अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३१३ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातील व्यावसातयि अभ्यासक्रमात आपत्ती व्यवस्थापन ववषय अतनवायय
िरण्याबाबतचा प्रस्ताव
(१)

२६७५४ (३०-०७-२०१५).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सुतनल शशांदे (वरळी) :

(१)

राज्यातील

अभ्यासक्रमात

सन्माननीय उच्च व तां्र  शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :व्यावसाययक

आपत्ती

व्यवस्थापन

ववषय

अयनवायय

करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर अभ्यासक्रमाचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, व्यावसाययक अभ्यासक्रमात आपत्ती व्यवस्थापन ववषय अयनवायय करण्याबाबत
शासनाकडून कोणता यनणयय घेण्यात आला वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही,
(२) प्रश्न उदभ्ावत नाही,
(३) राज्यातील अनेक अकृषी ववदयापीठाींमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन हा ववषय ऐच्च्िक

स्वरूपात शशकववला जातो, काही ववदयापीठाींनी ववशेष ववदयाशाखेत सदर ववषय अयनवायय
केलेला आहे ,
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही,
___________

परराज्यातील बोगस ववद्यापीठाच्या प्रमाणप्र ाच्या गैरवापराबाबत
(२)

३०८३५ (२३-१२-२०१५).

श्री.सतु नल राऊत (ववक्रोळी) :

सन्माननीय उच्च व तां्र 

शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परराज्यातील बोगस ववदयापीठाच्या प्रमाणपत्राचा वापर करुन नोकरी अथवा शशक्षणासाठी
केला जाणारा गैरवापर रोखण्यासाठी प्रमाण पत्रे तपासण्याची काही यींत्रणा आहे काय, असा
प्रश्न मा.उच्च न्यायालयाने उपच्स्थत केला असल्याची बाब ददनाींक २ सप््ें बर, २०१५ रोजीच्या
दरम्यान यनदशयनास आली आहे हे खरे आहे काय,

वव.स. ३१३ (2)
(२) असल्यास, बोगस प्रमाण पत्राची तपास करण्याकररता यींत्रणा स्थापन करण्यासाठी
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे.
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१)

हे खरे आहे , सदरबाबत परराज्यातील बोगस पदव्याींचा

वापर उच्च व तींत्रशशक्षण ववभागाींतगयतच्या आस्थापनाींवर नोकरीसाठी ककीं वा उच्च्ा शशक्षणासाठी
केल्यास सदर ववदयापीठामार्यत मूळ पदवी प्रमाणपत्र प्रदान करणाऱ्या ववदयापीठाींकडून त्याींची
पडताळणी करून घेतली जाते तसेच आवश्यकतेनस
ु ार समकक्षता तपासली जाते,

(२) राज्यातील सवय अकृषी ववदयापीठाींकडून प्रदान करण्यात येणारी पदव्याींची प्रमाणपत्रे
ववदयार्थयाांनी

पुढील

उच्च्ा

शशक्षणासाठी

ककीं वा

नोकरीसाठी सादर केलेल्या

सींस्थाींमार्यत

प्रमाणपत्रे प्रदान केलेल्या सदर ववदयापीठास पडताळणीसाठी प्राप्त झाल्यानींतर त्याींची वैधता
तपासन
ू प्रमाणणत करण्यात येत,े
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
पालम (जि. परभणी) तालुक्यामध्ये तनिृष्ट्ठ दिायच्या शालेय पोषण आहाराबाबत
(३)

३८३९८ (२१-१-२०१६).

श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालम (च्ज. परभणी) तालक्
ु यामध्ये ददनाींक ८
आहाराच्या

सन्माननीय शालेय शश्षणण मां्र ी

ऑगस्् २०१५ रोजी शालेय पोषण

केलेल्या तपासाअींती शालेय पोषण आहार हा अत्यींत यनकृषठ दजायचा असल्याचे

यनदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी माहे नोव्हें बर, २०१५ मध्ये
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, दोषीीं ववरूध्द शासनाने
(४)

लोकप्रयतयनधीनी सींबींधधताींववरूध्द तक्रार

कोणती कारवाई केली

वा करण्यात येत आहे ,

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२७-६-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
सावव्र ीबाई फुले पुणे ववद्यापीठाच्या परी्षणा तनयां्र िाांच्या सह्या असलेल्या िोऱ्या गुणपत्र्र िा
रस्त्यावर पडलेल्या आढळल्याबाबत

(४)

४१२७३ (०५-०५-२०१६).

श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय उच्च व

तां्र  शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साववत्रीबाई र्ुले पुणे ववदयापीठाच्या परीक्षा यनयींत्रकाींच्या सह्या असलेल्या कोऱ्या
गण
ु पत्रत्रका ददनाींक १८ जानेवारी, २०१६ रोजी रस्त्यावर पडलेल्या आढळून आल्या, हे खरे आहे
काय,

वव.स. ३१३ (3)
(२) असल्यास, सदर ववदयापीठ प्रशासनाने कींत्रा्दारावर कोणतीही कारवाई केली नाही, हे ही
खरे आहे काय,
(३) तसेच ववदयापीठाच्या कोऱ्या गण
ु पत्रत्रका कींत्रा्ी पध्दतीने बाहे र िपाई करण्यासाठी दे ताना
परीक्षा ववभागाने काळजी घेणे आवश्यक असताींनाही कोणतीच खबरदारी घेतली नाही, हे खरे
आहे काय,
(४) उक्त प्रकरणी शासनाच्या वतीने कोणती काययवाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे . अनेक वषायपासून गुणपत्रत्रका िपाईचे काम बाहे रील कींत्रा्दाराकडून

करण्यात येते. नेहमीच्या पध्दतीप्रमाणे गुणपत्रत्रका िपाईसाठी चार चाकी वाहनातून घेऊन येत
असताना अपघाताने गण
रत्यावर पडला. गण
ु पत्रत्रकेचा एक गठ्ठा वाहनातन
ू
ु पत्रत्रकेचा गठ्ठा

रस्त्यावर पडल्याचे लक्षात येताच सींबींधधताींनी तो गठ्ठा व त्यातील सवय गुणपत्रत्रका ताब्यात
घेतल्या. रस्त्यावर पडलेल्या गुणपत्रत्रकेच्या गठ्ठय
ा ातील सवय गुणपत्रत्रका परत शमळालेल्या असून
कोणतीही कोरी गुणपत्रत्रका रस्त्यावर/कोणत्याही व्यच्क्तकडे रादहलेली नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) भववषयात अशा प्रकारची घ्ना घडू नये म्हणन
ू गण
ु पत्रत्रका िपाईचे काम भववषयकाळात
ववदयापीठ पररसरातच करण्याचा यनणयय घेण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
वपांपरी धचांचवड महानगरपाशलिेने पवना नदी स्वच्छतेसाठी आराखडा सादर िेल्याबाबत
(५)

४९२५० (१६-०५-२०१६).

श्री.लक्ष्मण िगताप (धचांचवड) :

(१)

वपींपरी धचींचवड महानगरपाशलकेकडून पवना नदी स्वच्िते करीता ३४३ को्ी रुपयाींचा

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पयायवरण मां्र ी

आराखडा राज्य शासनास सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती उपाय योजना केली अथवा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (१६-०६-२०१७) (१) होय, हे खरे आहे .
(२) पवना नदी स्वच्ितेकररता आयुक्त, वपींपरी-धचींचवड महानगरपाशलकेकडून प्राप्त झालेला

प्रस्ताव राषरीय नदी कृती योजनेतींगत
य समाववष् करण्यासाठी ददनाींक १९/११/२०१५ रोजी
सींचालक, राषरीय

नदी

सींवधयन सींचालनालय, पयायवरण व वन

मींत्रालय,

ददल्ली

येथे

पाठववण्यात आला होता. तथावप, केंद्र शासनाच्या ददनाींक ११/०१/२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये
अथयसींकच्ल्पय तरतूद अपुरी असल्याने सदर प्रस्तावाचा ववचार करणे शक्य होणार नाही

वव.स. ३१३ (4)
याबाबत कळववले आहे . सदर पत्राच्या अनुषींगाने या ववभागाकडून ददनाींक २१/०३/२०१६

रोजीच्या पत्रान्वये आयुक्त, वपींपरी-धचींचवड महानगरपाशलका याींना अथयसींकच्ल्पय तरतूद अपुरी
असल्याने सदर प्रस्तावाचा ववचार करणे शक्य नसल्याबाबत कळववण्यात आले आहे.
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
राज्यातील शालेय पस्
ु तिाांचे ववक्रेते पस्
ु तिाांच्या मूळ रिमेवर बनावट किां मतीचे स्टीिर
लावून पालिाांची फसवणि
ु िरीत असल्याबाबत

(६)

५०७६८ (१२-०५-२०१६).

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :

सन्माननीय शालेय शश्षणण

मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मोर्त व सक्तीच्या शशक्षण हक्क कायदयानुसार ववदयार्थयाांची व पालकाींची अडवणूक करु
नये असे शासनाचे आदे श असतानाही राज्यातील शालेय पुस्तकाींचे ववक्रेते पुस्तकाींच्या मूळ

रकमेवर बनाव् ककीं मतीचे स््ीकर लावन
ू पालकाींची र्सवणुक कररत असल्याचे प्रकार धळ
ु े व
जळगाींव च्जल्ह्यात नक
ु तेच यनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अशा र्सवणुक करणाऱ्या ववक्रेत्याींववरुद्ध शासन कोणती कारवाई करणार आहे
वा कररत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
नाशशि येथे सवयशश्षणा अशभयानातांगत
य महापाशलिेच्या शश्षणण ववभागािडून माध्यशमि
ववद्यालयातील ववद्याथींनीांना सायिली शमळाल्या नसल्याबाबत

(७)

५२४७७

(धारावी) :

(१२-०५-२०१६).

श्रीमती

तनमयला

गाववत

(इगतपूरी),

प्रा.वषाय

गायिवाड

सन्माननीय शालेय शश्षणण मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाशशक येथे सवयशशक्षा अशभयानातींगत
य
महापाशलकेच्या शशक्षण ववभागाकडून मुलीींच्या
शशक्षणाचे प्रमाण वाढावे यासाठी माध्यशमक ववदयालयातील ययत्ता आठवी ते दहावी पयांतच्या
तीन कक.मी. ककीं वा त्यापेक्षा
दे ण्यात येतात मात्र या वषी

अधधक अींतरावरुन शाळे त येणा-या मुलीींना सायकलीसाठी पैसे

एकाही ववदयार्थयाांनीला या योजनेतून सायकल शमळाली नसल्याचे

माहे र्ेब्रुवारी, २०१६ च्या दरम्यान यनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुलीींच्या शशक्षणाींचे धचींताजनक प्रमाण लक्षात घेता सदर योजना राबववण्यासाठी
शासनाने कोणती उपयायोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३१३ (5)
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) व (२) नाशशक महानगरपाशलकेंतगयत य. ८ वी ते १० वी
मधील पात्र ववदयाथीनीींना सन २०१४-१५ मध्ये सायकल खरे दीसाठी आधथयक तरतुद उपलब्ध
करुन दे ण्यात आली होती. तथावप, सन २०१५-१६ मध्ये यासाठी तरतद
ु करण्यात आली नाही.
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
मुांबईत झालेल्या ’’मेि इन इांडडया’’ सप्ताहात झालेल्या सामांिस्य िरारापैिी
२८९ उद्योगाांनी राज्य सरिारिडे िमीनीची मागणी िेलेबाबत

(८)

५४२९२ (२२-०८-२०१६).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.अतुल सावे (औरां गाबाद

पूव)य , श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (शसन्नर), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)य , श्री.सदा सरवणिर
(माहहम), श्री.अिय चौधरी (शशवडी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमन पटे ल (मांुबादे वी),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
काय :-

सन्माननीय उद्योग मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मुींबईत झालेल्या ’’मेक यन यींडडया’’ सप्ताहात झालेल्या सामींजस्य करारापैकी २८९
उदयोगाींनी राज्य सरकारकडे जमीनीची मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्यापैकी ककती उदयोजकाींना भूखींड दे ण्यात आले आहे त,

(३) असल्यास, ज्या उदयोजकाींना भख
ू ींड दे ण्यात आले आहे त त्या भख
ू ींडावरील उदयोग
यनशमयतीची सदयःच्स्थती काय आहे व या उदयोग-धींदयातून राज्यातील ककती बेरोजगाराींना
नोकऱ्या शमळण्याबाबत शासनाने बींधन वा अ् उदयोजगाींवर घातली आहे ?
श्री. सुभाष दे साई (१९-०६-२०१७) :

