अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३४७ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

नवी मांबई खाडी किनाऱ्यावरील मासेमारी धोक्यात आली असल्याबाबत
(१)

४०४६७ (२०-०४-२०१६).

श्री.अतल भातखळिर (िाांददवली पव
ू )व :

सन्माननीय

पयाववरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नवी मींब
ु ई खाडी ककनाऱ्यावर मासेमारी करणाऱ्या आगरी व कोळी लोकाींची मासेमारी

खाडीतील प्रदष
ू णामुळे व वन खात्याच्या आडकाठीमुळे धोक्यात आली असल्याचे माहे डडसेंबर
२०१५ मध्ये ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खाडीचे वाढत्या प्रदष
ू णाचे नेमके काय कारणे आहे त,
(३) असल्यास, स्थाननक मासेमारी याींच्यावर

बेकारी सींक् येऊ नये व त्याींना र्ासनाकडून

त्रास होऊ नये म्हणून कोणत्या उपाययोजना करण्यात येणार आहे ,

(४) तसेच, खाडीचे प्रदष
ू णास कारणीभूत असणाऱ्या कींपन्या, सींस्थाींवर ननबंध घालण्यात येणार
आहे काय,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (०९-०८-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) नवी मुींबई पररसरातील औद्योगगकरण व नागरीकरण या क्षेत्रातून ननमाशण
होणाऱ्या साींडपाण्यावर योग्य त्या प्रमाणात प्रकिया केली जाते. नवी मुींबई पररसरात प्रामुख्याने
खाडी ककनारा लाभलेला असन
ू खाडीच्या पाण्याची गण
ु वत्ता खाल्यावल्याचे ददसन
ू येत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३४७ (2)
राजिीय ववद्याथी सांघटनेमार्वत रत्नाधिरी, जजल्हाधधिारी िायावलयावर
िाढण्यात आलेल्या मोचावबाबत
(२)

४२८०२ (१५-०५-२०१६).

श्री.किसन िथोरे (मरबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.सरे श

लाड (िजवत), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्री.पाांडरां ि बरोरा (शहापरू ), श्री.मिरां द जाधव-

पाटील (वाई), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.शामराव ऊर्व बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर),
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे िाव), श्री.हसन मश्रीर् (िािल), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.नरहरी
झिरवाळ (ददांडोरी), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.भास्िर जाधव (िहािर),
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राणाजिजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील ववद्यार्थयांच्या ववववध समस्या, प्रश्न इ. प्रलींबबत मागण्याींवर तात्काळ ननणशय
घेण्याबाबत एका राजकीय ववद्याथस सींघ्नेमाफतशत माहे जानेवारी, २०१६ च्या पदहल्या
सप्ताहात रत्नागगरी, जजल्हागधकारी कायाशलयावर मोचाशचे आयोजन करण्यात आले होते, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, सदर सींघ्नेच्या समस्या प्रश्न व प्रलींबबत मागण्या कोणकोणत्या आहे त,
(३) असल्यास, सदर सींघ्नेच्या समस्या प्रश्न व प्रलींबबत मागण्या सोडववण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०५-०८-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िोल्हापूर जजल््यातील वेतनेत्तर अनदानास पात्र ठरलेल्या
माध्यशमि शाळाांना अनदान शमळण्याबाबत

(३)

४६२९८ (१२-०५-२०१६).

श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हापरू जजल््यातील ६७९ अनद
ु ााननत माध्यममक र्ाळाींपैकी २४८ र्ाळा वेतनेत्तर
अनुदानास पात्र ठरल्या परीं तु वेतनेत्तर अनुदान ममळाले नसल्याने या र्ाळाींना मूलभूत सुववधा
पुरववण्यात अडचणी आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या र्ाळाींना वेतनेत्तर अनुदान न दे ण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, या र्ाळाींना वेतनेत्तर अनद
ु ान दे ण्याबाबत कोणती कायशवाही करण्यात आली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३४७ (3)
श्री. ववनोद तावडे (२५-०९-२०१७) :(१) नाही. ६७९ पैकी ४३१ पात्र र्ाळाींना वेतनेत्तर अनुदान
ववतरीत करण्यात आलेले आहे.

(२) व (३) पात्रतेचे ननकष पूणश न करणा-या र्ाळाींना वेतनेत्तर अनुदान अनुज्ञेय नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
चाळीसिावसह भडिाव व पाचोरा (जज.जळिाव) तालक्यातील जजल्हा पररषद शाळामध्ये ित
चार वषावत तब्बल २४०९ ववद्याथाांची िळती िाल्याबाबत
(४)

४९५२८ (२५-०५-२०१६).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चाळीसगावसह भडगाव व पाचोरा तालुक्यातील (जज.जळगाींव) जजल्हा पररषद र्ाळाींमध्ये

गत चार वषाशत तब्बल २४०९ ववद्याथांची गळती झाल्याचे माहे फतेब्रुवारी, २०१६ च्या सुमारास
ननदर्शनास आले हे खरे आहे काय,

(२) तसेच काही जजल्हा पररषदे च्या र्ाळा बींद पडण्याच्या मागाशवर आहे त , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, या ववद्याथस गळतीचे कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२५-०९-२०१७) :(१), (२) व (३) नाही.
(४) जळगाव जजल््यात चाळीसगाव, भडगाव व पाचोरा तालुक्यात दद. ४ जुल,ै २०१५ रोजी
एक ददवसीय सवेक्षण ववभागामाफतशत करण्यात आले होते. या सवेक्षणामध्ये तीनही तालुक्याींत
ममळून ३८८ र्ाळाबा्य ववद्याथस सापडले होते. त्यापैंकी ३१८ ववद्यार्थयांना र्ाळे त दाखल
करुन घेण्यात आले आहे . ववद्यार्थयांची गळती रोखण्यासाठी जजल्ृयात पालक भे् अमभयान

राबववण्यात आले असून, या अमभयानात सतत गैरहजर राहणाऱ्या ववद्यार्थयाशााच्या पालकाींना
भे्ून त्याींना र्ाळे त दाखल करण्यात आले आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
बहाळ िसबे (ता.पाचोरा, जज.जळिाांव) येथील पाण्याच्या टािीची दरवस्था िाल्याबाबत
(५)

५२४६९ (२५-०४-२०१६).

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसिाव) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरवठा व

(१) बहाळ कसबे (ता.पाचोरा, जज.जळागाींव) येथील पाण्याची ्ाकी जुनी झालेली असुन
कोसळण्याची र्क्यता ननमाशण झाली आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ३४७ (4)

(२) असल्यास, सदर पाण्याच्या ्ाकीची र्ासनाने पाहणी केली आहे काय व पाहणीचे ननषकषश
काय आहे त त्यानस
ु ार सदर गावास दस
ु री पाण्याची ्ाकी बाींधून गावकऱ्याींचा पाण्याचा प्रश्न
सोडववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०८-०८-२०१७) :(१) होय.
(२) सदर पाण्याच्या ्ाकीचा ्ॉप स्लॅ ब कोसळला असन
ू कॉलम व बीमला िॅक गेलेले आहे त.

याबाबत एस.एस.व्ही.पी.कॉलेज ऑफत इींजजननयररींग धुळे या कॉलेजच्या स्रक्चरल इींजजननयर
याींनी सदरील पाण्याच्या ्ाकीची पहाणी केली असून त्याींच्या अहवालानुसार पाण्याची ्ाकी

पाडण्याबाबत त्याींनी मर्फतारस केली आहे . बहाळ कसबे गावास दस
ु री नव्याने ्ाकी बाींधणेबाबत
दे खभाल व दरु
ु स्ती अींतगशत कायशवाही करुन गावकऱ्याींचा पाण्याचा प्रश्न सोडववण्यात येणार
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्याच्या शशक्षण ववभािाच्या १९८६ च्या शासन ननणवयान्वये १२ वी पयांत
मलीांना मोर्त शशक्षण दे ण्यातबाबत
(६)

५६२३७ (२२-०८-२०१६).

श्री.बाबराव पाचणे (शशरुर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

(१) राज्याच्या मर्क्षण ववभागाने १९८६ मध्ये ननगशममत केलेल्या र्ासन ननणशयानुसार १२ वी
पयंत मुलीींना मोफतत मर्क्षण दे ण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मोफतत मर्क्षण केवळ ३०० रुपयाींच्या र्ुल्कापयंतच मयाशददत असून, प्रत्यक्षात
महाववद्यालय ववद्याथींनीकडून प्रयोगर्ाळा ते ओळखपत्राच्या कारणाींस्तव ५०० ते २५००

रुपयाींपयंतचे र्ुल्क आकारत असल्याचे ददनाींक २५ मे, २०१६ मध्ये वा त्या सुमारास
ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील अनद
ु ानीत व ववनाअनुदानीत ववद्यालयामध्ये ववद्याथींनीकडून
जनशल फती, लायब्रर फती, लॅ बोरे ्री फती, जजमखाना फती इत्याददच्या नावाखाली हजारो रुपयाींचे
र्ल्
ु क आकारत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२१-०८-२०१७) :(१) होय. दद. ६ माचश, १९८६ च्या र्ासन ननणशयान्वये इ. १२
वी पयंत मुलीींना मोफतत मर्क्षण दे ण्यात येत.े
(२) व (३) नाही.

वव.स. ३४७ (5)
सद्य:जस्थतीत इयत्ता १२ वी पयंतच्या ववद्यार्थयांनीींना र्ासन मान्य अनुदाननत

प्राथममक व उच्च माध्यममक र्ाळा, कननषठ महाववद्यालये यातील मुलीींना प्रवेर् फती, सत्र फती

व प्रयोगर्ाळा फती याींची प्रतीपूतस करण्याबाबत तसेच र्ासन मान्य अर्ासकीय ववना
अनद
ु ाननत प्राथममक र्ाळा, अर्ासकीय माध्यममक व उच्च माध्यममक र्ाळा/ कननषठ

महाववद्यालये यातील मल
ु ीींना मर्क्षण फती, सत्र फती व प्रयोगर्ाळा फती प्रमाणणत दरा इतकी

माफत करण्याचा ननणशय घेतला आहे . त्यानुसार प्रमाणणत दराच्या मयाशदेपयशत फती माफत करण्यात
येते.

