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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
गुरुिार, हदनाांि १९ माचच, २०१५ / फाल्गुन २८, १९३६ ( शिे )
(१)

(२)

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

राज्यातील िररष्ट्ठ महाविद्यालयाच्या सेिेत आलेल्या बिगर नेट-सेट अधधव्याख्यात्याांच्या
(१)

*

सेिा ्ाह्य धरुन इतर सिच अनुषांधगि लाभ दे णेिाित

३७४९

श्री.वििम िाळे , श्री.हे मांत टिले, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.सततश चव्हाण,

श्री.अतनल भोसले, डॉ.सुधीर ताांिे, श्री.ख्िाजा िेग, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दल्
ु लाखान
दरु ाचणी : ताराांकित प्रश्न िमाांि १७१० ला हदनाांि १६ डडसेंिर, २०१४ रोजी हदलेल्या
उत्तराच्या सांदभाचत:
सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील वररषठ महाववद्यालयात सन १९९१ ते माचच, २००० या कालावधीत सेवेत
आलेल्या बिगर ने्-से् अधधव्याख्यातयाींच्या सेवा ग्राह्य धरुन तयाींना इतर सवच अनुषींधगक
लाभ

दे णेिाित मा.सवोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने ददलेल्या ननणचयानस
ु ार
शासनस्तरावरुन फक्त याधचकाकतयाांना सेवाववषयक िािीींचे सवच लाभ दे ण्यात यावेत असा
आदे श ननगचममत झाला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याधचकाकतयाां अधधव्याख्याताींना शासन आदे शानुसार वेतन ननश्चचतीचे लाभ व
सेवा ग्राह्य धरण्यािाितची कायचवाही पूणच करण्यात आली आहे काय,

(३) सन १९९१ ते माचच, २००० या कालावधीतील उवचररत बिगर ने्-से् अधधव्याख्यातयाींच्या

िाितीत सेवा ग्राह्य धरुन अनष
ु ींधगक लाभ दे ण्यािाित शासनस्तरावरुन कोणती कायचवाही
करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) उपरोक्त प्रकरणी अद्याप कोणतीच कायचवाही केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय
आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) होय. हे खरे आहे .
(२) कायचवाही सुरु आहे .
(३)

या

प्रकरणी

मा.सवोच्च

न्यायालय,

नवी

ददल्ली

ये े

ववशेष

क्र.३४११८/२०१३ दाखल करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रचन उद््ावत

अनम
ु ती

याधचका

नाही.
----------------राज्यातील इां्जी माध्यमाच्या िायम विनाअनुदातनत

(२)

*

शाळे तील शशक्षिाांच्या आधथचि शोषणािाित

३२६३

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

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील इींग्रजी माध्यमाच्या कायम ववनाअनुदाननत शाळाींमधील मशक्षक मशक्षकेतराींना

अनद
ु ाननत शाळाींप्रमाणे वेतन दे णे, ननयक्
ु तया करणे, प्रमशक्षक्षत मशक्षक नेमणे, सींच मान्यता व
कमचचाऱयाींना वैयश्क्तक मान्यता घेणे सींिींधधत शाळाींवर िींधनकारक आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िहुतेक शाळाींमध्ये या अ्ीचे पालन होत नाही हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, मशक्षकाींच्या ननयक्
ु याींना मान्यता नसलेले मशक्षकही १० वी व १२ वीचे पेपर
तपासण्याचे काम करतात हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, महाराषर राज्य मशक्षक पररषदे चे कायचध्यक्ष व कोकण ववभाग मशक्षक मतदार
सींघाचे लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २६ जूल,ै २०१४ रोजी ननवेदन ददले आहे हे खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) अींशत: खरे आहे.
(३) अींशत: खरे आहे.
(४) ननवेदन आढळून आले नाही.
(५) प्रचन उद््ावत

नाही.

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

(३)

*

नगरपाशलिा क्षेत्राांतगचत असलेल्या शाळाांना िेतन िेळेिर शमळत नसल्यािाित
२८७५

डॉ.सध
ु ीर ताांि,े श्री.सततश चव्हाण, श्री.वििम िाळे , श्री.अशोि उफच भाई

जगताप, श्री.मझ
ु फ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नगरपामलका क्षेत्ाींतगचत असलेल्या शाळाींना वेतन वेळेवर ममळत नसल्याचे माहे जानेवारी,
२०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरील शाळा शासनाकडे वगच करण्याववषयी शासनाचे धोरण काय आहे ,
(३) अद्याप, यािाित कोणतीच कायचवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींिाची कारणे काय
आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रचन उद््ावत नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
----------------नागपूर येथील अततविशेषोपचार रुग्णालयातील नादरु
ु स्त
(४)

*

डायशलसीस मशीन दरु
ु स्त िरण्यािाित

४१२९

प्रा.जोगेन्र ििाडे, श्री.ख्िाजा िेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले,

श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसले, श्री.माणणिराि ठािरे , डॉ.सध
ु ीर ताांि,े श्री.सांजय दत्त :
सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर ये ील अनतववशेषोपचार रुग्णालयातील नऊ पैकी पाच ममशन िींद पडल्याचे माहे
जानेवारी, २०१५ च्या दस
ु ऱया आठवड्यात ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ककडनी आजारात जीवनदायी असणाऱया केवळ चार डायमलमसस ममशनवर भार
पडत असून रुग्णाींना डायमलमसससाठी प्रनतक्षा करावी लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, काही रुग्णाींचे आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा दहमोडायमलमसस करावे लागते व
तयात रुग्णाींची सींख्या वाढल्याने गरीि रुग्णालयाींना खाजगी रुग्णालयात जावे लागत असून
ते ील दर तयाींना परवडत नसल्याने डायमलमसस अभावी रुग्णाींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीनुसार सदर
रुग्णालयातील नादरु
ु स्त डायमलमसस मशीन्स तवरीत दरू
ु स्त करण्यािाित शासनाने कोणती
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

सींस् ेमध्ये उवचरीत चार यींत्ावर रुग्णाींना डायलेमसस दे ण्यात येत.े तयामळ
ु े रुग्णाींना

डायमलमसससाठी प्रनतक्षा करावी लागत नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) नादरु
े डून केलेल्या मागणीनुसार शासनाने
ु स्त यींत्ाचे आयुषयमान सींपल्यामळ
ु े सींस् क

शा.नन.क्र.: खरे दी-२०१४/प्र.क्र.४०३/१४ प्रशा-१, दद.१.१०.२०१४ अन्वये ३ दहमोडायमलसीस यींत्े
खरे दी करण्यास प्रशासकीय मान्यता ददलेली आहे. तयाप्रमाणे सींचालनालय स्तरावर ३ नववन
यींत्ाच्या खरे दीसाठी ननववदा प्रकक्रया सुरु आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

-----------------
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िला, िीडा, सांधगत शशक्षिाांच्या नेमणुिा अधचिेळ िेल्यामुळे तनमाचण झालेला असांतोष
(५)

*

३३६८

श्री.िवपल पाटील :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) कला, क्रीडा, सींधगत मशक्षकाींच्या नेमणुका अधचवळ
े केल्यामुळे ववद्यार्थयाांचे आणण मशक्षकाींचे
एकाचवेळी नक
ु सान होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील मशक्षणाच्या कायद्यात सध
ु ारणा करण्यािाित शासनाने कोणती
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, तयाचे स्वरुप काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) नाही.
(२) प्रचन उद््ावत नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
----------------िीड जजल्ह्यातील प्राथशमि शाळाांच्या इमारतीांच्या थिीत भाडयाची रक्िम शमळण्यािाित
(६)

*

३६५८

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा िेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.वििम

िाळे , श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.सततश चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले,

श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मड
ुां े : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) िीड श्जल्हा पररषद सींचमलत प्रा ममक शाळाींचे भाडे सन २००८ पासून

कलेले आहे,

कीत रक्कम रु.९१ लक्षची मागणी मशक्षण सींचालक, पण
ु े याींच्याकडे ददनाींक १९ माचच, २०१४

रोजी वा तयासम
ु ारास करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वषाचनुवषे इमारत भाडे न ममळाल्यामळ
ु े इमारत मालकाींनी शाळे ला कुलूप
लावण्याचा इशाराही ददलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित लोकप्रनतननधीींनी मशक्षण सींचालक, पुणे याींना ददनाींक २९ डडसेंिर,

२०१४ रोजी वा तयासम
ु ारास ददलेल्या ननवेदनावर शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) असल्यास, श्जल्हा पररषद प्रा ममक शाळाींचे इमारत भाडे अदा करण्यासाठी होत असलेल्या
ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय
(२) होय
(३) मा.लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २९ डडसेंिर, २०१४ रोजी ददलेल्या ननवेदनािाित मशक्षण
सींचालक (प्रा ममक), महाराषर राज्य, पुणे याींनी मा.लोकप्रनतननधीींनी दद.२०/०१/२०१५ अन्वये
उततर ददले आहे .
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(४) श्जल्हा पररषद िीड कायाचलयाकडे असलेली अखच त रक्कम शासनाकडे भरणा झालेली
नाही. तयामुळे इमारत भाड्याची रक्कम मींजूर करता येत नाही.
----------------पण
ि
च
ळ
े
तनदे
श
िाां
न
ा
प
ण
ि
च
ळ
े
शशक्षिाां
प्रमाणे िेतन श्रेणीतील ्ेड-पे शमळणेिाित
ु
ु
(७)

*

३५४८

अॅड.तनरां जन डािखरे :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सन १९८८ पासून राज्यातील १३२९ सींस् ामधून +२ स्तरावरील ककमान कौशल्यावर
आधारीत अ्यासक्रम (former mcvc) मशकववण्यासाठी ननदे शकाींची पदे ननमाचण करण्यात
आली आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पुणव
च ेळ मशक्षक व पुणव
च ेळ ननदे शक याींचे शैक्षणणक कायच एकाच स्वरुपाचे
असताना पूणव
च ेळ ननदे शकाींना पण
च ेळ मशक्षकाींपेक्षा वेतनश्रेणीत कमी पे ग्रेड दे ण्यात येत
ू व

असल्याच्या तक्रारी-ननवेदने सींिींधधत पण
च ेळ ननदे शक व तयाींच्या सींघ्नाींनी माहे जन
ू व
ू , २०१४
मध्ये सींचालक, व्यवसानयक मशक्षण व प्रमशक्षण तसेच प्रधान सधचव, उच्च व तींत् मशक्षण

ववभाग, मींत्ालय व ततकामलन उच्च व तींत् मशक्षण मींत्ी याींना ददनाींक १२ जल
ु ,ै २०१४ रोजी व
माहे डडसेंिर, २०१४ मध्ये सादर केली आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणता ननणचय घेतला आहे ,
(४) अद्याप ननणचय घेतला नसल्यास, तयाचे कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) व (२) होय हे खरे आहे .
(३) व (४) शासन स्तरावर स्वतींत् सममती नेमण्याचा ननणचय घेण्यात आला, त ावप
सींचालनालय स्तरावरुन शाळा सींदहता तयार करण्यािाितची कायचवाही अींनतम ्यात
असल्याने स्वतींत् सममती अद्याप नेमण्यात आली नाही.
-----------------

(८)

राज्यातील शशक्षि ि शशक्षिेत्तर िमचचा-याांच्या प्रलांबित माग्ण्याांिाित

*

३५८१

श्री.हे मांत टिले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.सततश

चव्हाण, श्री.नरें र पाटील, श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.वििम िाळे , श्री.आनांद ठािूर,
श्री.किरण पािसिर, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.ख्िाजा िेग, श्री.शरद
रणवपसे, श्री.रामराि िडिुते, श्री.सांहदप िाजोररया, श्री.अतनल भोसले, प्रा.जोगेन्र ििाडे,

श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांि,े श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच
भाई जगताप, श्री.माणणिराि ठािरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राज्यात धचपळूणकर सममतीच्या मशफारशीींप्रमाणे मशक्षक व मशक्षकेततर कमचचाऱयाींची पदे
मींजूर

करावीत,

मशक्षकाींना

अनतररक्त

ठरववण्याची

प्रकक्रया

कायमस्वरुपी

िींद

करावी,

माध्यममक शाळाींना २००४ पासन
ू वेतनेततर अनुदान दे ण,े केंद्र सरकारच्या राषरीय माध्यममक
मशक्षा अमभयान व सवच मशक्षा अमभयानाचा ननधी खासगी माध्यममक शाळाींनाही द्यावा,
ते ५ वी

१ ली

आणण ६ वी ते ८ वी वगाचला स्वतींत् मख्
ु याध्यापक द्यावा, या सारख्या अनेक
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मागण्याींसाठी राज्यभरातील मशक्षक सींघ्नाींनी येतया १३ जानेवारी, २०१५ रोजी एक ददवसीय
शाळा िींद आींदोलनाचा इशारा ददल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ च्या पदहल्या आठवड्यात
ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त मागण्याींवर शासनाने पुढे कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) महाराषर राज्य मशक्षण क्षेत् सींघ्ना समन्वय सममती याींच्या दद.१३.१.२०१५ च्या
ननवेदनातील मागण्याींच्या अनष
ु ींगाने काही िािी धोरणातमक स्वरुपाच्या आहे त. यािाित शासन
स्तरावर कायचवाही सुरु आहे .
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

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

(९)

*

शसटी इांटरनॅशनल स्िूल िानिाडी (जज.पुणे) शाळे ची मान्यता रद्द िरण्यािाित

श्री.अतनल
दरु ाचणी :

३७०५

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

भोसले, श्री.वििम िाळे ,

श्री.नरें र

पाटील, श्री.ख्िाजा

िेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान

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

(१) पुण्यातील वानवाडी ये ील मस्ी इीं्रनॅशनल स्कूलमधील ववद्या नीवर लैंधगक अतयाचार
प्रकरणी नेमलेल्या सममतीने शाळे ला जिािदार धरुन सदर शाळे ची मान्यता रद्द करण्याची
मशफारस माहे डडसेंिर, २०१४ मध्ये केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) तसेच सदर सममती वारजे व एरीं डवणे या भागातील नामाींककत शाळाींमध्ये झालेल्या लैंधगक
अतयाचार प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्रचन भाग १ व २ िाित शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनस
ु ार सदर प्रकरणी शासनाने सींिींधधताींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) व (४) उपरोक्त प्रकरणाींमध्ये मशक्षणाधधकारी (प्रा ममक) पुणे याींच्या कायाचलयाकडे RTE

२००९ मधील कलम १२ (ख) नुसार नेमलेल्या चौकशी सममतीचा अहवाल प्रात झालेला असून
तयानष
ु ींगाने दोषीवर कायचवाही सरु
ु आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

-----------------
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खरे दी िरारात दाखविलेल्या क्षेत्रफळापेक्षा िमी क्षेत्रफळाच्या सदतनिा वििून
(१०)

*

्ाहिाांची फसिणूि िरणा-या बिल्डराांिर िारिाई िरण्यािाित

३८१०

श्री.प्रिाश बिनसाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.हे मांत टिले, श्री.जगन्नाथ

शशांदे, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.अतनल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल
तटिरे , श्री.नरें र पाटील, अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.ख्िाजा िेग :

सन्माननीय अन्न, नागरी

पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मल
ु ींड
ु ये ील पव
ू ाचचल सहकारी गह
ु रच धचत इमारतीतील सदननकाींचे
ृ ननमाचण सींस् ा या पन

क्षेत्फळ कमी असताींना ही इमारत िाींधणा-या कमलना

युननव्हसचल कींपनीने सदननकेचे जादा

क्षेत्फळ दाखवून फसवणूक केल्याचे वैधमापन ववभागाकडे केलेल्या तक्रारीच्या अनुषींगाने माहे
डडसेंिर, २०१४ च्या शेव्च्या सताहात ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

तया

अनुषींगाने

वैधमापन

ववभागाकडून

सींिींधधत

इमारत

िाींधणाऱया

ववकासकाींववरूध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त
श्री. धगरीश िापट : (१), (२) व (३) होय. हे खरे आहे.
मे. कमलना

यनु नव्हसचल प्रा. मलमम्े ड या ववकासकाववरुध्द ननरीक्षक, वैध मापन शास्त्,

मुलूींड ववभाग याींनी ददनाींक २६ डडसेंिर, २०१४ रोजी सदर सदननका जत करुन वैध मापन

शास्त् अधधननयम, २००९ चे कलम ११ व ३० च्या भींगािाित ख्ला नोंदववला आहे . सदरील
प्रकरण न्यायप्रववष् आहे.
----------------गुलशन-ए-हाफीजा उदच ु शाळा, वपांपळगाांि राजा (ता.खामगाांि, जज.िुलढाणा)
सांस्थेच्या िागदपत्राांची छाननी िरण्यािाित

(११)

*

४०४०

श्री.पाांडुरां ग फुांडिर :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) गल
ु शन-ए-हाफीजा उदच ु शाळा वपींपळगाींव राजा, ता.खामगाींव, श्ज.िल
ु ढाणा या सींस् ेला
शासनाने माहे जून, २००३ पासन
ू शाळा सुरू करण्याची परवानगी ददली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, शासनाच्या ननयम व अ्ी क्र.१ प्रमाणे सींस् ा अधधननयम १९५० प्रमाणे ददनाींक
१ जल
ु ,ै २००३ रोजी नोंदणीकृत झालेली नव्हती हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ज्यावेळेस परवानगी दे ण्यात आली तयावेळेस अ्ी व शत प्रमाणे शासनाने
मागील ककमान दोन वषाचत सनदी लेखापालामाफांत लेखा पररक्षण करून घेतले होते काय,
(४) नसल्यास, या शाळे ला परवानगी दे त असताना कुठल्याही प्रकारच्या कागदपत्ाींची पुतत
च ा न
करताच ददलेली शासन परवानगी रद्द करणार आहात काय,
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(५) गुलशन-ए-हकफजा ऊदच ू प्रा ममक शाळा वपींपळगाींव राजा, ता.खामगाींव, श्ज.िुलढाणा या

शाळे ची खाते मान्यता व शाळे ची परवानगी रद्द करण्यािाित श्री.शकील अहमद खान, पी.राजा
याींनी अपर मख्
ु य सधचव शालेय मशक्षण ववभाग मींत्ालय, मींि
ु ई याींच्याकडे तक्रार दाखल केली
हे खरे आहे काय ?

श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) होय, त ावप, नोंदणी अधधननयम, १८६० (१८६० चा अधधननयम, २१) नुसार ही सींस् ा दद.
९.५.२००३ रोजी नोंदणीकृत झालेली आहे.
(३) व (४) प्रचन उद््ावत नाही.

(५) उपलब्ध अमभलेखात सदर तक्रार अजच आढळून आलेला नाही.
-----------------

राज्यात िनािट षषधाांची होत असलेली वििी
(१२)

*

३०४४

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

जगताप : सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राज्यात औषध ववक्री क्षेत्ात समाजकीं्काचा मशरकाव झाल्यामळ
ु े बनावट औषधे िाजारात
ववक्रीसाठी येतात या औषधाींमळ
ु े रूग्णाींना गुण येण्याऐवजी तयाचे दषु पररणाम ददसून येत
असल्याचे वक्तव्य अन्न्ा व औषधे प्रशासन ववभागाचे सह आयुक्त याींनी केल्याचे माहे
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िनाव् औषधाींचा वापर रोखणे व ग्राहकाींना दजेदार औषधाींचा परु वठा
करण्यािाित राज्यशासनाकडून कोणती उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) अद्याप उक्त प्रकरणी कोणतीच उपाययोजना करण्यात येत नसल्यास ववलींिाची कारणे
काय आहे त ?

श्री. धगरीश िापट : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रचन उद््ावत नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
----------------राज्यातील इां्जी माध्यमाच्या पूिच प्राथशमि शाळा (नसचरी/िालिाडी)
(१३)

*

साठी िायदा ि धोरण तयार िरणेिाित

२८३०

डॉ.अपूिच हहरे , श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अतनल भोसले, श्री.ख्िाजा िेग,

श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.सतु नल तटिरे , श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश चव्हाण :
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) महाराषर राज्यातील इींग्रजी माध्यमाच्या पूवच प्रा ममक (नसचरीािालवाडी) शाळातील प्रवेश व
ते े ननयुक्त करावयाच्या मशक्षकाींची शैक्षणणक अहचता, सेवाशत

इतयादी िािी ननश्चचत

करण्यासाठी गठीत सममतीच्या मशफारशीींच्या अनष
ु ींगाने राज्यातील पव
ू च प्रा ममक मशक्षणािाित
धोरणननश्चचती व कायदा तयार करण्याच्या ववचाराधीन िािीवरील शासनाचा ववचार पूणच झाला
आहे काय,

(२) राज्यातील इींग्रजी माध्यमाच्या शाळाींचे मोठया प्रमाणात फु्लेले पेव, अनेक शाळाींचे
सींचालन, ते ील शैक्षणणक व भौनतक सुववधाींचा अभाव, ववभागाने मान्यता ददलेल्या व प्रतयक्ष
सरु
असलेल्या तक
ु
ु डयाींच्या सींख्येतील मोठी तफावत, या तक
ु डयाींवर ववहीत शैक्षणणक

अहचताधारक पदवीधर मशक्षक कायचरत नसणे, ननयुक्त मशक्षकाींना खातयाकडून मान्यता नसणे,

इ.िाित पालकाींच्या गींभीर तक्रारी लोकप्रनतननधी (नामशक) याींनी ददनाींक १० नोव्हें िर, २०१४ चे
पत्ान्वये मा.मींत्ी शालेय मशक्षण याींचे ननदशचनास आणुन ददल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िहुताींश इींग्रजी माध्यमाच्या शाळाींचे सींचालन ते ील सवु वधा, तक
ु ड्या व मशक्षक
मान्यता यावर शासनाचे कोणतेही ननयींत्ण नसल्याने इींग्रजी माध्यमाच्या मशक्षणाचा गण
ु ातमक
दजाच खालवला असून पयाचयाने ववद्यार्थयाांचे अतोनात शैक्षणणक नुकसान होत आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, प्रचनोक्त ववचाराधीन िािीवर शासनस्तरावरुन सरु
ु असलेली कायचवाही पूणच
झाली आहे काय,

(५) असल्यास, राज्यातील इींग्रजी माध्यमाच्या पूवच प्रा ममक शाळा (नसचरीािालवाडी) याींचे
ननयींत्णासाठी कोणती मागचदशचक ततवे ववहीत करण्यात आलेली आहे त ?

श्री. विनोद तािडे : (१) पव
ू च प्रा ममक मशक्षणािाित धोरणननश्चचती व कायदा तयार
करणेिाित शासनस्तरावरुन ववचार सुरु आहे.

(२), (३) व (४) नाही. इींग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरु करण्यासाठी शासनाने महाराषर
स्वयींसहाय्यीत शाळा अधधननयम (स् ापना व ववननयमन) २०१२ अींतगचत मान्यता दे ण्यात

आलेली आहे . शाळा मान्यतेनींतर १८ मदहन्याींमध्ये सुववधाींचे पत
च ा केल्यानींतरच प्रतयक्षात
ू त
शाळा सरु
ु करता येत.े अन्य िािी तपासण्याच्या सच
ू ना ददनाींक २ फेब्रव
ु ारी, २०१५ च्या
पत्ान्वये मशक्षण सींचालक प्रा ममक ा माध्यममक व उच्च माध्यममक याींना दे ण्यात आल्या
आहे त.
(५) पूवच प्रा ममक मशक्षणािाित धोरणननश्चचती व कायदा तयार करणेिाित शासनस्तरावरुन
ववचार सरु
ु आहे.

(१४)

*

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

राज्यात महाविद्यालयीन तनिडणूिाांसाठी आचार सांहहता िनविण्यािाित
३२९८

श्री.अनांत गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांि,े श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.आनांदराि

पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्निानू खशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर,
श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे :
सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यात महाववद्यालयीन प्रनतननधीींच्या ननवडणुकीींना दहींसातमक वळण येऊ लागल्याने
शासनाने

सन

१९९२ पासून

तयावर िींदी

घातली होती.

