामळ
ु े अत्यींत कमी प्सींख्या असलेल्या खाागी

अनद
असन
ाासनाचे लाखो रुपयाींचे नक
ु ाननत ााळा सरु
ु
ू
ु सान होत
असल्याचेही ्सई तालक्
ु यातील सींबिीं धत ााळे ्या व्य्््ापकाींनी ्रशधान
सिच्, ाालेय माक्ष ि्ााग याीं्या ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१७ रोाी ्ा
त्यासम
ु ारास नन्ेदनाद्ारे ननदाणनास आ ले असल्याने या्रशकर ी चौकाी
करुन सींबिीं धताि्रुध्द गन्
ु हा (एफ.आय.आर.) नोंदि्ण्यात आला आहे , हे ही
खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन सींबिीं धताींि्रुध्द

गन्
ु हा नोंदि्ला नसल्यास त्याबाबत ाबाबदार असलेले अिधकारी ् सींबिीं धत
माक्षक याीं्याि्रुध्द को ती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?

श्री.विनोद ताििे : (१) ् (२) सदर ााळे सद
ीं ााणत ददनाींक २९/९/२०१७ ्
७/१०/२०१७ ची नन्ेदने ्रशाप्त झाली आहे त.

(३) ् (४) ााळे सद
ीं ााणत ्रशाप्त झालेल्या नन्ेदनास अनस
ु रून चौकाी
करण्यात येत आहे .
(५) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

राज्यातील शाळाबा्य मल
ु ाांच्या सिेक्षणाबाबत
(९४)

*

३५७०५ श्री.अशोि ऊफय भाई ागताप, श्री.सांाय दत्त : ताराांकित

प्रश्न क्रमाांि ३११८७ ला ददनाांि २५ ाल
ु ,ै २०१७ रोाी ददलेल्या उत्तराच्या

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

(१) माक्ष

ि्ाागाने दोन ्िाणप्
ू ी ााळाबाहय मल
ु े ाोधन
ू त्याींना पन्
ु हा

ााळे त दाखल केले असा ाासनाचा दा्ा असला तरी या मल
ु ाीं्या सध्या्या
ाैक्षण क

स््तीबद्दल

माक्ष

ि्ाागाकिे

को तीही

मादहती

उपलब्ध

नसल्याचे माहे ऑग््, २०१७ मध्ये ्ा त्यादरययान ननदाणनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, ााळाबाहय मल
ु ाीं्या स्ेक्ष ानींतर ाादहर करण्यात आलेली
आकिे्ारी सींददग्ध ््रुपाची असन
ू ााळाबाहय मल
ु े ााळे त येतात की नाही
याबाबत माक्ष
काय,

ि्ाागाकिे को तीच मादहती उपलब्ध नाही, हे ही खरे आहे

(३) असल्यास, उपरोक्त ्रशकर ी ाासनाने चौकाी करुन ााळाबाहय मल
ु ाीं्या
माक्ष ाबाबत को ती कायण्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ि्लींबाची कार े काय आहे त ?
श्री.विनोद ताििे : (१) अींात: खरे आहे .
(२) नाही.
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(३) सन २०१५-१६ ्या स्ण ्प्प्यातील स्ेक्ष ानस
ु ार ७४,९७१ ए्ढी
ााळाबाहय मल
ु े आढळून आली होती. यापैकी ५०,००४ इतक्या मल
ु ाींना
नसाक्या ननयममत ााळे त दाखल करण्यात आले आहे . उ्णररत ााळा बाहय
मल
ु े ााळे त दाखल झाली आहे त क्रकीं ्ा कसे याबाबत स्ण साल्हे ्

महानगरपामलका याींना कळि्ण्यात आले आहे . स्ण माक्षा अमायानाींतगणत
ााळाबाहय मल
ीं ााणत, ््लाींतर
रोखण्यासाी स्ण माक्षा अमायान
ु ाींसद
अींतगणत नन्ासी हीं गामी ्सनतगह
ृ योानेंतगणत ाोान व्य्््ा उपलब्ध करुन
दे ण्यात आली आहे . काही मल
ु े ््लाींतरीत झाल्यास त्याीं्यासाी माक्ष
हमी पत्र उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे . अाा मल
ु ाींची मादहती सींग क
्रश ालीव्दारे सींबिीं धत साल्हयाींना उपलब्ध करुन दे ण्याची कायण्ाही सरु
ु असन
ू ,

ाासन पररपत्रक ददनाींक ३ नोव्हें बर, २०१६ अन््ये राज्याींतगणत ््लाींतरीत
हो ाऱया मल
ु ाीं्या हाेरीसाी ॲप्र आधाररत व्य्््ा सरल ्रश ालीमध्ये

करण्यात ये ार आहे . ालद ्रशगत ाैक्षण क कायणिमाींतगणत ााळाबाहय
बालकाींसद
ीं ााणत झपा्याने काम कर ाऱया माक्षकाींची बालरक्षक यह न
ू

नोंद ी ि्द्या पररिदे ्या ्ेब पो्ण ल्र करण्यात आलेली आहे . राज्यारातील
ााळाबाहय मल
महाराषर ि्द्या
ु ाीं्या समन््य ् ननयोानासाी
्रशािधकर ामध्ये समता कक्षाची ननममणती करण्यात आली असन
ू , हा कक्ष

ााळाबाहय मल
रोख े, बालरक्षक
ु ाींचे माक्ष , हीं गामी मल
ु ाींचे ््लाींतर
चळ्ळ सक्षमीकर
याअनि
ीं ाने कायणरत राह ार आहे . माक्ष
हक्क
ु ग
कायद्यानस
ु ार राज्यातील ६ ते १४ ्योग्ातील स्ण मल
ु ाींना ाैक्षण क
्रश्ाहात आ ण्यासाी ाासन क्ीबध्द आहे .
(४) ्रशश्न उद््ा्त नाही.

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

विधान भिन :

िॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद

______________________________________________________
मुद्र पू्ण स्ण ्रशक्रिया महाराषर ि्धानमींिळ सिच्ालया्या सींग क यींत्र े्र करण्यात आली आहे .
मुद्र : ाासकीय मुद्र ालय, नागपूर.