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
लोहा-िांधार (जज.नाांदेड) तालक्यातील खासिी ववना अनदाननत शाळे त पदहली ते
आठवीपयांतच्या ववद्यार्थयाांना मोर्त पस्तिे दे णेबाबत
(७)

६०९५७ (२२-०८-२०१६).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायिाांव), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लोहा-कींधार (जज.नाींदेड) तालक्
ु यातील खासगी ववना अनद
ु ान र्ाळे त वषशभरात ववद्याथस

सींख्येचा मामसक अहवाल असलेल्या पदहली ते आठवीपयंतच्या ववद्यार्थयांचे मर्क्षण वाया जावू
नये यासाठी मोफतत पुस्तके द्यावीत, अर्ी मागणी रासपचे जजल्हाध्यक्ष याींनी मर्क्षण
ववभागाकडे केली असल्याचे माहे मे, २०१६मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करणार आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२५-०९-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) सवश मर्क्षा अमभयान या केंद्रपरु स्कृत योजनेंतगशत मोफतत पाठ्यपस्
ु तके योजना राबववण्यात

येते. सदर योजनेंतगशत केंद्रर्ासनाच्या मागशदर्शक सच
ू नाींनस
ु ार इ. १ ली ते ८ वी मधील खाजगी
अनुदाननत व अींर्त: अनुदाननत, र्ासनाच्या व स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या र्ाळा इ. मधील
ववद्यार्थयांना मोफतत पाठ्यपुस्तकाींचे ववतरण करण्यात येत.े
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राष्ट्रसांत तिडोजी महाराज नािपरू ववद्यापीठात ववत्त व लेखा अधधिाऱ्याची
ननयमबाहय ननयक्तीबाबत

(८)

६४२१८ (२२-०८-२०१६).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राषरसींत तुकडोजी महाराज नागपूर ववद्यापीठात ववत्त व लेखा अगधकारी पदासाठी पात्र

नसतानासुध्दा श्री दहवसे याींची करण्यात आलेली ननयुक्ती ननयमबाहय असल्याचा आरोप
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लेखी

पत्राव्दारे

उच्च

मर्क्षण सहसींचालकाींनी

नागपूर

ववद्यापीठाचे

कुलगुरींना

कळववले

असल्याचे ददनाींक ३० जून, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, नागपरू ववद्यापीठात ददनाक २८ जन
ू , २०१६ रोजी ववत्त व लेखा अगधकारी
पदाच्या ननवडीबाबत व्यवस्थापन पररषदे ची चचाश सुर असताींना उच्च मर्क्षण सहसींचालकाींनी

श्री दहवसे याींच्या अहशतेच्या कागदपत्राची मागणी केली असता सदर कागदपत्र दाखववण्यात
आले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, र्ासनाने या

प्रकरणाची चौकर्ी करन सींबगधतावर कोणती कायशवाही केली वा

करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२२-०८-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय हे खरे आहे .
(३) डॉ. राजू दहवसे, ववत्त व लेखागधकारी राष्सींत तुकडोजी महाराज नागपूर ववद्यापीठ,

नागपूर याींच्या ननयुक्तीसींदभाशत ववभागीय सहसींचालक, उच्च मर्क्षण, नागपूर याींनी घेतलेले
आक्षेप तसेच AICTE च्या ददनाींक ३१.०७.१९९५ व ववद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या ददनाींक

१४.१०.२०१३ च्या पत्रातील तरतद
ु ी आणण ननवड सममतीच्या मर्फतारर्ी ववचारात घेऊन महाराषर
ववद्यापीठ अगधननयम-१९९४ मधील कलम २० (१) बी नुसार ववद्यापीठाच्या व्यवस्थापन

पररषदे ने ददलेल्या मान्यतेनुसार डॉ. दहवसे याींची ननयुक्ती ननयमानुसार असल्याचे आढळून
आले.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

लातूर (जज.लातूर) शहरात अल्पसांख्याि मलीांच्या वसनतिह
ृ ासाठी
ननधी उपलब्ध िरुन दे णेबाबत

(९)

६५०९५ (१६-१२-२०१६).

श्री.अशमत ववलासराव दे शमख (लातूर शहर), श्री.नसीम खान

(चाांददवली), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी), डॉ.सांतोष टारर्े
(िळमनरी) : सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

लातरू

(जज.लातरू )

र्हरात

अल्पसींख्याींक

समाजातील

मल
ु ीींचे

मर्क्षणातील

प्रमाण

वाढववण्यासाठी र्ासनाने स्वतींत्र वसतीगह
ृ बाींधकामासाठी रपये ५ को्ीींचा ननधी मींजूर केला, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास,सदरच्या वसतीगह
ृ ाचे बाींधकाम माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये सुर करण्यात आले

असन
ू , ननधी अभावी गत तीन मदहन्यापासन
ू बींद असल्याची बाब माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये
वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,याबाबत मा.ववरोधी पक्षनेता ववधानसभा याींनी ददनाींक १० ऑक््ोबर, २०१६ रोजी
वा त्या सम
ु ारास मा.मर्क्षण मींत्री याींना ननधी उपलब्ध करन दे ण्याबाबत ववनींती केली आहे , हे
ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व
त्यानुसार उपरोक्त वसतीगह
ृ ाच्या बाींधकामासाठी पुरेसा ननधी दे ण्याबाबत कोणती कायशवाही
केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०८-०८-२०१७) :(१) अींर्त: खरे आहे. रु.४.९८ को्ी इतक्या रक्कमेच्या
वसतीगह
ृ ाच्या बाींधकाम अींदाजपत्रकास प्रर्ासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे .

(२) नाही. याकररता दद.१० सप््ें बर, २०१५ रोजीच्या र्ासन ननणशयान्वये रु.१.०० को्ी इतका
ननधी ववतररत करण्यात आला होता. त्यापैकी रु.६५.०० लाख इतका ननधी खचश झाला आहे.
सदर वसतीगह
ृ ाचे बाींधकाम प्रगतीपथावर आहे.
(३) नाही.

(४) र्ासन ननणशय दद.१५/३/२०१७ अन्वये लातूर येथील वसतीगह
ृ ाच्या बाींधकामासाठी रु.२५.००
लाख इतका ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िोल्हापरू , साांिली, सातारा, सोलापरू , रत्नाधिरी व शसांधदिव या जजल््यात
उभारण्यात येत असलेल्या किडा सांिलाच्या सरक्षेबाबत

(१०)

६५८३३ (१६-१२-२०१६).

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
िीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) कोल्हापूर, साींगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागगरी व मसींधुदग
ु श या जजल््यातील किडा
सींकुलाच्या पदहल्या ्प्प्याचे काम पूणत्श वास येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर किडा सींकुलाींना सुरक्षा रक्षक नसल्याने आजूबाजूच्या पररसरातील लोकाींनी
कचरा ्ाकल्याचे तसेच भ्की जनावरे तेथे कफतरत असल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, र्ासनाने या किडा सींकुलातील समस्याींबाबत तसेच सुरक्षा यींत्रणा कायाशजन्वत
करण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१६-०९-२०१७) :(१) होय, हे अींर्त: खरे आहे .
जजल्हा िीडा सींकुल, साींगली, सातारा व सोलापूर काम पूणश झालेले असून वापर सुरु आहे .

तसेच, रत्नागगरी व मसींधुदग
श े काम पदहल्या ्प्प्याचे काम झालेले असन
ु च
ू सींकुलाचा वापर सुरु
आहे .

कोल्हापूर येथील जजल्हा िीडा सींकुलाचे रुपाींतर ववभागीय िीडा सींकुल म्हणून करण्यास

र्ासन मान्यता दे ण्यात आली आहे .
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(२) हे खरे नाही.
(३) कोल्हापूर, साींगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागगरी व मसींधुदग
ु श जजल्हा िीडा सींकुल सममतीच्या
माफतशत सुरक्षा रक्षक कायशरत आहेत.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील सांिणि शशक्षिाांनी आपल्या ववववध मािण्याांसाठी मांबईतील
आिाद मैदानामध्ये िाढलेला मोचाव
(११)

६६१४५ (०५-०१-२०१७).

श्री.किसन

िथोरे

(उस्मानाबाद) :

(मरबाड),

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा), श्री.अजजत पवार (बारामती),
श्री.पाांडरां ि

बरोरा

(शहापूर),

श्री.राणाजिजीतशसांह

पाटील

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सींगणक मर्क्षकाींनी आपल्या ववववध मागण्याींसाठी ददनाींक २२ ऑगस््, २०१६
रोजी वा त्या सुमारास
हे खरे आहे काय,

मुींबईतील आझाद मैदानामध्ये धडक मोचाश काढून आींदोलन केले होते,

(२) असल्यास, सींगणक मर्क्षकाींच्या मागण्याींचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे व त्यानस
ु ार
राज्यातील सींगणक मर्क्षकाींच्या समस्या सोडववण्यासाठी कोणती आवश्यक कायशवाही करण्यात
आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०५-०८-२०१७) :(१) राज्यातील सींगणक मर्क्षकाींच्या ववववध मागण्याींबाबत
दद.०७/११/२०१६ रोजीचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे.
(२) व (३) ननयममत वेतन दे ण,े भ.नन.नन. पावत्या दे ण,े सेवापुस्तके दे ण,े कायमस्वरुपी सेवेत

सामावून घेण,े रजा ववषयक लाभ दे ण,े वेतनश्रेणी लागू करणे, वरीषठ / ननवड श्रेणी लागू
करणे, सेवाींतगशत बीएडची सवु वधा करणे, सींचमान्यतेत समावेर् करणे इ. मागण्याींसाठी
आयसी्ी ननदे र्काींकडून पाठपुरावा करण्यात येत आहे .

आयसी्ी ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात Built, Own, Operate and Transfer

(BOOT MODEL) तत्वावर ५ वषे कालावधीसाठी ननववदे द्वारे ननयुक्त करण्यात आलेल्या
एजन्सीद्वारे राबववण्यात येते. ननववदे नुसार ननवडण्यात आलेल्या एजन्सी समवेत झालेल्या
करारानस
ु ार

सींगणक ननदे र्क कींत्रा्ी तत्वावर सींबींगधत एजन्सीकडून ननयक्
ु त करण्यात येतात.

आयसी्ी योजनेच्या ्प्पा २ व ३ अींतगशत एजन्सीबरोबर करण्यात आलेल्या करारनाम्यानस
ु ार
सींगणक ननदे र्काींना अदा करावयाचे मानधन, प्रॉजव्हडीं् फतींड, व्यवसायकर इ. ची जबाबदारी
सींबींगधत एजन्सीची आहे .
___________

वव.स. ३४७ (9)
राज्यातील पाशलिा शाळाांमधील ववद्याथीनीांना दे ण्यात येणारा
उपजस्थती भत्ता शमळाला नसल्याबाबत
(१२)

६८५४२ (१६-०१-२०१७).

श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले),

श्री.पाांडरां ि बरोरा (शहापरू ), श्री.नरहरी झिरवाळ (ददांडोरी), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्रा िळवा),

श्री.हसन मश्रीर् (िािल), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बािलाण), श्री.शामराव ऊर्व बाळासाहे ब
पाटील (िराड उत्तर), श्री.ददपि चव्हाण (र्लटण) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील

(१) राज्यातील पामलका र्ाळे तील ववद्याथसनीींची गळती थाींबावी म्हणन
दे ण्यात येणारा
ू
उपजस्थती भत्ता माहे ऑगस््, २०१६ अखेर ममळाला नसल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, पामलका र्ाळे तील मुलीींचा थकीत असलेला उपजस्थती भत्ता दे ण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२५-०९-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील शाळाबा्य मलाांच्या सवेक्षणाची नोंद शासनािडे नसल्याबाबत
(१३)

६९२३३ (०५-०१-२०१७).