(१) व (२) मींब
ु ईत झालेल्या मेक यन यींडडया सप्ताहामध्ये महाराषर औदयोधगक ववकास
महामींडळासोबत झालेल्या ३३८ सामींजस्य करारापैकी

२४२ उदयोजकाींनी भूखींडाची मागणी

केली होती.त्यापैकी २१५ उदयोजकाींना भूखींड दे ण्यात आले आहे त.
(३) ज्या उदयोजकाींना भूखींडाचे
काम सरु
ु असन
ू सदर
शमळणे अपेक्षक्षत

वा्प करण्यात आले आहे त्या भूखींडावर उदयोग यनशमयतीचे

उदयोगयनशमयतीपासन
ू राज्यातील सम
ु ारे ११ लाख बेरोजगाराींना रोजगार

आहे . शासनाने ददनाींक १७/११/२००८ च्या शासन यनणययान्वये ८०% स्थायनक

लोकाींना नोकऱ्याींमध्ये प्राधान्याने घेण्याबाबत धोरण यनच्श्चत केले आहे व त्याचा यनयशमत
आढावा घेण्यासाठी च्जल्हास्तरावर च्जल्हाधधकारी याींच्या अध्यक्षतेखालीसशमती गठीत केली
आहे .तसेच सदर धोरणाच्या अनुषग
ीं ाने अींमलबजावणी व सींयनयींत्रण ठे वण्यासाठी राज्यस्तरावर
ववकास आयक्
ु त (उदयोग) याींच्य अध्यक्षतेखाली सशमती स्थापन करण्यात आलेली आहे .
___________

वव.स. ३१३ (6)
िोरे गाांव (जिल्हा सातारा) येथील सरस्वती ववद्यालयाच्या मुख्याध्यापिासह अन्य दोघाांनी
शालेय पोषण आहारातील धान्याचे अपहार िेल्याबाबत

(९)

५४८६२ (२२-०८-२०१६).

श्री.वविय औटी (पारनेर), श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड) :

सन्माननीय शालेय शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोरे गाींव (च्जल्हा सातारा) येथील सरस्वती ववदयालयाच्या मख्
ु याध्यापकासह अन्य दोघाींनी

शालेय पोषण आहारातील धान्याचा अपहार केल्याचे ददनाींक २१.४.२०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास
यनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच ददनाींक १९ एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास म.ु पो.नागेवाडी, ता. सातारा (च्ज.

सातारा) येथे नामदे व अींतू सावींत याींच्या घरात सरस्वती ववदयालय, कोरे गाव असा शशक्का

मारलेली शालेय पोषण आहाराची ताींदळ
ु , मुगडाळ, वा्ाणा, अशी ४० ते ५० पोती खुल्या
बाजारात ववकक्र करीता साठा करून ठे वल्याने सातारा तालक
ु ा पोलीसाींनी घातलेल्या िाप्यात
यनदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(३) तसेच, यापव
ू ी कोरे गाींवा मधील एका व्यापा-याच्या सातारा येथील गोदामात

तत्कालीन

च्जल्हा पुरवठा अधधका-याींनी घातलेल्या धाडीमध्ये मोठया प्रमाणात शालेय पोषण आहार
सापडला होता,

हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास आहार खुल्या बाजारात ववकक्र करीता उपलब्ध करून दे णा-या सींबींधीत शशक्षण

सींस्थेच्या मख्
ु याध्यापक व पदाधधकारी याींचे ववरोधात तसेच सातारा च्जल्हयातील शशक्षण

सींस्थाना पोषण आहाराचा पुरवठा कोणत्या व्यक्ती व सींस्थमार्यत करण्यात येतो,याबाबत
शासनाने काय काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) सरस्वती ववदयालय, कोरे गाव, च्ज. सातारा येथे शालेय पोषण आहार योजनेतील
धान्याच्या

अपहाराबाबत

दे ाषी

मुख्याध्यापकास

यनलींत्रबत

करण्यात

आले

असून

मुख्याध्यापकाींवर र्ौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदयच्स्थतीत प्रकरण न्याय
प्रववषठ आहे .

(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
नवी मुांबईतील वाशी येथील एपीएमसीमध्ये तसेच अमरावती येथे घाति रसायनशमश्रीत
औेषधाांचा वापर फळे वपिवण्यासाठी िरत असल्याबाबत

(१०)

५५८८२ (०५-०८-२०१६).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री),

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),
श्री.किसन

िथोरे

(मुरबाड),

श्री.हदपि

चव्हाण

(फलटण),

श्री.राणािगिीतशसांह

पाटील

वव.स. ३१३ (7)
(उस्मानाबाद), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),
श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर),
श्री.अशमत

साटम

(अमरावती) :
काय :-

(अांधेरी

पजश्चम),

श्री.सांिय

पोतनीस

(िशलना),

डॉ.सतु नल

दे शमख
ु

सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) नवी मुींबईतील वाशी येथील एपीएमसीमध्ये घाऊक र्ळ व्यापारी शासनाने बींदी घातलेल्या
घातक रसायनशमश्रीत औषधाींचा वापर ववनापरवाना र्ळे वपकवण्यासाठी करत असल्याचे माहे
मे २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान यनदशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच अमरावती (च्ज.अमरावती) शहरात मोठया प्रमाणात कच्ची र्ळे रासाययनक पदाथय
लावून वपकवली जात असल्याची बाब अन्न व औषध प्रशासन ववभागाने माहे मे २०१६ मध्ये
वा त्यादरम्यान ्ाकलेल्या धाडीत यनदशयनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) प्रकरणी स्थायनक लोकप्रयतयनधीींनी ददनाींक २९ एवप्रल, २०१६
रोजी वा त्यासुमारास तसेच वारीं वार अन्न व औषध प्रशासन आणण एपीएमसी प्रशासनाकडे
तक्रारी केलेल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर औषधाींचा वापर करताींना कामगाराींना दे खील त्रास होत असल्याने
कामगाराींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, उक्त सवय प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व

त्यानुसार रसायनशमश्रीत र्ळाींमळ
ु े नागरीकाींच्या आरोग्यावर घातक पररणाम होत असल्याने
सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (१६-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) अमरावती शहरात प्रशासनाच्या यनयशमत तपासणी
ववश्लेषणाथय घेण्यात आले होते. त्यापैकी तपासणीअींती

अींतगयत र्ळाींचे एकूण ०९ नमन
ु े

०३ नमुने प्रमाणणत

असुरक्षक्षत घोवषत करण्यात आलेले आहे त. असुरक्षक्षत नमुन्याींप्रकरणी

तर ०६ नमुने

ख्ले दाखल करण्याची

कारवाई करण्यात येत आहे .
(३)

अन्न व औषध प्रशासनास अशा आशयाची तक्रार प्राप्त झालेली नाही परीं तू एपीएमसी

प्रशासनास दद. २६/०४/२०१७ रोजी अशा आशयाची एक तक्रार प्राप्त झाली होती.
(४) हे खरे नाही.

(५) अमरावती शहरात प्रशासनाच्या यनयशमत तपासणी अींतगयत र्ळाींचे एकूण ०९ नमुने
ववश्लेषणाथय घेण्यात आले होते. त्यापैकी तपासणीअींती

०३ नमुने प्रमाणणत

असरु क्षक्षत घोवषत करण्यात आलेले आहे त. असरु क्षक्षत नमन्
ु याींप्रकरणी
कारवाई करण्यात येत आहे .
(६) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________

तर ०६ नमुने

ख्ले दाखल करण्याची

वव.स. ३१३ (8)
मुांबई ववद्यापीठाच्या एवप्रल महहन्यात झालेल्या बी.ए. पॉशलहटक्सच्या प्रश्नपत्र्र िेत
थोर राष्ट्रपुरुषाांचा घोर अपमान िरण्यात आल्याबाबत

(११)

५६८३२ (२२-०८-२०१६).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पूव)य , श्री.अिय चौधरी (शशवडी),

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (शसन्नर) :

सन्माननीय उच्च व तां्र 

शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई ववदयापीठाच्या माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये झालेल्या बी.ए. पॉशलद्क्सच्या प्रश्नपत्रत्रकेत

थोर राषरपुरुषाींचा घोर अपमान करण्यात आल्याचे ददनाींक २५ एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्या
सुमारास यनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, बी.ए.पॉशलद्क्सच्या

प्रश्नपत्रत्रकेत

राषरपुरुषाींची नावे सींक्षक्षप्त

अध्याक्षरात

िापण्यात आली असल्याचे यनदशयनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राषरपुरुषाींचा अवमान व अपमान होऊनये यासाठी शासनाने ववदयापीठ
व्यवस्थापनाकडे चौकशी करुन सींक्षक्षप्त नावे िापणाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत ववदयापीठ
प्रशासनास कळववले आहे हे खरे आहे काय,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे तसेच सदय:च्स्थती काय आहे. ?

श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) राजकीय ववचार या तत
ृ ीय वषायच्या प्रश्नपत्रत्राकेत थोर राषरपुरूषाींची नावे सींक्षक्षप्त अक्षरात

िापण्यात आली होती. ह्यासाठी पररक्षा मींडळाने सदर प्रच्श्नकाींना त्याींनी केलेल्या चक
ु ीबद्दल

समजपत्र दे ण्यात यावे असा यनणयय घेतला असून भववषयात अशी चूक पुन्हा होणार नाही याची
सवयतोपरी काळजी घेण्याचे यनदे श ददले आहे त. त्यानुसार सदर यनणयय हा सदर ववषयाचे
प्राच्श्नक सशमतीचे चेअरमन व प्राच्श्नक श्री.श्यामराव यनकवाडे याींना कळववला आहे .
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
साांगली जिल्हा पररषदे िडून घेण्यात आलेल्या शशष्ट्यवत्ृ ती परर्षणाांच्या तनिालावर तासगावां
तालुक्यातील अनेि शाळाांनी घेतलेला आ्षणेप

(१२)

५७३४७ (२२-०८-२०१६).

श्री.अतनल बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय शालेय शश्षणण

मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली च्जल्हा पररषदे कडून घेण्यात आलेल्या शशषयवत्ृ ती पररक्षाींच्या यनकालावर तासगाव
तालुक्यातील अनेक शाळाींनी आक्षेप घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त पररषदे च्या भाषा ववषयाची पेपर तपासणी सदोष झाली असून यामुळे
चौथीच्या अनेक ववदयार्थयाांवर अन्याय झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी पेपरची र्ेरतपासणी करण्याबाबतची मागणी पालक व शशक्षकाींनी
केली आहे हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, पालक व शशक्षकाींच्या मागणीनुसार शासनाने काय काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) होय.
(२) अींशत: खरे आहे.
(३) होय.
(४) व (५) त्यानस
ु ार काययवाही करण्यात आली व २५१ ववदयार्थयाांच्या गण
ु ाींमध्ये दरु
ु स्ती
करण्यात आली आहे .

___________
साववत्र्र बाई फुले पण
ु े ववद्यापीठाच्या लॉ च्या झालेल्या लेखी परी्षणेत भारतीय
दां ड ववधान या ववषयाची प्रश्नपत्र्र िा आणण नोव्हें बर २०१५ मधील
याच ववषयासाठीची प्रश्नपत्र्र िा सारखीच असल्याबाबत
(१३)

५७७७६ (२२-०८-२०१६).

श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (शसन्नर) :

सन्माननीय उच्च व

तां्र  शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)साववत्रत्रबाई र्ुले, पुणे ववदयापीठाच्या लॉ च्या झालेल्या लेखी परीक्षेत भारतीय दीं ड ववधान

या ववषयाची प्रश्नपत्रत्रका आणण माहे नोव्हें बर २०१५ मधील याच ववषयासाठीची प्रश्नपत्रत्रका
पण
य णे सारखी असल्याने मागच्याच प्रश्नपत्रत्रकेची तींतोतींत कॉपी (नक्कल) झाल्याने माहे
ू प
एवप्रल २०१६ मध्ये वा त्या सुमारास यनदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्या अनुषींगाने शासनामार्यत
काय काययवाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे त,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
सदर बाब लक्षात येताच तातडीने ववदयापीठाने गोपनीय कक्षाकडे शशल्लक असलेल्या
प्रश्न सींचामधून एक प्रश्नसींच यनवडून ती प्रश्नपत्रत्रका सींगणीय प्रणालीमार्यत आयोजन करीत
असलेल्या सवय पररक्षा केंद्रावर त्याच ददवशी पाठववण्यात आल्या व पररक्षेचे आयोजन करून
परीक्षा पार पाडण्यात आल्या.
(२) सदर प्रकरणी ववदयापीठ स्तरावर सींबींधधत महाववदयालयीन प्रच्श्नकाचा खुलासा ववचारात
घेऊन पुढील पररक्षाींपासून या ववषयासाठी पुढील पररक्षाींचे काम त्याींना दे णे बींद करण्यात
आलेले आहे .

