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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
गुरुिार, हदनाांि २६ माचच, २०१५ / चैत्र ५, १९३७ ( शिे )
(१)

(२)

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

अन्न ि नागरी परु िठा आणण ्ाहि सांरक्षण,

याांचे प्रभारी विभाग

अन्न आणण षषध प्रशासन, सांसदीय िायच मांत्री
(३)

पयाचिरण मांत्री

(४)

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६२
-------------------------------

(१)

*

राज्यात अप्रशशक्षक्षत शशक्षिाांना सेिातनित्ृ ती िेतन लागू िरण्याबाबत
३२७३

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

३१३२४ ला हदनाांि २४ जुल,ै २०१२ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ताराांकित प्रश्न िमाांि
सन्माननीय शालेय

(१) दिन क
ां
१ जुल,ै १९७२ रोजी अथवा त्यानींतर सेवेत आलेल्या अप्रशिक्षित प्राथशमक
शििकाींना सेवाननवत्ृ ती वेतन योजना लागू केली जात नाही, हे खरे आहे काय,

(२) जुल,ै २०१२ च्या अधिवेिनात उपस्थथत केलेल्या ताराींककत प्रश्नास उत्तर िे ताींना

मा.सभापती याींनी दिलेल्या ननिे िानस
ु ार काययवाही करण्यात येईल असे आश्वासन िासनाच्या
वतीने िे ण्यात िे ण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सेवाननवत्ृ त झालेल्या अप्रशिक्षित प्राथशमक शििकाींना सेवाननवत्ृ ती वेतन
िे ण्याबाबत अद्याप काययवाही न करण्याची कारणे काय आहे त?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) होय.
(३) प्रथताव िासन थतरावर अमान्य करण्यात आलेला आहे .
-----------------
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राज्यात मायशमि आणण उच्च मायशमि विभागातील िाीीि पदाांना मान्यता दे ण्याबाबत
(२)

*

२८८६

डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.वििम िाळे , श्री.सततश चव्हाण, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि

उर्च भाई जगताप, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील

(१) माध्यशमक आिण उच्च माध्यशमक िवभागात पायाभूत पिाींपि
े ा वाढीव पिे ननमायण होत
असतात या पिाींना त्याच वषाायत मान्यता िे ण्यािवषायी िासन ननणयय आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अिा पिाींना िासन तातडीने मान्यता िे त नाही, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, यापुढील काळात त्याच वषाायत मान्यता व अनुिान िे ण्याबाबत िासन काय
काययवाही करणार आहे ,

(४) नसल्यास, त्याची सवयसािारण कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) माध्यशमक व उच्च मास्ध्यमक िवभागात पायाभत
ू पिाींपेिा वाढीव पिाींना
मान्यता िे ण्याबाबत िासन ननणयय दिनाींक २२.३.२०१३ अन्वये काययवाही करण्यात येते.
-----------------

(३)

राज्यातील ितनष्ट्ठ महाविद्यालयाांना सध
ु ाररत िेतनश्रेणी दे ण्याबाबत

*

३७५३

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

डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अतनल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी,
श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्च भाई जगताप :
ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च

(१) तींत्रशििण िवभागातील एमसीस्हहसी कननषम महािवद्यालयीन शििकाींना िालेय शििण
िवभागातील कननषम महािवद्यालयीन शििकाींप्रमाणे पाचहया वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी

दिनाींक १ जानेवारी १९९६ पासन
िे ण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली आहे वा
ू
करण्यात येत आहे ,

(२) असल्यास, त्याबाबत िासन आिे ि ननगयशमत केला आहे काय,
(३) अद्याप कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, होणाऱ्या िवलींबाची सिवथतर कारणे काय
आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) सिरहू प्रथताव िवत्त िवभागाने नामींजूर केला आहे.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

(४)

*

यितमाळ जजल््यातील शाळाांमये तनिृष्ट्ट प्रतीचा आहार हदला जात असल्याबाबत
३४५२

श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.किरण पािसिर, श्री.सततश चव्हाण, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अतनल भोसले :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण
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(१) यवतमाळ स्जल््यातील कोर्ा केंद्ाींतगयत येणाऱ्या िाळाींमध्ये ननकृष् प्रतीचा आहार दिला
जात असल्याचे माहे नोहहें बर, २०१४ च्या नतसऱ्या सप्ताहात ननिियनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तिनुसार ननकृष् िजायचा आहार िे णाऱ्यावर
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अिा थवरुपाची बातमी वत्ृ तपत्रामध्ये प्रशसध्ि झालेली होती.

(२) व (३) सिर बातमीच्या अनषा
ु ींगाने चौकिी केली असता िाळाींमध्ये िालेय पोषाण आहार

िासनाच्या मागयिियक सूचनाींनुसार िे ण्यात येत असून आहाराचा िजाय चाींगला असल्याचे
आढळून आले आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------िेंद्र शासनाद्िारे अल्पसांख्याि विद्यार्थ्यायााना JEE/AIPMT या परीक्षेच्या पूित
च यारी िरीता
तन:शुल्ि व्यिस्था िरणाऱ्या सांस्थाांना दे ण्यात येणा-या शशष्ट्यित्ृ ती किां िा अनुदानाबाबत

(५)

*

२६७४

श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) केंद् िासनाद्वारे अल्पसींख्याक िवद्यार्थयाांच्या ‘’Free Coaching & Allied Scheme’’
for JEE/AIPMT या थकीम अींतगयत परीिेच्या पूवत
य यारी करीता नन:िुल्क हयवथथा करणाऱ्या
सींथथाींना शिषयवत्ृ ती ककीं वा अनुिान दिले जाते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जनिवकास बहु. शििण सींथथा कृषाी व ग्रामीण िवकास सींथथा, अमरावती या
सींथथेद्वारा नागपूर येथील अल्पसींख्याक िवद्यार्थयाांसामी वरील योजनेअींतगयत परीिेच्या
पूवत
य यारीकरीता नन:िुल्क हयवथथा करण्यात आली होती व त्यासामी या सींथथेला सन २०१२१३ मध्ये केंद् िासनाद्वारे अनुिानाचा हप्ता िे ण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) परीं तू सन २०१३-१४ सत्रातील िवद्यार्थयाांसामी अनुिानाचा िस
ु रा हप्ता िे ण्यासामी राज्य
िासनाच्या उच्च व तींत्रशििण मींत्रालयामार्यत सींथथेचा तपासणी अहवाल केंद् िासनाकडे सािर
करण्याची अ् घालण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, त्यानुसार उच्च व तींत्र शििण िवभागामार्यत नागपूर येथील तींत्रशििण

िवभागीय कायायलयामार्यत सिरहू सींथथेची तपासणी करुन व त्रु्ीींची पुतत
य ा करुन तींत्रशििण
िवभागाने सिरहू अहवाल राज्य िासनाच्या मींत्रालय िवभागात माहे मे, २०१३ मध्ये सािर
केला होता व सिरहू अहवाल आजपावेतो केंद् िासनाकडे पामिवण्यात आलेला नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, नागपूर िवभागाच्या जनप्रनतननिीींनी मा.मींत्री, उच्च व तींत्रशििण मींत्रालय,
मुींबई याींना दिनाींक २१ जानेवारी, २०१५ रोजी पत्र पामवून सिरहू अहवाल तात्काळ केंद्
िासनाच्या मींत्रालयीन िवभागाकडे सािर करण्याची िवनींती केली, हे ही खरे आहे काय,
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(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अींितः खरे आहे .
सिर योजना केंद् िासनाची असून केंद् िासनाकडून जादहरात िे ऊन या योजनाींतगयत

येणारे कोसेस चालिवणा-या सींथथाींकडून प्राप्त प्रथताव, केंद् िासनाकडून मींजूर झाल्यानींतर,
मींजूर अनुिान िोन हप्त्याींमध्ये सींबींधित सींथथेस िे ण्यात येते.
(२) अींितः खरे आहे .

जनिवकास बहु.शििण सींथथा कृिषा व ग्रामीण िवकास या सींथथेचा सन २०१२-१३ सामी
उपरोक्त योजनेंतगयत प्राप्त नवीन प्रथताव तपासणी करुन तपासणी अहवालाींसह राज्य
िासनामार्यत केंद् िासनाकडे पामिवण्यात आला होता. केंद् िासनाकडून ४० िवद्यार्थयाांना
PMT/AIEEE

अ्यासरमामाींसामी

मोर्त

प्रशििण

िे ण्यासामी

अनुिानाचा

पदहला

हप्ता

केंद्िासनाचे दिनाींक ११.०३.२०१३ आिे िान्वये सींथथेस थे् मींजूर केला आहे.
(३) नाही.

केंद् िासनाच्या उपरोक्त योजनेंतगयत सींथथेस एकूण मींजरू अनि
ु ानाचा पदहला हप्ता

प्राप्त झाल्यानींतर, उवयररत िस
ु -या हप्त्यासामी प्राप्त प्रथताव तपासणी अहवाल (Part III) व
सुथपष् शिर्ारस (Part IV) याींसह केंद् िासनास पुढील काययवाहीसामी पामिवण्याची िवदहत
काययपद्धती केंद्िासनाने मरवून दिली आहे.
(४), (५) व (६) नाही.

केंद्िासनाच्या या योजनेबाबत केंद् िासनाच्या ननिे िानुसार राज्य िासनामार्यत

काययवाही करण्यात येत.े सिर सींथथेस अनुिानाचा पदहला हप्ता प्राप्त झाल्यानींतर िस
ु -या

हप्त्यासामी सींथथेने सािर केलेला प्रथताव, तपासणी अहवाल (Part III) व त्यानुषाींगाने सुथपष्
शिर्ारस (part IV) दिनाींक २४.२.२०१५ च्या िासन पत्रान्वये िवदहत पद्धतीने केंद् िासनास
पढ
ु ील काययवाहीसामी पामिवण्यात आला आहे .
----------------खामगाांि (जज.बुलीाणा) येथील शासिीय तांत्रतनिेतन मधील
(६)

*

अधधव्याख्याताांची ररक्त असलेली पदे

४०५८

श्री.पाांडुरां ग र्ांु डिर :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) खामगाींव, (स्ज.बुलढाणा) येथील िासकीय तींत्रननकेतन येथे अधिहयाख्यात ांची बरीच पिे
ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त अधिहयाख्याताींची पिे ररक्त असल्यामुळे िवद्यार्थयाांचे िैििणक
नक
ु सान होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनुषाग
ीं ाने िवद्यार्थयाांचे िैििणक नुकसान होऊ नये याकररता ररक्त
असलेल्या अधिहयाख्याताींची पिे भरणेबाबत िासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात
येत आहे ,
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) अींितः खरे आहे .
(२) हे खरे नाही. कारण पयाययी हयवथथा केली आहे .
िासकीय तींत्रननकेतन, खामगाव या सींथथेतील ररक्त २५ पिाींपैकी १० पिाींची कींत्रा्ी
अधिहयाखात्याींची नेमणूक केलेली आहे . तसेच िवद्यार्थयाांचे िैििणक नुकसान होऊ नये हहणून
ताशसका तत्वावर अध्यापकाींची नेमणूक करुन अ्यासरमाम पुणय करुन घेण्यात येतो.

(३) िासकीय तींत्रननकेतनातील अधिहयाख्याता ही पिे राज्यथतरीय असल्याने सवय िासकीय
तींत्रननकेतनातील ररक्त असलेल्या अधिहयाख्याता या पिाचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येतो.
(४) महाराषरातील िासकीय तींत्रननकेतनातील अधिहयाख्यात्याींची ररक्त पिे भरण्याकरीता
महाराषर लोकसेवा आयोगाकडे मागणीपत्र सािर केले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------पुणे विद्यापीठाचे विभाजन िरुन नाशशि येथे निीन स्ितांत्र विद्यापीठ स्थापन िरण्याबाबत

(७)

*

२८२३

डॉ.अपूिच हहरे , श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अतनल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग :

ताराांकित प्रश्न िमाांि ४९१५२ ला हदनाांि १४ जून, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या
सांदभाचत :

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

(१) पुणे िवद्यापीमाच्या पररिा िवभाग व प्रिासकीय हयवथथेवरील कामाचा ताण कमी
होण्यासामी पण
ु े िवद्यापीमाचे नाशिक व अहमिनगर येथे उपकेंद् थथापन करण्याच्या
िवचारािीन असलेल्या बाबीवर िासनाचा िवचार पूणय झाला आहे काय,
(२)

असल्यास,

पुणे

िवद्यापीमाच्या

नाशिक

कॅहपसला

मान्यता

िे ण्याचा

प्रथताव

मा.मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेसामी सािर करण्याच्या अनुषाींगाने िवदहत काययपध्ितीनुसार िविवि

िवभागाची मान्यता घेऊन मा.मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेसामी प्रथताव सािर करणेची सरु
ु असलेली
काययवाही पूणय झाली आहे काय,

(३) असल्यास, प्रथताव मींत्रीमींडळासमोर मे वण्यात आला आहे काय व त्यानुषाींगाने पुढे कोणती
काययवाही करण्यात आली व उक्त उपकेंद् कायायन्वीत होण्याबाबतची सद्यस्थथती काय आहे ,

(४) नाशिक येथे िवद्यापीमाचे उपकेंद् थथापन करण्याजवजी पुणे िवद्यापीमाचे िवभाजन करुन
नवीन थवतींत्र नाशिक िवद्यापीम करणेबाबत िासनाचे िोरण काय आहे ,
(५)

सन

२०१४-१५

या

िैििणक

वषाायमध्ये

पुणे

िवद्यापीमािी

सींलग्न

असलेल्या

महािवद्यालयाींची झालेली मोमी सींख्या िवचारात घेता नाशिक पररसरातील िैििणक िवथतार
पाहता नाशिक येथे थवतींत्र िवद्यापीम थथापनेबाबत िासन कोणता िवचार करीत आहे वा
करणार आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) नाही.
(२) व (३) िवत्त िवभागाच्या अशभप्रायानस
ु ार सिर प्रथताव मा.मींत्रीमींडळाच्या पुनिय वचाराथय
सािर करण्यात येत आहे.

(४) व (५) सािवत्रीबाई र्ुले पण
ु े िवद्यापीमाचे िवभाजन करुन नाशिक येथे निवन थवतींत्र
िवद्यापीम थथापन करण्याचा िासनाचा प्रथताव नाही.

