महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०१५
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
गुरुिार, हदनाांि १२ माचच, २०१५ / फाल्गुन २१, १९३६ ( शिे )
(१)

शालेय शशक्षण, किडा आणण युिि िल्याण, उच्च
ि तांत्रशशक्षण, िैद्यिीय शशक्षण, मराठी भाषा,

(२)

साांस्िृतति िायच मांत्री

अन्न ि नागरी पुरिठा आणण ्ाहि सांरक्षण,

याांचे प्रभारी विभाग

अन्न आणण षषध प्रशासन, सांसदीय िायच मांत्री
(३)

पयाचिरण मांत्री

(४)

पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री
-------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ९९
-------------------------------

(१)

*

राज्यातील अततररक्त शशक्षि-शशक्षिेतर िमचचाऱयाांच्या िेतनाबाबत
३३९४

श्री.िवपल पाटील, डॉ.अपूिच हहरे , अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.वििम िाळे ,

श्री.हे मांत टिले, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.सततश चव्हाण, अॅड.जयदे ि गायििाड, डॉ.सुधीर ताांब,े
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अतनल भोसले, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.सांजय
दत्त, श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण

(१) राज्यातील अनुदाननत विद्यालयाींच्या सन २०१३-१४ या िर्ााच्या कमाचारी सुचीिुनन
कोणताही

शिक्षक-शिक्षकेतर

कमाचारी

अनतररक्त

ठरविणयाींत

मा.न्यायालयाने ददलेले आहे त, हे खरे आहे काय,

येिू

नये,

असे

आदे ि

(२) असल्यास, मा.न्यायालयाचे आदे िाबरहुकूम एकही कमाचारी अनतररक्त ठरिू नये आणण

त्याप्रमाणे स्थगगती ददल्याचा सुधाररत िासन ननणाय ननगाशमत करािा, म्हणून लोकप्रनतननधी

(नाशिक) याींनी ददनाींक १५ नोव्हें बर, २०१४ रोजी मा.िालेय शिक्षण मींत्री याींना ननिेदन दे िून
मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िालेय शिक्षण विभागाकडील ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१४ चे िासन
पररपत्रकान्िये एकाही अनतररक्त कमाचाऱ्याचे ऑफ लाईन पध्दतीचे िेतन काढू नये, असे
स्पष् ननदे ि दे णयाींत आलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, मा.न्यायालयाच्या आदे िाबरहुकुम एकही कमाचारी अनतररक्त होणार नाही, असे
मा.शिक्षण मींत्री याींनी मान्य केलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याउपरही विविध जजल्हा शिक्षणागधकारी याींनी माहे नोव्हें बर, २०१४ चे िेतन
दे यके सन २०१३-१४ च्या सींचमान्यतेनुसार अनतररक्त शिक्षक-शिक्षकेतर कमाचारी िगळून

नींतरच सादर करणेचे आदे ि ददलेले आहे त ि त्याबरोबर मा.मुख्याध्यापक याींचेकडून त्याींनी
एकही अनतररक्त कमाचाऱ्याचे िेतन काढलेले नाही, याबाबतचे हमीपत्रही घेणयात आले हे ही
खरे आहे काय,
(६) असल्यास, मा.न्यायालयाचे आदे ि ि मा.मींत्री िालेय शिक्षण विभाग याींचे आदे िाची यातन
ू
अिमानना घडून येत,े हे ही खरे आहे काय,

(७) असल्यास, शिक्षण सेिकाींच्या सेिेस सींरक्षण दे णेबाबत िासनाने कोणता ननणाय घेतला िा
घेणयात येत आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) सन २०१३-१४ च्या सींचमान्यता ि समायोजनाच्या कायािाहीस
मा.उच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ पररजस्थती ठे िणयाचे आदे ि ददलेले आहे त.
(२) होय.
(३) ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१४ च्या िासन पररपत्रकान्िये अनतररक्त ठरलेल्या शिक्षक ि
शिक्षकेतर कमाचा-याींचे िेतन ऑनलाईन न काढता ऑफलाईन काढणयाचे आदे ि दे णयात आले
आहे त.
(४) नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
(६) प्रश्न उद््ाित नाही.
(७) अनतररक्त ठरणा-या शिक्षण सेिकाींच्या सेिस
े सींरक्षण दे णयाची बाब िासनाच्या विचाराधीन
आहे .
----------------शासनमान्य अनुदातनत सांस््ाांमधील शशक्षि-शशक्षिेत्तराांना िैद्यकिय प्रमाणपत्र घेण्यासाठी
(२)

*

जजल्हा शल्यधचकित्सिाांना ३ टक्िे शल्
ु ि द्यािे लागत असल्याबाबत

३२४३

श्री.रामना् मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिच हहरे , श्री.अमरना् राजूरिर,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील,
श्री.वििम िाळे , श्री.प्रिाश गजशभये, डॉ.सुधीर ताांब,े अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.अमरशसांह
पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सततश चव्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.अशोि उफच भाई
जगताप :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िासकीय कमाचाऱ्याींप्रमाणे अनुदाननत सींस्थामधील शिक्षक-शिक्षकेतराींना िैद्यकिकय खचााची

प्रनतपूती योजना िालेय शिक्षण विभागाच्या िासन ननणाय दद. १२ मे १९८९ अन्िये लागू
करणयात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यापि
ू ी झालेल्या ि होणाऱ्या सध
ु ारणाींसह ही योजना शिक्षक-शिक्षकेतराींनाही
लागू आहे काय,
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(३) सािाजननक आरोग्य विभाग ि िैद्यकिकय शिक्षण विभागाने १० जूल,ै २००१ च्या
आदे िान्िये िासकीय कमाचाऱ्याींना प्रनतपूतीसाठी ३ ्क्के रक्कम जजल्हा िल्यगचकिकत्सक याींना
दे णयाच्या अ्ीतन
ू िगळयात आले आहे काय,

(४) असल्यास, सदरची तरतुद शिक्षक- शिक्षकेतराींना लागू न करणयाची कारणे काय आहे त,

(५) याबाबत महाराषर राज्य शिक्षक पररर्दे चे कायााध्यक्ष ि कोकण विभाग शिक्षक मतदार
सींघाचे लोकप्रनतननधी याींनी १२ जानेिारी, २०१५ ि १५ जानेिारी, २०१५ रोजी ददलेल्या
ननिेदनाच्या अनुर्ींगाने काय कायािाही करणयात आली आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) ि (२) होय.
(३), (४), (५) ि (६) सािाजननक आरोग्य विभागाच्या ददनाींक १० जुल,ै २००१ च्या िासन

ननणायामध्ये पररशिष् अ ्.१ मध्ये िैद्यकीय दे यकाच्या प्रनतपत
ू ीसाठी ३ ्क्के रक्कम िल्
ु क

दर म्हणून जजल्हा िल्यगचकिकत्सक िैद्यकीय अधीक्षक याींना दे णयाच्या अ्ीतून िासकीय
कमाचा-याींना िगळणयात आले आहे .

सदर प्रकरणी महाराषर राज्य शिक्षक पररर्दे चे कायााध्यक्ष ि कोकण विभाग शिक्षक
मतदार सींघाचे लोकप्रनतननधी याींनी १२ जानेिारी ि १५ जानेिारी, २०१५ रोजी ददलेल्या
ननिेदनाच्या अनर्
ु ींगाने पढ
ु ील कायािाही करणयात येत आहे .
-----------------

माजलगाि तालुक्यातील राष्ट्रीय ्ामीण पेयजल िायचिमाांतगचत मांजुर झालेल्या
पाणी पुरिठा योजनेत झालेला अपहार

(३)

*

४१२५

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :

सन्माननीय पाणीपरु िठा आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) माजलगाि तालुक्यातील राषरीय ग्रामीण पेयजल काया्माींतगात मींजुर झालेल्या ५

गािाींच्या पाणी पुरिठा योजनेत उक्त गािातील सशमत्याींनी आतापयंत १ को्ी १६ लाख ७९

हजार ३३४ ुनपये ननधी घेउुनही लोकप्रनतननधी ि सशमतीच्या अकायाक्षमतेमळ
ु े सदरील कामे
प्रलींबबत असन
ू योजना रद्द करणयाचे िासनाच्या विचारागधन असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५
च्या दस
ु ऱ्या आठिडयात ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच उक्त योजनेत सदरील गािाींच्या सशमत्याींनी आतापयंत सुमारे ४६ लाख १७ हजार
८३५ ुनपयाींचा अपहार केल्याचे ननदिानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग एक ि दोन प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीत काय ननषपन्न झाले ि त्यानुसार उक्त गािाींच्या पाणी पुरिठा
योजना त्िरीत पूणा करणयाबाबत िासनाने कोणती कायािाही केली तसेच उक्त योजनेतील
अपहाराप्रकरणी सींबींगधत दोर्ीींिर पुढे कोणती कारिाई करणयात आली िा येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ि (२) हे अींित: खरे आहे .
माजलगाि तालुक्यातील राषरीय ग्रामीण पेयजल काया्माींतगात सन २०१४-१५ च्या

िावर्ाक कृती आराखडयातील समाविष् ३ गािाींमधील पाणी परु िठा योजनाींबाबतीत सींबींगधत

ग्रामपींचायतीींकडून प्रिासकीय बाबीींसींबगधत पुतत
ा ा होत नसून योजनेसाठी सींबींगधत गाींिाकडून
अल्प प्रनतसाद शमळत आहे . त्यामळ
ु े सदर गािे आराखडयातून िगळणयाचे प्रस्तावित आहे .

तसेच एका गािातील पाणी पुरिठा योजनेच्या कामात ुन.६ लाखाचा अपहार झाल्याचे

ननदिानास आले आहे .

(३) ि (४) माजलगाि तालक्
ु यातील राषरीय ग्रामीण पेयजल काया्माींतगात मींजरू असलेल्या
एका गािातील पाणी पुरिठा योजनेच्या कामात ुन.६ लाखाचा अपहार झाल्याचे ननदिानास

आल्याने सींबींगधत ग्राम आरोग्य पाणी पुरिठा ि स्िच्छता सशमतीच्या अध्यक्ष ि सगचि
याींचेविुनध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करणयात आलेला आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------अन्न सुरक्षा योजनेअांतगचत राज्यातील वपिळया ि िेशरी शशधापबत्रिाधारिाांना
स्िस्त धान्य दे ण्याबाबत

(४)

*

२६५४

श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सतु नल तटिरे , श्री.सततश चव्हाण,

श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्रीमती विद्या
चव्हाण, श्री.अतनल भोसले, श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांब,े
श्री.मझ
ु फ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच भाई जगताप, अॅड.जयदे ि
गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.जगन्ना् शशांदे,

श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरना् राजूरिर,
श्री.वििम िाळे , श्री.माणणिराि ठािरे , श्री.शरद रणवपसे, श्री.राजेंद्र मळ
ु ि, श्री.जयिांतराि
जाधि, श्री.हररशसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.आनांद ठािूर :

सन्माननीय अन्न, नागरी

पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील वििेर्त: मींब
ु ई येथील काींददिली, चारकोप, ठाणे, पण
ु े तसेच नाशिक ि इतर
जजल््यातील

दाररद्रय

रे र्ेखालील

(बी.पी.एल.)

आणण

शिधापबत्रकाधारकाींना

अन्न

सुरक्षा

योजनेमाफात दरमहा स्िस्त धान्य दक
ु ानामाफात सिलतीच्या दरात गहू, ताींदळ
ू वितरीत केला
जातो, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या योजनेंतगात लाभाथी असलेल्या राज्यातील १ को्ी ७० लाख कु्ूींबाींना माहे

नोव्हें बर, २०१४ पासून गहू, ताींदळ
ददले जात नाही तसेच सािाजननक वितरण प्रणाली
ू
अींतगातच्या रॉकेल को्यातही िासनाने कपात केली आहे , हे खरे आहे काय,
(३) त्यामुळे गोरगरीबाींना स्िस्त किकीं मतीत शमळणारे धान्य त्याींना दे णयात आले नसल्यामळ
ु े

तसेच त्याींना बाजारभािाने गहू विकत घेणे आगथाकदृष्या परिडत नसल्यामुळे उपासमारीची
िेळ आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, लाभार्थयांना पूिि
ा त सिलतीच्या दरात धान्य दे णयाची मागणी लोकप्रनतननधीींनी
ददनाींक २१ जानेिारी, २०१५ रोजी मा.अन्न ि नागरी पुरिठा मींत्रयाींकडे केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, दाररद्रय रे र्ेखालील (बी.पी.एल.) आणण केिरी रीं गाच्या (ए.पी.एल.) शिधापबत्रका
धारकाींना स्िस्त धान्य दक
ु ानातन
ू सिा प्रकारचे धान्य ि रॉकेलचा पुरिठा त्िरीत उपलब्ध
कुनन दे णयाबाबत तसेच धान्य उपलब्ध कुनन दे णयास ्ाळा्ाळ करणाऱ्या दोर्ी अगधका-याींिर
िासनाने कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे ,
(६) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. धगरीश बापट : (१) होय,
(२) होय,
(३) नाही,
(४) होय,
(५) ि (६) दाररद्रय रे र्ेखालील लाभाथी राषरीय अन्नसुरक्षा योजनेअींतगात समाविष् करणयात
आले असून त्याींना सिलतीच्या दराने धान्य पुरिठा करणयात येता राषरीय अन्नसुरक्षा

योजनेअत
ीं गात समाविष् न झालेल्या ए.पी.एल (केिरी) शिधापबत्रका धारकाींना राज्यिासनाने
आगथाक भार सोसन
ू अन्नधान्य दे णयाची बाब िासनाच्या विचाराधीन आहे .
केंद्र

िासनाने

माहे

जानेिारी,

२०१५

पासन
ू

राज्यास

शमळणाऱ्या

केरोशसनच्या

ननयतनामध्ये माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये दे णयात आलेल्या केरोशसन ननयतनाच्या सम
ु ारे १८

्क्के कपात केली आहे . त्यामुळे सद्यजस्थतीत राज्याच्या केरोशसनच्या मागणीच्या २८ ्क्के
इतके केरोशसनचे ननयतन केंद्र िासनाकडून राज्यास प्राप्त होत आहे . सदर उपलब्धतेच्या

प्रमाणानुसार केरोशसनचे जजल्हाननहाय ननयतन ि वितरण करणयात येते. राज्याच्या केरोशसन
को्यात िाढ करणयाबाबत केंद्र िासनाकडे सतत पाठपुरािा करणयात येत आहे .
-----------------

महाराष्ट्रातील सिच विद्यापीठाांमध्ये िमचचाऱयाांच्या िेतन, ्ेड पे मध्ये असलली तफाित
(५)

*

२६९०

श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.शमतेश भाांगडडया :

सन्माननीय उच्च

ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) महाराषरातील सिा विद्यापीठाींमध्ये कमाचाऱ्याींच्या िेतन, ग्रेड पे मध्ये तफाित आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, कमाचारी याींचे कामाचे स्िुनप समतुल्य पद, पदनाम सारखे असताना ग्रेड पे
मध्ये तफाित असणयाची कारणे काय आहे त,

(३) सदर तफाित दरू करणयाकररता िासनाने कोणती उपाययोजना केली िा करणयात येत
आहे ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) अींित: खरे आहे .
(२) सींबींगधत विद्यापीठािी सींलजग्नत महाविद्यालयाींची सींख्या, विद्यापीठ ि सींलजग्नत
महाविद्यालयातील विद्याथी सींख्या, कायाक्षेत्र, सींरचनेनस
ु ार असणारी व्याप्ती, पदननहाय
कताव्ये ि जबाबदाऱ्या याचा साकल्याने विचार कुनन िेतनश्रेणी ननजश्चतीबाबतचा ननणाय

घेतलेला आहे . त्यामळ
ु े विविध विद्यापीठातील पदनाम जरी समान असले तरी िैक्षणणक अहाता

ि कताव्यामध्ये तफाित आहे. त्यामुळे िेतनश्रेणया ि ग्रेड िेतन यामध्ये अींित: तफाित ददसून
येते.

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------जव्हार ि डहाणू तालुक्यामध्ये (जज.पालघर) शशधापबत्रिा वितरणात
(६)

*

मोठया प्रमाणात होत असलेला गैरव्यिहार

४०८५

श्री.आनांद ठािूर, श्री.सतु नल तटिरे , श्री.हे मत
ां टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.राहुल नािेिर :
सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पालघर

जजल््यातील

जव्हार

ि

डहाणू या

तालुक्यामध्ये

आददिासीींना

शिधािा्प

यींत्रणेमाफात होणाऱ्या धान्य पुरिठ्याचा मोठ्या प्रमाणािर काळाबाजार होत असल्याचे ददनाींक
२५ डडसेंबर, २०१४ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच रॉकेलच्या कोट्यात ७२ हजार शल्साची कपात केल्यामुळे दाररद्रयरे र्ेखालील
आददिासीींना तसेच गोरगरीबाींना रॉकेलसाठी िणिण भ्कणयाची िेळ आली आहे , हे खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, िासनाने याची चौकिी िा पाहणी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीचे ननषकर्ा काय आहे त ि तदअनुर्ींगाने दाररद्रयरे र्ेखालील आददिासीींना

रॉकेलचा पुरिठा तात्काळ िाढिून दे णयाबाबत तसेच शिधािा्पाचा काळाबाजार करणाऱ्या
अगधकाऱ्याींिर िासनाने कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे ,

(५) अद्याप, कारिाई केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

धगरीश

बापट

:

(१)

माहे

नोव्हें बर,

२०१४

मध्ये

डहाणू

तालुक्यात

धान्याचा

काळाबाजाराबाबत व्यक्तीींविुनध्द जजिनािश्यक िस्तु अगधननयम १९५५ अींतगात दद. ३.११.२०१४
रोजी दाखल करणयात आलेल्या गन्
ु ्याबाबत पोलीस तपास सुुन आहे .

(२) ि (३) केंद्र िासनाने माहे जानेिारी, २०१५ पासून राज्यास शमळणाऱ्या केरोशसनच्या
ननयतनामध्ये माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये दे णयात आलेल्या केरोशसन ननयतनाच्या सम
ु ारे १८

्क्के कपात केली आहे . त्यामुळे सद्यजस्थतीत राज्याच्या केरोशसनच्या मागणीच्या २८ ्क्के
इतके केरोशसनचे ननयतन केंद्र िासनाकडून राज्यास प्राप्त होत आहे . सदर उपलब्धतेच्या

प्रमाणानस
ु ार केरोशसनचे जजल्हाननहाय ननयतन ि वितरण करणयात येते. राज्याच्या केरोशसन
को्यात िाढ करणयाबाबत केंद्र िासनाकडे सतत पाठपुरािा करणयात येत आहे .
(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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राज्यातील शशक्षणाधधिाऱयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(७)

*

३६८१

अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे , श्री.हे मांत टिले,

श्री.अतनल भोसले, श्री.वििम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजशभये,
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.जगन्ना् शशांदे, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हदपिराि साळुांख-े
पाटील, श्री.सततश चव्हाण, डॉ.सुधीर ताांबे :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) शिक्ाण क्षेत्रात महाराषर राज्य आघाडीिर असताना ५४ शिक्षणागधकाऱ्याींची कमतरता
असल्याने दय्ु यम दजााच्या अगधकाऱ्याींना शिक्षणागधकाऱ्याींची कामे करािी लागत आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामळ
ु े िैक्षणणक गुणित्तेिर विपररत पररणाम होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, िैक्षणणक गण
शिक्षणागधकाऱ्याींची पदे
ु ित्तेिर पररणाम होऊ नये म्हणन
ू
तातडीने भरणेबाबत िासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) ि (२) शिक्षणागधकारी ि तत्सम सींिगाात सद्य:जस्थतीत ५४ पदे ररक्त
आहे त. सदर ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायाभार अन्य अगधकाऱ्याींकडे सोपिन
प्रिासकीय
ू
कामकाज पूणा करणयात येत आहे.

(३) ि (४) उिाररत ररक्त पदे पदोन्नतीने, मयााददत विभागीय परीक्षेद्िारे तसेच सरळसेिेने
तातडीने भरणयाबाबत िासन स्तरािर कायािाही सुुन आहे .
-----------------

रसायन तांत्रज्ञान सांस््ा, मुांबई ये्ील अध्यापिाांची सहाव्या िेतन
आयोगाची ्िबािी दे ण्याबाबत

(८)

*

३४५८

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अतनल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग :

सन्माननीय

उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रसायन तींत्रज्ञान सींस्था, मींब
ु ई येथील अध्यापकाींची सहाव्या िेतन आयोगाची थकबाकी
अद्यापही प्रलींबबत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१४ मध्ये ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

विद्यापीठातील

अध्यापकाींच्या

िेतन

आयोगाच्या

थकबाकीबाबत

लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ८ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्या सुमारास िासनास ननिेदन ददलेले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामाफात कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे ,
(४) अद्याप कायािाही केलेली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) अींित: खरे आहे .
(२) रसायन तींत्रज्ञान सींस्था, मुींबई या सींस्थेचे कुलगुुन याींनी ददनाींक ८/१/२०१५ रोजी िासनास
पत्र ददले आहे .

(३) रसायन तींत्रज्ञान सींस्था, मुींबई या सींस्थेसह राज्यातील िासकिकय ि अिासकिकय अनुदानीत
अशभयाींबत्रकी

ि

इतर

पदिी

महाविद्यालयातीलंसींस्थातील

अध्यापकाींना

६

व्या

िेतन

आयोगाच्या थकबाकीपैकी २० ्क्के राज्य िासन ि ८० ्क्के थकबाकी केंद्र िासनाकडून दे णे
अपेक्षक्षत आहे . या पैकी राज्य िासनाने २० ्क्के थकबाकीची रक्कम अदा केली आहे . केंद्र
िासनाकडील ८० ्क्के थकबाकीची रक्कम अदा करणयासींदभाात कायािाही सुन
ु आहे.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------रायगड जजल््यातील अनेि गािे ि िाडयाांमध्ये तनमाचण होणाऱया

*

(९)

पाणी टां चाईिर िराियाची उपाययोजना
३८८३

श्री.जयांत पाटील :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

रायगड जजल््यातील अनेक गािाींमध्ये ि िाडयाींमध्ये पाणी ्ीं चाईची पररजस्थती माहे

जानेिारी २०१५ नींतर ननमााण होणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पाणी ्ीं चाईिर उपाययोजना करणयासाठी रायगड जजल्हा पररर्दे ने कोणता
ननणाय घेतला िा घेणयात येत आहे ,
(३) असल्यास उपरोक्त प्रकरणी जजल्हा पररर्दे ने याबाबत कोणताच ननणाय घेतला नसल्यास
विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींित: खरे आहे .
(२) पाणी ्ीं चाईिर मात करणयासाठी रायगड जजल््याच्या सन २०१४-१५ या िर्ाातील सींभाव्य
पाणी ्ीं चाई कृती आराखडा तयार करणयात आला असून त्यात नविन विींधण विदहरी घेणे, नळ

पाणी परु िठा योजना दुन
ु स्ती, तात्परु ती परु क नळ पाणी परु िठा योजना, प्रगती पथािरील नळ
पाणी पुरिठा योजना पूणा करणे ि ्ँ करव्दारे पाणी पुरिठा करणे या उपाययोजनाींचा समािेि

आहे . रायगड जजल््याच्या आराखडयात १५ तालुक्यातील ५८१ गािे ि ९९५ िाडया असे एकूण
१५७६ गािेंिाडयाींच्या आराखडयास जजल्हागधकारी कायाालयाने मींजूरी ददलेली आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------यितमाळ जजल््यातील गािाांना स्िच्छ, शुध्द ि फ्लोराईडविरहहत पाणी पुरविण्याबाबत
(१०)

*

३४३९

श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचणी, श्री.सततश चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अतनल भोसले :
आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु िठा
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(१) यितमाळ जजल््यातील ४५४ गािाींत फ्लोराईडयुक्त पाणी असन
ू ३७७ लोकाींना दाताींचा तर
८३ लोकाींना हाडाचा फ्लोरोसीस झाल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये ननदिाणास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने सखोल चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीचे ननषकर्ा काय आहे त ि त्यानुसार सदर गािाींना स्िच्छ, िुध्द ि
फ्लोराईडविरदहत पाणी पुरविणयाबाबत िासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे ,
(४) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१), (२) ि (३) हे अींितः खरे आहे .
राषरीय फ्लोराईड प्रनतबींधक ि ननयींत्रण काया्माींतगात केलेल्या सन २०१३ च्या
सव्हे क्षणानुसार जजल््यातील १३० गािाींमध्ये ३७७ लोकाींना दाताींचा ि ८३ लोकाींना हाडाचा
फ्लोरोसीस झाल्याचे आढळून आले.