आता

पुन्हा

महाववद्यालयीन

प्रनतननधीींच्या ननवडणक
ऑन लाईन ककीं वा
ु ा घेण्यासाठी कठोर आचारसींदहत िनत असन
ू

एसएमएस द्वारे ननवडणूका घेतल्या जाणार असल्याचे माहे नोव्हें िर, २०१४ मध्ये वा तया
दरम्यान ननदशचनास आले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासन सदर ननवडणूकाींसाठी आचार सींदहता िनववण्याचे काम सुरू केले आहे
काय,

(३) असल्यास, तयाचा तपशील काय,
(४) सदर तपशील उपलब्ध नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) ववचार प्रकक्रया सुरु आहे .

(३) व (४) प्रचन उद््ावत नाही.
-----------------

(१५)

*

राज्यात प्लास्टीिचा होत असलेला िापर िांद िरण्यािाित
३२०४

श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांि,े श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती

हुस्निानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अतनल भोसले, श्री.किरण
पािसिर, श्री.ख्िाजा िेग, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररशसांग राठोड, प्रा.जोगेन्र
ििाडे, श्री.अशोि उफच भाई जगताप :
सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाच्या लाश्स््क कचरा (व्यवस् ापन व हाताळणी) ननयम २०११ मधील
तरतद
ू ीींची राज्यात प्रभावी अींमलिजावणी व सननयींत्णासाठी स् ापन केलेली सममती गींभीर

नसल्यािाित ददनाींक १ नोव्हें िर, २०१४ रोजी वा तयासुमारास लोकप्रनतननधीींनी शासनाकडे
तक्रार केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच राज्यात लाश्स््क वपशव्याींच्या सराचस व अननयींबत्त होणाऱया वापरावर ननिांध

आणण्यासाठी लोकप्रनतननधीींनी वेळोवेळी केलेल्या सुचनाींिाित कायचवाही केली नसल्याचे
ननदशचनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय व तदनुषींगाने राज्यात सुरू असलेला
लास््ीकचा वापर तवरीत व कायमस्वरूपी िींद करण्यािाित शासनाने कोणती तातडीची
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, कोणतीच कायचवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे .
राज्यस्तरीय सल्लागार सममतीतील तज्ञ व्यक्तीींची नामननदे शनाने ननयक्
ु ती करण्याची

कायचवाही करण्याींत येत आहे .

(२) आणण (३) महाराषर लास््ीक वपशव्या (कॅरी िॅग्ज) (उतपादन व वापर) ननयम, २००६

नुसार, ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या तसेच ८X१२ पेक्षा कमी आकार असलेल्या लॅ श्स््क
वपशींव्याींवर िींदी घालण्यात आली आहे .
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केंद्र शासनाच्या लाश्स््क कचरा व्यवस् ापन व हाताळणी सुधारीत ननयम २०११

नुसार लाश्स््क कॅरी िॅग उतपादकाची नोंदणी, उतपादन व पुनवाचपर यािाितची अींमलिजावणी

महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्ण मींडळाची असन
ू लाश्स््क कॅरी िॅगचा वापर, साठा, व वग करण
तसेच ववल्हे वा् लावण्याची जिािदारी ही स् ाननक प्राधधकरणाींची आहे. तयानुसार उक्त
ननयमातील तरतुदीींची कडक अींमलिजावणी करण्याकरीता नगरपामलकाानगरपररषदा तसेच
महापामलका प्रशासनास मुख्य सधचव, महाराषर शासन याींचे स्तरावर कळववण्याींत आले आहे .

प्रनतिींधधत लाश्स््क वपशव्या ववरोधी कठोर कारवाई करण्याकरीता मींत्ी (पयाचवरण)

याींचे अध्यक्षतेखाली सींपन्न झालेल्या ददनाींक २३ फेब्रव
ु ारी, २०१५ रोजीच्या िैठकीमध्ये सवच
सींिींधधताींना ननदे श दे ण्यात आले आहे त.

महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्ण मींडळामाफचत ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या लाश्स््क

वपशव्याींचा वापर न करणेिाित जनजागत
ृ ी करण्याकररता स्वयींसेवी सींस् ेमाफचत राज्यभर २००
पेक्षा अधधक प ना्ये सादर करण्याींत आली आहे त. राज्यिाहे रुन येणाऱया ५० मायक्रॉनपेक्षा
कमी

जाडीच्या

सींिींधधताींववरुध्द

वपशव्याींचा
कायदे शीर

पुरवठा

कारवाई

रोखण्याकरीता
करण्यािाित

शहरातील

पररवहन

प्रवेशावर

ववभाग,

ननिांध

पोलीस

घालून

प्रशासन

व

महानगरपामलका याींना महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्ण मींडळाने सूचीत केले आहे सींपूणच राज्यात
महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्ण मींडळाने एकुण ५० उद्योगाींवर कारवाई करुन तया उद्योगाींना िींदचे
आदे श दे ऊन तयापैकी ४१ उद्योगाींकडून एकूण रुपये २,३०,०००/- इतका दीं ड वसल
ू केला आहे.

महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्ण मींडळामाफचत क्षेबत्य स्तरावर लॉश्स््क कारखान्याींची स्वतींत्

तपासणी करण्याकरीता जानेवारीाफेब्रुवारी २०१५ मध्ये स् ापन केलेल्या स्वतींत् तपासणी

प काींमाफचत सवेक्षण सुरु केले आहे . सद्यश्स् तीत ७० दठकाणी सवेक्षण करण्यात आले असून
सवेक्षणाअींती दोषी आढळलेल्या ४ कारखान्याींवर पयाचवरण सींरक्षण कायद्या अींतगचत गन्
ु हे

दाखल करण्याींत आले आहे त. सध्या िींद असलेल्या ७ कारखान्याींना पुन्हा उतपादन सुरु न
करण्याचे आदे श दे ण्यात आले असून ९ कारखान्याींना कारणे दाखवा नो्ीस िजावण्यात
आलेली आहे . उवचररत सवेक्षणाींचे काम प्रगतीप ावर आहे .
(४)

प्रचन उद््ावत नाही.
----------------अन्न ि षषध प्रशासन विभागातील भरतीमध्ये झालेली अतनयशमतता ि घोटाळा

(१६)

*

३४६२

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अतनल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा

िेग : सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अन्न व औषध प्रशासन ववभागातील सन २०१२ ते २०१४ मध्ये झालेल्या भरतीमध्ये
अननयममतता व घो्ाळा झाल्याचे माहे जुल,ै २०१४ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशचनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनस
ु ार शासनाने कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कायचवाही केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ?
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श्री. धगरीश िापट : (१) हे खरे नाही.
सन २०१३-१४ मध्ये सह आयुक्त (अन्न) व सहायक आयक्
ु त (अन्न) या सींवगाचतील

ररक्त पदे पदोन्नतीने भरण्यात आली आहे त. तसेच सहायक आयक्
ु त (अन्न) व अन्न सरु क्षा
अधधकारी सींवगाचतील सरळसेवेच्या कोयायातील ररक्त पदे भरण्यासाठी महाराषर लोकसेवा
आयोगास मागणीपत् पाठववण्यात आली आहे त. ही कायचवाही सदर पदाींच्या दद.१३.०९.२०१३
रोजी प्रमसद्ध झालेल्या सेवाप्रवेश ननयमानुसार करण्यात आलेली आहे . यामध्ये कोणतीही
अननयममतता झालेली नाही.
(२) लागू नाही.
(३) लागू नाही.

(४) लागू नाही.

(१७)

*

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

राष्ट्रसांत ति
ु डोजी महाराज नागपरू विद्यापीठच्या आिृतीिांध आराखडयािाित
२६८५

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

सन्माननीय

उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राषरसींत तक
ु डोजी महाराज नागपूर ववद्यापीठाचा आकृतीिींध आराखडा तयार करण्यात

आला असन
ू तो अपण
ू च असल्यामळ
ु े ववद्यापीठाने सध
ु ाररत आराखडा शासनाकडे पाठववला आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राषरसींत तुकडोजी महाराज नागपूर ववद्यापीठाचा आकृतीिींध आराखडा अपूणच
असल्याने अनेक ववभागाींतील कमचचाऱयाींना अनेक अडचणीींना सामोरे जावे लागत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) तसेच ररक्त पदे वाढववण्याकरीता योग्यता व ववद्या

सींख्या लक्षात न घेता काही पदे

अवास्तव वाढववण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सुधारीत आराखडा तवरीत मींजूर करण्यािाित शासनाने कोणती कायचवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(५)

असल्यास, सध
ु ाररत आराखडा ककती ददवसात मींजरू होणे अपेक्षक्षत आहे ?

श्री. विनोद तािडे : (१) हे अींशतः खरे आहे .
(२), (३), (४) व (५) अकृवष ववद्यापीठातील मशक्षकेतर पदाींचा एकबत्त आढावा घेण्यात आला

असून यासींदभाचत दद. ६ जुल,ै २००९ च्या शासन ननणचयान्वये आकृतीिींध ननश्चचत करण्यात
आला आहे. तयानींतर सवच अकृवष ववद्यापीठाींचा ववद्यापीठननहाय व पदननहाय आढावा ननश्चचत

करण्यात आला असून तयानुसार राषरसींत तुकडोजी महाराज नागपूर ववद्यापीठ, नागपूर या

ववद्यापीठाचा पदननहाय आकृतीिींध २३ डडसेंिर, २०११ च्या शासन ननणचयान्वये ननश्चचत
करण्यात आलेला आहे.

-----------------
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मुांिई येथील हाफिीन जीि षषध तनमाचण महामांडळातील
(१८)

*

रोजांदारीिर असणा-या िामगाराांिाित

३७९८

श्री.विजय धगरिर, श्री.राहुल नािेिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.नरें र पाटील,

श्री.माणणिराि ठािरे , श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांि,े श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.आनांद
ठािूर, श्री.सुतनल तटिरे , श्री.हररशसांग राठोड, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश बिनसाळे , श्रीमती
विद्या चव्हाण, अॅड.तनरां जन डािखरे :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री पुढील

(१) परळ (मुींिई) ये ील हाफकीन जीव औषध ननमाचण महामींडळात सन १९९५ साली
रोजींदारीवर कामावर घेतलेल्या कामगाराींना पुन्हा नवीन ववभाग सुरू झाल्यानींतर कामावर

घेण्यात येण्याचे आचवासन दे ण्यात येवूनही या कामगाराींना सन २००७ साली कामावरून कमी
करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मींडळाची सन २०१२ मध्ये मागासवग याींचा अनश
ु ेष भरुन काढण्यासाठी
७५ जणाींची भरती करण्यात आली असन
ू मात् ४२ रोजींदारी कामगाराींना या भरतीमध्ये
डावलण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच २०११ साली कामगाराींना सेवाजेषठतेनुसार कामावर घेण्याचे आदे श न्यायालयाने ददले
असता १३४ रोजींदारी कमचचाऱयाींना कायम करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त ४२ रोजींदारी कामगाराींना सामावून घेण्यािाित न्यायालयाचे आदे श
असताींनाही अद्यापी कामावर घेण्यात आले नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा
तयादरम्यान ननदशचनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, व तदनुषींगाने सदरहू
कामगाराींना तवरीत कामावर घेण्यािाित शासनाने कोणती तातडीची कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) अद्याप कोणतीच कायचवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश िापट : (१) नाही.
(२) नाही.
(३) सन १९९५ ते २००२ पयांत ददनाींक ३१/१२/१९९४ पयांतच्या १३३ रोजींदारी कमचचाऱयाींना
बत्पक्षीय करारानस
ु ार ्या्याने सामावून घेण्यात आले आहे .

(४) यािाित मा.न्यायालयाने कोणतेही आदे श नाहीत. त ावप प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .
(५) प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .
(६) प्रकरण न्यायप्रववष् असल्याने ववलींिाचा प्रचन उद््ावत नाही.
-----------------
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शसांहगड किल्याच्या दरू
ु स्ती िामामध्ये झालेला अपहार
(१९)

*

३४०८

श्री.अतनल भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सततश चव्हाण, श्री.हदपिराि साळुांख-े

पाटील, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा िेग, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,
डॉ.सुधीर ताांि,े श्री.अशोि उफच भाई जगताप :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृतति िायच मांत्री पुढील

(१) पुण्यातील मसींहगड ककल्ल्याच्या दे खभाल-दरु
ु स्तीच्या कामाींसाठी पुरातन खातयाने ददड को्ी
रुपयाींचा ननधी दे ऊनही ठे केदाराने मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केल्याचे माहे जानेवारी, २०१५
मध्ये वा तया दरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, तद्नुसार गैरव्यवहार करणाऱया ठे केदारावर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१), (२) व (३) मसींहगड ककल्ल्याच्या जतन व दरु
ु स्ती कामािाित श्जल्हा
ननयोजन सममती पुणे याींचे िैठकीत ततकालीन मा.ना.पालक मींत्ी याींनी श्जल्हाधधकारी, पुणे
याींना या कामाची चौकशी करण्यािाित आदे श ददले होते. तयास अनुसरुन श्जल्हाधधकारी, पुणे

याींनी कॉलेज ऑफ इींश्जननअररींग, पण
ु े याींना सदर कामाची ताींबत्क तपासणी करण्याचे ननदे च

ददले. तयानस
ु ार प्रात अहवालात सकृतदशचनी कामाचे पररमाण व दजाचिाित त्ु्ी आढळून

आल्यामुळे सींिींधीत वास्तुववशारद, कींत्ा्दार व ववभागाचे कननषठ अमभयींता त ा मशिीर प्रमुख
याींच्याकडून नो्ीस व ज्ञापनाव्दारे खुलासा मागववण्यात आला आहे . तो प्रात होताच ववहीत
ती कायचवाही करण्यात येईल.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
----------------घाटाि (ता.रोहा, जज.रायगड) येथील प्रदष
ु णामळ
ु े नागरीिाांचे आरोग्य धोक्यात आल्यािाित
(२०)

*

३८८२

श्री.जयांत पाटील :

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१) धा्ाव (ता.रोहा, श्ज.रायगड) ये ील महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळ क्षेत्ातील
काही कींपन्यातून रात्ीच्या वेळी अींधाराचा फायदा घेवून हवेत ववषारी गॅस सोडण्यात येतात, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ववषारी वायम
ां ीयक्
ू ुळे दग
ु ध
ु त वातावरण ननमाचण झाल्याने पहा्े च्या वेळी

कामावर जाणाऱया काही कामगाराींच्या व स् ाननक नागरीकाींच्या प्रकृतीवर पररणाम होत आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुषींगाने रात्ीच्या वेळी गैरमागाचने ववषारी
वायू सोडण्यात येणाऱया सींिींधधत कींपनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही.
(२) श्जल्हा आरोग्य अधधकारी, अमलिाग याींच्या अहवालानुसार हे खरे नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.
----------------डॉ.िािासाहे ि आांिेडिर मराठिाडा विद्यापीठ, षरां गािाद येथील प्रिुलगुरु पद भरण्यािाित
(२१)

*

३९२६

श्री.सततश चव्हाण, श्री.सांहदप िाजोररया, श्री.हेमांत टिले, डॉ.सध
ु ीर ताांि,े

श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा िेग, श्री.वििम िाळे , श्री.धनांजय
मुांड,े श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) डॉ.िािासाहे ि आींिेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ, औरीं गािाद ये ील प्रकुलगरु
ु हे पद भरण्याची
िाि शासनाच्या ववचाराधीन आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववचाराधीन िािीींवरील शासनाचा ववचार पूणच झाला आहे काय,

(३) असल्यास, तयानुसार शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप, कोणतीच कायचवाही केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) (३) व (४) डॉ.िािासाहे ि आींिेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ, औरीं गािाद या ववद्यापीठास
प्रकुलगुरु हे पद ननमाचण करण्यािाित शासन स्तरावर कायचवाही सुरु आहे .
-----------------

(२२)

*

अिोला तालक्
ु यातील जीिनािश्यि िस्तांुच्या दि
ु ानात झालेला गैरव्यिहार
२९२९

श्री.गोवपकिशन िाजोरीया :

सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि

सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अकोला तालुक्यातील मौजे ददहहाींडा ये ील दक
ु ान क्र १०९ च्या सरकारी डी-१ मध्ये ५१
नाींवे वाढववण्यात आली असन
ू दरमहा धान्य दे खील उचल होत असल्यािाित तहमसलदार,
अकोला, एस.डी.ओ.अकोला, डीएसओ, अकोला, आयुक्त अमरावती याींचक
े डे श्जल्हापररषद

सदस्य, सरपींच, ग्रामपींचायत, ददहहाींडा, याींनी १ वषाचपूव तक्रारी करूनही अद्यापी कोणतीच
कायचवाही झालेली नाही हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नववन रे शनकाडच चे नाींव िीपीएल मध्ये वाढवता येत नाही असे असतानाही
शासनाच्या ननयमाची पायमल्ली करून सदर नावे वाढववण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, यािाित शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले,
(४) तदनुसार पुढे कोणती कायचवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ?
श्री. धगरीश िापट : (१) ग्रामस्

मींडळी ददहहाींडा श्ज.अकोला या नावाने ददनाींक २६ ऑगस््,

२०१४ चा तक्रार अजच श्जल्हा पुरवठा अधधकारी, अकोला याींच्याकडे प्रात झाला असून
तयािाित चौकशी करण्यात आलेली आहे.

(२) चौकशीमध्ये तहसील कायाचलयातील डी-१ रदहजस््रमध्ये िी.पी.एल. ३४ व अींतयोदय १७
अशी अनतररक्त नावे आढळून आली आहे.

(३) व (४) चौकशी अींती श्जल्हा पुरवठा अधधकारी, अकोला याींनी तयाींच्या ददनाींक ९ माचच,
२०१५ च्या आदे शान्वये वाढीव ३४ िी.पी.एल. काडे व १७ अींतोदय काडे रद्द केलेली असन
ू ,
सींिींधधत रास्तभाव दक
ु ानाचा परवाना ननलींबित केला आहे .

मशधापबत्काधारकाींची गैरसोयी होऊ नये म्हणन
ू ननलींबित करण्यात आलेल्या रास्तभाव

दक
ु ानास जोडलेल्या मशधापबत्का अन्य दक
ु ानास जोडण्यात आलेल्या आहे.
-----------------

पुसद (जज.यितमाळ) तालुक्यातील नानांद (ई) येथील शाळे त अपुरा
(२३)

*

पूरि आहार दे णाऱ्यािर िारिाई िरण्यािाित

३४५३

श्री.सांहदप िाजोररया, श्री.नरें र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचणी, श्री.सततश चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.अतनल भोसले, श्री.ख्िाजा िेग :

सन्माननीय

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

(१) पुसद (श्ज.यवतमाळ) तालुक्यातील नानींद (ई) ये ील शाळे त ददडशे ते पावणे दोनशे
ववद्यार्थयाांना णखचडीच्या परू क आहारासाठी सहा ्मा्े आणण पाच रुपयाींचा साींिार मसाला
वापरला जात असल्याचे माहे डडसेंिर, २०१४ च्या शेव्च्या सताहात ननदशचनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफचत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनस
ु ार अपरु ा परू क आहार दे णाऱयावर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अशा स्वरुपाची िातमी वतृ तपत्ामध्ये प्रमसध्द झालेली होती.

(२) व (३) सदर िातमीच्या अनष
ु ींगाने चौकशी केली असता शाळे मध्ये शालेय पोषण आहार
शासनाच्या मागचदशचक सूचनाींनुसार दे ण्यात येत असल्याचे तसेच आठवडयातन
ू एक ददवस
पूरक आहार दे ण्यात येत असल्याचे आढळून आले आहे.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

17

(२४)

*

तांिाखू ि तांिाखूजन्य पदाथाांिर िांदी आणण्यािाित
३५०२

श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मांत टिले, श्री.प्रिाश बिनसाळे , श्री.नरें र पाटील,

अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ख्िाजा
िेग :

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात तींिाखज
ू न्य पदा ाांच्या सेवनाचे प्रमाण प्रौढ व तरुणाींमध्ये वाढत असल्याचे व
तयाचे दषु पररणाम मोठया प्रमाणात ददसून येत असल्याचे वास्तव ग्लोिल ॲडल्् ्ोिॅको
इींडडया या सींस् ेच्या सव्हे मध्ये माहे डडसेंिर, २०१४ च्या शेव्च्या सताहात ननदशचनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासन तींिाखू व तींिाखू जन्य पदा ाांवर िींदी आणण्यािाित शासन ववचाराधीन
आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित काय कायचवाही करण्यात येत आहे व तयाचे स्वरुप काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रनतिींधधत पदा ाचचा ननममचती, साठवण, ववतरण ककीं वा ववक्री यास ददनाींक २० जुल,ै २०१४
पासून शासन आदे शानूसार १ वषाचच्या कालावधी साठी प्रनतिींध केलेला आहे.

(३) उक्त आदे शाची अींमलिजावणी सींपूणच राज्यात का्े कोरपणे केली जाते आजतागायत एकूण
७२८८७ अस् ापनाींची तपासणी केली आहे. ३४१८ प्रकरणी

रु. ४७७७९१००१ा- इतक्या ककमतीचा प्रनतिींधधत साठा जत करण्यात आला आहे व १८०८ दोषी
व्यक्तीववरुध्द ख्ले दाखल करण्यात आले आहे त.
(४) प्रचन उदभवत नाही.

----------------राज्यात विधी विद्यापीठ स्थापन िरण्याचा शासनाच्या विचाराधीन असलेल्या प्रस्तािािाित

(२५)

*

३११६

श्रीमती हुस्निानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच भाई जगताप,

डॉ.सध
ु ीर ताांि,े श्री.विजय सािांत :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) राज्यात ववधी ववद्यापीठ स् ापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यात ववधध ववद्यापीठ स् ापन करण्यािाित शासन स्तरावर कोणती
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) मुींिई, औरीं गािाद आणण नागपरू ये े महाराषर राषरीय ववधी ववद्यापीठ स् ापन करण्याचा
ननणचय शासनाने घेतला असन
ू , पुढील कारवाई सुरु आहे .
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

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

18

नागपूर यैथील शासिीय िैघिीय महाविद्यालय ि रुग्णालयाच्या भख
ू ांडािर झालेले अततिमण
(२६)

*

३८३२

श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचणी, श्री.अतनल भोसले :
करतील काय :-

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) नागपूर ये ील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय २१८ एकर भख
ू ींडावर
ववस्तारले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या भख
ू ींडाच्या जममनीवर म्ण माके्, धोिीघा्, लॉ्रीची दक
ु ाने इतयादीींनी
अनतक्रमण केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीअींती शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) अद्याप कायचवाही केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत

?

श्री. विनोद तािडे : (१) नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयाचा भख
ु ींड हा २११.६ एकरचा
आहे .

(२) सदर भूखींड नक
ु ताच सींस् ेच्या नावे करण्यात आलेला आहे . सदर सींस् ेच्या पररसरातील
सींरक्षण मभींतीच्या काही भाग मोडकळीस आल्यामुळे काही प्रमाणात अनतक्रमण झाले आहे .
सदर अनतक्रमण ह्ववणेिाित महानगरपामलका ा पोलीस यींत्णेच्या सहाय्याने कायचवाही हाती
घेण्यात आलेली आहे.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

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

गोदामे उपलब्ध नसल्यामळ
ु े अििाळी पािसाने ७०० जक्ि. धान शभजून खराि झाल्यािाित
(२७)

*

२९५०

श्रीमती शोभाताई फडणिीस :

सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा ि

्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गोंददया श्जल्ह्यातील आददवासी ववकास महामींडळ व श्जल्हा माकेद्ींग फेडरे शनच्यावतीने
आधारभूत धान खरे दी केंद्राच्या माध्यमातून खरे दी केलेल्या धानाची साठवणूक करण्यासाठी
गोदामे उपलब्ध नसल्यामळ
ु े अवकाळी पावसाने ७०० श्क्वीं. धान मभजून खराि झाल्याचे ददनाींक
४ जानेवारी, २०१५ ला ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली काय व तयावर काय कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

19

श्री. धगरीश िापट : (१) ककमान आधारभूत ककीं मत खरे दी योजनेंतगचत गोंददया श्जल्ह्यात दद. ४
जानेवारी, २०१५ पयांत माकेद्ींग फेडरे शनमाफचत ४६ खरे दी केंद्रावर सुमारे २,५०,४९६.५९ श्क्वीं्ल
धान

खरे दी

झाली

होती.