-----------------
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(८)

*

राज्यातील शाळाांमये प्रयोशाळा सहाय्यि ि पररचर आणण ्ांथपाल नेमण्याबाबत
३३७५

श्री.िवपल पाटील :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) िाळा नतथे प्रयोिाळा सहाय्यक व पररचर आिण ग्रींथपाल नेमण्याबाबत िासनाकडे वाींरवार
होणाऱ्या मागणीबाबत िासनाने ननणयय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्याचे थवरुप काय व अींमलबजावणीबाबत काययवाही झाली आहे काय,
(३) पाचिेहून प्सींख्या असलेल्या िाळाींना बी.एस.थसी. (B.S.C.) पात्रतािारक प्रयोगिाळा
सहाय्यक (उपशििक) आिण बारावी सायन्स उत्तीणय प्रयोगिाळा पररचर तर ग्रींथालयाींसामी
बी.लीप पिवीिारक ग्रींथपाल (उपशििक) नेमण्याबाबत िासनाने िवचार केला आहे काय ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) नाही.
-----------------

(९)

*

राज्यातील शालेय पोषण आहार योजनेसाठी मयिती स्ियांपािघर ठे िण्याबाबत
३२०५

श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू

खशलर्े, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,
श्री.अशोि उर्च भाई जगताप, श्री.सुभाष झाांबड :
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील िालेय पोषाण आहार योजनेसामी मध्यवती थवयींपाकघर मे वण्याबाबत ननणयय
घेण्यात आला असल्याचे व या योजनेत मादहला बचत ग्ाचा सहभाग करण्याचा िासनाने
ननणयय घेण्यात आल्याचे माहे जानेवारी २०१५ मध्ये वा त्या िरहयान ननिियनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या ननणययाची त्वरीत अींमलबजावणी होण्यासामी िासनाने कोणती तातडीची
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप, कोणतीच काययवाही करण्यात आली नसल्यास िवलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. विनोद तािडे : (१) िालेय पोषाण आहार योजनेंतगयत नागरी भागामिील िाळाींमध्ये तयार

आहाराचा पुरवमा करण्यासामी केंद्ीय थवयींपाकगह
ृ प्रणाली राबिवण्याचा ननणयय िासनाने दि.१८
जून, २००९ रोजी घेतला आहे .

(२) व (३) सिर िासन ननणययानस
ु ार थवारथयाची अशभहयक्ती अजय मागवन
ू सींथथाींची ननवड
करण्यात आली आहे . तथािप मा.उच्च न्यायालयामध्ये यािवरोिात याधचका िाखल झालेल्या
होत्या. सिर याधचकाींवर िासनाच्या बाजन
ू े ननणयय झालेला आहे . तथािप मा.उच्च न्यायालयाने
सिर योजनेमिून शििकाींचा सहभाग वगळण्याचे आिे ि दिलेले आहे . िालेय पोषाण आहार

योजनेमध्ये शििकाींचा सहभाग आवश्यक आहे . यामुळे िासनाने मा.उच्च न्यायालयाच्या या
ननणययािवरुद्ध मा.सवोच्च न्यायालयात िविेषा अनम
ु ती याधचका (SLP) िाखल केलेली आहे.
-----------------
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मौजे िडिली निापाडा (जज.पालघर) येथे िांपनीच्या साांडपाण्यामुळे स्थातनि
(१०)

नागररिाांच्या आरोग्यावर होत असलेले दष्ट्ु पररणाम

*

४०७८

श्री.राहुल नािेिर :
(१)

मौजे

वडवली

श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुतनल तटिरे , श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले,
सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :नवापाडा

(स्ज.पालघर)

येथील

से्वाला

र्ूडस

प्रा.शल.या

कींपनीतील

साींडपाण्यामुळे तेथील गावपाडयात िग
ां ी पसरुन मदहला, मुले, नागररकाींना त्वचारोग, कािवळ
ु ि
इत्यािी रोगाींची लागण झाल्याने थथाननक नागरीकाींच्या आरोग्याला िोका ननमायण झाला

असल्याचे दिनाींक १ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननिियनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी वा पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीचे ननषकषाय काय आहे त व त्याअनुषाींगाने या पररसरातील नागररकाींच्या
आरोग्याला होणारा िोका ्ाळण्यासामी िासन सिर कींपनीिवरुध्ि कोणती कारवाई करणार
आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्यापी,कारवाई वा उपाययोजना केली नसल्यास होत असलेल्या दिरीं गाईची सवयसािारण
कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) साींडपाण्यामळ
ां ी पसरली होती हे खरे आहे , परीं तु आरोग्य
ु े िग
ु ि
अधिकारी याींच्या अहवालानस
ु ार या कारणाथतव त्वचा रोग, कािवळ इत्यािी रुग्णाींची न ि
नाही.

(२) होय.
िै ननक सकाळ वत्ृ त पत्रात दिनाींक २/१/२०१५ रोजी प्रशसध्ि झालेल्या बातमीच्या

अनषा
ु ींगाने दिनाींक ३/१/२०१५ रोजी उद्योगास महाराषर प्रिषा
ु ण ननयींत्रण मींडळाने भे् िे ऊन
पाहणी केली.

(३) उद्योगातून ननमायण होणारे प्रकरमायाकृत साींडपाणी उद्योगाच्या आवारात र्वारणी करताना

आढळून आले. र्वारणी केलेल्या पाण्यामळ
ु े सभोवतालच्या पररसरात वास येत असल्याचे
दिनाींक ०३/०१/२०१५ रोजीच्या पाहणीत जाणवले. तसेच, उद्योगाच्या साींडपाणी प्रकरमाया

यींत्रणेच्या एरीएिन ्ाकीमध्ये बायोमासचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसन
ू आले. सबब, मींडळाने
उद्योगास दि. ०७/०१/२०१५ रोजी समज दिली व दिनाींक ०५/०३/२०१५ रोजी उद्योगास कारणे
िाखवा नो्ीस बजावली आहे .
(४) उद्योगाची मींडळाने दिनाींक ०५/०३/२०१५ रोजी पुनश्च: पाहणी केली असून पाहणी िरहयान
उद्योगाने बायोमास वाढिवण्यासामी कल्चर एररएिन ्क कमध्ये ्ाकल्याचे कींपनी प्रनतननिीींनी

साींधगतले. तसेच उद्योगाने पररसरात प्रकरमायाकृत साींडपाणी र्वारणी बींि केली असन
ू वासाचा
प्रािय भ
ु ाव ्ाळण्यासामी साींडपाणी प्रकरमाया यींत्रणा पररसरात लीधचींग पावडर ्ाकली जात
असल्याचे आढळून आले.

-----------------
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(११)

*

मराठी भाषा विभागाची पुनरच चना िरण्याबाबत
३४७३

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

सन्माननीय

मराठी भाषा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राजभाषाेच्या िवकासासामी व दिघयकालीन ननयोजनासामी मरामी भाषाा िवभागाची पुनरयचना
करण्याची राज्यातील लोकप्रनतननिीींनी वेळोवेळी िासनाकडे मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) मरामी अ्यासकेंद्ाने राजभाषाा मरामी िवभागाच्या पन
ु रय चनेसामी पामिवलेला प्रथताव माहे

एिप्रल, २०१० पासून तबल िहा वेळा िासनास सािर करुनही अद्याप तो िासनाच्या
लालकर्तीत अडकल्याचे ननिियनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच मरामी िवद्यापीम थथापनेचा प्रथताव अनेक वषाायपासन
ू िासनाकडे प्रलींबबत आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, मरामी भाषाेचा लोकभाषाा हहणन
ू िवकास करण्यासामी व मरामी भाषाेचा प्रनतषमा

उीं चावण्यासामी प्रश्न भाग (१), (२) व (३) बाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात
येत आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) नाही.
मरामी अ्यास केंद्ाच्या प्रथतावावर िासन थतरावर झालेल्या बैमकीमध्ये अ्यास
केंद्ाच्या मागणीनुसार ६ नवीन उपिवभागाींसामी अनतरीक्त मनुषयबळ िे णे सध्या िक्य
नसल्याचे सुधचत करण्यात आले. तथािप, मरामी अ्यास केंद्ाने केलेल्या काही सूचनाींचा
प्रथतािवत मरामी भाषाा िोरणामध्ये समावेि करण्यात आला आहे.

(३) भाषाा सल्लागार सशमतीने केलेल्या शिर्ारिीींच्या अनषा
ु ींगाने, मरामी भाषाा िवद्यापीम
थथापन करण्यासामी सवय बाबीींचा अ्यास करुन िासनास अहवाल सािर करण्यासामी सशमती
गमीत करण्याची काययवाही सु आ आहे .

(४) २), ३) व ४) बाबत वरीलप्रमाणे काययवाही सु आ आहे .
-----------------

पण्
ु यातील ससन
ू रुग्णालयात सध
ु ारणा ि अनप
ु जस्थत राहणा-या
िमचचा-याांिर िारिाई िरण्याबाबत

(१२)

*

३४२२

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

पाटील, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.हे मांत टिले :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

(१) पण्
ु यातील ससन
ू रुग्णालयात प्रिासनाचा दढसाळपणा, रुग्णाींची हे ळसाींड, अथवच्छता व
रुग्णालयात उपलि औषािे रुग्णाींना बाहे रुन आणण्यास साींगत असल्याचे तसेच बरे च कमयचारी
कामाच्या वेळेत अनुपस्थथत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरहयान ननिियनास
आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तद्नुसार ससून रुग्णालयात सुिारणा
करण्याबाबत व अनप
ु स्थथताींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------श्रीिधचन (जज.रायगड) तालक्
ु यातील िेशरी शशधापत्रत्रिाधारिाांना धान्य न शमळाल्याबाबत
(१३)

*

३८८६

श्री.जयांत पाटील :

सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) श्रीवियन (स्ज.रायगड) तालुक्यात केिरी शििापबत्रकािारकाींना गेल्या तीन मदहन्यापासन
ू
िान्य शमळाले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, श्रीवियन तालक्
ु यामध्ये एकूण ककती केिरी शििापबत्रकािारक आहे त,

(३)असल्यास, शििापबत्रकेवर िान्य न शमळाल्याने काडयिारकाींनी महसूल िवभागाकडे वारीं वार
तरमाारी करुन िे खील अद्याप कोणतीच काययवाही केली नाही, हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(५) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तद्नषा
ु ींगाने केिरी शििापबत्रकािारकाींना िान्य
पुरवमा करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ?

श्री. धगरीश बापट : (१) राषरीय अन्नसुरिा अधिननयम, २०१३ अींतगयत समािवष् झालेल्या
एपीएल (केिरी) लाभार्थयाांना अनि
ु ाननत िराने अन्निान्य िे ण्यात येते.
(२) १३,६१२

(३) व (४) राषरीय अन्नसुरिा अधिननयमाींतगयत पात्र लाभार्थयाांना िवदहत पररमाणानुसार िान्य
शमळत नसल्याबाबतच्या तरमाारी प्राप्त झाल्यास त्यानुसार िान्य उपलि करुन िे ण्याची
काययवाही करण्यात येते.
(५)

राषरीय

अन्नसरु िा

योजनेअींतगयत

समािवष्

न

झालेल्या

ए.पी.एल.

(केिरी)

शििापबत्रकािारकाींना राज्यिासनाने आधथयक भार सोसून अन्निान्य िे ण्याची बाब िासनाच्या
िवचारािीन आहे .

-----------------
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राज्यात महाराष्ट्र िेसरीचा किताब जजांिणारे मल्ल (पहेलिान) याांच्या मानधनाबाबत
(१४)

*

३९३३

श्री.सततश चव्हाण, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हे मांत टिले, श्री.प्रिाश गजशभये,

डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.वििम
िाळे , श्री.अतनल भोसले, श्री.धनांजय मुांडे :
सन्माननीय किडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यात महाराषर केसरी चा ककताब स्जींकणारे मल्ल (पहेलवान) याींना र्क्त रु.६०००/िरमहा मानिन शमळते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रत्यिात मल्ल (पहे लवान) याींना िरीरयष्ी सिम मे वण्यासामी (आहार)
खरु ाकासामी १५ ते २०,०००/- रुपये खचय अपेक्षित आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सींबींधिताींना मानिन वाढवून िे ण्यासामी िासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.

(२), (३) व (४) महाराषर राज्य कुथतीगीर पररषािे ने केलेली मागणी िवचारात घेवन
ू महाराषर
केसरी ककताब प्राप्त कुथतीगीराींना शमळणाऱ्या िरमहा रु. ४,०००/- एवढया मानिनात दिनाींक
२१.१२.२०१० च्या िासन ननणययान्वये वाढ करण्यात आली असून ते िरमहा रु.६,०००/- एवढे

करण्यात आले आहे. सिर मानिन खेडाळूींना सन्मान हहणन
िे ण्यात येते. थपिेच्या
ू
तयारीसामी अथयसहाय्य अन्य योजनाींतून शमळू िकते.
-----------------

शासन सेिेत सलग १२ िषे सेिा झालेल्या िमचचाऱ्याांना िररष्ट्ठ िेतनश्रेणी लागू िरण्याबाबत
(१५)

*

३५४५

अॅड.तनरां जन डािखरे :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िासन िोरणानुसार व सेवािवषायक ननयमावलीनुसार िासन सेवेत सलग १२ वषाे झालेल्या
कमयचाऱ्याींना वररषम वेतन श्रेणी लागू करण्यात येत,े हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्यानुसार िालेय शििण िवभागाींतगयत अनुिाननत

व िवनाअनि
ु ाननत
िाळाींमिील शििक व शििकेतर कमयचाऱ्याींना ननयुक्ती दिनाींकापासून १२ वषाे झालेली सेवा
ग्रा्य िरुन वररषम वेतन श्रेणी लागू करण्यात आलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उच्च व तींत्र शििण िवभागाचे अखत्याररतील अिासकीय तींत्र िवद्यालयातील

ननिे िकाींची अनि
ु ाननत कालाविीतील सेवा ग्रा्य न िरण्याचा ननणयय िासनाने (उच्च व तींत्र
शििण िवभाग) घेतला असल्याने नेरुळ, नवी मुींबई येथील तेरणा िवद्यालयातील ननिे िकाींवर
अन्याय झाला असल्याचे माहे एिप्रल, २०१४ मध्ये ननिियनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी तेरणा िवद्यालयातील (नेरुळ, नवी मींब
ु ई) सींबींधित
ननिे िकाींनी सींचालक, तींत्र शििण, महाराषर राज्य ; प्रिान सधचव, उच्च व तींत्र शििण
िवभाग याींना माहे मे, २०१४ मध्ये तसेच त्याप्रकरणी र्ेरिवचार क आन ननणयय घेण्याबाबत