(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
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चरवेली (तालुिा रत्नाधगरी) येथील शाळे मध्ये ववद्यार्थयाांना पुरवठा होणा-या शालेय पोषण
आहाराचे भरड प्रिारातील मुांगडाळ तनिृष्ट्ट दिायची

(१४)

५८३८८ (२२-०८-२०१६).

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सुधािर िोहळे

(नागपरू दक्ष्षणण), श्री.सध
(नागपरू पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपरू पव
ु ािर दे शमख
ु
ू )य ,

श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल
(मुांबादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय शालेय शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा

रत्नाधगरी तालुक्यातील चरवेली शाळे मध्ये ववदयार्थयाांना पुरवठा करण्यात येणाऱ्या शालेय

पोषण आहारातील भरड प्रकारातील मुगडाळ यनकृष् दजायची असल्याची माहे मे २०१६ मध्ये
वा त्यादरम्यान यनदशयनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती मुगडाळ पुरवठा
करणा-या ठे केदाराींवर शासनाने कोणती
(३) नसल्यास,

कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे.
(२) च्जल्हा पररषद प्राथशमक शाळा, चरवेली, ता.च्ज. रत्नाधगरी या शाळे त माहे एवप्रल, २०१६
मध्ये सालीसह मुगडाळीचा पुरवठा करण्यात आला होता. तक्रारीनींतर मूगडाळ बदलून चाींगल्या
दजायचा तूरडाळीचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
शशवािी ववद्यापीठ, िोल्हापूर या ववद्यापीठाच्या परर्षणाांमधील गैरिारभार
(१५)

५९३२६ (२२-०८-२०१६).

श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :

सन्माननीय उच्च व तां्र 

शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शशवाजी ववदयापीठ, कोल्हापरू या ववदयापीठामार्यत ददनाींक २७ माचय, २०१६ रोजी बी.ए.

भाग-३ मराठी ववषयाच्या प्रश्नपत्रत्रकेत चौथा प्रश्न चुकीचा ववचारण्यात आला, ददनाींक ३१
माचय, २०१६ रोजी अथयशास्त्राचा पेपर असताींना ववदयार्थयाांना सींस्कृतचा पेपर दे ण्यात आला,

ददनाींक ३ एवप्रल, २०१६ रोजी एम.कॉम. दववतीय वषय सत्र -४ ररसचय मेथडॉलॉजीचा ८०
माकायच्या पेपरऐवजी ५० माकायची प्रश्नपत्रत्रका दे ण्यात आली अशा प्रकारे या ववदयापीठाच्या
पररक्षाींमध्ये घोळ झाला होता, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार उक्त प्रकारास
जबाबदार असणाऱ्या दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
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श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) व (३) याबाबत ववदयापीठ कायदा १९९४ मधील कलम ३२(५) प्रमाणे ववदयापीठामार्यत
काययवाही सरू
ु आहे . यनयमानस
ु ार परीक्षा प्रमाद सशमतीमार्यत पढ
ु ील काययवाही सरू
ु आहे . तसेच
गोपनीय मुद्रणालयास याबाबत समज दे णेत आली असून करारामधील अ्ीप्रमाणे आधथयक
बाबीींशी यनगडीत काययवाही करण्यात येत आहे .

___________
पुणे येथील सावव्र ीबाई फुले पुणे ववद्यापीठात समावेश असलेल्या ६३२ महाववद्यालयाांमध्ये
ववद्यार्थयायच्या मतदार नोंदीचा उपक्रम राबववला िाणार असल्याबाबत

(१६)

६२१६२ (२२-०८-२०१६).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), डॉ.पतांगराव िदम (पलूस

िडेगाव), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :
खुलासा करतील काय :(१)

पण
ु े

येथील

साववत्रीबाई

सन्माननीय उच्च व तां्र  शश्षणण मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
र्ुले

पण
ु े

ववदयापीठात

समावेश

असलेल्या

६३२ महाववदयालयाींमध्ये ववदयार्थयायच्या मतदार नोंदीचा उपक्रम राबववला जाणार असल्याचे
माहे मे, २०१६ वा त्या दरम्यान यनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याकररता तातडीने कृती आराखडा तयार करुन त्याची प्रभावी अींमलबजावणी
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली
(३)

आहे वा करण्यात येत आहे ,

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) याबाबत मा.राज्य यनवडणूक आयुक्त याींचे यनदे शानुसार उच्च व तींत्रशशक्षण ववभागाने
मतदार जनजागत
ृ ी अशभयान सवय ववदयापीठे व महाववदयालयाींमध्ये राबववण्यासाठीचे पररपत्रक
दद. २३/१२/२०१६ रोजी यनगयशमत केले आहे.

(३) सदर पररपत्रकातील शासनाच्या यनदे शनुसार काययवाही ववदयापीठ व महाववदयालय स्तरावर
सुरु आहे .

___________
हहांगोली जिल्हयातील डॉ.झाकिर हुसेन मदरसा आधुतनिीिरण
योिनाचा अहवाल ववसांगत असल्याबाबत
(१७)

६५२६० (२७-०१-२०१७).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय अल्पसांख्याांि

वविास मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दहींगोली च्जल्हयातील डॉ.झाककर हुसेन मदरसा आधुयनकीकरण योजना सन २०१४-१५
योजनेतींगत
य
पात्र मदरसाींना आधयु नकीकरण अनद
ु ान ववतरीत करण्याकररता मागयदशयन
करण्याबाबतचा

शशक्षणाधधकारी दहींगोली याींचा अनुक्रमे

ददनाींक ३० मे, २०१५

ददनाींक १६

माचय २०१४ व ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१४ रोजीच्या अहवालात पुणप
य णे ववसींगत असल्याचे
यनदशयनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, यासींदभायत
च्जल्हाधधकारी

कायायलय

अवर सधचव, अल्पसींख्याींक ववभाग, मींत्रालय, मुींबई याींनी

याींना

शशक्षणाधधकारी,

दहींगोली

याींचेकडून

मागववण्याबाबत कळववण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत
वा

लेखी

खुलासा

शासनाने ववसींगत अहवाल सादर करणा-याींवर कोणती कारवाई केली

करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२४-०३-२०१७) :(१) होय.
(२) होय, शासनपत्र क्रमाींक अवववव-२०१६/प्र.क्र.०३/का-६, ददनाीं २१ जानेवारी, २०१६ अन्वये
च्जल्हाधधकारी

दहींगोली

याींना

शशक्षणाधधकारी

याींचा

खुलासा

घेण्याबाबत

आणण

त्रयस्थ

अधधकाऱ्यामार्यत मदरसाींची स्थळ पाहणी करुन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दे ण्यात
आल्या आहे त.

(३) व (४) डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुयनकीकरण योजने सींबींधधचा दद. ११/१०/२०१३
रोजीच्या शासन यनणययानुसार ववदहत अ्ी व शतीचे पालन करण्यास अपात्र असूनही चक
ु ीची

मादहती ददल्याबद्दल स्मत
ृ ी मदहला आणण बालववकास प्रयतषठान, वसमत, च्ज.दहींगोली सींचाशलत
मदरसा-ए-आयशा
करण्याबद्दल

शसद्दीकी, औींढा

च्जल्हाधधकारी,

नागनाथ,

दहींगोली

याींनी

च्ज.

दहींगोली

त्याींच्या

या सींस्थेवर उधचत

ददनाींक

२४/१/२०१७

च्या

कारवाई

पत्रान्वये

मा.धमायदाय आयुक्त कायायलयास कळववले आहे.
___________
हहांगोली जिल्हयातील वसमत तालक्
ु यातील शालेय पोषण आहाराच्या ताांदळ
ू
पोत्यामध्ये गैरव्यवहार होत असल्याची माहहती

(१८)

६५२६३ (२५-०१-२०१७).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय शालेय शश्षणण

मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगोली च्जल्हयातील वसमत तालुक्यातील शालेय पोषण आहाराच्या ताींदळ
ू पोत्यामध्ये
गैरव्यवहार होत असल्याचे माहे सप््ें बर-२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान यनदशयनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, सदरील शालेय पोषण आहाराच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात आली काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार शासनाने दोषीींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२१-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
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राज्यातील पाचवी व आठवीच्या ववद्यार्थयाांना शशष्ट्यवत्ृ तीच्या परर्षणेसाठी
आवश्यि असलेली पस्
ु तिे उपलब्ध नसल्याबाबत

(१९)

६५५७८ (०५-०१-२०१७).

श्री.तनतेश राणे (िणिवली), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला

पूव)य , श्री.डड मल्लीिािन
ूय रे ड्डी (रामटे ि) :
खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय शालेय शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा

पुणे येथील महाराषर राज्य पररक्षा पररषद याींच्या वतीने शासनाने सन २०१६-२०१७ या

शैक्षणणक वषायत शालाींत ा ववदयार्थयाांसाठी घेण्यात येणाऱ्या चौथी व सातवीच्या शशषयवत्ृ तीच्या
पररक्षेमध्ये बदल केला असून उक्त

पररक्षा

पाचवी व आठवीच्या ववदयार्थयाांसाठी घेण्याचा

यनणयय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शाळा सुरू होवन
ू चार मदहने झाले तरीही यींग्रजी माध्यमाच्या शशषयवॄत्ती

पररक्षेची पुस्तके उपलब्ध नाहीत यतकेच नव्हे तर मराठी माध्यमाच्या शशषयवॄत्तीची पुस्तके
माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये

वा त्या दरम्यान उपलब्ध करून दे ण्यात आली असन
ू शासनाच्या

दल
य ामुळे ववदयार्थयाांना नाहक अडचणीींना सामोरे जावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय
ु क्ष

(३) असल्यास, शासनाने पाचवी व आठवीच्या शशषयवॄत्तीची पस्
ु तके उपलब्ध करून दे ण्याबाबत
काय काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलबाीं ाची कारणे काय आहे त?

श्री. ववनोद तावडे (२७-०४-२०१७) :(१) होय. हे

खरे आहे .

(२), (३) व (४) मराठी माध्यमाची ययत्ता ५ वी व ययत्ता ८ वी ची शशषयवत्ृ तीची मागयदशशयका

ददनाींक १९ जुल,ै २०१६ मध्ये ववदयाथी/ शशक्षकाींसाठी उपलब्ध करुन दे ण्यात आली. सदर
पुच्स्तका बाजारात उपलब्ध झाल्यानींतर पालकाींनी यींग्रजी माध्यमाींच्या मागयदशशयकेकरीता मागणी

केली. त्यानुसार महाराषर राज्य परीक्षा पररषदे ने दद. ३ जानेवारी, २०१७ रोजी यींग्रजी
माध्यमाची मागयदशशयका उपलब्ध करुन ददलेली आहे .

___________
त्रब्रटीश रॉयल टे शलजव्हिनचा स्टुडांट ऑस्िर ॲवॉडय शमळववणारा पहहला भारतीय ववद्याथी
तनषाद चौगल
ु े यास शै्षणणणि शशष्ट्यवत्ृ ती दे ण्याच्या प्रस्तावाबाबत

(२०)

६६१४३ (१६-१२-२०१६).

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय उच्च व

तां्र  शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) त्रब्र्ीश रॉयल ्े शलच्व्हजनचा स््ुडीं् ऑस्कर ॲवॉडय शमळववणारा पदहला भारतीय ववदयाथी

व मराठी भावषक ददग्दशयक यनषाद चौगुले यास उच्च शशक्षणासाठी शैक्षणणक शशषयवत्ृ ती
दे ण्याचा प्रस्ताव उच्च व तींत्र शशक्षण ववभागाकडे गत दोन वषायपासन
ू प्रलींत्रबत असल्याचे
ऑगष्,२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान यनदशयनास आले

हे खरे आहे काय,

माहे
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(२) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व त्यानुसार जागयतक पुरस्कार शमळववणा-या महाराषरातील ववदयार्थयाांस शैक्षणणक शशषयवत्ृ ती
दे ण्यासाठी कोणती
(३)

काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :
(१)

हे खरे नाही, सदर सींदभायवर काययवाही सुरु होती.