श्री.राहल बोंद्रे (धचखली), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी), डॉ.सांतोष

टारर्े (िळमनरी), श्रीमती ननमवला िाववत (इितपूरी) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात राई् ्ू एज्युकेर्नच्या सेक्र्न ११ अींतगशत र्ाळाबा्य मुलाींचे सवेक्षण दरवषस
व्हायला हवे, प्रत्येक वषस अद्ययावत मादहती ममळायली हवी याबाबत र्ासनाने

स्थाननक

स्वराज्य सींस्थाींना काय ननदे र् ददले आहे त अर्ी ववचारणा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर
खींडपीठाने केली असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६

मध्ये वा

त्या दरम्याने ननदर्शनास आले

आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, खींडपीठाने केलेल्या ववचारणेनस
ु ार ननणशय घेऊन र्ाळाबाहय मुलाींचे सवेक्षण
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१६-०९-२०१७) :(१) होय.
(२) र्ासन पत्र ि. सींकीणश-२०१६/ प्र.ि.५७/एस.डी.४, दद. ९ डडसेंबर, २०१६ अन्वये सवश क्षेत्रीय
अगधका-याींना माहे जानेवारी, २०१७ ते फतेब्रव
ु ारी, २०१७ या कालावधीत आपापल्या जजल्हयातील

सवश र्ाळाबाहय मुलाींचा सचश करुन त्याींना मर्क्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करण्याबाबत व
सवश मुलाींची नोंद सरल प्रणालीत करण्याबाबत ननदे र् दे ण्यात आले आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३४७ (10)
अहमदनिर जजल््यात दोन लाख ववद्याथी आधारिाडावपासून वांधचत असल्याबाबत
(१४)

६९३८३ (०५-०१-२०१७).

श्री.वैभव वपचड (अिोले) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अहमदनगर जजल््यात दोन लाख ववद्याथस आधारकाडाशपासन
ू वींगचत असल्याचे माहे
ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामाफतशत चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार वींगचत मल
ु ाींना आधारकाडश दे णेबाबत
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०५-०८-२०१७) :(१) अींर्त: खरे आहे.
(२), (३) व (४) अहमदनगर जजल्हयात इ.१ ली ते १२ वी एकूण ववद्याथस सींख्या ९,५५,७६२

असून, त्यापैकी ८,५७,३३३ ववद्यार्थयांचे आधारकाडश काढून घेण्याबाबतची कायशवाही झाली आहे .
उवशररत ९८,४२९ ववद्यार्थयांचे आधारकाडशबाबत मा.ननवासी उप जजल्हागधकारी तथा जजल्हा

ननवडणक
ू अगधकारी, जजल्हागधकारी कायाशलय, अहमदनगर येथे तालक्
ु याचे ग्मर्क्षणागधकारी

पींचायत सममती सवश याींचे आढावा बैठकीमध्ये सवश ववद्यार्थयांचे आधारकाडश काढून घेणेबाबत
सवश सींबींगधत र्ाळे तील मुख्याध्यापक याींना आदे र् दे ण्याबाबत सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
त्यानुसार र्ाळा स्तरावर तसेच तालुका स्तरावर ववद्यार्थयांचे आधारकाडश काढून घेण्याबाबतची
कायशवाही सुरु आहे .

___________

परभणी जजल््यातील सवव घोवषत अघोवषत ववनाअनदानीत शाळे तील शशक्षिाांना
१०० टक्िे अनदान तात्िाळ ववतररत िरण्याबाबत

(१५)

७०६६१ (०५-०१-२०१७).
डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण

(१) परभणी जजल््यातील सवश घोवषत अघोवषत ववनाअनुदानीत र्ाळे तील मर्क्षकाींना १०० ्क्के
अनुदान तात्काळ ववतररत करावे, सवश मर्क्षकाींचे वेतन दरमहा एक तारखेलाच करावे व इतर

मागण्याींचे ननवेदन मर्क्षक भारती सींघ्नेच्या वतीने ददनाींक २१ ऑगस््, २०१६ रोजी वा
त्यासम
ु ारास जजल्हागधकारी परभणी याींना दे ण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागण्याींच्या सींदभाशत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१८-०९-२०१७) :(१) नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३४७ (11)
ग्रामीण व दिवम भािातील ववद्यार्थयाांना परीक्षा शल्िाची
रक्िम मार् िरण्याच्या ननणवयाबाबत
(१६)

७३८५२ (२०-०४-२०१७).

ववखे-पाटील (शशडी) :

श्री.अशमत ववलासराव दे शमख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

काय :-

(१) दषु काळग्रस्त भागातील ज्या ववद्यार्थयांनी माहे माचश, २०१६ मध्ये १० वी १२ वीची परीक्षा
ददली आहे त्याींचे परीक्षा र्ुल्क माफत करण्याचा ननणशय र्ासनाने घेतला असून त्यासाठी

आगथशक तरतूदही केली आहे मात्र सींबींधीत ववद्यार्थयांचे बँकेत खाते नसल्याने उक्त परीक्षा
र्ुल्क ममळाले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बँकेत खाते नसलेल्या ववद्यार्थयांचे परीक्षा र्ुल्क परत करु नये असा र्ासनाने
ननणशय घेतला असन
ू उक्त पररक्षा र्ुल्क ववद्यार्थयांना परत करण्यासाठी कालमयाशदा ठरवून
ददली आहे काय, तसेच र्ुल्काची रक्कम रोखीने दे णार आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कय आहे त ?
श्री.

ववनोद

तावडे

(१६-०९-२०१७)

:(१) व (२)

नाही. राज्यातील

्ीं चाईग्रस्त

भागातील

ववद्यार्थयांची (इयत्ता १० वी व इ.१२ वी) परीक्षा फती माफत योजनेसाठी राज्य मींडळास
र्ासनाने

एकूण ८,८६,४५४ ववद्यार्थयांसाठी रु.३१,४८,६६,५१०/-एवढी रक्कम मींजूर केली होती.

त्यापैकी एकूण ६,८६,५५३ ववद्यार्थयांची परीक्षा फती माफती/प्रनतपूतस करीता रु. २२,७७,३९,१३०/एवढी रक्कम खचश करण्यात आली आहे. उवशररत ववद्यार्थयांच्या परीक्षा फती प्रनतपत
ु सची
कायशवाही सुरु आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
एव्हॉन लाईर् सायन्सेस या िांपनीची तपासणी िरताना ननष्ट्िाळजीपणा िेल्याबद्दल अन्न व
औषध प्रशासनातील अधधिाऱ्याांववरुध्द िारवाई िरण्याबाबत
(१७)

७४५४५ (२०-०४-२०१७).

श्री.शरददादा सोनावणे (जन्नर) :
खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.सरदार ताराशसांह (मलांड), श्री.ननतेश राणे (िणिवली),
सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) ठाण्यात सापडलेल्या ‘इफतेडिन’या अींमली पदाथाशच्या कगथत साठयार्ी सींबींगधत असलेल्या
‘एव्हॉन लाइशफत सायन्सेस’ या कींपनीची तपासणी करताना दाखववलेल्या ननषकाळजीपणाबाबत
दक्षता अगधकारी हररर् बैजल याींनी आपला अहवाल र्ासनाकडे सादर केला असून सदर

अहवालानस
ु ार अन्न व औषध प्रर्ासनातील सात अगधकाऱ्याींववरध्द अींमली पदाथश प्रनतबींध
कायद्यातील ५९ अन्वये कारवाई करायची झाल्यास

याबाबत नारकोद्क्स कींरोल ब्युरो या

प्रागधकरणाचे अमभप्राय प्राप्त झाले आहे त, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३४७ (12)
(२) तसेच सदरहू कींपनीची तपासणी करताना दाखववलेल्या ननषकाळजीपणाबद्दल अन्न व
औषध प्रर्ासनातील सींबींगधत अगधकाऱ्याींवर कारवाई करण्यासाठी ववधी व न्याय ववभागाचे
अमभप्राय प्राप्त झाल्यानींतर कोणतीही सींददग्धता राहू नये म्हणून प्रकरण मा.महाअगधयोक्ता
याींचेकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रकरणी अमभप्राय प्राप्त झाले आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीश बापट (१५-०९-२०१७) :(१), (२) व (३) होय. त्यानष
ीं े आयक्
ु ग
ु त, अन्न व औषध
प्रर्ासन याींनी सदर प्रकरणातील कायदे व ताींबत्रक बाबीींचा अ्यास करुन ननषकषश साध्य

करण्याकररता ववधी, रसायनर्ास्त्राचा अ्यास असणारे प्राध्यापक व ताींबत्रक ज्ञान असणाऱ्या
व्यक्तीींचा समावेर् करुन दद.२०.०४.१७ रोजी सममती गठीत करण्यात आली असून, अन्न व
औषध प्रर्ासनाने या सममतीचा अहवाल दद.५.०६.२०१७ अन्वये र्ासनास सादर केला आहे .
सदर अहवालाबाबत आवश्यक कायशवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
शासनमान्य नसलेली िशसवव्ह शलपी इांग्रजी माध्यमाांच्या
शाळाांमध्ये शशिवली जात असल्यबाबत
(१८)

७४५६१ (२०-०४-२०१७).

श्री.मांिलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.अजय चौधरी

(शशवडी), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)व :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्य र्ासनाच्या इींग्रजी माध्यमाींच्या र्ाळाींमध्ये मोठ्या प्रमाणात र्ासनमान्य नसलेली
कमसशव्ह मलपी पदहलीपासन
ू च्या ववद्यार्थयांना मर्कवली जात असल्याचे ननदर्शनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त कमसशव्ह मलपी ववद्याथस आणण मर्क्षकाींना त्रासदायक असल्यामुळे सदर
मलपी रद्द करण्याबाबत मुींबई माध्यममक र्ाळा मुख्याध्यापक सींघ्नेने र्ासनाच्या मर्क्षण

ववभागाकडे ननवेदन दे ऊन मागणी केली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, र्ासनाने कमसशव्ह मलपी बींद करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे, तसेच कायशवाहीची सद्यःजस्थती काय आहे वा यासाठी ककती कालावधी लागणार
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१६-०९-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ३४७ (13)
चांद्रपूर जजल््यातील िावाांमध्ये दवू षत व फ्लोराईडयक्त पाणी परवठा होत असल्याबाबत
(१९)

७६०२५ (२०-०४-२०१७).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अब्दल सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी), श्री.सननल िेदार
(सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी) :

सन्माननीय पाणीपरवठा व स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर जजल््यातील ३७२ गावे फ्लोराईड युक्त पाण्याने बागधत असन
ू पुण्याच्या भज
ू ल
सवेक्षण

ववकास

यींत्रणेच्या

सींचालकाींकडे

असलेल्या

नोंदीनस
ु ार

४८८

गावाींमध्ये

दवु षत

पाणीपुरवठा होत असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त दठकाणच्या फ्लोराईड युक्त ववषारी पाणी वपण्यामुळे हजारो लोकाींना
फ्लोरोमसस व अस्थीव्यींगासह इतर आजाराची लागण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने

चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

त्यानस
ु ार प्रदष
ु ण कमी करण्याच्या दृष्ीने व र्ध्
ु द पाणी परु वठा करण्याबाबत कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२१-०८-२०१७) :(१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे .
फ्लोराईडयुक्त दवु षत पाण्याचा पुरवठा होत असल्याने रुग्णाींना हाडाचे आजार व दाताींचे

आजाराींना सामोरे जावे लागत आहे .