लोकप्रनतननिीींनी तत्काशलन मा.उच्च व तींत्र शििण मींत्री याींना दिनाींक १२ मे, २०१४ रोजी

तसेच िवद्यमान उच्च व तींत्र शििण मींत्री महोिय याींना दिनाींक २६ नोहहें बर, २०१४ रोजी पत्र
ननवेिने दिली आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, सिर पत्र ननवेिनाच्या अनुषाींगाने िासनाने कोणता ननणयय घेतला वा घेण्यात
येत आहे ,

(६) असल्यास, सिरहू ननणयय केहहा घेण्यात आला,
(७) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
१२ वषाायच्या ननयशमत व अहयताकारी सेवेनींतर वररषम वेतनश्रेणी दिली जाते.
(२) होय.
(३) सिर प्रश्न केवळ नेरुळ, नवी मुींबई येथील तेरणा िवद्यालयाचा नसून राज्यातील सवय
अिासकीय तींत्र िवद्यालयातील शििक/ ननिे िकाींचे अनुिाननत कालाविीतील सेवा ग्रा्य िरणे
ककीं वा न िरणे याबाबत आहे . सिर बाब िासनाच्या िवचारािीन आहे .
(४) होय, दि. २६.११.२०१४ चे ननवेिन प्राप्त झाले आहे.
(५), (६) व (७) सिर बाब िासनाच्या िवचारािीन आहे .
----------------मौजे िोटी (ता.िरमाळा, जज.सोलापूर) येथील शशिाजी हायस्िूलमधील

*

(१६)

विद्यार्थ्यायााना झालेली विषबाधा

३७३६

श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.सततश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर,

श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे , श्री.अतनल भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्रीमती
विद्या

चव्हाण,

अॅड.तनरां जन

डािखरे ,

श्री.अशोि

उर्च

भाई

जगताप,

श्री.सांजय

दत्त,

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब,े
श्री.हररशसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्रीमती हुस्नबानू खशलर्े :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण

(१) मौजे को्ी (ता.करमाळा, स्ज.सोलापूर) येथील शिवाजी हायथकूलमिील १७५ िवद्यार्थयाांना
िखचडीतन
ू िवषाबािा झाल्याची घ्ना माहे जानेवारी, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात ननिियनास
आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

चौकिीत

काय

आढळून

आले

व

तिनुसार

सिर

प्रकरणी

जबाबिार

असणाऱ्याींवर िासनाने कोणती कडक कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) तसेच िवषाबािा झालेल्या िवद्यार्थयाांना औषािोपचार करणेबाबत िासनाने कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) दि.३/१/२०१५ रोजी सिर िाळे तील िवद्यार्थयाांनी िालेय पोषाण आहार
खाल्यानींतर २२३ पैकी ११७ िवद्यार्थयाांना उल्ी, मळमळ व पो्िख
ु ीचा त्रास झाला होता.

(२) व (३) सिर प्रकरणी राज्य सावयजननक आरोग्य प्रयोगिाळा, पुणे येथे ताींिळाची तपासणी
केली असता ताींिळाला केरोशसनचा वास येत असल्याचे व त्यामध्ये कक्कनािकाचा अींि

असल्याचे ननषपन्न झाले आहे . तसेच, थवयींपाकगह
ृ , पाणी यामध्येही अथवच्छता आढळून
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आली आहे. ताींिळाबाबत तपासणी करण्यासामी भारतीय अन्निान्य महामींडळास कळिवण्यात
आले

आहे.

सींबींधित

िाळे चे

मुख्याध्यापक

थवयींपाकी

व

मितनीस

याींच्यावर

पोशलस

थ्े िनमध्ये गन्
ु हा िाखल करण्यात आलेला आहे .

(४) उल्ी, मळमळ व पो्िख
ु ीचा त्रास झालेल्या सवय िवद्यार्थयाांवर तात्काळ उपचार करण्यात
आले आहे त.

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

(१७)

*

गोंहदया जजल््यात शशक्षण विभाग सुरु िरण्याबाबत
२७६७

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

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ग दिया स्जल््याची ननशमयती दिनाींक १ मे, १९९९ रोजी झाली असून सन २००० पासून
ग दिया स्जल््यात शििण िवभाग सुरु करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील १५ वषाायपासन
ू ग दिया येथील शििण िवभाग व अधििक वेतनपथक
(प्राथशमक व माध्यशमक) या कायायलयामध्ये अनेक पिे ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या िवभागात कोणकोणती पिे ररक्त आहे त आिण ही ररक्त पिे िासन त्वरीत
भरणार आहे काय व केहहापयांत ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे अींित: खरे आहे. तथािप, ररक्त पिाींमळ
ु े िै नींदिन कामकाजाची अडचण होऊ नये हहणन
ू
उपलि अधिकारी/कमयचारी याींच्याकडून कामकाज पुणय करण्यात येत आहे .

(३) वगय - १ मिील २ पिे , वगय-२ मिील १४ पिे ररक्त आहे त. सिर ररक्त पिे भरण्याची
काययवाही सुरु आहे .

(१८)

*

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

अशलबाग (जज.रायगड) तालुक्यातील पद्मदग
ु च किल्ल्याची झालेली दरु िस्था
३२३७

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्च भाई जगताप, श्रीमती

हुस्नबानू खशलर्े, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.प्रिाश त्रबनसाळे , श्री.हे मांत
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील :
सन्माननीय साांस्िृतति िायच मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आशलबाग स्जल््यातील इनतहासाचा सािीिार असलेल्या पद्मिग
ु य ककल्ल्याचे त्बींिी

ढासळलेली असून तोर्ा गींजून जीणय झालेल्या आहे त बु आजाींची िरु वथथा व इमारतीची पडझड
झालेली असूनही पुरातत्व िवभागाचे याकडे िल
य होत असल्याचे माहे जानेवारी २०१५ मध्ये वा
ु ि
त्या िरहयान आढळून आले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू ककल्ल्याची तातडीने ि आ
ु थती होण्याबाबत िासनाने कोणती तातडीची
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप, कोणतीच काययवाही करण्यात आली नसल्यास िवलींबाची कारणे काय आहे त?
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श्री. विनोद तािडे : (१) पद्मिग
ु य ककल्ला हा राषरीय सींरक्षित थमारक असून तो भारतीय

पुरातत्व सवेिण मींडल कायायलय मुींबई याींच्या अखत्यारीत येतो. त्याींनी दिलेल्या मादहतीनुसार
पद्मिग
ु य ककल्ल्यातील त्बींिी व वाथतु अविेषा थोडया प्रमाणात ढासळलेली असन
ू तेथे झाडेझड
ु पे उगवलेली आहे.

(२) व (३) सन २०१२-१३ व सन २०१३-१४ मध्ये पद्मिग
ु य ककल्ल्याच्या जतन व िरु
ु थतीची
अनुरमामे रु.२२,५६,८२१/- व रु. ३,००,०००/- इतक्या रकमेची कामे भारतीय पुरातत्व सवेिण
मार्यत करण्यात आली आहे त. सिर ककल्ल्याच्या जतन व िरु
ु थतीचे काम सन २०१५-१६ मध्ये
घेण्याचे प्रथतािवत असन
ू हे काम ननिीच्या उपलिततेनस
ु ार करण्यात येईल.
-----------------

िैभििाडी (जज.शसांधुदग
ु )च तालुक्यात शालेय पोषण आहार योजनेत
(१९)

*

मोठया प्रमाणािर होत असलेला भ्रष्ट्टाचार

४२३७

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

श्री.हररशसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :
खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

वैभववाडी (स्ज.शसींिुिग
ु )य तालुक्यात िालेय पोषाण आहारासामी पुरिवण्यात येणारे िान्य

ननकृष् िजायचे व हलक्या प्रतीचे असन
या योजनेत मोमया प्रमाणावर रष्ष्ाचार होत
ू
असल्याबाबत पींचायत सशमती सिथयाींनी आरोप केल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा
त्यािरहयान ननिियनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनुषाींगाने याप्रकरणातील सींबींधित अधिकारी व कींत्रा्िाराींवर
कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे ,

(४) अद्याप, याप्रकरणी कारवाई करण्यात आली नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) वैभववाडी, स्ज.शसींिुिग
ु य येथील पींचायत सशमती सिथयाींनी िालेय
पोषाण आहार योजनेअींतगयत पुरिवण्यात येणा-या िान्याबाबत तपासणी करण्याची सच
ू ना
केलेली होती.

(२) व (३) सिर सच
ीं ाने िान्याच्या नमन्
ू नेच्या अनषा
ु ग
ु याींची तपासणी राज्य सावयजननक आरोग्य
प्रयोगिाळा, पुणे येथे केली असता िान्य मानकानस
ु ार असल्याचे आढळून आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

(२०)

*

----------------ि
ृ द िलािांताना तातडीने मानधन दे ण्याबाबत शासनाने िराियाची िायचिाही
४५०७

श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त :

सन्माननीय साांस्िृतति िायच मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) औरीं गाबाि स्जल्हा पररषािे तील समाजकल्याण िवभागाच्यावतीने वध्
ृ ि कलावींताना मानिन
िे ण्याचे १७७ प्रथताव मींजूर करण्यात येऊनही एकाही लाभार्थयायला अद्याप मानिन शमळाले
नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यािरहयान आढळून आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, वध्
ृ ि कलावींताना तातडीने मानिन शमळण्यासामी िासनाने कोणती तातडीची
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप, कोणतीच काययवाही करण्यात आली नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) औरीं गाबाि स्जल्हा पररषािे कडून वध्
ृ ि कलावींताींना मानिन िे ण्याचे १७७
प्रथताव मींजूर करण्याबाबतचा कोणताही प्रथताव िासनास प्राप्त झालेला नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------ठाणे महापाशलिेने शासनास सादर िेलेला तलाि सुशोशभिरणचा
(२१)

*

प्रस्ताि प्रलांत्रबत असल्याबाबत

४५४४

श्री.जगन्नाथ शशांदे :

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१) नॅिनल लेक कन्झहहे िन प्रोग्राम अींतगयत माणे िहरातील तलावाींना प्रिषा
ू णमक्
ु त करुन

त्याींचे सि
ु ोशभकरण करण्याचे माणे महानगरपाशलकेने ननस्श्चत केले असन
ू या प्रकल्पासामी
आवश्यक असलेला ६५ को्ी रुपयाींचा ननिी शमळावा हहणून मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सिर प्रथताव िासनास सािर होऊन १० मदहन्याींचा कालाविी उल्ून गेला

तरीही त्यास मींजरू ी न शमळाल्यामळ
य :
ु े माण्यातील तलावाींचे सि
ु ोशभकरणाचे काम सींपण
ू त
रखडलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रथतावास त्वररत मींजूरी िे ण्याच्या दृष्ीने िासनाने कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास,िवलींबाची कारणे काय आहे त,
श्री. रामदास िदम : (१) होय.
(२)

तलावाींचे

पयायवरणीयदृष्या

सींरिण

व

सींवियनाथय

ननस्श्चत

ननकषााींआिारे

माणे

महानगरपाशलकेकडून सहा तलावाींच्या सींवियनासामी एकूण रुपये १७.७८ को्ी खचायचे सुिाररत

प्रथताव दिनाींक १७ जून, २०१४ रोजी प्राप्त झाले. सिर प्रथताव दि. ५ र्ेब्रुवारी, २०१५ रोजी
झालेल्या सुकाणू सशमतीच्या बैमकीत मे वण्यात आले. सिर बैमकीत तीन तलावाींचे एकूण रुपये
६.५८ को्ी खचायचे प्रथताव अ्ी व ितीच्या अधिन राहून मान्य करण्यात आले
प्रथतावाींबाबत माणे महानगरपाशलकेकडून मादहती अप्राप्त आहे .

आहे . उवयरीत

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

(२२)

*

चांद्रपरू जजल््यातील विरुर स्टे शन येथे ताांदळाची तस्िरी झाल्याबाबत
५१६७

श्रीमती शोभाताई र्डणिीस :

सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि

सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) चींद्पूर स्जल््यातील िवरुर थ्े िन येथे आींध्रप्रिे िातून रे ल्वे पॅसेजर गाडीने १५० स्क्वीं्ल

ताींिळ
तथकरी करताींना पकडल्याचे दिनाींक २५ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सम
ू
ु ारास
ननिियनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली काय, व त्यात काय आढळून आले व
त्यावर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे क य आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) दि. २४.०१.२०१५ रोजी रे ल्वे सुरिाबलाच्या तेलींगणा येथील पेरोलीींग
कमयचा-याींना िवरुर थ्े िन येथील प्रवासी रे ल्वेमध्ये २५.८० स्क्वीं. ताींिळ
ू बेवारस आढळला.
(२)

प्रथतुत

प्रकरणी

रे ल्वे

सुरिाबलाच्या कमयचा-याींनी

कारवाई

करुन

तेलींगणा

येथील

अधिकाऱ्याींच्या तायात सिरचा ताींिळ
परथपर दिलेला असन
महाराषर िासनाचा या
ू
ू
प्रकरणािी कोणताही सींबींि नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

(२३)

*

जळगाि, धळ
ु े , नांदरु बार जजल््यातील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ ि सांलग्न
महाविद्यालयामधील प्रायापिानी बोगस पी.एच.डी पदव्या शमळविल्याबाबत
५२०१

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

जळगाव, िळ
ु े , नींिरु बार स्जल््यातील उत्तर महाराषर िवद्यापीम व सींलग्न
महािवद्यालयामिील काही प्राध्यापकाींनी सी.एम जे व इतर िवद्यापीमाच्या बोगस पी.एच.डी
शमळिवल्याचे तरमाारीच्या अनुषाींगाने उक्त स्जल््यातील १६ प्राध्यापकाींची चौकिी करण्यासामी
िवद्यापीमाने डॉ.डी.आर.पा्ील याींच्या अध्यितेखाली चौकिी सशमती नेमण्यात आल्याचे माहे
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या िरहयान ननिियनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरील सशमती या प्रकारणी अनतिय मींि गतीने काम करीत असल्याने उक्त
प्रकरणावर ननणयय होण्यास िवलींब होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींधितावर त्वरीत कारवाई करण्याबाबत िासनाने पुढे कोणती
कारवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

पिहयाींची

पडताळणी

करण्यासामी

प्रा.डॉ.डी.जी.हुींडीवाले याींच्या
अध्यितेखाली सशमती गमीत करण्यात आली आहे आिण सिर सशमती अींतगयत प्राचायय
डॉ.डी.आर.पा्ील याींच्या अध्यितेखाली पिवी पळताळणीसामी एक उपसशमती गमीत केलेली
आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) सिर उपसशमतीस सींबींधित िवद्यापीमाींना त्वरीत भे्ी िे ण्याबाबत ननिे ि दिले ले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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परळी षजष्ट्णि विद्युत िेंद्रातील राखेमुळे होत असलेले प्रदष
ु ण
(२४)

*

रोखण्यासाठी िराियाची िायचिाही

५५६५

श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सुतनल तटिरे , श्री.अमरशसांह पांडडत :

सन्माननीय

पयाचिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) परळी औस्षणक िवद्युत केंद्ातील राखेच्या प्रिषा
ु णामुळे परळी व पररसरातील नागररकाींच्या
आरोग्य िोक्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरहयान ननिियनास आले, हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

प्रिषा
ु ण

ननयींत्रणासामी

प्रिषा
ु ण

ननयींत्रण

महामींडळाने

दिलेल्या

सुचनाींची

अींमलबजावणी होत नसल्याने प्रिषा
ु णात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रिषा
ु णाचा नागररक, जनावरे व िेतीिपकाींवर पररणाम होत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, प्रिषा
ु ण ननयींत्रणाबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) व (२) हे खरे नाही.
तथािप परळी औस्षणक िवद्यत
ु केंद्ातील राखेची गण
ु वत्ता तपासली असता हवेच्या

पथ
ृ ्:क्करण अहवालावरुन युनन् रमा. ४, ५, ६ व ७ मिून धचमणीवा्े उत्सस्जयत होणाऱ्या
िुरामध्ये िुलीकणाींचे प्रमाण सींमतीपत्रामध्ये नेमून दिलेल्या िवदहत मयायिेपेिा जाथत आढळून
येते.