तर

आददवासी

ववकास

महामींडळामाफचत

४०

खरे दी

केंद्रावर

२,२९,५३५.८२ श्क्वीं्ल धान खरे दी झाली होती.
माकेद्ींग फेडरे शनमाफचत खरे दी केलेले सींपूणच धान गोदामामध्ये सुरक्षक्षतपणे साठवणूक

केलेले आहे . तर आददवासी ववकास महामींडळामाफचत खरे दी केलेल्या धानासाठी गोदाम
साठवणूक क्षमता अपूरी असल्याने खरे दी केलेला धान हा ताडपर्यायाींनी सुरक्षक्षत ठे वलेला आहे .

दोन्ही अमभकताच सींस् ाींमाफचत गोंददया श्जल्ह्यात खरे दी केलेला धान अवकाळी पावसाने

खराि झाल्याची वस्तूश्स् ती नाही.
(२) व (३) प्रचन उद््ावत नाही.

----------------सज
ु ल योजनेंतगचत १३५ लीटर माणसी प्रती हदिस पाणीपरु िठा योजना मांजरू िरण्यािाित
(२८)

*

२७११

श्री.शमतेश भाांगडडया, श्री.अतनल सोले :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण

स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्य शासनाकडून सवच नगर पामलकाींमध्ये १३५ ली्र माणसी प्रती ददवस पाणी पुरवठा
योजना अश्स्ततवात असेल नत े भय
ु ारी ग्ारी योजना लागू करण्यात येत,े हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सुजल योजनेंतगचत नगर पामलकाींना ७० ली्र माणसी प्रती ददवस योजनाच
मींजूर केल्या जात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ज्या नगरपामलकाींना सज
ु ल योजनेंतगचत ७० ली्र माणसी प्रती ददवसप्रमाणे
योजना मींजूर आहे तयाींना भुयारी ग्ारी योजना लागू होत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सज
ु ल योजनेंतगचत १३५ ली्र माणसी प्रती ददवस पाणी परु वठा योजना मींजरू
करण्यात येणार आहे काय,

(५) नसल्यास, मींजूर न करण्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. ििनराि लोणीिर : (१) होय. केंद्र शासनाच्या सेवा दजाच प्रमाणकानस
ु ार (Service Level

Benchmarks) ज्या शहरात भय
ु ारी ग्ार योजना अश्स्ततवात आहे , ककीं वा भुयारी ग्ार
योजना घेण्यात येणार आहे अशा दठकाणी दरडोई दर माणसी १३५ मल्र पाणी पुरवठा
करण्यासाठी योजना आखणेिाित मागचदशचक सूचना आहे त.
(२) नाही.
(३) होय
(४) व (५) पाणी पुरवठा व स्वच्छता क्षेत्ातील (१) पाणीपुरवठा, (२) मलनन:सारण, (३)

पावसाचे पाणी वाहून नेण्यासाठी ग्ारे आणण (४) घनकचरा व्यवस् ापन या चार क्षेत्ाींसाठी
ववहीत करण्यात आलेल्या सेवादजाच प्रमाणकानस
ु ार पाणीपुरवठयाचे प्रमाण दरडोई दरददनी १३५
ली्रपयांत वाढववण्यासाठी आवचयक तया उपाययोजना करण्यािाित स् ाननक नागरी स्वराज्य
सींस् ाींना कळववण्यात आले आहे .
-----------------
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पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथे १७ हजार िेशरी शशधापबत्रिा धारिाांना धान्य न शमळाल्यािाित
तसेच िेरोशसनचा िोटा गोठविल्यािाित

*

(२९)

३७२५

श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.सुतनल तटिरे , श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.नरें र पाटील, श्री.धनांजय
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी :

मड
ुां ,े श्री.अतनल

भोसले, श्री.हे मांत टिले, श्री.ख्िाजा

िेग,

सन्माननीय अन्न, नागरी परु िठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपूर (श्ज.सोलापूर) १ तालक्
ु यातील १७ हजार केसरी मशधापबत्काधारकाींना स्वस्त धान्य

दक
ु ानातन
ू माहे ऑक््ोिर, २०१४ पासून धान्य ममळाले नाही हे खरे आहे काय,

(२) तसेच प्रतयेक मदहना ममळणाऱया एक लाख ५६ हजार मल्र केरोमसनच्या को्यापैंकी ६०
हजार मल्रचा को्ा ववभागाने गोठववला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार केरोमसनचा को्ा गोठववला जाऊ
नये म्हणून तसेच केसरी मशधापबत्काधारकाींना स्वस्त धान्य न दे णाऱयाींवर शासनाने कोणती
कायचवाही करुन कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप कोणतीच उपाययोजना केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश िापट : (१) व (२) खरे नाही.
केंद्र शासनाने माहे जानेवारी, २०१५ पासून राज्यास ममळणा-या केरोमसनच्या

ननयतनात माहे डडसेंिर, २०१४ मध्ये दे ण्यात आलेल्या केरोमसन ननयतनाच्या सुमारे १८ ्क्के
कपात केली आहे . तयामळ
ु े सद्यश्स् तीत राज्यास मागणीच्या २८ ्क्के इतके केरोमसनचे
ननयतन केंद्र शासनाकडून प्रात होते.

सिि माहे जानेवारी २०१५ करीता पींढरपूर तालुक्यासाठी प्रात केरोमसन ननयतनाच्या प्रमाणात
९६ के.एल.केरोसीन ननयतन दे ण्यात आले होते.
(३), (४) व (५) प्रचन उद््ावत नाही.

----------------खाजगी इां्जी शाळाांच्या मनमानी फी िसल
ु ीिर आळा घालण्यासाठी शासनाने

(३०)

*

तात्िाळ शुल्ि तनयांत्रण िायदा िरण्यािाित

२७५३

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

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मागील १० वषाचत खाजगी सींस् ाींच्या शाळा, अल्पसींख्याींक सींस् ाींच्या शाळा, इींग्रजी
माध्यमाींच्या शाळा, ववद्यार्थयाांच्या पालकाींकडून नसचरीपासून व पुढील मशक्षणापयांत १५ हजार
ते १ लाख रुपयाींपयांतचे वावषचक शल्
ु क आकारतात, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच इीं्रनॅशनल आय.सी.एस.ई. सी.िी.एस.ई., आय.िी.आदी िोडाांच्या शाळा वषाचकाठी
३६ हजार ते १६ लाख रुपये वावषचक शुल्क पालकाींकडून वसूल करतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या शाळाींवर शासनाचे शल्
ु क वसल
ु ीिाितचे कोणतेही ननयींत्ण नाही, हे ही खरे
आहे काय,
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(४) असल्यास, खाजगी सींस् ाींच्या शाळाींवर शुल्क वसल
ु ी कायदा िनवून व तयाद्वारे ननयींत्ण

आणून पालकाींची होणारी आध क
च फसवणूक होऊ नये यासाठी शासनाने कोणती कायचवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१), (२), (३) (४) व (५) शैक्षणणक शल्
ु कािाितच्या अनेक तक्रारी

शासनाकडे प्रात झाल्या होतया. सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने शासनाने महाराषर राज्यातील
शैक्षणणक सींस् ाींकडून आकारण्यात येणा-या शुल्काचे ननयमन करण्यासाठी महाराषर शैक्षणणक
सींस् ा

(शल्
ु क

ववननयमन)

२०११

ववधीमींडळाने

पारीत

केला.

मा.राषरपती

महोदयाींच्या

अधधसींमतीनींतर सदर अधधननयम ददनाींक २१ माचच, २०१४ रोजी अधधसूचनेद्वारा प्रमसध्द
करण्यात आला असून तयाची अींमलिजावणी सींपूणच महाराषर राज्यात ददनाींक १ डडसेंिर, २०१४
पासून लागू करण्यात आली आहे.

(३१)

*

जगताप :
काय :-

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

पण
ु े शहरात तनमाचण झालेली पाणी टां चाई
३१७१

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

सन्माननीय पाणीपरु िठा आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) पण
ु े शहराला व पररसरातील काही गावाींना एवप्रल-मे मदहना सरू
ु होण्यापव
ू पाण्याची तीव्र
्ीं चाई ननमाचण झाली असून तयाींच्यावर पाणीकपातीचे मोठे सींक् ननमाचण झाले असल्याने

तयाींच्यात तीव्र धचींतेचे वातावरण ननमाचण होत असल्याचे माहे जानेवारी २०१५ मध्ये वा
तयादरम्यान आढळून आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पण
ु ेकराींवरील आलेले पाणी कपातीचे सींक् सोडववण्यािाित शासनाने कोणती
तातडीची कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच कायचवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहे त?
श्री. ििनराि लोणीिर : (१) नाही.
(२) पण
ु े महानगर पामलका क्षेत्ात समाववष् शहर व गावाींना खडकवासला, पानशेत, वरसगाींव
व ्े मघर या चार धरणातून पाणी पुरवठा केला जातो. या सवच धरणातील ददनाींक २.३.१०१५

अखेरचा मशल्लक पाणी साठा १५.५० ्ीएमसी असून ददनाींक ३.७.२०१५ पयांत शहरास ६.५०
्ीएमसी पाणी लागणार आहे. पण
ु े महानगरपामलका क्षेत्ात समाववष् शहर व गावाींना पाणी
्ीं चाई ननमाचण होऊ नये म्हणन
ू ददनाींक ३१.७.२०१५ पयांतचे ननयोजन करण्यािाित पा्िींधारे
ववभागास सच
ू ना ददलेल्या आहे त.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

-----------------
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(३२)

*

पाणी टां चाई टाळण्यासाठी पाण्याचा योग्य िापर िरण्यािाित
३१४२

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्निानू खशलफे, श्री.रामहरी

रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांि,े श्री.अमरनाथ राजूरिर :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महाराषर राज्यात या वष

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता

कमी पाऊस पडल्यामुळे यींदा दे खील हजारो ्ँ करव्दारे

गावागावात पाणी पोहचवले जात असून पाण्याची ्ीं चाई ्ाळण्यासाठी व पाण्याचे योग्य

ननयोजन करण्यासाठी शासन यींत्णा कमी पडत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा
तयादरम्यान ननदशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने पाणी ननयोजनासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) असल्यास, तयाचा

ोडक्यात तपशील काय आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ििनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. राज्यात या वष सरासरीच्या ८६.३५% इतके
पजचन्यमान झालेले असून राज्यातील ५६० गावे व ६१७ वाड्यात ७२८ ्ँ करद्वारे पाणी पुरवठा
करण्यात येत आहे.

(२) व (३) राज्यात सरासरीपेक्षा ८६.३५ ्क्के पजचन्यमान झालेले असले तरी पावसाचे प्रमाण
सवच ववभागात सारखे राहत नसल्यामुळे भज
ु ल व सवेक्षण ववकास व्यवस् ापन अधधननयम

२००९ मधील कलम २०, कलम २२ व कलम २५ नुसार कायचवाही करण्याच्या सूचना सवच
ववभागीय आयुक्ताींना व श्जल्हाधधकारी याींना दे ण्यात आल्या आहे त. तसेच ऑक््ोिर २०१४ ते
जन
ू २०१५ या कालावधीकरीता ्ीं चाई कृती आराखडे तयार करण्यात आले असन
ू तयात
राज्याच्या सवच ववभागातील २१८२७ गावे व १६४१५ वाड्यात एकूण ४१२२७ उपाययोजना
घेण्याचे प्रस्ताववत करण्यात आले आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
-----------------

(३३)

*

चांरपरू शहरामध्ये िाढलेले प्रदष
ू णाचे प्रमाण
३९७७

श्री.राजेंर मळ
ु ि, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांि,े श्री.सांजय दत्त :

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चींद्रपूर (श्ज.चींद्रपूर) हे शहर आधीच प्रदवू षत असल्याने गेल्या वष २ जानेवारी २०१४ रोजी
पयाचवरण मींत्ालयाने एक पररपत्क काढून वीज ननममचती केंद्रासाठी उच्च प्रतीचा कोळसा वापरणे

िींधनकारक केले असताींना पयाचवरण मींत्ालयाने ननयम मोडून महाराषर राज्य ववद्युत ननममचती
कींपनी (महाजनको) ने चींद्रपूर वीज केंद्रात न धुतलेला कच्चा कोळसा तसेच कोळसा
खाणीिरोिर शहराजवळील

मचल

पॉवर

स््े शन

(सी्ीपीएस)

याींच्यामळ
ु े

प्रदष
ू ण

असल्याचे माहे जानेवारी २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

वाढत
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(२)

तसेच या ववद्यत
ु केंद्रातील २१० मेगावॅ्चे दोन सींच ३० वषाचहून अधधक जन
ु े असून
जुना् तींत्ज्ञानावर हे दोन्ही सींच उक्त श्जल्ह्यात कायचरत असल्याने प्रदष
ु ण वाढत आहे
यािाित मींि
ु ई हायको्ाचच्या नागपरू खींडपीठाने सी्ीपीएसला फ्कारले असल्याने महाराषर
प्रदष
ू ण महामींडळाने सींिींधधताींना नो्ीस िजावल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने सींिींधधत

कींपनीवर

काय

कायचवाही

नागरीकाींच्या आरोग्याच्या दृष्ीने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

केली

वा

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे . चींद्रपूर महाऔश्षणक ववद्युत केंद्र, चींद्रपूर ये े
िॉयलरमध्ये न धुतलेला कोळसा वापरण्यात येतो.

(२) व (३) हे खरे आहे . महाऔश्षणक ववद्युत केंद्रातील कायाचश्न्वत असलेल्या एकूण ७

सींचाींपैकी, २१० मेगावॅ् सींच क्र.१ व २१० मेगावॅ् सींच क्र. २ हे अनक्र
ु मे सन १९८३ व सन
१९८४ मध्ये कायाचश्न्वत करण्यात आले.

सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, नागपूर खींडपीठ, नागपूर ये े जनदहत याधचका

क्र.१२५/२०१३ दाखल करण्यात आलेली असून िाि न्यायप्रववषठ आहे .

महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्ण मींडळाने सदर उद्योगास जनदहत याधचका दाखल होण्यापूव च

दद.२०/१२/२०१३ च्या पत्ान्वये अींतररम ननदे श ददलेले आहे त.

(४) सदर उद्योगाने सींच क्र.१ ची हवा प्रदष
ू ण ननयींत्ण व्यवस् ा आधुननक करण्याकरीता ठोस

प्रस्ताव महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्ण मींडळास सादर न केल्याने मींडळाने सदर उद्योगास

दद.०२/०८/२०१४ रोजी नुतननकरण करून प्रदान केलेल्या सींमती पत्ात सींच क्र.१ सुरू ठे वण्यास

मनाई केल्याने सदर सींच ऑगस्् २०१४ पासून िींद आहे . तसेच सदर उद्योगाची २७.५ लक्ष
रुपये िँक हमी जत करण्यात आलेली आहे . चींद्रपरू श्जल्ह्यातील औद्योधगक क्षेत्ाकरीता

हवेच्या गुणवततेचे व्यवस् ापन व आराखडा िनववण्याकरीता भारतीय प्रौद्योधगकी सींस् ान
मुींिई व राषरीय पयाचवरण अमभयाींबत्की अनस
ु ींधान सींस् ा याींना कायाचदेश प्रदान केलेला आहे व
सदर कायच प्रगतीप ावर आहे.

श्जल्हा आरोग्य अधधकारी, श्जल्हापररषद याींचेकडील अहवालानस
ु ार मागील पाच वषाचच्या

आकडेवारीवरुन सदर आजाराच्या प्रमाणात वाढ ककीं वा घ् झाल्याचे ददसुन येत नाही.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

----------------मुांिई विद्यावपठात मराठी विभागासाठी प्राध्यापिाांची तनिडमधील झालेला भ्रष्ट्टाचार
(३४)

*

३२३१

श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांि,े श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि उफच भाई जगताप :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मुींिई ववद्यापीठाने मागील दीड वषाचपूव

मराठी ववभागाींकरीता तीन तासात १००

प्राध्यापकाींच्या मल
ु ाखती घेतल्या असल्याचे माहे जानेवारी २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान
ननदशचनास आले, हे खरे आहे ,
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(२)

असल्यास, या भरती प्रकक्रयेत डावलण्यात येणाऱया नागपूरमधील डॉ.प्रमोद मुनाघा्े याींनी

९ मदहने मादहतीच्या अधधकाराव्दारे पाठपुरावा करून सदर भरतीमध्ये प्राध्यापकाींची ननवड ही
ननयमिाह्य झाली असल्याचे आढळून आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत दोषी आढळून येणाऱया सींिींधधतावर शासनाने काय कायचवाही केली
आहे वा करणार आहे ,

(५) अद्याप, कोणतीच कायचवाही करण्यात आली नसल्यास तयाची सवचसाधारण कारणे काय
आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) नाही. अध्यापकाींची भरती ही ननवड सममतीच्या मशफारशीप्रमाणे झालेली आहे.
(३), (४) व (५) प्रचन उद््ावत नाही.
-----------------

(३५)

*

दै ठणा (जजल्हा परभणी) येथील पाणीपरु िठा येाजनेत झालेला भ्रष्ट्टाचार
२८०१

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)

दै ठणा

(श्जल्हा

परभणी) ये ील

पाणी

पुरवठा

योजनेच्या

कामात

सममती

तसेच

अधधकाऱयाींनी खो्े मल्
ु याींकन व कागदोपत्ी सोपस्कार पार पाडीत केलेल्या गैरप्रकाराींची चौकशी
करुन तयाींच्यावर गुन्हे नोंदववने सोित आरआरसी रक्कमेची वसूली करण्याची मागणी परभणी-

दहींगोली ये ील स् ाननक स्वराज्य सींस् ेच्या लोकप्रनतननधीींनी प्रधान सधचव, पाणी पुरवठा
योजना याींच्याकडे सन २०१४-१५ दरम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववहीत मद
ु तीत काम न करता गैरप्रकार करणाऱया पाणी परु वठा सममती व
पाणी पुरवठा ववभागातील अधधकारी याींच्या कारभाराची चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, दोषी कींत्ा्दार व अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ििनराि लोणीिर : (१) होय.
(२) प्रस्तत
ु योजनेची अधधक्षक अमभयींता, महाराषर जीवन प्राधधकरण, गण
ु वतता परीक्षण प क,
मुींिई याींचे माफचत तपासणी करण्यात येत आहे.

(३) तपासणी अहवालाच्या आधारे पुढील आवचयक कारवाई करण्यात येईल.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

----------------राज्यात सीमाितभ भागातन
ू येणारा गट
ु खा रोखण्यासाठी स्ितांत्र यांत्रणा उभारण्यािाित
(३६)

*

रुपनिर :
काय :-

४१६८

श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.रामहरी

सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
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(१) अन्न व औषध प्रशासन ववभागाने राज्यातील ७२ हजार ८८७ दक
ु ानाींची तपासणी केली

तयापैकी ३ हजार ४१८ दठकाणी गु्खा सापडला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात ग्
ु खा िींदी असन
ू ही माहे जल
ु -ै २०१२ पासन
ू ४७ को्ी ७७ लाख ९१
हजाराींचा गु्खा जत केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कनाच्क, तेलींगणा, आींध्र प्रदे श, गुजरातमधून मोठ्या प्रमाणात गु्खा येतो हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, राज्य शासनाने सीमावत भागातून येणारा गु्खा रोखण्यासाठी स्वतींत् यींत्णा
उभारणीसाठी आवचयक ते मनषु यिळ उपलब्ध करून दे ण्यािाित कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप, उक्त प्रचनािाित कोणतीच कायचवाही होत नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश िापट : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४)

राज्यात

प्रनतिींधधत

असलेल्या

पानमसाला,

सुगींधधत

सुपारी,

तींिाखू

व

ततसम

अन्नपदा ाांपक
ै ी सीमावत भागात तयावर प्रनतिींध नाही. तयामळ
ु े सीमावत भागातून येणारा

साठा रोखण्याकरीता ववववध चेकनाके, रे ल्वे, िसस् ानक इतयादी दठकाणी पाळत ठे वून कारवाई
करण्यात येते. यासाठी पोमलसाींचे सहकायच घेण्यात येते.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.
----------------रायगड जजल्ह्यातील अशलिाग आणण मुरुड तालुक्यातील
किना-यािरील अनधधिृत िाांधिामािाित

(३७)

*

४३३७

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

ताांि,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररशसांग राठोड, प्रा.जोगेन्र ििाडे :

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायगड श्जल्ह्यातील अमलिाग आणण मुरुड तालुक्यातील ककना-यावर सीआरझेड कायदयाचे
उल्लींघन करुन काही वषाचत तब्िल २४६ अनधधकृत िाींधकामे उभी रादहल्याचे माहे जानेवारी,
२०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, सीआरझेड कायद्याचे उल्लींघन करणाऱया सींिींधधत ववकासकावर कोणतया
स्वरुपाची कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे ,
(४) अद्याप, याप्रकरणी कारवाई करण्यात आली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. रामदास िदम : (१) केंद्र शासनाच्या पयाचवरण व वन मींत्ालयाकडील सीआरझेड
अधधसूचना १९९१ लागू झाल्यानींतर अमलिाग तालुक्यात ककना-यावर १४५ व मुरूड तालुक्यात
१४१ अशी एकूण २८६ इतकी अनधधकृत िाींधकामे सीआरझेड क्षेत्ात केल्याचे ननदशचनास आले,

असे श्जल्हाधधकारी त ा अध्यक्ष, श्जल्हा ककनारी क्षेत् व्यवस् ापन सममती, रायगड-अमलिाग
याींनी तयाींचे अहवालात नमुद केले आहे .
(२) होय.

(३) अमलिाग तालक्
ु यातील १४५ अनधधकृत िाींधकामापैकी १५ िाींधकामाींवर पयाचवरण सींरक्षण
कायदा १९८६ चे कलम १५ अन्वये गन्
ु हे दाखल करण्यात आले असन
ू सींिींधधत प्रकरणाींमध्ये
रुपये ४९,६२,३२६/- इतकी दीं डाची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे .

मुरूड तालुक्यातील एकूण १४१ अनधधकृत िाींधकामाींपैकी २२ िाींधकामाींवर पयाचवरण

सींरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १५ अन्वये गुन्हे दाखल करण्याींत आले असून सींिींधधत
प्रकरणाींमध्ये रुपये ४१,४०,८५६/- इतकी दीं डाची रक्कम वसल
ु करण्याींत आली आहे.

उवचररत िाींधकाींमावर, सहाय्यक सींचालक, नगररचना रायगड-अमलिाग याींचा अहवाल

प्रात झाल्यानींतर पयाचवरण सींरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १५ नूसार ननयमोधचत कारवाई
करण्याची तजवीज ठे वली आहे असे श्जल्हाधधकारी, रायगड-अमलिाग याींनी तयाींचे अहवालात
नमुद केले आहे.