सदर ४५४ गािाींपैकी ४२३ गािात पाणी पुरिठा योजनाींद्िारे , गािात िुध्द

वपणयाच्या पाणयाची व्यिस्था करणयात आली आहे . उिारीत ३१ गािे राषरीय ग्रामीण पेयजल
काया्माच्या कृती आराखडयात घेणयात आली असुन त्याची कामे प्रगतीपथािर आहे त. सदरची
कामे प्राधान्याने करणेबाबत जजल्हा पररर्द यितमाळ याींच्याद्िारा पाठपुरिठा सुुन आहे.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------अिोला शहर पाणी पुरिठा योजना महाराष्ट्र जीिन प्राधधिरणािडे हस्ताांतररत िरण्याबाबत
(११)

*

२९२८

श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :

डडसेंबर, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अकोला

महानगरपाशलकेने

अकोला

िहर

ताराांकित प्रश्न िमाांि ६०२ ला हदनाांि १०
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता
पाणी

पुरिठा

योजना

महाराषर

जीिन

प्रागधकरणाकडे ददनाींक १० जून, २०१२ रोजी हस्ताींतरीत करणयाचा ठराि कनन महाराषर जीिन
प्रागधकरणाच्या ददनाींक २६ फेब्रुिारी, २०१३ च्या सींचालक मींडळाच्या १२७ व्या बैठकीत अकोला

िहर पाणीपरु िठा योजना ३० िर्ाासाठी महाराषर जीिन प्रागधकरणाने हस्ताींतररत कनन
घेणयािर एकमत झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आयुक्त, अकोला महानगरपाशलका याींनी पम्पीींग मशिनकररता ४ को्ी ि
वितरण योजनेबाबत कोणतीच कायािाही करणयात आली नाही, हे खरे आहे काय

(३) असल्यास, उक्त योजनेबाबत िासनाची भशू मका उदाशसन असल्यामळ
ु े िहराला अननयशमत
पाणीपुरिठा होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने सखोल चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले
आहे , ि तदनुसार पुढे कोणती कायािाही केली आहे िा करणयात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) नाही.
(२) आयुक्त, अकोला महानगरपाशलका याींचा प्रस्ताि प्राप्त झालेला आहे. सदर प्रस्ताि
नगरोत्थान महाअशभयानाींतगात विचाराधीन आहे.
(३)

नाही.

सद्य:जस्थतीत

अजस्तत्िातील

पाईपलाईनव्दारे

अकोला

महानगरपाशलकेमाफात

पाणीपुरिठा करणयात येतो.

(४) ि (५) अकोला िहर पाणीपुरिठा योजना महाराषर जीिन प्रागधकरणाकडे हस्ताींतरीत
करणयाची बाब महाराषर जीिन प्रागधकरणाच्या सींचालक मींडळाच्या बैठकीमध्ये ननणायाथा
ठे िणयात आली होती. त्यािर सींचालक मींडळाने सदर योजना महाराषर जीिन प्रागधकरणाच्या
आगथाक दहताची नसल्याने योजना महाराषर जीिन प्रागधकरणाकडे दे खभाल दुन
ु स्तीसाठी
ताब्यात घेणे योग्य ठरणार नाही असा ननणाय घेतला आहे .
-----------------

(१२)

*

गजशभये,

शसांधद
ु ग
ू च जजल््यातील किल्ले शसांधद
ु ग
ु ाचची तटबांदीची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
३८२५

श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.हे मांत टिले, श्री.प्रिाश

श्री.जगन्ना्

शशांदे,

श्री.धनांजय

मुांड,े

श्री.किरण पािसिर, श्री.सुतनल

तटिरे ,

अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.ख्िाजा बेग, श्री.राहुल नािेिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हदपिराि साळांु ख-े
पाटील, श्री.जनाचदन चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सध
सन्माननीय साांस्िृतति िायच
ु ीर ताांबे :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शसींधुदग
ू ा जजल््यातील शसींधुदग
ु ा किकल्ल्याची त्बींदी जुनी झाल्याने सातत्याने ढासळत आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्बींदीची दुन
ु स्ती करणयाबाबत िासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयात
येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) ि (२) शसींधुदग
ु ा किकल्ला हा राषरीय सींरक्षक्षत स्मारक असून तो भारतीय

परु ातत्ि सिेक्षण मींडल कायाालय मींब
ु ई याींच्या अखत्यारीत येतो. अगधक्षक परु ातत्िविद्,
भारतीय पुरातत्ि सिेक्षण मींडल कायाालय मुींबई याींनी कळविले आहे, त्याप्रमाणे प्रश्नातील
नमूद बाब ही खरी नाही. सद्यजस्थतीत त्बींदीचे ि इतर किकल्ल्यातील िास्तुींच्या जतन ि
दुन
ु स्तीचे काम सुुन आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------शालेय शशक्षण उच्च माध्यशमि शशक्षिाप्रमाणे एससीव्हीसीच्या शशक्षि ि तनदे शिाांची
(१३)

*

विनाअनुदानिाळातील सेिा िररष्ट्ठ ि तनिडश्रेणीसाठी ्ा्य धरण्याबाबत
३७७४

श्री.वििम िाळे , श्री.हे मांत टिले, श्री.प्रिाश गजशभये, अॅड.जयदे ि गायििाड,

डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सततश चव्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान
दरु ाचणी :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) िालेय शिक्षण विभागातील शिक्षक कमाचाऱ्याींना लागू असलेल्या सेिािती या तींत्रशिक्षण
विभागातील एमसीव्हीसीच्या शिक्षक ननदे िकाींना लागू आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िालेय शिक्षण उच्च माध्यशमक शिक्षकाींप्रमाणे एससीव्हीसीच्या शिक्षक ि
ननदे िकाींची विनाअनुदानकाळातील सेिा िररषठ ि ननिडश्रेणीसाठी ग्रा्य धरली जात नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
िालेय शिक्षण विभागाने लागू केलेल्या सेिािती या विभागास लागू होत नाही.
(२) होय.

(३) ि (४) िासनाच्या विचाराधीन आहे .
----------------मौजे सुटाळा खु.(ता.खामगाांि) ये्ील पाणी पुरिठा योजनेचे िाम तनिृष्ट्ट दजाचचे झाल्याबाबत
(१४)

*

४०३८

श्री.पाांडुरां ग फुांडिर :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजे सु्ाळा खु. (ता.खामगाींि) येथील भारत ननमााण काया्म पाणीपुरिठा योजनेचे काम
ननकृष् दजााचे झाले असल्याबाबत ि योजना बींद असल्याबाबत विधान पररर्द सदस्याींनी
विधान पररर्द सभागह
ू ना उपजस्थत केली होती हे खरे आहे काय,
ृ ास ननयम ९३ अन्िये सच

(२) असल्यास, सदर योजना पण
ु ा न होताच ग्रामपींचायत स्
ु ाळा ख.ु याींना ताब्यात घेणयाबाबत
लेखी स्िुनपात ग्विकास अगधकारी खामगाींि याींनी कळविले आहे हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर योजनेच्या नळामधून पाणी येत नसतानासुध्दा ग्रामपींचायतीला सदर
नळयोजना ताब्यात घेणयासाठी लेखी आदे ि दे णाऱ्या ि सदर योजनेच्या भ्रष्ाचारामध्ये
सींगनमत करणाऱ्या ग्विकास अगधकारी खामगाींि याींच्यािर िासन कारिाई करणार काय,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय.
(२) ि (३) नाही.
ग्विकास अगधकारी, पींचायत सशमती, खामगाींि याींनी त्याींच्या दद. १०/११/२०१४ रोजीच्या
पत्रान्िये मौजे सु्ाळा ख.ु ता.खामगाींि येथील िुक्ला ले आऊ् ि तायडी कॉलनी येथील नळ

पाणी पुरिठा योजना पूणा झाल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त कुनन घेणयाच्या ि अन्य अ्ीिर सदर
योजना ताब्यात घेणयाबाबत सरपींचंसगचि ग्रामपींचायत सु्ाळा ख.ु याींना कळविले आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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राज्यातील ५२ हजार २३२ रे शन दि
ु ानाांिर बायोमेहरि पध्दतीने धान्य दे ण्याबाबत

(१५)

*

३०४५

श्री.माणणिराि ठािरे , श्री.सांजय दत्त, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.अशोि उफच भाई

जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसन
ै सय्यद :
सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील ५२ हजार २३२ रे िन दक
ु ानाींिर बायोमेदरक पध्दतीने धान्य दे णयाची योजना
अींमलात आणणयाचे विचाराधीन असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्य िासनाच्या विचाराधीन असलेल्या उक्त प्रश्नाबाबत ननणाय घेऊन कोणती
कायािाही केली िा करणयात येत आहे ,
(३) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायािाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) होय.
(२) िासनाच्या मान्यतेची कायािाही करणयात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------राज्यातील ितनष्ट्ठ महाविद्यालयाांसाठी स्ितांत्र प्राचायच, िायाचलयीन
(१६)

*

िमचचारी ि व्यिस््ापन मांजुर िरणेबाबत
२८२६

डॉ.अपि
ू च हहरे :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१) राज्यात सन १९७६ पासुन कननषठ महाविद्यालय अजस्तत्िात येिूनही ि कननषठ

महाविद्यालयीन शिक्षक महासींघाची मागणी असूनही अद्याप कननषठ महाविद्यालयाचे
व्यिस्थापन स्ितींत्र करणयाींत आलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, डी. ्ी. एड. िेतकी िाळा, आय.्ी.आय. या दोन िर्ााच्या कालािधीचा
अ्यास्म ं कोसाला ि फक्त दोन - दोन िगा असलेल्या अन्य विभागास स्ितींत्र प्राचाया ि
इतर कमाचारी याींस िासन मान्यता दे त असल्याने, कननषठ महाविद्यालयाींना स्ितींत्र प्रिासन
न दे णयाची कारणे काय आहे त,
(३) प्रश्नोक्त मागणीबाबत िासनाचे धोरण काय आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२)

कननषठ

महाविद्यालय

स्ितींत्र

प्रिासनबाबत

विभागीय

अध्यक्षतेखाली अ्यास सशमती गठीत करणयात आली आहे .
(३) कायािाही सुन
ु आहे .

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

शिक्षण

उपसींचालक

याींचे
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(१७)

*

षरां गाबाद ये्ील नॅशनल लॉ स्िूलमध्ये िुलगुरुांची तनयुक्ती िरण्याबाबत
३९२४

श्री.सततश चव्हाण, श्री.अतनल भोसले, श्री.हे मांत टिले, श्री.सांहदप बाजोररया,

डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.वििम
िाळे , श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद येथे सुुन होणाऱ्या नॅिनल लॉ स्कूलमध्ये कुलगुुनींची ननयुक्ती प्रकि्या तात्काळ
सुन
ु करणेबाबत मा.उच्च न्यायालयाने िासनास माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये आदे ि ददले हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, माहे जून, २०१५ पासून नॅिनल लॉ स्कूल औरीं गाबाद येथे सुन करण्यासाठी
िासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयाींत येत आहे ,

(३) अद्याप, कायािाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. विनोद तािडे : (१) नाही.
(२) कायािाही सुुन आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------चािण (जज.पण
ु े) ये्ील शाळाांमध्ये मल
ु ी ि महहलाांिरील होणारे अत्याचारासांदभाचत दे ण्यात
(१८)

*

आलेल्या तिार पेटया धूळ खात पडून असल्याबाबत

२८४७

डॉ.नीलम गोऱहे :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) मल
ु ी ि मदहलाींिरील होणारे अत्याचार रोखणयासाठी चाकण (जज.पण
ु े) पोलीस स््े िन
मदहला दक्षता सशमतीच्या ितीने प्राथशमक ि माध्यशमक िाळा, तसेच महाविद्यालयात

लािणयासाठी दे णयात आलेल्या त्ार पे्या काींही िाळाींमध्ये एक िर्ाानींतरही धळ
ू खात पडून
असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या सम
ु ारास ननदिानास आले आहे हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(३) तदनुसार पोशलस अगधक्षकाींच्या आदे िाचे उल्लींघन करणाऱ्या िाळा व्यिस्थापनाविुनध्द
कोणती कारिाई करणयात आली िा येत आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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डडिसळ (िजचत) ये्ील अशभयाांबत्रिी, षषधतनमाचण शास्त्र, तांत्रतनिेतन,
(१९)

महाविद्यालयाची आध्चि चौिशी िरण्याबाबत

*

३७८३

श्री.विजय धगरिर, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :

सन्माननीय उच्च

ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

कजात

येथील

तासगाींिकर

अशभयाींबत्रकी,

और्धननमााण िास्त्र,

तींत्रननकेतन,

या

महाविद्यालयाींकडे पैसे नसल्याने िैक्षणणक ि आगथाक नक
ु सान झाल्याचे माहे जानेिारी, २०१५
च्या दस
ु ऱ्या आठिड्यात ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) उक्त महाविद्यालयाींतील शिक्षक ि शिक्षकेत्तर कमाचाऱ्याींचे सहा मदहन्याींचे िेतन थकले
असल्याने विद्यार्थयांचे िगा भरले नसल्याचे आढळून आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पैसे नसल्याने सदर महाविद्यालये बींद करणयाशििाय पयााय नसल्याचे
व्यिस्थापनाकडून साींगणयात आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर सींस्थेच्या आगथाक व्यिहाराींची चौकिी करणयात यािी अिी मागणी
शिक्षकाींकडून होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदर मागणीनस
ु ार चौकिी करणयात आली आहे काय,

(६) असल्यास, चौकिीनुसार सदर महाविद्यालयाींतील िेकडो विद्यार्थयांचे झालेले िैक्षणणक ि
िेतनाविना शिक्षक ि शिक्षकेत्तर कमाचाऱ्याींचे झालेले आगथाक नक
ु सान त्याींना दे णयात आले
आहे काय,

(७) नसल्यास, त्याींना कधीपयंत दे णयात येणार आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४) अिी मागणी करणयात आलेली नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
(६) प्रलींबबत िेतनापैकी एक मदहन्याचे िेतन दद.०९.०२.२०१५ रोजी ददले असून उिाररत िेतन
माचा, २०१५ अखेर पयंत दे णयाचे व्यिस्थापनाने मान्य केले आहे . तसेच ददनाींक ०९.०२.२०१५
पासून िैक्षणणक कामकाज सुुन झालेले आहे .

(७) एक मदहन्याचा पगार ददनाींक ०९.०२.२०१५ रोजी दे णयात आला.
-----------------

(२०)

*

इयत्ता आठिीच्या िशमि पुस्तिाांच्या छपाईबाबत
३५२७

अॅड.तनरां जन डािखरे :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) राज्यात इयत्ता आठिीची ्शमक पस्
ु तके अद्याप छापणयात आली नसल्याचे माहे
जानेिारी, २०१५ मध्ये ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ्शमक पुस्तकाींचे छपाईबाबतचे िासनाचे सिासाधारण धोरण काय आहे ि
त्यानुसार इयत्ता आठिीच्या ्शमक पुस्तकाींची अद्याप छपाई न होणयाची कारणे काय आहे त,

(३) तसेच त्याप्रकरणी जबाबदार कोण आहे त ि त्याींचेविुनद्ध काय कारिाई करणयात आली
अथिा येत आहे ,
(४) त्याचप्रमाणे त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) गतिर्ी खल्
ु या बाजारामध्ये झालेल्या पस्
ु तकाींच्या वि्ीमध्ये १० % िाढ ि सिा शिक्षा
अशभयान योजनेंतगात पाठ्यपुस्तकाींचा झालेला पुरिठा इ. बाबी विचारात घेऊन पाठ्यपुस्तकाींची
छपाइ्ा करणयात येते.
सन

२०१५-१६

करीता

इ.

८

िी

करीता

आिश्यक

पाठ्यपुस्तकाींपैकी

८५ %

पाठ्यपस्
पस्
ु तकाींची छपाई पण
ू ा झालेली असन
ू
ु तकाींच्या प्रती बालभारतीच्या भाींडारामध्ये
उपलब्ध आहे त.

(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------िेंद्र सरिारच्या “शशक्षक्षत भारत” योजनेअत
ां गचत स्ितांत्र शशक्षण आयोगाची स््ापन िरण्याबाबत
(२१)

*

३२९९

श्री.अनांत गाडगीळ, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.मझ
ु फ्फर हुसैन सय्यद, श्री.आनांदराि

पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.जनाचदन चाांदरू िर,
श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे :
सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील उच्च शिक्षण धोरण ठरविताींना विद्यार्थयांच्या सूचनाींचा अ्यास करणयासाठी

विद्यार्थयांच्या मनातील शिक्षण व्यिस्था, शिक्षणाचा दजाा, निे बदल हे व्यक्त करणयासाठी
केंद्र

सरकारच्या

“शिक्षक्षत

भारत”

योजनेअींतगात

स्ितींत्र

शिक्षण

आयोगाची

शिक्षणाची

भविषयातील ददिा ठरविणयासाठी स्थापना करणयाची गरज असल्याचे माहे नोव्हें बर २०१४
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रनतभािाली उप्माींची अींमलबजािणी करणयासाठी िासनाने कोणता
ननणाय घेतला िा घेणयात येत आहे ,
(३) असल्यास त्याचा थोडक्यात तपशिल काय आहे ,
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) ि (४) केंद्र िासनाकडून सदर योजनेसींदभाात सूचना आल्यास योग्य तो ननणाय
घेणयात येईल.

-----------------
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बीड जजल््यातील किडा सांिुलाची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत
(२२)

*

३६५४

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अतनल भोसले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.धनांजय

मुांड,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.वििम िाळे , श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.हे मांत टिले, श्री.सततश
चव्हाण, श्री.जगन्ना् शशांदे :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय किडा ि युिि िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) बीड जजल््यातील सहा तालक्
ु याींत कि्डा सींकुलाचे काम अद्याप मींजुर करणयात आले
नसून उिाररत तालुक्यात मींजुर असलेली कामे िर्ाानुिर्े रखडलेली आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, बीड जजल्हा कि्डागधकारी कायाालयातील ररक्त पदे , प्रमुख अगधकाऱ्याींची
अनुपजस्थती यामुळे अनेक विकास कामे प्रलींबबत राहत असन
ू बऱ्याचदा ननधी अखगचात राहत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जजल्ृयातील तालक
ु ा कि्डा सींकुलाच्या कामाचा आढािा घेऊन मींजरु कामे
तात्काळ सुुन कुनन उिाररत सहा तालुक्याींत नविन ्ीडा सींकुल मींजुर करणयासाठी िासन
कोणती उपाय योजना करत आहे ,

(४) तालुकास्तरीय कि्डा सींकुलाची मींजुर कामे विदहत मुदतीत पण
ू ा होत नसल्याबाबत तसेच
विकास ननधी अखगचात रादहल्याप्रकरणी जबाबदार अगधकाऱ्याींविुनध्द िासनाने

कोणती कारिाई

केली िा करणयात येत आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) बीड जजल्ृयातील एकूण ११ तालुक्याींपक
ै ी ८ तालुक्यातील कामाींना

मींजूरी प्राप्त आहे ि परळी, िडिणी, आष्ी, या तीन तालुक्याींमध्ये जागा प्राप्त करणयाबाबत
कायािाही सुन
ु आहे .

(२), (३) ि (४) बीड जजल््यातील ८ तालुका ्ीडा सींकुलाकररता एकूण ुन.२.८५ को्ी ननधी

वितरीत करणयात आला असून यापैकी ुन.४३.०० लक्ष ननधी खचा झाला आहे . त्याचप्रमाणे

जजल्हा ननयोजन सशमतीद्िारे प्राप्त ननधीतून तसेच स्थाननक आमदार विकास ननधीींमधन
ू बीड
जजल््यातील काही तालुका ्ीडा सींकुलनाच्या कामाींकरीता ननधी प्राप्त झाला असून त्यामधन
ू

कामे प्रगतीपथािर आहे त. उिाररत प्रगतीपथािरील कामाींकरीता आिश्यकतेनस
ु ार ननधी खचा

करणयाचे प्रस्तावित आहे . तसेच परळी, िडिणी, आष्ी, येथील तालक
ु ा ्ीडा सींकुलाकरीता
तालुका कि्डा सींकूल

सशमतीद्िारा स्थाननक स्तरािर जागा पाहणी कायािाही सुुन आहे. शिुनर

कासार, माजलगाींि, केज या तीन तालुक्यामध्ये प्राप्त जागेमध्ये प्रिासकीय कारणास्त्ाि बदल
करािा लागल्याने नव्याने जागा िोधणयाची कायािाही सुन
ु आहे . उिाररत प्रगतीपथािरील
कामाींकरीता आिश्यकतेनुसार ननधी उपलब्ध करणयाच्या दृष्ीने कायािाही करणयात येत आहे .
-----------------
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(२३)

राज्यातील िचऱयाची समस्या सोडविण्याबाबत

*

२९८६

श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच

भाई जगताप, डॉ.सुधीर ताांबे :
काय :-

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यात कचऱ्याची विल्हे िा् लािणयाचे योग्यप्रकारे ननयोजन केले जात नसल्याने

कोट्यिधी ुनपये खचा कुननही प्रश्न सु्त नसल्याचे मत पयाािरण सींिधानासाठी आयोजजत

केलेल्या पररसींिादात तज्ञाींनी मत माींडल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ च्यासम
ु ारास ननदिानास
आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील कचऱ्याची समस्या सोडविणयासाठी िासनाने कोणती कायािाही केली
िा करणयात येत आहे ,

(३) अद्याप उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायािाही होत नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१), (२) आणण (३) राज्यातील घनकचरा विल्हे िा् लािणयाचा विर्य
महत्िाचा असून याबाबत राज्य िासन गींभीर आहे.

महाराषर प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळातफे घनकचरा अगधननयमाची प्रभािीपणे अींमलबजािणी

करणयासाठी खालीलप्रमाणे कायािाही केलेली आहे .

१. घनकचरा व्यिस्थापन ि साींडपाणी व्यिस्थापनाकरीता दरिर्ी २५% ननधीची तरतद
ु

करणेबाबत सिा महानगरपाशलकाींना ननदे ि दे णयाींत आले आहे त. त्यानस
ु ार २६ पैकी १९
महानगरपाशलकाींनी आगथाक तरतुद करणेबाबत ठराि पास केलेला आहे .

२. मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या आदे िानुसार नगर विकास मींत्रालयाने तयार केलेला कृती
आराखडयाची

कालबध्द

पध्दतीने

अींमलबजािणी

करणयाबाबत

सिा

नगरपाशलका

ि

महानगरपाशलका याींना ननदे ि दे णयाींत आले आहे त.
३. अल्मीत्रा प्े ल याींनी दाखल केलेल्या अजा ्. १९९/२०१४ मध्ये मा.राषरीय हरीद लिाद
(मुख्य खींडपीठ) याींनी दद. ०५/०२/२०१५ रोजी ददलेल्या आदे िानस
ु ार नगर विकास विभाग,
महाराषर

विभाग

याींना

गुजरात

ि

पींजाबच्या

धतीिर

घनकचरा

व्यिस्थापनासाठी

infrastrcture तयार करणयासाठी नोडल एजींन्सी स्थापन करणेबाबत कळविणयात आले आहे.

केंद्र िासनाच्या नगरविकास विभागाने केंदद्रय सािाजननक स्िास्थ ि पयाािरण अशभयींता
सींघ्ना (CPHEEO) याींच्या सहकायााने घनकचरा व्यिस्थापनाकरीता मे

२०१४ मध्ये

मागादशिाक पुस्तीका तयार केलेली आहे . महाराषर प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळाने प्रागधकार पत्राची
छाननी करणयाकरीता ि नागरी सींस्थाींना मागादिान करणयाकरीता तज्ञ सशमती तयार केली

आहे . त्यामध्ये ऑल इींडडया लोकल सेल्फ गव्हानमें्चा अगधकारी तसेच ननित्ृ त उपायुक्त,
मुींबई महानगरपाशलका याींचा समािेि आहे .

महाराषर प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळामाफात िेळोिेळी नगरपाशलका ि महानगरपाशलका याींना

कारणे दाखिा नो्ीस, प्रस्तावित ननदे ि तसेच घनकचरा व्यिस्थापन योग्य ररतीने करणेबाबत
ननदे ि

ददलेले

आहे त.

त्याव्यनतररक्त

ठाणे, कोल्हापरू , अहमदनगर, परभणी

ि

लातरू

महानगरपाशलका तसेच महाबळे श्िर, पाींचगणी, इचलकरीं जी नगरपाशलकाींिर न्यायालयात ख्ला
दाखल करणयात आला आहे .