(३) वैियकीय अधििक, उप स्जल्हा रुग्णालय परळी वैजनाथ याींच्या अहवालावरुन मागील
पाच वषाायमिील िाखल झालेल्या श्वसनाच्या आजाराच्या रुग्णाींचे प्रमाण हे सन २०१४-२०१५
या वषाायमध्ये बऱ्याच प्रमाणात कमी झालेले दिसून येते.

तालुका कृषाी अधिकारी, परळी वैजनाथ याींच्या अहवालावरुन प्रिषा
ू णाच्या िेती िपकावर

पररणाम होत आहे याबाबत काही ननषकषाायप्रत पोहचता येत नाही.

उप आयक्
ु त, स्जल्हा पिु सींवियन, बीड याींच्या अहवालावरुन असे ननिय िनास येते की,

परळी व पररसरातील जनावराींना कोणत्याही प्रकारे सिर प्रिषा
ू ण सदृि लिणे अथवा रोग
आढळून आलेले नाहीत.

(४) याबाबत महाराषर प्रिषा
ू ण ननयींत्रण मींडळाने प्रिषा
ू ण ननयींत्रणाबाबत औस्षणक िवद्युत

केंद्ाकडून कृती आराखडा प्राप्त कलेला आहे. सिर कृती आराखडयाची अींमलबजावणी औस्षणक

िवियत
ु केंद्ामार्यत सरु
ु आहे. कृती आराखडयाची प्रभावी अींमलबजावणी होण्यासामी रु. १.३१/को्ी एवढया रकमेची बँक हमी महाराषर प्रिषा
ू ण ननयींत्रण मींडळामार्यत घेण्यात आलेली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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(२५)

राज्यात अततररक्त ठरलेल्या ्ांथपालाांच्या समस्याांबाबत

*

५६१४

श्री.माणणिराि ठािरे , डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िासनाने सवय िाळाींना आिे ि दिले की, पूणव
य ेळ ग्रींथपालाींच्यावतीने िवद्याथीसींख्या एक
हजारापेिा कमी असेल तर अियवेळ ग्रींथपालाींना कमी करण्यात येऊ नये या आिे िाने १९८१
च्या ननयमानुसार अियवेळ व पूणव
य ेळ ग्रींथपालाींची पिे अनतररक्त झाली, ज्या िाळाींची प्सींख्या

५०० पेिा खाली आहे त अिा िाळाींतील अियवळ
े ग्रींथपालाींचे पगार बींि करण्यात आले त्यामळ
ु े

त्याींच्यावर उपासमारीची वेळ आली असल्याचे दिनाींक ९ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननिियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील अनतररक्त मरलेल्या १०६७ ग्रींथपालाींना सामावून घेण्यासींिभायत
िासनाने काय काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) दिनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१३ च्या िासन ननणययान्वये करण्यात आलेल्या ऑनलाईन
सींचमान्यतेनस
ु ार काही शििकेतर कमयचारी अनतररक्त मरत आहेत. सिर िासन ननणययाचा
र्ेरिवचार करण्याची बाब िासनाच्या िवचारािीन आहे .

----------------दहािी आणण बारािीच्या माचच, २०१५ मये होणाऱ्या परीक्षाांच्या
(२६)

*

हॉल ततकिटाांमये झालेल्या चि
ु ा
५६२२

श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्च भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िहावी आिण बारावीच्या माहे माचय, २०१५ मध्ये होणाऱ्या परीिाींसामी मुींबई िालेय िवभाग
मींडळाने तयार केलेल्या हॉल नतकक्ाींमध्ये चुका असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा
त्यािरहयान ननिियनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रश्नाची चौकिी करण्यात आली काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सिर प्रकरणात िोषाीींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .
(२) चुका िरु
ु थत करण्यात आल्यामुळे तसेच कोणताही िवद्याथी परीिेपासून वींधचत रादहलेला
नसल्यामळ
ु े चौकिी करण्याची आवश्यकता नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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धचखलदरा (जज.अमरािती) तालुक्यात पाणीपुरिठा योजनाांची िामे पुणच िरण्याबाबत
(२७)

*

५७१७

श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उर्च

भाई जगताप :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) धचखलिरा (स्ज.अमरावती) तालुक्यातील पाणीपुरवमा योजना प्रलींबबत असून अनेक

गावाींमध्ये पाणीपुरवमा होत नसल्यामुळे नागररकाींना भीषाण पाणी्ीं चाईचा सामना करावा
लागत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरहयान ननिियनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सिरील तालुक्यातील अनेक गावासामी पाणीपुरवमा योजनाींची कामे अपुणय
आहे त हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यिासनाने ही बाब गाींभीयायने घेऊन सिर तालक्
ु यातील पाणीपुरवमा त्वरीत
सरु
ु करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच काययवाही होत नसल्यास िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे अींितः खरे आहे .
(२) होय, अींितः खरे आहे .
धचखलिरा (स्ज.अमरावती) तालुक्यात एकूण २५ नवीन नळ पाणी पुरवमा योजना

प्रथतािवत असन
ू ,सन २०१४-१५ या वषाायत १३ नळ योजनाींची कामे पण
ू य करण्याचे लि होते.

त्यापैकी १० नळ योजनाींची काम पूणय झाली असून, ३ योजनाींची कामे माचय, २०१५ अखेरपयांत
पूणय होतील व पाणी पुरवमा सुरळीत चालू होईल. तालुक्यातील सुरु झालेल्या काही गावाींच्या

योजनाींचा थत्रोत कमी पडत असल्यामुळे तसेच तालुक्यातील अननयशमत िवज पुरवयायामुळे
काही योजना बींि पडत असल्याने पाणी ्ीं चाई भासते.

(३) धचखलिरा तालुक्यातील पाणी ्ीं चाई जाणवणा-या १४ गावाींपक
ै ी ५ गावाींमध्ये योजनाींची

कामे प्रगतीपथावर आहे त. उवयररत गावाींमध्ये नवीन उभव व घेण्याची तसेच अस्थतत्वातील
उभव वाची पाणी आवक िमता वाढिवण्याच्या दृष्ीने उपाययोजना करण्यात येत आहे त.
िवज पुरवमा उपलि न होणा-या २२ गावाींमध्ये सौर उजेवर आिाररत पाणीपुरवमा

योजना घेण्यात आलेल्या आहे त व सौर उजेवर आिारीत ९ निवन गावाींचा समावेि वािषायक
कृती आराखड्यात करण्यात आलेला आहे.

्ीं चाई जाणवणा-या गावाींना ्ीं चाई कालाविीत ्ँ करहिारा पाणीपुरवमा करण्यात येतो.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------महाराष्ट्रात यशिांतराि चव्हाण मक्
ु त विद्यापीठामार्चत शशक्षण घेणाऱ्या

(२८)

*

विद्यार्थ्यायााना थेट घरपोच पुस्तिे दे ण्याबाबत

५९१२

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

साळुांख-े पाटील, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हे मांत टिले, श्री.सततश चव्हाण :
सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) महाराषरात यिवींतराव चहहाण मुक्त िवद्यापीमामार्यत शििण घेणाऱ्या िवद्यार्थयाांना थे्
घरपोच पुथतके िे ण्याचा ननणयय िासनाने माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरहयान घेतला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानुसार िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विनोद तािडे : (१) थे् घरपोच पुथतके िे ण्याचा ननणयय िवद्यापीमाने घेतलेला आहे .
(२) त्यानस
ु ार िवद्यार्थयाांना घरपोच पथ
ु तके िे ण्याची काययवाही करण्यात येत आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------पांीरपूर, (जज.सोलापूर) तालुक्यातील व्यायामशाळा ि साहहत्य खरे दीमये झालेला गैरव्यिहार
(२९)

*

६०१५

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.किरण

पािसिर, श्री.सततश चव्हाण :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय किडा ि युिि िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) पींढरपूर, (स्ज.सोलापूर) तालुक्यातील हयायामिाळा व सादहत्य खरे िीमध्ये झालेल्या लाखो
रुपयाींच्या गैरप्रकाराची वररषम पातळीवरुन गींभीर िखल घेतली असून पींढरपूर प्रमाणेच

स्जल््यातील अन्य तालक्
ु याींमध्ये िे खील असे प्रकार घडले असण्याची िक्यता गह
ृ ीत िरुन
सींपूणय स्जल््यातील हयायामिाळाींची नहयाने चौकिी केली जाईल अिी मादहती स्जल्हा करमाडा
अधिकारी भाग्यश्री बबले याींनी दिनाींक २१ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास दिलेली आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पींढरपरू तालक्
ु यातील ३४ हयायामिाळामध्ये गैरहयवहार झालेला असन
ू त्यापैकी
१० हयायाम िाळे ची चौकिी पूणय झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणात करमाडा िवभागातील अधिकारी, कमयचारी व हयायामिाळे तील
सींथथा मालकाींनी सींगनमताने गैरहयवहार केल्याचे ननिियनास आलेले आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िासनाने वरील प्रकरणाची चौकिी केली आहे काय, त्यात त्याींना काय
आढळून आले, त्यानस
ु ार िासनाने सींबींधित िोषाी अधिकारी व सींबींधित सींथथेवर कोणती
कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप िासनाने वरील प्रकरणाची चौकिी केली नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .
(२), (३), (४) व (५) याप्रकरणी तीन हयायामिाळाींची तपासणी करण्यात आले ली असून
उवयररत सींथथाींची तपासणी करण्याची काययवाही सुरु आहे.
-----------------
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नांदरु बार जजल््यातील सािचजतनि व्यिस्थेअांतगचत िाहति
ु िरणा-या मक्तेदाराबाबत
(३०)

तिारी आल्याने िराियाची योग्य ती िारिाई

*

६०३९

श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी :

सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि

सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िळ
ु े स्जल््यातील सावयजननक िवतरण हयवथथेअींतगयत द्वारपोच योजनेची वाहतक
ु करणा-

या मे केिाराने सिरील योजनेचे िान्य काळ्याबाजारात िवरमाी करत असताींना रक पकडण्यात
आले असल्याचे माहे नोहहें बर-डडसेंबर, २०१४ च्या सुमारास ननिियनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, नींिरू बार स्जल््यातील सावयजननक िवतरण हयवथथेमध्ये ्ें डरला पात्र होण्यासामी

िपथपत्रावर िाखिवण्यात आलेल्या गाडीतून वाहतूक न करता िस
ु -याच गाडीतून वाहतूक करीत
असल्याचे माहे नोहहें बर-डडसेंबर, २०१४ च्यासम
ु ारास ननिियनास आले, हे खरे आहे काय,

(३) तसेच, िासनाच्या िोरणामळ
ु े िळ
ु े व नींिब
ू ार स्जल््यातील सावयजननक िवतरण हयवथथेचे

िान्य द्वारपोच न करता तहशसलिाराींच्या गोिामातूनच मक्तेिार थवथत िान्य िक
ु ानिाराींना
िे ऊन ्ाकत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये ननिियनास आले, हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी केली आहे काय,
(५) असल्यास, चौकिीत काय आढळून व त्यानस
ु ार सिर प्रकरणातील िोषाीींवर कोणती कडक
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) िळ
ु े स्जल््याच्या शिरपूर तालुक्यातील होळनाथा येथील िासकीय
गोिामाचा १५७ स्क्वीं्ल, २० ककलो ५२५ ग्रॅम गहू या गोिामात न नेता तो वाहन चालकाच्या
गावी, रा.करवींि, ता.शिरपरू येथे नेताना तालक
ु ा परु वमा कायायलयातील अधिकाऱ्याींनी दि. १४
ऑक््ोबर, २०१४ रोजी तायात घेतला. सिर वाहन जप्त करुन वाहन चालक व कींत्रा्िार

याींचेिवरुध्ि शिरपूर पोशलस थ्े िनमध्ये दि. १५ ऑक््ोबर, २०१४ रोजी र्ौजिारी गुन्हा िाखल
करण्यात आलेला आहे. वाहनातील िान्य पुन्हा गोिामात जमा करण्यात आले आहे .