(३) व (४) सन २०१४-२०१५ मध्ये वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताचे रासायननक पररक्षण
अमभयानात जजल्हयात प्रामुख्याने ३७२ गावाचे वपण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत फ्लोराईडयुक्त
आढळून आले असून,त्यापैकी ३३६ गावात स्वतींत्र्य नळ योजना, प्रादे मर्क नळ योजना,
सौरऊजाशपींपाव्दारे र्ुध्द पाणी पुरवठा होत आहे ,उवशररत ३६ गावाींपैकी सन २०१६-२०१७ मध्ये

जलस्वराज्य प्रकल्प-२ अींतगशत १५ गावे समाववषठ आहे त. राषरीय ग्रामीण पेयजल योजने
अींतगशत ०४ गावाींमध्ये कामे प्रगतीपथावर असन
ू राषरीय ग्रामीण पेयजल कायशिम कृती

आराखडा सन २०१६-१७ मध्ये ०३ गावे, सन २०१७-२०१८ मध्ये ०२ गावे व मुख्यमींत्री पेयजल
कायशिम २०१६-१७ मध्ये ०१ गाव समाववषठ करण्याींत आलेली आहे त. तसेच ११ गावाींचा
समावेर् जलस्वराज्य ्प्पा -२ अींतगशत सन २०१७-२०१८ मध्ये प्रस्ताववत करण्यात येणार
आहे .
४८८ गावाींपैकी १६४ गावामधील स्त्रोत फ्लेाराईड बाधीत, २५४ स्त्रोत नायरे ड बाधीत, १८
गावे द्डीएस बाधीत ४१ गावे आयनशबाधीत,११ गावे क्लोराईड बाधीत, असून ्या गावाींपैकी
४७८ गावाींना स्वतींत्र नळ योजना,प्रादे मर्क नळ योजना, सौरउजाशपप
ीं ाव्दारे र्ुध्द पाणी पुरवठा
होत आहे त. उवशररत १० गावाींपैकी राषरीय ग्रामीण पेयजल कायशिमातींगत
श ०२ गावामध्ये पाणी
परु वठा योजना प्रगतीपथावर असन
ू , राषरीय ग्रामीण पेयजल

कायशिम कृती आराखडा सन

२०१७-२०१८ मध्ये ०८ गावे प्रस्ताववत आहे . त्यामळ
ु े सवश फ्लोराईडयुक्त गावे हाताळण्यात येत
आहे त.

___________

वव.स. ३४७ (14)
राज्यातील शाळाांत माध्यान्ह भोजन योजनािररता िेंद्रािडून प्राप्त िालेल्या
ननधीचा वापर िेला जात नसल्याबाबत

(२०)

७८३०२ (२०-०४-२०१७).

श्री.सननल राऊत (वविोळी), श्री.सांजय साविारे (भसावळ) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील वींगचत घ्काींतील मुलाींना मर्क्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी

सुरु करण्यात

आलेल्या मध्यान्ह भोजन योजना अतींगत
श १५ हजार ४४७ र्ाळाींत वेगळया स्वयींपाक घराींची

व्यवस्था नाही, तर ७५ ्क्के र्ाळाींमध्ये गॅस उपलब्ध नसून, मुींबईतील र्ाळाींत मध्यान्ह
भोजन योजना अत्यींत वाई् पध्दतीने चालववली जात असल्याची

तसेच गत तीन वषाशत

राज्याने केंद्राच्या ननधीचा १०० ्क्के म्हणजे पूणश वापर केला नसल्याची बाब माहे डडसेंबर,
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, र्ासनने
चालववण्यासाठी

मध्यान्ह

भोजन

योजना

प्रभावीपणे

कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे , तसेच

आणण

पारदर्शकपणे

त्याचा तपमर्ल काय

आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२५-०९-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही. र्ालेय पोषण आहार योजनेंतगशत
आहार मर्जववण्यासाठी मींजरू ७१७८३ स्वयींपाकगह
ु ारे ५७८३१ स्वींयपाकगह
ृ ाींपैकी सम
ृ े कायशरत

असून उवशररत स्वयींपाकगह
ृ ाची बाींधकामे सुरु आहे त. तसेच, र्ाळाींमध्ये गॅस कनेक्र्न उपलब्ध
करुन दे ण्याचा ननणशय घेण्यात आला असून यानस
ु ार कायशवाही करण्याचे आदे र् क्षेबत्रय
यींत्रणाींना दे ण्यात आले आहे त.

केंद्र र्ासनामाफतशत प्राप्त ननधी पूणप
श णे वापरण्यात येत असून र्ालेय पोषण आहार

योजना प्रभावीपणे आणण पारदर्शकपणे राबववण्याबाबत वेळोवेळी क्षेबत्रय यींत्रणाींना ननदे र् दे ण्यात
येतात.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नािपरू जजल्हयातील जजल्हा पररषदे च्या शेिडो शाळाांमधील ववद्यार्थयाांची
पटसांख्या २० पेक्षाही िमी असल्याबाबत

(२१)

७९०३१ (२०-०४-२०१७).

श्री.सधािर दे शमख (नािपूर पजश्चम) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नागपूर जजल्हयातील जजल्हा पररषदे च्या र्ाळाींमधील ववद्यार्थयांची प्सींख्या २० पेक्षाही

कमी असल्याची बाब ननदर्शनास

आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त र्ाळाींमधील मर्क्षकाींना कुठल्याही ववभागाची कोणतीही कामे, ज्यामध्ये

घरोघरी जाउन र्ौचालयाची मोजणी करणे, पर्ुची गणना करणे, अगधका-याींच्या ऑनलाईन

बैठका, ऑनलाईन वाढलेली कामे, र्ालेय पोषण आहार यासारख्या अनतरीक्त कामाींमुळेच
मर्क्षकाींचे ववद्यार्थयांच्या मर्कवणी वगाशकडे दल
श
होत असल्याने ववद्यार्थयांची प्सींख्या
ु क्ष
घसरत जात आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ३४७ (15)
(३) असल्यास, र्ासनाने या जजल्हा पररषदे च्या र्ाळाींचा ददवसेंददवस घसरत जात असलेला
दजाश सध
ु ारण्याकरीता तसेच ववद्यार्थयांची कमी होत असलेली प्सींख्या वाढववण्याकरीता
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (११-०८-२०१७) :(१) अींर्त: खरे आहे.
(२) नाही.
(३) जजल्हा पररषदे च्या र्ाळाींचा दजाश सध
ु ारण्याकररता प्रगत र्ैक्षणणक महाराषर कायशिम सींपण
ू श
जजल्हयात यर्स्वीपणे राबववण्यात येत आहे. या कायशिमाींतगशत ६५% र्ाळा प्रगत व डीजी्ल

झालेल्या आहे त. इींग्रजी माध्यमाच्या र्ाळामधील ७८९ मुलाींनी नागपूर जजल्हा पररषदे च्या
र्ाळाींमध्ये या र्ैक्षणणक वषाशत प्रवेर् घेतलेला आहे .

जजल्हयातील ब-याच गावामध्ये मोठया

प्रमाणात लोकसहभाग ममळत असून त्याव्दारे र्ाळे ला लागणा-या भौनतक सुववधा ताींबत्रक
साधने उपलब्ध होत आहे . प्रगत र्ैक्षणणक महाराषर अींतगशत प्रेरणा कायशर्ाळा, पररसींवाद, ज्ञान
रचनावादी र्ाळाभे्ी, मर्क्षणाची वारी कायशिमाच्या माधमातन
ू मर्क्षकाींना प्रेरणा ममळत आहे.

याव्दारे सींपूणश नागपूर जजल्हयात जजल्हा पररषद र्ाळाींचा दजाश सुधारण्यास मोलाची मदत होत
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मांबईतील अांधेरी येथील िोंडडवटे लेणीच्या आजूबाजूला अनधधिृत बाांधिाम िाल्याबाबत
(२२)

८१५५६ (२०-०४-२०१७).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर),

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे िाव), श्री.अजजत पवार (बारामती) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृनति िायव

(१) अींधेरी (मींब
ु ई) येथील कोंडडव्े लेणी ही प्राचीन लेणी असन
ू ७ व्या र्तकामध्ये सातवाहन
राजाने बाींधलेली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू लेणीच्या आजूबाजल
ू ा अनगधकृत बाींधकाम करण्यात आले असून येथील
प्राचीन ववहीरीींचे झाकण सुद्धा उघडे असल्याचे माहे फतेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू प्राचीन लेणीची दरु वस्था होण्याची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुषींगाने

उक्त

लेणीची

पुरातत्व

ववभागाकडून

जतन

करण्याबाबत

बाींधकामाींबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०५-०८-२०१७) :(१) नाही.
सदर लेणी ही इ.स.पूवश २ ते ४ या र्तकामधील बौधकालीन लेणी आहे त.

व

अनगधकृत

वव.स. ३४७ (16)

(२) अींर्त: खरे आहे.
(३) लवण आणण आद्रश तायुक्त हवामानामळ
ु े लेणीची दरु ावस्था होत आहे .

(४) भारतीय परु ातत्व ववभागाकडून सदर लेणीची जतन व दर
ु स्ती उपलब्ध ननधीतन
ू करण्यात

येत आहे . तसेच अनतिमण धारकाींना भारतीय पुरातत्व ववभाग याींचेमाफतशत नो्ीस बजावण्यात
आली आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
बलडाणा जजल्हयात अल्पसांख्याांि बहूल क्षेत्र वविास िायविमाांतिवत
सादर िेलेल्या प्रस्ताांवाबाबत
(२३)

८१५९७

(२०-०४-२०१७).

श्री.हषववधवन

सपिाळ

(बलढाणा) :

सन्माननीय

अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बुलडाणा जजल्हयातील

दे ऊळघा् (ता.बुलडाणा) व धामणगाींव बढे , रोदहणखेड, कोथळी

(ता.मोताळा) येथील अल्पसींख्याींक बहूल क्षेत्र ववकास कायशिमाींतगशत र्ादीखाना मींजरू करणे
बाबतचे स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक ३ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या सम
ु ारास मुख्य
कायशकारी अगधकारी, जजल्हा पररषद बुलडाणा याींना ननवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त ननवदे नाच्या अनुषींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, अल्पसींख्याींक बहूल क्षेत्र ववकास कायशिमाींतगशत र्ादीखाना मींजूर करणे बाबत
र्ासनाने कोणत कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०९-२०१७) :(१) होय.
(२) व (३) अल्पसींख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्र ववकास कायशिम योजना राबववण्याकररता र्ासन
ननणशय दद. २२ सप््ें बर,२०१५ अन्वये राज्यातील ज्या ज्या ग्रामपींचायतीींना अनुज्ञेय पायाभूत

सुववधाींकररता अनुदान उपलब्ध करुन घ्यावयाचे असेल, त्या त्या ग्रामपींचायतीींचे पररपूणश
प्रस्ताव सींबगधत जजल्हागधकारी याींच्या मान्यतेने त्या आगथशक वषाशतील दद. ३० नोव्हें बर पयंत
र्ासनास

सादर करावयाचे असतात. बुलडाणा

जजल््यातील सदर प्रस्ताव

जजल्हागधकारी

कायाशलय, बल
ु डाणा याींच्यामाफतशत उमर्रा म्हणजेच माचश, २०१७ अखेर र्ासनास प्राप्त झाला

होता. त्यामळ
ु े सदर प्रस्ताव पुढील कायशवाहीकररता त्या आगथशक वषाशत सादर करण्यात आलेला
नाही.