-----------------
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(२४)

*

साांगली जजल््यातील शाळाांना मोफत पुस्तिे ि शालेय पोषण आहार दे ण्याबाबत
३७२०

श्री.हदपिराि साळांु ख-े पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अतनल तटिरे , श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सततश
चव्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.ख्िाजा बेग :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील

(१) साींगली जजल््यात अनुदाननत, विनाअनुदाननत िादात विनाअनद
ु ाननत िाळे तील १५ हजार
विद्याथी िासनाच्या मोफत आणण िालेय पोर्ण आहार योजनेपासन
ू िींगचत असल्याचे माहे
जानेिारी, २०१५ च्या दस
ु ऱ्या सप्ताहात ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले ि तदनस
ु ार अनुदाननत, विनाअनुदाननत असा

भेदभाि न करता जजल््यातील सिाच विद्यार्थयांना मोफत पुस्तके ि िालेय पोर्ण आहार
योजनेचा फायदा दे णेबाबत िासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे ,
(४) अद्याप कायािाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. विनोद तािडे : (१) विना अनद
ु ाननत िाळामध्ये या योजना लागू नाहीत.

(२), (३) ि (४) सिा शिक्षा अशभयान ि िालेय पोर्ण आहार हया केंद्र परु स्कृत योजना असन
ू

केंद्र िासनाच्या मागादिाक सूचनाींनुसार राबविणयात येतात. िालेय पोर्ण आहार योजना ि सिा
शिक्षा अशभयानाींतगात मोफत पाठयपुस्तक िा्प योजना िासकीय िाळा, स्थाननक स्िराज्य
सींस्थाींच्या िाळा ि खाजगी अनुदाननत िाळाींसाठी लागू आहे त.
-----------------

(२५)

*

बाटली बांद पाण्यामधील ब्रोमेट क्लोराईड आणण क्लोरे टिर आळा घालण्याबाबत
३५१४

श्री.किरण पािसिर, श्री.सुतनल तटिरे , श्री.नरें द्र पाटील, अॅड.तनरां जन

डािखरे , श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जगन्ना् शशांदे,
श्री.प्रिाश बबनसाळे , अॅड.अतनल परब :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय अन्न ि षषधी द्रव्ये मांत्री पुढील

(१) राज्यात वििेर्त: मुींबईमध्ये विविध कींपन्याकडून पुरविणयात येणाऱ्या बा्ली बींद
पाणयामध्ये मानिी जीिनास धोकादायक असलेले ब्रोमे् क्लोराईड आणण क्लोरे ् ही रसायने
असल्याचे भाभा अणुसि
ीं ोधन केंद्राच्या सींिोधनातन
ू नक
ु तेच उघडकीस आले आहे हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या रसायनामुळे मानिाच्या आरोग्यास मोठया प्रमाणात धोका ननमााण
असल्याने अिा प्रकारास आळा घालणयासाठी िासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे ,

(३) यासींदभाात अद्यापही कोणतीच उपाययोजना केली नसल्यास, होणाऱ्या विलींबाची कारणे
काय आहे त ?
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श्री. धगरीश बापट : (१) नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------

(२६)

*

मुांबईत िाडा िोलम ताांदळाची वििी िरणाऱया दलालाांची चौिशी िरण्याबाबत
३९५९

श्री.राजेंद्र मुळि :

सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
ु ईत िाडा कोलम ताींदळाची वि्ी करणाऱ्या दलालाींकडून गुजरात, आींध्रप्रदे ि या

राज्यातील चींद्रपूर, गडगचरोली या जजल््यातील ताींदळाला डबल पॉलीि लािून तो िाडा
कोलमच्या नािाने मुींबईसह बाजारपेठेत विकला जात असन
ू मुींबईत ि अन्य िहराींमध्ये

मॉलमध्ये िाडा कोलम या नािाने वि्ी केली जात असल्याची बाब माहे जानेिारी, २०१५
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिानास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकाराींकडे राज्यातील अन्न ि और्धी प्रिासनाचे दल
ा होत आहे , हे ही खरे
ु क्ष

आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकिी कुनन िासनाने कोणती कारिाई करणयात आली आहे िा
येत आहे ,
(४) नसल्यास, त्यामागील विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------राज्यात सािचजतनि वितरण प्रणालीतील धान्याचा िाळाबाजार रोखण्यासाठी
(२७)

*

द्िारपोच िाहतूि योजनेची तरतूद िरण्याबाबत
३८५३

पािसिर :

श्री.प्रिाश

गजशभये,

श्री.हे मांत

टिले,

श्री.अतनल

भोसले,

श्री.किरण

सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सािाजननक वितरण प्रणालीतील धान्याचा काळाबाजार रोखत ते धान्य पात्र
लाभार्थयांपयंत थे् पोहोचािी यासाठी अन्नसुरक्षा कायदयात द्िारपोच िाहतक
ू योजनेची तरतूद
केली मात्र सदर योजना िर्ाभराचा कालािधी लो्ून सध्
ु दा अद्याप कायााजन्ित झाली नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,
(३) तसेच तातडीने द्िारपोच धान्य योजना व्हािी म्हणून िासनाने कोणती कायािाही केली िा
करणयात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त,
(५) गरीबाींकरीता ३ ुन. किकला गहू, ुन. २ किकला ताींदळ
ू ि ुन. १ किकला ज्िारी युपीए सरकारने
सुुन केलेली योजना बींद केली आहे काय,
(६) सदर योजना बींद केली असल्यास, गरीबाींिर अन्याय होत नाही काय ?
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श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. सािाजननक वितरण व्यिस्थे अींतगात सुधाररत धान्य
वितरण पध्दतीनुसार भारतीय अन्न महामींडळ गोदाम ते िासकीय गोदाम ि िासकीय गोदाम
ते

रास्तभाि दक
ु ानाींपयंत एकाच िाहतक
ु दारा माफात थे् िाहतक
ू ीची पध्दती राज्यामध्ये

राबविणयाच्या िासनाने घेतलेल्या ननणायानुसार अहमदनगर, धुळे,नींदरु बार, बीड ि अमरािती

या ५ जजल््याींमध्ये ही योजना कायाान्िीत करणयात आली असून, अन्य जजल््यात िाहतक
ू ीची
ननविदा प्रकि्या प्रगतीपथािर आहे .
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) हे खरे नाही. राषरीय अन्नसुरक्षा अगधननयम, २०१३ अींतगात पात्र लाभार्थयांना विहीत
पररमाणानुसार जजल्हाननहाय ननयशमत अन्नधान्य पुरिठा करणयात येत आहे .
(६) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

(२८)

*

चांद्रपूर जजल््यात भूजलात नायरे टच्या प्रमाणात िाझ झाल्याबाबत
२९४२

श्रीमती शोभाताई फडणिीस :

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) चींद्रपरू जजल््यात भज
ू लात नायरे ्च्या प्रमाणात िाढ झाली असन
ू पाणयाच्या ५ हजार ९०४
नमुन्याची प्रयोगिाळे त तपासणी केली असता, ३ हजार ५१० नमुन्यात पाणी नायरे ् बागधत
दवु र्त असल्याचे ददनाींक १३ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदिानास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले ि तदनर्
ु ींगाने दवु र्त पाणयामळ
ु े नागररकाींच्या
आरोग्यािर पररणाम होऊ नये म्हणून िासनाने सींबींगधत उद्योगािर कोणती कारिाई केली िा
करणयात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे .
तथापी, महाराषर प्रदर्
ु ण ननयींत्रण मींडळास भज
ू ल सव्हे क्षण विभागाने सादर केलेल्या

अहिालानस
ु ार चींद्रपूर जजल््यातील नोव्हें बर २०१३ ते जुलै २०१४ या कालािधीत जजल्हा
आरोग्य प्रयोगिाळा, चींद्रपूर येथे एकूण १२ तालुक्यातील ३३३५ पाणी नमुने तपासणयात आले
होते.

त्यापैकी

१८३९

पाणी

नमुन्यामध्ये

नायरे ्चे

प्रमाण

भारतीय

मानकानुसार

४५

पी.पी.एम.पेक्षा जास्त आढळून आले होते. तसेच भज
ु ल सव्हे क्षण ि विकास यींत्रणेच्या

प्रयोगिाळे माफात एकूणाा ४२९३ पाणयाचे नमुने तपासणयात आले होते. त्यापैकी २५९२
पाणयाच्या नमुणयामध्ये नायरे ् ४५ पी.पी.एम.पेक्षा जास्त असलेले आढळून आले. जजल्हा
आरोग्य प्रयोगिाळे माफात १५ जानेिारी, २०१५ पयंत ८३०३ पाणी नमुने तपासणीस प्राप्त झाले,

त्यापैकी ४१०१ पाणी नमन
ु े तपासणयात आले असन
ू १६७४ नमुने ४५ पी.पी.एम.पेक्षा नायरे ्
असलेले आढळून आले आहे.
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(२) ि (३) महाराषर प्रदर्
ु ण ननयींत्रण मींडळाच्या मादहती नस
ु ार कारखान्याींकडे साींडपाणी प्रकि्या
सींयत्रे असून ती कायारत असतात ि चींद्रपूर जजल््यातील उद्योगाींद्िारे साींडपाणयािर प्रकि्या न
करता

नदीत

किकीं िा

नाल्यात

पाणी

सोडले

जात

नाही.

सिासाधारणपणे

उद्योगाींच्या

साींडपाणयामध्ये नायरे ्चे प्रमाण आढळून येत नाही. परीं तु नागरी िसाहतीींमधून ननमााण होणारे

घरगुती साींडपाणी विनाप्रकि्या नद्याींमध्ये सोडले जात असल्यामळ
ु े नद्या प्रदवू र्त होणयाची

िक्यता नाकारता येत नाही. मींडळाने महानगरपाशलका चींद्रपूर आणण नगर पररर्द बल्लारपूर
याींना घरगुती साींडपाणी प्रकि्या सींयत्रणा त्िरीत लािणयाकरीता

ननदे ि ददलेले आहे त.

महानगरपाशलका चींद्रपरू चे २५ आणण ४५ दिलक्ष ली्र प्रती ददिस क्षमतेचे दोन घरगत
ु ी
साींडपाणी प्रकि्या सयींत्रणा उभारणीचे काम ९५ ्क्के पुणा झालेले आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------राष्ट्रसांत ति
ु डोजी महाराज नागपरू विद्यापीठातील बबांद ु नामािली रोस्टर
(२९)

*

तनयमबा्यररत्या िैध ठरविल्याबाबत

२७०३

श्री.शमतेश भाांगडडया, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :

सन्माननीय

उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राषरसींत तक
ु डोजी महाराज नागपरू विद्यापीठात झालेल्या बबींद ु नामािली रोस््र
गैरव्यिहारात ननयमबा्य रोस््रला िैध ठरिून बबींद ु पुढे ढकलणयाचे आदे ि राज्याचे तत्कालीन
उप सगचिाींनी ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अिा प्रकारचे आदे ि ननगाशमत करणयाचे अगधकार तत्कालीन उप सगचिाींना
नसताना दे खील झालेला गोंधळ कायम ठे िून बबींद ु नामािली कॅरी फॉरिडा करणयाचे त्याींनी
आदे ि ननगाशमत केले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रोस््रमध्ये खाडाखोड करणाऱ्याींिर कारिाई न करता बबींद ु नामािली कॅरी
फॉरिडा करणयाचे आदे ि दे णाऱ्या तत्कालीन उपसगचिाींिर कडक कारिाई करणयात येणार आहे
काय,
(४) नसल्यास, न करणयाची कारणे काय ?
श्री. विनोद तािडे : (१) ि (२) हे खरे नाही.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

(३०)

*

----------------गोंडिाना विद्यापीठात मराठी भाषा विभाग नसल्याबाबत

३११०

श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.अशोि उफच

भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील :

सन्माननीय

उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चींद्रपूर आणण गडगचरोली या दोन जजल््याींमधील महाविद्यालये राषरसींत तुकडोजी महाराज

नागपूर या विद्यापीठाच्या कक्षेत येत असूनही गोंडिाना विद्यापीठाकडे मराठी विभाग
नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले ि चौकिीच्या अनुर्ींगाने िासनाने कोणती
कायािाही केली िा करणयात येत आहे ,
(४)

नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे . हे विद्यापीठ निीन असून १६ विविध विभाग स्थापन
करणयाचे प्रस्ताि िासनास मान्यतेसाठी प्राप्त झालेले आहे त. या विद्यापीठामध्ये मराठी
विभागासाठी प्रस्ताि तयार करणयाची प्रकि्या विद्यापीठ स्तरािर सुन
ु आहे .
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, नागपूर ये्ील बाहयरुग्ण तपासणीच्या
िाझविलेल्या िेळेसांबांधी पन
ु विचचार िरण्याबाबत

(३१)

*

२७४७

श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले :

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि ुनग्णालय, नागपूर येथील बाहयुनग्ण विभागात ुनग्ण
तपासणीची िेळ पुिीपासून सकाळी ८ ते दप
ु ारी १ पयंत होती ती १ तासाने िाढिून सकाळी ८
ते दप
ु ारी २ िाजेपयंत करणयात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हया िाढविलेल्या िेळेची बाहे र गािाींिुनन येणाऱ्या ुनग्णाींना मादहती नसल्यामुळे
ते पूिना नधााररत िेळेतच येतात ि िाढविलेल्या १ तासामध्ये या ुनग्णालयातील डॉक््र ुनग्ण
नसल्याने िा् पहात बसतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच बाहयुनग्ण विभागातील डॉक््र ि कमाचाऱ्याींना पि
ु ी १.३० िाजता शमळणारी
जेिणाची सुट्टी २.३० शमळते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या बाहयुनग्ण विभागाची िेळ िाढविणयाची कारणे कोणती ि िेळ िाढिून
त्याचा फायदा ुनग्णाींना शमळत आहे काय,

(५) नसल्यास, याविर्यी िासन पन
ु विाचार करणार आहे काय ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
िासन ननयमानुसार बाहयुनग्ण विभागाची िेळ सकाळी ८.०० ते दप
ु ारी २.००

िाजेपयंतची आहे.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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(३२)

*

शमरा-भाईदरच्या रे शतनांग िायाचलयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
३०१५

श्री.मझ
ु फ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त,

डॉ.सुधीर ताांबे :

सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे जजल््यातील शमरा-भाईदरीं च्या रे िननींग कायाालयासाठी मींजरू कमाचारी पदे ४३ पदाींपक
ै ी
फक्त्ा २० कमाचारी काम करीत असल्यामळ
ु े नागररकाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे
जानेिारी, २०१५ च्या दरम्यान ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत चौकिी करणयात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनुर्ग
ीं ाने उक्त ररक्त पदे त्िरीत भरणयासाठी कोणती कायािाही
करणयात आली आहे िा येत आहे ,

(४) अद्याप, कायािाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) शमरा-भाईंदरच्या रे िननींग कायाालयामध्ये मींजरू ४३ पदाींपक
ै ी २०

कमाचारी कायारत आहे त ही बाब खरी असली तरी शिधापबत्रकेच्या कामाकररता कायाालयात
उपलब्ध असलेल्या कमाचा-याींमाफात शिधापबत्रकाधारकाींची सिा कामे कुनन दे णयात येत
असल्यामळ
ु े नागरीकाींची गैरसोय होते हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.

(३) एकूण ररक्त पदाींपैकी पदोन्नतीच्या कोट्यातील ररक्त पदे तातडीने भरणयाबाबत ददनाींक ७
फेब्रुिारी, २०१५ च्या पत्रान्िये ननयींत्रक शिधािा्प याींना कळविणयात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

मांब
ु ई विद्यापीठातील १५ िषे हां गामी तत्िािर िाम िरणा-या िमचचा-याांना िेतनिाझ,

पदोन्नती, भविष्ट्य तनिाचह तनधी, भरपगारी रजा असे िोणतेही लाभ न शमळाल्याबाबत
(३३)

*

३०६२

अॅड.अतनल परब, डॉ.नीलम गोऱहे :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबई विद्यापीठात गेली १५ िर्े हीं गामी तत्िािर काम करणारे सुरक्षारक्षक, शिपाई,
शलपीक, माळी आणण शिक्षकेतर कमाचाऱ्याींना गत िर्ी विद्यापीठाने कमी केल्याचे माहे
जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या सिा कमाचाऱ्याींना िेतनिाढ, पदोन्नती, भविषय ननिााह ननधी, भरपगारी रजा
असे कोणतेही लाभ ददले नसन
ू सहा मदहने काम केल्यानींतर एक ददिसाची सु्ृी दे ऊन पुन्हा
त्याींना सेिेत घेतले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले ि तदनुर्ींगाने सदर कमाचाऱ्याींना कायम कामािर
घेणयासाठी कोणती उपाययोजना केली िा करणयात येत आहे ,

(५) अद्याप कमाचाऱ्याींना कायम कामािर घेतले नसल्यास त्याची कारणे काय आहे ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) अींित: खरे आहे.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) मा.सिोच्च न्यायालयाने ददलेल्या ननणायाच्या अनुर्ींगाने वित्त

विभागाच्या िासन

ननणायातील तरतुदीनस
ु ार अत्यींत तातडीची गरज म्हणून तात्पुरत्या ननयुक्त्या कराव्या लागल्या
तर त्या विभागाने त्या विहीत िेळेत सींपुष्ात आणणयाची दक्षता घ्यािी. तसेच अिा

उमेदिाराींची त्याींना ननयशमत आस्थापनेिर सामािून घेणयाची मागणी केल्यास ती मान्य करता
येणार नाही, असे ननदे ि ददलेले आहे त.

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

(३४)

*

यितमाळ जजल्हा पररषदे च्या पाणीपुरिठा योजना पूणच िरणेबाबत
३९१३

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले, श्री.अतनल भोसले :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) यितमाळ जजल्हा पररर्दे च्या ितीने सन २०१३-२०१४ या िर्ाात मींजूर करणयाींत आलेल्या
४८ पाणीपुरिठा योजनेला डडसेंबर, २०१४ अखेर सुुनिात करणयात आली नाही, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, त्याींची कारणे काय आहे त,
(३) तसेच जजल््यातील नागररकाींचा वपणयाच्या पाणयाचा प्रश्न शम्ािा म्हणून सदर योजना
तातडीने पूणा करणेबाबत िासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे ,
(४) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे अींितः खरे आहे .
जजल्हा पररर्द यितमाळ याींच्याकडील सन २०१३-१४ मधील मींजुर करणयात आलेल्या

पाणी पुरिठा योजनाींपैकी ४० योजनाींची कामे माहे डडसेंबर, २०१४ अखेरपयंत सुुन करणयात
आलेली नाहीत.

(२) सदर नळ योजना ग्राम पाणी परु िठा ि स्िच्छता सशमती माफात राबविणयात येत असन
ु
सशमती कडून ननिीदा प्र्ीयेस लागणारा विलींब, जागेचे दानपत्र प्राप्त होणयास विलींब इत्यादी
कारणाींमळ
ु े कामे सुुन करता आलेली नाहीत.

(३) मींजुर झालेल्या योजना लिकरात लिकर पूणा करणयाच्या दृष्ीने जजल्हा पददर्द माफात

पाठपुरिठा सुुन असून ४० पैकी सद्यजस्थतीत १० योजनाींची कामे सुुन झाली आहे त. उिारीत
कामे सुन
ु करणयाबाबत जजल्हा पररर्द, यितमाळ याींच्या माफात पाठपरु िठा सुन
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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(३५)

*

दत्त :

भटक्या विमुक्ताांसाठी प्रत्येि तालि
ु ातनहाय िेगळ्या शाळा िरण्याबाबत
३३२५

श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.सांजय

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्याचा शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ ियोग्ातील सिा बालकाींना शिक्षणाचा

मुलभूत अगधकार शमळाला परीं तु भ्क्या विमुक्त जमातीतील बरीच मुले िाळा बा्य
असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान सम
ु ारास ननदिानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत भ्क्या विमुक्ताींसाठी प्रत्येक तालुकाननहाय िेगळ्या िाळा करणयाची
मागणी आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबतीत िासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) नाही.
(२) नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------

(३६)

*

राष्ट्रीय किडा स्पधेसाठी तनधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
३३६१

श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र

पाटील, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.सुतनल तटिरे , श्री.वििम िाळे , श्री.अतनल भोसले,
श्री.अमरना् राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.सुधीर ताांबे :
सन्माननीय किडा
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) केरळ येथे होणाऱ्या राषरीय कि्डा स्पधेसाठी १ को्ी ७७ लाख ७४ हजार ुनपयाींचा ननधी
िासनाकडून शमळाला नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिानास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासनाकडून ननधी उपलब्ध न झाल्याने खेळाडूच
ीं े प्रशिक्षण शिबबर, कि्डा
सादहत्य खरे दी रखडलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राषरीय कि्डा स्पधेचा ननधी उपलब्ध कुनन दे णयाबाबत िासनाकडून कोणती
कायािाही केली िा करणयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विनोद तािडे : (१), (२), (३) ि (४) ददनाींक ३१.०१.२०१५ ते १४.०२.२०१५ या कालािधीत
केरळ येथे सींपन्न झालेल्या ३५ व्या राषरीय कि्डा स्पधेसाठी एकूण ुन.१७७.८५ लाख एिढी
रक्कम पन
ु विाननयोजनाद्िारे उपलब्ध कुनन दे णयाबाबतचा प्रस्ताि िासनाच्या विचाराधीन आहे .
तथावप स्पधेत सहभागी होणा-या महाराषर राज्याच्या प्रानतननगधक सींघाच्या सराि शिबीरासाठी
ि अन्य काही तातडीच्या बाबीींिर खचा करणयासाठी महाराषर ऑशलजम्पक असोशसएिनला

शििछत्रपती ्ीडा सींकुल, बालेिाडी, पुणे येथील सुविधाींच्या भाड्यापो्ी जमा होणा-या

रकमेच्या ननधीमधन
ू ुन. ८०.०० लाख एिढी रक्कम अगग्रम स्िुनपात उपलब्ध कुनन दे णयास
िासनाने मान्यता ददली आहे .

-----------------
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महाराष्ट्र राज्य पररक्षा पररषदे ने शशक्षि पात्रता पररक्षेत डीईटी ऊदच ु माध्यमाच्या
(३७)

*

जगताप :

विद्यार्थयाांला चक्ि हातानी शलहीलेले पेपर दे ण्यात आल्याबाबत.

३१६८

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

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य पररक्षा पररर्दे च्याितीने ददनाींक १४ डडसेंबर, २०१४ रोजी घेणयात आलेल्या
शिक्षक पात्रता पररर्दे त डीई्ी ऊदा ु माध्यमाच्या विद्यार्थयांला चक्क हातानी शलहीलेले पेपर
दे णयात आल्यामळ
ु े प्रश्न िाचणयातच िेळ गेल्याने ननकालािर विपरीत पररणाम होणयाची

िक्यता ननमााण झाल्यामळ
ु े त्याींच्यात गचींतेचे िातािरण ननमााण झाले असल्याचे नुकतेच
ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले ि त्यानुसार या प्रकरणातील दोर्ीींिर कारिाई
करणयाबाबत तसेच विद्यार्थयांना योग्य न्याय शमळणयाबाबत िासनाने कोणती कायािाही केली
िा करणयात येत आहे ,
(४) अद्याप, कोणतीच कायािाही करणयात आली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. विनोद तािडे : (१), (२) ि (३) सन २०१४-१५ च्या शिक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये उदा ु
माध्यमाच्या प्रश्नपबत्रकाींच्या छपाईतील चुका ्ाळणयासाठी तज्ञाींचे अशभप्राय घेऊन हस्तशलणखत
प्रश्नपबत्रका छापणयात आल्या होत्या. प्रश्नपबत्रकाींची छपाई सि
ु ाच्च ि िाचनीय असल्यामळ
ु े
विद्यार्थयांचे िैक्षणणक नुकसान झालेले नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

(३८)

*

गव्हनचमेंट हायस्िूल (यितमाळ) शाळे ची झालेली दरु िस््ा
३२३०

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे :

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

यितमाळ

जजल््यातील

िैक्षणणक

अगधषठान

असलेल्या

गव्हनामें्

हायस्कूलच्या

विकासासाठी आलेला ७४ लाख नपयाींचा ननधी अगधकाऱ्याींनी खचा केला नसल्यामुळे परत
गेल्याचे माहे जानेिारी २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील ननधी शमळूनही शिक्षण बाींधकाम अगधकाऱ्याींच्या हलगजीपणामुळे
िाळे ची दरु िस्था झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िाळे ची दरु िस्था दरू कनन विद्यार्थयांना दजेदार शिक्षण शमळणयाबबात
िासनाने कोणती कायािाही िा उपाययोजना केली आहे काय,

(४) अद्याप, कोणतीच कायािाही करणयात आली नसल्यास त्याची सिासाधारण कारणे काय
आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) अींित: खरे आहे .
जज.प. माध्यशमक िाळा, यितमाळ या िाळे च्या दुन
ु स्तीकररता सन २०१२-१३ मध्ये

५.०० लक्ष ि सन २०१३-१४ मध्ये ुन.३५.०० लक्ष इतका ननधी, कायाकारी अशभयींता, जज.प.,
बाींधकाम याींना उपलब्ध कुनन ददले होते. सदर ननधी अखगचात रादहला आहे.
(२) ि (३) अींित: खरे आहे .
िाळा दुन
ु स्तीची आिश्यकता आहे. ई-ननविदे ला अल्प प्रमाणात प्रनतसाद शमळाल्यामुळे ि

त्या दम्यान लोकसभा ननिडणूकीमुळे आचारसींदहता लागल्यामळ
ु े बाींधकाम विभागाकडून प्रत्यक्ष
कामे सुन
ु झाली नाहीत. अखगचात ननधी २०१४-१५ मध्ये खचा करणयाबाबतचा प्रस्ताि िासनास
सादर केला असून याबाबत कायािाही सुुन आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------पा्री (जजल्हा परभणी) ये्ील स्िस्त धान्य दि
ु ानदाराांनी िेलेला गैरव्यिहार
(३९)

*

२७९०

श्री.अब्दल्
ु लाखान

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.वििम िाळे :

दरु ाचणी,

श्री.रामराि

िडिुते,

श्री.सततश

चव्हाण,

सन्माननीय अन्न, नागरी परु िठा ि ्ाहि सांरक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पाथरी (जज.परभणी) येथील स्िस्त धान्य दक
ु ानदाराींनी काळा बाजार ि अडिणक
ू

केल्यािुनन नागरीकाींनी केलेल्या त्ारीिुनन परभणी-दहींगोली येथील लोकप्रनतननधीींनी सन
२०१४-१५ मध्ये मा.अन्न ि नागरी पुरिठा मींत्री याींच्याकडे लेखी त्ार नोंदविली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, दोर्ी रे िन दक
ु ानदार ि पुरिठा विभागातील अगधकारी याींच्या कारभाराची
चौकिी करणयात आली आहे काय,

(३) असल्यास, दोर्ी दक
ु ानदार ि अगधकाऱ्याींिर कोणती कारिाई करणयात आली आहे ,

(४) नसल्यास, त्याींना पाठीिी घालणयाचे धोरण िररषठ स्तरािुनन राबविणयात येत आहे काय?
श्री. धगरीश बापट : (१) अिा प्रकारची त्ार श्री.दरु ााणी अब्दल
ु खान लतीफखान मा. विधान
पररर्द सदस्य याींनी दद.२२ डडसेंबर, २०१४ च्या पत्रान्िये केली आहे.