(२) नींिरू बार स्जल््यामध्ये ननिविे िरहयान िपथपत्रावर िाखिवलेल्या वाहनाींहयनतररक्त अन्य

वाहनाींद्वारे वाहतक
ू करण्यात येत असली तरी यासींिभायत आवश्यक ती कायिे िीर प्रकरमाया पण
ू य
करण्यात आलेली आहे.
(३) हे खरे नाही.
(४), (५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------अशासिीय अनुदानीत महाविद्यालयातील ्ांथालय पररचर ि प्रयोगशाळा

(३१)

*

पररचर याांना िालबद िेतनश्रेणीत िाी शमळणेबाबत

६२८२

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांडे :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अिासकीय महािवद्यालयातील प्रयोगिाळा व ग्रींथालय पररचराींना दिनाींक २३ माचय, १९९८
रोजीच्या िासन ननणययानुसार पाचहया वेतन आयोगातील वेतनश्रेणी शमळालेली आहे , हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, शििण सींचालक (उच्च शििण, पुणे) याींनी दिनाींक ४ एिप्रल, २०१४ रोजी
प्रयोगिाळा व ग्रींथालय पररचराींना ६ हया वेतन आयोगानुसार पे-बाँड ५२००-२०२०० मध्ये ग्रेड-पे
२४०० िे णे बाबतचा प्रथताव िासनाला सािर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अिासकीय महािवद्यालयीन शििकेत्तर कमयचारी सींघ याींनी केलेली मागणी

आिण आींिोलनाची भुशमका लिात घेऊन प्रयोगिाळा व ग्रींथालय पररचराींना कालबध्ि
वेतनश्रेणी वाढ िे ण्यासामी िासन कोणती काययवाही करणार आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) प्रयोगिाळा व ग्रींथालय पररचराींना कालबध्ि वेतनश्रेणी वाढ िे ण्यासामी झालेल्या िवलींबाची
कारणे कोणती ?

श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) व (४) दि.२३/०३/१९९८ च्या िासन ननणययानुसार त्याींना िासकीय सेवकाींप्रमाणे कालबद्ध
पिोन्नती योजना लागू करण्यात आलेली आहे .

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

(३२)

*

राज्यातील शशक्षिाांची भरती िरणेबाबत
३२६६

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

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दिन ांक २ मे, २०१२ पव
ू ी शििकाींची भरती करण्यासामी ना हरकत प्रमाणपत्र शमळावे
हहणून प्रथताव सािर क आनही िासनाने भरतीस अनुमती दिली नाही अिा िाळाींची व
शििकाींची सींख्या ककती आहे,

(२) २ मे, २०१२ पूवी भरती प्रकरमाया सु आ केलेल्या व त्यानींतर ननयुक्त केलेल्या शििकाींपैकी
ककती शििकाींना िासनाने मान्यता दिली आहे ,

(३) िासनास प्राप्त झालेल्या प्रथतावाींपैकी ककती प्रथताव आजही ननणययासामी प्रलींबबत आहे त,
(४) िासन ननणययानुसार सवय प्रथतावाींना मान्यता िे णे अपेक्षित असताींनाही अनेक प्रथताव २
वषाायपासून प्रलींबबत मे वण्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. विनोद तािडे : (१), (२), (३) व (४) दिनाींक २ मे, २०१२ च्या िासन ननणययाद्वारे शििक
शििकेतर कमयचा-याींच्या पिभरतीस बींिी घालण्यात आली होती. हहणून दिनाींक २ मे, २०१२

पूवी शििकाींची भरती करण्यासामी ना हरकत प्रमाणपत्र शमळावे हहणून िासनाकडे प्रथताव
सािर करण्याची आवश्यकता नहहती.

तथािप दिनाींक

६ सप््ें बर,

२०१२ च्या

िासन

ननणययानस
ु ार राज्यातील १२६ शििकाींचे प्रथताव उपसींचालकाींमार्यत िासनास सािर करण्यात
आले होते. त्यापैकी ६२ शििकाींना मान्यता िे ण्यात आली असनू ८ शििकाींना मान्यता

नाकारण्यात आली आहे . नागपूर िवभागातील ५६ प्रथताींवामध्ये त्रु्ी असल्यामळ
ु े त्या िवभागास

परत करण्यात आले आहे त. सद्यस्थथतीत दिनाींक १९ जुल,ै २०१४ च्या िासन ननणययानुसार

पिभरतीवरील ननबांि उमिवण्यात आले आहे त. त्यामुळे प्रथताव िासनास सािर करण्याची
आवश्यकता नाही.
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(३३)

*

राज्यातील शशक्षिाांना िैद्यकिय विमा सांरक्षण दे ण्याबाबत
२८८८

डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.सततश चव्हाण, श्री.वििम िाळे , श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि उर्च भाई जगताप, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

(१) राज्यातील शििकाींना वैद्यकीय बीलाींच्या पररपूती जवजी वैद्यकीय िवमा सींरिण िे ण्याचे
िासनाचे िोरण काय आहे,

(२) असल्यास, िासन केहहापासन
ू याची अींमलबजावणी करणार आहे ,
(३) नसल्यास, त्याची सवयसािारण कारणे काय आहे त ?

श्री. विनोद तािडे : (१) व (२) काययरत व सेवाननवत्ृ त राज्य िासकीय अधिकारी / कमयचारी व

अिखल भारतीय सेवेतील अधिकारी याींचे कररता वैद्यकीय प्रनतपूतीची िवमाछत्र योजना िवत्त
िवभागाच्या दिनाींक ०९/०७/२०१४ च्या िासन ननणययान्वये लागू झाली आहे . सिर योजना

राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी िाळे तील शििक-शििकेत्तर कमयचाऱ्याींना लागू करण्याचा
प्रथताव िासनाच्या िवचारािीन आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

(३४)

*

प्रतापशसांह राजे विद्यालय, सातारा शाळे ची झालेली दरु ािस्था
३७४७

श्री.वििम िाळे , श्री.हे मांत टिले, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.सततश चव्हाण,

अॅड.जयदे ि गायििाड, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दल्
ु लाखान
दरु ाचणी :

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

(१) राज्य घ्नेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर याींनी शििण घेतलेल्या सातारा येथील
प्राथशमक िाळा प्रतापशसींह राजे िवद्यालयाची िरु ावथथा झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर िाळे ची िरु ावथथा सुिारणेबाबत व िजाय वाढिवणेबाबत िासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) सिर िवद्यालय हे २०० वषाायपूवी बाींिकाम झालेल्या मा.श्री.छ.
प्रतापशसींह महाराज (थोरले) याींच्या जनतहाशसक जुन्या राजवाड्यात भरत असून या इमारतीचा

समावेि हे रर्े ज अींतगयत झाल्याने त्यात कोणतेही बाींिकाम व पुनरय चना करण्यास प्रनतबींि
आहे . तथािप िवद्यालयाची िैििणकदृष्या िरु ावथथा नाही.

(२) सिर िवद्यालयासामी अन्यत्र जागा उपलि करुन घेण्याबाबत काययवाही सुरु आहे . या

िवद्यालयाचा िैििणक िजाय चाींगला असून याअनुषाींगाने िविवि उपरमाम राबिवण्यात येत
आहे त.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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मौजे तनांगणूर (ता.उमरखेड, जज.यितमाळ) येथील शशक्षिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(३५)

*

५८८१

श्री.ख्िाजा

श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.रामराि िडिुते, श्री.सततश चव्हाण, श्री.हे मांत टिले,

बेग,

श्री.अतनल

भोसले,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचणी,

श्री.किरण

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पािसिर :

(१) मौजे ननींगणरू (ता.उमरखेड, स्ज.यवतमाळ) येथील िाळे त चारिे मल
ु े मल
ु ाींना शिकवावयास

केवळ सहा शििक असून एका शििकाला िोन वगायना शिकवावे लागत आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच उमरखेड पींचायत सशमती अींतगयत ९४ शििकाींची पिे ररक्त आहे त, हे खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तद्नुसार ननींगणूक िाळे सह उमरखेड पींचायत
सशमतीअींतगयत

ररक्त

असलेली

शििकाींची

पिे

तातडीने

भरणेबाबत

िासनाने

कोणती

उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) अद्याप ररक्त पिे भरली नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. विनोद तािडे : (१) नाही.
(२) उमरखेड पींचायत सशमती अींतगयत ५४ शििकाींची पिे ररक्त आहेत.
(३), (४) व (५) उपरोक्त ५४ पिाींपैकी ३९ पिे भरण्यात आली असून उवयररत पिे भरण्याची
काययवाही सुरु आहे .

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

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि अततविशेषोपचार रुग्णालय, नागपरू येथे
(३६)

*

िमचचाऱ्याांच्या ३९१ पदाांचा प्रस्ताि प्रलांत्रबत असल्याबाबत

२६८२

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

सन्माननीय

िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िासकीय वैद्यकीय महािवद्यालय व अनतिविेषाोपचार रुग्णालय, नागपरू येथे वगय -३ व

वगय-४ कमयचाऱ्याींची अत्यींत कमतरता असल्यामुळे ३९१ पिाींचा तसेच मज्जातींतू धचकीत्सा
िाथत्र सुरु करण्याबाबतचा प्रथताव सन २०१० पासून िासनाकडे प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सिरहू प्रलींबबत प्रथतावाींना मान्यता िे ऊन अनतिविेषाोपचार रुग्णालयामध्ये
(E.E.G) ची हयवथथा करण्याबाबत तसेच प्रथताव प्रलींबबत मे वणाऱ्या सींबींधिताींवर िासनाने
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
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(३)

िासकीय

वैद्यकीय

महािवद्यालय

व

अनतिविेषाोपचार

रुग्णालय,

नागपूर

येथे

मज्जातींतूधचककत्सा िाथत्र हा िवभाग कायायस्न्वत झालेला नसल्याने (E.E.G.) ची हयवथथा
करण्यात आलेली नाही. सिर िवभाग कायायस्न्वत होण्यासामी व अींित: सरु
ु असणाऱ्या

िवषायातील डी.एम. व एम.सी.एच. अ्यासरमाम सुरु करण्यासामी मानकानुसार व गरजेनुसार
३९१ नवीन पिननशमयतीचा पररपूणय प्रथताव सींचालनालय व सींथथाथतरावर तयार करण्यात येत
आहे .

----------------राज्यातील महाविद्यालयातील सेिातनित्ृ त प्रायापिाांना अजजचत रजेच्या
(३७)

*

रोखीिरणासाठी विशेष अनुदान मांजुर होणेबाबत

५२७०

डॉ.अपूिच हहरे :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

िविवि

िवद्यापीमे

(िविेषातः

पण
ु े

िवद्यापीम)

व

अिासकीय

वररषम

महािवद्यालयातील सेवाननवत्ृ त प्राध्यापकाींना अस्जयत रजेचा लाभ िे ऊन त्याींच्या शिल्लक

अस्जयत रजेचे रोखीकरण करणेसींिभायत पुणे िवद्यापीमाने घेतलेल्या ननणययाच्या अनुषाींगाने
मा.मुींबई उच्च न्यायालयानेही सेवाननवत्ृ त प्राध्यापकाींना अस्जयत रजेचे रोखीकरण करणेबाबत,
आिे ि दिलेले आहे त, हे खरे आहे काय, यासींबींिी कोणती काययवाही केली आहे ,

(२) असल्यास, अिासकीय अनुिाननत वररषम महािवद्यालयाींना मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने
ननिे िाबरहुकूम अिा प्रकारच्या अस्जयत रजा रोखीकरणासामी िासनाकडून कोणतेही अनुिान
दिले जात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मा.मुींबई उच्च न्यायालयाचे आिे िानुसार सींबींधित प्राध्यापकाींचे अस्जयत रजेचे

रोखीकरण करणेकररता िविेषा अनि
ु ानाची तरति
ु करणे आवश्यक असन
ू याबाबत िासनाची
भुशमका काय आहे व याबाबत कोणती काययवाही करण्यात येत आहे वा येणार आहे ?

श्री. विनोद तािडे : (१) होय, मा.न्यायालयाच्या आिे िा िवरुद्ध िासनाच्या वतीने मा.सवोच्च
न्यायालय, नवी दिल्ली येथे िविेषा अनम
ु ती याधचका रमा.२७२८६ व रमा.२७२८७/०९ िाखल

करण्यात आली होती. मा.सवोच्च न्यायालयाने सिर अस्जयत रजेचे रोखीकरण िासनाकडून
अनुज्ञेय होणार नसल्याबाबत ननणयय दिला आहे .
(२) होय.

(३) सािवत्रीबाई र्ुले पुणे िवद्यापीमाने दिनाींक १३.१०.२०१२ रोजीच्या मरावान्वये िवद्यापीम
पररननयम ४२४ (सी) दिनाींक ०३.०२.२०१५ पासन
ू रद्द केला असन
ू , त्यास माननीय राज्यपाल
महोियाींची मान्यता प्राप्त झाली आहे , सिर पररननयम रद्द कररत असताना िासनावर

कोणताही प्रकारचा प्रत्यि वा अप्रत्यि आधथयक भार सद्यस्थथतीत अथवा भिवषयात येणार
नाही या अ्ीवर मान्यता दिली असल्याने िासनाकडून िविेषा अनि
ु ानाची आवश्यकता नाही.
-----------------
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स्िील इांडडया िायचिमाअांतगचत एमसीव्हीसी ि बायर्ोिल
(३८)

*

अभ्यासिमाांना िेतन अनुदान दे ण्याबाबत
३३७१

श्री.िवपल पाटील :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) हयवसाय शििण व प्रशििण सींचालनालयाींतगयत उच्च माध्यशमक थतरावरील स्हिलिी
हयवसाय अ्यासरमाम व उच्च माध्यशमक हयवसाय अ्यासरमाम या योजनाींच्या आढावा
घेण्यासामी सशमती गमीत करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर सशमतीने काय शिर्ारिी केल्या आहे त,
(३) तसेच मा.पींतप्रिान याींच्या थकील इींडडया काययरमामाअींतगयत या सवय एमसीहहीसी व
बायर्ोकल अ्यासरमामाींना वेतन अनुिान िे ण्याचा िासनाने कोणता ननणयय घेतला वा घेण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. विनोद तािडे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) सींचालनालय थतरावर काययवाही सु आ आहे .

(३) वेतन अनुिान व थकील इींडडयाचा परथपर सींबींि नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

(३९)

*

----------------डहाणू (जज.पालघर) तालक्
यातील
परु ातन किल्ल्याची झालेली दरु िस्था
ु

६०३०

श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले, श्री.प्रिाश त्रबनसाळे :

सन्माननीय

साांस्िृतति िायच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) डहाणू (स्ज.पालघर) तालुक्यातील पुरातन ककल्ला अत्यींत िरु ावथथेत आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याची िासनाने चौकिी वा पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्यास, सिर पुरातन ककल्ल्याची ि आ
ु थती व डागडुजी करण्याबाबत िासन कोणती
तातडीची काययवाही वा उपाययोजना करणार आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, दिरीं गाईची सवयसािारण कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) व (२) डहाणू स्ज.पालघर येथील ककल्ला हा राज्य सींरक्षित थमारक
नाही. स्जल्हाधिकारी पालघर, याींनी कळिवल्यानस
ु ार डहाणू ककल्ल्यामध्ये तहशसलिार डहाणू,

उपकोषाागार, डहाण,ू राज्य गुप्तवाती पोलीस, िय्ु यक ननबींिक, डहाणू इत्यािी कायायलये असून
ककल्ल्यातील सिर इमारती सुस्थथतीत आहे त. सिर इमारतीींची िे खभाल सावयजननक बाींिकाम
उपिवभाग, डहाणू याींचम
े ार्यत केली जाते. सद्यःस्थथतीत ककल्ल्याच्या बुरुजाींची काही अींिी
पडझड झालेली आहे .