सदर योजना सन २०१७-१८ या आगथशक वषाशत सुद्धा राबववण्यात येत असल्याने उपरोक्त

ग्राींमपींचायतीचा पररपण
ू श प्रस्ताव मा.लोकप्रनतननधी तसेच जजल्हागधकारी, बल
ु डाणा याींच्या माफतशत
र्ासनास ववहीत कालावधीत सादर केल्यास त्यावर उगचत कायशवाही
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

करण्यात येईल.
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मांबई ववद्यापीठाच्या ववद्याथ्रयाांसाठीची आयटी लॅ ब दीड वषावपासून बांद असल्याबाबत
(२४)

८१८३० (२०-०४-२०१७).

श्री.सननल राऊत (वविोळी), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना) :

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

(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या आयडॉलच्या बीएसस्सी आय्ी, बीएसस्सी कम्प्यु्र सायन्स
एमएसस्सी आय्ी आणण एमएसस्सी कम्प्यु्र सायन्ससह एमसीएच्या अ्यासिमातील

ववद्यार्थयांसाठी काही वषाशपूवस सुर करण्यात आलेले आय्ी लॅ ब दीड वषाशपासन
ू बींद असल्याची
बाब माहे , फतेब्रव
ु ारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यावषस

प्रथम वषश अ्यासिमातील ववद्यार्थयांचे आतापयंत एकही प्रॅजक््कल

न झाल्याने अींनतम ननकालावर त्याचा पररणाम होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, व त्यानुसार सींबींगधत
प्रर्ासनाववरुध्द तसेच सदर आय्ी लॅ ब तात्काळ सर
ु करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१९-०८-२०१७) :(१) हे खरे नाही. मुींबई ववद्यापीठाच्या आयडॉलमधील
मादहती तींत्रज्ञान प्रयोगर्ाळा (आय्ी लॅ ब) मागील दीड वषाशपासन
ू बींद असन
ू फ्लोअररींग
दरु
ु स्तीकररता एक ते दीड मदहने लॅ ब बींद ठे वण्यात आली आहे .

(२) हे खरे नाही. बी.एस.सी.आय.्ी. बी.एस.सी. कॉम्प्यु्र सायन्स, एम.एस.सी.आय.्ी. आणण

एमसीए अ्यासिमातील ववद्यार्थयांचे व्याख्यान, ्मश वकश, मौणखक प्रॅजक््कल्स PCP
सें्रमध्ये

घेण्यात

येतात

तसेच

एम.एस.सी.

कॉम्प्यु्र

सायन्स

या

अ्यासिमातील

ववद्यार्थयांसाठी याच कॅम्पसमध्ये व ककतस महाववद्यालयात सवु वधा उपलब्ध करुन दे ण्यात
आली आहे .

(३) सींपूणश लॅ ब आधुननक पध्दतीने तयार करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मौजे माडाव (ता.वरोरा, जज.चांद्रपूर) येथील भारत ननमावण योजनेअांतिवत
ननधीची चौिशी िरण्याची मािणी

(२५)

८१९७१ (२०-०४-२०१७).

श्री.सरे श धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय पाणीपरवठा व

स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे माडाश (ता.वरोरा, जज.चींद्रपूर) येथील भारत ननमाशण योजनेअींतगशत र्ासकीय योजनेचा

ननधी व झालेल्या कामाचा लेखाजोखा तसेच सींबगधत रे कॉडश ग्रामपींचायतीला जमा न केल्याने
चौकर्ी करन कायशवाही करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाींक १६ जानेवारी, २०१७
रोजी वा त्यासुमारास मुख्य कायशकारी अगधकारी, जजल्हा पररषद, चींद्रपूर याींना ननवेदन ददले, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त ननवेदनानुसार र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले व त्यानुषींगाने सींबींगधतावींर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०८-२०१७) :(१) व (२) हे खरे आहे .
मौजा माडाश (ता.वरोरा, जज.चींद्रपूर) येथील भारत ननमाशण योजनेअत
ीं गशत पाणी पुरवठा

योजनेच्या झालेल्या कामाचा लेखाजोखा तसेच सींबींधीत रे कॉडश तत्कामलन पाणी पुरवठा व

स्वच्छता सममतीने ग्रामपींचायतीकडे जमा न केल्यामळ
ु े , उपववभागीय अमभयींता, गचमरू याींनी
ददनाींक २/२/२०१७ अन्वये सममतीस योजनेचे रे कॉडश ग्रामपींचायतीला उपलब्ध करण्याबाबत
कळववले.
त्यानस
ु ार

योजनेचे

मोजमाप

पुजस्तका,

बँकेचे

पासबूक,

व्हाऊचर

बक
ु ,

कॅर्बुक

उपववभागाकडे जमा करण्यात आले. जमा केलेला सवश दस्तऐवज ददनाींक २१/३/२०१७ रोजी
ग्रामपींचायतीकडे सप
ु द
ु श करण्यात आलेला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पनवेल (जज.रायिड) येथील मोबाईल धारि शशक्षिाचे ननलांबन मािे घेण्याची मािणी
(२६)

८२६४६ (२०-०४-२०१७).

श्री.अशमत ववलासराव दे शमख (लातरू शहर) :

सन्माननीय

शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जजल््यातील पनवेल येथील र्ालेय कामकाजादरम्यान मोबाईल वापरणाऱ्या
मर्क्षकाचे ननलींबन ननयमबा्य असून, तातडीने ते मागे घेण्याची मागणी मर्क्षक पररषदे ने

मा.मर्क्षण मींत्र्याींकडे केली असल्याचे माहे फतेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन मर्क्षक पररषदे च्या मागणीनस
ु ार सदर
मर्क्षकावरील ननलींबनाची कारवाई मागे घेण्याबाबत कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०५-०८-२०१७) :(१) अर्ा आर्याचे ननवेदन प्राप्त झालेले नाही.
(२) या प्रकरणी केलेल्या चौकर्ीत कायाशलयीन मर्स्तीचे, वररषठाींच्या आदे र्ाींचे पालन न करणे,
कामात हलगजसपणा या कारणास्तव पनवेल महानगरपामलका प्राथममक र्ाळा ि.१ मधील एका
मर्क्षकास म.ना.से. (वतशणक
ू ) ननयम, १९७९ मधील ननयम ि.३ च्या तरतूदीस अनुसरुन
दद.३.२.२०१७ पासन
ननलींबबत करण्यात आले होते. दद.८.२.२०१७ रोजी त्याने ददलेल्या
ू
माफतीनाम्यास अनुसरुन दद.३.४.२०१७ पासून त्याचे ननलींबन रद्द करण्यात आलेले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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रत्नाधिरी जजल््यातील शाळाांमधील किचन शेडसाठीचा ननधी अखधचवत असल्याबाबत
(२७)

८२६५४ (२०-०४-२०१७).

श्री.राजन साळवी (राजापूर) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रत्नागगरी जजल््यातील र्ाळाींमधील ककचन र्ेडसाठीचा

सुमारे २ को्ी रुपयाींचा ननधी

मर्क्षण सींचालकाींकडून मान्यता न ममळाल्याने अखगचशत असल्याची बाब माहे फतेब्रव
ु ारी, २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे

काय, त्यानस
ु ार रत्नागगरी

जजल्हयातील र्ाळाींमधील ककचन र्ेडसाठी उपलब्ध असलेल्या ननधीचा ववननयोग होण्याबाबत
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२५-०९-२०१७) :(१) हे खरे आहे .

(२) रत्नागगरी जजल्हयात र्ालेय पोषण आहार योजनेंतगशत आहार मर्जववण्यासाठी मींजूर ४०५
स्वयींपाकगह
ु ारे २५३ स्वयींपाकगह
ू श झाली आहे त. उवशररत
ृ बाींधकामापैकी सम
ृ बाींधकामे पण
स्वयींपाकगह
ृ बाींधकामे जागा उपलब्ध नसणे, वाहतुकीस रस्ता नसणे, मींजूर अनुदानामध्ये

बाींधकाम करणे र्क्य नसणे, प्सींख्या कमी असणे इ. कारणाींमुळे करता येणे र्क्य नसल्याने
याबाबतचा ननधी अखगचशत राहीला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
इांद्रायणी नदीत मैलाशमश्रीत साांडपाणी सोडल्या प्रिरणी वपांपरी-धचांचवड
महानिरपाशलिेवर दाखल िेलेल्या खटल्याबाबत
(२८)

८४५०४ (२०-०४-२०१७).

श्री.सरे श िोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय पयाववरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आळीं दी नगरपररषदे स वपण्याचे पाणी परु वठा करण्यात येणाऱ्या इींद्रायणी नदीत मैलाममश्रीत

साींडपाणी सोडल्या प्रकरणी वपींपरी-गचींचवड महानगर पामलकेवर जल (प्रनतबींधक व प्रदष
ू ण)
कायदा १९७४ अींतगशत मा. मुख्य दीं डागधकारी याींचे न्यायालयात महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण
मींडळामाफतशत दाखल केलेल्या फतौजदारी ख्ल्याचा ननकाल लागला आहे काय,
(२) असल्यास, त्याचे स्वरप काय आहे व मैलाममश्रीत साींडपाणी

इींद्रायणी नदीत सोडणाऱ्या

महानगर पामलकेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) असल्यास, उक्त ख्ल्याचा ननकाल लवकर लागण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३४७ (20)
श्री. रामदास िदम
अप्रिीयाकृत

(२१-०८-२०१७)

साींडपाण्यावर

प्रिीया

:(१) व (२) महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळातफते
करण्याकरीता

मैला

र्ुध्दीकरण

प्रिीया

सींयींत्रणा

उभारण्यासाठी वपींपरी गचींचवड महानगरपामलकेला ददनाींक १८/११/२०१५ व ददनाींक २१/०६/२०१६
रोजी समजपत्र बजावण्यात आले आहे . तसेच ददनाींक १९/०६/२०१५ व ददनाींक ०६/०५/२०१६
रोजी प्रस्थाववत आदे र् बजावण्यात आले आहे त. तसेच वपींपरी गचींचवड महानगरपामलकेववरुध्द
इींद्रायणी नदी जल प्रदष
ू णास कारणीभूत धरुन, जल (प्रनतबींध व प्रदष
ु ण ननयींत्रण) कायदा,

१९७४ अन्वये फतौजदारी ख्ला आर.सी.सी. नीं.७०९/ २०१६ मा.मख्
ु य दीं डागधकारी, पुणे याींच्या
न्यायालयात दाखल केला आहे . सदर फतौजदारी ख्ल्याचा ननकाल लागलेला नाही.
(३) सदर बाब न्यायप्रववषठ आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नािपरू जजल्हा पररषद व महानिरपाशलिेच्या शाळे तील ववद्यार्थयाांना
िणवेशाच्या अनदानापासन वांचीत राहावे लािल्याबाबत

(२९)

८५०६८ (२३-०८-२०१७).