(२) ि (३) त्ारीनुसार सींबींगधत केरोशसन परिानाधारकाींची चौकिी कुनन अहिाल सादर
करणयाबाबत जजल्हा पुरिठा अगधकारी परभणी याींनी तहशसलदार पाथरी याींना दद.२० फेब्रुिारी,
२०१५ च्या पत्रान्िये कळविलेले आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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तनरक्षिाांना साक्षर िरण्याचे िाम िरणाऱया साक्षर प्रेरि तीन िर्षे
(४०)

*

मानधनापासून िांधचत असल्याबाबत
४३८२

श्री.अमरना् राजूरिर, श्री.माणणिराि ठािरे , श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी

रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे :
काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यात ननरक्षराींना साक्षर करणयाचे काम करणाऱ्या साक्षर प्रेरक ि प्रररका तीन िर्ाापासून
मानधनापासन
ू िींगचत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दे िातील ननरक्षरता ह्विणयासाठी केंद्र सरकारच्याितीने साक्षर भारत अशभयान
सन २०१२ रोजी सुुन करणयात आले असुन कामधींदा कुनन येणाऱ्या गािकऱ्याींसाठी रात्रीची
िाळा घेतली जात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रेरक ि प्रेररकाींना मागील तीन िर्ाापासन
मानधन दे णयात आले
ू
नसल्याने त्याची आगथाक कींु चबणा होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, ि चौकिीच्या अनुर्ींगाने प्रेरक
आणण प्रेररका याींना त्िरीत मानधन दे णयाबाबत िासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयात
येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अींितः खरे आहे .
(२) साक्षर भारत ही योजना केंद्रात सन २००९-१० पासून ि महाराषरात सन २०१२ पासून सुन
आहे .

(३) अींितः खरे आहे .

(४) माहे नोव्हें बर ि डडसेंबर या दोन मदहन्याचे मानधन जजल््याींना िगा करणयात आले असन
ू

साक्षर भारत ही योजना राबविणयासाठी केंद्र िासनाचा दहस्सा ननधी ुन.३३.७५ को्ी ि राज्याचा
दहस्सा ननधी ुन.११.२५ को्ी तरतद
ू करणयात आलेली आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------षरां गाबाद शहरातून िाहनाच्या नद्या ि नाले यामध्ये षद्योधगि िांपन्या
(४१)

*

विनाप्रकिया पाणी सोडण्यात येत असल्यामुळे होत असलेले प्रद्रष
ु ण

४५०५

श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच भाई जगताप :

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद िहरातून िाहनाच्या नद्या ि नाले यामध्ये औद्योगगक कींपन्या विनाप्रकि्या

पाणी सोडणयात येत असल्यामळ
ु े प्रदवू र्त पाणयामळ
ु े मोठ्या प्रमाणात प्रद्रर्
ु ण िाढत आहे ि
त्यामळ
ु े नागरीकाींचे आरोग्य धोक्यात आल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, नद्या-नाल्यात विनाप्रकि्या पाणी सोडणा-या कींपन्यािर कारिाई करणयाबाबत
िासनाने कोणती तातडीची कायािाही केली िा करणयात येत आहे,
(३) अद्याप, कोणतीच कायािाही करणयात आली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) महाराषर प्रदर्
ु ण ननयींत्रण मींडळाच्या अहिालानस
ु ार, हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------

(४२)

*

राज्यातील माध्यशमि शाळाांच्या फेरतपासणीबाबत
४५४०

श्री.दत्तात्रय सािांत :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) सोलापूर जजल््यातील माध्यशमक िाळाींची तपासणी करतेिेळी आयुक्त (िालेय शिक्षण)

याींचे ददनाींक १८ सप््ें बर, २०१४ चे पत्रानुसार त्रयस्थ सशमती प्रमुख म्हणून शिक्षण
उपसींचालक, नाशिक याींची ननयक्
ु ती केली होती ि सशमती सदस्य म्हणन
ू जजल्हागधकारी ि
मुख्य कायाकारी अगधकारी याींचे कायाालयातील अगधका-याींचा सदस्य म्हणून सशमतीमध्ये
समािेि केला होता, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

तपासणी

करतेिेळी

जजल्हागधकारी

ि

मुख्य कायाकारी

अगधकारी

याींचे

कायाालयातील ननयुक्त सदस्य अनुपजस्थत होते हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अपण
ू ा त्रयस्थ सशमतीने ददनाींक १५ नोव्हें बर, २०११ ि ददनाींक १६ जल
ु ,ै २०१३

च्या िासन ननणाय ननकर्ानुसार माध्यशमक िाळाींमधील सरासरी हजेरी, पररक्षेचा ननकाल
तसेच इतर बाबी यामध्ये योग्य पध्दतीने गुणदान केलेले नसल्याने अनेक िाळा अपात्र ठरल्या
आहे त हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िरील िाळाींची पन
ु तापासणी कुनन त्याींना फेरगण
ु दाराने अनद
ु ानास पात्र घोवर्त
केले जाणार आहे काय,

(५) याबाबत िासनाचे धोरण काय आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे .
(३) नाही, त्रयस्थ सशमतीने सोलापूर जजल््यातील तपासणी केलेल्या ३५ माध्यशमक िाळाींपैकी

९ िाळा अनद
ु ानासाठी पात्र ठरविल्या आहे त. तर २६ िाळा अनद
ु ान पात्रतेच्या ननकर्ानस
ु ार
विविध कारणास्ति अपात्र ठरविल्या आहे त.
(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------

(४३)

*

राज्यातील २ हजार ३७२ गािाांचा बह
ृ त आराखडा तयार िरण्याबाबत
४५५६

श्री.जगन्ना् शशांदे :

खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा
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(१) मोफत आणण सक्तीच्या शिक्षण अगधकारा नुसार प्राथशमक िाळा १ किकमी अींतरािर, उच्च

माध्यशमक िाळा ३ किकमी तर माध्यशमक िाळा ५ किकमी अींतरािर असािीत, िाळा गळतीचे
प्रमाण रोखणयासाठी अनेक उत्तम ननयमाचा आींतरभाि शिक्षण हक्क कायदा २००९ मध्ये
करणयात आला असून मुलीींच्या शिक्षणाची सोय व्हािी ही यामागील तळमळ आहे त्यानुर्ींगाने

सरकारने २०० लोकसींख्येमागे १ प्राथशमक िाळा तर २ हजार लोकसींख्येसाठी १ माध्यशमक
िाळा असा ननकर्ा ननजश्चत केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यातील २ हजार ३७२ गािाींचा बह
ृ त आराखडा माहे जुल,ै २०१२ ला तयार
करणयात आला असून यादठकाणी िाळे च्या इमारतीींची आणण शिक्षणाची सोय करणयाचाही
ननणाय झाला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मागील २ िर्ाात राज्यामध्ये २ हजार ३७२ गािात िाळा अद्यापही नसल्याचे
ननदिानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आली आहे काय,
(५) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार पुढे कोणती कारिाई केली िा
करणयात येत आहे ?

श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) हे खरे नाही. मात्र बालकाींचा मोफत ि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अगधननयम, २००९
मधील अ्ीची पत
ा ा करणे बींधनकारक राहील.
ु त

(३) हे खरे नाही. ५५६ दठकाणी िाळा सुुन झाल्या आहे त.

(४) ि (५) बह
ृ त आराखड्याबाबत न्यायालयीन प्रकरण सुुन आहे . त्यामुळे चौकिीचा प्रश्न
उद््ाित नाही.

(४४)

*

----------------शशक्षण हक्ि िायद्याने बांदी घालन
ू ही दक्षक्षण मांब
ु ईतील विविध
शाळाांनी प्रिेश प्रकियेत िेलेला गैरव्यिहार

४६७३

श्री.सुतनल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.हदपिराि

साळुांख-े पाटील, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, डॉ.नीलम गोऱहे :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शिक्षण हक्क कायद्याने बींदी घालन
ू ही राज्यात वििेर्त:

मुींबईतील विविध िाळाींमध्ये

वििेर् कुनन सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी िाळा प्रिेिाींच्या िेळी लहान मुलाींच्या ि त्याींच्या
पालकाींना मुलाखतीच्या नािाखाली विविध प्रश्न विचारणे, अजााकरीता अव्िाच्या सव्िा रक्कम

आकारणे, डोनेिन दे णाऱ्या पालकाींनाच प्रिेिाकरीता प्राधान्य दे णे, इत्यादीबाबतच्या त्ारी
पालकाींनी राज्य िासनाकडे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान केल्या आहे त, हे खरे
आहे काय,
(२) तसेच सीबीएसई, आयसीएसई या केंद्रीय शिक्षण मींडळािी सींलग्न असलेल्या अनेक िाळा
राज्य सरकारचे ननयम आपल्याला लागू नसल्याचे कारण पुढे करीत जादा िुल्किसल
ु ी, ननयम

धुडकािून शिक्षक ि शिक्षकेत्तर कमाचाऱ्याींची ननयुक्ती, विद्यार्थयांचे प्रिेि अिा अनेक बाबतीत
मनमानी करीत असल्याच्या त्ारी िासनाच्या ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, विद्यार्थयांची मल
ु ाखत घेणाऱ्या िाळाींना २० ते २५ लाख ुनपयाींपयंत दीं ड
करणयाचे अगधकार शिक्षण हक्क कायद्याने राज्य िासनाला ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, हे अगधकार असन
ू ही िासनाचे कोणतेही ननयींत्रण नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, ज्या िाळाींनी उल्लींघन केले आहे त्याींच्यािर िासनाने कोणती दीं डात्मक
कारिाई केली िा करणयात येत आहे , नसल्यास, त्याची कारणे कोणती ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) अींित: खरे आहे.
(३) नाही. तथावप, अगधननयमातील तरतूदीनस
ु ार प्रिेि प्रकि्येत स्िैरप्रकि्या न अिलींबबता
चाळणी प्रकि्येचा अिलींब केल्यास पदहल्या उल्लींघनासाठी ुन. २५०००/- ि त्यानींतरच्या प्रत्येक
उल्लींघनासाठी ुन. ५००००/- इतक्या द्रव्यदीं डास िाळा ं व्यक्ती पात्र राहील. तसेच प्रिेिासाठी
दे णगी ं िल्
ु क घेतल्यास, घेतलेल्या रकमेच्या १० प् िसल
ू ीस पात्र राहील.

(४) ि (५) ननयमाींचे उल्लींघन करणाऱ्या िाळाींचे ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करणयाबाबत
प्रस्तावित केले आहे .
----------------लोटे (रत्नाधगरी) ये्ील षद्योधगि िसाहतीतील प्रदष
ू ण
(४५)

*

िरणा-या िारखान्याांिर िारिाई िरण्याबाबत

४७४९

श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.सतु नल तटिरे , श्री.धनांजय मांड
ु ,े अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.प्रिाश बबनसाळे :

सन्माननीय

पयाचिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लो्े (जज.रत्नागगरी) येथील महाराषर औद्योगगक विकास महामींडळामधील तब्बल ९४
कारखाने प्रदर्
ू णकारी असल्याचा अहिाल प्रदर्
ु णमींडळाने माहे जानेिारी, २०१४ मध्ये िा
त्यादरम्यान िासनाला तसेच जजल्हा पररर्द रत्नागगरी याींना ददला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अहिालात अनुर्ींगाने िासनाने किकती प्रदर्
ु णकारी कारखान्याींिर कारिाई
केली आहे ,

(३) असल्यास, कारिाईचे सिासाधारण स्िुनप काय आहे ?
श्री. रामदास िदम : (१) जानेिारी, २०१५ मध्ये लो्े औद्योगगक िसाहतीतील लाल
सींिगाातील ९४ कारखान्याींची यादी तालुका आरोग्य अगधकारी, खेड याींना महाराषर प्रदर्
ू ण
ननयींत्रण मींडळामाफात दे णयात आली आहे.

(२) आणण (३) जानेिारी, २०१४ ते डडसेंबर २०१४ या कालािधीत लो्े औद्योगगक िसाहतीतील
०२ उद्योगाींना उत्पादन बींद करणयाचे आदे ि, १८ उद्योगाींना अींतररम ननदे ि, १२ उद्योगाींना
प्रस्तावित ननदे ि, ०३ उद्योगाींना कारणे दाखिा नो्ीस आणण २१ उद्योगाींना समजपत्र अिा
एकूण ५६ उद्योगाींिर महाराषर प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळामाफात कारिाई करणयाींत आली आहे .
-----------------
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(४६)

*

पुणे (डेक्िन) ये्े हेाममेड चॉिलेट्समध्ये अळया शमळाल्याबाबत
५०७१

श्री.अतनल भोसले, श्री.हदपिराि साळांु ख-े पाटील, श्री.जयिांतराि जाधि,

श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदे ि गायििाड :

सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) डेक्कन (पुणे) येथे होममेड चॉकलेट्समध्ये अळया शमळाल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये
िा त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले, तद्नुसार गुणित्तादहन खाणयास अयोग्य
होममेड चॉकलेट्स बनविणाऱ्याींिर िासनाने कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे ,
(४) अद्याप काणेतीच कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.
(२) या प्रकरणी अन्न ि और्ध प्रिासन, पुणे कायाालयाने चौकिी केली आहे .

(३) त्ारीत तर्थय आढळून आले नाही. मात्र चौकिी दरम्यान आढळलेल्या त्रु्ीबाबत कारिाई
करणयात येत आहे.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------राज्यातील शशक्षिाांना सांगणि अहचता पररक्षा (एमएससीआयटी) उत्तीणच िरुन
(४७)

*

प्रमाणपत्रास मुदतिाझ दे ण्याबाबत
५४२७

श्री.नरें द्र पाटील :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील शिक्षकाींना सींगणक अहाता पररक्षा (एमएससीआय्ी) उत्तीणा कुनन िासनास
प्रमाणपत्र सादर करणयास िासनाने ददनाींक ३१ डडसेंबर, २००७ पयंत मुदतिाढ ददली होती, हे
खरे आहे काय,

(२) राज्यातील काही शिक्षक सन २००७ नींतर सुध्दा सींगणक अहाता पररक्षा उत्तीणा झाले ि
काही शिक्षक अद्यापी सींगणक अहाता पररक्षेला बसले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) िासनाने सन २००७ नींतर सींगणक पररक्षा उत्तीणा झालेल्या शिक्षकाींची िेतनिाढ रद्द केली
असून शिक्षकाींकडून ही रक्कम त्याींच्या पगारातून िळती करणयाचा ननणाय घेतला आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) या ननणायामुळे राज्यातील शिक्षकाींत गचींतेचे िातािरण पसरले असून सींगणक अहाता
पररक्षा उत्तीणा करणयास माहे डडसेंबर, २०१५ पयंत मुदतिाढ शमळणयाची मागणी केली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, यािर िासनाने कोणता ननणाय घेतला िा घेणयात येत आहे ?
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श्री. विनोद तािडे : (१), (२) ि (३) होय.
(४) सींगणक अहाता पररक्षा उत्तीणा करणयास डडसेंबर, २०१५ पयंत मुदतपाढ शमळणयाची
मागणी केलेली आहे. हे खरे आहे .

(५) साप्रवि च्या िासन ननणाय ्.मातसंनस्ती०४/२२४/३९, दद.५.५.२००७ अन्िये महाराषरातील
िासकीयंननमिासकीय

कमाचा-याींना

MS-CIT

सींगणक

परीक्षा

उत्तीणा

होणयासाठी

दद. ३१.१२.२००७ पयंत मुदत िाढिून दे णयात आली असन
ू सदर मुदतिाए अांततम मुदतिाझ
समजणयात यािी, अिी सूचना आहे त.

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

शासन सेिेत तनयुक्ती िेलेल्या ि ियाची ४५ िषे पूणच झालेल्या खेळाडून
ां ा
(४८)

*

विभागीय पररक्षा उत्तीणच होण्यापासून सुट दे ण्याबाबत

५४७९

श्री.विजय सािांत :

ताराांकित प्रश्न िमाांि ८५६ ला हदनाांि ९ डडसेंबर,

२०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :

सन्माननीय किडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) राज्याचे नाि उज्िल केलेल्या अत्युच्च गुणित्ताधारक खेळाडून
ीं ा ददनाींक ४ ऑक््ोबर,

२०१० रोजी िा त्यासुमारास िासन सेिेत थे् ग् “अ” ि “ब” मधील पदािर ननयुक्ती दे णयात

आलेल्या आणण खेळाडूम
ीं धील ियाची ४५ िर्े पण
ीं ा विभागीय परीक्षा उत्तीणा
ू ा झालेल्या खेळाडून
होणयापासन
ू सू् दे णयाबाबतचा प्रस्ताि िासनाच्या विचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू प्रस्तािाची सद्यजस्थती काय आहे,
(३) तसेच, िासन ननणाय ्माींक एलव्हीई १४०४/प्र.्.८/सेिा-९, मींत्रालय, मुींबई-३२, ददनाींक २७
फेब्रुिारी, २००४ मधील मुद्दा ्माींक ३ मध्ये “अनतप्राविणय” िब्दामध्ये व्यायामाचे खेळ
प्रकारातील (ॲथेलेद्क्स) १, २ ि ३ ्माींक ि इतर कि्डा प्रकारातील फक्त पदहला ्माींक हा
मुद्दा

बदलून

सिा

प्रकारच्या

कि्डा

प्रकाराींसाठी

पदहल्या

तीन

्माींकासाठी

दे णयासींदभाात िासनस्तरािर कोणती ठोस कायािाही केली आहे िा करणयात येत आहे ,

िेतनिाढ

(४) तसेच िासन सेिेत ननयुक्ती ददलेल्या खेळाडून
ीं ी ननयुक्तीनींतर स्पधेमध्ये सहभाग न
घेतल्याप्रकरणी

त्याींच्याविुनध्द

कारिाई

करणयाची

कोणतीही

तरतद
ू

खेळाडून
ीं ा

िासकीय

सेिेमध्ये नोकरीसाठी आरक्षण ठे िणयाबाबतच्या प्रचशलत धोरणामध्ये अींतभ
ा ूत करणयाबाबत
िासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे िा करणयात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) ि (२) िासन सेिेत थे् ननयुक्ती दे णयात आलेल्या ज्या खेळाडूच
ीं ी

ियाची ४५ िर्े पण
ीं या बाबतीत विभागीय परीक्षा उत्तीणा होणयाची
ू ा झालेली आहेत त्या खेळाडूच्
अ् शिगथल करणयाबाबतचा प्रस्ताि या विभागाच्या विचाराधीन आहे .

(३) िासन ननणाय, वित्त विभाग ददनाींक २७.०२.२००४ मध्ये सुधारणा कुनन सिाप्रकारच्या

कि्डा प्रकाराींमध्ये पदहले तीन ्माींक शमळविणा-या खेळाडू कमाचाऱ्याींना आगाऊ िेतनिाढ
दे णयाबाबतची मागणी कि्डा विभागात प्राप्त झालेली नाही.
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(४) ि (५) खेळाडून
ीं ा िासकीय सेिेमध्ये नोकरीसाठी आरक्षण ठे िणयाबाबतच्या प्रचशलत

धोरणामध्ये, िासन सेिेत ननयक्
ीं ी ननयुक्तीनींतर स्पधेमध्ये सहभाग न
ु ती ददलेल्या खेळाडून
घेतल्यास त्याींच्याविुनध्द कारिाई करणयाची तरतद ू अींतभ
ा त
ू करणयाबाबतचा कोणताही प्रस्ताि
सद्य:जस्थतीत िासनाच्या विचाराधीन नाही.

----------------डॉ.पांजाबराि दे शमुख िैद्यिीय महाविद्यालय, अमरािती ये्े झालेला गैरव्यिहार

(४९)

*

५४८७

श्री.श्रीिाांत दे शपाांडे :

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) डॉ.पींजाबराि दे िमख
ु िैद्यकीय महाविद्यालय, अमरािती येथे िैक्षणणक सत्र, २००८-२००९,
२००९-२०१० ि २०१०-२०११ या िर्ाात अननिासी भारतीयाींच्या पाल्याींसाठी असलेल्या आरक्षक्षत

प्रिेिाींमध्ये ररक्त जागाींिर प्रिेशित विद्यार्थयांकडून ननधााररत शिक्षण िुल्कापेक्षा अिास्ति
जास्तीचे शिक्षण िल्
ु क घेतल्या गेल्याचे उघड झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अननिासी भारतीयाींच्या विद्यार्थयांकररता आरक्षक्षत असलेल्या ररक्त जागाींिर
यादीतील विद्यार्थयांना डािलन
ू इतराींना प्रिेि दे णयात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, डॉ.पींजाबराि दे िमुख िैद्यकीय महाविद्यालय, अमरािती येथे िैक्षणणक सन
२०११-२०१२ मध्ये गण
ु ित्ता डािलन
ू व्यिस्थापनाच्या नातेिाईकाींना प्रिेि दे णयात आले, हे खरे
आहे काय,

(४) डॉ.पींजाबराि दे िमख
िैद्यकीय महाविद्यालय, अमरािती येथे स्नातकोत्तर अ्यास
ु
्मासाठी

अिैधररत्या

११ विद्यार्थयांना

प्रिेशित

केल्याबद्दल महाराषर आरोग्य

विज्ञान

विद्यापीठ, नाशिक द्िारे ११ लक्ष ुनपयाींचा या महाविद्यालयािर दीं ड ठोठािला आहे , हे खरे
आहे काय,
(५) असल्यास, डॉ.पींजाबराि दे िमुख िैद्यकीय महाविद्यालय, अमरािती बाबत अिा अनेक
प्रकारच्या त्ारी होऊन सुध्दा त्यािर कोणतीच कारिाई केली नाही, हे खरे आहे काय,

(६) असल्यास, सींबींगधत प्रिेि प्रकि्येिर ननयींत्रण असलेल्या सींबींगधत दोर्ीींिर िासन कारिाई
करणार काय ?