(४) प्रचन उद््ावत नाही.
-----------------

(३८)

*

बिलोली (ता.जज.नाांदेड) येथील पाणीटां चाई दरू िरण्यासाठी िराियाची िारिाई
४३९२

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय पाणीपुरिठा

आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बिलोली (ता.श्ज.नाींदेड) ये ील कींु डलवाडी व पररसरातील २४ गावाींमध्ये पाणी्ीं चाईचे साव्
ननमाचण झाले असून गोदावरी व माींजरा नदी कोरडी पडल्यामुळे या भागातील अनेक गाींवामध्ये

पाण्याची पातळी झपायायाने कमी होऊन पाणी्ीं चाई भासत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५
मध्ये वा तयादरम्यान ननदशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

कींु डलवाडी

शहरात

नगरपामलका

पाणीपरु वठा

करीत

असून

तीन

ददवसाआड पाणी ममळत असल्याने नागररकाींची पाणी्ीं चाईमुळे गैरसोय होत आहे हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू पाणी्ीं चाई तवरीत दरू करण्यासाठी शासनाने कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ििनराि लोणीिर : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.
(३) बिलोली तालुक्यातील वपण्याच्या पाण्याच्या ्ीं चाई ननवारणा च घ्यावयाच्या माहे ऑक््ोंिर

२०१४ ते जून २०१५ या कालावधीचा ८२ गावे व २ वाडयाींमध्ये २८१ उपाययोजनाींचा समावेश
असलेला रु. १२६.८६ लक्ष ककीं मतीचा ्ीं चाई कृती आराखडा मींजरू करण्यात आला आहे .
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सद्यश्स् तीत बिलोली तालुक्यात ६ गावात ८ खाजगी ववींधन ववदहरी अधधग्रहीत करुन, ५

गावात ५ नवीन ववहीरीींची कामे पूणच करुन व ९४ ववींधन ववदहरीींची ववशेष दरु
ु स्तीची कामे पूणच
करुन पाणी परु वठा करण्यात येत आहे . तसेच, कींु डलवाडी शहरातील रु. १३.७७ लक्ष ककीं मतीची
तातडीची पाणी पुरवठा योजना मींजूर झाली असून सदर योजनेचे कायाचदेश दे ण्यात आले
आहे त.

(४) प्रचन उद््ावत नाही.
----------------मांि
ु ई शहरात िोगस ि िेिायदे शीर सरू
ु असलेल्या पॅथॉलाजी लॅ ि
(३९)

*

डािखरे :

िडे महापाशलिेचे होत असलेले दल
च
ु क्ष

४४१७

श्री.हररशसांग राठोड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे , अॅड.तनरां जन

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींिई शहरात िोगस व िेकायदा पॅ ॉलाजी लॅ ि सुरू करून रुग्णाींची फसवणूक केली जात

असतानाही महापामलकेचे याकडे दल
च
होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा
ु क्ष
तयादरम्यान ननदशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िोगस व िेकायदे शीर पॅ ॉलाजी लॅ ि चालववणा-यावर व यािािीकडे दल
च
ु क्ष
करणा-या अधधकारी ा कमचचारी याींच्यावर कठोर कारवाई करण्यािाित शासनाने कोणती
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप, कोणतीही कायचवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) नाही.
(२) व (३) प्रचन उद््ावत

नाही.

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

अहमदनगर जजल्ह्यातील शेगाि-पाथडभ पाणीपुरिठा योजनेच्या िामातील गैरिारभारािाित
(४०)

*

४५६८

श्री.जगन्नाथ शशांदे :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अहमदनगर श्जल्हा पररषदे च्या माहे जानेवारी २०१५ च्या पदहल्या पींधरवड्यात झालेल्या

सवचसाधारण सभेत शेगाव-पा ड प्रादे मशक पाणीपुरवठा योजनेच्या कामास मींजूरी न घेताच

कोयायावधी रुपये खचच करून योजना अनधधकृत चालवल्या जात असल्याप्रकरणी तसेच परु वठा

झालेल्या मालाची गुणवतता न तपासताच बिले अदा करण्यात समाजकल्याण अधधकारी व
सींिींधधत कायचकारी अधधकारी तसेच ततकालीन मुख्य कायचकारी अधधकारी याींची चौकशी करून

तयाींच्याववरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे व झालेल्या खचाचची वसूलीही करण्यात
यावी, अशा आशयाचा ननणचय घेण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू ननणचयानस
ु ार शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तयानस
ु ार पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींि होण्याची सवचसाधारण कारणे काय आहे त ?
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श्री. ििनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही.
माहे जानेवारी २०१५ रोजीच्या श्जल्हा पररषद सवचसाधारण सभेत योजनेच्या दे खभाल
दरु
ु स्तीच्या कामाची रु.८२११७५०ा- ककीं मतीची ननववदा प्रक्रीया करण्यास मान्यता होण्यासाठी

ववषय ठे वण्यात आला होता. सभागह
ृ ात सववस्तर चचाच होवून सदर योजना चालववण्यासाठी
सयुक्त सममतीचे गठण करावे, तोपयांत सभेमध्ये ठे वण्यात आलेला ववषय स् धगत ठे वण्यात
यावा असा ननणचय घेण्यात आला.

शेवगाींव पा ड नळ पाणी पुरवठा योजना श्जल्हा पररषदे माफचत चालववण्यात येते. योजनेवर
झालेला खचच श्जल्हा पररषद सवचसाधारण सभेच्या ननणचयाच्या अधधन राहून खचच करण्यात
आलेला असून झालेला खचच हा ननयमानुसार करण्यात येत आहे.
समाजकल्याण ववभागाने श्जल्हा पररषद सेसफींडातून खरे दी केलेल्या सादहतयाची तालक
ु ा

स्तरावर गुणवतता न तपासता दे यक अदा केल्यािाित चचाच झाली. सदर खरे दीिाित सववस्तर
चौकशी करण्याचा ननणचय सभेमध्ये घेण्यात आला.
(२) प्रचन उद््ावत नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

(४१)

*

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

तोरणा गड (पण
ु े) येथील अनधधिृत िाांधिामाांना आळा घालण्यािाित
४६३१

डॉ.नीलम गोऱ्हे :

सन्माननीय साांस्िृतति िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) जगातील पदहल्या स्वातींर्याय लढयाची राषरीय स्मारके म्हणून जगात अजरामर असलेले

छत्पती मशवरायाींचे गडको् तोडून गडाचा त ाकध त ववकास करुन को्यावधी रुपयाींचा नफा

ममळववला जात असल्याचा प्रकार पुणे श्जल्ह्याच्या पश्चचमेला असलेल्या तोरणा गडावर सुरु
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशचनास आले हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या सींदभाचत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, या अनधधकृत िाींधकामाकडे वररषठ अधधकारी, िाींधकामतज्ञ तसेच परु ाततव
खातयाचे अधधकारी दल
च करीत आहे त हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(४) असल्यास, या सींदभाचत शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
तोरणा ककल्ला या राज्य सींरक्षक्षत स्माराकाच्या जतन व दरु
ु स्ती काम सरु
ु असन
ू यात

ककल्ल्यावरील तोरणेचवर मींददर, कोकण दरवाजा व अींिरखाना याींचा समावेश आहे .
(२) प्रचन उद््ावत नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
-----------------
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डहाणू (जज.पालघर) तालुक्यातील सेिातनित्ृ त शशक्षिाांना गट विमा न शमळाल्यािाित
(४२)

*

४६४८

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

श्री.राहुल नािेिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डहाणू (श्ज.पालघर) तालुक्यातील सेवाननवतृ त मशक्षकाींची ग् ववम्याची प्रकरणे श्जल्हा
पररषद ठाणे ये े सन २००६ पासन
ू प्रलींबित आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, सदर सेवाननवतृ त मशक्षकाींना ग् ववमा न ममळण्याची सवचसाधारण कारणे काय
आहे त ?

श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) व (३) ग्स्तरावर ग्ववमा प्रकरणे तपासणी सूचीतील कागदपत्ाींची पूतत
च ा सींिध
ीं ीत
सेवानववतृ ती धारकाींकडून न झाल्याने प्रस्ताव प्रलींबित रादहले होते. सदर प्रलींबित प्रकरणाींचा
पाठपुरावा करुन प्रकरणे ननकाली काढण्यात येतील.

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

शसांधुदग
ू च जजल्ह्यात एि गाि, एि शाळा पॅटनच रािविणेिाित
(४३)

*

४६८४

श्री.सतु नल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.हदपिराि

साळुांख-े पाटील, श्री.नरें र पाटील, श्री.ख्िाजा िेग, श्री.प्रिाश बिनसाळे :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मसींधुदग
ू च श्जल्ह्यात एक गाव, एक शाळा पॅ्नच रािववण्याचा ननणचय शासनाने माहे
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान पदहल्या सताहात घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तयानुसार शासनाने आतापयांत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप, कोणतीच कायचवाही केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रचन उद््ावत नाही.
----------------राज्यातील आजाराशी झज
ुां णाऱ्या जेष्ट्ठ िलािांताना मदत शमळािी यािररता
आरोग्य योजना सुरु िरण्याचा प्रस्तािािाित

(४४)

*

४९१३

श्री.ख्िाजा िेग, श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मांत

टिले, श्री.अतनल भोसले :
करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृतति िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
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(१) राज्यातील आजाराशी झज
ुीं णाऱया जेषठ कलावींताना मदत ममळावी याकररता आरोग्य
योजना सुरु करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ववचाराधीन प्रस्तावाींवर अींनतम ननणचय घेण्यात आला आहे काय,
(३) असल्यास, सदर जेषठ कलावींताना भरीव अ स
च हाय्य व्हावे म्हणून कोणती उपाययोजना
केली आहे ?

श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रचन उद््ावत नाही.
----------------श्री सारां गस्िामी शशक्षण प्रसारि मांडळ, परभणी या सांस्थेच्या परभणी ि िसमत येथील
(४५)

*

शाळाांमध्ये िोगसररत्या शशक्षि भरती िेल्यािाित
५२०८

श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सुतनल तटिरे , श्री.वििम िाळे , श्री.सततश चव्हाण :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) श्री सारीं गस्वामी मशक्षण प्रसारक मींडळ, परभणी या सींस् ेच्या परभणी व वसमत ये ील
शाळाींमध्ये िोगसररतया मशक्षक भरती केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर िोगस मशक्षक भरतीिाित चौकशी करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी
माहे जल
ु ,ै २०१४ मध्ये वा तयादरम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, यािाित चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार िोगस मशक्षक भरती केल्याप्रकरणी सींस् ेवर काय कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) होय.
(३), (४) व (५) चौकशी सरू
ु असन
ू अहवाल प्रात झाल्यानींतर उधचत कारवाई करण्यात येईल.
-----------------

पुणे येथील हटळि मांदीर येथे नाटिाच्या प्रयोगाच्या िेळी
(४६)

*

ििीलाांनी अजश्लल शेरेिाजी िेल्यािाित

५३६०

श्रीमती विद्या चव्हाण :

सन्माननीय साांस्िृतति िायच मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) द्ळक मींदीर (पुण)े ये े शक्र
ु वार, ददनाींक २३ जानेवारी, २०१५ रोजी आयोश्जत केलेले
ममस््र आणण ममसेस ना्काच्या प्रयोगाच्या वेळी हजर असलेल्या काही वकीलाींनी मोठ्या
आवाजात अश्चलल शेरेिाजी करून नायाय प्रयोगात व्यतयय आणला, हे खरे आहे काय,
(२) या प्रकरणी शासनामाफचत चौकशी केली आहे काय,

(३) चौकशीत काय आढळून आले व तद्ननस
ु ार पढ
ु े कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) अद्याप कोणतीही कायचवाही केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) अशा प्रकारची घ्ना घडल्यािाित पण
ु े शहर आयुक्तालय अ वा
सींिींधधत पोलीस ठाणे अ वा चौकीत अजच ककीं वा अन्य काही तक्रार ककीं वा गुन्हा दाखल झालेला
नाही.

(२), (३) व (४) प्रचन उद््ावत नाही.
-----------------

(४७)

*

िोरीिली (मुंबई) येथील जेिीसीएन शाळे ने जादा शल्काची केलेली आकारणी
५५३५

श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िोरीवली ये ील जेिीसीएन शाळे मध्ये प्रवेशाच्या वेळी पालकाींना शाळे त पायाभूत सुववधा व

उच्च दजाचचे मशक्षण दे ण्यासाठी ५० ते ६० हजार रुपयाींच्या दरम्यान शुल्क आकारले जात
असल्याचे ददनाींक २२ जानेवारी, २०१५ रोजी वा तयासम
ु ारास ननदशचनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने पालकाींची होत असलेली फसवणक
पाहता शाळा
ू
व्यवस् ापनािाित शासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, कारवाईस होणाऱया ववलींिाची सवचसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१), (२), (३) व (४) होय. प्रस्तत
ु प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असन
ू

चौकशी अहवाल प्रात झाला आहे . महाराषर शैक्षणणक सींस् ा (शुल्क ववननयमन) २०११
अधधननयम ददनाींक २१ माचच, २०१४ रोजी अधधसूचनेद्वारा प्रमसध्द करण्यात आला असून

तयाची अींमलिजावणी सींपूणच महाराषर राज्यात ददनाींक १ डडसेंिर, २०१४ पासून लागू करण्यात
आला असल्याने सदर अधधननयमातील तरतद
ू ीनस
ु ार आवचयक ती कायचवाही करण्याच्या सच
ू ना
सदर शाळे स दे ण्यात आलेल्या आहे त.

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

(४८)

*

राज्यािाहे र उत्पाहदत िेलेल्या भेसळयुक्त षषधाांचे वितरण थाांिविण्यािाित
५७५७

श्री.जनाचदन चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफच

भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री पुढील

(१) महाराषरािाहे र औषध उतपादन घेवून महाराषरात ववतररत होणाऱया डायक्लोकफनॅकसोडीअर,
तसेच सीिी फलेक्स या औषधाींमध्ये कागद व लास््ीकची भेसळ असल्याचे ददनाींक २१
जानेवारी, २०१५ रोजी वा तयासम
ु ारास ननदशचनास आले आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्ता प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुषींगाने राज्यात भेसळ औषधाींचे ववतरण
ाींिववण्यासींदभाचत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीश िापट : (१) हे अींशत: खरे आहे .
१) ददनाींक ११/१२/२०१४ रोजी उमरी, श्जल्हा नाींदेड ये ील मे.आयुष मेडीकल अँड जनरल

स््ोअसच या पेढीची ननयममत तपासणी करताना डायक्लोकफनॅकसोडीयम घ्कयक्
ु त
Dolokind

AQ

Injection,

B.No

AOFEN००६,

Mfg

by,

M/s

Troikaa

Pharmaceuticals Ltd, Survey No. ४६/१- ४, Kadia Village, Nani Daman३९६२१० या औषधाच्या एका ॲम्युलमध्ये तरीं गणारे कण (कागद ककीं वा लॅ श्स््कचे
तुकडे) असल्याचे आढळले होते.

२) सीिी लेक्स, श्व्ह्ॅ ममन िी-कॉम्लेक्स इींजक्
े शन, िॅच नीं.

FH-१५८, D/Mfg.

०४ा२०१४, D/Exp.०९ा२०१५, M.Lic. No. ६०४-B (H), Mfd by : Coax Bio
remedies Pvt ltd. Hisar-१२५ ०४४ ही औषधी अमरावती महानगरपामलका, अमरावती
याींचे तक्रारीवरुन ववचलेषणासाठी घेण्यात आली होती. सदर औषध शासकीय औषध
ननयींत्ण प्रयोगशाळे ने अप्रमाणणत घोवषत केले, त ावप औषधीमध्ये कागद ककीं वा
लॅ श्स््कचे तुकडे असल्याचे ववचलेषण अहवालात नमूद नाही.

(२) होय.

(३) औषध ननयींत्ण प्रयोगशाळा, मुींिई याींनी सदर औषध अप्रमाणणत घोवषत केल्यावर

उतपादकास अप्रमाणणत औषध साठा परत मागववणेिाित सूचना ददल्या तसेच तयानस
ु ार
महाराषरातील सवच औषध ववक्रेतेाववतरकाींना कळववण्यात आले. उतपादक पर राज्यातील
असल्यामळ
ु े

तयाींच्याववरुध्द

योग्य

ती

कारवाई

करण्यासाठी

सींिींधधत

राज्याच्या

औषध

ननयींत्काींस कळववण्यात आले तसेच अन्न व औषध प्रशासनाच्या नाींदेड कायाचलयाकडून
उतपादकास कारणे दाखवा नो्ीस िजावण्यात आली आहे व पुढील कारवाई सुरु आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

----------------शशगोणी (ता.माळशशरस, जज.सोलापूर) येथील महाजल स्िराज्य
(४९)

*

प्रिल्पाचे िाम तनिृष्ट्ट दजाचचे झाल्यािाित

५८९३

श्री.नरें र पाटील, श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.किरण पािसिर, श्री.सतु नल तटिरे ,

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.ख्िाजा िेग, श्री.अतनल भोसले, श्री.हे मांत
टिले, अॅड.तनरां जन डािखरे :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मशगोणी (ता.माळमशरस, श्ज.सोलापूर) ये ील महाजल स्वराज्य प्रकल्पाचे (पाणी पुरवठा

ववभागाचे) काम अतयींत ननकृष् दजाचचे करुन तयात ते ील अधधकारी व ठे केदाराींनी लाखो
रुपयाींचा गैरव्यवहार केलेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करुन दोषी अधधकारी व ठे केदाराींवर तातडीने कारवाई
करावी अशी मागणी ते ील ग्रामपींचायत सदस्य व नागररकाींनी मा.मुख्य कायचकारी अधधकारी,
श्जल्हा पररषद सोलापूर, श्जल्हा पाणी पुरवठा ववभाग सोलापूर, ग् ववकास अधधकारी पींचायत
सममती माळमशरस याींचक
े डे सन २०१२-२०१३ पासन
ू आजपयांत केलेली आहे, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने उपरोक्त प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय,
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(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, व तदनुषींगाने दोषी असणाऱया अधधकारी व
ठे केदाराींवर शासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप शासनाने चौकशी केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ििनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. मशगोणी, ता.माळमशरस, श्ज.सोलापूर ये ील नळ
पाणी पुरवठा योजना महाजल स्वराज्य प्रकल्पाींतगचत नसून महाजल योजनेंतगचत आहे .
(2) होय, हे खरे आहे. दद. २० फेब्रव
ु ारी, २०१० रोजी तक्रार करण्यात आली होती.

(3) व (४) होय, उप अमभयींता, ग्रामीण पाणी परु वठा उपववभाग माळमशरस, श्ज.सोलापरू याींनी
सदर योजनेच्या केलेल्या चौकशीनुसार पाझर ववहीरीस मुिलक पाणी लागल्याने खोदकाम १०

मी. पुण,च िैठ्या साठवण ्ाकीचे काम जोतयापयांत पुण,च ववतरण व्यवस् ेचे काम ८० ्क्के पुणच
व पाईपलाईन कोठे ही उघड्यावर नाही. योजनेच्या कामाचे सादहतय चाचणी करुन पुरवठा
करण्यात आला आहे . सद्यश्स् तीत योजनेची कामे पण
ु च झाली आहेत.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

----------------राज्यातील अशासिीय अनुदातनत धचत्रिला महाविद्यालये ि षषध तनमाचणशास्त्र
(५०)

*

गजशभये,

महाविद्यालयाांना िेतन दे ण्यािाित

३७४६
डॉ.सुधीर

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

श्री.सततश

चव्हाण,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचणी,

श्री.ख्िाजा

िेग,

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.िवपल पाटील, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच भाई
जगताप :

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

(१) राज्यातील शासनमान्य अशासकीय अनद
ु ाननत ३१ धचत्कला महाववद्यालयाींना व औषध
ननमाचणशास्त् महाववद्यालयाींना वेतन अनुदान ९० ्क्के ददले जात असल्याने ते १०० ्क्के
दरमहा ननयममत ममळण्यासाठी आणण प्रलींबित मागण्याींिाित महाराषर राज्य धचत्कला
महाववद्यालयीन मशक्षक

मशक्षकेतर सींघाचे

पदाधधकारी

याींनी

मा.मुख्यमींत्ी,

मा.ववतत

व

ननयोजन मींत्ी व उच्च व तींत् मशक्षण मींत्ी याींना ददनाींक २५ नोव्हें िर, २०१४ रोजी लेखी
ननवेदन ददले आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त मागण्याींचे स्वरूप काय आहे ,
(३) असल्यास, सदरहू ३१ धचत्कला महाववद्यालयाींना व औषध ननमाचणशास्त् महाववद्यालयाींना
१०० ्क्के वेतन अनुदान तसेच समान काम समान वेतन दे ण्यािाित शासनाने कोणता
ननणचय घेतला आहे वा घेण्यात येत आहे,

(४) अद्याप कोणतीच कायचवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) राज्यातील शासनमान्य अशासकीय ३१ अनुदाननत धचत्कला महाववद्यालयाींना व औषध
ननमाचणशास्त् महाववद्यालयाींना वेतन अनद
ु ान ९०% ददले जात असल्याने ते वेतन अनद
ु ान
१००% दरमहा ननयममत ममळण्यािाितची मागणी आहे.
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(३) राज्याची सध्याची आध क
च पररश्स् ती पहाता, तूतच मागणी मान्य करता येणे शक्य नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

(५१)

*

राज्यातील शशक्षिाांची अधचिळ
े सेिा ्ाह्य धरून सेिातनित्ृ ती िेतन दे ण्यािाित
३२६१

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

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ककमान १० वषच पण
च ेळ कमचचारी म्हणन
ू व
ू सेवा केल्यामशवाय सेवाननवतृ ती वेतन दे य नाही,
हे खरे आहे काय,

(२) सेवाननवतृ ती होताींना पूणच वेळ सेवा १० वषाचची होत नसल्यास सींिींधधत कमचचाऱयाींची
मान्यताप्रात अधचवळ
े सेवा सेवाननवतृ ती वेतनासाठी ग्राह्य धरण्यािाितचे आदे श मा.मुींिई उच्च
न्यायालयाने याधचका क्र.२३५४ा२०१२ मध्ये दद. ७ जानेवारी, २०१४ रोजी ददले आहे हे खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, न्यायालयीन आदे शानुसार अद्यापही कायचवाही न करण्याची कारणे काय आहे त,

(४) यािाित महाराषर राज्य मशक्षक पररषदे ने कायाचध्यक्ष व कोकण ववभाग मशक्षक मतदार
सींघाचे लोकप्रनतननधी याींनी दद. २० मे,२०१४,१३ जानेवारी, २०१४, ७ जानेवारी, २०१३, ८
जानेवारी, २०१४, ५ जन
ु , २०१३, १३ स्ें िर, २०१३, ५ नोव्हें िर, २०१३ च्या ननवेदनाींच्या
अनुषींगाने काय कायचवाही केली आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची व न्यायालयीन आदे शाचा अवमान करण्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३), (४) व (५) न्यायालयीन आदे शा अनष
ु ींगाने पढ
ु ील कायचवाही सरु
ु आहे .
----------------राज्यातील अनुदानीत माध्यशमि विद्यालयाच्या विनाअनुदातनत
(५२)

*

तुिडयाांना अनुदान दे ण्यािाित

२८८४

डॉ.सुधीर ताांि,े श्री.वििम िाळे , श्री.सततश चव्हाण, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

(१) राज्यातील अनुदानीत माध्यममक ववद्यालयाच्या ववनाअनुदाननत तुकड्या अनुदान पात्

म्हणून घोवषत केलेल्या असणे, मात् गेल्या २ वषाचपासून तुकडयाींना अनुदान दे ण्यासाठी
ननधीची तरतद
ू होत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशचनास आले, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अनद
ु ाननत तक
ु ड्याींचीाशाळाींची सींख्या ककती व सदर तक
ु ड्याींनााशाळाींना शासन
अनुदान केव्हापयांत दे णार आहे,

(३) असल्यास, उक्त ननधीची तरतूद करण्यासाठी तसेच ववलींिास दोषी असणाऱया सींिींधधताींवर
कायचवाही करुन शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कारवाई करण्यात आली नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) शासनाने सन २०१४-१५ मध्ये १९६७ वगच तुकड्या व ८५८ ववनाअनुदाननत माध्यममक
शाळाींना

अनद
ु ानास

पात्

घोवषत

केलेले

आहे.