(३) ककल्ल्यातील पडझड झालेल्या बरु
ु जाींची जतन व िरु
ु थती करण्याबाबत स्जल्हाधिकारी
पालघर याींना कळिवण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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(४०)

*

नाशशि येथे दादासाहे ब र्ाळिे धचत्रपटसष्ट्ृ टी तनमाचण िरण्याबाबत
३४८८

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

ताराांकित

प्रश्न िमाांि १६८३ ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :
सन्माननीय साांस्िृतति िायच मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गोरे गावच्या ितीवर नाशिक येथे िािासाहे ब र्ाळके धचत्रप्सषृ ्ी ननमायण करण्यासामी
नाशिक स्जल्हाधिकारी कायायलयाने दिनाींक ५ नोहहें बर, २०१४ रोजी महाराषर धचत्रप् रीं गभूमी

आिण साींथकृनतक िवकास महामींडळास जागेच्या मादहतीसह सिवथतर प्रथताव सािर केला आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर धचत्रप्सषृ ्ीच्या भस
ु ींपािनासामी िासनाने दिनाींक २७ ऑगथ्, २००९
रोजी रु.१० को्ी ननिी मींजूर केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या धचत्रप्सषृ ्ीसामी जमीनीचे सींपािन करुन सिर धचत्रप्नगरीचा प्रथताव
मींजूरीसामी िासनाने कोणती तातडीची काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप कोणतीही काययवाही केलेली नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विनोद तािडे : (१) स्जल्हाधिकाऱ्याींनी जागेिी सींबींधित कागिपत्रे महामींडळाला पामिवली
आहे त.

(२) नाशिक िवकास काययरमामाींतगयत दिनाींक २७ ऑगथ्, २००९ च्या िासन ननणययान्वये या
प्रयोजनाथय रु.१० को्ी ननयतहयय ननस्श्चत करण्यात आला.

(३) सिर प्रकल्पासामी नाशिक येथील मुींढेगाव,ता.इगतपुरी येथील सींबींधित जागा साींथकृनतक
कायय िवभागाच्या नावे हथताींतरीत करण्याची िवनींती महसल
ू व वन िवभागाला करण्यात आली
आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पुणे जजल््यात शैक्षणणि सांस्थाांपासून १०० मीटर पररसरात तांबाखज
ू न्य
(४१)

*

पदाथाािर वििी िरण्यास बांदी घालण्याबाबत

५०९१

श्री.अतनल

भोसले,

श्री.जयिांतराि

श्री.हदपिराि साळांु ख-े पाटील, श्री.ख्िाजा बेग :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

जाधि,

अॅड.जयदे ि

गायििाड,

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

(१) पण
ु े स्जल््यात तींबाखू ननयींत्रण कायिा २००३ नस
ु ार िैििणक सींथथाींपासन
ू १०० मी्र
पररसरात

तींबाखज
ू न्य

पिाथय

िवरमाी

करण्यास

बींिी

असन
ू ही

याच्या अींमलबजावणीकडे

िासनाकडून िल
य होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरहयान ननिियनास
ु ि
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासन तींबाखू व तींबाखू जन्य पिाथाांवर बींिी आणण्याबाबत िवचारािीन आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे व
त्याचे थवरुप काय आहे ,
(४) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) नाही.
(२) व (३) िासनाच्या दिनाींक २२/०१/२०११ च्या पररपत्रकान्वये िाळाींच्या १०० मी्र पररसरात
तींबाखज
ू न्य पिाथय िवरमाीस बींिी घालण्यात आली आहे. मींब
ु ई उच्च न्यायालयाच्या ननकालानस
ु ार
तींबाखू ननयींत्रण कायिा, २००३ मिील कलम ६ ची अींमलबजावणी करण्याबाबत िासनाच्या

दिनाींक २२/०४/२०१४ च्या पत्रान्वये सवय सींबींधिताींना सच
ू ना िे ण्यात आलेल्या आहे त. तसेच

िासनाच्या दिनाींक ०७/०३/२०१५ च्या पररपत्रकान्वये िैििणक सींथथेच्या १०० याडय पररसरात
तींबाखु व तींबाखुजन्य पिाथय िवकण्यास बींिी असून याचे उल्लींघन करणाऱ्यावर कायद्यानुसार
रु.२००/- पयांत िीं ड आकारण्यात येणार आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------पेण (जज.रायगड) तालुक्यातील पाणी टां चाई्स्त गािाांसाठी योजना मांजूर िरणेबाबत
(४२)

*

४५२९

श्री.जयांत पाटील :

सन्माननीय पाणीपरु िठा आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पेण (स्ज.रायगड) तालुक्यातील ५१ गावे व १०६ वाडयाींना िपण्याचे पाणी पुरवमा
करण्यासामी २५ ्ँ करची मागणी करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पेण तालक्
ु यातील हे ्वणे या िरणातन
ू ्ीं चाईग्रथत गावाींना िपण्याचे पाणी
पुरवमा करण्याच्यादृष्ीने आींिोलन करण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाकडे मागणी केलेल्या प्रथतावाींना तातडीने मान्यता िे ऊन त्यासामी
आवश्यक ननिी िासन उपलि करणार आहे काय ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. मात्र, पेण तालुक्यातील १२ गावे व १६
वाडयाींकररता दिनाींक २.२.२०१५ पासन
ू ८ ्ँ करद्वारे पाणी परु वमा सरु
ु करण्यात आलेला आहे .
(२) व (३) होय, हे खरे आहे .

िहापाडा प्रािे शिक नळ पाणी पुरवमा योजनेचा उभव व िहापाडा िरण आहे. या

िरणातील पाणी र्ेब्रुवारी-माचय िरहयान सींपत असल्याने पाणी परु वमा अपुरा प्रमाणात होतो.

सिर योजनेत समािवष् असलेली गावे/वाडया ्या खारे पा् भागातील असल्यामुळे तेथे अन्य
पाण्याची सािने उपलि नाहीत.

त्याकररता खारे पा् भागातील पाणी ्ीं चाई कायमथवरुपी िरू करण्यासामी हे ्वणे

िरणापासून िहापाडा िरणापयांत थे् पाईपलाईन ्ाकण्याबाबत आींिोलन करण्यात आले होते.

तथािप, राषरीय/ग्राशमण पेयजल काययरमामाच्या मागयिियक तत्वानुसार सवय ग्रामपींचायतीींनी मराव
करुन या योजनेची मागणी करणे आवश्यक आहे. अिी मागणी प्राप्त झालेली नाही.
सींभाहय

पाणी

्ीं चाई

कृती

आराखड्यामध्ये

पेण

तालुक्यातील

एकूण

२३१

गावे/वाडयामध्ये रु.१०१.१५ लि खचायच्या उपाययोजना प्रथतािवत करण्यात आल्या आहे त.
सिर उपाययोजनाींसामी िासनाकडे ननिीची मागणी प्राप्त झाल्यानींतर ननिी उपलि करुन
िे ण्यात येईल.
-----------------
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शासनािडून ई.बी.सी.शशष्ट्यित्ृ ती न शमळाल्याने सांस्थाचालि
(४३)

र्ी साठी तागदा लाित असल्याबाबत

*

३९४९

श्री.सततश चव्हाण, श्री.हे मत
ां टिले, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.हदपिराि साळुांख-े

पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.वििम िाळे , श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय
मांड
ु ,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.अमरनाथ राजरू िर :

सन्माननीय

उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील खाजगी, हयावसानयक अ्यास (इींस्जननयररींग, पॉशल्े क्नीक, एम.बी.ए, र्ॉमयसी
व आकी्े क््) शििण घेणाऱ्या खल्
ु या प्रवगायतील िवद्यार्थयाांची सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५
या वषाायची ई.बी.सी. शिषयवत्ृ तीचे अद्याप वा्प केले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासनाकडून ई.बी.सी. शिषयवत्ृ ती न शमळाल्याने सींथथाचालक र्ी सामी तागिा
लावत असल्याने िवद्यार्थयाांमध्ये तणावाचे वातावरण ननमायण झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर ई.बी.सी. शिषयवत्ृ तीची रक्कम तातडीने िे णेबाबत कोणती काययवाही केली
आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२), (३) व (४) सन २०१३-१४ मिील थकीत ई.बी.सी. शिषयवत्ृ ती प्रिान करण्याची काययवाही
स आ
ु आहे .

(४४)

*

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

राज्यातील ्ामीण भागातील सुमारे ५६ लाख िुटुांबाांिडे शौचालये नसल्याबाबत
३५४९

अॅड.तनरां जन डािखरे , प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि उर्च भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :
स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण

(१) राज्यातील ४ िवभागातील सुमारे १७ स्जल््याींमिील पाणीपरु वमा योजना व थवच्छतेची

पाहणी मा.पाणीपरु वमा मींत्री महोियाींनी केली असल्याचे दिनाींक १२ जानेवारी, २०१५ रोजी वा
त्या सम
ु ारास ननिियनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर पाहणीमध्ये राज्याच्या ग्रामीण भागातील सम
ु ारे ५६ लाख कु्ुींबबयाींकडे
िौचालयाची सुिविा नसल्याचे तसेच ८ लाख िौचालये केवळ कागिावरच िियिवण्यात
आल्याचेही त्याचवेळी ननिियनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ग्रामीण भागातील कु्ुींबबयाींना िौचालये सुिविेसामी ४ हजाराींचा ननिी वाढवून
१२ हजाराींवर अनुिान उपलि करुन िे ण्याबाबत तसेच कागिोपत्री िौचालये िियवून िासन
अनुिानाचा गैरप्रकार केल्याबाबत सींबींधिताींिवरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) असल्यास, कारवाईचे थवरुप काय व नसल्यास त्याची कारणे काय आहे त ?
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींित: हे खरे आहे.
राज्यातील औरीं गाबाि व नाशिक या िोन िवभागातील अनरमा
ु मे परभणी व अहमिनगर

स्जल््यात मा.मींत्री महोियाींनी पाणी परु वमा व थवच्छता िवभागाच्या आढावा बैमका घेतल्या
होत्या.

(२) अींितः खरे आहे .
पायाभूत सवेिण सन २०१२ नुसार राज्यात ६५,१५,७१८ कु्ुींबाकडे िौचालय नसल्याचे

ननिियनास आले होते. सवेिणानींतर सन २०१३-१४ मध्ये ५,५९,०४२ व सन २०१४-१५ मध्ये

२,६४,७१६ अिी एकूण ८,२३,७५८ इतकी िौचालये प्रत्यिात बाींिण्यात आली आहे त. याबाबत
केंद् िासनाच्या WWW.mdws.gov.in या वेबसाई्वर मादहती उपलि आहे .

(३) व (४) थवच्छ भारत शमिन (ग्रामीण) अींतगयत िौचालय बाींिकामासामीचे प्रोत्साहनपर
अनुिान रु.१२.०००/- इतके करण्यात आले असून, उवयररत ५६,९१,९६० कु्ुींबाींना िौचालय
उपलि क आन िे ण्याच्या दृष्ीने सन २०१९ पयांतचा प्रकल्प अींमलबजावणी आराखडा तयार

करण्यात आला आहे . िासन अनि
ु ानाबाबत कोणताही गैरप्रकार झाल्याचे आढळून आले नाही.
त्यामुळे सींबींधिताींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

(४५)

*

राज्यातील मायशमि शाळाांमधील अधचिेळ ्ांथपालाांना पूणि
च ेळ िरण्याबाबत
२७६८

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

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सन १९८० ते २०१४ पयांत राज्यातील माध्यशमक िाळाींमध्ये काययरत अियवळ
े ग्रींथपालाींची
सींख्या ककती आहे ,
(२) या ग्रींथपालाींना मागील २४ वषाायपासन
ू ही अियवेतनावर काम करावे लागत असल्याने या
ग्रींथपालाींना पूणव
य ेळ ग्रींथपालाींचा िजाय िे ण्याबाबत ग्रींथपाल सींघ्नेतर्े व नागपूर िवभागाच्या

जनप्रनतननिीींनी दिनाींक १२ डडसेंबर, २०१४ व दिनाींक २१ डडसेंबर, २०१४ रोजी िासनास पत्र
िे ऊन मागणी केली, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाची भशू मका काय आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) राज्यात एकूण १०६७ अियवळ
े ग्रींथपाल आहे त.

(२) व (३) १००० पेिा कमी िवद्याथी सींख्या असलेल्या िाळाींतील अियवेळ ग्रींथपालाींना पुरेसा
काययभार नसल्याने पूणव
य ेळ पिात रुपाींतरीत करण्यात येऊ नये असा िासनाने ननणयय घेतला
आहे .

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

(४६)

*

अक्िलिोट (जज.सोलापरू ) तालक्
ु यातील शशक्षिाची पदे भरण्याबाबत
४२९३

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररशसांग राठोड, श्रीमती हुस्नबानू

खशलर्े, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि उर्च भाई जगताप, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१)

अक्कलको्

(स्ज.सोलापूर)

तालुक्यातील

पींचायत

सशमती

शििण

िवभागाच्या प्सींख्येनुसार ननस्श्चत िासनथतरावरुन शििकाींची १,२३८ पिे मान्य असतानाही
१०० पिे ररक्त असल्याचे माहे जानेवारी २०१५ मध्ये वा त्यािरहयान आढळून आले हे , खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनुषाग
ीं ाने ग्रामीण भागातील िवद्यार्थयाांचे िैििणक नुकसान होऊ
नये हहणून ररक्त असलेली शििकाींची १०० पिे तातडीने भरण्याबाबत िासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, कोणतीच काययवाही करण्यात आली नसल्यास िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अींित: खरे आहे .
(२), (३) व (४) शििकाींच्या व मुख्याध्यापकाींच्या सेवाननवत्ृ ती, आींतरस्जल्हा बिली व
पिोन्नतीमळ
ु े सिर पिे

ररक्त झाली आहे त. ररक्त पिे

पिोन्नतीने, समायोजनाने व

आींतरस्जल्हा बिलीने भरण्याची काययवाही सरु
ु आहे .