श्री. विनोद तािडे : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही.
(४) होय.
(५) ि (६) श्री.शििाजी एज्युकेिन सोसाय्ी व्दारा सींचशलत डॉ.पींजाबराि दे िमख
ु मेमोररअल
मेडीकल कॉलेज, अमरािती या महाविद्यालयाविुनध्द िासनास प्राप्त त्ारीच्या अनुर्ींगाने

अगधषठाता, श्री.िसींतराि नाईक िासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय, यितमाळ याींचम
े ाफात
चौकिी करणयात आली असून सदर चौकिी अहिालािुनन उक्त महाविद्यालयाने योग्य
कायािाही केल्याचे आढळून आले आहे. तसेच, उक्त महाविद्यालयाने सन २०११-१२ या

िैक्षणणक िर्ी तेथील पदव्युत्तर अ्यास्माींना विद्याथी प्रिेशित करताना पारदिाकता ठे िली

नाही ि आरक्षणाचे ननयम पाळले नाहीत या त्ारीच्या अनुर्ींगाने योग्य ती पुढील कायािाही
करणयाकरीता प्रिेि ननयींत्रण सशमतीस कळविणयात आले आहे .
-----------------
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राज्यातील रात्र ितनष्ट्ठ महाविद्यालयातील शशक्षिाांना ७५०० िेतनश्रेणी दे ण्याबाबत
(५०)

*

३३६७

श्री.िवपल पाटील :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील कननषठ महाविद्यालयातील शिक्षकाींना १९९६ पासून ७२२५ ची िेतनश्रेणी
िाढिून ७५०० करणयात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रात्र कननषठ महाविद्यालयातील शिक्षकाींना त्या प्रमाणात सदर िेतनश्रेणी
केिळ पररपत्रकात उल्लेखात नसल्याच्या ताींबत्रक कारणािुनन शमळाली नाही, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, याबाबत अींमलबजािणी करणयासाठी िासनाने कोणती कायािाही केली आहे िा
करणयात येत आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------राज्यातील विनाअनुदान तत्िािरील शशक्षणशास्त्र महाविद्यालयाांना
(५१)

*

अनुदानास पात्र ठरविण्याबाबत

३२५०

श्री.रामना् मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिच हहरे :

सन्माननीय उच्च ि

तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील विनाअनुदान तत्िािरील ि कायम विनाअनुदान तत्िािरील शिक्षण िास्त्र
महाविद्यालयाींची ्मि: सींख्या किकती आहे ,

(२) असल्यास, ददनाींक २४ नोव्हें बर, २००१ च्या िासन ननणायानस
ु ार यापि
ू ीच्या िैक्षणणक
सींस्था अनुदानास पात्र आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ददनाींक २४ नोव्हें बर, २००१ पूिीच्या विनाअनुदाननत अध्यापक महाविद्यालयाींना
अनुदान दे णेबाबत उच्च शिक्षण सींचालनालयाने सादर केलेल्या प्रस्तािाबाबत िासनाने काय
ननणाय घेतला आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) राज्यात विनाअनुदान तत्िािरील २० ि कायम विना अनुदान
तत्िािरील ५४१ शिक्षणिास्त्र महाविद्यालये आहे त.

(२) अींित: खरे आहे. तथावप ददनाींक २४.११.२००१ पि
ु ी मान्यता ददलेल्या शिक्षणिास्त्र

महाविद्यालयाींपक
ै ी विना अनुदाननत ंकायम विना अनुदाननत तत्िािर मान्यता ददलेल्या ८९
शिक्षणिास्त्र महाविद्यालयाींना अनुदान दे णयात येत नाही.
(३) प्रस्ताि िासनाच्या विचाराधीन आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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*

(५२)

बीड जजल््यातील अततररक्त शशक्षिाांचे िेतन अदा िरण्याबाबत
२६५६

श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.सतु नल तटिरे , श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश चव्हाण,

श्री.अब्दल्
ां टिले, श्री.अतनल भोसले,
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.वििम िाळे , श्री.हे मत
श्री.जगन्ना् शशांदे :

ताराांकित प्रश्न िमाांि २५४० ला हदनाांि २३ डडसेंबर, २०१४ रोजी

हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :
करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) खाजगी अनद
ु ाननत प्राथशमक, माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक तसेच जजल्हा पररर्द
िाळे तील अनतररक्त शिक्षकाींचे िेतन ि भत्ते ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत िासनाने
ददनाींक१४ ऑक््ोबर, २०१४ रोजी िा त्या सम
ु ारास आदे ि काढले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ऑफलाईन पध्दतीने िेतन दे णयास माहे माचा, २०१५ पयंत मुदतिाढ
दे णयात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बीड जजल््यातील अनतररक्त ९०० शिक्षकाींना पदमान्यता नसल्याने त्याींना
िेतनापासन
ू िींगचत राहािे लागत असल्याचे ददनाींक ११ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास
ननदिानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अनतररक्त ठरलेल्या ९०० शिक्षकाींच्या पदाींना पदमान्यता दे ऊन त्याींचे थकिकत
िेतन दे णयाबाबत तसेच ददनाींक ३० सप््ें बर, २०१३ पि
ु ी नविन िाळा सुन
ु करणयास झालेल्या
विलींबास जबाबदार असणा-याींिर कारिाई करणयाबाबत िासनाने कोणती कायािाही केली िा
करणयात येत आहे ,
(५) अद्याप ननणाय झाला नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय, हे खरे आहे ,
(२) होय, हे खरे आहे ,
(३) होय, हे खरे आहे ,
(४) व (५) बह
ु ार बीड जजल्हा पररर्दे च्या सुुन झालेल्या २२१ निीन प्राथशमक
ृ त आराखडयानस
िाळा ि ३७ उच्च प्राथशमक िाळाींतील विद्याथी सींख्येिर आधारीत ७८४ िाढीि पदमान्यतेच्या
प्रस्ताि सींचालकाकडून िासनास प्राप्त झाल्यािर अनुर्ींगगक कायािाही करणयात येईल.
-----------------

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि अततविशेषोपचार रुग्णालय, नागपूर ये्े किडनी
(५३)

*

रान्सप्लाांट शस्त्राकिया सुरू िरण्याबाबत

२६८१

श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.शमतेश भाांगडडया :

सन्माननीय

िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि अनतवििेर्ोपचार नग्णालय, नागपूर येथे किकडनी
रान्सप्लाीं् िस्त्राकि्या केंद्र अद्यापपयंत सुन करणयात आलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे ,
(३) तसेच किकडनी कररता वििेर् िाडा सुन केव्हापयंत सुुन होणे अपेक्षक्षत आहे ?
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श्री. विनोद तािडे : (१), (२) ि (३) िासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि अतवििेर्ोपचार
ुनग्णालय, नागपूर येथे किकडनी रान्सप्लाीं् िस्त्रकि्या केंद्र सुुन करणयाच्या अुनर्ींगाने किकडनी
प्रत्योरोपनाकरीता आिश्यक सीव्ही्ीएस ओ्ी ि आयसोलेिन ुनम तयार करणे, तसेच सदर
केंद्रसाठी आिश्यक यींत्रसामुग्री खरे दी ि पदननमीती करणयाची कायािाही सुुन आहे.
-----------------

भुसािळ (जज.जळगाांि) ये्ील सांस््ा अनधधिृतररत्या शासिीय

*

(५४)

धान्याची उचल िररत असल्याबाबत

४०८२

श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुतनल तटिरे , श्री.हेमत
ां टिले, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.राहुल नािेिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे :
सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण
मांत्री पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
काय
:ु
ु
(१) भुसािळ (जज.जळगाींि) येथे सहकार कायद्याखाली नोंदणी नसतानाही रामदास आठिले

मागासिगीय ग्राहक सींस्था, अफसाना मदहला उदयोग उत्पादक सींस्था, जनता को-ऑपरे ्र
कींझ्युमर सोसाय्ी, जतन मदहला औदयोगगक उत्पादन सहकारी सींस्था, महालक्मी माता

मदहला सहकारी औद्योगगक सींस्था स्िस्त धान्य दक
ु ान ि केरोशसन डेपो सिणा व्यक्तीमाफात
चालिून अनगधकृतररत्या िासकीय धान्याची खरे दी करीत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास उक्त सींचालकाींच्या जातीची पडताळणी िासनाद्िारे करणयात आली आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त सींस्थाींची िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनुर्ग
ीं ाने दोर्ी आढळणाऱ्या सींस्था चालकाींिर िासनाने काणेती
कारिाई केली िा करणयात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) अ) रामदास आठिले मागासिगीय ग्राहक ही नोंदणीकृत सींस्था असन
ू
सींस्थेच्या स्िस्त धान्य दक
ु ानदाराचे व्यिहार ननयमानुसार नसल्यामुळे सींस्थेचे प्रागधकारपत्र रद्द
करणयात आले होते.

मात्र सींस्थेच्या पुनना नरीक्षण अजाािर उप आयुक्त (पुरिठा), नाशिक याींनी ददलेल्या

आदे िानुसार स्िस्तधान्य दक
ु ान चालविणयात ददलेले आहे.

ब) अफसाना मदहला उद्योग सोसाय्ी ही नोंदणीकृत सींस्था असन
ू सींस्थेच्या स्िस्त

धान्य दक
ु ानदाराचे व्यिहार ननयमानस
ु ार नसल्यामुळे सींस्थेचे प्रागधकारपत्र रद्द करणयात आले
होते.

दक
ु ान

तथावप मा.उच्च न्यायालय, औरीं गाबाद खींडपीठ याींचे आदे िानुसार सदर स्िस्त धान्य
तात्पुरत्या

स्िुनपात

चालविणयास ठे िले आहे .

स्िस्त

धान्य

दक
ु ानदाराकडे

प्रकरणाचा

ननणाय

होईपयंत

क) जनता को.ऑ.कन्झम
ु र सोसाय्ी ही नोंदणीकृत सींस्था असून सींस्थेच्या केरोशसन

परिान्याबाबतचे व्यिहार ननयमानस
ु ार नसल्यामुळे सींस्थेचा परिाना ननलींबबत करणयात आलेला
आहे ि केरोशसनचा को्ा इतरत्र जोडणयात आलेला आहे .
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ड) जतन मदहला औद्योगगक उत्पादक सींस्था ही नोंदणीकृत सींस्था असून स्िस्त धान्य

दक
ु ान चालविणयास सींस्थेने असमथा असल्याचे कळविल्यानस
ु ार दक
ु ान तात्पुरत्या स्िुनपात
इतर दक
ु ानदाराकडे चालविणयास ठे िले आहे .

ई) महालक्मी माता सहकारी औद्योगगक सींस्था ही नोंदणीकृत सींस्था असून सींस्थेच्या

स्िस्त धान्य दक
ु ानाची पुरिठा अगधकारी, जळगाींि याींनी तपासणी केली असता स्िस्त धान्य
दक
ु ानात दोर् आढळल्याने सींबींगधत सींस्थेिर गुन्हा दाखल करणयात आला. सदर प्रकरणी

ददिाणी न्यायालय भस
ा त सुन करणयात
ु ािळ याींनी ददलेल्या ननकालानुसार सदर परिाना पूिि
आला आहे .

(२) बचत ग्ंसामाजजक सींस्थाना स्िस्त धान्य ि केरोशसन परिाने मींजूर करताना जातीची
पडताळणी करणे गरजेचे नाही.

(३) ि (४) उत्तर भाग १ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

(५५)

*

डॉ.राम ताििले ि त्यागराजन सशमत्याांच्या अहिालाबाबत
३४८७

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अतनल भोसले :

हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:

ताराांकित प्रश्न िमाांि ३८४ ला
सन्माननीय उच्च ि तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील महाविद्यालये ि विद्यापीठाींबाबत

डॉ.राम ताकिले

ि त्यागराजन या

सशमत्याींनी िासनास सादर केलेले अहिाल ददनाींक ९ मे, २०१२ पासून िासनाकडे ननणायासाठी
प्रलींबबत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, डॉ.राम ताकिले सशमतीने मींब
ु ई, पण
ु े ि नागपरू विद्यापीठाींचे विभाजन कुनन
स्ितींत्र विद्यापीठे स्थापन करणयाबाबत तर त्यागराजन सशमतीने प्रत्येक विद्यापीठात किकमान
१०० महाविद्यालयाींचा समािेि असािा याबाबत आपल्या अहिालाींमध्ये िासनास शिफारिी
केलेल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) ि (२) नुसार महाराषर विद्यापीठ अगधननयमाींच्या तरतुदीींना
अींनतम स्िुनप दे िन
ू ३५ निीन उपविद्यापीठाींची ननशमाती करणयासींदभाात िासनाने कोणती
तातडीची कायािाही केली िा करणयात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीही कायािाही केलेली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय, डॉ.राम ताकिले सशमतीचा अहिाल प्रलींबबत आहे .
(२) डॉ. राम ताकिले सशमतीने मोठया विद्यावपठाींचे विभाजन करणयाची शिफारस केली आहे .
(३) अहिाल विचाराधीन आहे .
(४)

प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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*

(५६)

मारे गाि (जज.यितमाळ) तालुक्यात शालेय आरोग्य तपासणी िरण्याबाबत
३४४२

श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.किरण पािसिर, श्री.सततश चव्हाण, श्री.हे मांत

टिले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.अतनल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग :
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सन २००८ पासून सिाशिक्षा अशभयानातींगत
ा िालेय आरोग्य तपासणी केली जाते

मात्र मारे गाि (जज.यितमाळ) तालुक्यात सन २०१४-१५ या िर्ााचे िैक्षणणक िर्ा सुुन होऊन
सम
ु ारे ७ िर्ााचा कालािधी लो्ूनही अद्याप िालेय आरोग्य तपासणी करणयात आली
नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१४ च्या नतसऱ्या सप्ताहात उघडकीस आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामाफात चौकिी केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

चौकिीत

काय

आढळून

आले

ि

तदनुसार

सदर

प्रकरणी

जबाबदार

असणाऱ्याींिर िासनाने कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे ,
(४) अद्याप कोणतीच कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही. मारे गाींि (जज.यितमाळ) येथील िाळा तपासणीचे काम
ननयोजजत िेळापत्रकानस
ु ार सुुन होते. मारे गाि येथील कायारत दोन पथकापैकी एका पथकाची

प्रनतननयुक्ती ग्रामीण ुनग्णालय करीं जी येथे ऑगस््, २०१४ पासून करणयात आली. त्यामळ
ु े
िालेय आरोग्य तपासणीचा भार एकाच पथकािर आला. सदर पथकात िैद्यकिकय अगधकारी

(स्त्री) हे पद ररक्त असल्यामळ
ु े िैद्यकिकय अगधकारी (प)ु याींच्यािर तपासणीचा भार

असल्यामळ
ु े तपासणीच्या कायाास विलींब झाला. तसेच सप््ें बर, २०१४ पासून ग्रामीण ुनग्णालय
मारे गाि येथील पथकास िाहन उपलब्ध नसल्याने तपासणीच्या कायाात अडथळा ननमााण
झाला. तरीही काही िाळा तपासणी दच
ु ाकीिुनन करणयात आले. १ डडसेंबर, २०१४ पासून

िालेय आरोग्य तपासणीसाठी ुनग्णिाहीका उपलब्ध कुनन ददल्यामळ
ु े तपासणीच्या कामात िेग
आला ि तपासणी पूणा करणयात आली.

(२) िालेय आरोग्य तपासणी ननयोजनानुसार सुुन होती त्यामळ
ु े चौकिीचा प्रश्न उद््ाित
नाही.

(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------अिोला ये्ील प्रादे शशि ्ामीण पाणीपुरिठा योजनेस प्रशासकिय मान्यता दे ण्याबाबत
(५७)

*

२९१३

श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :

सन्माननीय पाणीपरु िठा आणण स्िच्छता मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राषरीय ग्रामीण पेयजल काया्मातींगत
ा शििर ि ६ गािे प्रादे शिक ग्रामीण पाणी परु िठा

योजना (ता.अकोला जज.अकोला) या प्रादे शिक ग्रामीण पाणी पुरिठा योजनेस प्रिासकिकय
मान्यता दे णयात आली आहे काय,
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(२) राषरीय ग्रामीण पेयजल काया्मातींगत
ा समाविष् असलेल्या शििर ६ गाींि प्रादे शिक
ग्रामीण पाणीपुरिठा योजना, तालुका ि जजल्हा अकोला, या योजनेच्या प्रस्तािािर छाननी

होऊन पत
ा ा अहिाल अगधक्षक अशभयींता, महाराषर जीिन प्रागधकरण, नागरी ि ग्रामीण
ू त
योजना मींडळ, अकोला याींनी पाणी पुरिठा ि स्िच्छता विभाग मुींबई याींच्याकडे दद.४.१२.२०१४
रोजी सादर केला आहे हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास,याबाबत िासनाने चौकिी कनन कोणती कायािाही केली आहे िा करणयात येत
आहे ,
(४) नसल्यास त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) नाही.
(२) होय.
(३) प्रस्तत
ु योजनेस प्रिासकीय मान्यतेबाबतची कायािाही सुन
ु आहे.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------डेंग्यु सा्ीला प्रततबांध िरण्यासाठी तनिृष्ट्ट प्रतीची षषधे
परु विणाऱयाांिर िारिाई िरणेबाबत

(५८)

*

३८२४

श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हे मांत टिले, श्री.प्रिाश गजशभये,

श्री.जगन्ना् शशांदे, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.राहुल नािेिर,
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांतराि
जाधि, श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.ख्िाजा बेग :

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण ि

षषधी द्रव्ये मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) डेंग्यु साथीला प्रनतबींध करणयासाठी पुरविणयात आलेली और्धे ननकृष् दजााची असल्याचे
माहे जानेिारी २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात डघडकीस आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननकृष् प्रतीची और्धे पुरविणाऱ्याींिर िासनाने कोणती कारिाई केली िा
करणयात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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पुणे आणण षरां गाबाद ये्ील शासिीय तांत्रतनिेतनमध्ये मेिॅरॉतनक्स
(५९)

अभ्यासिमासाठी शशक्षिाांची पदे भरण्याबाबत

*

३७६६

श्री.अमरशसांह

श्री.वििम िाळे , श्री.हे मांत टिले, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग,

पांडडत,

डॉ.सुधीर

ताांब,े

श्री.सततश

चव्हाण,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

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

दरु ाचणी :

(१) पुणे आणण औरीं गाबाद येथील िासकीय तींत्रननकेतनमध्ये मेकॅराननक्स अ्यास्म सन
ु

करणयाींत आला आहे , मात्र पात्र शिक्षकाींची कमतरता असल्याने सन २०१४-२०१५ या िर्ाात
सदर कोसासाठी प्रिेि प्रकि्या राबविली गेली नाही हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामाफात चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार मेकॅरॉननक्सचा अ्यास्म पूणा
क्षमतेने चालािा म्हणून िासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयाींत येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे अींित: खरे आहे .
(२) नाही.
(३) िासकीय तींत्रननकेतन, औरीं गाबाद या सींस्थेस अध्यापकाींच्या सेिा उपलब्ध कुनन ददल्या
आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------खामगाांि (जज.बुलडाणा) ये्ील ्ाम स्िच्छता अशभयानाअांतगचत अांगणिाडीची
(६०)

*

बक्षक्षसाची रक्िम प्रलांबज त असल्याबाबत

४०४५

श्री.पाांडुरां ग फांु डिर :

सन्माननीय पाणीपरु िठा आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजे राहुड, ता.खामगाींि, (जज.बुलडाणा) या अींगणिाडीला ग्राम स्िच्छता अशभयानाअींतगात
सन २०१०-२०११ ला विभागीय स्तरािरील द्वितीय ्माींकाचे बक्षक्षस जादहर होऊन बक्षक्षसाची
रक्कम प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर बक्षक्षसाची रक्कम अद्यापपािेतो सींबींधीत अींगणिाडी याींना दे णयात आली
नाही हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ३ िर्ाापासून बक्षक्षसाची रक्कम न दे णयाची कारणे काय,

(४) असल्यास, ्ाळा्ाळ करणाऱ्या सींबींधीत अगधकाऱ्याींिर िासनाने कोणती कारिाई केली िा
करणयात आहे ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) मौजे राहुड, ता.खामगाींि जज.बल
ु ढाणा या अींगणिाडीला ग्राम
स्िच्छता अशभयानाींतगात सन २००९-१० या िर्ाातील प्रथम ्माींकाचे बक्षीस जाहीर झाले आहे .
विभागस्तरािर केिळ प्रथम ्माकाींचे बक्षीस दे य आहे.
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(२), (३) ि (४) सींत गाडगेबाबा ग्राम स्िच्छता अशभयानाींतगात िासन ननणाय ्माींकः
अशभयान-१००८/प्र.्.१७७/पाप-ु १६, ददनाींक १५ सप््ें बर, २००८ अन्िये विभाग स्तरािर प्रथम

्माींक, जव्दतीय ्माींक ि तत
ु मे ुन.१०
ृ ीय ्माींकासाठी ननिडलेल्या ग्रामपींचायतीींना अन्
लाख, ुन.८ लाख ि ुन. ६ लाख तसेच विभाग स्तरािरील स्िच्छ िाळा ि अींगणिाडी याींना

अनु्मे ुन.१ लाख ि ुन.५० हजार या प्रमाणे अशभयानाींतगात विभाग स्तरािरील बक्षीसाींसाठी

ुन.२५ लाख, ५० हजार एिढ्या बक्षीस रकमेचे वितरण करणयात येते. तथावप, सन २००९-१०
मध्ये अमरािती विभाग स्तरािरील बक्षीसाींसाठी ुन.२४ लाख एिढ्या रकमेचे वितरण करणयात
आलेले आहे. विभागीय आयक्
ु त कायाालय, अमरािती विभाग याींनी त्याींच्या दद.२७.२.२०१५ च्या
पत्रान्िये उपरोक्त बक्षीस रक्कम अदा करणेबाबत कळविले आहे , यानुसार आिश्यक कायािाही
करणयात येत आहे.

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

(६१)

*

राज्यातील अनद
ु ान प्राप्त शाळाांची फेरतपासणी रद्द िरणेबाबत
२८२५

डॉ.अपूिच हहरे :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१) राज्यातील अनुदान पात्र िाळाींची फेरतपासणी रद्द व्हािी, या ि इतर अन्य मागणयाींसाठी
महाराषर राज्य (कायम) विनाअनद
ु ाननत िाळा कृती सशमतीच्या िहर िाखेने नाशिक

जजल्हागधकारी कायाालयासमोर ददनाींक १३ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास धरणे
धरणयाींत आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील कायम विनाअनुदाननत िाळाींना अनुदान दे णयाचे आदे ि मा.उच्च
न्यायालयाने माहे नाव्हे बर, २०१४ च्या दस
ु ऱ्या सप्ताहात िासनास ददले आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, १५ नोव्हें बर, २०११ च्या िासनननणायान्िये त्रयस्त सशमतीबाबत कोणतीही
तरतुद नसताींना अनुदान प्राप्त िाळाींची अिा सशमतीकडून फेरतपासणी करणयाींत येत आहे , हे
ही खरे आहे ,

(४) असल्यास, सदरहु फेरतपासणी त्िरीत थाींबिन
िासनाने अनद
ू
ु ान जादहर केलेल्या
सिािाळाींना अनुदान दे णे ि सन २०१४ साली ऑनलाईन पध्दतीने पात्र झालेल्या ि
अनुदानासाठी शिफारस झालेल्या सिा िाळाींना अनुदान दे णयासींदभाात िासनस्तरािुनन कोणती
कायािाही करणयात येत आहे िा येणार आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) होय, कायम विनाअनद
ु ान तत्िािर मान्यता ददलेल्या ज्या िाळा, मल्
ु याींकनाचे िासनाने

ठरिून ददलेले ननकर् पूणा कुन न िकल्यामुळे जजल्हास्तरािरील मुल्याींकन सशमतीने अपात्र
ठरविल्या होत्या त्या िाळाींच्या सींस्थाचालकाींनी मा.उच्च न्यायालयात रर् यागचका दाखल

केल्या होत्या. सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने एकबत्रत सुनािणी घेऊन ददनाींक ७
जानेिारी, २०१५ रोजी आदे ि ददले आहे त. त्यानुसार सींबींगधत शिक्षण सींस्थाींची सुनािणी घेऊन
त्याींच्या पात्रतेबाबत ननणाय घेणयाचे आदे ि ददले आहे त. त्यानस
ु ार कायािाही सुन
ु आहे .
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(३) ि (४) होय, िासन स्तरािुनन िाळाींना अनुदानास पात्र घोवर्त केल्यानींतर दे खील सदर
आदे िाची प्रत्यक्ष अींमलबजािणी करणयापूिी पुन्हा सींबींगधत िाळे ची तपासणी करणयात येईल,

असे अनद
ु ान आदे िात स्पष् नमद
ु करणयात आलेले आहे . त्यानस
ु ार त्रयस्थ सशमत्याींमाफात
तपासणया सुुन आहे त.