सदर

वगचातक
ु ड्याींना

शासन

ननधीच्या

उपलब्धतेनुसार वेतन अनुदानासाठी तरतूद उपलब्ध करून दे ण्यात येईल.
(३) व (४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

(५३)

*

मराठिाडयातील पाण्याची गांभीर समस्या सोडविण्यािाित
४१४७

प्रा.जोगेन्र ििाडे :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मराठवाडयात गेल्या तीन वषाचत अतयल्प पाऊस झाल्याने मराठवाडयातील धरणातील

पाण्याने तळ गाठल्यामळ
ु े वपण्याच्या पाण्याचे सींक् व्यापक झाले असून प्रमख
ु शहरात सध्या

सात ते दहा ददवसाींनी पाणीपरु वठा होत आहे व प्रकल्पातील पाणी साठा सींपत आल्याने ्ँ करने
पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाण्याचे स्त्ोतही उपलब्ध नसल्याने पाण्यासाठी नागररकाींना स् लाींतर
करावे लागत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ च्या पदहल्या आठवडयात ननदशचनास आले हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रमुख शहराींना नळाद्वारे पाणीपुरवठा होत असता तरी अनेक दठकाणचे प्रकल्प

पाण्याअभावी कोरडे पडल्याने ते ील पाणीपरु वठाही खींडीत होत असल्याने लोकाींना पाण्यासाठी
दरु दरु वर जावे लागते तसेच लातरू श्जल्ह्यात १८ लघुप्रकल्प पाण्याअभावी कोरडे पडले असून

ते े पाण्याची गींभीर समस्या ननमाचण झाली आहे तसेच मराठवाडयात माचच, २०१५ पयांत पूरेल
इतकाच पाणीसाठा काही प्रकल्पाींमध्ये मशल्लक आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

मराठवाडयातील

पाण्याची

गींभीर

कोणकोणतया उपायोजना केल्या वा करण्यात येत आहे ,

समस्या

सोडववण्यािाित

शासनाने

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ििनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. ववभागातील नागररकाींनी पाण्यासाठी जानेवारी,
२०१५ च्या पदहल्या आठवड्यात स् लाींतर केल्याचे ननदशचनास आलेले नाही.

(२) हे खरे नाही. ववभागातील जे प्रकल्प कोरडे पडले आहेत. अशा दठकाणी तातडीची

उपाययोजना म्हणन
ू ्ँ कर व ववदहर अधधग्रहणाद्वारे पाणीपरु वठा सरू
ु आहे . तसेच औरीं गािाद,
जालना, परभणी, दहींगोली, नाींदेड, िीड, लातूर व उस्मानािाद या मराठवाड्यातील प्रमख
ु
शहराींना पाणी परु वठा करणा-या योजनाींसाठी आवचयक पाणी साठा असल्याने जन
ू , २०१५
पयांत वपण्याच्या पाण्याची ्ीं चाई ननमाचण होणार नाही.

(३) पाणी ्ीं चाई जाणवत असलेल्या दठकाणी भज
ू ल अधधननयम अींतगचत ्ीं चाई घोवषत
करण्यात आली असन
ू पाणी ्ीं चाई ननवारणा च माहे ऑक््ोिर, २०१४ ते जन
ू २०१५ या
कालावधीसाठी सवच सींिींधधत श्जल्हाधधकारी याींनी वपण्याच्या पाण्याच्या ्ीं चाई ननवारणा च कृती

आराखडा तयार करुन तयास मींजरू ी ददलेली आहे . सदर कृती आराखड्यात पाणी परु वठा व
स्वच्छता ववभागाच्या ददनाींक ३.२.१९९९ च्या शासन ननणचयामध्ये ववदहत केलेल्या ववदहत ९
उपाययोजनाींचा समावेश आहे.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

-----------------
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राज्यातील शशक्षि, शशक्षिेतर िमचचारी आणण मुख्याध्यापिाांना
(५४)

*

िॅशलेस आरोग्य योजना लागू िरण्यािाित

३३८४

श्री.िवपल पाटील :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) पोमलसाींच्या धत वर राज्यातील प्रा ममकामाध्यममक आणण उच्च माध्यममक मशक्षक,
मशक्षकेतर कमचचारी आणण मुख्याध्यापक याींच्यासाठी साववत्ी-फानतमा कॅशलेस आरोग्य योजना
लागू करण्याची मागणी मशक्षक भारती या मान्यताप्रात सींघ्नेने शासनाकडे केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) असल्यास, तयाचे
(४)

ोडक्यात स्वरुप काय आहे ,

नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय ?

श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२), (३) व (४) प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे .
-----------------

(५५)

*

िीड येथील विद्यार्थयाांच्या शासिीय िसतीगह
ृ ातील अतनयशमततेिाित
३६६०

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अतनल भोसले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.हे मांत

टिले, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ख्िाजा िेग, श्री.वििम िाळे , श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील,
श्री.सततश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांडे :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िीड ये ील आध क
च दृषयाया दि
च घ्कातील ववद्यार्थयाांच्या शासकीय वसतीगह
ु ल
ृ ाची ददनाींक
१४ जानेवारी, २०१५ वा तयासम
ु ारास दारुड्याींनी तोडफोड करुन हल्ला केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकारानींतर अधधका-याींनी ददलेल्या भे्ीत वसतीगह
ृ ातील अननयममततेिाित
अनेक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वस्तीगह
ृ ातील उघडकीस आलेल्या गींभीर प्रकरणािाित शासन कोणती कायचवाही
करणार आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) ववद्यार्थयाांना आवचयक सवु वधा दे ण्यासाठी झालेल्या ववलींिास दोषी असणा-याववरुध्द
कोणती कारवाई करण्यात येणार आहे ?

श्री. विनोद तािडे : (१) होय, हे खरे आहे . सदर वसनतगह
ृ ातील काही उपद्रवी ववद्यार्थयाांनी
समाज कीं्काींच्या मदतीने हा हल्ला करुन तोडफोड केली आहे. याप्रकरणी वसनतगह
ृ ातील

कमचचा-याींनी मशवाजीनगर, िीड पोलीस स््े शन ये े ददनाींक १६.१.२०१५ रोजी गुन्हा दाखल
केलेला आहे .

(२) हे खरे नाही. सहसींचालक, उच्च मशक्षण, औरीं गािाद ववभाग, औरीं गािाद याींनी ददनाींक
२५.१.२०१५ रोजी वसतीगह
ृ ास भे् ददल्यानींतर ते ील ववद्यार्थयाांशी चचाच केली असता सदर
वसनतगह
ृ ामध्ये कोणतीही अननयममतता झाली नसल्याचे ननदशचनास आले.
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(३) प्रचन उद््ावत नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
-----------------

(५६)

*

पुणे येथील िालधचत्रिाणी सांस्थेचे पुनरुज्जीिन िरणेिाित
३५३८

अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.प्रिाश बिनसाळे , श्री.हेमांत टिले, श्री.नरें र पाटील,

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) स््े ् इश्न्स््यायु् ऑफ एज्युकेशन ्े क्नॉलॉजी म्हणजेच पण
ु े ये ील िालधचत्वाणी ही

लहान िालकाींना प्रिोधधत करणारी सींस् ा १९८४ साली केंद्र शासनाच्या इन्सॅ् फॉर एज्युकेशन
या योजनेअत
ीं गचत दे शातील अन्य राज्याींसह महाराषर राज्यात स् ापन करण्यात आली असून
या सींस् स
े ाठी १२० कमचचाऱयाींची पदे मींजूर करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच या िालधचत्वाणी सींस् च्
े या स् ापनेवळ
े ी केंद्र शासन व राज्य शासनामध्ये झालेल्या
करारानुसार सदर सींस् ेची जिािदारी ही राज्य शासनाची राहणार असल्याचे ठरववण्यात आले
होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर सींस् स
े ींदभाचतील िैठकीींना राज्य शासनाचे सींिींधधत अधधकारी

अनुपश्स् त

रादहल्यामळ
ु े केंद्र शासनाने या सींस् ेसाठी ननधी िींद केला असल्याने गेली ९ मदहने या
सींस् ेतील

कमचचाऱयाींना

वेतन दे ण्यात

आले

नसल्याचे

माहे

डडसेंिर,

२०१४

मध्ये

वा

तयादरम्यान ननदशचनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, मशक्षणातील िालधचत्वाणी या प्रभावी दृकश्राव्य माध्यमाची गरज आणण गाींभीयच
ववचारात घेवून या सींस् ल
े ा पुनरुज्जीववत करण्याच्यादृष्ीने व सींस् ेतील कमचचाऱयाींना
ननयममत वेतन दे ण्यािाित शासनाने कोणती कायचवाही केली आहे अ वा करण्यात येत आहे ?

श्री. विनोद तािडे : (१) व (२) अींशत: खरे आहे . शासनाने ददनाींक २९ जानेवारी,१९८४ च्या
शासन ननणचयाव्दारे िालधचत्वाणी सींस् ेची स् ापना करुन तयामध्ये १२० कमचचाऱयाींच्या पदाींना
तातपरु ती स्वरुपात मींजरू ी ददली होती. व प्रारीं मभक ०५ वषे सींस् ेची सवच जिािदारी केंद्र
शासनाची असेल असे सूधचत केले होते.

(३) सींस् ेस केंद्र शासनाकडून १९८४ ते २००२ पयांत कायचक्रम ननममचती अनुषींधगक खचच व
कमचचारी वेतनासाठी सींपूणच अनुदान ममळत होते.

२००३ पासून २०१२ पयांत केंद्र शासनाकडून

प्रकल्प ततवावर कायचक्रम ननममचती व अनुषींधगक खचाचसाठी अनुदान प्रात होत होते. त ावप,
सन

२०१३-२०१४

पासन
ू

केंद्र

शासनाने

राषरीय

माध्यममक

िालधचत्वाणीने प्रस्ताव सादर करण्यािाित ननदे श ददले आहे त.

मशक्षा

अमभयान

माफचत

तयानुसार सादर केलेल्या

प्रस्तावामध्ये केंद्र शासनाने काही त्ु्ी दशचवन
ू प्रस्ताव अमान्य केल्याने एवप्रल,२०१४ पासून
सदर सींस् ेतील कमचचाऱयाींचे वेतन

ककत आहे .

(४) िालधचत्वाणी सींस् ेतील कमचचाऱयाींना

ककत वेतन दे ण्यािाित प्रस्ताव ववतत ववभागाच्या

मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला आहे .
-----------------
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पुणे विभागातील ७५० तर राज्यातील ५००० िजन-मापे, याांच्या
परिाना नत
ु नीिरणाची िामे प्रलांबित असल्यािाित

(५७)

*

५६६५

अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.सतु नल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.अतनल

भोसले, श्री.वििम िाळे , श्री.नरें र पाटील :

सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि

सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे ववभागातील ७५० तर राज्यातील ५००० वजन-मापे, उतपादक, दरु
ु स्तक आणण ववक्रेते
याींच्या परवाना नुतनीकरणाची कामे वैधमापन ववभागाकडे प्रलींबित आहे त हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणे प्रलींबित राहण्याची कारणे काय आहे त,

(३) तसेच सदर प्रलींबित प्रकरणे तातडीने ननकाली काढणेिाित शासनाने कोणती कायचवाही
केली वा करण्याींत येत आहे ,
(४) अद्याप कोणतीच कायचवाही केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश िापट : (१) सन २०१५ या वषाचसाठी राज्यातील वजन-मापे उतपादक, दरु
ु स्तक व
ववक्रेतयाींच्या परवान्याींचे नुतनीकरण करण्यासाठी एकूण १४८३ अजच प्रात झाले होते. तयापैकी
२४३ परवाने नुतनीकरणासाठी प्रलींबित आहे त.

पुणे ववभागामध्ये सन २०१५ या वषाचसाठी दरु
ु स्तक आणण ववक्रेतयाींचे वजन-मापे परवाना

नत
ु नीकरणासाठी एकूण ३१५ अजच प्रात झाले होते. तयापैकी २३ परवान्याींचे नत
ु नीकरण
करण्याचे प्रलींबित आहे .

(२) अजचदाराींनी, आवचयक असलेल्या कायदे शीर तरतुदीींची पूतत
च ा न केल्यामळ
ु े परवाना
नुतनीकरणाची प्रकरणे प्रलींबित आहे त.

(३) त््
च ा करण्यासाठी सींिींधधताींना लेखी ननदे श दे ण्यात आले आहे त.
ु ीींची पत
ू त
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

----------------खामगाांि (जज.िुलडाणा) मतदार सांघातील खारपाण पट्टयातील गाांिे

(५८)

*

(जळगाांि जामोद ि शहर) १४० गाि योजनेमध्ये समाविष्ट्ट िरणेिाित
४०५६

श्री.पाांडुरां ग फुांडिर :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खामगाींव, (श्ज.िुलडाणा) मतदार सींघातील खारपाण पट्टयातील गाींवे (जळगाींव जामोद व
शहर) १४० गाव योजनेमध्ये समाववष् करणेिाितची मागणी खामगाींव मतदार सींघाचे आमदार

अॅड श्री.आकाश पाींडुरीं ग फींु डकर याींनी ददनाींक २४ डडसेंिर २०१४ रोजी मा.मींत्ी पाणी परु वठा व
स्वच्छता ववभाग याींचक
े डे पत्ाद्वारे केली हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर खारपाण पट्टयातील गाींवे वरील योजनेमध्ये समाववष् करणेिाित शासन
काय कारवाई करणार आहे त,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय ?

39

श्री. ििनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) १४० गाींवे प्रादे मशक पाणी पुरवठा योजनेस ददनाींक ०२.१२.२०१३ रोजी प्रशासकीय मान्यता
दे ण्यात आलेली आहे . योजनेच्या कामाला सरु
ु वात झाली आहे.

प्रस्तुत योजनेत ववधानसभा सदस्याींच्या मागणीनुसार गावे समाववष् करण्यािाित

ताींबत्क तपासणी करण्याची कायचवाही महाराषर जीवन प्राधधकरणाकडून सुरु आहे .
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

----------------शशिछत्रपती िीडा परु स्िारप्राप्त खेळाडुन
ां ा शासिीय नोिरीत सामािन
ू घेणेिाित

(५९)

*

३०४८

श्री.माणणिराि ठािरे , श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांि,े

श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.ख्िाजा िेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण
पािसिर, श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय किडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मशवछत्पती परु स्कार प्रात खेळाडुन
ीं ा शासनाच्या ५ ्क्के आरक्षणातन
ू शासकीय नोकरीत
सामावून घेतले जाते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यवतमाळ श्जल्ह्यातील रमेश चयामराव वरळी तसेच लौकीक जगन्ना

फुलकर

या मशवछत्पती पुरस्कार खेळाडुन
ीं ा शासनातफे अद्यापही शासकीय नोकरीत सामावून घेण्यात
आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या मशवछत्पती पुरस्कार प्रात खेळाडुन
ीं ा शासकीय नोकरीपासून वींधचत राहवे
लागणार आहे काय ?

श्री. विनोद तािडे : (१) ददनाींक ३०.०४.२००५ च्या शासन ननणचयान्वये अतयुच्च गुणवतताधारक
खेळाडून
ीं ा शासन सेवेत नोकरीसाठी ५ ्क्के आरक्षण ठे वण्यात आलेले आहे. सदर शासन

ननणचयामधील तरतद
ू ीनस
ु ार मशवछत्पती परु स्कार प्रात करणारे खेळाडू ननयक्
ु तीसाठी पात् ठरत
असल्यास तयाींचाही ननयुक्तीसाठी ववचार केला जातो. त ावप केवळ मशवछत्पती पुरस्कार प्रात
केल्यामुळे खेळाडू ५ ्क्के आरक्षणाअींतगचत नोकरीसाठी पात् ठरत नाहीत.
(२) व (३) श्री. रमेश चयामराव वरळी व लौकीक जगन्ना

फुलकर या मशवछत्पती पुरस्कार

प्रात खेळाडून
ीं ी ५ ्क्के आरक्षणाअींतगचत नोकरीसाठी अजच केल्यास व ते सींिींधधत पदासाठी

ववदहत केलेले शैक्षणणक व क्रीडाववषयक अहचता, वय इ.िाित पत
च ा करत असल्यास ५ ्क्के
ु त
आरक्षणाअींतगचत नोकरीसाठी तयाींच्या अजाचचा ववचार हे वू शकेल.
----------------राज्यात मतदार नदणदणीसाठी शशक्षिाांना पुनन तनयुक्त िरण्याच्या धोरणािाित
(६०)

*

२८२८

डॉ.अपि
ू च हहरे :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१) राज्यात माहे जानेवारी मदहन्यापासून पुन्हा मतदार नोंदणी मोदहम सुरु होत आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या मोदहमेत मतदार नोंदणीसाठी आधार काडच िींधनकारक करण्यात आले असून
मतदार नोंदणीचे काम पन
ु चच मशक्षकाींनाच दे ण्याींत येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, राज्यात माहे माचच आणण माहे एवप्रल मदहन्यात ववद्यार्थयाांची वावषचक पररक्षा
असते, अध्यपनासाठी मशक्षक वगाचवर नसले तर ववद्यार्थयाांना तयाींच्या हक्काच्या मशक्षणापासून
वींधचत राहण्याची वेळ येईल, ही िाि शासनाचे ननदशचनास आले आहे काय,

(४) असल्यास, मशक्षण हक्क कायदा - २००९ नुसार मशक्षकाींची शाळािाह्य कामासाठी नेमणुक
करता येत नाही, असे असूनही मशक्षकाींकडून वारीं वार शाळािाह्य कामे सराचसपणे करुन घेतली
जात आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, ववद्यार्थयाांची शैक्षणणक गुणवतता ढासळू नये, म्हणून तसेच वावषचक पररक्षेच्या

पाचवचभम
मशक्षकाींची नेमणक
होवन
नये, अशी
ु ीवर मतदार नोंदणीसाठी िीएलओ म्हणन
ू
ू
ू
राज्यातील मशक्षकाींकडून मागणी करण्याींत येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, शाळािाह्य कामाींसाठी मशक्षकाींची नेमणूक न करणेिाित शासनाचे धोरण काय
आहे ?

श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) व (३) मतदार नोंदणीसाठी आधार काडच िींधनकारक करण्यात आलेले नाही. ननरीं तर मतदार
नोंदणी मादहमेंतगचत मतदार नोंदणीसाठी मशक्षकाींसह अन्य शासकीय कमचचाऱयाींच्याही ननयुक्तया
करण्यात आल्या आहे त. त ावप, अध्यापनामध्ये अड ळा आल्याची कोणतीही िाि ननदशचनास
आलेली नाही.
(४) नाही.
(५) व (६) दशवावषचक जनगणना, आपतती ननवारणाची कामे व ननवडणूकाींच्या कतचव्याखेरीज
मशक्षकाींना कोणतेही मशक्षकेतर काम न दे ण्यािाित दद. १८.६.२०१० च्या पररपत्कान्वये
सींिींधधताींना सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.

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

राज्यातील जजल्हा ि तालुिा पातळीिरील न्यायालयाचे िामिाज मराठीतून िरण्यािाित
(६१)
िेग :

*

३४६८

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अतनल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा

सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मराठी भाषा ववभागाींतगचत न्याय व्यवहाराच्या मराठीकरणासाठी काम करणारा उपववभाग
स् ापन करण्याची मराठी अ्यास केंद्र व लोकप्रनतननधीींनी केलेली मागणी माहे नोव्हें िर, २०१४
पयांत शासनस्तरावर प्रलींबित आहे , हे खरे आहे काय,
(२) ददनाींक २१ जल
ु ,ै १९९८ च्या अधधसुचनेनुसार राज्यातील श्जल्हा व तालक
ु ा पातळीवरील
न्यायालयाचे शींभर ्क्के कामकाज मराठीतन
ू करण्यािाितच्या ननणचयाची अद्यापही राज्यात

अींमलिजावणी झालेली नसल्याची राज्यातील लोकप्रनतननधीींनी शासनाकडे तक्रार केलेली आहे ,
हे खरे आहे काय,
(३) तसेच राजभाषा मराठीला मुींिई उच्च न्यायालयाची प्राधधकृत भाषा म्हणून मान्यता
ममळावी अशी लोकप्रनतननधीींनी शासनाकडे मागणी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) तसेच िॉम्िे हायको्ाचचे मींि
ु ई उच्च न्यायालय असे नामकरण करण्याची लोकप्रनतननधीींनी
माहे ऑगस््, २०१३ मध्ये वा तयासुमारास शासनाकडे मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, प्रचन भाग (१), (२), (३) व (४) िाित शासनामाफचत कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
मराठी भाषा धोरणाच्या मसुदयामध्ये न्याय व्यवहारात मराठीचा वापर करण्याची

िाि अींतभत
ूच आहे . तयाअनुषींगाने भाषा धोरणास अींनतम स्वरुप प्रात झाल्यावर तयानुसार
कायचवाही करण्यात येईल.
(२) होय.
(३) होय.
(४) होय.
(५) प्रचन भाग १ वरील प्रमाणे.
प्रचन भाग २ व ३ यािाित कायचवाही सरु
ु आहे.

प्रचन भाग ४ िाित िॉम्िे हायको्ाचचे “मुींिई उच्च न्यायालय” असे नामकरण करण्यािाित
केंद्र शासनाकडून कायदे शीर िािी तपासण्यात येत आहे त.
-----------------

पण
ु े जजल्ह्यातील माध्यशमि शाळाांमध्ये आठिीपयांतच्या विद्यार्थयाांची सातत्यपण
ू च सिांिष
मूल्यमापनाची अांमलिजािणी होत नसल्यािाित

(६२)

*

५०८०

श्री.अतनल भोसले, श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, अॅड.जयदे ि गायििाड,

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ख्िाजा िेग :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) पुणे श्जल्ह्यातील माध्यममक शाळाींमध्ये आठवीपयांतच्या ववद्यार्थयाांची साततयपूणच सवांकष

मूल्यमापनाची व्यवश्स् तररतया अींमलिजावणी होत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा
तयादरम्यान ननदशचनास आले , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार सदर ववद्यार्थयाांचे साततयपूणच
सवांकष मूल्यमापनाची व्यवश्स् त अींमलिजावणी करण्यािाित शासनाने कोणती उपाययोजना
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) अद्याप कोणतीच उपाययोजना केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रचन उद््ावत नाही.
-----------------
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(६३)

*

खेड (जज.रत्नाधगरी) येथील िोरज धरणातील पाणी दवु षत झाल्यािाित
३८८४

श्री.जयांत पाटील :

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१) खेड (श्ज.रतनाधगरी) शहराला पाणीपुरवठा करणाऱया िोरज धरणाला जे नाले येवून

ममळतात तयामध्ये ववषारी रसायन सोडण्यात आल्याची घ्ना माहे जुल,ै २०१४ च्या दस
ु ऱया
आठवड्यात ननदशचनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या घ्नेनींतर धरणाींतील पाण्याचे शध्
ु दीकरण करण्यात येईपयांत धरणातन
ू खेड
शहराला करण्यात येणारा पाणीपुरवठा िींद ठे वावा लागला, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, धरणातील पाण्यात ववषारी रसायन सोडल्याने यािाितचा शोध घेण्यासाठी
प्रदष
ीं ीत पोलीस ववभागाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
ु ण ननयींत्ण मींडळ व सींिध
आहे ,

(४) यािाित सींिींधीत खातयाने कोणतीच कायचवाही केली नसल्यास तयाची कारणे काय आहे त?
श्री. रामदास िदम : (१) महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्ण मींडळाच्या अहवालानुसार हे खरे आहे .

(२) मुख्याधधकारी, खेड नगरपररषद याींच्या दद. ०४.०३.२०१५ रोजीच्या पत्ान्वये हे खरे आहे .