(२) श्री. यनशाद चौगुले याींचे ववनींतीपत्रावर तत्कालीन मुख्यमींत्री महोदयाींनी मुख्यमींत्री
सहाय्यता यनधीमधन
ू अथयसहाय्याचे आदे श ददले होते.

तथावप, लघप
ु ् ववषयक पदव्यत्ु तर

अभ्यासक्रमाकररता आधथयक मदत दे णे ही बाब मख्
ु यमींत्री सहाय्यता यनधीच्या ध्येय उदद्दष्ात
अींतभत
ुय नाही.

सबब, सदर प्रकरणी मुख्यमींत्री सहाय्यता यनधीमधन
ू आधथयक मदतीचा ववचार

करता येणार नाही,
(३)

असा यनणयय झाला आहे .

प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर मराठवाडा ववद्यावपठात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाांसाठी
श्रेयाांि -श्रेणी (क्रेडीट-ग्रेडीांग) पध्दतीचा अवलांब होणेबाबत

(२१)

६६१९०

(१६-१२-२०१६).

श्री.राहुल मोटे
(उस्मानाबाद), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

(पराांडा),

श्री.राणािगिीतशसांह

पाटील

सन्माननीय उच्च व तां्र  शश्षणण मां्र ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर मराठवाडा ववदयावपठात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाींसाठी पररक्षा

पध्दती अचूक मुल्यमापन करणारी पारदशी आणण ववश्वासाहय असावी या हे तूने श्रेयाींक-श्रेणी
(क्रेडी्-ग्रेडीींग) पध्दतीचा अवलींब करण्याींत आला आहे ,हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, श्रेयाींक-श्रेणी (क्रेडी्-ग्रेडीींग) पध्दतीमध्ये नापास झालेल्या ववदयार्थयाांना ररड्रेसल
अींतगयत उत्तरपत्रत्रका मागववण्याचा अधधकार नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, नापास झालेल्या ववदयार्थयाांना चुकीच्या पध्दतीने तपासले गेलेले पेपर परत
पाहण्याचा अधधकार नसल्याने त्याींना परत पररक्षा दे ण्याशशवाय दस
ु रा पयायय नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, ररड्रेसल अींतगयत नापास ववदयार्थयाांना उत्तरपत्रत्रका परत मागववण्याचा अधधकार
नसल्याने ववदयार्थयाांमध्ये मोठया प्रमाणावर असींतोषाचे वातावरण पसरले आहे ,

हे ही खरे

आहे काय,
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती तातडीची काययवाही
(६) नसल्यास,

ववलींबाची

कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) : (१)
(२)

केली वा करण्यात येत आहे ,

हे खरे आहे .

होय. हे खरे आहे. कारण ववदयार्थयाांचे यनकाल घोवषत करण्यापुवी ववदयापीठ पररयनयम-

१९३० नुसार प्रत्येक महाववदयालयातील प्रत्येक ववषयासाठी प्राचायय याींच्या अध्यक्षतेखाली
(Grievance Redressal Result Committee) गठीत करण्यात आलेली आहे .
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(३) होय, हे खरे आहे .
(४) हे खरे नाही, कारण याबाबत ववदयापीठाकडे कोणत्याही ववदयार्थयायने ककीं वा ववदयाथी
सींघ्नेने ररड्रेसल सवु वधा चालू ठे वणेबाबत यनवेदन ककीं वा ववनींती शासनास ककीं वा ववदयापीठास
प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(६) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
िोल्हापूर ववभागीय शश्षणण उपसांचालि िायायलयाांतगयत ववज्ञान सल्लागार, गटशश्षणणाधधिारी,
उपशश्षणणाधधिारी, शलवपि व शशपायाांची सम
ु ारे ३८० पदे ररक्त असल्याबाबत

(२२)

६६४८८ (०५-०१-२०१७).

श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल),

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्री.शामराव ऊफय
श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.सरु े श लाड (िियत) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कोल्हापूर

ववभागातील

साींगली,

सातारा,

बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर),

सन्माननीय शालेय शश्षणण मां्र ी पुढील

कोल्हापूर,

रत्नाधगरी,

शसींधुदग
ु य

या

पाच

च्जल्हयातील प्राथशमक, माध्यशमक, उच्च माध्यशमक शशक्षणाधधकारी कायायलयावर यनयींत्रण
ठे वणा-या

कोल्हापूर

ववभागीय

शशक्षण

उपसींचालक

कायायलयाींतगयत

ववज्ञान

सल्लागार,

ग्शशक्षणाधधकारी, उपशशक्षणाधधकारी, शलवपक व शशपायाींची सम
ु ारे ३८० पदे ररक्त असल्याचे
माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान यनदशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने

उक्त

प्रकरणी चौकशी केली आहे काय,व त्यानुसार सदरची पदे

ररक्त असण्याची कारणे काय आहे त व ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-०६-२०१७) (१) अींशत: खरे आहे
(२) होय, बदली, यनलींबन, सेवायनवत्ृ ती य. कारणामुळे पदे ररक्त आहे त.

कोल्हापूर ववभागातील वगय १ च्या ४४ पदाींपैकी ३४ पदाींवर अधधकारी काययरत असून १० पदे

ररक्त आहे त. वगय २ च्या १९४ पदाींपैकी ९९ पदाींवर अधधकारी काययरत असन
ू ९५ पदे ररक्त

आहे त. सदर पदे शासन धोरणानस
ु ार भरण्याची काययवाही शासन स्तरावर सुरू आहे . ग् क
च्या २९९ पदाींपैकी १६७ पदे भरलेली असून १३२ पदे ररक्त आहेत.

मींजूर १०५ पदाींपैकी ७२ पदे भरलेली असून ३३ पदे ररक्त आहेत.

तसेच ग् ड सींवगायतील
ग् “क” व ग् “ड”

सींवगायतील पदे भरण्याची काययवाही आयक्
ु त (शशक्षण) याींचे स्तरावर सरू
ु आहे .
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही

___________

वव.स. ३१३ (16)
राज्याच्या ३४ जिल्हयाांतील सावयितनि वपण्याच्या पाण्याची तपासणी
खािगी िांपनीमाफयत िरण्यात येणार असल्याबाबत
(२३)

६६९३२ (१६-१२-२०१६).

श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :

स्वच्छता मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) राज्याच्या ३४ च्जल्हयाींतील सावयजयनक वपण्याच्या पाण्याची तपासणी नागपूर च्स्थत
एडीसीसी एन्र्ोकॅड कींपनीकडून होणार आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यापव
ू ी शासकीय यींत्रणेमार्यत पाणी तपासणी केली जात होती, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर पाणी तपासणीकररता खाजगी कींपनीची नेमणुक करण्यामागची कारणे
काय आहे त तसेच याकररता ककती खचायची तरतूद करण्यात आली आहे
(४) तसेच याबाबत कधीपययत अींमलबजावणी होणार आहे ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१४-०६-२०१७) : (१) व (२) होय
(३) सदर काम हे केवळ पाणी तपासणीचे नसुन या कामात राज्यातील सावयजयनक वपण्याच्या

पाण्याचे स्त्रोत व पेयजल योजनेतील उपाींगे याींचे जीआयएस सवेक्षण,स्त्रोत धचन्हाींककत करणे,
स्त्रोताींचे डडच्ज्ल र्ो्ोग्रार् काढणे, एकाच्त्मक भौगोशलक-मादहती प्रणालीव्दारे मादहती यनशमयती

(एमआरएसअेसी च्या मानाींकानस
ु ार),स्त्रोताींचे दठकाणाचे प्रमाणीकरण करणे,उपरोक्त डे्ाबेस
एमआरएसअेसी याींना खात्रीकरण करण्यासाठी सादर करुन याची सींकेतस्थळावर नोंद करणे
यत्यादी बाबीींचा समावेश आहे.
यासाठी आवश्यक तींत्रज्ञान,ताींत्रत्रक मनषु यबळ

शासनाकडे उपलब्ध नसल्यामळ
ु े

मे.एडीसीसी यन्र्ोकॅड शल. नागपूर याींची ई-यनववदे मार्यत माहे जून,२०१५ मध्ये यनवड करण्यात
आली.

या कामाची रु. १९.३२ को्ी रक्कमेची यनववदा च्स्वकृत करण्यात आली आहे .

(४) उपरोक्त कालावधी दोन वषायचा असुन माहे जून,२०१७ अखेर काम पूणय होणे अपेक्षक्षत
आहे .

___________
मुांबई ववद्यापीठातून बी.एस्सी(आयटी) अभ्यासक्रम बांद िरण्याच्या घेतलेल्या तनणययाबाबत
(२४)

६७५१७ (१६-१२-२०१६).

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे

(शसन्नर), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्री.सांतोष दानवे
(भोिरदन) :
सन्माननीय उच्च व तां्र  शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मुींबई ववदयापीठाने सन २००० मध्ये सुरु केलेला बी.एस्सी (आय्ी) अभ्यासक्रम या
शैक्षणणक वषायपासन
ू बींद करण्याचा यनणयय जादहर केला,हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सध्या सम
ु ारे

२२५ महाववदयालयात सरु
असलेल्या बी.एस्सी (आय्ी)
ु

अभ्यासक्रम अचानक बींद करण्याची कारणे काय आहे त,

वव.स. ३१३ (17)
(३) तसेच या यनणयया ववरोधात मा.मुख्यमींत्री, मा.उच्च व तींत्र शशक्षणमींत्री, सधचव, कुलसधचव
यत्यादीकडे ववदयाथी, पालक याींनी यनवेदने ददली आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास, शासनाने

“डडच्ज्ल

यींडडया”

व

“मेक

यन

यींडडया”

योजना

प्रत्यक्षात

आणण्यासाठी पूरक असणार हा अभ्यासक्रम पुन्हा सुरु करण्याबाबत कोण्ााती काययवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही.

मींब
ु ई ववदयापीठातील मादहती तींत्रज्ञान

ववभागात चालववला जाणारा पदवी स्तरावतील अभ्यासक्रम बींद करण्यात आला आहे .
(२) सदर अभ्यासक्रम हा सींलच्ग्नत महाववदयालयामध्ये बींद करण्यात आलेला नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(५)

प्रश्न उदभवत नाही.
___________
अमरावती जिल्ह्यातील डी.एङ.सी.ई.टी. सन २०१० परर्षणा पन
य डताळणीमध्ये
ु प
पा्र  झालेल्या उमेदवाराांना तनयुक्ती प्र  शमळण्याबाबत

(२५)

६८००८ (२७-०१-२०१७).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),
श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :
सन्माननीय शालेय शश्षणण मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमरावती च्जल्ह्यातील डी.एङ.सी.ई.्ी. सन २०१० पररक्षा पुनप
य डताळणीमध्ये पात्र
झालेल्या उमेदवाराींना यनयक्
ु ती पत्र शमळण्याबाबतचे यनवेदन स्थायनक लोकप्रयतयनधीनी ददनाींक
४ जुल,ै २०१६ रोजी वा त्यासुमारास मख्
ु य काययकारी अधधकारी, च्जल्हा पररषद, अमरावती

याींना तसेच प्राथशमक शशक्षण सेवक सी.ई.्ी. (सन २०१०) मध्ये पात्र ठरुनही यनयुक्ती न
शमळालेल्या एकूण ९ उमेदवाराींना शशक्षण सेवक पदावर यनयुक्ती दे णेबाबत उमरगा-लोहारा

येथील लोकप्रयतयनधी याींनी मा.शशक्षण सींचालक (प्राथशमक), शशक्षण सींचालनालय, पुणे याींना
ददनाींक ०६ सप््ें बर, २०१५ रोजी वा त्या सम
ु ारास लेखी यनवेदनादवारे सच
ु ीत केले होते, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, प्राथशमक शशक्षक सेवक (उदय ू माध्यम), च्जल्हा पररषद अमरावती याींनी ददनाींक
२७ जुल,ै २०१६ रोजी वा त्या

सुमारास

प्रमाणपत्राची पडताळणीकरीता काययवाही केली, परीं तु

पात्र उमेदवाराींना यनयक्
ु ती पत्र दे ण्यात आले नसल्याचे यनदशयनास आले आहे , हे ही

खरे आहे

काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली आहे वा काण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३१३ (18)
श्री. ववनोद तावडे (१५-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) हे खरे नाही.
च्जल्हा पररषद अमरावती

अींतगयत उदय ू माध्यमाींचे पात्र उमेदवाराींना यनयक्
ु ती पत्र दे ण्यात आले

असून त्याींची शाळा यनहाय पदस्थापना करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
नाांदेड येथील स्वामी रामानांद तीथय मराठवाडा ववद्यापीठात नवीन
परर्षणा स्र  पध्दती लागू िरण्यात आल्याबाबत
(२६)

७०६५२ (१६-१२-२०१६).