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

राज्य शासन “शशिछत्रपती पुरस्िार” विजेत्याांना ्ेट नोिरीत सामािून
घेण्यासाठी शासनाने िराियाची उपाययोजना

(६२)

*

३९४३

श्री.सततश चव्हाण, श्री.हे मांत टिले, श्री.सांहदप बाजोररया, डॉ.सुधीर ताांब,े

श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.वििम िाळे , श्री.अतनल भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय किडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्य िासन “शििछत्रपती पुरस्कार” विजेत्याींना थे् नोकरीत सामािून घेणयासाठी
धोरणात्मक ननणाय िासनाने घेतला आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयाींत येत आहे ि त्याींचे
स्िुनप काय,
(३) उद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ?
श्री. विनोद तािडे : (१), (२) ि (३) शििछत्रपती पुरस्कार विजेत्याींना िासन सेित
े थे् नोकरी
दे णयाबाबतचा कोणताही प्रस्ताि सद्य:जस्थतीत िासनाच्या विचाराधीन नाही. खेळाडून
ीं ा िासन
सेिेत थे् ननयक्
ु ती दे णयाबाबतच्या प्रचशलत तरतद
ू ीनस
ु ार आींतरराषरीय स्पधेमध्ये पदक प्राप्त

कुनन राज्याचे नाि उज्ज्िल केलेल्या अत्युच्च गुणित्ताधारक खेळाडुन
ीं ा िासन सेित
े थे्
ननयुक्ती दे णयात येते. सदर तरतूदीनुसार शििछत्रपती पुरस्कार प्राप्त करणारे खेळाडु थे्

ननयुक्तीसाठी पात्र ठरल्यास त्याींचाही थे् ननयुक्तीसाठी विचार केला जातो. तथावप केिळ

शििछत्रपती पुरस्कार प्राप्त केल्यामुळे खेळाडू िासन सेिेत थे् ननयुक्ती शमळणयासाठी पात्र
ठरत नाहीत.

----------------राज्यातील मराठी, इां्जी शाळे तील विद्यार्थयाांच्या पाठीिरील दप्तराचे ओझे िमी िरण्याबाबत
(६३)

*

२८५४

डॉ.नीलम गोऱहे , श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण पािसिर,

श्री.अतनल भोसले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.रामहरी

रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.शरद
रणवपसे, श्री.अशोि उफच भाई जगताप :
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील लहान मुलाींच्या पाठीिरील दप्तराचे ओझे कमी व्हािे यासाठी िासनाने ददनाींक

१७ एवप्रल, २००६ मध्ये राज्यातील सिा िाळाींना स्पष् आदे ि ददले असतानाही तसेच नागपूर
खींडपीठामध्ये ि्यापस्
ु तकाींचे विद्यार्थयांिर लादले जाणारे दप्तराचे ओझे हलके करािे यासाठी

यागचका दाखल करणयात आली होती, या यागचकेच्या अनुर्ींगाने कराियाच्या उपाययोजना ि
उपाययोजना करताना येणाऱ्या अडचणी याबाबत नेमके उपाय सच
ु विणयासाठी िासनाने सशमती
स्थापन करणयाचे आदे ि शिक्षण विभागास ददले असताना विद्यार्थयांचे पाठीिरील दप्तराचे
ओझे कमी झालेले नाही, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच, प्राथशमक िाळे त जाणाऱ्या मल
ु ाींना ि्याींचे ि नव्या नव्या प्रोजेक््च्या सामग्र
ु ीमळ
ु े
ओझे िाढत असल्याने पुणयातील अजस्थरोतज्ज्ञ डॉ.किकरण िे्े याींनी पाठीिरील दप्तराच्या

ओझ्याचा थे् पररणाम मुलाींच्या पाठीचा मणका आणण साींध्याींिर होत असल्याचे मत व्यक्त
केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, न्यायालयाच्या आदे िानस
ु ार सशमती स्थापन करणयात आली आहे काय तसेच
सशमतीिर कोणत्या क्षेत्रातील ि किकती जणाींची ननयुक्ती करणयात आली आहे ,

(४) असल्यास, ननयुक्ती करणयात आलेल्या सशमतीने िासनास कोणत्या शिफारिी ि सच
ू ना
सुचविल्या आहे त,
(५)

असल्यास, मुलाींच्या दप्तराचे ओझे कमी करणयासींदभाात असलेले िासनाच्या ननयमाींचे

कुठल्याही िाळे कडून पालन होत नसल्याचेही ननदिानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, प्रश्न भाग एक ि दोन बाबत िासनाने दप्तराचे ओझे कमी करणयाबाबत
कोणती कायािाही केली तसेच ज्या िाळा ननयमाींचे उल्लींघन करतात त्याींच्यािर कोणती
कारिाई करणयात आली,
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) िालेय विद्यार्थयांचे दप्तराचे ओझे कमी करणयाबाबत मा.उच्च
न्यायालय खींडपीठ, नागपूर येथे यागचका दाखल करणयात आली होती. त्यानुर्ींगाने िासनाने
िासन ननणाय २५ं११ं२०१४ अन्िये विद्यार्थयांच्या पाठीिरील दप्तराचे ओझे कमी करणयाच्या

अनर्
ु ींगाने कराियाच्या उपाययोजना याबाबत सशमती स्थापन करणयाचे ननदे ि ददले आहे त.
त्यानुसार शिक्षण सींचालक (प्राथशमक) याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती स्थापन करणयात आलेली
आहे .

(२) हे खरे आहे .
(३) ि (४) होय. सदर सशमतीमध्ये शिक्षण सींचालक (प्राथशमक) हे अध्यक्ष असन
ू इतर
सदस्याींमध्ये उपसींचालक, महाराषर राज्य िैक्षणणक सींिोधन ि प्रशिक्षण पररर्द, पुण,े

बालमानस िास्त्रातील एक तज्ञ, सींस्थाचालक प्रनतननधी, िाळा मुख्याध्यापक प्रनतननधी, पालक
प्रनतननधी, िैक्षणणक क्षेत्रात या विर्यािी सींबींगधत काया करणारा एक प्रनतननधी ि शिक्षण

उपसींचालक (प्राथशमक) अिा एकूण ८ जणाींचा समािेि असून सशमतीने िासनास अद्याप
कोणत्याही शिफारिी ि सच
ू ना केलेल्या नाहीत.
(५), (६) ि (७) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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(६४)

*

रत्नाधगरी जजल््यातील शाळाांना सांगणि सांचाचा पुरिठा िरण्याबाबत
३७९१

श्री.विजय धगरिर :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नागगरी जजल््यात सम
ु ारे २ हजार ७४८ जजल्हा पररर्दे च्या प्राथशमक िाळा आहे त, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर िाळाींना १ हजार १०३ सींगणक सींचाचा पुरिठा करणयात आलेला आहे
मात्र त्यापैकी केिळ ८०० िाळाींमध्ये सींगणक सींच अद्यापपयात सुुन आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) उिाररत ३०३ िाळाींमध्ये सींगणक सींच नादुन
ु स्त बनल्याने धळ
ु खात पडले असल्याचे ददनाींक
१५ जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सदर सींगणक दुन
ु स्तीविना पडून ठे िणयाची कारणे काय आहे त,
(५) असल्यास, याबाबत िासन कोणती कायािाही करणार आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१), (२) ि (३) हे खरे आहे .

(४) ि (५) एकूण ११०३ िाळाींपक
ै ी ९२७ िाळाींत लोकिगाणी, दे णगी इ. माफात तर १७६ िाळाींत
सिा शिक्षा अशभयान योजनेतन
ू सींगणक सींच दे णयात आले आहेत. लोकिगाणी ं दे णगी इ.
माफात प्राप्त झालेल्या सींगणक सींचाींपैकी २६५ िाळातील तर सिा शिक्षा अशभयान योजनेतून
प्राप्त सींगणक सींचाींपक
ै ी ३८ सींच नादुन
ु स्त आहे त.

सदर िाळाींमधील नादुन
ु स्त सींगणकाींपैकी बहुताींिी सींगणक हे सन २००३ पासून पुरिठा
केलेले असल्याचे त्याचे स्पेअर पा्ा स जन
ु े असल्याने उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे सींगणकाींची
दुन
स्
ती
करणे
िक्
य
होत
नाही.
सिा
शिक्षा अशभयान योजनेतन
शमळालेल्या नादुन
ु
ू
ु स्त
सींगणकाींची दुन
ु स्ती कुनन घेणयाबाबत सींबींगधत िाळाींच्या मख्
ु याध्यापकाींना सूचना दे णयात
आलेल्या आहे त.

----------------राज्यातील िेतन प्ि ि भविष्ट्य तनिाचह तनधी िायाचलयासाठी

(६५)

*

िाझीि िमचचारीिांद
ृ मांजरु िरण्याबाबत
३५३२

अॅड.तनरां जन डािखरे :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) िासन आदे िानुसार राज्यातील जजल्हा पररर्दाींच्या शिक्षण विभागाअींतगात िेतन पथक ि

भविषय ननिााह ननधी कायाालयासाठी सन १९७२ मध्ये कमाचारी आकृती बींध ननजश्चत करणयात
आला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन १९७२ ते सन २०१४ या कालािधीत सिा जजल््यातील िाळाींच्या सींख्येत
मोठ्या प्रमाणात िाढ होऊन कमाचारीिींद
ृ ाच्या सींख्येत मात्र अद्याप िाढ करणयात आलेली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जजल्हा रायगड येथे सन १९७२ मध्ये असलेल्या ५० िाळािुनन सद्य:जस्थतीत
३०० िाळा चालविणयात जात आहे त ि त्यासाठी दे खील अद्याप ११ कमाचारी पदे मींजूर
असल्याने या िाळामधील शिक्षक ि शिक्षकेतर कमाचाऱ्याींच्या िेतन ि भविषय ननिााह

ननधीतील रक्कमा सहा-सहा मदहने शमळत नसल्याच्या त्ारी सींबींगधताींनी केल्या असल्याचे
माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये ननदिानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) त्याचप्रमाणे रायगड येथील िेतन पथक कायाालयात कमाचारीिींद
ृ िाढिून शमळणयाबाबत

तेथील कायाालय प्रिासनाने जजल्हागधकारी, रायगड, मुख्य कायाकारी अगधकारी, जजल्हापररर्द,

रायगड तसेच सगचि, िालेय शिक्षण विभाग, मींत्रालय याींचेकडे गेल्यािर्ांपासन
ू आतापािेतो

अनेकदा प्रस्ताि पाठिून दे खील त्याप्रकरणी अद्याप कायािाही करणयात आलेली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याप्रकरणी चौकिी करणयात आली आहे काय ि त्यामध्ये काय आढळून आले,

(६) त्यानस
ु ार सदर कायाालयातील कमाचारी आकृतीबींध िाढविणयाबाबत िासनाने ननणाय घेतला
आहे काय, सदर ननणायाचे स्िुनप काय आहे ि नसल्यास, कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे .
(३) िेतन ि भविषय ननिााह ननधी पथक कायाालयाबाबत त्ारी आहे त.
(४), (५) ि (६) िासनाच्या प्रचशलत धोरणानस
ु ार आयुक्त, शिक्षण, पुणे या कायाालयात
छाननी करणयात येत आहे.

----------------मुांबई मराठी ्ां्सां्हालयाची इमारतीचा पन
ु विचिासाबाबत
(६६)

*

२९८५

श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच

भाई जगताप, डॉ.सुधीर ताांबे :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मुींबईतील दादरच्या डडशसल्व्हा रोडिरील मुींबई मराठी ग्रींथसींग्रहालयाला लागलेल्या आगीमुळे
ग्रींथालय सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीिर आला असून ऐनतहाशसक ग्रींथसींपदे चा दशु माळ ठे िा असलेले हे

ग्रींथसींग्रहालय बींद होणयाच्या मागाािर असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मींब
ु ई मराठी ग्रींथसींग्रहालयाची इमारतीचा पन
ु विाकासाचा प्रश्न प्रलींबबत आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग १ ि २ बाबत चौकिी करणयात आली काय,
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले ि त्यानुसार मुींबई मराठी ग्रींथालय पुिि
ा त सुुन
करणयाबाबत िासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे ,

(५) अद्याप, कोणतीच कायािाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) नाही.
(२) नाही.
(३) प्रश्न भाग १ बाबत मींब
ु ई मराठी ग्रींथसींग्रहालयाची जजल्हा ग्रींथालय अगधकारी कायाालय,
मुींबई

याींच्याकडून

पाहणी

करणयात

आली

अजग्निमन यींत्रणा अद्ययाित केली आहे.
प्रश्न भाग २ बाबत प्रश्न उद््ाित नाही.

आहे .

सदर

ग्रींथालयाने

सुरक्षक्षततेच्यादृष्ीने
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(४) मुींबई मराठी ग्रींथसींग्रहालयाला आग लागलेली नसन
ू , तेथील तळमजल्यािरील ्ाय्न
िोुनमच्या इलेक्रीक विद्युत फलकामध्ये झालेल्या िॉ्ा सकम्मुळे आग लागली होती.

त्यामध्ये मींब
ु ई मराठी ग्रींथसींग्रहालयाच्या अींतगात भागाचे ि ग्रींथसींपदे चे कोणतेही नक
ु सान
झालेले नाही. हे ग्रींथालय सद्यःजस्थतीत सुन आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

(६७)

*

चांद्रपूर जजल््यातील प्रदष
ू णािर िराियाची उपाययोजना
३९६३

श्री.राजेंद्र मुळि, श्रीमती शोभाताई फडणिीस :

सन्माननीय पयाचिरण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

केंद्रीय प्रदर्
ु ण महामींडळाच्या सव्हे क्षणानुसार सध्या दे िातील सिाागधक प्रदवू र्त िहराींमध्ये

चींद्रपूर चौर्थया ्माींकािर असून हिेत २.५ माय्ोमी्रपेक्षा कमी व्यासाच्या सुक्मकणाींचे
(पीएम २.५) प्रमाण ७६ असल्याचे जागनतक आरोग्य सींघ्नेने ९१ दे िातील १६०० िहराींचा
अ्यास कुनन केल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे , हे
खरे आहे काय
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले ि तदनस
ु ार िासनाने कोणती कायािाही केली िा
करणयात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) केंद्रीय पयाािरण ि िन मींत्रालय, निी ददल्ली याींच्या ददनाींक १३
जानेिारी, २०१० च्या कायाालयीन आदे िान्िये चींद्रपरू दे िातील सिाागधक प्रदवू र्त िहराींमध्ये
चौर्थया ्माींकािर होते.

तसेच जागनतक आरोग्य सींघ्नेने केलेल्या अ्यासानुसार चींद्रपूर येथील हिेत २.५

माय्ोमी्र पेक्षा कमी व्यासाच्या सुक्म कणाींचे (पीएम २.५) प्रमाण ७६ असल्याचे नमूद
आहे .

(२) ि (३) केंद्र िासनाच्या ददनाींक १३ जानेिारी, २०१० रोजीच्या कायाालयीन आदे िाव्दारे
उद्योग उभारणीकरीतांउद्योगाचे विस्तारीकरण करणयाकरीता प्रदवू र्त क्षेत्रात बींदी घालणयात

आलेली आहे . प्रदर्
ू ण पातळी ननयींबत्रत ठे िणयासाठी चींद्रपूर कृती आराखड्यानुसार कायािाही

करणयात येत असून सन २०१३ रोजी केंद्रीय प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळाने केलेल्या सिेक्षणानुसार
चींद्रपरू िहराचे ‘समग्र पयाािरण प्रदर्
ू ण मल्
ु य (CEPI)’ ८३.८८ िुनन ८१.९० एिढे झालेले
असून सद्यःजस्थतीत चींद्रपूर चौर्थया ्माींकािुनन सहाव्या ्माींकािर आलेले आहे .

याशििाय चींद्रपूर जजल््यातील औद्योगगक क्षेत्राकरीता हिेच्या गुणित्तेचे व्यिस्थापन ि

आराखडा बनविणयाकरीता भारतीय प्रोद्योगगकी सींस्थान मुींबई ि राषरीय पयाािरण अशभयाींबत्रकी
अनुसींधान सींस्था याींना कायाादेि प्रदान केलेला आहे ि सदर काया अींनतम ्प्यात आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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(६८)

*

चांद्रपूर जजल्हयात प्रौझ शशक्षणाच्या माध्यमातून नागरीिाांना साक्षर िरण्याबाबत
२९५४

श्रीमती शोभाताई फडणिीस :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चींद्रपूर जजल्हयात िासनाने प्रौढ शिक्षणाच्या माध्यमातून नागरीकाींना साक्षर करणयाच्या

दृष्ीकोनातून ननरीं तर शिक्षण विभाग सुन कुननही चींद्रपूर जजल्हयात सन २०११ च्या
जनगणनेनुसार २५ ्क्के ग्रामीण तर १२ ्क्के नागरी क्षेत्रातील नागरीक अशिक्षीत असल्याचे
ददनाींक १२ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

साक्षरतेचे

प्रमाण

िाढणयाकरीता

िासनाने

लाखो

ुनपये

खचा

कुननही

अगधकाऱ्याींच्या ननयोजन िुन्य धोरणामुळे जजल्हा मागे पडल्याचे ददसते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, त्याबाबत िासन ठोस उपाययोजना करणार आहे काय,
(४) नसल्यास, याबाबत विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) ि (२) सन २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे राज्याची ग्रामीण साक्षरता
७७.०९% ि िहरी साक्षरता ८९.८४% असून चींद्रपूर जजल््याची ग्रामीण साक्षरता ७६.७७% ि
िहरी साक्षरता ८९.७३% आहे. हे पाहता चींद्रपूर जजल्हा राज्याच्या साक्षरतेच्या जिळपास
असल्याने जजल्हा मागे पडला आहे , असे म्हणणे उगचत होणार नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------(६९)

*

माांझळ (जज.नाशशि) ये्े जलस्िराज्य प्रिल्पात झालेला रष्ष्ट्राचार
३१११

श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच

भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.राजेंद्र मुळि :
सन्माननीय पाणीपरु िठा आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नागपूरतील

माींढळ

येथे

जलस्िराज्य

प्रकल्पाची

कामे

पूणा

झाली

असली

तरी

नागररकापयंत एक थेंबही पाणी पोहोचले नसल्याने जलस्िराज्य प्रकल्पाच्या कामात लाखो
नपयाींचा भ्रषराचार झाला असल्याचे माहे जानेिारी २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदिानास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, जजल्हा पररर्दे ने भ्रषराचारात सामील ओींकार पॉशलमास कींपनीविनध्द कुही
पोशलस ठाणयात त्ार नोंदीिली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी दोर्ी आढळून येणाऱ्या सींबींगधतािर िासनाने काय कायािाही
केली आहे िा करणार आहे ,

(४) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायािाही केली नसल्यास त्याची सिासाधारण कारणे काय
आहे त ?
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींित: खरे आहे .
मौ. माींढळ येथील जलस्िराज्य प्रकल्पाींतगात करणयात आलेल्या पाणी पुरिठा

योजनेत िापरणयात आलेले पाईप्स ननकृष् दजााचे असल्याचे जानेिारी, २०११ मध्ये ननदिानास
आले.

(२) ि (३) होय. पाईप उत्पादक कींपनी मे.ओींकार पॉलीमसा ि पाईप्स पुरिठादार मे. मदन

एजन्सीज, नागपूर याींचेविुनध्द पोलीस स््े िन, कुही येथे भा.दीं .वि.कलम ३४ ि ४२० अन्िये

दद. ०६/०१/२०१५ रोजी गुन्हा ्. ३/२०१५ दाखल करणयात आला आहे . सदर गुन््याचा पोलीस
तपास सुन
ु आहे.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------िला सांचालनालयाांतगचत िला महाविद्यालयातील अधधव्याख्यात्याांना बत्रस्तरीय िेतनश्रेणी ि
(७०)

*

इतर आध्चि सोयी सिलती तात्िाळ लागू िरण्याबाबत
२७५०

श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामना् मोते :

सन्माननीय उच्च

ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील ४ कला महाविद्यालयातील अगधव्याख्यात्याींना बत्रस्तरीय िेतनश्रेणी लागू
करणयात आली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने बत्रस्तरीय िेतनश्रेणी ऐिजी आश्िाशसत प्रगती
योजना चुकीच्या पध्दतीने लागू केली तसेच चुकीने लागू केलेल्या आश्िाशसत प्रगती योजनेची
िसुली करणयाचे आदे ि वित्त मींत्रालयाने ददले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

तसेच

न्यायालयात

महाराषर राज्य
दाखल

प्रिासनीक

यागचकेिर

ननणाय

न्यायागधकरण (मॅ्)
दे ऊन

प्रिासकीय

औरीं गाबाद खींडपीठ
कला

याींनी

महाविद्यालयातील

अगधव्याख्यात्याींना अणखल भारतीय तींत्र शिक्षण पररर्दे ची बत्रस्तरीय िेतनश्रेणी ि सिा आगथाक
लाभ १९८६ पासून दे णयाबाबतचा ननणाय ददला, हे ही खरे आहे काय,

(४) या ननणायाविुनध्द िासनाने मा.उच्च न्यायालय खींडपीठ औरीं गाबाद मध्ये यागचका ्.
४९७७/२००४ ि ४९७८/२००४ हया यागचका दाखल केल्या असल्याने अींनतम ननणाय प्रलींबबत आहे,
हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, अगधव्याख्यात्याींना बत्रस्तरीय िेतनश्रेणी लागू करणयाच्या दृष्ीने यागचका मागे
घेणयाबाबत िासनाची भूशमका काय आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४) होय.
(५) सदर प्रकरणी िासनाने मा. उच्च न्यायालयामध्ये यागचका दाखल केली असल्याने सदर
यागचका मागे घेणयाबाबतचा प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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ठाणे जजल्हयातील खाजगी प्रा्शमि शाळाांमध्ये शशक्षिेत्तर
(७१)

*

िमचचाऱयाांना अततररक्त ठरविण्यात आल्याबाबत
३०१६

श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त,

डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.हररशसांग राठोड, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण

(१) ठाणे जजल्हयातील खाजगी प्राथशमक िाळाींमध्ये काम करणाऱ्या १७० शिक्षक ि शिक्षकेतर
कमाचाऱ्याींना अनतररक्त ठरविणयात येिन
ू त्याींना मागील तीन मदहन्यापासन
ू पासन
ू िेतन
दे णयात आले नसल्यामळ
ु े त्याींच्यािर उपासमारीची िेळ आली असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिानास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, सदरहू शिक्षक शिक्षकेतर कमाचारी याींना तातडीने िेतन शमळणयाबाबत िासनाने
कोणती तातडीची कायािाही केली िा करणयात येत आहे ,
(४) अद्याप, कोणतीच कायािाही करणयात आली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अींित: खरे आहे .
(२) होय.
(३) ि (४) सदर शिक्षकाींचे िेतन अदा करणयात आले आहे .
----------------ठाणे जजल््याचे विभाजन िरून नविन अजस्तत्िात आलेल्या पालघर जजल््यात शशक्षण
विभागात ररक्त असलेली पदे
(७२)

*

३०८७

अॅड.अतनल परब, श्री.जगन्ना् शशांदे, श्री.जनाचदन चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त,

श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुतनल तटिरे , श्री.हे मांत टिले,
श्री.राहुल नािेिर, श्री.मझ
ु फ्फर हुसैन सय्यद :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

(१) ठाणे जजल््याचे विभाजन कनन नविन अजस्तत्िात आलेल्या पालघर जजल््यात ३ हजार
िाळाींमध्ये शिक्षणागधकारी याींचे पद िगळता अन्य पदे भरली नसल्याने जजल््यातील आठ
तालुक्यातील १३६ अनुदाननत िाळाींचे काम बींद असल्याचे ददनाींक १८ जानेिारी, २०१५ रोजी िा
त्यासुमारास ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनुर्ग
ीं ाने ररक्त पदे भरणयाबाबत िासनाने कोणती कायािाही केली
िा करणयात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त

?
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श्री. विनोद तािडे : (१) दद. १७.०१.२०१५ च्या ननिेदनान्िये कामकाज बींद असल्याची बाब मा.
लोकप्रनतननधीींनी िासनाच्या ननदिानास आणली आहे . परीं तू उपलब्ध कमाचा-याींकडून दै नींददन
कामकाज पार पाडणयात येत आहे.

(२), (३) ि (४) निननशमात पालघर जजल््यातील विभागाच्या सींबींगधत कायाालयातील ररक्त पदे
भरणयाची कायािाही सुुन आहे .

(७३)

*

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

राज्यात अन्न सुरक्षा िायद्याअांतगचत अन्न आयोगाची स््ापना िरण्याबाबत
४९१२

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण

पािसिर, श्री.अतनल भोसले :

सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात अन्न सुरक्षा कायद्याअींतगात अन्न आयोगाची स्थापना करणयात आली नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदे ि ददनाींक २ डडसेंबर, २०१४ च्या नस
ु ार आयोगाची
स्थापना करणे बींधनकारक आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या ननणायानस
ु ार अन्न आयोगाची तातडीने स्थापना
करणेबाबत कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे,

(४) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) होय, तथावप राज्य अन्न आयोगाचे कामकाज पाहणयासाठी सगचि
(अन्न, नागरी परु िठा ि ग्राहक सींरक्षण विभाग) याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती गठीत
करणयात आलेली आहे.