(३) सदर प्रकरणी प्रदष
ू ण ननयींत्ण मींडळाने दद. ०९/०७/२०१४ रोजी खेड पोमलस ठाणे याींनी
गु.र.न.१४/२०१४ भा.दीं .वव.२७७, ३४ अन्वये गुन्हा नोंदववला आहे.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

(६४)

*

राज्यात अन्न ि षषधी विभागात अपांगाांच्या जागा ररक्त असल्यािाित
३९४५

श्री.सततश चव्हाण, श्री.हे मांत टिले, श्री.प्रिाश गजशभये, डॉ.सुधीर ताांि,े

श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा िेग, श्री.वििम िाळे , श्री.अतनल
भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी :

सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात अन्न व औषधी ववभागात अपींगाींसाठी आरक्षक्षत असलेल्या वगच अ, ि, क, ड,
च्या १२६३ जागा ररक्त आहे त हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ररक्त जागा मा.उच्च न्यायालयाने आदे शानस
ु ार भरणेिाित शासनाने
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने पुढे कोणती कायचवाही केली वा करण्याींत येत आहे ,
(४) अद्याप कोणतीच कायचवाही केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय,
श्री. धगरीश िापट : (१) नाही. हे खरे नाही.
अन्न व औषध प्रशासनात ग्-अ,ि,क व ड ची ममळून एकूण ११७६ पदे मींजरू आहे त.

ग्-अ व ि मधील पदोन्नतीच्या पदाींना अपींगाींचे आरक्षण लागू नाही. ग्-क व ड मधील
पदोन्नतीच्या पदाींना तसेच ग्-अ ते ड मधील सरळसेवेच्या पदाींना अपींगाींसाठी ३% आरक्षण
लागू आहे.
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(२) व (३) अन्न व औषध प्रशासनातील अींपगाींची पदे भरण्यािाित आवचयक कायचवाही सुरु
आहे .

(४) लागू नाही.

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

यितमाळ (जज.यितमाळ) दगडी इमारत पररसरातील जजल्हा पररषदे च्या
(६५)

*

ऊदच ु शाळे चे दरु िस्था झाल्यािाित
५०३७

श्री.सांहदप िाजोररया :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

यवतमाळ

(श्ज.यवतमाळ)

दगडी

इमारत

पररसरातील

श्जल्हा

पररषदे च्या

ऊदच ु

शाळे ची दरु वस् ा झाली असून ते े मशक्षण घेणाऱया ववद्यार्थयाांच्या जीवाला धोका ननमाचण
झाला आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभाचत चौकशी करण्याींत आली आहे काय,
(३) असल्यास, तयात काय आढळून आले व तद्नुसार सींिींधधताींववरुध्द पुढे कोणती कायचवाही
केली वा करण्याींत येत आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) नाही
(२) प्रचन उद््ावत नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
-----------------

(६६)

*

राज्यात दध
ु भेसळ िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्यािाित
३५०६

श्री.किरण पािसिर, श्री.सुतनल तटिरे , श्री.हेमांत टिले, श्री.नरें र पाटील,

अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.ख्िाजा िेग, श्री.जगन्नाथ

शशांदे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.मझ
ु फ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच भाई
जगताप, डॉ.सुधीर ताांि,े श्री.प्रिाश बिनसाळे , डॉ.अपूिच हहरे : ताराांकित प्रश्न िमाांि ८५० ला
हदनाांि ०८ डडसेंिर, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :
सन्माननीय अन्न आणण
षषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींि
ु ईतील मालवणी, चारकोप व धारावी झोपडप््ी भागात तसेच पण
ू े शहरात अन्न व
औषध प्रशासनाने दध
व तप
ु
ू भेसळ प्रकरणात कारवाई केल्याचे माहे जानेवारी, २०१५
च्यासुमारास ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जळगाव, कोल्हापूर, पुणे तसेच मुींिई-ठाणे, पररसरातील दध
ु ाचे नमुने
तपासल्यानींतर पुणे ये े दध
ु व तप
ू ाचे १७ नमूने तसेच राज्याच्या ववववध भागातून आणलेल्या
दध
ु ाच्या ९५ नमन
ू ाींपैकी १० नमन
ू े कमी दजाचचे असल्याचे ननदशचनास आले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, ग्राहकाींना सुरक्षक्षत व दजेदार दध
ू व तुप उपलब्ध करुन दे ण्यासींदभाचत व दध
ू
भेसळीला प्रनतिींध करण्यािाित तसेच दध
ु भेसळ करण्याऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, उक्त प्रकरणी कोणतीच कायचवाही होत नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीश िापट : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) अन्न सरु क्षा व मानके कायदा २००६ मधील तरतद
े डून
ु ीींनस
ु ार आयक्
ु त, अन्न सरु क्षा याींचक
अन्न भेसळीिाितची मादहती घेणे, धाडी ्ाकणे, तपासण्या करणे, दोषीींवर दीं डातमकाजतीची

कारवाई करणे, गींभीर गुन्ह्याींिाित एफआयआर दाखल करुन पोमलस तपास करणे इतयादी
सवच प्रकारच्या आवचयक उपाययोजनााकारवाया वेळोवेळी करण्यात येतात.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
-----------------

(६७)

दे िगड-जामसांडस
े ाठी निीन नळपाणी पुरिठा योजनेिाित

*

४४६१

श्रीमती हुस्निानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांिे :

सन्माननीय

पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दे वगड प्रादे मशक नळ पाणीपरु वठा योजनेची मद
ु त सींपन
ू १० वषे झालेली असन
ू दे वगडजामसींडे व पररसरात भागात ददवसे ददवस वाढीस लागलेल्या लोकसींख्ये मुळे वपण्याच्या

पाण्याची गींभीर समस्या लक्षात घेऊन दे वगड-जामसींडस
े ाठी नवीन नळपाणी पुरवठा योजनेचा
सुमारे ३२ को्ीचा एक प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू प्रस्तावाचे ोडक्यात स्वरुप काय आहे,
(३) सदरहू प्रस्तावास शासनाने मींजूरी ददली आहे काय,

(४) अद्यापी या प्रस्तावास शासनाची मींजूर ममळाली नसल्यास, ववलींिाची सवचसाधारण कारणे
काय आहे त ?

श्री. ििनराि लोणीिर : (१) व (२) होय हे खरे आहे .
दे वगड व जामसींडे गावाींतील उन्हाळ्यायातील नतव्र पाणी्ीं चाई ववचारात घेता, राषरीय

ग्रामीण पेयजल कायचक्रमाींतगचत या गावाींसाठी रु. ३०.४६ को्ह ढोिळ खचाचचे सववस्तर
अींदाजपत्के व आराखड्याींचा प्रस्ताव प्रात झाला आहे . वपयाळी नदीवर वळीवींडे दे साईवाडी ये े
शीषचकामे प्रस्ताववत आहे त. हा उद् भव धरुन प्रकश्ल्पत वषच सन २०२९ कररता लोकसींख्या
२८३६५ साठी दरडोई प्रनतदीनी ७० मल्र इतका पाणीपुरवठा करणारी (एकूण २.५२ द.ल.ली.)
योजना आखण्यात आली आहे .
(३) नाही
(४) दे वगड व जामसींडे या गावासाठी ददनाींक १५/०५/२०१२ रोजी नगर पींचायत स् ापन
करण्याची उद् घोषणा नगर ववकास ववभागामाफचत प्रमसध्द झाली आहे . तयानस
ु ार दे वगड व
जामसींडे या ग्रामपींचायती आता दे वगड-जामसींड,े नगरपींचायत या नावाने गठीत होणार आहे .

राषरीय ग्रामीण पेयजल हा कायचक्रम ग्रामीण भागापुरता मयाचदीत असल्याने या अींतगचत

केवळ ग्रामीण भागातील गाींवेावाड्याावस्तयाींकरीता ननधी अनुज्ञेय केला जातो. तयामुळे नागरी
क्षेत्ासाठी

ककीं वा

नगरपींचायत

क्षेत्

घोवषत

झालेले

क्षेत्ासाठी

कायचकमाींतगचत पाणीपरु वठा योजनाींना मींजरु ी दे ता येत नाही.
-----------------

राषरीय

ग्रामीण

पेयजल
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राज्यातील िीएड, िीपीएल ि एमएड अभ्यासिमाच्या महाविद्यालयाांमध्ये
(६८)

*

प्राध्यापिाांची तनयुक्ती िरण्यािाित
५१४७

श्रीमती शोभाताई फडणिीस :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील िीएड, िीपीएल व एमएड अ्यासक्रमाची महाववद्यालये िींद पडण्याच्या
मागाचवर आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

एनसी्ीई

हा अ्यासक्रम

एक

वषाचऐवजी

दोन

वषाचचा केल्याने

सींस् ा

चालकाींसमोर महाववद्यालये चालववणे कठीण झाले आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, महाराषरातील सवचच ववद्यापीठाींमध्ये मान्यताप्रात पात्धारक प्राचायच व
प्राध्यापकाींची ननयुक्तीच करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अनेक महाववद्यालये िींद पडण्याची मभती व्यक्त होत असल्यामुळे शासन
यावर कोणती कायचवाही करणार ?

श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
----------------मौजे िल्याण (ता.जज.सोलापूर) या ्ामपांचायतीच्या राष्ट्रीय पेयजल
(६९)

*

योजनेचां िाम अपूणच असल्यािाित

४९३१

श्री.हदपिराि साळांु ख-े पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सततश चव्हाण, श्री.सुतनल तटिरे , श्री.हेमांत टिले :

सन्माननीय

पाणीपरु िठा आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे कल्याण (ता.श्ज.सोलापूर) या ग्रामपींचायतीमध्ये मागील वषाचपूव राषरीय पेयजल

योजनेस ४८ लाख रुपयाची ममळूनही सदर योजनेचे काम अद्याप न केल्याने गावात
वपण्याच्या पाण्याची तीव्र ्ीं चाई ननमाचण झाली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार राषरीय पेयजल योजना तातडीने

पूणच करणेिाित व योजनेचे काम न करण्यास जिािदार असणाऱयाींवर कारवाई करण्यासाठी
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच सदर योजना तातडीने पूणच करणेिाित कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
आहे ?

श्री. ििनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. सोलापरू श्जल्ह्यात मौजे कल्याण या नावाचे गाव
नाही. त ावप, सोलापूर श्जल्ह्यात कळमण या नावाचे गाव असन
ू ते े राषरीय ग्रामीण पेयजल
कायचक्रमाींतगचत घेतलेल्या योजनेतन
ू पाणीपुरवठा सुरु असल्याने सध्या पाणी ्ीं चाई नाही.
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(२) व (३) कळमण गावामध्ये नळ पाणीपुरवठा योजनेमधून पाणी पुरवठा सुरु आहे. तयामुळे
चौकशी अ वा कायचवाही करण्याचा प्रचन उद््ावत

नाही.

(४) सदर योजनेतील ववतरण नमलका व ककरकोळ कामे वगळता इतर कामे पण
ू च करण्यात
आली आहे त. दद. २२ जानेवारी, २०१४ च्या शासन ननणचयानुसार कळमण गाव अपेक्षक्षत

हागणदारी मुक्त झाले नसल्याने ननधी मागणीचा नतसरा हता तुताचस ववतररत करता येत
नाही. तयामळ
च दृष्या अींनतम करण्याची कायचवाही श्जल्हा
ु े योजना आहे तया श्स् तीत आध क
स्तरावर करण्यात येत आहे .

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

शासिीय अशभयाांबत्रिी महाविद्यालय, नागपूर येथील इमारत िाांधिामाच्या
(७०)

प्रस्तािाची फाईल शासनाकडे प्रलांबित असल्यािाित

*

२७५६

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

सन्माननीय उच्च

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

(१) राषरसींत तुकडोजी महाराज नागपूर ववद्यापीठात शासकीय अमभयाींबत्की महाववद्यालय सुरु
करण्यािाित मींजूरी दे ण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासकीय अमभयाींबत्की महाववद्यालयासाठी इमारत िाींधकामाच्या प्रस्तावाची
फाईल नगरववकास ववभागाकडे प्रलींबित आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रलींबित असलेला प्रस्ताव तवरीत ननकाली काढण्यािाित शासनाने कोणती
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२), (३) व (४) नाही.
त ावप ववनामुल्य ाअल्प दराने नागपूर सुधार प्रन्यास याींचेकडून जागा उपलब्ध

करणे या सींदभाचत नगरववकास ववभागासमवेत ववचारववननयम सुरु आहे .
-----------------

मुांिई महानगरपाशलिेच्या शाळाांमधील मुख्याध्यापिाची ररक्त पदे भरण्यािाित

(७१)

*

४४२७

श्री.राजेंर मळ
ु ि :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) मींि
ु ई महानगरपामलकेच्या ४९ अनद
ु ाननत, ९४ ववना अनद
ु ाननत अशा एकूण १४३

माध्यममक शाळाींपक
ै ी १०५ पेक्षा अधधक शाळाींमध्ये मुख्याध्यापकाींची पदे ररक्त असून ती

तवरीत भरण्यासाठी स् ाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ३ जानेवारी, २०१५ रोजी वा तयासुमारास
मा.शालेय मशक्षण मींत्ी याींना ननवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननवेदनािाित चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त मख्
ु याध्यापकाींची पदे तवरीत भरण्यासाठी कोणती कायचवाही करण्यात
आली आहे वा येत आहे ,

(४) अद्याप, यािाित कायचवाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१), (२), (३) व (४) १४३ शाळाींपैकी १०५ पेक्षा अधधक शाळाींमध्ये
मुख्याध्यापकाींची पदे ररक्त आहे त.

अनद
ु ाननत असलेल्या ४९ शाळाींमधील ३९ ररक्त पदे जल
ु ै २०१३ मध्ये पदोन्नतीने

भरल्यानींतर मशक्षक सींघ्नेने मा.उच्च न्यायालयात याधचका दाखल केली असून प्रकरण
न्यायप्रववषठ आहे . सद्य:श्स् तीत २२ पदे ररक्त आहे त.

ववनाअनुदाननत असलेल्या ९४ शाळाींमध्ये ररक्त असलेल्या मुख्याध्यापक पदाींवर पात्तेचे

ननकष ववचारात घेऊन पदोन्नतीने ररक्त पदे भरण्यािाित मुींिई महानगरपामलकेच्या स्तरावर
कायचवाही सरु
ु आहे .

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

धुळे जजल्ह्यातील राज्य चतुथश्र
च ेणी सरिारी िमचचारी सांघटनेच्या विविध मागण्यािाित
(७२)

*

३२३५

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांिे :

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) धुळे श्जल्ह्यात अनक
ु ीं पा ततवावरील भरती प्रकक्रया ववनाअ् रािवावी, वैद्यकीय मशक्षण
सींशोधन सींचालनालयाींतगचत श्जल्हा रूग्णालयातील िदली कमचचाऱयाींना सेवत
े कायम करावे,
आऊ्सोमसांग िींद करावे यासह ववववध मागण्याींसाठी महाराषर राज्य चतु श्र
च ेणी सरकारी

कमचचारी सींघ्नेने ददनाींक १५ जानेवारी, २०१५ रोजी श्जल्हाधधकारी कायाचलयासमोर ननदशचने
केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विनोद तािडे : (१) होय हे खरे आहे .
(२) व (३) यासींदभाचत सींघ्नेने श्जल्हाधधकारी, धुळे याींना सादर केलेल्या ननवेदनाची प्रत
श्जल्हाधधकारी कायाचलयामाफचत मा.मुख्यमींत्ी कायाचलयास पाठववण्यात आली आहे . सदर
ननवेदनातील या ववभागाशी सींिींधधत मुद्याींिाित खालीलप्रमाणे कायचवाही करण्यात येत आहे .

अ) अनक
ु ीं पा ततवावरील भरती प्रकक्रया प्रचमलत शासन ननणचयान्वये दे ण्यात आलेल्या
ननदे शाींनस
ु ार करण्यात येते.

ि) वैद्यकीय मशक्षण व सींशोधन सींचालनालयाींतगचत कायचरत िदली कमचचा-याींना सेवेत
ननयममत करण्यािाितचा प्रस्ताव ववचाराधधन आहे .
क)

स्वच्छताववषयक

कामे

िाह्यस्त्ोताद्वारे

करण्याच्या

ननणचयाची

अद्यापपयांत

प्रतयक्षात अींमलिजावणी झालेली नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

(७३)

*

रुपनिर :

----------------राज्यात उद्योगधांद्यामुळे होणा-या नद्याांचे प्रदष
ु ण रोखण्यािाित

४१७३

श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील नद्या अखेरचा चवास घेत असताींनाच उद्योजकाींना आकवषचत करण्यासाठी नदी
प्रदष
ु ण-सींरक्षण धोरणच गुींडाळण्याचा ननणचय शासनाने घेतल्याचे माहे

जानेवारी, २०१५

च्यासम
ु ारास ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नदीपात्ाच्या दोन्ही िाजूस २ कक.मी.अींतरात उद्योग उभारणीवर असलेले ननिांध
उठववण्याच्या मा.मख्
ु यमींत्ी

कायाचलयाने

तयार

केलेल्या

प्रस्तावास

शासनाच्या

पयाचवरण

ववभागाने ववरोध केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, राज्यात उद्योगधींद्यामुळे होणा-या नद्याींचे प्रदष
ु ण रोखण्यािाित राज्य
शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, उक्त प्रचनािाित कोणतीच कायचवाही ककीं वा उपाययोजना केली नसल्यास
ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) नदी काठावर उद्योगाींचे स् ान ननयमन धोरण कायद्यातील
तरतुदीशी ववसींगत असल्याने ते ददनाींक ३ा२ा२०१५ रोजीच्या शासन ननणचयाद्वारे रद्द करण्यात
आले आहे.

(२) उद्योग ववभागाच्या यासींदभाचतील प्रस्तावावर ववधी व न्याय ववभागाने ददलेल्या ववधी
सल्यानूसार या धोरणावर ननणचय घेण्यात आला आहे .

(३) उद्योगाींमुळे होणारे नदीचे प्रदष
ु ण रोखण्यासाठी खालील उपाययोजना करण्यात येतात:-

अ) जल प्रदष
ु ण कायदा व हवा प्रदष
ु ण कायद्या अींतगचत महाराषर प्रदष
ु ण ननयींत्ण मींडळाकडून

उद्योगास अनूमती दे ताींना औद्योधगक साींडपाण्यावर १०० % प्रकक्रया करण्यासाठी अद्यावत
सननयींत्ण यींत्णा िसववणे िींधनकारक करण्यात येते.

ि) प्रकक्रया केलेल्या साींडपाण्याचे उद्योगामध्ये पूनचचक्रण व पूनरच वापर करून शून्य ननषकासन
करणे िींधनकारक करण्यात येते.

क) औद्योधगक वसाहतीधील नववन सामदु हक साींडपाणी प्रकक्रया यींत्णेमध्ये ररव्हसच ऑस्मॉमसस

(RO), सुधाररत वेगवान िाषपोतसजचन प्रणाली (HRTS) इतयादी सारख्या आधूननक तींत्ज्ञानाचा
वापर िींधनकारक करुन प्रकक्रया केलेले पाणी औद्योधगक वसाहतीत पूनवाचपरापनचचक्रणासाठी

वापरणे िींधनकारक आहे . तसचे प्रकक्रया केलेले साींडपाणी नदी व जलस्त्ोतात सोडने अनूज्ञेय
नाही.

(४) प्रचन उद््ावत नाही.
-----------------

(७४)

*

मराठिाडयात शशक्षणाच्या िाितीत असलेली दरु िस्था दरु िरण्यािाित
४३९५

श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांि,े श्री.सभ
ु ाष

झाांिड, श्री.सांजय दत्त, डॉ.नीलम गोऱ्हे :

२०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :
खल
ु ासा करतील काय :-

ताराांकित प्रश्न िमाांि ४९७७४ ला हदनाांि ५ जून,
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा
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(१) राज्यातील ग्रामीण भागात आणण ववशेषत: मराठवाडयातील मुलाींमध्ये वाचन व अघ्ययन
क्षमता फारच कमी असून १ ली ते ८ वी या इयततामध्ये ३८ ्क्के मुलाींना पदहलीची पुस्तके

वाचता येत नसल्याचे व ७३.५ ्क्के मल
ु ाींना साधी गणणते सोडववता येत नसन
ू इींग्रजीसध्
ु दा
वाचता येत नाही. असे वास्तव प्र म या सींस् ेच्या २०१४ या वषाचच्या अहवालात ननदशचनास
आल्याचे ददनाींक १४ जानेवारी, २०१५ रोजी वा तयासुमारास ननदशचनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ीं ाने ववद्यार्थयाांची गण
ु ग
ु वतता उीं चावण्यासाठी शासनाने कोणती
कायचवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) आकडेवारी तींतोतींत नाही पण भाव खरा आहे .
(२) शैक्षणणक गुणवतते सींदभाचत कृनतग् स् ापन करण्याचीिाि ववचाराधधन आहे .

(३) राज्यात मशक्षणाचा दजाच उीं चावण्यासाठी शासनातफे मशक्षका ना नामाींककत सींस् ाींद्वारे

प्रमशक्षण व ववद्यार्थयाांना मोफत पाठ्यपुस्तके पुरववणे इ. योजना रािववण्यात येतात तसेच
माझी समध्
ृ द शाळा सारख्या उपक्रमातून शासकीय शाळाींची गुणवतता तपासण्यात येत आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही

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

(७५)

*

यितमाळ येथील शासिीय रुग्णालयात सी.आमच मशीन िांद पडल्यािाित
५३९६

श्री.हररशसांग राठोड, श्री.माणणिराि ठािरे , डॉ.सुधीर ताांि,े श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि उफच भाई जगताप :
करतील काय :-

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) यवतमाळ ये ील वसींतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयात दोन मदहन्यापासून

अश्स् व्यींग ककीं वा अश्स् भींग झाल्यावर शस्त्कक्रया करण्यासाठी आवचयक असलेले सी-आमच
ममशन िींद पडले असल्याचे ददनाींक १३ जानेवारी, २०१५ रोजी वा तयासुमारास ननदशचनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ममशन दरु
ु स्त करुन ये े दाखल होणा-या रुग्णाला ददलासा दे ण्यासींदभाचत
शासनाने काय कायचवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे अींशतः खरे आहे .
सींस् ेतील सी-आमच ममशन दद. ६.१.२०१५ रोजी ताींबत्क बिघाडामुळे िींद पडले होते. त ावप

परु वठादार कींपनीकडून दरु
सदरील यींत्
ु स्ती करण्यात येऊन ददनाींक १२.२.२०१५ पासन
ू
रुग्णसेवेत कायाचश्न्वत करण्यात आले आहे.

(२) यींत् दरु
ु स्त करुन घेण्यात येऊन कायाचश्न्वत केली असल्याने प्रचन उद््ावत नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

-----------------
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(७६)

*

िेजी आणण पहहलीच्या िगाचत प्रिेश दे ण्यासाठी ियोमयाचदा तनजश्चत िरणेिाित
४७२७

श्री.सतु नल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें र पाटील, श्री.किरण पािसिर,

श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील :
करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) केजी आणण पदहलीच्या वगाचत प्रवेश दे ण्यासाठी कोणती वयोमयाचदा असावी, यािाितचे
पररपत्क राज्य शासनाच्या मशक्षण मींत्ालयाकडून अद्याप प्रमसद्ध न केल्यामळ
ु े शासन
मान्यताप्रात शाळे तील ववद्यार्थयाांचे प्रवेश रखडले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववनाअनद
ु ाननत खाजगी शाळाींनी मात् शासनाच्या ननणचयाची वा् न पाहता

ववद्यार्थयाांना प्रवेश दे ण्यास सुरूवात केली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये शासनाच्या
ननदशचनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रचन भाग (१) मधील पररपत्क अद्याप न काढण्याची सवचसाधारण कारणे
कोणती,
(४) असल्यास, पररपत्क काढण्यािाित शासनाकडून कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
आहे ?