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च व तां्र 

(१) नाींदेड येथील स्वामी रामानींद तीथय मराठवाडा ववदयापीठात नवीन पररक्षा सत्र पध्दती लागू
करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या नवीन सत्र पध्दतीमळ
ु े ववदयार्थयाांचे नक
ु सान झाले असन
ू याप्रकरणी त्वरीत

उपाययोजना करावी अशी मागणी शशवसींग्राम ववदयाथी आघाडीने मा.मुख्यमींत्री, मा.उच्च व तींत्र

शशक्षण मींत्री आणण स्वामी रामानींद तीथय मराठवाडा ववदयापीठाचे कुलगुरु, कुल सधचव
याींच्याकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने या मागणीच्या सींदभायत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) : (१)

हे खरे नाही.

स्वामी रामानींद तीथय मराठवाडा

ववदयापीठात सन २०११ पासन
ू लागू करण्यात आली आहे .
(२) व (३) हे खरे नाही.

अशा प्रकारचे यनवेदन मा. मींत्री, उच्च व तींत्र शशक्षण याींचे

कायायलयात प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही तथावप ववदयापीठ अनुदान आयोग व रुसा याींचे
मागयदशयक तत्वानस
ु ार ववदयापीठातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणणक वषय २०१५-१६
पासून CBCS (Choice Based Credit System) लागू करण्यात आले आहे .

तसेच

शैक्षणणक वषय २०१६-१७ पासन
ू पदवी स्तरावरील काही अभ्यासक्रमाींना CBCS पॅ्नय लागू
करण्यात आला आहे .

(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________

वव.स. ३१३ (19)
मुांबई ववद्यापीठाअांतगयत शश्षणण घेत असलेल्या मागास व इतर मागासवगीय व आधथयि दब
य
ु ल
घटिातील ववद्यार्थयाांना हदल्या िाणाऱ्या सवलती व योिनाांबाबत

(२७)

७१२३३

(१०-०१-२०१७).

श्रीमती

मतनषा

चौधरी

(दहहसर),

अॅड.पराग

अळवणी

(ववलेपाले), अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.पास्िल
धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई ववदयापीठ व त्याअतगयत शशक्षण घेत असलेल्या मागास, यतर मागास व आधथयक

दब
य ववदयर्थयाांसाठी राबववण्यात येणाऱ्या योजनाींसाठी ववदयापीठाची स्थायी सशमती मागील
ु ल
दोन वषाांपासन
ू काययरत नसल्याचे यनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागास ववदयार्थयाांच्या दहतासाठी योजनाींची अींमलबजावणी रोखून धरल्याने

ववदयापीठात मागील काही वषाांपासून सुरु असलेल्या अनेक योजना बींद असल्याचे यनदशयनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यामुळे डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर आींतरराषरीय केंद्र व बाबू जगजीवनराम
वसतीगह
ृ ाववषयीची प्रकक्रयाही थाींबवण्यात आल्याचे समजते, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(५) असल्यास, मागास ववदयार्थयाांना राज्य शासनाकडून दे ण्यात येणाऱ्या योजना प्रभाववपणे
अमलात आणण्यासाठी शासनाने काय उपाययोजना केल्या वा करणार आहे ,
(६) नसल्यास,त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (१२-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) हे खरे नाही. डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर आींतरराषरीय सींशोधन केंद्र सुरू करण्यासाठी

ववदयापीठ प्रशासन प्रयत्नशील आहे . तसेच बाबू जगजीवनराम वसतीगह
ृ योजनेअींतगयत मुींबई
ववदयापीठाच्या कशलना सींकुलात व ठाणे उपकेंद्र येथे मुलामल
ु ीींचे दोन वसतीगह
ृ मींजूर
करण्यात आले आहे त,

(४) व (५) सदर प्रकल्पासाठी अनुभवी वास्तुववशारदाची यनधीची मागणी करण्याची बाब
व्यवस्थापन पररषदे कडे मान्यतेसाठी ठे वण्यात आली आहे .
(६) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
राष्ट्रीय सद्द
ु ढता दल (एन.डी.एस.) शश्षणिाांच्या सध
ु ाररत वेतन श्रेणी मांिरू
िरण्यासांबांधीच्या ववचाराधीन असलेल्या प्रस्तावाबाबत

(२८)

७१३१३ (२७-०१-२०१७).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :
काय :-

श्री.क्ष्षणतीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई),

सन्माननीय शालेय शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राषरीय सुद्दढता दल (एन.डी.एस.) शशक्षकाींच्या सुधाररत वेतन श्रेणी मींजूर करण्यासींबींधीच्या
ववचाराधीन असलेल्या प्रस्तावावर अींतीम यनणयय केव्हा घेण्यात येणार आहे ,

वव.स. ३१३ (20)
(२)

असल्यास, उपरोक्त प्रस्तावासींबींधी तत्कालीन मा.मींत्री (कक्रडा व युवक कल्याण) याींच्या

दालनात ददनाींक ६ एवप्रल, २०११ व २० डडसेंबर, २०१२ रोजी मा.आमदार ववभागीय अधधकारी
तसेच काही सेवायनवत्ृ त रा.स.ु द.यनदे शक याींचे बरोबर बैठक घेण्यात आली होती, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने सदरहू बैठकीतील यनणययानस
ु ार काय काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. ववनोद तावडे (१८-०४-२०१७) :(१) (२) व (३) राषरीय सदृ
ु ढता दल (एन. डी.एस.)
शशक्षकाींच्या सुधाररत वेतनश्रेणी मींजूर करण्याच्या अनुषींगाने दद. ०६ एवप्रल, २०११ व दद. २०
डडसेंबर,

२०११

रोजी

बैठक

पार

पडली.

सदर

बैठकीच्या

ययतवत्ृ तानुसार

सुधाररत

वेतनश्रेणीबाबतचा प्रस्ताव मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेसाठी ठे वण्याचे शासनाने अमान्य केला आहे.
तसेच राषरीय सुदृढता दल यनदे शकाींना सध
ु ाररत
करण्यात आल्याचे सींबींधधताींना कळववले आहे .

वेतन श्रेणी मींजूर करण्याची मागणी अमान्य

(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
मुांबईमधील २७ िॉलेि प्रशासनाचे महत्व िमी होऊन अततररक्त िामाचा
बोिा वाढण्याच्या शभतीने स्वायत्तता जस्विारत नसल्याबाबत

(२९)

७१५१० (०५-०१-२०१७).

(िल्याण पव
ू )य :
काय :-

श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायिवाड

सन्माननीय उच्च व तां्र  शश्षणण मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) मींब
ु ईमधील २७ कॉलेज प्रशासनाचे महत्व कमी होऊन अयतररक्त कामाचा बोजा
वाढण्याच्या शभतीने स्वायत्ततेसाठी पात्र असूनसुध्दा स्वायत्तता च्स्वकारत नसल्याचे

ददनाींक

१९ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास यनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने उक्त महाववदयालयाींना स्वायत्तता दे ण्याबाबत

कोणती काययवाही

केली वा करण्यात येत आहे त,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०४-०४-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.
मुींबई ववदयापीठाने आतापयांत ६ महाववदयालयाींना स्वायत्तता प्रदान केली आहे.

शैक्षणणक वषय २०१६-१७ मध्ये ववदयापीठात एकूण ५ महाववदयालयाींनी प्रस्ताव सादर केले
आहे त. सदर प्रस्तावाींवर ववदयापीठ स्तरावर काययवाही सुरू आहे .
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

वव.स. ३१३ (21)

उमरखेड (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील गावाांचा राष्ट्रीय पेयिल
योिनेमध्ये समाववष्ट्ट िरण्याबाबत

(३०)

७२०८२ (१६-१२-२०१६).

श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :

स्वच्छता मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) उमरखेड (च्ज.यवतमाळ) तालुक्यातील गावाींचा राषरीय पेयजल योजनेमध्ये समाववष्
करुन यनधी उपलब्ध करुन दे ण्याची मागणी यनवेदनाव्दारे स्थायनक लोकप्रयतयनधी याींनी
मा.पाणी पुरवठा मींत्री याींना माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त यनवेदनाच्या अनष
ु ींगाने शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१७-०६-२०१७) :(१)
(२)

होय.

केंद्र शासनाने दद.०८.०२.२०१६ च्या पत्रान्वये प्रगतीपथावरील पाणी परु वठा योजना

प्राधान्याने पूणय करण्याबाबतचे यनदे श ददले आहे त. तसेच त्याींच्या दद.१९.०२.२०१६ च्या
पत्रान्वये फ्लोराईड बाधधत गावे /वाड्या व सींसद आदशय ग्राम योजनेअींतगयत समावेश असलेल्या

गावे /वाड्याींच्या नवीन योजनाींव्ययतररक्त काही ववशशष् वाढीव योजनाींचाच कृती आराखड्यात
समावेश करण्याबाबतचे यनदे श ददलेले आहे त. यास्तव यवतमाळ च्जल्ह्यामध्ये प्रगतीपथावर
योजना असल्याने सन २०१६-१७ या वषायच्या कृती आराखड्यामध्ये कोणत्याही

नवीन

योजनाींचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
शश्षणिाांना राष्ट्रीय लोिसांख्या नोंदवही अद्ययावत िरण्यासाठी बुथ लेबल ऑकफसर,
प्रगणि म्हणून िाम िरावे लागणार असल्याबाबत

(३१)

७२१२० (०५-०१-२०१७).

(इगतपरू ी) :

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्रीमती तनमयला गाववत

सन्माननीय शालेय शश्षणण मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात यनवडणुकीच्या कामाींतून शशक्षकाींना मा.उच्च न्यायलायाने ददलासा ददला असला

तरी शशक्षकाींना राषरीय लोकसींख्या नोंदवही अदययावत करण्यासाठी बथ
ु लेबल ऑकर्सर,
प्रगणक म्हणून काम करावे लागणार असून या कामाला नकार ददल्यास, शासन शशक्षकाींवर
एर्.आय.आर. दाखल करणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शशक्षकाींना ही कामे शालेय कामे करुन सुट्टीच्या ददवशीही करावी लागत
असल्याने शशक्षकाींच्या कमतरतेमळ
ु े ववदयार्थयायचे शैक्षणणक नक
ु सान होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

वव.स. ३१३ (22)

(३)

असल्यास,

या

सींदभायत

शशक्षकाींवर

करण्यात

येणारा

एर्आयआर

मागे

घेण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-०६-२०१७)

(१) हे खरे नाही.