(२) राषरीय अन्नसुरक्षा अगधननयम, २०१३ नुसार सदर आयोगाची स्थापना करणे बींधनकारक
आहे .

(३) ि (४) राज्य अन्न आयोगाच्या स्थापनेची बाब िासनाच्या विचाराधीन आहे.
-----------------

(७४)

*

जगताप :
काय :-

आणी ि यितमाळ तालुक्यात राष्ट्रीय पेयजल योजनेमध्ये झालेला अपहार
३३२६

श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच भाई

सन्माननीय पाणीपरु िठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) आणी ि यितमाळ (जज.यितमाळ) तालुक्यात राषरीय पेयजल योजनेमध्ये तीन को्ी

ुनपयाींचा अपहार झाल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) तसेच काही दठकाणी काम न करताच परस्पर ननधी खचा केल्याचे आढळून आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

52

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले ि अपहार करणाऱ्या कमाचाऱ्याींिर िासनाने
कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे ,

(५) अद्याप कायािाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींितः खरे आहे .
पुरिठा

आणणा ि यितमाळ तालुक्यातील राषरीय ग्रामीण पेयजल काया्माींतगात पाणी

योजनाींच्या

कामाच्या

ननदिानास आले.

मुल्याींकनात

ुन.५५,६५,०४६/-

ुनपयाींची

तफाित

असल्याचे

(२) नाही.
(३) ि (४) आणणा ि यितमाळ तालुक्यातील राषरीय ग्रामीण पेयजल काया्माींतगात ११

गािाींतील पाणी पुरिठा योजनाींच्या कामाच्या मुल्याींकनात ुन. ५५,६५,०५६ /- ुनपयाींची तफाित
ददसून आली आहे .

सदर ११ गािाींपैकी एका गािातील ग्राम आरोग्य पाणी परु िठा ि स्िच्छता

सशमतीिर (FIR) सींबधीत पोलीस स््े िन मध्ये दाखल करणयात आला आहे . उिाररत गािातील

ग्राम आरोग्य पाणी पुरिठा ि स्िच्छता सशमतीकडून िसुल पात्र रक्कम िसल
ु ीकरणयासाठी
कायािाही करणयाचे आदे ि सींबींगधत ग् विकास अगधकारी याींना दे णयात आलेले आहे त.
(५) प्रश्प उद््ाित नाही.
----------------लोणी िाळभोर जज.नगर ये्ील जजल्हा पररषदे च्या प्रा्शमि
(७५)

*

जगताप :

विभागाचा तनिाल जाहहर िरण्याबाबत
३१६९

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

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लोणी काळभोर (जज.अहमदनगर) येथील जजल्हा पररर्दे च्या प्राथशमक शिक्षण विभागाने
नतसरीतील विद्यार्थयांसाठी घेणयात आलेल्या प्रज्ञा िोध पररक्षेचे पेपर तपासणयासाठी खासगी
कींत्रा्दाराींना दे णयात आले मात्र त्याींनी आठ मदहन्यानींतरही ननकाल जादहर केलेला नसल्याचे
माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले ि त्यानुसार दोर्ी आढळून येणाऱ्या कींत्रा्दारािर
कारिाई करणयाबाबत तसेच प्रज्ञा िोध पररक्षेत ननकाल त्िररत लािणयाबाबत िासनाने कोणती
तातडीची कायािाही केली िा करणयात येत आहे ,
(४) असल्यास, कोणतीच कारिाई करणयात आली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) लोणी काळभोर जज.पुणे येथे सदर बाब ननदिानास आलेली आहे .
(२) होय.
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(३) सींबींगधत ठे केदाराची अनामत रक्कम जप्त करणयात आलेली असून त्या ठे केदाराचे नाि
काळ्या यादीत समाविष् करणयाची प्रकि्या चालू आहे . तसेच सींबगीं धत ठे केदाराविुनद्ध फौजदारी
गन्
ु हा दाखल करणयाची कायािाही सन
ु आहे ि प्रज्ञािोध पररक्षेचा ननकाल तयार करणयात
आलेला असून प्रशसद्ध करणयात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------परभणी ि हहांगोली जजल््यात तनमचल भारत अशभयानाांतगचत
(७६)

*

्ामीण भागात शौचालय बाांधण्याबाबत
२७९५

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश चव्हाण, श्री.वििम

िाळे : सन्माननीय पाणीपरु िठा आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ननमाल भारत अशभयानाींतगात ग्रामीण भागात राबविणयात येत असलेल्या िौचालय
बाींधकामासाठी अगधकारी ि प्रिासकीय यींत्रणा उदासीन असल्यामळ
ु े परभणी ि दहींगोली
जजल््यात जानेिारी, २०१५ अखेर केिळ १० ते १५ ्क्के उदद्दषट्येपत
ु ी झाली हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केिळ कागदोपत्री योजनेची प्रशसध्दी कुनन प्रत्यक्षात उदद्दष् पुतीसाठी उदाशसन
असणाऱ्या अगधकारी, कमाचारी ि यींत्रणाची चौकिी केली आहे काय,

(३) असल्यास, या कामी ददरीं गाई करणाऱ्या दोर्ी अगधकारी, कमाचारी ि यींत्रणाविुनध्द
िासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर :

(१) हे खरे नाही.

जानेिारी, २०१५ अखेर परभणी जजल््यामध्ये २६ % उददृष्पुती झाली असून दहींगोली

जजल््यात २५.३५% इतकी उदद्दष्पत
ु ी साध्य झाली आहे .
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------

(७७)

*

षरां गाबाद ये्ील अजांठा गुफाांची पािसाांमळ
ु े झालेली दरु िस््ा
५४४९

श्री.सभ
ु ाष झाांबड :

सन्माननीय साांस्िृतति िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) औरीं गाबाद येथील अजींठा गुफाींची पािसामुळे दरु िस्था झाल्याने त्याींच्या सींिधानासाठी

आिश्यक उपाययोजना करणयाकररता योग्य ती कायािाही करणयात येईल अिी ग्िाही सींबींगधत
मींत्री महोदयाींनी ददली असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने काय कायािाही केली िा करणयात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) नाही,
अजींठा लेणया या राषरीय सींरक्षक्षत स्मारक असून त्या भारतीय पुरातत्ि सिेक्षण

मींडल औरीं गाबाद याींच्या अखत्यारीत येतात. अगधक्षक परु ातत्िविद् याींनी ददलेल्या मादहतीनस
ु ार
सदर लेणयाींचे सींिधान सातत्याने केले जात असून लेणया सुजस्थतीत आहे त.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------जजल्हा पररषद सोलापरू अांतगचत विनाअनद
ु ातनत शाळाांमध्ये बबांदन
ू ामािली डािलन
ू

(७८)

*

मान्यता हदलेल्या शशक्षि शशक्षिेत्तर िमचचारी सेिा सांरक्षणाबाबत

४५४१

श्री.दत्तात्रय सािांत :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

जजल्हा

पररर्द

सोलापरू अींतगात

विनाअनद
ु ाननत

िाळाींमध्ये

बबींदन
ु ामािली

शिक्षणागधकारी याींनी िैयजक्तक मान्यता ददल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

डािलन
ू

(२) असल्यास, १० ते १२ िर्े विनािेतन काम करणाऱ्या परीं तु िैयजक्तक मान्यता असलेल्या
शिक्षक ि शिक्षकेतर कमाचाऱ्याींना िासन सेिा सींरक्षण दे णार आहे काय,

(३) असल्यास, या शिक्षक ि शिक्षकेतर कमाचाऱ्याींच्या विनाअनुदाननत िाळाींना िासन अनुदान
दे णार आहे काय,

(४) नसल्यास, अिी बबींद ू नामािली डािलून शिक्षक ि शिक्षकेतर कमाचाऱ्याींना िैयजक्तक
मान्यता दे णयामागे शिक्षणागधकाऱ्याींचे प्रयोजन काय,
(५) याबाबत िासनाचे पुढील धोरण काय आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) जजल्हा पररर्द सोलापूर अींतगात कायम विनाअनुदान तत्िािर
असताना मान्यता दे णयात आल्या आहे त.
(२) नाही.
(३) ज्या िाळाींनी बबींदन
ू ामािलीनुसार पदभरती केली आहे अिा िाळाींना मुल्याींकनानुसार
तपासून अनुदान दे णयात येत.े

(४) सदर विनाअनद
ु ाननत िाळा या िासनाने कायम विनाअनद
ु ान म्हणन
ू मींजरू केल्या होत्या.
सदर िाळे मध्ये

विद्यार्थयांना शिकविणयासाठी मागासिगीय शिक्षक उपलब्ध नव्हते ि

विद्यार्थयांचे िैक्षणणक नुकसान होऊ नये यासाठी सींस्थेने ननयुक्त केलेल्या बबींद ू नामािली
मध्ये दिाविलेल्या आरक्षणा व्यनतररक्त शिक्षकाींना मान्यता दे णयात आल्या.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------राज्याची उच्च शशक्षण प्रणाली सध
ु ारण्याबाबत िेळिर सशमतीच्या शशफारशीबाबत

(७९)

*

४६००

श्री.जगन्ना् शशांदे, श्री.जनाचदन चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच

भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.सुधीर ताांबे :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री
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(१) राज्यातील प्रादे शिक समतोल विकास प्रश्नाबाबत राज्यातील उच्च शिक्षण प्रणाली
खेदकारक असल्याची ्ीका केळकर सशमतीने िासनास ददलेल्या अहिालात केली आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) आददिासी भागात पदहलीपासन
ू इींग्रजी शिक्षण बींद करािे राज्यातील सिा अ्यास्मामध्ये
आददिासी सींस्कृतीचा समािेि करािा, अिी शिफारिीही करणयात आल्या आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) उच्च शिक्षणासाठी यापूिी स्थापन करणयात आलेल्या शिफारिीची अींमलबजािणी करणयात
यािी यासह राज्यातील उच्च शिक्षणासाठी अनेक शिफारिी केलेल्या आहे त, हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, सदरहू अहिालातील उच्च शिक्षणाविर्यक केलेल्या शिफारिीबाबत िासनाने
कोणकोणते ननणाय घेतले आहे त,
(५) अद्यापी सदरहू शिफारिीनर्
ीं ाने ननणाय घेतले नसल्यास त्याची सिासाधारण कारणे काय
ु ग
आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) नाही.
(२) आददिासी मुलाींना मातभ
ृ ार्ेतून प्राथशमक शिक्षण ददले पादहजे ि इयत्ता नतसरी किकीं िा

चौथीपासून इतर भार्ा शिकविणयास सुुनिात करािी. तसेच आददिासी बालकाींचा अ्यास्म,
पाठयपस्
ु तके ि शिक्षक हे आददिासी सींस्कृतीची अनक
ु ु लररत्या शिक्षण दे णारे असािे अिा
आियाच्या शिफारिी केळकर सशमतीच्या अहिालात करणयात आल्या आहे त.
(३) होय.
(४) ि (५) शिफारिी विचाराधीन आहे त.
-----------------

(८०)

*

िोिणात निीन भात खरे दी िेंद्र सरु
ु िरण्याबाबत
५४३९

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.जयांत पाटील :

सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा ि

्ाहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोकणातील भातिेती हा प्रमख
ु व्यिसाय असून िर्ाातून एकदाच हे पीक घेतले जाते ि

िर्ाभर ्या वपकािर िेतकऱ्याींची उपजजविका अिलींबन
ू असते मात्र सन २०१३ पासन
ू िासनाचे
भात खरे दी केंद्र बींद असल्याने रायगड जजल््यातील मुुनड-जींजजरा ि अशलबाग येथील
िेतकऱ्याींची भातवि्ीबाबत गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या समस्येिर पयााय म्हणून निीन भात खरे दी केंद्र सुुन करणयाबाबत िासनाने
कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीही कायािाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) किकमान आधारभूत किकीं मत खरे दी योजना ही केंद्र िासनाची योजना
असून, या योजनेंतगात खरीप पणन हीं गाम २०१४-१५ साठी धानंभरडधान्य खरे दी करणयासाठी
ददनाींक ३०.१०.२०१४ च्या िासन ननणायान्िये आदे ि ननगाशमत करणयात आले आहे त.
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गतिर्ी खरे दी केलेला धान अशभकताा सींस्थाींच्या गोदामात तसाच शिल्लक आहे.
त्यामुळे निीन हीं गामातील खरे दी केलेला धान साठिणूक करणयास गोदाम व्यिस्था उपलब्ध
नसल्याने चालू खरीप पणन हीं गाम २०१४-१५ मधील धान खरे दी सुन
ु करता आलेली नाही.

(२) गत खरीप पणन हीं गामातील भरडाईविना शिल्लक धानाची विल्हे िा् लािणयासाठी त्याची
जाहीर ई-ननविदा प्रकि्येद्िारे वि्ी करणयाची कायािाही चालू आहे .

त्याचप्रमाणे जजल्हागधकारी, रायगड याींचक
े डे धान साठिणक
ू ीसाठी अनतररक्त गोदाम

उपलब्ध कुनन दे णयाची मागणीदे खील अशभकताा सींस्थाींमाफात करणयात आली आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------राज्यातील नगरपाशलिामधील उच्चमाध्यशमि शशक्षिाांना
(८१)

*

१९९६ पासून सुधाररत िेतनश्रेणी दे ण्याबाबत
५४९०

श्री.श्रीिाांत दे शपाांडे :

खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

नगरपाशलकामधील

उच्च

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
माध्यशमक

शिक्षकाींना

१९९६

पासून

सुधाररत

िेतनश्रेणी (काल्पननक) चा लाभ शमळािा अिी मागणी ननिेदनाद्िारे ददनाींक ६ फेब्रि
ु ारी, २०१५
रोजी िा त्यासुमारास अमरािती विभाग शिक्षक आघाडीच्या ितीने केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर ननिेदनाच्या अनर्
ु ींगाने िासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय, हे खरे आहे ,
िासनाच्या ददनाींक २६.०२.२०१४ च्या िासन ननणायान्िये राज्यातील सिा उच्च
माध्यशमक शिक्षकाींना ददनाींक ०१.०१.१९९६ पासून बत्रस्तरीय िेतनश्रेणीचे लाभ अनुज्ञेय
करणयात आलेले आहे त.

(२) यासींदभाात तपासणी कुनन कायािाही करणयात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------सांस््ाचालिाांिडून शशक्षिाांचा जाणीिपूिि
च ि तनयमबा्या पध्दतीने छळ होत असल्याबाबत
(८२)

*

३२५९

श्री.रामना् मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपि
ू च हहरे :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) स्ि.बाबूराि बोऱ्हाडे एज्युकेिन सींस्था, उल्हासनगर-४ सींस्थेच्या विविध िाळाींमधील
शिक्षकाींचा जाणीिपूिक
ा छळ होत असल्याबाबतचे ननिेदन लोकप्रनतननधीनी मा.शिक्षण आयुक्त,
शिक्षण सींचालक, शिक्षण सगचि याींना दद. १९ जानेिारी २०१५ रोजी ददले आहे हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, ननिेदनाच्या अनुर्ग
ीं ाने काय कायािाही करणयात आली आहे ,

(३) शिक्षकाींच्या ननयमबा्य बदल्या करणे, स्िेच्छाननित्ृ ती घेणयास भाग पाडणे, सेिा समाप्त
करणे, सेिा ननित्ृ ती िेतनासाठी प्रस्ताि न पाठविणे इत्यादी कारणाींबद्दल सींस्थेविनध्द कोणती
कारिाई करणयात आली आहे ,

(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२), (३) ि (४) प्रस्तुत प्रकरणी चौकिी करणयात येत आहे.
-----------------

मुांबई विद्यापीठाांतगचत मराठी विषयाच्या पीएच.डी. प्रिेशासाठीच्या िेळी
(८३)

*

चव्हाण :

घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा तनिाल शुन्य टक्िे लागल्याबाबत

२६६०

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे , श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई विद्यापीठाींतगात मराठी विर्याच्या पीएच.डी. प्रिेिासाठीच्या िेळी घेणयात आलेल्या

परीक्षेचा ननकाल िुन्य ्क्के लागल्याची बाब ददनाींक १५ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्या
सुमारास ननदिानास आली , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मराठी भार्ेचे सींिधान, प्रचार व्हािा यासाठी राज्य िासन प्रयत्न करीत
असतानाच िन्
ु य ्क्के ननकाल लागल्याची बाब गींभीर आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) सदरची परीक्षा बहुपयाायी उत्तरे स्िुनपाची असतानासुध्दा िुन्य ्क्के ननकाल लागल्याने
मराठी भार्ेची गळचेपी करणयासाठी जाणीिपुिक
ा प्रयत्न होत असल्याचे ननदिानास आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िासनाची याबाबतची भशू मका काय आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) ि (४) हे खरे नाही.
सदरची परीक्षा फक्त बहूपयाायी स्िुनपाची नसून बहुपयाायी, लघुत्तरी ि ददघोत्तरी अिा

स्िुनपाची आहे .

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

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय, नागपूर ये्े एक्स-रे कफल्मचा
(८४)

*

िारां िार होत असलेला तुटिडा

२६८४

श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.शमतेश भाांगडडया :

सन्माननीय

िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील िासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि ुनग्णालयातील क्ष-किकरण विभागातील
एक्स-रे मशिन बींद असल्याचे ददनाींक ६ जानेिारी, २०१५ रोजी ननदिानास आले, हे खरे आहे
काय,
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(२) तसेच नागपूर येथील िासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय, अनतवििेर्ोपचार ुनग्णालय ि

मेयो इींददरा गाींधी ुनग्णालय येथील एक्स-रे किफल्मंसजजाकल सादहत्यंऔर्धी आददींचा तु्िडा
ननमााण झाला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासकीय दर करार सींपुष्ात आल्यामळ
ु े अगधषठाताींना और्धाींकरीता ि िल्य
गचकिकत्सेकरीता आिश्यक साधनाींकररता सींचालकाींची परिानगी घ्यािी लागत आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, ्दयरोग गचकिकत्सािास्त्र करीता िापरणयात येणारे स््ें ्, बलुन, िायर हे अत्यींत
कमी दजााचे असल्यामळ
ु े निीन दर करारामध्ये त्याची दजोन्नती करणयात येणार आहे काय,

(५) तसेच, िैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अगधषठाताींचे अगधकार िाढविणयासींबींधात िासनाने
कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे ,
(६) असल्यास, त्याचे थोडक्यात स्िनप काय आहे ,
(७) अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) हे अींितः खरे आहे .
सदर सींस्थेमध्ये और्धी ि सजजाकल बाबीींचा तु्िडा नाही, सींस्थेमध्ये

गत

कालािधीत काही काळ एक्स रे किफल्मचा तु्िडा ननमााण झाला होता. तथावप, सध्या एक्स रे
किफल्मचा पुरिठा ननयशमत सुुन आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) हे खरे नाही.
(५) ि (६) और्धे ि सजजाकल, प्रयोगिाळाींना लागणारी रसायने इ. बाबी खरे दी करणयाबाबत
सींबींगधत अगधषठाता याींना िाढीि वित्तीय अगधकार प्रदान करणेबाबत िासन ननणाय ्.
सींकीणा २०१४/प्र.्.१७८/प्रिा २, दद. ६.२.२०१५ ननगाशमत करणयात आलेला आहे . तसेच
यींत्रसामुग्रींउपकरणे इ.खरे दी करणयाबाबत िाढीि वित्तीय अगधकार ि नव्याने प्रिासकीय
अगधकार प्रदान करणयाबाबत िासन ननणाय ्.सींकीणा-२०१४/प्र.्.६१६/प्रिा-१, दद.३०.१.२०१५
ननगाशमत करणयात आला आहे .
(७) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------राजभाषा म्हणून ओळखली जाणारी मोडी शलवपची िागदपत्रे

(८५)

*

भाषाांतरिाराांअभािी धळ
ू खात पडून असल्याबाबत

४०८३

श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुतनल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.राहुल नािेिर,

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश बबनसाळे :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पुढील

(१) राजभार्ा म्हणून ओळखली जाणारी मोडी शलपीची कागदपत्रे भार्ाींतरकाराअभािी राज्यातील
पुणे, मुींबई, तींजािर, नाशिक, कोल्हापूर, नाींदेड तसेच ठाणे, पालघर जजल््याींच्या िासकीय
कायाालयात धूळ खात पडून असल्याचे ददनाींक १३ जानेिारी, २०१५ रोजी ननदिानास आले, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, िासनाने याची चौकिी िा पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीचे ननषकर्ा काय आहे त ि त्याअनुर्ींगाने याबाबत िासनाने कोणती
कारिाई केली आहे िा करणयात येत आहे ,

(४) अद्यापी, कारिाई िा उपाययोजना केली नसल्यास ददरीं गाईची सिासाधारण कारणे काय
आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------आणी (जज.यितमाळ) तालक्
ु यातील १२२ स्िस्त धान्य वितरिािडून दि
ु ानात
(८६)

*

धान्याची िाळ्या बाजारात होत असलेली वििी

५०३१

श्री.सांहदप बाजोररया :

सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आणी तालुक्यातील (जज.यितमाळ) १२२ स्िस्त धान्य वितरकाकडून दक
ु ानात धान्याची

काळ्या बाजारात वि्ी होत असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१४ च्या नतस-या सप्ताहात ननदिानास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकिीचे ननषकर्ा काय आहे त ि तद्नस
ु ार सदर स्िस्त धान्य वितरकाींिर
िासनाने कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतची कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट : (१) (२) ि (३) रास्तभाि धान्याचा काळाबाजार होत असल्याच्या प्राप्त
त्ारीनस
ु ार, तहशसलदार आणी याींनी केलेल्या आकजस्मक तपासणीमध्ये नोव्हें बर, २०१४ मध्ये

५० किकलो िजनाचे गव्हाचे १५ पोती ि ताींदळाचे ९ पोती दोन किकराणा दक
ु ानामधुन जप्त
करणयात आले.

सदर प्रकरणी तहशसलदार आणी याींनी चौकिी केलेली असन
ू , याबाबत श्री.के.बी.यादि,

परु िठा ननररक्षक आणी हे दोर्ी आढळून आल्यामळ
ु े त्याींच्याविुनध्द विभागीय चौकिी सुन
ु
करणयाचे आदे शित करणयात आलेले आहे . प्रस्तुत प्रकरणी धान्याचा अपहार परिानाधारक
रास्त भाि दक
ु ानदाराींनी केल्याचे ददसून येत नसल्याने रास्त भाि दक
ु ानदाराींिर कारिाई
करणयात आलेली नाही.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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(८७)

*

महानगरपाशलिाांनी िचरा ि साांडण्यािर प्रकिया िरण्याबाबत
३८२८

श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.जगन्ना् शशांदे, श्री.हे मांत

टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसले, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.धनांजय मुांडे :
सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील दररोज ६३८२ दक्षलक्ष शल्र साींडपाणी नैसगगक जलप्रिाहात सोडले जात आहे

त्यातील ८० ्क्क्याींहून अगधक िा्ा राज्यातील महानगरपाशलका क्षेत्राचा असल्याचा आक्षेप
महाराषर प्रदर्
ू ण मींडळाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी सींबींगधत महानगरपाशलकाींना ददनाींक २६ डडसेंबर, २०१४ रोजीच्या
सम
ु ारास नो्ीसा दे णयात आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ज्या महानगरपाशलकाींना नो्ीसा ददल्या त्याींची नािे काय आहे त,

(४) असल्यास, कोणकोणत्या महानगरपाशलकाींनी कचरा ि साींडपाणयािर प्रकि्या करणयासाठी
तींत्रज्ञान उपलब्ध केले आहे ,

(५) असल्यास, उिाररत महानगरपाशलकाींनी योग्य ती कायािाही केली नाही त्याींच्यािर कोणती
कारिाई करणयात आली िा येत आहे ?
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे .

तथावप, राज्यातील महानगरपाशलकाींमधन
ू दररोज ६३८२.९ दिलक्ष शल्र ननशमात

होणा-या साींडपाणयापैकी ३७२६.५ दिलक्ष शल्र साींडपाणयािर प्रकि्या केली जाते ि उिाररत
प्रकि्या न केलेले साींडपाणी थे् नाल्याद्िारे नदीमध्ये सोडले जाते.
(२) हे खरे आहे .