श्री.सधािर दे शमख (नािपूर पजश्चम) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जजल्हा पररषद व नागपरू महानगरपामलकेच्या (जज.नागपरू ) र्ाळे तील १ लाख १२ हजार
गरीब ववद्यार्थयांना राज्याच्या मर्क्षण ववभागाच्या जाचक अ्ीींमुळे ४.५० को्ी रपयाच्या
गणवेर्ाच्या अनुदानापासुन वींचीत राहावे लागत असल्याबाबतची बाब माहे जून, २०१७ मध्ये
वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यापुवस अनुसूगचत जाती, जमाती व इतर मागास प्रवगाशतील ववद्यार्थयांच्या

गणवेषाचे अनद
ु ान र्ाळे च्या मख्
ु यध्यापकाींना प्राप्त व्हायचे ते अनद
ू ान र्ाळे च्या व्यवस्थापन
सममतीच्या समन्वयातुन ववद्यार्थयांना ववतरीत व्हायचे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्ाळाींमधील अनेक ववद्यार्थयांकडे आधारकाडश व राषरीयकृत बॅंकेत सींयुक्त खाते
उपलब्ध

नाही

तसेच

ककती ववद्यार्थयाशकडे राषरीयकृत

बॅंकेचे खाते आहे

तसेच ककती

ववद्यार्थयांजवळ आधारकाडश आहे याबाबतची माहीती र्ाळे च्या व्यवस्थापन सममतीकडे दे खील
उपलब्ध नसल्यामळ
ू े अनेक र्ाळाींनी ही माहीती मर्क्षण ववभागाला पाठववलेली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने ववद्यार्थयांची माहीती पुरववण्यास ददरीं गाई करणाऱ्या
र्ालेय व्यवस्थापन सममती, मर्क्षण सममती व मर्क्षण ववभागाच्या अगधकाऱ्याींवर कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२५-०९-२०१७) :(१) हे खरे आहे .
(२) सवश मर्क्षा अमभयानाींतगशत मोफतत गणवेर् वा्प योजनेसाठी केंद्र र्ासनाच्या मागशदर्शक
सूचनाींनुसार सन २०१६-१७ पयंत र्ाळा व्यवस्थापन सममतीमाफतशत पात्र ववद्यार्थयांना गणवेर्
उपलब्ध करुन दे ण्यात येत होते.
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(३) हे खरे नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

सन २०१६-१७ च्या अथवसांिल्पातील १६०० िोटी रुपयाांच्या तरतूदीपैिी शालेय पोषण
आहारािरीता १२८० िोटी रुपये ववतरीत िरण्यात आले असल्याबाबत

(३०)

८५१०९

(मलांड) :

(२३-०८-२०१७).

श्री.शरददादा

सोनावणे

(जन्नर),

श्री.सरदार

ताराशसांह

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

(१) र्ालेय मर्क्षण ववभागाकडून सन २०१६-१७ च्या अथशसक
ीं ल्पातील १६००

को्ी रुपयाींच्या

तरतूदीपैकी र्ालेय पोषण आहाराकरीता १२८० को्ी रुपये ववतरीत करण्यात आले असूनही
कींत्रा्दाराींची व ठे केदाराींची को्यावधी रुपयाींची दे यके अद्यापी थकीत असल्याच्या अनेक
तिारी र्ालेय मर्क्षण ववभागाकडे कींत्रा्दार व परु वठादाराींनी केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच मर्क्षण सींचालक याींनी ददनाींक ३ माचश, २०१७

रोजीच्या पत्रान्वये

राज्यातील सवश

जजल्हा मर्क्षण अगधकाऱ्याींना माहे जून, २०१६ ते फतेब्रुवारी, २०१७ या काळातील र्ालेय पोषण
आहारावरील करण्यात आलेल्या खचाशची दे यके तातडीने पाठववण्याच्या सक्त सुचना ददल्या
असल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मर्क्षण सींचालकाींनी जजल्हा मर्क्षण अगधकाऱ्याींना पाठववलेल्या पत्रानस
ु ार एकूण
ककती जजल्हा मर्क्षण अगधकाऱ्याींनी उक्त ९ मदहन्याींचा दहर्ोब सादर केला व त्यामध्ये ककती
कींत्रा्दार व पुरवठादाराींची दे यके थकीत असल्याचा उल्लेख केला आहे ,

(४) असल्यास, दर तीन मदहन्याींनी दहर्ोब सादर करणे आवश्यक असताींनाही, दहर्ोब सादर
करण्यास हे तूत: ववलींब करणाऱ्या जजल्हामर्क्षण अगधकाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२५-०९-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) सन २०१६-१७ मध्ये र्ालेय पोषण
आहार योजनेसाठी मींजूर तरतुदीच्या प्रमाणात ननधी कमी प्रमाणात प्राप्त झाल्याने योजनेंतगशत
प्राप्त तरतुदीतन
ू अन्न मर्जववण्याचा खचश बचत ग् व स्वयींपाकी तथा मदतनीस याींना

प्राथम्याने ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला असून उवशररत ननधीतून धान्यादी मालाच्या
खचाशची रक्कम अदा करण्यात आली आहे.

सदर योजनेंतगशत सन २०१७-१८ मध्ये प्राप्त ननधीतून उवशररत दे यके अदा करण्याची

कायशवाही सुरु आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्य मराठी वविास सांस्थेतील िांत्राटी पध्दतीने िाम िरणाऱ्या
िमवचाऱ्याांना िामयस्वरुपी सेवेत घेण्याबाबत
(३१)

८५९७७ (२१-०८-२०१७).

श्री.अजय चौधरी (शशवडी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री
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(१) राज्य मराठी ववकास सींस्थेतील ५० ्क्क्याहून अगधक पदे ररक्त असून केवळ २५ ्क्के
पदे कायमस्वरुपी व उवशररत पदे कींत्रा्ी पध्दतीने भरण्यात आली आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

गत

१९-२०

वषाशपासून

कींत्रा्ी

पध्दतीने

काम

करणा-या

कमशचाऱ्याींना

कायमस्वरुपी सेवत
े घेण्याची मागणी कमशचाऱ्याींकडून वारीं वार करण्यात येत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, कींत्रा्ी कमशचाऱ्याींना कायमस्वरुपी सेवेत घेण्याबाबत व ररक्त असलेली पदे
तात्काळ भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२२-०९-२०१७) :(१) अींर्त: खरे आहे . सींस्थेकररता र्ासनाने मींजूर केलेल्या
१६ पदाींपैकी १३ पदे भरलेली असन
ू कींत्रा्ी पद्धतीने सध्या ८ उमेदवार कायशरत आहे त.
(२) होय.

(३) कींत्रा्ी उमेदवाराींची भरती सींस्थेकडील सींबींगधत प्रकल्पाींकररता करण्यात येत.े कींत्रा्ी
उमेदवाराींच्या सेवेतील समावेर्नाच्या मागणीबाबत कायशकारी सममती ननयामक मींडळ याींच्या
बैठकाींमध्ये वेळोवेळी चचाश झाली आहे . ववमर्ष् प्रकल्पाींकररता ननयुक्त करण्यात आलेल्या
कींत्रा्ी उमेदवाराींच्या सेवा प्रकल्पाच्या समाप्तीनींतर खींडीत करणे आवश्यक असल्याचा ननणशय

कायशकारी सममतीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे . सींस्थेच्या पदाींचे से वाप्रवेर् ननयम तयार
करण्याचे ननदे र् सींस्थेला दे ण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यात अशभयाांत्रीिी औषधननमावण शास्त्र, व्यवस्थापन अभ्यास िमातील पदवी तसेच
(३२)

पदव्यत्तर शशक्षण घेतलेले ववद्याथी नोिरी पासन
ू वांधचत असल्याबाबत

८६७७६

(तमसर) :

(२१-०८-२०१७).

श्री.प्रिाश

आबबटिर

(राधानिरी),

श्री.चरण

वाघमारे

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

(१) राज्यात अमभयाींत्रीकी औषधननमाशण र्ास्त्र, व्यवस्थापन अ्यास िमातील पदवी ककीं वा
पदव्युत्तर मर्क्षण घेणाऱ्या लाखो ववद्यार्थयांना नोकरी पासून वींगचत रहावे लागत असल्याने
याला सवशस्वी र्ासन जबाबदार असल्याची भावना ववद्यार्थयांन मध्ये ननमाशण झाली आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, र्ासनाने भरमसाठ पॉमल्े क्नीक, अमभयाींत्रीकी कॉलेजला मान्यता ददल्याने
बहूसींख्य ववद्याथस मर्क्षण घेवन
ही नोकरीच्या प्रनतक्षेत असल्याने ३ को्ीहून अगधक
ू
सुमर्क्षीत बेरोजगार नोकरीच्या र्ोधात आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त बेरोजगाराींना नोकरी दे णेबाबत र्ासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या
आहे त वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२५-०९-२०१७) :(१) नाही.
(२) नाही.

वव.स. ३४७ (23)
“व्यावसानयक

अ्यासिमाींच्या

नवीन

सींस्था

व

अ्यासिमाींना

मान्यता

दे ण्याचे

अगधकार केंद्रीय स्तरावरील अणखल भारतीय तींत्र मर्क्षण पररषद, फतामशसी काऊजन्सल ऑफत
इींडडया व वास्तक
ु ला पररषद या मर्खर सींस्थाींना आहे त. या मर्खर सींस्थाींनी नववन सींस्था /

अ्यासिमाींना मान्यता ददल्यानींतर राज्य र्ासनाकडून र्ासन आदे र् ननगशममत करण्यात
येतात. सदर मर्खर पररषदाींनी मान्यता ददल्यानींतर राज्य र्ासनास मान्यता नाकारण्याचे
अगधकार नाहीत त्यामुळे मान्यतेचे आदे र् ननगशममत करणे राज्य र्ासनास िमप्राप्त ठरते.

(३) प्रत्येक सींस्थेमध्ये Training & Placement Cell अींतगशत ववद्यार्थयांसाठी वेगवेगळया
आस्थापनाींकडून सींस्थेमध्ये नोकरीसाठी Campus Interview आयोजजत करण्यात येतात.
तसेच

ववववध

औद्योगगक

आस्थापना/कींपन्याींकडून

प्राप्त

मागणीनुसार

ववद्यार्थयांना

सींस्थास्तरावरुन मल
ु ाखतीसाठी पाठववण्यात येते. सींबींधीत आस्थापनामाफतशत गुणवत्ताधारक व
होतकरु ववद्यार्थयांना नोकऱ्या उपलब्ध करुन दे ण्यात येतात. मात्र काही ववद्याथस नोकरीपेक्षा
उच्च मर्क्षण व स्वत:चे उद्योग सुरु करण्यास इच्छुक असतात.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील पणे, नािपूर, सांभाजीनिर, जळिाांव आझण िोल्हापूर मधील अशभयाांबत्रिी
महाववद्यालये अझखल भारतीय तांत्र शशक्षण पररषदे ने बांद िेल्याबाबत

(३३)

८७२२४ (२१-०८-२०१७).