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

राज्यात सािचजतनि हठिाणी महहलाांसाठी पुरेशी स्िच्छतागह
ृ उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(४७)

*

४२५०

श्री.शरद रणवपसे, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब,े

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.सांजय दत्त :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील

(१) राज्यात सावयजननक दमकाणे, लाींब पल्ल्याचे रथते, महामागय रे ल्वे, एस.्ी थथानके इत्यािी
दमकाणी मदहलाींसामी पुरेिी थवतींत्र व सोयी सुिविायुक्त अिी थवच्छता गह
ु े
ृ े नसल्यामळ
मदहलाींची अनतिय गैरसोय होत असन
िरू च्या प्रवासाच्यावेळी या सिु विेअभावी त्याींच्या
ू
आरोग्यावरही पररणाम होत असतो ही बाब दिघय काळापासून िासनाच्या ननिियनास आलेली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यावर कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहे त व त्या पूणत्य वास
केहहापयांत येणार आहे त,

(३) याबाबत अद्याप उपाययोजना करण्यात आल्या नसल्यास िवलींबाची कारणे काय आहे त व
याबाबत केहहा पयांत काययवाही करण्यात येणार आहे ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, अींित: खरे आहे.
(२) राज्यातील सावयजननक दमकाणी, लाींब पल्याचे रथते, महामागय रे ल्वे, एस.्ी.थथानके,
िासकीय-ननम िासकीय कायायलये इत्यािी दमकाणी मदहला व पुरुषााींकररता थवतींत्र िौचालये
बाींिण्याबाबत िासन थतरावरुन सवय प्रिासकीय िवभागाींना तसेच त्याींच्या अधिनथत असलेल्या
सवय कायायलयाींना सूचना िे ण्यात आलेल्या आहे त.
तसेच

उघडयावर

िौच

केल्याने

ननमायण

होणाऱ्या

पयायवरणीय

व

सुरक्षिततेच्या

समथयाबद्दल जनतेमध्ये जागरुकता ननमायण करुन िौचालयाची गरज व त्याचा वापर याबद्दल
मानशसकता तयार करण्यावर थवच्छ भारत शमिन अींतगयत भर िे ण्यात आला आहे .
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केंद् िासनाच्या ननिे िानुसार महात्मा गाींिी याींच्या १५० च्या जयींतीचे औधचत्य सािून

दि. २ ऑक््ोबर, २०१९ पयांत सींपूणय महाराषर हागणिारी मुक्त करण्याचे िासनाचे िोरण
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------हहांदी विद्यापीठ मुांबई, माहहम या सांस्थेने सन दहािीची पररक्षा न घेता
(४८)

*

दहािी पासची बोगस प्रमाणपत्रे हदल्याबाबत

६१४०

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

दहींिी िवद्यापीम मुींबई, मादहम १६ या सींथथेने सन २००८ पासन
ू िहावीची पररिा न घेता

िहावी पासची बोगस प्रमाणपत्रे िे ण्यात आल्याचे बाब जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरहयान
ननिियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिरची प्रमाणपत्रे माणे येथील एकास्त्मक बालिवकास प्रकल्प १ (ICDS) व
सद्या प्रकल्प २ येथे काययरत असणाऱ्या पययवेिीकाने अनेक लोकाींकडून प्रत्येकी ५०,००० रुपये
घेऊन दिली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, चौकिीत काय
आढळून आले व त्यानुसार िोषाी हयक्तीिवरुध्ि िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ?

श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही. याबाबत िालेय शििण िवभागाकडे कोणतीही तरमाार
प्राप्त झालेली नाही.
(२) याबाबत मदहला व बालिवकास िवभागाने चौकिी केली असता तर्थय आढळून आले नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

(४९)

*

बीड जजल्हा पररषद िसततशाळे त शशक्षिाांची तनयुक्ती िरण्याबाबत
५५६९

श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.सतु नल तटिरे , श्री.वििम िाळे :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्य िासनाच्या आराखडयानुसार मींजुर झालेल्या बीड स्जल्हा पररषाि वसतीिाळा
शििकाींपैकी र्क्त ४४२ जणाींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शििण आयुक्ताींकडून मींजूर पिाींना सींच मान्यता शमळाली नसल्याने उवयररत
४५० शििकाींवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उवयररत शििकाींना ननयुक्ती िे ण्यासींिभायत तसेच उवयररत शििकाींच्या सींच
मान्यते सींिभायत िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने ननणयय घेतलेला आहे काय,
(५) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) होय हे खरे आहे .
(२), (३), (४) व (५) बह
ृ त आराखड्यानुसार बीड स्जल्हा पररषािे च्या सुरु झालेल्या २२१ नवीन

प्राथशमक िाळा व ३७ उच्च प्राथशमक िाळाींतील िवद्याथी सींख्येवर आिारीत ७८४ वाढीव
पिमान्यतेचा प्रथताव सींचालाकाींकडून िासनास प्राप्त झाल्यावर अनुषाींधगक काययवाही करण्यात
येईल.

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

(५०)

*

हटटिाळयातील (जज.ठाणे) िािेघर येथील पाण्याची समस्या सोडविण्याबाबत
५७२१

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

श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील

काय :-

(१) द््वाळयातील (स्ज.माणे) वावेघर गावातील ग्रामथथाींना पाण्यासामी वणवण करावी लागत
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरहयान ननिियनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पाण्याची समथया सोडिवण्यासामी ग्रामपींचायत िल
य करते, हे ही खरे आहे
ु ि
काय,

(३) असल्यास, द््वाळयातील वावेघर गावातील पाण्याची समथया सोडिवण्यासामी कोणती
उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच उपाययोजना करण्यात आली नसल्यास िवलींबाची
कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) हे खरे नाही.

तथािप, वावेघर ही योजना थवतींत्र नळ पाणी परु वमा योजना ग्रामपींचायतीकडे हथताींतरीत

असून, ग्रामपींचायती मार्यत चालिवण्यात येते. ग्रामपींचायतीने योजनेचे िवद्युत िे यक अिा न

केल्यामुळे िवज िवतरण कींपनी याींनी िे यका अभािव िवद्युत पुरवमा खींडीत केल्यामळ
ु े पाणी

पुरवमा योजना बींि आहे . सिर गावात १५ खाजगी िवींिन िवदहरी, २ िासकीय िवदहरी व २

िासकीय िवींिन िवदहरी अिी पाणी पुरवयायाची सािने आहे त. ग्रामपींचायती मार्यत िवद्युत
जोडणी पव
य त करण्यासामी प्रयत्न सरु
य त करण्याची काययवाही
ु व
ु असन
ू वसल
ु ी करुन योजना पव
ु व
ग्रामपींचायती तर्े सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------लातूर विभागातील जजल्हा व्यिसाय शशक्षण ि प्रशशक्षण िायाचलय अांतगचत ३० िमचचाऱ्याांची
(५१)

*

िैद्यिीय दे यिे िालबाहय झाल्याबाबत

६३०६

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांडे :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण
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(१) स्जल्हा हयवसाय शििण व प्रशििण कायायलय, लातूर येथील ३० अिासकीय कमयचाऱ्याींची

वैद्यकीय िे यके ३ वषााांपासून मींजुरीथतव िाखल केलेली असताना रक्कम शमळणेपूवीच ही
िे यके कालबा्य झाली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) अथयसींकल्पीय अींिाजपत्रकातील अनुिानाच्या मींजुरी अभावी सिरची िे यके कालबा्य झाली
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, हजारो अिासकीय कमयचाऱ्याींची वैद्यकीय प्रनतपूती िे यके मींत्रालय आिण

सींचालनालय थतरावर वषाायनुवषाे राहत आहे त, याबाबत िासन कोणती उपाययोजना करणार
आहे ,

(४) वैद्यकीय खचायच्या प्रनतपूतीसामी थमा्य काडयसारखी नवीन योजना िासन आणणार आहे
काय, त्याची अींमलबजावणी केहहापयांत होणे अपेक्षित आहे ,

(५) उक्त ३० कमयचाऱ्याींची िे यके अिा करण्यासामी िासन कोणती काययवाही करणार आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही, िासन ननणयय, उच्च व तींत्र शििण िवभाग रमा.हयशिम-२०१४ (३७/१४)/हयशि१ दिनाींक १५ मे, २०१४ अन्वये सहसींचालक, प्रािे शिक कायायलय याींना िवभाग प्रमख
ु हहणून
घोिषात केलेले आहे . त्यामळ
ु े अिासकीय कमयचा-याींची वैद्यकीय प्रनतपूतीची िे यके सींचालक व
िवभागीय सहसींचालक याींच्या थतरावरुन मान्य करण्यात येत आहे.

(४) थमा्य काडयसारखी नवीन योजना स आ
ु करणेबाबत िासनाच्या सध्या िवचारािीन नाही.

(५) प्राप्त वैद्यकीय िे यकाींची पडताळणी करुन मींजूर करण्याची काययवाही सींचालनालय व
िवभागीय सहसींचालक प्रािे शिक कायायलय थतरावर सु आ आहे .
-----------------

(५२)

*

राज्यातील शशक्षि ि शशक्षिेत्तर िमचचाऱ्याांना पगार दे ण्याबाबत
२८९०

डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.अशोि उर्च भाई जगताप, श्री.हदपिराि साळांु ख-े पाटील,

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सतु नल तटिरे , श्री.धनांजय मांड
ां
टिले,
ु ,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मत
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अतनल भोसले, श्री.अब्दल्
सन्माननीय शालेय
ु लाखान दरु ाचणी :
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शििक व शििकेत्तर कमयचारी याींच्या पगाराची वषायभरासामी केलेली तरतूि
चार मदहन्यापव
ू ी सींपल्याने व उवयररत पगारासामी आधथयक तरति
ू करण्यात आली नसल्यामळ
ु े
शििक व शििकेत्तर कमयचारी याींना चार मदहन्याींपासून पगार शमळाला नसल्याचे माहे
जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या सम
ु ारास उघडकीस आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शििक व शििकेत्तर कमयचारी याींना त्वरीत पगार िे ण्याबाबत तसेच पगाराची

चुकीची आधथयक तरतूि करणाऱ्या िोषाी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच काययवाही करण्यात आली नसल्यास िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राज्यातील प्रायापिाांना सहाव्या िेतन आयोगाची थिबािीची रक्िम अदा िरण्याबाबत
(५३)

*

३७६७

अॅड.जयदे ि

श्री.वििम िाळे , श्री.हे मांत टिले, श्री.प्रिाश गजशभये, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े

गायििाड,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी :

श्री.अमरशसांह

खुलासा करतील काय :राज्यातील

दिनाींक

श्री.ख्िाजा

बेग,

श्री.सततश

चव्हाण,

ताराांकित प्रश्न िमाांि १७०६ ला हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१४ रोजी

हदलेल्या उत्तराच्या सदां भाचत:
(१)

पांडडत,

१

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

जानेवारी,

२००६

नींतर

सेवेत

आलेल्या

िवद्यािपम

आिण

महािवद्यालयीन प्राध्यापकाींना सहाहया वेतन आयोगाची थकबाकीची रक्कम अिा करण्याबाबत
िासनाची काययवाही पूणय झाली आहे काय,

(२) असल्यास, िासनाने घेतलेल्या ननणययाचे थवरुप काय आहे,
(३) उपरोक्त प्रकरणी अद्याप कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, होणाऱ्या िवलींबाची सिवथतर
कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) दि. १२.८.२००९ नुसार राज्यात सहाहया वेतन आयोगाच्या तरतूिी अध्यापकाींना लागू

केल्या आहे त. सहाहया वेतन आयोगानुसार दि.१-१-२००६ नींतर ननयुक्त झालेल्या अध्यापकाींच्या
दि. १-१-२००६ ते ३१-०३-२०१० या कालाविीतील िे य र्रकाींची रक्कम अिा करण्यात आलेली
आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि अततविशेषोपचार रुग्णालय, नागपूर येथे रुग्णाांच्या
(५४)

*

नातेिाईिाांसाठी प्रततक्षालय ि शौचालयाची व्यिस्था िरण्याबाबत

२६९४

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

सन्माननीय

िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िासकीय वैद्यकीय महािवद्यालय व अनतिविेषाोपचार रुग्णालय, नागपूर येथे रुग्णाींच्या
नातेवाईकाींना थाींबिवण्यासामी प्रनतिालय व िौचालयाची हयवथथा करण्यात येणार आहे काय,
(२) असल्यास, िासन थतरावर याबाबत कोणती काययवाही करण्यात येत आहे ,
(३) काययवाही करण्यात आली नसल्यास, त्याची कारणे काय,

(४) याकररता खाजगी सींथथा ककीं वा िानिरु हयक्तीींची मित घेण्याबाबत काही योजना
प्रथतािवत आहे काय ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.

(२) उप अशभयींता, सावयजननक बाींिकाम िवभाग नागपरू , याींचेकडून याबाबतचे अींिाजपत्रक व
नकािे मागिवण्याची कायायवाही सींथथाथतरावर सुरु आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

(४) खाजगी सींथथा ककीं वा िानिुर हयक्तीींकडून याबाबत काही प्रथताव प्राप्त झाल्यास प्रचशलत
ननयमानुसार काययवाही करण्यात येईल.