सदर नो्ीसाींच्या अनर्
ु ींगाने अद्यापपािेतो १७ महानगरपाशलकाींनी एकूण भाींडिली
खचाा पैकी २५% तरतद
कनन
या प्रकल्पाींिर खचा करणयाचे ठराि केले आहे त. ३
ु
महानगरपाशलकाींनी ठराि मींजूर करणयासाठी मुदत मागगतली असन
ू ४ महानगरपाशलकाींनी
अद्याप ठराि केलेला नाही. उिाररत २ महानगरपाशलकाींनी म.प्र.नन.मींडळािी कोणत्याही
प्रकारचा पत्रव्यिहार केलेला नाही.

(३) २६ महानगरपाशलकाची नािे पुढील प्रमाणे आहे त.

अहमदनगर, अकोला, अमरािती, औरीं गाबाद, शभिींडी, ननजामपरू , चींद्रपरू , धळ
ु े,
जळगाि, कल्याण, डोंबबिली, कोल्हापूर लातूर, मालेगाि, शमरा भाईंदर, बह
ुीं ई
ृ न्मब
महानगरपाशलका, नागपूर, नाशिक नाींदेड, िाघाळा, निी मुींबई, परभणी, वपींपरी-गचींचिड, पुण,े
साींगली-शमरज-कुपिाड, सोलापूर, ठाणे, उल्हासनगर, िसई विरार,

(४) अमरािती, औरीं गाबाद धळ
ु े , कल्याण डोंबबिली, कोल्हापूर, शमरा भाईंदर, बह
ृ न्मुींबई

महानगरपाशलका, नागपरू , नाींदेड िाघाळा, नाशिक निी मींब
ु ई, वपींपरी-गचींचिड, पण
ु ,े साींगलीशमरज-कुपिाड, सोलापूर, उल्हासनगर या महानगरपाशलकाींमध्ये अन्
ु मे पुढील तींत्राचा िापर
कनन साींडपाणयािर प्रकि्या केली जाते.
अ) अॅक््ीव्हे ्ेड स्लज प्रोसेस (एएसपी)

ब) रो्री बायलॉजजकल कॉन््ॅ क््र (आरबीसी)
क) शसक्िेजन्िअल बॅच ररअॅक््र (एसबीआर)

ड) एररए्े ड लगून, इ) युएएसबी, फ) ऑक्सीडेिन पॉन्ड,
ग) अनएरोबबक लगून, ह) प्रायमरी क्लॅ रीफायर.
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(५) ज्या महानगरपाशलकाींनी याबाबत कायािाही केलेली नाही अिा महानगरपाशलकाींच्या

आयुक्त ि महापौर याींच्यािर ख्ला का दाखल करणयात येऊ नये अिा आियाच्या नो्ीस
महाराषर प्रदर्
ु ण ननयींत्रण मींडळाकडुन पाठविणयात आलेल्या आहे त.
-----------------

राज्यातील शासिीय िैद्यिीय, दां तिैद्यिीय, आयुिेद ि षषध तनमाचण शास्त्र
(८८)

*

महाविद्यालयामध्ये शशक्षिाांची ररक्त असलेली पदे

३७७२

श्री.वििम िाळे :

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

िासकीय

िैद्यकीय,

दीं तिैद्यकीय,

आयुिेद

ि

और्ध

ननमााण

िास्त्र

महाविद्यालयामध्ये जानेिारी, २०१५ अखेर सींस्थाननहाय ररक्त असलेल्या शिक्षकीय पदाींची
सींख्या किकती आहे ,
(२) सदर ररक्त पदे भरणयासाठी िासनस्तरािुनन कोणती कायािाही करणयात आली िा येत
आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) राज्यातील िासकीय िैद्यकीय महाविद्यालयाींमध्ये जानेिारी, २०१५
अखेर (प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक ि सहायक प्राध्यापक) याींची एकुण ५९७ पदे ररक्त

असून िासकीय दीं त महाविद्यालयाींत एकुण ८१ पदे ररक्त आहे त. िासकीय आयुिेद
महाविद्यालयात एकुण ९२ पदे ररक्त आहे त. और्धननमााणिास्त्र हा विर्य उच्च ि तींत्र
शिक्षण विभागािी सींबींगधत असन
ू िासकीय और्धननमााणिास्त्र महाविद्यालयाींमध्ये एकुण २६
पदे ररक्त आहे त.

(२) िासकीय िैद्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापकाींची ररक्त पदे स्ितींत्र ननिड मींडळामाफात
नामननदे िनाने ि आस्थापना मींडळामाफात पदोन्नतीने भरणयाची कायािाही सुन आहे .

तसेच िासकीय दीं त महाविद्यालयातील ि िासकीय आयुिेद महाविद्यालयातील

अध्यापकाींची ररक्त पदे महाराषर लोकसेिा आयोगामाफात नामननदे िनाने ि आस्थापना
मींडळामाफात पदोन्नतीने भरणयाची कायािाही सन
ु आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------माटुांगा (मुांबई) ये्ील दयानांद बालि शाळे तील २४ विद्यार्थयाांना विषबाधा झाल्याबाबत
(८९)

*

२८५८

श्री.अमरना्

डॉ.नीलम गोऱहे , श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े प्रा.जोगेन्द्र ििाडे,

राजूरिर,

श्री.सांजय

दत्त, श्री.सुतनल

तटिरे , श्री.हदपिराि

साळुांख-े पाटील,

श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अशोि उफच भाई
जगताप :

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

(१) मा्ुींगा (मुींबई) येथील दयानींद बालक विद्यालयातील २४ विद्यार्थयांना िालेय पोर्ण
आहार योजनेंतगात दे णयात येणारी णखचडी खाल्यामळ
ु े विर्बाधा झाली असल्याचे ददनाींक १२
जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदरील िाळे स वप्रयदिानी ननराधार मदहला मींडळातफे णखचडी पुरविणयात
आल्याने िासनाने याबाबतची चौकिी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले ि तदनर्
ु ींगाने सींबींगधताींिर कोणती कारिाई,
तसेच विर्बाधा झालेल्या विद्यार्थयांिर िासनाने कोणते तातडीचे उपचार केले आहे ,
(४) नसल्यास त्याची सिासाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) दद. १३.१.२०१५ रोजी श्री.दयानींद बालक विद्यालय, मा्ुींगा या
िाळे तील २४ विद्यार्थयांना िालेय पोर्ण आहार खाल्यानींतर उल्ी ि पो्दख
ु ीचा त्रास झाला
होता.

(२) ि (३) सींबींधीत बचत ग्विुनध्द पोलीस स््े श्नमध्ये त्ार दाखल केली आहे . तसेच,
त्याींचे आहार शिजविणयाचे काम काढून घेणयात आले आहे. आहाराचे तसेच धान्याचे नमूने

प्रयोगिाळे त तपासणीसाठी पाठविणयात आले असून अहिाल अद्याप अप्राप्त आहे . उल्ी ि
पो्दख
ु ीचा त्रास झालेल्या विद्यार्थयांिर तात्काळ उपचार करणयात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

(९०)

*

मुांबई विद्यावपठाच्या िाशलना सांिुलातील िसतीगह
ृ ाचा स्लॅ ब िोसळल्याबाबत
३५३३

अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण

पािसिर, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.जगन्ना् शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी :
सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई विद्यावपठाच्या काशलना सींकुलातील विद्यागथानीकररता असलेल्या िसनतगह
ृ ाींच्या
दे खभाल ि दन
ु स्तीअभािी छप्पर कोसळणयाच्या, पाणी गळतीच्या घ्ना, मोडकळीस आलेले
दरिाजे इत्यादी घ्ना िारीं िार घडत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये ननदिानास आले, हे
खरे आहे काय,
(२) तसेच िसनतगह
ृ ाींच्या ननकृष् कामामुळे शभींतीींना ओल आल्याने बुरिीचे साराजाज्य, त्यामुळे
सींसगाजन्य रोग होणयाची शभती ननमााण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी विद्यावपठाने अगधसभा सदस्याींची सशमती नेमून माचा-

एवप्रल, २०१४ मध्ये पाहणी कनन अहिाल तयार केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अहिालानुसार िसतीगह
ृ ातील विद्यार्थयांचे प्रश्न तसेच िसतीगह
ृ ाची दरु िस्था
सुधारणयाच्यादृष्ीने कोणती कायािाही करणयात आली आहे अथिा करणयात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे अींित: खरे आहे
(२) हे अींित: खरे आहे
(३) होय,
(४) सशमतीच्या ननषकर्ाानुसार िसतीगह
ु स्तीच्या कामास सुुनिात झालेली आहे ,
ृ ाच्या दुन
(५) प्रश्न उद््ाित नाही
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(९१)

*

उल्हास नदी, उल्हासनगर (जज.ठाणे) ये्ील प्रदष
ु ण रोखण्याबाबत
२९८८

श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.मझ
ु फ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े

अॅड.अतनल परब, श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल
तटिरे , अॅड.तनरां जन डािखरे :
काय :-

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) ठाणे जजल््यातील कल्याण-डोंबबिली, अींबरनाथ, बदलापरू पररसरातील (रासायननक)
कारखान्यातन
ू कोणत्याही प्रकि्येविना साींडपाणी उल्हास नदीत सोडणयात येत,े हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, ठाणे जजल््यातील उल्हासनगरात माहे डडसेंबर, २०१४ रोजी झालेल्या िायुबाधा
या सींपूणा प्रकारास पोलीस यींत्रणा सामील असल्याची बाब उजेडात आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उल्हास नदी प्रदर्
ू णाची केंद्राकडून दखल घेऊन महाराषर प्रदर्
ू ण मींडळाला
चौकिीचे आदे ि ददले असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ च्या सम
ु ारास ननदिानास आले, हे खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, महाराषर प्रदर्
ु ण मींडळाने उक्त प्रश्नाबाबत चौकिी केली काय,

(५) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार चौकिीनस
ु ार उल्हास नदीचे प्रदर्
ु ण
करणाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली तसेच प्रदर्
ु ण रोखणयाबाबत कोणती कायािाही केली िा
करणयात येत आहे ,

(६) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायािाही होत नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) महाराषर प्रदर्
ु ण ननयींत्रण मींडळाच्या अहिालानुसार हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) डडसेंबर-२०१४ च्या िायु बाधा प्रकरणी राषरीय आपत्ती व्यिस्थापन प्रागधकरण (NDMA)

ि केंद्रीय प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळ याींनी ददनाींक ३०/११/२०१४ ि १६/१२/२०१४ रोजी चौकिीचे
आदे ि ददले आहे त.
(४) होय.
(५) उल्हास नदी प्रदर्
ू णाींसींबींधी मा.राषरीय हररत न्यायालय प.विभाग, पुणे याींच्याकडे प्रकरण
्.३७/२०१३ द्िारे दाखल कनन घेणयात आलेल्या प्रकरणाच्या अनर्
ु ींगाने गेल्या दोन िर्ाामध्ये

म.प्र.नन.मींडळंम.औ.वि. महामींडळ, स्थाननक स्िराज्य सींस्था ि सामुदहक साींडपाणी प्रकि्या केंद्र
याींच्यामाफात समन्िय साधून उपाययोजना करणयात येत आहे. तसेच म.प्र.नन.मींडळाने सदरहू
कायाक्षेत्रामध्ये दोर्ी आढळलेल्या उद्योगािर कारखान्याचे उत्पादन बींद करणयाचे आदे ि,

प्रस्तावित आदे ि, कारणे दाखिा नो्ीसा, यासह बॅकहमी जप्त करणे, अिा प्रकारच्या
कायािाही सातत्याने केल्या जात आहे त. सदरील प्रकरण मा.राषरीय हररत न्यायालय याींच्याकडे
प्रलींबबत असून, न्यायालयाने िेळोिेळी ददलेल्या आदे िाप्रमाणे म.प्र.नन.मींडळामाफात कायािाही
करणयात येत आहे.

(६) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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(९२)

*

इरई आणण झरपट (जज.चांद्रपूर) ये्ील नद्या प्रदवू षत झाल्याबाबत
३९६६

श्री.राजेंद्र मुळि :

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१) चींद्रपरू जजल््यात डब्लस
ू ीएलच्या खाणीींमधन
ू ननघणारी माती (ओव्हरबडान) आजब
ू ाजल
ू ा
्ाकली जात असल्याने त्या जागी मोठमोठे दढगारे तयार झाले असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५
रोजी िा त्या सुमारास ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त दढगाऱ्याींमुळे चींद्रपूरला पाणीपुरिठा करणाऱ्या इरई आणण झरप् या
नद्या सींक्ात सापडल्या असून त्यातून िाहणारे प्रदवू र्त पाणी आणण या दढगाऱ्याींमधून
उडणारी माती नागररक आणण प्राणयाींच्या आरोग्यासाठी धोकादायक असल्याने िासनाने कोणती
कायािाही केली िा करणयात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) महाराषर प्रदर्
ु ण ननयींत्रण मींडळाच्या अहिालानुसार हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

(९३)

*

----------------चांद्रपूर जजल््यातील पाणी टां चाईिर मात िरण्याबाबत

२९६०

श्रीमती शोभाताई फडणिीस :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चींद्रपूर जजल््यातील भूजल पातळी माहे सप््ें बर, २०१४ पयंत ०.०६ मी्रने घ्ली
असल्याने भज
ू ल सव्हे क्षण ने केलेल्या सव्हे क्षणातून ७६ गािाींना पाणी ्ीं चाईचे साि् ननमााण
झाल्याचे ददनाींक ३ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पाणी ्ीं चाईिर मात करणयासाठी िासनाने कोणती ठोस उपाययोजना केली िा
करणयात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, ददनाींक २० ऑक््ोबर, २०१४ च्या िररषठ भूिैज्ञाननक याींच्या
सींभाव्य पाणी ्ीं चाई अहिालनुसार ७६ गािाींना पाणी ्ीं चाईचे साि् ननमााण होणयाची िक्यता
असल्याबाबतचे ननदिानास आले आहे .
(२)

चींद्रपूर

जजल््यात

ग्रामसभेच्या

मागणीनुसार

पींचायत

सशमतीकडून

पाणी

्ीं चाई

आराखड्याकरीता प्रस्ताि मागिन
ू त्या अनुर्ींगाने ऑक््ोबर ते जून या ्ीं चाई कालािधीत

्ीं चाई कृती आराखडे बनविणयात आले आहे त. ऑक््ोबर ते डडसेंबर २०१४ च्या पदहल्या
्प्प्यात एकही प्रस्ताि न आल्याने पदह ल्या ्प्प्याचा ्ीं चाई कृती आराखडा ननरीं क होता.

जानेिारी ते माचा ि एवप्रल ते जन
ू या उिाररत ्प्प्यासाठी एकूण ६९१ गािाींचा ि ९१७
उपाययोजनाींचा समािेि असलेला ्ीं चाई कृती आराखडा जजल्हागधकारी, चींद्रपूर याींनी मींजूर
केलेला आहे .

(३) विलींब झालेला नसल्याने प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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गडधचरोली ये्ील गोंडिाना विद्यापीठाला प्रशासिीय इमारत ि इतर इमारत
(९४)

*

बाांधिामासाठी आिश्यि तनधी तात्िाळ उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
२७५१

फडणिीस :

श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामना् मोते, श्रीमती शोभाताई

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िासनाने सोलापूर विद्यापीठाला १०० को्ी ुनपये ि गडगचरोली येथील गोंडिाना
विद्यापीठाला केिळ ७ को्ी ८८ लाख ुनपये ननधी दे ऊन विदभाािर अन्याय केला, हे खरे आहे
काय,
(२)

गोंडिाना

विद्यापीठाला

प्रिासकीय

इमारत

पी.जी.डी.्ी.

ची

इमारत,

ग्रींथालय,

परीक्षाविभाग आदी इमारतीच्या बाींधकामासाठी आिश्यक असून तसा प्रस्ताि विद्यापीठाने
िासनाकडे पाठविला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी िासन या विद्यापीठाच्या उभारणीसाठी ि विकासासाठी लागणारा
ननधी तात्काळ उपलब्ध कुनन दे णयाबाबत कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) होय.
(३) गोंडिाना विद्यापीठ गडगचरोलीसाठी दहा एकर जशमन अगधग्रदहत करणयात आलेली आहे.
विद्यापीठासाठी उिाररत ४० एकर जागा सींपाददत करणे अींनतम ्प्यात असून, जागा सींपाददत

झाल्यानींतर विविध इमारती ि निीन विभाग सुन
ु करणयासाठी तरतद
ू उपलब्ध कुनन दे णयात
येईल.

----------------मांडणगड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील बाणिोट या ऐततहाशसि किल्ल्याांची झालेली दरु िस््ा
(९५)

*

४४०७

श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे,

श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.शरद रणवपसे :
सन्माननीय साांस्िृतति िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींडणगड (जज.रत्नागगरी) तालुक्यातील बाणको् या ऐनतहाशसक किकल्ल्याच्या बाहे रील

करणयात आलेले दुन
ु स्तीचे काम अनतिय ननषकृष् दजााचे करणयात आल्यामुळे किकल्ल्याची
पडझड सुन
ु च असल्याचे तसेच येणाऱ्या पया्काींना वपणयाच्या पाणयाची सोय नसल्यामळ
ु े
पया्काींची सींख्या घ्त असल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान आढळून आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, किकल्ल्याींच्या दुन
ु स्तीचे काम चाींगल्या दजााचे करणयाबाबत तसेच पया्काींना

वपणयाच्या पाणयाची सोय करणयाबाबत ि किकल्ल्याींच्या दुन
ु स्तीचे ननकृष् काम करणाऱ्या
ठे केदाराींिर कारिाई करणयाबाबत िासनाने कोणती कायािाही केली िा करणयात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच कायािाही करणयात आली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------बी.पी.एड िॉलेजमध्ये िाम िरणाऱया प्राध्यापिाांना पगाराची ्िबािी दे णेबाबत

(९६)

*

जगताप :
(१)

३१७०

श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच भाई

सन्माननीय तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

मुींबई-पुणे

विभागातील

प्राध्यापकाींना बजे्मध्ये

मान्यताप्राप्त

पगारासाठी

तरतूद

बी.पी.एड
करणयात

कॉलेजमध्ये

येिन
ू ही

चार

काम

करणाऱ्या

मदहन्याींपासून पगार

शमळाला नसल्याने त्याींनी राज्य उच्च ि तींत्रशिक्षण सींचालक ि शिक्षण सहसींचालक याींचेकडे

पाठपुरािा कननही त्याींना अद्यापी पगार शमळाला नसल्याचे माहे जानेिारी २०१५ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, सदरहू प्राध्यापकाींना त्िरीत पगार शमळणयाबाबत िासनाने कोणती कायािाही
केली िा करणयात येत आहे ,
(४) अद्यापी, कोणतीच कारिाई करणयात आली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१)

अींितः खरे आहे . तथापी दद.०९/०१/२०१५ रोजी ननधी वितरण

प्रणालीिर तरतूद उपलब्ध कुनन दे णयात आलेली आहे .
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
----------------(९७)

*

परभणी शहरातील नागरी दलीत िस्तीतील िामाांबाबत
२७९९

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.वििम

िाळे : सन्माननीय पाणीपरु िठा आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) परभणी येथील महाराषर सि
ु णा महोत्सिी नागरी दशलतिस्ती पाणीपुरिठा ि स्िच्छता
योजनेंतगात परभणी िहरातील अनस
ु गू चत जाती ि निबौध्द घ्काींतील कु्ूींबबयाींना नळजोडणी
ि िैयजक्तक िौचालय बाींधणयासाठी सात को्ी नपयाींचा ननधी महानगरपाशलकेतील अकायाक्षम
अगधका-याींमुळे सन २०१४-१५ मध्ये िा त्या दरम्यान अखचीत रादहला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी विलींबास कारणीभूत असणा-याींना पाठीिी घालणयाचे धोरण िररषठ
स्तरािनन राबविणयात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकिी कुनन विदहत मुदतीत मींजुर ननधीचा खचा ि नागररकाींना

सुविधा पुरविणयास असमथा रादहलेल्या सींबींगधत अकायाक्षम अगधका-याींिर िासनाने कोणती
कारिाई केली िा करणयात येत आहे ?
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) सदर प्रस्तािास सप््ें बर, २०१४ मध्ये प्रिासकीय मान्यता दे णयात
आली आहे ि ुनपये ३.१४ को्ी इतका ननधी परभणी महानगरपाशलकेस उपलब्ध कुनन दे णयात
आलेला आहे . या योजनेअींतगात पाईपलाईन दोन राखीि प्रभागाींकरीता मींजरू करणयात आलेली
आहे . त्याऐिजी सहा राखीि प्रभागात मींजूर करणे तसेच, िैयजक्तक िौचालयाकरीता उपलब्ध
कुनन ददलेल्या प्रत्येकी ुनपये १२,०००ं- अनुदानापेक्षा जास्तीचा येणारा खचा किाप्रकारे

करणयात यािा याबाबत सिासाधारण सभेत ननणाय घेतल्यानींतर परभणी महानगरपाशलकेकडून
सदर कामे सुुन करणयात येणार आहे त.
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.

----------------जजल्हा पररषद सोलापूर ये्ील माध्यशमि शाळाांचे २०१२ पूिीच्या तनयुक्त शशक्षिाांचे
(९८)

*

सुमारे ६०० िैयजक्ति मान्यतेचे प्रलांबबत प्रस्तािाबाबत

४५४३

श्री.दत्तात्रय सािांत :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) जजल्हा पररर्द सोलापूर येथील माध्यशमक िाळाींचे २०१२ पूिीच्या ननयुक्त शिक्षकाींचे सुमारे

६०० िैयजक्तक मान्यतेचे प्रस्ताि जजल्हा पररर्द शिक्षण विभागाकडे दाखल झाले होते, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, सदरचे प्रस्ताि मान्यतेसाठी िासनाने शिक्षण विभागाला कालबध्द काया्म
ददला होता काय ि किकती,

(३) िरील प्रस्तािाींना मान्यता दे ताना जजल््याचे सक्षम अगधकारी ननलींबीत झाले होते, हे खरे
आहे काय,
(४) िरील ननयक्
ु त शिक्षकाींचे िैयजक्तक मान्यतेचे सिाच प्रस्ताि प्रलींबबत आहे त, हे खरे आहे
काय,

(५) असल्यास, िरील प्रस्ताि प्रलींबबत ठे िणयाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) शिक्षणागधकारी (माध्यशमक) याींच्या कायाालयाने िैयजक्तक मान्यता दे णयासाठी ददनाींक
२५.९.२०१३ ते १९.१०.२०१३ या कालािधीमध्ये शिबीर आयोजजत केले होते.
(३) होय.
(४) ि (५) ६०० पैकी २०६ कमाचा-याींना मान्यता दे णयात आल्या असून अनतररक्त शिक्षकाींचे
समायोजन

पूणा

झाल्यानींतर

उिारीत

प्रस्तािाींना

िासन

दे णयाबाबत उगचत कायािाही करणयात येईल.
-----------------

ननयमानुसार

तपासून

मान्यता
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राज्यातील नगरपाशलिा ि जजल्हा पररषद च्या विभाजीत शाळाांना माध्यतनहाय
(९९)

*

मुख्याध्यापिाची पदे मांजूर िरण्याबाबत
५४९१

श्री.श्रीिाांत दे शपाांडे :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील नगरपाशलका ि जजल्हा पररर्द च्या विभाजीत िाळाींना माध्यमननहाय
मुख्याध्यापकाची पदे मींजूर करणयाविर्यी िासनास िारीं िार मागणी होत असून ददनाींक ६

फेब्रि
ु ारी, २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास मा.प्रधान सगचि िालेय शिक्षण याींना अमरािती विभाग
शिक्षक आघाडीने ननिेदनाद्िारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मुख्याध्यापकाींची पदे मींजूर कनन त्िरीत भरणयाबाबत िासनाने कोणती
कायािाही केली िा करणयात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) ि (३) राज्यातील नगरपाशलका, जजल्हा पररर्दाींमधील िाळाींमध्ये इ.१ली ते ५ िी साठी
१५० विद्यार्थयांसाठी १ मख्
ु याध्यापक ि इ. ६ िी ते ८ िी साठी १५० विद्यार्थयांसाठी १
मुख्याध्यापक अिी पदे बालकाींचा मोफत ि सक्तीच्या शिक्षणाचा अगधकार अगधननयम, २००९

नुसार मान्य करणयात आली आहे त. या ननकर्ाींनुसार एखाद्या िाळे त दोन माध्यमाींचे समाींतर
िगा चालू असतील तर िाळा एकच असल्यास २ मख्
ु याध्यापक दे ता येत नाही तसेच

माध्यमननहाय विभाजन करणेबाबत बालकाींचा मोफत ि सक्तीच्या शिक्षणाचा अगधकार
अगधननयम, २००९ मध्ये तरतूद नाही.

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

विधान भिन :
मुांबई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद
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