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च व तांत्र

(१) राज्यातील पुण,े नागपूर, सींभाजीनगर, जळगाींव आणण कोल्हापूर मधील एकूण ककती

अमभयाींबत्रकी महाववद्यालये अणखल भारतीय तींत्र मर्क्षण पररषदे ने सन २०१६-१७ या र्ैक्षणणक
वषाशत बींद केली आहे त,
(२) असल्यास, सदर अमभयाींबत्रकी महाववद्यालये बींद करण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, र्ासनाने सदर अमभयाींबत्रकी महाववद्यालयातील ववद्यार्थयांच्या र्ैक्षणणक
भववतव्याबाबत कोणत्या पयाशयी उपाययोजना केल्या आहे त वा त्यानुषींगाने कायशवाहीची
सद्यःजस्थती काय आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे का आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२५-०९-२०१७) :(१) एकूण ४ अमभयाींबत्रकी महाववद्यालये बींद केली आहे त.

(२) सींस्थाींनी अणखल भारतीय तींत्र मर्क्षण पररषदे कडे महाववद्यालये बींद करण्यासाठी अजश
केल्यानुसार बींद केली आहे त.

(३) सदर अमभयाींबत्रकी महाववद्यालये ्प्प्या्प्प्याने बींद होत असल्यामुळे ननयममत ववद्याथस
पुढील मर्क्षण होईपयंत त्याच महाववद्यालयात मर्क्षण पूणश करीत असल्याने ववद्यार्थयांच्या

र्ैक्षणणक भववतव्याबाबत प्रश्न ननमाशण होत नाही. त्यामळ
ु े पयाशयी उपाययोजना करण्याची
आवश्यकता नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३४७ (24)
सोलापूर जजल््यातील जजल्हा ग्रांथालयासह अनेि ग्रांथालये भाड्याच्या जािेत सरु असल्याबाबत
(३४)

८८०२४ (२१-०८-२०१७).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सोलापूर जजल््यातील जजल्हा ग्रींथालयासह अनेक ग्रींथालये भाड्याच्या जागेत सुरु आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जजल््यात अ, ब, क व ड श्रेणीतील सरकारमान्य ककती ग्रींथालये आहे त व या
ग्रींथालयाींना दे ण्यात येणारे अनुदान तु्पुींजे असल्याने अनेक ग्रींथालये बींद पडण्याच्या अवस्थेत
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, व त्यानुषींगाने
असलेल्या र्ासनमान्य ग्रींथालयात फतननशचरसह इतर सुववधा तसेच

जजल््यातील सुरु

स्वतःची जागा दे ण्याबाबत

कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२१-०९-२०१७) :(१) सोलापूर जजल््यातील र्ासनमान्य सावशजननक जजल्हा
ग्रींथालय, तालक
ु ा ग्रींथालय आणण इतर “अ” वगश ग्रींथालये स्वत:च्या जागेत कायशरत आहेत.

जजल्हा ग्रींथालय अगधकारी कायाशलय, सोलापूर (र्ासकीय जजल्हा ग्रींथालय) हे सद्य:जस्थतीत
भाडेतत्वावरील जागेत कायशरत आहे .
(२) हे खरे नाही.
दद. ३१ माचश, २०१७ अखेर सोलापूर जजल््यात एकूण ९४७ र्ासनमान्य ग्रींथालये

खालीलप्रमाणे कायशरत आहे त-

ग्रांथालयाचा दजाव

ग्रांथालय सांख्या

जजल्हा अ

१

तालुका अ

८

इतर अ

११

तालुका ब

३

इतर ब

२५१

इतर क

४०४

ड वगश

२६९

एिूण ग्रांथालये

९४७

(३) र्ासनमान्य सावशजननक ग्रींथालये ही खाजगी सींस्थाींकडून चालववली जातात. र्ासनमान्य

ग्रींथालयाींना राजा राममोहन रॉय ग्रींथालय प्रनतषठान, कोलकाता व र्ासनाच्या माध्यमातन
ू

समान ननधी योजनेंतगशत फ़ननशचर पुरववण्यात येते. ननधी उपलब्धतेनुसार र्ासनमान्यता प्राप्त
ग्रींथालयाींसाठी इमारत व साधन सामग्रीसाठी अनुदान दे ण्यात येते.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३४७ (25)
राज्यातील ग्रांथालयीन िमवचाऱ्याांना वेतनश्रेणी व सेवा शती लािू िरण्याबाबत
(३५)

८८१९१ (२१-०८-२०१७).

श्री.सभाष उर्व पांडडतशेठ पाटील (अशलबाि), श्री.धैयश
व ील

पाटील (पेण), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील

(१) महाराषर राज्यातील सुमारे ११९३२ र्ासन मान्य ग्रींथालये कायशरत असून ग्रींथालयामध्ये
जवळपास २० हजार ग्रींथालयीन कमशचारी कायशरत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सींबींधीत कमशचाऱ्याींनी

ग्रींथालयीन सेवकाींना वेतन श्रेणी व सेवा र्तस ची अ्

लागू करण्याबाबतची मागणी ददनाींक २९ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास केली असल्याचे
ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्ासनाने सींबींधीत सेवकाींना वेतन श्रेणी व सेवार्तस लागू करण्यासींदभाशत
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१२-०९-२०१७) :(१) राज्यात दद. ३१ माचश, २०१७ अखेर १२,१४५ र्ासनमान्य
सावशजननक ग्रींथालये आहे त. या ग्रींथालयाींमध्ये सम
ु ारे २१,६०६ कमशचारी मानधनावर कायशरत
आहे त.

(२) राज्यातील सावशजननक ग्रींथालय सेवकाींना वेतनश्रेणी व सेवार्तस व इतर मागण्यासींदभाशत
दद. २३/०५/२०१७ चे ननवेदन प्राप्त झालेले आहे .
(३) मा. मींत्री, उच्च व तींत्र मर्क्षण ववभाग याींच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील ग्रींथालय सींघाचे
पदागधकारी याींचे समवेत दद. १४/०७/२०१६ रोजी झालेल्या बैठकीत ग्रींथालयाींच्या सेवकाींना
वेतनश्रेणी दे णे र्क्य नसल्याचे स्पष् करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मौलाना आिाद आधथवि वविास महामांडळाच्या यवतमाळ येथील जजल्हा िायावलयाबाबत.
(३६)

८९३३९

(२१-०८-२०१७).

श्री.वविास

िां भारे

(नािपूर

मध्य) :

सन्माननीय

अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अल्पसींख्याक समाजाला व्यवसाय, उद्योग स्थापन करण्यासाठी आगथशक बळ दे णारे
मौलाना आझाद आगथशक ववकास महामींडळाचे यवतमाळ येथील जजल्हा कायाशलये फतक्त
नावापुरती सुर असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ही कायाशलये केवळ प्रस्ताव जस्वकारण्यापुरतीच असल्याने अल्पसींख्यकाींची प्रचींड
गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त महामींडळाचे कायाशलय तातडीने कायाशजन्वत करन अल्पसींख्यकाींची होणारी
गैरसोय दरू करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३४७ (26)
श्री. ववनोद तावडे (२१-०९-२०१७) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही. सद्य:जस्थतीत यवतमाळ
जजल्हयातील मौलाना आझाद आगथशक ववकास महामींडळ मयाशदीतच्या जजल्हा व्यवस्थापक
पदाचा अनतररक्त कायशभार अमरावती जजल्हयाच्या सहाय्यक जजल्हा व्यवस्थापक याींच्याकडे
सोपववण्यात आला आहे व त्या जजल्हयाची सवश कामे सरु ळीतपणे पार पाडण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
भांडारा जजल््यातील बह
ृ त आराखड्यानसार मांजरी ददलेली महाववद्यालये
सांस्थेने सरु न िेल्याबाबत

(३७)

८९५५१ (२१-०८-२०१७).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) भींडारा जजल््यात बह
ृ त आराखड्यानुसार र्ासनाने व राषरसींत तुकडोजी महाराज ववद्यापीठ
नागपूर याींनी महाववद्यालये सुरु करण्यास मींजुरी ददली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

उक्त

जजल्हयात महाववद्यालयासाठी मींजुरी घेतली असूनही

महाववद्यालय

सर
ु च केले नसन
ू सींस्थाींनी महाववद्यालय सरु
ु करण्यासाठी ठरवन
ू ददलेले ननकष पण
ू श केलेले

नाहीत, पात्र कमशचारी भरती तसेच बबींदन
ु ामावली नुसार कमशचारी भरतीचे ननकष पूणश केलेले
नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्ासनाने या बाबत चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार मींजूर महाववद्यालय
सुरु करण्याचे ननकष पूणश न करणाऱ्या सींस्थावर काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२२-०९-२०१७) :(१) होय.
(२) अींर्त: खरे आहे.

(३) भींडारा जजल्हयातील ३ महाववद्यालयाींनी सींलजग्नकरणासाठी ननजश्चत केलेले ननकष पण
ु श न
केल्यामुळे या महाववद्यालाची र्ैक्षणणक वषश २०१७-१८ करीता प्रवेर् प्रकिया गोठववण्यात
आलेली आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
हरीभाऊ आदमने (ता.सावनेर, जज.नािपूर) महाववद्यालयाच्या चिीमळे
४२ ववद्यार्थयावना परीक्षेपासून वांधचत रहावे लािल्याबाबत

(३८)

८९७६५ (२१-०८-२०१७).

श्री.सधािर िोहळे (नािपूर दक्षक्षण) :

तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च व

(१) हरीभाऊ आदमने (ता.सावनेर, जज.नागपरू ) महाववद्यालयाच्या चक
ु ीमळ
ु े ४२ ववद्यार्थयाशना
परीक्षेपासून वींगचत रहावे लागले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३४७ (27)
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी करुन सींबींगधत सींस्थेवर कारवाई करण्याबाबत तसेच
ववद्यार्थयाशचे झालेले नक
ु सानीबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०७-०९-२०१७) :(१) हे अींर्त: खरे आहे .
(२) ववद्यापीठामाफतशत चौकर्ी सममती नेमून सींबींगधताींवर कारवाई करण्याबाबत कायशवाही

करण्यात येत असल्याचे राषरसींत तुकडोजी महाराज, नागपूर ववद्यापीठाने कळववले आहे .
याबाबत ववद्यापीठाद्वारे कायशवाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

सन २०१७-१८ या वषाविरीता ३६ नव्या महाववद्यालयाांच्या प्रस्तावाबाबत
(३९)

९०११८ (२१-०८-२०१७).