श्री. विनोद तािडे : (१), (२), (३) व (४) केजी आणण पदहलीच्या वगाचत प्रवेश दे ण्यासाठी
ददनाींक २१ा१ा२०१५ च्या शासन ननणचयान्वये तसेच ददनाींक २३ा१ा२०१५ च्या शुध्दीपत्कान्वये
वयोमयाचदा ननश्चचत करण्यात आली आहे.

----------------राज्यातील प्रदष
ू णाला आळा घालण्यासाठी ठोस िृतत आराखडा तयार िरण्याच्या तनणचयािाित
(७७)

*

४९१८

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

पािसिर, श्री.अतनल भोसले :
काय :-

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) राज्यातील प्रदष
ू णाला आळा घालण्यासाठी ठोस कृनत आराखडा तयार करण्याचा ननणचय
शासनाने माहे डडसेंिर, २०१४ च्या पदहल्या सताहात घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, तयानुसार शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप कोणतीच कायचवाही केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. त ावप, २९ा११ा२०१४ रोजी वालधुनी नदीमध्ये रसायन
सोडण्याच्या घडलेल्या घ्नेची पन
ु रावतृ ती ्ाळण्याच्या दृष्ीने ठोस कृती करण्याचे ठरले.

(२) वरील घ्नेच्या सींदभाचत सींिींधीत यींत्णा जसे की म.प्र.नन.मींडळ, कल्याण-डोंबिवली
महानगरपामलका, उल्हासनगर महानगरपामलका व पोलीस यींत्णा इतयादीींनी केलेल्या कारवाईचा
आढावा दद.०१/१२/२०१४ रोजी अपर मुख्य सधचव पयाचवरण तसेच दद.०१/०१/२०१५ रोजी मा.मींत्ी
पयाचवरण याींच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला.
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सदर

िैठकीमध्ये

सींिींधीत

यींत्णाींना

अशा

घ्नाींची

पुनरावतृ ती

्ाळण्यासाठी

समन्वयाने काम करुन सींिींधीत दोषीींवर कडक शासन होण्याच्या दृष्ीने कारवाई करण्याचे
ननदे श होते.
तयानुसार म.प्र.नन.मींडळाकडून दोषी आढळलेल्या मेससच हामोनी ऑरगॅननक्स, कुरकींु भ

या कारखान्याच्या उतपादनावर िींदीची कारवाई करण्यात आली. तदनींतर मा.उच्च न्यायालय,

मुींिई याींच्या ननदे शानुसार मींडळाच्या स्तरावर सुनावनी दे वून या कारखान्यास उतपादन सरू
ु
करण्यास सशतच परवानगी ददली आहे . सदर घ्ने सींदभाचत म.प्र.नन.मींडळाकडून अींिरना

पोलीस स््े शनमध्ये FIR दाखल करण्यात आलेला आहे . तसेच मेससच हामोनी ऑरगॅननक्स
याींच्यावर ख्ला दाखल करण्यात आला आहे . घ्नेमध्ये सामील सींशयीत ्ँ कर चालकामालक
इतयाददींना अ्क करण्यात आली असून अींिरना
आहे त.

पोमलस शाखेत गुन्हे दाखल करण्यात आले

(३) प्रचन उद््ावत नाही.
-----------------

(७८)

*

सेिेत असताना मत्ृ यू झाल्यास शशक्षिाांच्या िुटूांबियाांस आधथचि मदत दे ण्यािाित
५२११

श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सुतनल तटिरे , श्री.वििम िाळे , श्री.सततश चव्हाण :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सेवेत असताना मतृ यू झाल्यास मशक्षकाींच्या कु्ूींबियाींस राज्याच्या मशक्षण ववभागातफे
सुमारे साठ हजार रुपयाींची आध क
च मदत ददली जात आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सेवेत असताना मतृ यू झालेल्या राज्यातील ६८५ मशक्षकाींच्या कु्ूींबियाींना अद्याप
आध क
च मदत ममळाली नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या कु्ूींबियाींना तातडीने मदत दे ण्यािाित शासनाने कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२), (३) व (४) ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याची कायचवाही करण्यात येत आहे .
----------------पुण्याच्या इांडडयन लॉ. सोसायटीच्या लॉ. िॉलेज मध्ये कफल्म मेिर आनांद पटिधचन
(७९)

*

डॉक्युमेंटरी कफल्म त्िरीत दाखविण्यािाित

५३६१

श्रीमती विद्या चव्हाण :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुण्याच्या इींडडयन लॉ. सोसाय्ीच्या लॉ. कॉलेज मध्ये कफल्म मेकर आनींद प्वधचन याींची

अनेक राषरीय आणण आींतरराषरीय उतकृषठ डॉक्युमें्री कफल्म्सचे परु स्कार ममळालेली “राम के
नाम” डॉक्युमें्री

ददनाींक १७ डडसेंिर, २०१४ रोजी ववद्यार्थयाांच्या कायचक्रमात दाखववण्यात

येणार होती, तो कायचक्रम रद्द करण्यात आला, हे खरे आहे काय,
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(२) ववद्यार्थयाांच्या इच्छे प्रमाणे सदर डॉक्युमें्री कफल्म्स तवरीत दाखववण्यासाठी शासन काय
कारवाई करणार आहे ,

(३) नसल्यास, तयाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) नाही.
(२) कायचक्रम आयोश्जत केलेला नसल्याने कारवाई करण्याचा प्रचन उद््ावत नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
-----------------

मुांिईतील खाजगी इग्रुंजी माध्यमाच्या शाळामध्ये मुख्याध्यापि ि शशक्षि-शशक्षिेतर
(८०)

*

िमचचारी तनयमिाह्यपणे िायचरत असल्यािाित

५५३७

श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींि
े ल शाळे सह दद िॉम्िे सें् मेरीज सोसाय्ी (आयसीएसई), ॲश्क््श्व्ह्ी
ु ईतील कॅ ड्र
हायस्कुल, डायमींड ज्युबिली हायस्कुल, िॉम्िे स्कॉद्श हायस्कुल या शाळामध्ये ५८ वषाचपेक्षा
जास्त वय असलेले मुख्याध्यापक व मशक्षक-मशक्षकेतर कमचचारी ननयमिाह्यपणे कायचरत
असल्याची िाि माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशचनास आली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, शासनाने यािाित चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ु ींगाने या शाळाींमध्ये ५८ वषाचपेक्षा जास्त वय असलेले

मुख्याध्यापक व मशक्षक-मशक्षकेतर ननयमिाह्यपणे कायचरत असलेल्या कमचचाऱयाींिाित शासनाने
कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, कायचवाहीस होणाऱया ववलींिाची सवचसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) होय.
(३) सींिींधधत शाळाींवर ननयमानस
ु ार कारवाई सरु
ु करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

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

(८१)

*

राज्यातील महाविद्यालयामध्ये ररक्त पदे तातडीने भरण्यािाित
५९०३

श्री.नरें र पाटील, श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.किरण पािसिर, श्री.सतु नल तटिरे ,

श्री.ख्िाजा िेग, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.हे मांत
टिले, अॅड.तनरां जन डािखरे :
सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील महाववद्यालयामध्ये ६१७२ सहाय्यक प्राध्यापक व ५९५४ मशक्षकेततर कमचचारी

भरती करण्यािाित उच्च व तींत् मशक्षण ववभागाच्या सधचव, सह सधचवाींची चचाच झाली असन
ू
यािाित लवकरच सकारातमक ननणचय घेतला जाईल असे उच्च व तींत् मशक्षण ववभागाचे
सींचालक डॉ.धनराज माने याींनी ददनाींक ९ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी वा तयासुमारास घोवषत केले, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, राज्यात ११६९ कला, ववज्ञान, वाणणज्य, िी.एड व िी.पी.एड अशी पारीं पाररक
महाववद्यालये असून १ ऑक््ोिर, २०११ च्या आकडेवारी नुसार सदर महाववद्यालयामध्ये
६१७२ सहाय्यक प्राध्यापक व ५१५४ मशक्षकेततर कमचचाऱयाींची ररक्त पदे आहे त, हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, शासनाने उपरोक्त प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, तयात तयाींना काय

आढळून आले व तयानस
ु ार सदर ररक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी शासनाने कोणती कायचवाही
केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

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

पदे

ररक्त

आहे त

हे

खरे

नाही.

मात्

अशासकीय

मशक्षकामशक्षकेततर पदाींचा आढावा ववचाराधीन आहे.

अनुदाननत

महाववद्यालयातील

(३) सदरहू प्रस्ताव ववतत ववभागाच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला आहे . ववतत
ववभागाच्या मान्यतेनींतर तातडीने कायचवाही करण्यात येईल.
(४) कायचवाही सुरू असल्याने ववलींिाचा प्रचन उद््ावत नाही.
-----------------

राज्यातील अनुदातनत शाळाांमध्ये शशक्षिेत्तर िमचचाऱ्याांना सेिाांतगचत
(८२)

*

आश्िाशसत प्रगती योजनेचा लाभ दे ण्यािाित

३७६२

श्री.वििम िाळे , श्री.हे मांत टिले, श्री.सततश चव्हाण, डॉ.सुधीर ताांि,े

श्री.ख्िाजा िेग, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी :
ताराांकित प्रश्न िमाांि ८३३ ला हदनाांि ९ डडसेंिर, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अनुदाननत शाळाींमध्ये मशक्षकेततर कमचचाऱयाींना सेवाींतगचत आचवामसत प्रगती
योजनेचा लाभ दे ण्यािाित मा.उच्च न्यायालयाच्या औरीं गािाद खींडपीठाने ददलेल्या ननणचयाच्या
अनुषींगाने शासन स्तरावरुन कोणती कायचवाही करण्यात आली आहे ,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने केलेल्या कायचवाहीचे स्वरुप काय आहे ,
(३) अद्याप कोणतीच कायचवाही केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) व (२) यामध्ये ववततीय िाि अींतभत
ूच असल्यामुळे ववतत ववभागाच्या
मान्यतेची कायचवाही सुरु आहे .
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

----------------राज्यात िायम विना अनद
ु ानीत ितनष्ट्ठ महाविद्यालयाचा िायम
(८३)

*

शब्द िाढल्यानांतर त्याांचे मुल्याांिन िरण्यािाित

२८८५

डॉ.सुधीर ताांि,े श्री.वििम िाळे , श्री.सततश चव्हाण, श्री.सांजय दत्त,

श्री.मुझफ्फर हुसन
ै सय्यद, श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.दत्तात्रय सािांत :
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

54

(१) राज्यातील कायम ववनाअनद
ु ानश् त प्रा ममक व माध्यममक शाळाींचा तसेच कननषठ

महाववद्यालयाींचा कायम हा शब्द २० जुलै, २००९ मधील शासन ननणचयाद्वारे वगळण्यात आला
आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कायम शब्द वगळण्यासाठी शासनाने राज्यातील प्रा ममक व माध्यममक
शाळाींचे मुल्याींकन केले आहे हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वरील शाळाींचे मल्
ु याींकन करणेसाठी नेमलेल्या सममतीचे स्वरुप काय होते व
तयाींनी मुल्याींकनाकररता वापरलेले ननकष काय आहे त,

(४) मल्
ु याींकन प्रकक्रयेत राज्यातील ककती प्रा ममक अ वा माध्यममक शाळा पात् ठरल्या आहे त
व पात् शाळाींना अनुदानश् त करण्यािाित शासनाचे काय धोरण आहे ?

श्री. विनोद तािडे : (१) अींशत: हे खरे आहे , कननषठ महाववद्यालयाचा कायम शब्द हा ददनाींक
२६ फेब्रुवारी, २०१४ अन्वये काढण्यात आलेला आहे.
(२) होय.

(३) यािाित शासन ननणचय ददनाींक १५ नोव्हें िर, २०११ अन्वये शाळाींचे मल्
ु याींकन करण्यात
येते.
(४)

मूल्याींकन

प्रकक्रयेत

राज्यातील

एकूण

९१६

माध्यममक

शाळा

वेगवेगळया

शासन

ननणचयान्वये अनुदानास पात् घोवषत करण्यात आलेल्या आहे त. ननधीच्या उपलब्धतेनुसार पात्
शाळाींना वेतन अनद
ु ान दे ण्यात येते.

(८४)

*

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

सुरगाणा (जज.षरां गािाद) या तालक्
ु यात झालेला धान्याचा अपहार
५१८९

प्रा.जोगेन्र ििाडे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे , श्री.जयिांतराि जाधि,

श्री.सभ
ु ाष झाांिड, श्री.सांजय दत्त, अॅड.तनरां जन डािखरे :

सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा

ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सुरगाणा (श्ज.नामशक) ये ील शासकीय गोदामात रे शनच्या धान्याचा प्रतयक्ष साठा न

ठे वता गहू, ताींदळ
ू व साखरे सह सम
ु ारे ३ हजार मेरीक ्न धान्याचा अपहार केल्याप्रकरणी
गोदाम माल पुरवठा ननरीक्षक, सरु गाणा याींच्यासह अन्य पाच जणाींच्या ववरोधात अपहारा

प्रकरणी गुन्ह्याची नोंद करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ च्या शेव्च्या सताहात वा
तयासुमारास ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच धान्य गायि होण्याच्या प्रकारात अन्न व नागरी पुरवठा ववभागाच्या अधधकारी,
कमचचारी याींचा सहभाग असल्याचेही ननदशचनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी पुढे सींिींधधत दोषीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त
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श्री. धगरीश िापट : (१) होय,
सुरगाणा (श्ज.नामशक) ये ील शासकीय गोदामातून ३०,६८२.१७ श्क्वीं. अन्नधान्याचा

अपहार झाल्याचे ननदशचनास आले ओ. सदर प्रकरणी ददनाींक २६ जानेवारी, २०१५ रोजी पोलीस
स््े शन, सुरगाणा ये े गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .

(२) सदर अपहारात प्र मदशचनी गोदामपाल, वाहतुक प्रनतननधी, पुरवठा ननररक्षक, वाहतूक
ठे केदार व तहमसलदार याींचा सहभाग असल्याचे ननदशचनास आले आहे. तसचे प्रस्तुत करणी
पोलीस तपास सुरु आहे .

(३) सदर प्रकरणी अपहारात प्र मदशचनी सहभागी आढळून आलेले गोदामपाल, सरु गाणा,

वाहतूक ठे केदार व तयातील भागीदार, वाहतूक प्रनतननधी, नामशक रोडाअींिड, पुरवठा ननरीक्षक
याींचे ववरुध्द ददनाींक २६ जानेवारी, २०१५ रोजी पोलीस स््े शन, सुरगाणा ये े गुन्हा दाखल
करण्यात आला आहे . पोलीस तपासात तहमसलदार, सुरगाणा याींच्या ववरुध्द गुन्हा दाखल
करण्यात आला आहे .

अपहारास जिािदार असणारे सींिींधधत गोदामपाल, वाहतूक प्रनतननधी, पुरवठा ननरीक्षक व

तहमसलदार, सुरगाणा याींना ननलींबित करण्यात आले असून तयाींच्या ववभागीय चौकशीच्या

प्रस्तावािाित कायचवाही सुरु आहे. तसेच सदर अपहारात प्र मदशचनी सहभागी असलेले वाहतूक

ठे केदार मे.एस.एन.मींत्ी याींचे कींत्ा् ननलींबित करण्यात आलेले असून सदर वाहतक
ु कींत्ा्ास
ददलेली मद
ु तवाढ दद. ०६.०२.२०१५ पासन
ू सींपषु ्ात आणलेली आहे . अपहारास प्रतयक्ष जिािदार

असलेल्या सवच सींिींधधताींकडून अपहाररत धान्याची रक्कम ईकॉनॉममक कॉस््ने वसल
ू करण्याचे
लेखी ननदे श श्जल्हाधधकारी, नामशक याींना ददले आहे त.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
-----------------

(८५)

*

राज्यातील शशक्षिाांचे पगार ऑनलाईन िरण्यािाित
३३७०

श्री.िवपल पाटील, श्री.वििम िाळे , श्री.हे मांत टिले, श्री.प्रिाश गजशभये,

अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अतनल भोसले, श्री.ख्िाजा
िेग, डॉ.सुधीर ताांि,े श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील

(१) राज्यातील प्रा ममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक शाळा व वगच तक
ु ड्या १०० ्क्के

अनद
ु ानावर येवन
ू ही तया नॉन लॅ नमध्ये न गेल्याने तयावरील कायचरत मशक्षक कमचचाऱयाींना
मामसक वेतन वेळेवर ममळत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नॉन लॅ न झालेल्या शाळा व वगच तुकड्याींना नॉन लॅ नमध्ये घेण्यासाठी तसेच
मशक्षकाींचे पगार ऑनलाईन करण्यािाित शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) असल्यास, तयाचे स्वरुप काय आहे ,
(४) अद्याप कायचवाही केली नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) लॅ न शाळा व वगच तुकड्याींना नॉन लॅ नमध्ये घेण्याकररता ननयोजन व ववतत
ववभागाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केलेला आहे .

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

(८६)

*

राष्ट्रीय सुरक्षा दल तनदे शिाांना सध
ु ाररत िेतनश्रेणी लागू िरण्यािाित
३५४३

अॅड.तनरां जन डािखरे :

सन्माननीय किडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१) राषरीय अनुशासन योजनेअींतगचत सन १९६६ ते १९७६ या कालावधीत केंद्र शासनामाफचत
राषरीय सुरक्षा दल ननदे शकाींची नेमणूक करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ददनाींक २० मे, १९७२ रोजीच्या केंद्र शासनाच्या ननणचयानुसार ही योजना
महाराषर राज्याच्या मशक्षण व कक्रडा ववभागाकडे हस्ताींतरीत करण्यात येऊन ददनाींक १ ऑगस््,
१९७२ पासन
ू सदर योजना ततकामलन सींचालक, कक्रडा व यव
ु क सेवा याींच्या अधधपतयाखाली

सुरू करण्यात येवून या कमचचाऱयाींना ददनाींक १ नोव्हें िर, १९७६ पासून राज्य शासनाच्या सेवेत
समाववष् करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाच्या सेवेत समाववष् झालेल्या कमचचाऱयाींचे
वेतन ननश्चचत करताना केंद्र शासनाकडील सेवा कालावधी ववचारात न घेता तयाींची वेतन

ननश्चचती करून तयाींच्यावर अन्याय करण्यात आल्याच्या तक्रार ननवेदने ददनाींक ९ जानेवारी,
२०१४ रोजी वा तयासुमारास तसेच तयानींतर माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये मा.आयुक्त, कक्रडा,
पुणे, मा.प्रधान सधचव, कक्रडा ववभाग व मा.कक्रडा मींत्ी, महाराषर राज्य याींच्याकडे सादर
करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, तयाप्रकरणी ननवेदनाच्या अनष
ु ींगाने चौकशी करण्यात आली आहे काय व
तयानुसार प्रकरणाध न
च ा सध
ु ाररत वेतन श्रेणी लागू करण्यािाित शासनाने कोणती कायचवाही
केली आहे वा करण्यात येत आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४) ननवतृ त राषरीय सुद्दढता दल ननदे शकाींना ददनाींक १ जानेवारी, १९७३ पासून अपदवीधराींसाठी
रु. ४४०-७५०/- व पदवीधराींसाठी रु.५५०-९००/- अशी सुधाररत वेतश्रेणी लागू करण्यािाितची
मागणी शासनाने यापुव च ददनाींक ५ जल
ु ,ै २०१२ च्या पत्ान्वये अमान्य केली आहे .
-----------------

राज्यातील सिच शाळाांचे नॅिच्या धतभिर मल्
ु याांिन िरणेिाित
(८७)

*

शासनाने घेतलेल्या तनणचयासांदभाचत

५२६३

करतील काय :-

डॉ.अपूिच हहरे :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
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(१) दे शातील महाववद्यालयाींप्रमाणेच राज्यातील सवच शाळाींचे स्कुल एक्रेडेशन कौश्न्सल (सॅक)
द्वारे मुल्याींकन करून तयाींना श्रेणी दे ण्याचे राज्य शासनाने प्रस्ताववत केलेले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, नॅकच्या धत वर राज्यातील सवच शाळाींचे सॅकद्वारे मुल्याींकन करण्यासींिध
ीं ीच्या

धोरणाींचे सवचसाधारण स्वरुप काय आहे व तयाची केव्हापासून अींमलिजावणी करण्याींत येणार
आहे तसेच स्कुल एक्रेडेशन काऊश्न्सल सुरू करण्यात आली आहे काय,
(३)

अद्याप,

या

धोरणावरील

शासनाचा

ववचार

पूणच

झालेला

नसल्यास

शैक्षणणक

गण
ु वततावाढीचे अनष
ु ींगाने सदरील कायचवाही केव्हापयांत होणे अपेक्षक्षत आहे
श्री. विनोद तािडे : (१), (२) व (३) नॅशनल अॅसस
े में् अँड अॅक्रेडडद्शेन कौश्न्सल (नॅक) च्या
धत वर राज्यातील सवच शाळाींचे मूल्याींकन करण्यासाठी स््े ् अॅसेसमें् अॅन्ड अॅक्रेडडद्शेन
कॉश्न्सल (सॅक) स् ापन करण्याची िाि शासनाच्या ववचाराधीन असून तया सींदभाचत सॅक
अधधननयम व असेसमें् मॅन्यूल तयार करण्याची कायचवाही सुरू आहे .
-----------------

एिलहरे षजष्ट्णि विद्युत िेंरािडून पयाचिरणासांिांधीच्या तनयमाुंचे झालेले उल्लुंघन
(८८)
िेग :

*

३४६९

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अतनल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा

ताराांकित प्रश्न िमाांि ११५२ ला हदनाांि १७ डडसेंिर, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या

सांदभाचत:

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एकलहरे औश्षणक ववद्यत
ु केंद्राकडून पयाचवरणासींिींधीचे ननयमाांचे उल्लांघन झाल्यामळ
ु े या

केंद्रातून िाहे र पडणाऱया राखेच्या प्रदष
ु णामुळे पररसरातील जमीन नावपक झाल्या तसेच या

पररसरातील ववहीरीमध्ये रासायननक द्रव्याींचा अींश आढळून आल्यािाित स् ाननक शेतकऱयाींनी
तक्रारी केल्याचे ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच या केंद्राने पयाचवरणासींिींधीच्या आधधसच
ु नाींचे उल्लींघन केल्यामळ
ु े हररत न्यायालयाने
गींभीर ताशेरे ओढल्याचे ददनाींक ३० ऑक््ोिर, २०१३ रोजी ननदशचनास आले, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, सदर प्रदष
च करीत आहे , हे ही खरे
ु णाकडे महाराषर प्रदष
ु ण ननयींत्ण मींडळ दल
ु क्ष
आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रदष
ु ण रोखण्यािाित शासनामाफचत कोणती उपाययोजना व कायचवाही
करण्यात आली वा येत आहे ,

(५) अद्याप कोणतीही कायचवाही केलेली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय ?
श्री. रामदास िदम : (१) हे अींशतः खरे आहे .
महाराषर प्रदष
ू ण ननयींण मींडळाकडून नामसक श्जल्ह्यातील एकलहरे औश्षणक ववदयुत

केंद्रातील धुराींड्यामधून ननघणाीं-या धुलीकणाींची वेळोवेळी तपासणी केली जात असून प ृ ःकरण

अहवालानस
ु ार धुराींड्यातून ननघणा-या धल
ु ीकणाींचे प्रमाण ववहीत मयाचदेपेक्षा (१०० mg/Nm३)
साततयाने जास्त असल्याचे आढळून येते.
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(२) ददनाींक ३० ऑक््ोिर, २०१३ रोजी हररत न्यायालयाने (पश्चचम ववभाग) नामसक लॉय
असोमसएशन ववरुध्द केंदद्रय वने व पयाचवरण मींत्ालय, भारत सरकार व इतर याींच्या अजाचवर
सवच प्रनतवादयाींना सच
ु ना दे ऊन अजचदारास फॅलाय अॅश उतपादन सींिधधचे दस्तावेज सादर