-----------------
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+ २ स्तरािरील व्यिसाय अभ्यासिम शशिविणा-या पुणि
च ळ
े शशक्षिाांना प्रथम
(५५)

तनयुक्तीच्या हदनाांिापासून िररष्ट्ठ िेतनश्रेणीचा लाभ शमळण्याबाबत

*

५२७१

डॉ.अपूिच हहरे :

ताराांकित प्रश्न िमाांि ५००९८ ला हदनाांि १२जन
ू , २०१४

रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) + २ हयवसाय अ्यासरमाम शिकिवणा-या पुणव
य ेळ शििकाींना उच्च माध्यशमक थतरावरील

नेमणुकीच्या दिनाींकापासन
ू वररषम वेतनश्रेणीचा लाभ शमळणेसींिभायतील दिनाींक १ ऑक््ोबर,
१९८० चा िासन ननणयय उपलि झाला आहे काय,

(२) असल्यास, सींबींधित शििकाींना उच्च माध्यशमक थतरावरील नेमणुकीच्या दिनाींकापासून
त्याची १२ वषाायची अहयता प्राप्त सेवा िवचारात घेऊन त्याींना वररषम वेतनश्रेणीचा लाभ
िे णेप्रकरणी पुढे कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, याप्रश्नी होत असलेल्या िवलींबाची सवयसािारण कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अींितः खरे आहे .
दिनाींक १ ऑक््ोबर १९८० चा िासन ननणयय नसून दि.११ जन
ू १९८० चा िासन

ननणयय हे तत्कालीन सींचालक, तींत्रशििण याींनी हयवसाय अ्यासरमाम राबिवण्या-या सवय
सींथथाींना पषृ माींकीत करुन पामिवलेले पत्र आहे . सिर पत्रान्वये कननषम महािवद्यालयातील
शििक एका कॉलेजमिून िस
ु -या कॉलेजमध्ये रुजू झाल्यानींतर त्याींच्या वेतन ननस्श्चतीबाबतचा
िासन ननणयय आहे .

(२) ११ जून १९८० चा िासन ननणयय व दि.१ ऑक््ोबर, १९८० चे पषृ माींकन पत्र हे वरीषम
वेतन

श्रेणी

सींबींधित

नसन
ू

शििक

एका

कननषम

महािवद्यालयातून

िस
ु -या

कननषम

महािवद्यालयात रुजू झाल्यास वेतन ननस्श्चती करण्यासींिभायत आहे . तथािप ्थतरावरील
हयवसाय अ्यासरमाम शिकिवणा-या पूणव
य ेळ शििकाींना दि.२५ माचय, १९९४ च्या िासन
ननणययान्वे दि.१६ ऑक््ोबर, १९९२ पासून हिीथतरीय वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------िाांहदिली येथील बालि विहार विद्यालय (मायशमि) या शाळे त
(५६)

*

अततररक्त शशक्षि बोगस दाखविल्याबाबत
३३८२

श्री.िवपल पाटील :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) काींदिवली येथील बालक िवहार िवद्यालय (माध्यशमक) या िाळे त अनतररक्त शििक
बोगस िाखिवले असल्याचे चौकिीत आढळून आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या सींबींिात वथतुस्थथती काय आहे,

(३) या प्रकरणात सींबींधित मुख्याध्यापक आिण शििण ननरीिक कायायलयातील कमयचाऱ्याींवर
काय काययवाही केली आहे ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) व (३) बालक िवहार िवद्यालय (माध्यशमक) या िाळे तील ४ अनतररक्त शििक बोगस
असल्याची बाब ननिियनास आल्यानींतर सिर ४ शििकाींचे समायोजनाचे आिे ि रद्द करण्यात
आले आहे त.
सिर अननयशमततेसींिभायत सींथथेने प्रभारी मुख्याध्यापकास ननलींबबत केले आहे व

तत्कालीन प्रभारी शििण ननरीिक याींना ननलींबबत करण्यात आले आहे. तसेच िवभागीय

शििण उपसींचालक, मुींबई याींच्या अध्यितेखाली बत्रसिथयीय सशमती गमीत करण्यात आली
असन
ू पढ
ु ील चौकिीची काययवाही करण्यात येत आहे.

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

िसई (जज.पालघर) तालुक्यातील पुरिठा विभागात धान्य पुरिठा आणण
(५७)

*

िेरोसीन वितरणामये झालेला भ्रष्ट्टाचार

६०३२

श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.प्रिाश त्रबनसाळे , श्री.राहुल नािेिर :

सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) वसई (स्ज.पालघर) तालुक्यात तहशसलिार कायायलयाच्या पुरवमा िवभागाच्या किेत येणा-

या िासकीय िान्य परु वमा, केरोसीन याींच्या िवतरणामध्ये मोयाया प्रमाणावर रष्ष्ाचार होत
असल्याची िक्कािायक बाब दिनाींक १७ र्ेब्रुवारी, २०१५ रोजी उघडकीस आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, िासनाने याची चौकिी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकिीचे ननषकषाय काय आहे त व त्याअनुषाींगाने याला जबाबिार असलेल्या
सींबींधित परु वमा अधिकारी व परवाना िारकाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत
आहे ,

(४) अद्यापी, कारवाई केली नसल्यास िवलींबाची सवयसािारण कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) दि.१६.२.२०१५ रोजी वसई येथील तहशसल कायायलयात झालेल्या
बैमकीमध्ये प्राप्त झालेल्या तरमाारीींच्या अनुषाींगाने तपासणी करण्यात आली आहे.

(३) व (४) तपासणीचा अहवाल तयार करण्यात आला असून पुढील आिे िाथय स्जल्हाधिकारी,

पालघर याींच्याकडे सािर करण्यात येत आहे . त्यावरील स्जल्हाधिकारी याींच्या ननिे िाींनुसार
सकृतिियनी िोषाी आढळून आलेल्या हयस्क्तींिवरुद्ध उधचत कारवाई करण्यात येईल.
-----------------

अांजनेरी (जज.नाशशि) येथे साहसी िीडा प्रिाराांचे नोडल सेंटर उभारण्याबाबत
(५८)

*

४७८०

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.हे मांत टिले :

ताराांकित प्रश्न िमाांि ११४६ ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :
सन्माननीय किडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) अींजनेरी (स्ज.नाशिक) येथे साहसी रमाीडा प्रकाराींचे नोडल सें्र उभारण्याची मागणी
थथाननक लोकप्रनतननिीींनी दिनाींक २ जानेवारी, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास िासनाकडे केलेली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच अींजनेरी (स्ज.नाशिक) येथील रे कीींग इस्न्थ््यु्चे काम पूणय होवूनही सिर
इस्न्थ््यु् सुरु करण्यासामी िासकीय यींत्रणाींकडून दिरीं गाई केली जात असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यािरहयान ननिियनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत िासनामार्यत कोणती काययवाही करण्यात आली,
(४) अद्याप कोणतीही काययवाही केलेली नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) नाही. सिर रे ककीं ग इस्न्थ््युचे बाींिकाम सावयजननक बाींिकाम िवभागामार्यत सुरु आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------पण
ु े जजल््यातील बोडाचच्या शाळाांमये इतर विषय शशिविण्यात येत असल्याबाबत
(५९)

*

५९६५

श्री.अतनल भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे स्जल््यातील बोडायच्या िाळाींमध्ये इयत्ता ८ ते ११ वी सामी राज्य माध्यशमक व उच्च

माध्यशमक शििण मींडळाची परवानगी न घेता इतर िवषाय शिकिवण्यात येत असल्याचे माहे
र्ेब्रुवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरहयान िस
ु ऱ्या सप्ताहात ननिियनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनामार्यत चौकिी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले

व तद्नस
ु ार इतर िवषाय शिकिवल्याने

िवद्यार्थयाांचे होत असलेले िैििणक नुकसान ्ाळणेबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, िवलींबाची सवयसािारण कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) नाही.
(२), (३), व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------तनिासी डॉक्टराांचे मागील दोन महहन्याचे विद्यािेतन प्रलांत्रबत असल्याबाबत
(६०)

*

५९७८

श्री.सततश चव्हाण, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.वििम िाळे , श्री.धनांजय मुांडे :

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील १४ िासकीय वैद्यकीय महािवद्यालय आिण रुग्णालयात काययरत असलेल्या
ननवासी डॉक््राींना मागील िोन मदहन्याींपासून िवद्यावेतन न शमळाल्याने माडयने माहे जानेवारी,
२०१५ च्या पदहल्या आमवडयात सींपाची नो्ीस दिली, हे खरे आहे काय
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास,चौकिीच्या अनुषाींगाने सिर ननवासी डॉक््राींना प्रनतमहा िवद्यावेतन िे ण्याबाबत
िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही. तथािप, ननवासी डॉक््राींचे िवद्यावेतन िे ण्याकरीता
अनुिानाची कमतरता भासत असल्याने िवद्यावेतन िे ण्याबाबतचा प्रश्न सिर कालाविीत
ननमायण झाला होता.

(२) व (३) ननवासी डॉक््राींचे िवद्यावेतन अिा करण्यासामी अनुिानाची कमतरता भासल्यास

सिरचा खचय सींबींधित महािवद्यालयाच्या थवीय प्रपींची खात्यातूनन िविेषा बाब हहणून

भागिवण्याबाबत सवय अधिषमाता, िासकीय वैद्यकीय महािवद्यालय याींना सूचना िे ण्यात
आल्या

आहे त.

त्यानषा
ु ींगाने

सद्यस्थथतीत

सवय

ननवासी

डॉक््राींना

िवद्यावेतन

िवहीत

कालाविीत अिा करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

(६१)

*

्ामीण भागातील पाणीटां चाई दरू िरण्यासाठी िराियाची उपाययोजना
३५५०

अॅड.तनरां जन डािखरे , श्रीमती हुस्नबानू खशलर्े, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सध
ु ीर

ताांब,े श्री.अशोि उर्च भाई जगताप, श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.सुतनल
तटिरे , श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी,
श्री.हे मांत टिले, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सततश चव्हाण,
श्री.शरद रणवपसे, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.सांहदप
बाजोररया, डॉ.नीलम गोऱ्हे :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील पाणी ्ीं चाई िरू करण्यासामी सन २०१४-२०१५ या आधथयक

वषाायसामी केंद् सरकारने १०० को्ी ३५ लाख आिण राज्य िासनाने २८ को्ी असा एकूण १२८
को्ी ३५ लाख माहे जानेवारी, २०१५ च्या पदहल्या आमवडयात िवतरीत केला असून िरवषाी

िेकडो को्ीचा ननिी िे ऊनही राज्यातील ३४ स्जल््यातील १,००,४८८ यापैंकी हजारो वाडयावथत्या पाण्यापासून वींधचत आहे त हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ग्रामीण भागातील पाणी्ीं चाई िरू करण्यासामी सन २०१४-२०१५ सामी उद्दीष्
दिलेल्या २२५४ िशलत वथत्यापैंकी अवघ्या १७ दमकाणी ही योजना पोहोचली तर भ्क्या

िवमुक्तीच्या १७५०५ पैंकी २६७, अल्पसींख्याकाींच्या ८,३४८ पैंकी १६२ आिण अल्प उत्पन्न
ग्ातील ३७५७ पैंकी इींडडया वॉ्रच्या आकडेवारीतून ननिियनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) तसेच केंद् िासनाने पाण्याचे नमुने तपासणी सींिभायत १७ प्रयोगिाळा बाींिण्याचे उद्दीष्

दिले असताना अद्याप एकही प्रयोगिाळा बाींिण्यात आली नसल्याचेही दिनाींक १८ जानेवारी,
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननिियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय
(५) असल्यास, चौकिीत काय ननषपन्न झाले व त्यानुषाींगाने िासनाने कोणती काययवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, िवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) राषरीय ग्रामीण पेयजल काययरमामाींतगयत पाणी पुरवमा व थवच्छता
िवभागाने जानेवारी २०१५ मध्ये केंद् दहश्यापो्ी रु. १०० को्ी ३५ लाख (रुपये िींभर को्ी
पथतीस लाख) व राज्य दहश्यापो्ी रु. २८.०० को्ी (रुपये अठ्ठावीस को्ी)

असा एकूण रु.

१२८.३५ को्ी (रुपये एकिे अठ्ठावीस को्ी पथतीस लाख) एवढा ननिी सींबींिीत अींमलबजावणी
यींत्रणाींना िवतरीत केला आहे .

राज्यामध्ये दि. ०१/०४/२०१४ नुसार असलेल्या एकूण १,००,४८८ वथत्याींपक
ै ी ८७,३२६

वथत्याींना िासन ननकषाानुसार पाणी पुरवमा उपलि करण्यात आला आहे. उवयररत १३,१६२
वथत्या अींित: हाताळण्यात आल्या आहे त.
(२) नाही.
(३) नाही.

केंद् िासनाने दिलेल्या १८ प्रयोगिाळा बाींिण्याच्या उदिष्ापैकी १७ प्रयोगिाळा थथापन
करण्यासामी आवश्यक ननिी भज
ू ल सवेिण िवकास यींत्रणा, पुणे व राज्य आरोग्य प्रयोगिाळा,

पण
ु े याींना व राज्य आरोग्य प्रयोगिाळा, पण
ु े याींना िवतररत करण्यात आला असन
ू प्रयोगिाळा
थथापनेबाबतचे काम प्रगतीपथावर आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------(६२)

*

शालेय विद्यार्थ्यायााच्या दप्तराचे झझे िमी िरण्याबाबत
५५७८

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

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िालेय िवद्यार्थयाांच्या िप्तराचे झझे कमी करण्याच्या दृष्ीने ्ॅ ब द्वारे शििण िे ण्याची
योजना प्रथतािवत असल्याची बाब जानेवारी-र्ेब्रुवारी, २०१५ च्या िरहयान ननिियनास आली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ्ॅ ब अ्यासरमामाची योजना र्क्त आमवी ते िहावीतील िवद्यार्थयाांकरीता
प्रथतािवत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, िप्तराींचे झझे हा िवषाय पदहली ते पाचवीच्या िवद्यार्थयाांिी ननगडीत असताना
या िवद्यार्थयाांसामीच या अ्यासरमामाची योजना प्रथतािवत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या योजनेसामी मध्यान्ह भोजन योजनेमध्ये बिल करण्याचे प्रथतािवत
असल्याची बाब ननिियनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) नसल्यास, िासनाची पढ
ु ील भशु मका काय आहे ?

40

श्री. विनोद तािडे : (१), (२) व (३) नाही. अिी कोणतीही योजना प्रथतािवत नाही.
(४)

सिर,

िप्तराचे

झझे

कमी

करण्यासामी

िालेय

पोषाण

आहार

योजनेच्या

अींमलबजावणीमध्ये बिल करण्याची कोणतीही बाब िवचारािीन नाही.
(५) िासनाच्या दिनाींक २५/११/२०१४ च्या िासन ननणययानवये िप्तराचे झझे कमी करण्यासामी
उपययोजना सुचिवण्यासामी सशमती गमीत केलेली आहे. या सशमतीच्या अहवाल प्राप्त
झाल्यानींतर पुढील काययवाही करण्यात येईल.

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

विधान भिन :
मुांबई.

उत्तमशसांग चव्हाण
सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद

__________________________________________________________________
मुद्णपूवय सवय प्रककया महाराषर िविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्ण: िासकीय मध्यवती मुद्णालय, मुींबई.
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