(२) शाळे तील मुख्याध्यापकाींच्या सींमतीने त्याींनी ददलेल्या शशक्षकाींची पदयनदे शशत अधधकारी
म्हणून यनयुक्ती करण्यात येते. शाळे तील सवय शशक्षकाींना उक्त कामकाजाकररता अधधकारी केले
जात नाही. त्यामुळे ववदयार्थयाांचे शैक्षणणक नुकसान होत नाही.
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
दे .घुबे (ता.दे ऊळगावरािा, जि. बुलढाणा) पायिा खेळ अशभयानाांतगयत जिल्हा कक्रडा िायायलय,
बल
े डून खेळाच्या मैदानावर िरण्यात आलेल्या खचायत तफावत आढळल्याबाबत
ु ढाणा याांचि

(३२)

७२४८० (१६-१२-२०१६).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड रािा) :

सन्माननीय क्रीडा

मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दे .घुबे (ता.दे ऊळगावराजा, च्ज. बुलढाणा) पायका खेळ अशभयानाींतगयत च्जल्हा कक्रडा

कायायलय, बुलढाणा याींचक
े डून सन २०११-१२ व २०१२-१३ या वषायत तयार करण्यात आलेल्या
खेळाच्या

मैदानावर

अहवालादवारे

करण्यात

आलेल्या

खचायत

तर्ावत

आढळून

आल्याचे

चौकशी

माहे जुल,ै २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान यनदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अहवालात कोणकोणत्या आक्षेपाहय बाबी आढळून आल्या आहे त,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२७-०४-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) तत्कालीन च्जल्हा क्रीडा अधधकारी, ग्रामपींचायत सधचव, सरपींच तसेच सींबींधधत उपोषणाथी
याींनी ददनाींक २५.०७.२०१६ रोजी प्रत्यक्ष जागेस भे् ददली आसता, सदर यनधी ग्रामपींचायत
याींनी क्रीडाींगण समपातळीकररता
प्रामाणपत्र,

खचय केलेला ददसून

आले. सदर कामाच्या पुणत्य वाचे

ववयनयोग प्रमाणपत्र य. तपासणी करुन काम पूणय झाल्याचे यनदशयनास आले. सदर

योजनेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झालेला आढळून आले नाही.
(३) व (४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

वव.स. ३१३ (23)

रायगड जिल्हयातील खािगी माध्यशमि शाळाांना अनुदान तातडीने शमळण्याबाबत
(३३)

७४०५५ (२०-०४-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय शालेय शश्षणण मां्र ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

रायगड च्जल्हयातील वेतनेतर अनद
ु ानापासन
ू वींधचत खाजगी माध्यशमक शाळाींना अनद
ु ान

तातडीने शमळावे याकररता शशक्षक, शशक्षकेतर कमयचारी व सींस्थाचालक याींनी रायगड च्जल्हा

पररषद कायायलयासमोर ददनाींक २० डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास लाक्षणणक उपोषण
केले हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, त्यावेळी ददलेल्या यनवेदनात कोणत्या मागण्या करण्यात आल्या आहे त,

(३) असल्यास, शासनाने या मागण्यासींदभायत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) : (१) होय.
(२) सदर यनवेदनात शाळाींना वेतनेत्तर अनुदान दे ण,े ववनाअनुदायनत शाळाींना २० ्क्के वेतन
सरु
ु करणे, यनवत्ृ ती वेतन प्रकरणे यनकाली काढणे, मख्
ु याध्यापक पदाींना मान्यता दे ण,े
सेवकसींचात दरु
ु स्ती करणे यत्यादी मागण्या करण्यात आल्या आहे त.
(३) सदर मागण्यासींदभायत सकारात्मक काययवाही सुरु आहे.
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
राज्यातील शालेय ववद्यार्थयाांना दे ण्यात येणा-या मोफत पुस्तिाांच्या रक्िमा थेट
ववद्यार्थयाांच्या बँि खात्यात िमा िरण्याबाबत

(३४)

७४११८ (२०-०४-२०१७).

श्री.अिय चौधरी (शशवडी), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली

पूव)य , श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे),
श्रीमती

हदवपिा

चव्हाण

(बागलाण),

श्री.शशशिाांत

शशांदे

(िोरे गाव),

श्री.ियांत

पाटील

(इस्लामपूर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटीलसरुडिर (शाहूवाडी), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.मांगेश
िुडाळिर (िुलाय), श्री.हषयवधयन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण
ववखे-पाटील

(शशडी),

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

पजश्चम),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनुरी),

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्री.योगेश (बाप)ू
घोलप (दे वळाली), श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर

िुणावार (हहांगणघाट), अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर),

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.अतनल िदम
(तनफाड), श्री.अतनल बाबर (खानापरू ), श्री.ति
ु ाराम िाते (अणश
ु क्ती नगर), श्री.पर्थ
ृ वीराि
चव्हाण

(िराड

दक्ष्षणण),

श्री.वविय

वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अब्दल
ु

सत्तार (शसल्लोड),

वव.स. ३१३ (24)
श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर

शहर), डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड रािा), डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले), अॅड.गौतम
चाबि
ु स्वार (वपांपरी), श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय शालेय शश्षणण मां्र ी पढ
ु ील

राज्यात सवय शशक्षण अशभयानाच्या माध्यमातन
ू नवीन शैक्षणणक वषायत ववदयार्थयाांना

मोर्त पुस्तके दे ण्याऐवजी पुस्तकाींच्या रक्कमा थे् ववदयार्थयाांच्या बँक खात्यात जमा

करण्याचा महत्वपूणय यनणयय राज्याच्या शालेय शशक्षण ववभागाने माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यासुमारास घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, पैसे बँकेत जमा होणार असल्याने ववदयार्थयाांचे राषरीयकॄत बँकेमध्ये ‘झीरो

बँलन्स’ खाते उघडण्याचे आदे श महाराषर राज्य शशक्षण पररषदे ने शाळाींना ददले आहे त, हे ही
खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, रायगड च्जल्ह्यातील एकूण ववदयार्थयाांची सींख्या तसेच ककती ववदयार्थयाांची

राषरीयकृत बँकेमध्ये ‘झीरो बँलन्स’ खाती उघडण्यात आली आहे त,
(४)

तसेच, पाठयपस्
ु तकाींचे पैसे ववदयार्थयाांच्या बँक खात्यात जमा करण्याला राज्याच्या

मुख्याधापक सींघ्नेने ववरोध केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, ववरोध करण्याची कारणे काय आहे त व त्यानुषींगाने शासनाने कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-०६-२०१७) :

(१) हे खरे आहे . तथावप, सदर योजनेची अींमलबजावणी

शैक्षणणक वषय सन २०१८-१९ पासन
ू करण्यात येणार आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) रायगड च्जल्हयातील एकूण २,२०,७७५ ववदयार्थयायपैकी आजशमतीस ५८,९३७ ववदयार्थयाांची
बॅकेत खाती उघडण्यात आली असून उवयररत ववदयार्थयाांची बॅकेत खाती उघडण्याची काययवाही
सुरु आहे

(४) हे खरे नाही.
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
पनवेल (जि.रायगड) तालुक्यात खल
ु ेआम ववक्री िरणाऱ्या पानटपऱ्या व दि
ु ानावर अन्न व
औषध प्रशासन ववभागािडून िारवाइय होत नसल्याबाबत

(३५)

७४५०५ (२०-०४-२०१७).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट),

अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली पव
ु
ू )य , श्रीमती मतनषा
चौधरी (दहहसर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मां्र ी पुढील

(१) राज्यात गु्खा, पानमसाला व यतर तींबाखूजन्य पदाथाांवर बींदी असताना पनवेल

(च्ज.रायगड) तालुक्यात खुलेआम ववक्री करणाऱ्या पान्पऱ्या व दक
ु ानावर अन्न व औषध
प्रशासन ववभागाकडून कोणतीच कारवायय होत नसल्याचे माहे जानेवारी २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान यनदशयनास आले, हे

खरे आहे काय,

वव.स. ३१३ (25)
(२)

असल्यास,

अन्न

व

औषध

प्रशासन

ववभागाकडून

कारवायय

झाल्यानींतर

पनवेल

तालुक्यातील खारघर, तळोजा, कामोठे , कळीं बोली, खाींदेश्वर व पनवेल शहर ववभागातील

पोलीस स््े शनला न कळववल्यामळ
ु े पोलीस ववभागाकडून ग्
ु खा ववक्री करणाऱ्याींची मादहती
असून सद्ध
ु ा कारवायय केली जात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, परराज्यातून आयात केला जात असलेला गु्खा, पानमसाला व यतर
तींबाखूजन्य पदाथय यावर कोणतीच कारवायय होत नसल्यामुळे पनवेल तालुक्यातील पररसरात
दप्ु प् ककीं मतीने ववकले जात आहे, हे ही खरे

आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
पनवेल तालुका गु्खामुक्त करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच
केलेल्या काययवाहीचे स्वरूप काय आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (१९-०६-२०१७) : (१)

हे खरे नाही.

(२) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(३)

प्रश्न उदभ्ावत नाही.

(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
शालेय शश्षणणासांदभायत अथयसांिल्पात तनधीची तरतद
ू च िमी िेली िात असल्याबाबत
(३६)

७४९५१ (०६-०५-२०१७).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट),

श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली पूव)य , अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मतनषा
ु
चौधरी (दहहसर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.डी.एस.अहहरे

(साक्री), डॉ.तुषार राठोड (मख
ु ेड), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.अब्दल
सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु
ु ादे वी), श्री.सतु नल िेदार
(सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय शालेय

शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

केंद्र

व

दे शातील

ववववध

राज्याींकडून

करण्यात

येत

असलेल्या

शशक्षणासींदभायत

अथयसींकल्पातील तरतुदीवरील लेखाजोखा चाईल्ड राईट्स ॲण्ड यू (क्राय व सें्र कॉर बजे्

गव्हनयस ॲण्ड अकाींउ्ीबीली्ी (सीबीजीए) यासींस्थाींनी जानेवारी २०१७ मध्ये प्रशसध्द केलेल्या
अभ्यास अहवालात राज्यातील शालेय शशक्षणाच्या ववकासात मोठी घसरण झाली असून
अथयसींकल्पात यनधीत तरतद
ू कमी केली जात असल्याची बाब अधोरे खीत करण्यात आली आहे
हे खरे आहे काय.

(२) असल्यास, गत काही वषायत शशक्षणावरील खचय वाढत असतानाही राज्याच्या अथयसींकल्पात
मात्र शशक्षण क्षेत्रासाठी अत्यल्प तरतूद करण्यात असल्याने त्याचा पररणाम शशक्षणाच्या
गण
ु वत्तेवर व ववदयाथीच्या कररअरवर होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ३१३ (26)
(३) तसेच, शशक्षकाींना योग्य प्रशशक्षण दे ण्यासाठी राज्य शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात कपात

करण्यात येत असल्याने सेवा प्रशशक्षण शमळालेल्या शशक्षकाचा सन २०१५-१६ मध्ये केवळ ७.६
्क्के यतकाच खचय करण्यात आल्याचे यनदशयनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

शासनाने उपरोक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले व त्यानुसार शशक्षणक्षेत्राचा दजाय, गुणवत्तावाढीसाठी अथयसींकल्पात पुरेशी तरतूद
करण्याबाबत कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्या, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. ववनोद तावडे (१९-०६-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही.
सन २०१५-२०१६ - रु. ४०,१४६.८९ को्ी
सन २०१६-२०१७ - रु. ४२,६२१.४३ को्ी
सन २०१७-२०१८ - रु. ४८,८४४.५७ को्ी
यतके अथयसींकल्पीय अींदाज शालेय शशक्षण व क्रीडा ववभागाकररता मान्य करण्यात आले आहे त.
गुणवत्ता वाढीकररता प्रगत शैक्षणणक महाराषर, राषरीय माध्यशमक शशक्षा अशभयान,

शशक्षक प्रशशक्षण यादवारे मोठ्या प्रमाणात गुणवत्ता वाढीचे काययक्रम सुरु करण्यात आले
आहे त.

(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
राज्यातील प्राथशमि व माध्यशमि शाळे तील पा्र  िेलेल्या वगय व ति
ु ड्याांना
सरसिट २० टक्िे अनुदान दे ण्यासांदभायत

(३७)

७६११७ (२०-०४-२०१७).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)य , श्री.बबनराव शशांदे (माढा),

करतील काय :(१)

राज्यात गत १५ वषायपासन
ू

सन्माननीय शालेय शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा
त्रबनपगारी काम करणा-या शशक्षकाींना पगार दे ण्याचा

शासनाच्या यनणययाप्रमाणे, ददनाींक १ व २ जल
ु ै २०१६ रोजी अनद
ु ानासाठी पात्र म्हणन
ु घोवषत

केलेल्या शाळाींना २० ्क्के अनुदान दे ण्याचा यनणयय घेतलेला असून त्यानस
ु ार शाळाींना अनुदान
दे ण्यासाठी यनधीची तरतुद करणेची मागणी अथयमींत्री व शशक्षणमींत्री याींचेकडे लोकप्रयतयनधी,
शशक्षक व शशक्षकेतर कमयचारी याींनी शासनाकडे केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने उक्त मागणीच्या अनुषींगाने पात्र घोवषत शाळाींना अनुदान दे ण्यासाठी
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) : (१) व (२) सदर शाळाींना अनद
ु ान उपलब्ध करून
दे ण्याबाबत सकारात्मक काययवाही सुरू आहे .
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

वव.स. ३१३ (27)
आजिवली (ता.पनवेल,जि. रायगड) गावात अदानी िांपनीच्या फॉच्यन
ूय तेलातील
घटि घाति असल्याने उक्त िांपनीवर िारवाई िरण्याबाबत

(३८)

७७३०५

(मुलुांड) :
काय :-

(२०-०४-२०१७).