करण्यािाित सूधचत केले होते. त ावप सदर अजाचच्या अनुषींगाने हररत न्यायालयाने ददनाींक ६

फेब्रुवारी, २०१५ रोजी श्जल्हाधधकारी याींनी सादर केलेल्या आराखड्यानुसार पुढील कायचवाही
करण्याचे आदे श दे ऊन सदरचा अजच ननकाली काढला आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) नामसक ये ील एकलहरे औश्षणक ववदय
ु त केंद्राने तयाींच्या प्रतयेक धरु ाींड्याकरीता हवा
प्रदष
ु ण ननयींत्णाकरीता इलेक्रोस््ॅ ्ीक प्रेमसवप्े ्र दह यींत्णा िसववलेली आहे . सदर उदयोगाची

पहाणी केली असता धुराींड्यामधन
ू ननघणा-या धुलीकणाींचे प्रमाण ववदहत मयाचदेपेक्षा जास्त
असल्याचे आढळून आल्याने मींडळाने औश्षणक ववदय
ु त केंद्रातन
ू होणा-या प्रदष
ू णाची तीव्रता
कमी करण्याकरीता सींयक्
ु त आराखडा रािववण्यास कळववले होते व तयानस
ु ार अींमलिजावणी

सुरु आहे . महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्ण मींडळाने सदर उदयोगास ददलेल्या सींमती पत्ामध्ये हवा

प्रदष
ू ण यींत्णेत सुधारणा करण्याकरीता रु. १.२० को्ीची िँक हमी जमा करण्याची अ् नमूद

केली असन
ू तयातील काही कामे डडसेंिर, २०१३ पयांत करणे िींधनकारक केले होते. तयानस
ु ार
उदयोगाने रु.१.२० को्ी िँक गॅरीं्ी म्हणून मींडळाकडे जमा केली आहे . परीं तु सींमती पत्ातील
अ्ीींचे उल्लींघन झाल्याने ननदशचनास आल्याने मींडळाने सदर उदयोगाची रु.५० लक्ष रुपयाची
िँक हमी जत केली आहे . तसेच अध्यक्ष महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्ण मींडळ याींनी पयाचवरण

(सींरक्षण) कायदा १९८६ कलम ५ नुसार अधधननयमाींच्या अनुषींगाने ददनाींक २८/१/२०१५ रोजी
ननदे श दे ण्यात आले आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

(८९)

*

----------------पुणे जजल्ह्यातील िाघापूर येथील परु ां दर किल्ल्याचा वििास िरण्यािाित
५०८७

श्री.अतनल

भोसले,

श्री.जयिांतराि

श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.ख्िाजा िेग :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

जाधि,

अॅड.जयदे ि

गायििाड,

सन्माननीय साांस्िृतति िायच मांत्री पुढील

(१) पुणे श्जल्ह्यातील वाघापूर ये ील पुरींदर ककल्ल्याच्या ववकासासाठी कोयायवधी रुपये खचच
करुनही ये ील रस्तयाची दरु ावस् ा झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा तया दरम्यान
ननदशचनास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफचत पाहणी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, पाहणीत काय आढळून आले व तदनुसार पुरींदर ककल्ल्याच्या ववकासासाठी
शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच उपाययोजना केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) परु ीं दर ककल्ला हा राज्य सींरक्षक्षत स्मारक नाही. तो सींरक्षण खातयाच्या

अखतयारीत येतो. सदर प्रचनािाित श्जल्हाधधकारी पुणे याींनी ददलेल्या मादहतीनुसार हे अींशतः
खरे आहे .
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ये ील रस्तयाची कामे सन २०१० अखेर पुणच झाली असन
ू सदर रस्तयावरुन सींरक्षण

ववभागाची मोठ्या प्रमाणात वाहतक
ू चालू असल्यामुळे रस्ता खराि झाला आहे .
(२) श्जल्हाधधकारी पण
ु े याींनी पाहणी केली आहे .

(३) पुरींदर ककल्ल्यात मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू असल्यामुळे जड वाहतक
ू ीचे प्रमाण जास्त
असल्यामळ
ु े

रस्ता

खराि

झालेल्या

लाींिीमध्ये

सींरक्षण

डाींिरीकरणाची कामे प्रगतीप ावर आहे .

ववभागातफे

मजिुतीकरण

व

(४) प्रचन उद््ावत नाही.
-----------------

(९०)

*

राज्यातील अततररक्त प्राध्यापिाांचे समायोजन िरण्यािाित
३८८५

श्री.जयांत पाटील :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) अनतररक्त ठरलेल्या प्राध्यापकाींच्या समायोजनात गैरप्रकार झाल्यामळ
ु े उच्च आणण तींत्
मशक्षण ववभागाच्या सहसींचालकाींवर आरोपाींची चौकशी करुन कारवाई करण्याची मागणी
जानेवारी, २०१५ च्या दस
ु ऱया आठवड्यात प्रहार ववद्या

सींघ्नेच्या अध्यक्षाींनी केली आहे हे

खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सहसींचालक, उच्च आणण तींत्मशक्षण याींच्यावर केलेल्या आरोपाींचे स्वरुप काय
आहे ,
(३)

शासनाने

या

आरोपाींची

दखल

घेऊन

कारवाई

करण्यासाठी

वररषठ

पातळीवरील

अधधकाऱयाींची नेमणक
ू केली आहे काय ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अींशत: खरे आहे . अध्यक्ष, प्रहार ववद्या

सींघ्ना याींच्याकडुन ददनाींक

२९.०१.२०१५ च्या ननवेदनाद्वारे सह सींचालक, उच्च मशक्षण, मुींिई ववभाग, मुींिई याींच्या
ववरुध्द तक्रार प्रात झाली आहे.

(२) सदर तक्रारीत अपात् (बिगर ने्से्) अधधव्याखातयाचे समावेशन केल्यािाितची िाि
उपश्स् त करण्यात आली आहे.
(३) शासन ननणचय ददनाींक ०८.९.२०१० अन्वये ने् - से् नसलेल्या अधधव्याखतयाींना
दद.३१.१२.२०११ पयांत ने्- से् उततीणच होण्याची सींधी दे ण्यात आली होती. सदर ननणचयातील
पररच्छे द ११ मध्ये दद.३१.१२.२०११ नींतर महाववद्यालये असींलग्नीकरण करण्याची कायचवाही
सींिींधीत ववद्यापीठाने करण्याच्या सूचना दे ण्यात आल्या आहे त. त ावप, सदर तरतुदीस दद.
२०.१२.२०११

च्या

अधधव्याख्यातयाींच्या

शासन

सेवा

ननणचयान्वये

पुढे सुरु

स् धगती

ठे वण्यात

दे ण्यात

आल्या

आहे त.

असल्याने

बिगर

ने्-से्

सदरची

कायचवाही

शासन

ननणचयातील तरतूदीनूसार करण्यात आलयाने कारवाई करण्याचा प्रचन उद््ावत
-----------------

नाही.
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दारव्हा (जज.यितमाळ) तालुक्यात सािचजतनि वितरण व्यिस्थेतील
(९१)

अन्नधान्याची िायाया िाजारात होत असलेली वििी

*

५८७८

श्री.सांहदप िाजोररया, श्री.सततश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.रामराि

िडिुते, श्री.हे मांत टिले, श्री.अतनल भोसले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी :

सन्माननीय अन्न,

नागरी परु िठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दारव्हा (श्ज.यवतमाळ) तालुक्यात सावचजननक ववतरण व्यवस् त
े ील अन्नधान्याची काळ्याया
िाजारात ववक्री झाल्याचे माहे डडसेंिर, २०१४ च्या नतस-या सताहात ननदशचनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार अन्नधान्याचा काळा िाजार करणायावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त
श्री. धगरीश िापट : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रचन उद््ावत नाही.
----------------नागपरू िैद्यिीय महाविद्यालयाच्या रे डीेथेरेपी विभागात
(९२)

*

ििचरुग्णाांची मोठया प्रमाणात झालेली नदणदणी

५१६३

श्रीमती शोभाताई फडणिीस :

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर वैद्यकीय महाववद्यालयाच्या रे डीओ ेरेपी ववभागात ८ हजार १५२ ककचरुग्णाींची

नोंदणी झाली असून तयापैकी १६७ रुग्णाचा मतृ यू झाल्याचे ददनाींक २३ जानेवारी, २०१५ रोजी
वा तयासम
ु ारास ननदशचनास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ककचरोगावर कोणती प्रभावी उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) असल्यास, तयाचे

ोडक्यात स्वरुप काय आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

विनोद

तािडे :

(१)

नागपूर

वैद्यकीय

महाववद्यालयाच्या

रे डडओ ेरपी

ववभागात

ककचरोगग्रस्त रुग्णाींवर उपचार करण्यात येतात. सन २०१४ मध्ये एकुण २०८६ ककचरुग्णाींची
नोंदणी झाली असन
ू , तयापैकी एकुण ५३ रुग्णाींचा उपचारा दरम्यान मतृ यू झाला आहे.
(२) व (३) होय,

ककचरोग उपचारािाित प्रभावी उपाययोजना होणेकररता राज्यस्तरीय ककचरोग सींस् ा ास्वतींत्
्शचरी कॅन्सर केअर सुववधा स् ापन करण्यािाितचा प्रस्ताव ववचाराधीन आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

-----------------
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(९३)

शशक्षणाधधिारी (माध्यशमि) जजल्हा पररषद, िधाच याांच्या चौिशीिाित

*

२७६५

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

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वधाच श्जल्ह्यात २ मे, २०१२ च्या शासन ननणचयापूव पूवच परवानगी घेऊन भरती प्रकक्रया

पूणच केलेल्या ५४ मशक्षकाींची वैयश्क्तक मान्यता प्रकरणे ननकाली न काढता जाणीवपूवक
च
प्रलींबित ठे ऊन मशक्षणाधधकारी, माध्यममक श्जल्हा पररषद, वधाच याींनी पत् क्र. २०४०, ददनाींक
१३ नोव्हें िर, २०१४ अन्वये शासनाकडे परवानगी (मागचदशचन) मागन
ू वेळकाढू धोरण अवलींबिले
आणण ५४ मशक्षकाींना वेतनापासून वींधचत ठे ऊन तयाींच्यावर उपासमारीची वेळ आणली, हे खरे
आहे काय,

(२) उपरोक्त नागपूर ववभागाच्या जनप्रनतननधीींनी ददनाींक ३१ ऑक््ोिर व ददनाींक २० डडसेंिर,
२०१४

रोजी

मा.मशक्षणमींर्यायाींना

पत्

पाठवून

मशक्षणाधधकारी

श्री.सींजय

डोलीकर

याींच्या

ननलींिनाची मागणी करुन चौकशी करण्याची ववनींती केली, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कायचवाही केली,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) मशक्षणाधधकारी (माध्यममक), श्जल्हा पररषद, वधाच याींनी ददनाींक २८.१.२०१५ ते
२.२.२०१५ या कालावधीत मान्यता मशिीराचे आयोजन करुन वैयश्क्तक मान्यता प्रकरणे
ननकाली काढली आहे त.
-----------------

(९४)

*

मुांिई शहरातील प्रदष
ू णाचे प्रमाण रोखण्यािाित
४४३८

श्री.राजेंर मळ
ु ि, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांि,े श्री.सांजय दत्त,

श्री.माणणिराि ठािरे , डॉ.नीलम गोऱ्हे :
करतील काय :-

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मुींिईत औद्योधगक कारखाने आणण वाहनाींच्या वाढतया सींख्येमुळे वायुप्रदष
ु ण ददवसेंददवस
वाढत असून वरळी, वान्द्रे , सायन भागातील मुींिईकराींच्या आरोग्याला सवाचधधक धोका
असल्याचे केंद्रीय प्रदष
ू ण ननयींत्ण मींडळाच्या मानकाींनस
ु ार माहे जानेवारी, २०१५ च्या सम
ु ारास
ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यािाित चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने मुींिई शहरातील प्रदष
ू णाचे प्रमाण रोखण्यासाठी कोणती
उपाययोजना करण्यात आली आहे वा येणार आहे ,

(४) अद्याप, यािाित उपाययोजना केली नसल्यास तयामागील ववलींिाची सवचसाधारण कारणे
काय आहे त ?
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श्री. रामदास िदम : (१) हे अींशत: खरे आहे .
मुींिईतील वाढतया शहरीकरणामुळे िहुताींशी उद्योग नजदीकच्या ठाणे व रायगड
श्जल्ह्यात स् लाींतरीत झालेले आहे त. मींि
ु ई शहर व ववकास प्राधधकरण याींचे १९९३ च्या
धोरणानुसार मुींिई शहर व सभोवतालच्या पररसरात प्रदष
ु णकारी उद्योगाींच्या उभारणीवर िींदी

घालण्यात आली आहे. मुींिईतील वाढतया जागेच्या दठकाणी व औद्योधगक प्रकक्रयेतील
रसायनाींचा वापर इ.िािीींमुळे िहुताींशी उद्योग िींद झालेले आहे त वा मुींिई िाहे र स् लाींतररत
झाले आहे त.

(२) मींि
ु ईतील जागेच्या कमतरतेमळ
ु े मींि
ु ई व सभोवतालच्या पररसरात गगनचींि
ु ी इमारती
उ्या रादहल्या असून अश्स्ततवातील वाहनाींची सींख्या, वाढणारी वाहतूक कोंडी, पायाभूत

िाींधकाम प्रकल्प यामळ
ु े मुींिई व सभोवतालच्या पररसरात वातावरणीय हवेची गुणवतता
खालावण्याचे मुख्य कारण असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प ावप,

मुींिईकराींच्या

आरोग्याला धोका असल्यािाितचा अहवाल महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्ण मींडळास प्रात झालेला
नाही.

(३) महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्ण मींडळाकडून वेळोवेळी उद्योगाींची व हवा प्रदष
ु ण ननयींत्णेची
पाहणी केली जाते व काही त्ु्ी आढळल्यास मींडळाकडून हवा (प्रनतिींध व प्रदष
ू ण ननयींत्ण)
कायदा-१९८१ अींतगचत कारवाई करण्यात येत.े
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

----------------पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथील विविध सांस्थानी व्यायामशाळा इमारत िाांधण्याच्या
(९५)

*

नािाखाली िोट्यिधी रूपयाांचा गैरव्यिहार िेल्यािाित

३२४२

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि उफच

भाई जगताप, श्रीमती हुस्निानू खशलफे, श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.सध
ु ीर ताांिे :
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१)

िाींधण्याच्या

पींढरपूर

(श्ज.सोलापूर)

ये ील

ववववध

सींस् ानी

व्यायामशाळा

इमारत

नावाखाली कोयायवधी रूपयाींचा गैरव्यवहार करण्यात आला हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तयानुसार या गैरव्यवहारात दोषी आढळून
येणाऱया सींस् ावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, कोणतीच कायचवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहे त?
श्री. विनोद तािडे : (१), (२), (३) व (४) या प्रकरणी श्जल्हा क्रीडा अधधकारी कायाचलय,
सोलापूर याींच्यामाफचत सींिींधधत सींस् ाींची तपासणी करण्याची कायचवाही सुरु आहे .
-----------------
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(९६)

*

षरां गािाद घाटी रुग्णालयात न्युरोसजचन ि िाडभेलॉजी पदे भरण्यािाित
५७१४

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच भाई जगताप,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांि,े श्री.सुभाष झाांिड, डॉ.अपूिच हहरे :
ताराांकित प्रश्न िमाांि २६९ ला हदनाांि १६ डडसेंिर,२०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:
सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

औरीं गािाद

तसेच

उततर

महाराषर, ववदभच

तसेच

सींपूणच

मराठवाड्यातील

गोरगरीि

जनतेसाठी अतयींत उपयोगी व महतवपूणच ठरणाऱया घा्ी शासकीय रुग्णालयात न्युरोसजचन व
काड ओलॉजी पदे दोन वषाचपासून ररक्त असल्याने गोरगरीि रुग्णाींची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय
होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पदे भरण्यािाित शासनस्तरावरुन कायचवाही पूणच झाली आहे हे खरे आहे
काय,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) नाही.
(२) सदर पदे नामननदे शनाने व पदोन्नतीने भरण्याची कायचवाही सुरु आहे .
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

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

(९७)

*

शशक्षणसेिि ि शशक्षिेत्तर िमचचा-याांना जन
ु ी पेन्शन योजना लागू िरण्यािाित
५४०३

श्री.हररशसांग राठोड :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर शासनाच्या शालेय मशक्षण ववभागाने मशक्षक, मशक्षणसेवक व मशक्षक्षकेततर

कमचचा-याींना ददनाींक २१ नोव्हें िर, २०१० रोजी शासन ननणचय काढून ददनाींक १ नोव्हें िर, २००५
मध्ये नींतर लागलेल्या जुनी पेन्शन योजना (१९८२-८४) रद्द करुन पररभावषत अींशदान पेन्शन
डी.सी.पी.एस. योजना लागू केल्यामळ
ु े हजारो मशक्षकाींवर अन्याय झाला असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ददनाींक २९ नोव्हें िर, २०१० पूव

सेवेत लागलेल्या मशक्षक व मशक्षकेततर

कमचचा-याींना जुनी पेन्शन योजना १९८२-८४ लागू करणार आहे काय,
(३) यािाित शासनाने धोरण काय आहे व यािाितीत शासनाने अन्यायग्रस्त मशक्षकाींिाित
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) अद्याप, कोणतीच कायचवाही केली नसल्यास तयाची सवचसाधारण कारणे काय
आहे त ?

श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रचन उद््ावत नाही.
(३) मान्यता प्रात खाजगी अनद
ु ाननत प्रा ममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक तसेच

अध्यापक ववद्यालयातील १००% अनुदाननत पदावर दद. १ नोव्हें िर, २००५ रोजी ककीं वा
तयानींतर ननयुक्त मशक्षक व मशक्षकेततर कमचचाऱयाींसाठी नवीन पररभावषत अींशदान ननवतृ ती
वेतन योजना लागू करण्याचा धोरणातमक ननणचय घेण्यात आला आहे .
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नवीन पररभावषत अींशदान ननवतृ ती वेतन योजना दद. १ नोव्हें िर, २००५ रोजी ककीं वा
तयानींतर राज्य शासनाच्या सेवत
े ननयुक्त होणाऱया सवच कमचचाऱयाींसाठी अननवायच करण्यात

आलेली आहे . सदर योजना, ज्याींना सध्या अश्स्ततवात असलेली ननवतृ ती वेतन योजना
[महाराषर नागरी सेवा (ननवतृ ती वेतन) ननयम, १९८२ आणण महाराषर नागरी सेवा (ननवतृ ती

वेतनाचे अींशराशीकरण) ननयम, १९८४ आणण सवचसाधारण भववषय ननवाचह ननधी योजना लागू
आहे , अशा मान्यता व अनुदान प्रात शैक्षणणक सींस् ा इ.च्या सेवम
े ध्ये दद. १ नोव्हें िर, २००५
रोजी ककीं वा तयानींतर ननयुक्त होणाऱया कमचचाऱयाींसाठी लागू आहे .
शासन ननणचय, शालेय मशक्षण व क्रीडा ववभाग, दद.२९ नोव्हें िर, २०१० नस
ु ार नवीन
पररभावषत अींशदान ननवतृ ती वेतन योजनेच्या अींमलिजावणीची कायचपध्दती ववदहत करण्यात
आलेली आहे. तयानुसार मान्यता प्रात खाजगी अनुदाननत प्रा ममक, माध्यममक व उच्च

माध्यममक तसेच अध्यापक ववद्यालयातील १००% अनुदाननत पदावर दद.१.११.२००५ रोजी
ककीं वा तयानींतर ननयुक्त मशक्षक व मशक्षकेततर कमचचाऱयाींसाठी पररभावषत अींशदान ननवतृ ती

वेतन योजना लागू करण्याचा ननणचय घेण्यात आला आहे . तयामळ
ु े ददनाींक २९ नोव्हें िर, २०१०
पूव ननयुक्त झालेल्या मशक्षक ा मशक्षकेतर कमचचाऱयाींना जुनी पेंन्शन योजना (१९८२-८४) लागू
होत नाही.

(४) प्रचन उद््ावत नाही.

(९८)

*

----------------किडा पुरस्िारासाठी किडा धारिाची सांख्या िाढविण्यािाित

५९०५

श्री.हदपिराि

श्री.ख्िाजा िेग, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरें र पाटील, श्री.जयिांतराि जाधि,

साळुांख-े पाटील,

श्री.धनांजय

मुांड,े

श्री.हे मांत

टिले,

सन्माननीय किडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सततश

चव्हाण :

(१) राज्यात कक्रडा व युवक सेवा सींचालनालय पुणेतफे श्जल्हास्तरावर अतयुच्च कामधगरी

करणा-या खेळाडू मागचदशचक व सींघ्नाींना दरवष ददल्या जाणा-या श्जल्हा कक्रडा पुरस्कारासाठी

यवतमाळ श्जल्ह्यातून केवळ ११ अजच प्रात झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ च्या नतस-या
सताहात उघडकीस आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, श्जल्ह्यात कक्रडा परु स्कारासाठी कक्रडा धारकाची सींख्या वाढावी म्हणन
ू शासनाने
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच कायचवाही केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) कक्रडा व युवक सेवा सींघ्नालयातफे ददल्या जाणा-या सन २०१४ च्या
श्जल्हा कक्रडा पुरस्कारासाठी यवतमाळ श्जल्ृयातून १३ अजच प्रात झाले होते हे खरे आहे .
(२) व (३) श्जल्हा कक्रडा परु स्कारािाित यवतमाळ श्जल्ह्यातील वतृ तपत्ाींमध्ये िातमी प्रमसध्द
करण्यात आली होती. तसेच ववववध एकववध खेळाींच्या क्रीडा सींघ्ना व शाळाामहाववद्यालये

याींच्या वेळोवेळी घेण्यात येणा-या सभेमध्ये, ववववध क्रीडा स्पधाचच्या उद्घा्न ािक्षक्षस
समारीं भामध्ये

श्जल्हा क्रीडा परु स्काराची सववस्तर मादहती ददली जाते. या पुढेही या
पुरस्काराींिाित मोठया प्रमाणावर प्रमसध्दी दे वून पुरस्काराींसाठी जास्तीत जास्त प्रस्ताव प्रात
करुन घेण्याची कायचवाही करण्यात येईल.

-----------------
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राज्यातील सिच शाळाांमधील अधचिळ
े ्ांथपालाांचे दोन महहन्याांचे िेतन
(९९)

*

शशक्षण तनरीक्षिामाफचत प्रलांबित असल्यािाित
५२२८

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे , श्री.वििम िाळे :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

सवच

शाळाींमधील

अधचवेळ

ग्रीं पालाींचे

ननरीक्षकामाफचत प्रलींबित असल्याची िाि माहे

दोन

मदहन्याींचे

वेतन

मशक्षण

जानेवारी, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान

ननदशचनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ग्रीं पालाींचे दोन मदहन्याींचे वेतन प्रलींबित ठे वण्याची सवचसाधारण कारणे काय,
(३) तसेच ग्रीं पालाींनी दै नींददन भतते, नोकरीची हमी, पदोन्नती यािाित वेळोवेळी आींदोलने
केलेली आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, राज्यातील जवळजवळ १००० अधचवेळ ग्रीं पालाींना पूणव
च ेळ ग्रीं पालाचे ननकष
लागू करण्यािाित तसेच सममती नेमन
ू चौकशी करण्यािाित शासनाने कोणती कायचवाही केली
वा करण्यात येत आहे ?

श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रचन उद््ावत नाही.
(३) होय.
(४) पुरेसा कायचभार नसल्याचे आढळल्याने ग्रीं पालाींच्या १०६७ अधचवेळ पदाींना पूणव
च ेळ पदात
रुपाींतररत करण्यात येऊ नये असा शासनाने ननणचय घेतला आहे .
-----------------
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