श्री.शरददादा

सोनावणे

(िन्
ु नर),

श्री.सरदार

ताराशसांह

सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) आच्जवली (ता.पनवेल,च्ज. रायगड)

गावात अदानी कींपनीच्या र्ॉच्यन
ूय तेलाची जादहरात

ददशाभूल करणारी असल्यामुळे उक्त कींपनीच्या गोदामावर अन्न व औषध प्रशासन ववभागाच्या
पथकाने िापा ्ाकल्यानींतर या तेलातील घ्क शरीराला घातक असल्यामळ
ु े अदानी ववल्मर

कींपनीच्या खादयतेलाचे नमुने तपासणीसाठी पुणे येथील आरोग्य प्रयोग शाळे त पाठववण्यात
आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,ववश्लेषणासाठी ताब्यात घेण्यात आलेले नमुन्याचा ववश्लेषण अहवाल ददनाींक ९
नोव्हें बर,२०१६ रोजी वा त्यासुमारास प्राप्त झाला असून Physically Refined Rice Brand
Oil ( Fortune ) या तेलाच्या नमन्
ु यात अॅसीड व्हॅल्यू

मानदापेक्षा जास्त असल्याचे तर

Blended edible vegetable oil ( Fortune Vivo) या तेलाच्या पाकी्ावर नमूद करण्यात
आलेला मजकूर ग्राहकाींची ददशाभूल करणारा असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले
असल्याने उक्त कींपनीवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्यात येतील असे आश्वासन

मा.अन्न व

औषध प्रशासन राज्यमींत्री याींनी ददनाींक ६ डडसेंबर २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास दे ऊनही सदर
कींपनी प्रशासनावर अदयाप गुन्हे दाखल करण्यात आले नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर कींपनी प्रशासनावर अदयाप गुन्हे दाखल न करण्याची कारणे काय आहे त
तसेच कींपनीचे उत्पादन कायमस्वरुपी थाींबववण्याबाबत तसेच दोषी असलेल्या सींबींधधताींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. धगरीश बापट (१९-०६-२०१७) : (१) व (२)

अन्न व औषध प्रशासनातर्य दद. २९/०९/२०१६

रोजी मे. अदानी ववल्मर शल., आच्जवली, ता. पनवेल, च्ज. रायगड या पेढीची तपासणी

करण्यात आली. तपासणीच्या वेळी Blended edible vegetable oil ( Fortune Vivo) या
खादयतेलाच्या पाकी्ावर नमूद करण्यात आलेला तेलातील घ्क व त्याींचा शरीरावर होणा-या
पररणामाबाबतचा मजकुर ददशाभल
ू करणारा असल्याचे यनदशयनास आले. त्यामळ
ु े Blended
edible vegetable oil ( Fortune Vivo) या तेलाचे ५ नमुने व Physically Refined
Rice Brand Oil ( Fortune)
घेण्यात आले होते.

या तेलाचे ४ नमुने असे एकूण ०९ नमुने

ववश्लेषणासाठी

ववश्लेषणासाठी ताब्यात घेण्यात आलेले नमन
ु े पुढील तपासणीसाठी राज्य

सावयजयनक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे येथे पाठववण्यात आले होते. त्याचा ववश्लेषण अहवाल

दद. १३/१०/२०१६ रोजी प्राप्त झाला असन
Physically Refined Rice Brand Oil
ू
( Fortune ) या तेलाच्या नमुन्यात अॅसीड व्हॅल्यू

मानदापेक्षा जास्त असल्याचे तर

Blended edible vegetable oil ( Fortune Vivo) या तेलाच्या पाकी्ावर नमूद करण्यात
आलेला मजकूर ग्राहकाींची ददशाभल
ू करणारा असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे .

वव.स. ३१३ (28)
प्रयोगशाळे कडून प्राप्त अहवालाच्या अनुषींगाने सदर प्रकरणी अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा

२००६ अींतगयत तपास व चौकशी करून उत्पादक कींपनीववरूध्द न्याययनणयय अधधकारी, ठाणे
याींचेकडे प्रकरणे न्याययनणययाकररता दाखल केले आहे त.
(३)

प्रश्न उदभ्ावत नाही.

(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
हहांगोली जिल्हयात स्थलाांतरीत मिूराांच्या पाल्याांचे शै्षणणणि नुिसान होऊ नये यािररता
वसततगह
ृ ात पुरेशा सुववधा पुरववण्याबाबत

(३९)

७७५२४ (२०-०४-२०१७).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय शालेय शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

दहींगोली च्जल्हयात स्थलाींतरीत मजूराींच्या पाल्याींचे शैक्षणणक नुकसान होऊ नये यासाठी

असलेल्या काही हीं गामी ववदयार्थयाांना वसयतगह
ृ ात पुरेशा सुववधा पुरववण्यात येत नसल्याचे माहे
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान यनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, याप्रकरणी शासनाने सदर वसयतगह
ृ ाींची यनयशमत तपासणी करुन येथील

ववदयार्थयाांना

पुरेशा

सुववधा

उपलब्ध

करण्याबाबत

व

वसयतगह
ृ ासाठी

दे ण्यात

येणा-या

अनुदानात गैरव्यवहार करणा-या दोषीींवर कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१५-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही
(२) व (३) प्रश्न उदभवत नाही
___________
मनमाड नगरपररषद शश्षणण मांडळामाफयत चालववल्या िाणा-या मराठी व उदय ू माध्यमाच्या
प्राथशमि शाळाांमध्ये पुस्तिाांचे वाटप िेले नसल्याबाबत

(४०)

७७८२० (२१-०४-२०१७).

श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव) :

सन्माननीय शालेय शश्षणण

मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाशशक च्जल्ह्यातील मनमाड नगरपररषद शशक्षण मींडळामार्यत चालववल्या जाणा-या
मराठी व उदय ू माध्यमाच्या प्राथशमक शाळाींमध्ये शैक्षणणक वषय सींपत आले असताींना दे खील
ववदयार्थयाांना

पुरेशी

पुस्तकाींचे

वा्प

करण्यात

आले

नाही

अध्ययानामध्ये अडचणी यनमायण झाल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

त्यामुळे

ववदयार्थयाांच्या

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
आहे , चौकशीनुसार सींबधधताींवर शासनाने कोणती काययवाही केली वा करीत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३१३ (29)
श्री. ववनोद तावडे (१७-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
नाशशि शहरासह जिल्हयात ’’ आयएसआय ’’ चे मानाांिन ’’ बीएसआय ’’
चा परवाना असलेल्या उत्पादिाांिडून पारदशयि सीलबांद िारद्वारे
दिायहहन पाणी वविले िात असल्याबाबत

(४१)

७७८५३ (२०-०४-२०१७).

श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय अन्न व

औषध प्रशासन मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाशशक शहरासह च्जल्हयात ’’आयएसआय’’ चे मानाींकन ’’बीएसआय’’ चा परवाना
असलेल्या उत्पादकाींकडून पारदशयक सीलबींद जारदवारे दजायदहन पाणी ग्राहकाींना ववकले जात
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आयएसआय चे मानाींकन घेतलेल्या कींपन्याींनी जारच्या पाण्याचे उत्पादन सुरू
केल्यानींतर ते पाणी ठरवन
ू ददलेल्या यनकषाींप्रमाणेच ववतररत केले जाते ककीं वा नाही याबाबत

सींबधधत अन्न व औषध प्रशासन ववभागाकडून तपासणी होत नसल्याचे यनदशयनास आले, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुषींगाने

नागररकाींना

शुध्द

पाणी

शमळण्याकररता

व

सींबींधधत

कींपन्याींवर

कारवाई

करण्याकररता कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. धगरीश बापट (१९-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उदभवत नाही.
(३) प्रश्न उदभवत नाही.
(४) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
आयसीटी योिने अांतगयत मांिुर शाळाांना अद्यापही योिनेचा लाभ शमळाला नसले बाबत
(४२)

७८४८५ (२०-०४-२०१७).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :

सन्माननीय

शालेय शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) केंद्र शासनाच्या आयसी्ी योजने अींतगयत राज्यातील ्प्पा क्रमाींक ३, ४, व ५ अींतगयत
ववववध शाींळाना सन २०१५ व सन २०१६ मध्ये मान्यता दे ण्यात आलेली आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, मान्यता दे ऊन दे खील या योजने अींतगयत राबवावयाच्या यनववदा प्रकक्रयेस
वारीं वार ववलींब होत असल्याने अदयापही या शाळाींना योजनेचा लाभ शमळालेला नाही, हे ही खरे
आहे काय.
(३)
(४)

असल्यास, याप्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१५-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे
(२) व (३) आयसी्ी ्प्पा ३ ची अींमलबजावणी सुरु आहे . ्प्पा ४ व ५ ची यनववदा प्रकक्रया
सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
डडिसळ (ता.िियत,जि.रायगड) येथे सीलबांद पाण्याच्या बाटलीत डास आढळून आल्याबाबत
(४३)

७८७९८ (२०-०४-२०१७).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय अन्न व

औषध प्रशासन मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) डडकसळ (ता.कजयत,च्ज.रायगड)

येथील ककशोर गायकवाड याींनी ददनाींक ५ जानेवारी,२०१७

रोजी वा त्या सुमारास दक
ु ानातून खरे दी केलेल्या सीलबींद पाण्याच्या बा्लीत
आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

सीलबींद पाण्याच्या

बा्लीमधन
ू

आरोग्यास धोका यनमायण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदर

प्रकरणी

शासनाने चौकशी

डास आढळून

डास यनघाल्यामळ
ु े नागररकाींच्या
केली

आहे

काय,त्यात

काय

आढळूनआले,त्यानुषींगाने उक्त पाण्याच्या बा्ल्या पुरवठा करणा-या कींपनीवर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (१९-०६-२०१७) : (१) दद. ०६/०१/२०१७ रोजी सीलींबद पाण्याच्या बा्लीत
डास आढळून आल्याची बातमी स्थायनक वत्ृ तपत्रात प्रशसध्द झाल्यावरून अन्न व औषध
प्रशासनाच्या यनदशयनास आले होते.
(२) हे खरे नाही.
(३)

वत्ृ तपत्रात प्रशसध्द झालेल्या बातमीच्या अनष
ु ींगाने अन्न व औषध प्रशासनाव्दारा ज्या

उत्पादकाच्या पाण्याच्या बा्लीत डास आढळून आल्याची बातमी प्रशसध्द झाली होती त्या

उत्पादकाकडून उत्पाददत करण्यात येणा-या पाण्याचे नमुने ववश्लेषणासाठी पाठववण्यात आले

आहे त. प्रयोगशाळे च्या दद. ०१/०३/२०१७ च्या अहवालात सदरचे नमुने मानदाप्रमाणे नसल्याचे
नमद
ू करण्यात आले आहे . त्यानष
ु ींगाने सींबींधधताववरूध्द अन्न सरु क्षा व मानदे कायदा, २००६
अींतगयत न्याययनणयय ख्ला दाखल करण्याची काययवाही सुरू आहे .
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
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राज्यात मध्यान्ह भोिनयोिनेद्वारे ववद्यार्थयायनी घेतलेल्या भोिनाची दै नांहदन अचूि माहहती
शाळाांना एसएमएस, ॲप आणण ऑनलाईन पध्दतीने शासनाला िळववण्याबाबत

(४४)

८०८५६

(मुांबादे वी) :

(२०-०४-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

श्री.अशमन

सन्माननीय शालेय शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पटे ल

(१) राज्यात मध्यान्ह भोजनयोजनेदवारे दररोज ककती ववदयार्थयायनी भोजन घेतले याची
दै नींददन अचूक मादहती शाळाींना एसएमएस, ॲप आणण ऑनलाईन पध्दतीने शासनाला
कळववण्याचे बींधनकारक केले असल्याचे माहे

नोव्हें बर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान

यनदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या योजनेची प्रभावी अींमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही
केली आहे वा करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२) सदर योजनेच्या प्रभावी अींमलबजावणीसाठी वेब पो्य ल तयार करण्यात आले आहे . सदर
वेब पो्य लअींतगयत स्वयींचशलत सींयनयींत्रण प्रणाली ववकशसत केली आहे .
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
नवी मुांबई हदघा येथील झोपडपट्टीमध्ये अवैध औषधाांचा साठा सापडल्याबाबत
(४५)

८१७२९ (२०-०४-२०१७).

श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :

सन्माननीय अन्न व औषध

प्रशासन मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ददघा (नवी मुींबई) येथील जागेमध्ये अयतक्रमण केलेल्या झोपडपट्टीवर अयतक्रमण

ववभागाकडून कारवाई करतेवेळी मोठ्या प्रमाणात औषधाींचा साठा सापडल्याची बाब ददनाींक ११
र्ेब्रुवारी, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास यनदशयनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर साठ्यामध्ये कॅन्सर या आजारावर दे ण्यात येणारी औषधे सापडली आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले
व त्यानष
ु ींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (१९-०६-२०१७) : (१)
आशयाची बातमी प्रशसध्द झाली होती.
(२)

हे खरे नाही.

दद. ११/०२/२०१७ रोजीच्या सकाळ वत्ृ तपत्रात सदर
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(३)

वत्ृ तपत्रात प्रशसध्द झालेल्या बातमीच्या अनुषींगाने अन्न व औषध प्रशासनाव्दारे सदर

दठकाणी चौकशीस्तव पाहणी करण्यात आली. त्यात असे यनदशयनास आले की, सदर दठकाणी
भींगारचे दक
ु ान होते

ते अयतक्रमण ववरोधी पथकाने ह्ववले असल्याने तेथे भींगारच्या वस्तू

उदा. प्लॅ स््ीक, रद्दी, काचेच्या ररकाम्या बा्ल्या यत्यादी ववखरु लेल्या च्स्थतीत
आल्या.

आढळून

(४) प्रश्न उध्भवत नाही.
___________
राज्यातील ववनाअनुदातनत शाळाांचे वेतन सुरु िरण्याबाबत
(४६)

८२६४२ (२०-०४-२०१७).

श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर) :

सन्माननीय

शालेय शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ववनाअनुदायनत शाळाींमधील शशक्षकाींचे वेतन ददनाींक १ सप््ें बर, २०१६ पासून
सुरु करण्याचे आदे श शशक्षण ववभागाने ददले असल्याचे माहे र्ेब्रव
ु ारी, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान यनदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात अनेक दठकाणी शशक्षणाधधकारी कायायलयाकडून शशक्षकाींची अडवणक
ू
होत असून वेतन शमळण्यास ववलींब होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभायत शासनाने चौकशी करुन या ववनाअनुदायनत शाळाींमधील शशक्षकाींचे
वेतन ववनाववलींब व्हावे यासाठी कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) : (१), (२) व (३) ददनाींक १४ जून, २०१६ पूवी अनुदानास
पात्र घोवषत करण्यात आलेल्या शाळाींना शासन यनणयय ददनाींक १९ सप््ें बर, २०१६ अन्वये २०
्क्के अनुदान मींजूर करण्यात आले.

तसेच, शासन यनणयय दद.१ र्ेब्रुवारी, २०१७ अन्वये पात्र

शाळाना अनुदान ववतरीत करण्यात आलेले आहे.
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
रत्नाधगरीत मधील धथबा पॅलेस पररसरात सरू
ु असलेले शासिीय तां्र तनिेतन (पॉशलटे जक्नि)
बांद िरून त्याऐविी डडग्री िॉलेि उभारणार असल्याबाबत.

(४७) ८२६५९ (२०-०४-२०१७).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय उच्च व तां्र  शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी च्जल्हयातील धथबा पॅलेस पररसरात गत अनेक वषाांपासून सुरू असलेले शासकीय
तींत्रयनकेतन (पॉशल्े च्क्नक) बींद करून त्याऐवजी शासन डडग्री कााॅलेज उभारणार असल्याने

ददनाींक ९ र्ेब्रुवारी २०१७ रोजी वा त्या सुमारास च्जल्हाधधकारी कायायलयावर मोचाय काढला
होता, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, शासनाच्या या यनणययाला येथील ववदयार्थयाांनी तीव्र ववरोध केला असून

शासकीय तींत्रयनकेतन सोबत डीग्री कााॅलेजही सुरू राहावे अशी मागणी ववदयार्थयाांनी केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त मागणीनुसार शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?

श्री. ववनोद तावडे (१३-०६-२०१७) : (१) होय.
(२) होय.
(३) सन २०१५-१६ या शैक्षणणक वषायकरीता राज्यातील शासकीय व शासन अनुदायनत

अशभयाींत्रत्रकी पदववका महाववदयालयातील पदववका अभ्यासक्रमाची एकूण २२८१० यतकी प्रवेश
क्षमता आहे.
आहे त.

त्यापैकी १९९७० यतक्या जागा भरलेल्या असून २८४० यतक्या जागा ररक्त

ववववध पदववका अभ्यासक्रमाींच्या अींयतम वषायत शशकणाऱ्या एकूण ववदयार्थयाांपैकी

९०% पेक्षा जास्त ववदयाथी अशभयाींत्रत्रकी महाववदयालयातील अभ्यासक्रमाींना थे् दववतीय
वषायसाठी प्रवेश घेण्यास यच्िुक असतात.

राज्यातील प्रत्येक ववदयापीठ क्षेत्रात एक शासकीय

अशभयाींत्रत्रकी महाववदयालय असावे असे शासनाचे धोरण आहे.

नवीन स्वतींत्र शासकीय

अशभयाींत्रत्रकी महाववदयालयाची यनशमयती करावयाची झाली तर त्यास प्रथम चार वषायकरीता
सम
ु ारे रु.७२ को्ी यतका खचय अपेक्षीत आहे .

सदर वस्तुच्स्थती ववचारात घेऊन शासनाच्या

उपलब्ध साधन सींपत्तीचा व मनषु यबळाचा जास्तीतजास्त वापर करुन अल्प खचायत शासकीय
तींत्रयनकेतनातील पदववका अभ्यासक्रम ्प्प्या ्प्प्याने बींद करुन श्रेणीवधयनाने अशभयाींत्रत्रकी
महाववदयालय सुरू करण्याचा शासनाने यनणयय घेतला आहे.

तसेच सदर दठकाणी पदववका महाववदयालयाबरोबरच पदवी महाववदयालयही चालू

करण्याबाबत शासन प्रयत्नशशलआहे .
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________
सावव्र ीबाई फुले पुणे ववद्यापीठ िुलगुरूचा बायोडाटा चुिीचा असल्याबाब
(४८)

८४१५१ (२०-०४-२०१७).

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय उच्च व

तां्र  शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साववत्रीबाई र्ुले पुणे ववदयापीठाचे कुलगुरू डॉ.वासुदेव गाडे याींनी ददलेल्या बायोडा्ामधील

पे्ीं्,काही शैक्षणणक प्रकल्प,पीएचडी गाईड,सींशोधन अशा ववववध बाबीींमध्ये चुकीची व ददशाभूल
करणारी मादहती असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान यनदशयनास आले, हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार कोणती काययवाही

केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३१३ (34)

श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
___________
वणी (जि. यवतमाळ) शहरालगत असलेल्या िोळसा साईंडीग वरील िोळशाच्या
हढगाऱ्यामळ
ु े पयायवरणावर ववपररत पररणाम होत असल्याबाबत
(४९)

८४३७३ (२०-०४-२०१७).

श्री.सांजिवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी) :

सन्माननीय पयायवरण

मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वणी (च्ज. यवतमाळ) शहरातील रे ल्वे स््े शन लगत असलेल्या कोळसा साईडीींग वरील
कोळशाचे दढगाऱ्याींचे रे ल्वे व्दारे होणा-या वाहतक
ु ीमळ
ु े शहरावर व

रे ल्वेस््े शन लगत असलेल्या

नागररकाींवर प्रदष
ू णाचा ववपरीत पररणाम होत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रे ल्वे साईडीींग उक्त यनवासी वस्तीपासुन दरू नेण्याची शासनाची काही
योजना आहे काय,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (१४-०६-२०१७) :(१)
शहरालगत आहे .

हे अींशत: खरे आहे . वणी रे ल्वे साईडीींग ही वणी

वणी रे ल्वे साईडीींग येथे वेकोशलच्या खाणीतील कोळसा रकव्दारे वाहतूक

करून साठवला जातो व रे ल्वे वॅगन्समध्ये भरून रे ल्वे मागायने पाठववला जातो. कोळसा रक
मधून उतरववताना तसेच वॅगन्समध्ये भरताना कोळशाची धुळ पररसरात पसरते.

च्जल्हा

आरोग्य अधधकारी यवतमाळ याींच्या ददनाींक १८.०३.२०१७ च्या अहवालान्वये, कोळशाच्या रे ल्वे
साईडीींगमुळे रे ल्वेस््े शन लगत असलेल्या नागररकाींवर या प्रदष
ू णाचा त्रास

होत असल्याचे

कळववले आहे.

(२) व (३) ही बाब रे ल्वेच्या अखत्यारीतील आहे.
___________
लातरू येथील महहला तां्र तनिेतन ववद्यालय सरु
ु ठे वणे बाबत
(५०)

८४४९५ (२०-०४-२०१७).

श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय उच्च व

तां्र  शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातूर येथील शासकीय यनवासी मदहला तींत्रयनकेतन ववदयालय बींद करण्याचा शासनाने
ददनाींक ४ ऑक््ोंबर, २०१६ रोजी घेतलेला यनणयय रद्द करून सदर मदहला साठी असलेले स्वतींत्र

ववदयालय सुरु ठे वण्याबाबत लातूर ग्रामीण येथील स्थायनक लोकप्रयतयनधधनी ददनाींक ३०
डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास मा.पालकमींत्री,लातूर याींच्याकडे यनवेदनादवारे मागणी केली
आहे , हे खरे आहे काय.
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(२)

असल्यास, सदर

शासकीय

यनवासी

मदहला

तींत्रयनकेतन

ववदयालय

बींद

करण्याची

सवयसाधारण कारणे काय आहे त,
(३)

असल्यास, शासनाने मराठवाड्यातील ववदयार्थयाांची व पालकाींची होत असलेली मागणी

लक्षात घेता सदर ववदयालय मल
य त सुरु ठे वण्याबाबत कोणती काययवाही
ु ीींच्या सोयीसाठी पूवव
केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१३-०६-२०१७) : (१) होय,
(२) व (३) सन २०१५-१६ या शैक्षणणक वषायकरीता राज्यातील शासकीय व शासन अनुदायनत

अशभयाींत्रत्रकी पदववका महाववदयालयातील पदववका अभ्यासक्रमाची एकूण २२८१० यतकी प्रवेश
क्षमता आहे .
आहे त.

त्यापैकी १९९७० यतक्या जागा भरलेल्या असून २८४०

यतक्या जागा ररक्त

ववववध पदववका अभ्यासक्रमाींच्या अींयतम वषायत शशकणाऱ्या एकूण ववदयार्थयाांपैकी

९०% पेक्षा जास्त ववदयाथी अशभयाींत्रत्रकी महाववदयालयातील अभ्यासक्रमाींना थे् दववतीय
वषायसाठी प्रवेश घेण्यास यच्िुक असतात.

राज्यातील प्रत्येक ववदयापीठ क्षेत्रात एक शासकीय

अशभयाींत्रत्रकी महाववदयालय असावे असे शासनाचे धोरण आहे.

नवीन स्वतींत्र शासकीय

अशभयाींत्रत्रकी महाववदयालयाची यनशमयती करावयाची झाली तर त्यास प्रथम चार वषायकरीता
सुमारे रु.७२ को्ी यतका खचय अपेक्षीत आहे .

सदर वस्तुच्स्थती ववचारात घेऊन शासनाच्या

उपलब्ध साधन सींपत्तीचा व मनषु यबळाचा जास्तीतजास्त वापर करुन अल्प खचायत शासकीय
तींत्रयनकेतनातील पदववका अभ्यासक्रम ्प्प्या ्प्प्याने बींद करुन श्रेणीवधयनाने अशभयाींत्रत्रकी
महाववदयालय सुरू करण्याचा शासनाने यनणयय घेतला आहे.

तसेच सदर दठकाणी पदववका महाववदयालयाबरोबरच पदवी महाववदयालयही चालू

करण्याबाबत शासन प्रयत्नशशलआहे .
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