श्री.नसीम खान (चाांददवली) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कला, वाणणज्य आणण ववज्ञान र्ाखाींसाठी एकूण ४८ तक
ु डयाींबाबतची मागणी तसेच सन
२०१७-१८ या वषाशकरीता ३६ नव्या महाववद्यालयाींचे प्रस्ताव र्ालेय मर्क्षण ववभागाकडे आले
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, र्ासनाने महाववद्यालयाींना तसेच तुकडयाींना मान्यता दे ण्याबाबत

कोणती

कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२१-०९-२०१७) :(१) व (२) अींर्त: खरे आहे .
र्ैक्षणणक वषश २०१७-१८ साठी या कायाशसनार्ी सींबींगधत पारीं पारीक अ्यासिमासींदभाशत
नवीन महाववद्यालय / ववद्यार्ाखा/अ्यासिम याींच्या प्रस्तावाींना मान्यता न दे ण्याचा ननणशय

र्ासनाने दद.२१.१०.२०१६ च्या पररपत्रकान्वये व दद.९.११.२०१६ च्या र्ुद्धीपत्रकान्वये घेण्यात
आला आहे . त्यानस
ु ार र्ैक्षणणक वषश २०१७-१८ मध्ये ववद्यापीठाींनी नवीन महाववद्यालयाचे
प्रस्ताव र्ासनास मर्फतारर्ीत केले नाहीत.

तथावप, राज्यातील अकृषी ववद्यापीठाकडून उच्च मर्क्षण सींचालनालयामाफतशत असलेल्या

पारीं पाररक अ्यासिमाच्या अनतररक्त तुकड्याींचे एकुण १६७ प्रस्ताव र्ासनास प्राप्त झाले
असून त्यापैकी एकुण ११३ प्रस्तावाींना दद.१९.८.२०१७ पयंत मान्यता दे ण्यात आलेली आहे .
(३)

प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर मराठवाडा ववद्यापीठातील २८ प्राध्यापािाांवर
साडेसहा िोटी खचव िेल्याबाबत
(४०)

९०६७६ (२१-०८-२०१७).

श्री.अतल सावे (औरां िाबाद पूव)व :

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च व तांत्र

वव.स. ३४७ (28)
(१) डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठातील २८ प्राध्यापकाींना एकबत्रत वेतनावर
ननयुक्ती करन पाच वषाशनी सवांना सेवा सातत्य दे ऊन ववद्यापीठ ननधीतून वेतनश्रेणी ददली,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्ासनाने २ वषाशपव
ू सच वेतनाचे दानयत्व स्वीकारले आहे व २ वषाशपासन
ू उक्त
२८ प्राध्यापाकाींचे वेतन करीत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ववद्यापीठ प्रर्ासनाने दोन वषाशपासून ववद्यापीठ ननधीतून उक्त प्राध्यापाकाींच्या
वेतनावर खचश केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानस
ु ार सबींगधतावर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२२-०९-२०१७) : (१) हे अींर्त: खरे आहे.
प्रश्न भागात नमूद ववद्यापीठातील मर्क्षकीय पदे ववद्यापीठ अनुदान आयोगाने ववदहत

केलेल्या वेतनश्रेणीवर ननयुक्त करण्यात आलेले आहे त.

(२) (३) व (४) दद. २८.०१.२०१५ रोजीच्या र्ासन ननणशयान्वये डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर
मराठवाडा ववद्यापीठने ववद्यापीठ ननधीतून ननमाशण केलेल्या ३० सहायक प्राध्यापक पदाींच्या

वेतनाचे दानयत्व र्ासनाने स्वीकारलेले आहे . त्यापैकी प्रश्नात नमद
ू २८ कायशरत पदाींचे वेतन
र्ासन अनुदानतून अदा करण्याची कायशवाही ववभागीय सहसींचालक, उच्च मर्क्षण, औरीं गाबाद

व ववद्यापीठ स्तरावर सुर आहे . त्यामळ
ु े सदरची कायशवाही पूणश होईपयंत उक्त पदाींचे वेतन
ववद्यापीठ ननधीतन
ू भागववण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर मराठवाडा ववद्यापीठास परस्िार शमळाला नसल्याबाबत
(४१)

९०८०४ (२१-०८-२०१७).

श्री.अतल सावे (औरां िाबाद पूव)व :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ ककीं वा सलग्नीत महाववद्यालयास राज्य
‘र्ासनाकडून दे ण्यात येणारा राषरीय सेवा योजना परु स्कार या वषस जाहीर करण्यात आलेला
नाही हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठाच्या एन.एस.एस. ववभागाकडून
पुरस्कारासाठी प्रस्ताव पाठवले नाही हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, या

प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे

आगधकाऱ्याींवर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत हे ,

काय, त्यानष
ु ींगाने सबींगधत

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२५-०९-२०१७) :(१) सदर ववद्यापीठाने र्ासनाकडे पुरस्कारासाठी प्रस्ताव
पाठववलेला नाही. त्यामळ
ु े त्या ववद्यापीठाचा परु स्कारासाठी ववचार करण्यात आला नाही.

वव.स. ३४७ (29)
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) प्रस्ताव पाठववणे ही बाब ववद्यापीठाच्या कक्षे अींतगशत असल्याने चौकर्ी करण्याचा प्रश्न
उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात अन्न आयोिाची स्थापना िरण्याबाबत
(४२)

९०८१० (२१-०८-२०१७).

श्री.सननल शशांदे (वरळी) :

सन्माननीय अन्न व नािरी

परवठा आझण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार ‘अन्न आयोगाची’ स्थापना करणे बींधनकारक
असल्याने ‘अन्न आयोगाची’ स्थापना करण्यात आली आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात अन्न आयोगाची स्थापना केव्हा करण्यात आली आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीश बापट (१३-०९-२०१७) :(१) होय.
(२) ददनाींक ११ एवप्रल, २०१७ च्या अगधसूचनेद्वारे

राज्य अन्न आयोग गठीत करण्यात आला

आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील ववशेषता मराठवाड्यातील महाववद्यालयात सांिणिशास्त्र अभ्यासिम पात्र
शशक्षिाांववना शशिववले जात असल्याबाबत
(४३)

९१४२३ (२१-०८-२०१७).

श्री.सांदीपानराव भमरे (पैठण) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील १५४ महाववद्यालयात सींगणक र्ास्त्र ,इलेक्रोननक्स व र्ारीररक मर्क्षण हे
ववषय ववना अनुदाननत तत्वावर मर्कववले जात होते ददनाींक ४ एवप्रल २०१२ रोजी
या

र्ासनाने

ववषयाींना अनुदान घोवषत करन वेतनासाठी ८ को्ी रु.ची तरतूद केली असूनही

डॉ.

बाबासाहे ब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठार्ी सींलग्न २३ महाववद्यालयात ४४ जागाींवर गत ५
वषाशत एकही जागा भरली गेलेली नाही, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच ववना अनुदाननत अ्यासिमासाठी सरकारी अनुदान घेतल्यास नाममात्र दरात
मर्क्षण द्यावे लागत असून ववना अनुदाननत व्यावसानयक अ्यासिमासाठी भरमसाठ र्ुल्क
तसेच

राज्य सरकार द्वारे ममळणारे इ.बी.सी.चे ५०% व मागासवगसयाींचे पूणश र्ुल्क ममळते व

नाममात्र १०/१५ हजारात अपात्र मर्क्षक भरन भरपूर उत्पन्न ममळववता येते या मानमसकते
मळ
ु े सींस्था चालक डडजज्ल इींडडया धोरणाची अमलबजावणी करीत नसल्याचेही खरे आहे
काय,

वव.स. ३४७ (30)
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, असल्यास त्यात काय
आढळून आले, त्यानुसार दोषी सींस्था व सींस्था चालकाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली आहे
वा करण्यात येत आहे व याबाबत कायम स्वरपी काही ननजश्चत धोरण र्ासन राबववणार आहे
काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची काय कारणे आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-०९-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

अल्पसांख्यािबहल ग्रामीण भािात मलभूत व पायाभूत सववधाां िररता
अनदान ववतररत िरण्याच्या योजनेबाबत

(४४)

९१४३२ (२१-०८-२०१७).

श्री.सांदीपानराव भमरे (पैठण), श्री.अजय चौधरी (शशवडी),

श्री.सभाष उर्व पांडडतशेठ पाटील (अशलबाि), श्री.बाळासाहे ब मरिटे (नेवासा) :

सन्माननीय

अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अल्पसींख्याकबहुल ग्रामीण भागात मुलभत
ू व पायाभूत सुववधा उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी
अनुदान ववतररत करण्याच्या योजनेमध्ये अल्पसींख्याींक ववभागाचे मींत्री याींनी मान्यता ददलेल्या
कामा व्यनतररक्त २६ कामाींचा अनगधकृतपणे समावेर् करण्यात आला आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्ासनाने उक्त २६ कामाींचा अनगधकृतपणे समावेर् केल्याबाबत चौकर्ी केली

आहे काय, असल्यास,त्यात काय आढळून आले व त्यानुसार उक्त कामाींचा समावेर् करणाऱ्या
दोषी व्यक्तीवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०९-२०१७) :(१) होय.
(२) अल्पसींख्याींक बहुल ग्रामीण भागात मुलभूत व पायाभूत सुववधा उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी
अनद
ु ान ववतररत करण्याच्या योजनेमध्ये सन २०१६-१७ या आगथशक वषाशत दद.३१/०३/२०१७च्या

र्ासन ननणशयामध्ये२६ कामाींचा अनगधकृतपणे समावेर् करण्यात आला होता. सदर बाब
र्ासनाच्या ननदश र्नास आल्याने तात्काळ कायशवाही करुन दद.२९ एवप्रल,२०१७ च्या र्ासन
ननणशयान्वये सदर २६ कामे

रद्द करण्यात आलेली असन
ू दद.०२ जून, २०१७ च्या र्ासन

र्ध्
ु दीपत्रकान्वये रद्द केलेल्या कामाींच्या ऐवजी नवीन कामाींना मान्यता दे ण्यात आलेली आहे .

सदर योजनेत २६ अनगधकृत/मींजरू ी प्राप्त नसलेल्या प्रकरणाींचा अनगधकृतपणे समावेर् झाल्या
ववषयीच्या प्रकरणाची प्राथममक चौकर्ी सुरु आहे . सद्यजस्थतीत या प्रकरणार्ी सींबींगधत कक्ष

अगधकारी याींना दद.२२/०६/२०१७ च्या र्ासन आदे र्ान्वये ननलींबबत करण्यात आलेले असन
ू
त्याींच्या ववरुध्द म.ना.से. (मर्.व.अ.) ननयम १९७९ च्या कलम ८ अींतगंत ववभागीय चौकर्ी
करण्याचे प्रस्ताववत आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ३४७ (31)
उत्तर महाराष्ट्र ववद्यापीठाांतिवत जळिाांव, धळे , नांदरबार जजल््यातील
महाववद्यालयातील िांत्राटी प्राध्यापिाांना िायम सेवेत घेण्याबाबत
(४५)

९१६९४ (२१-०८-२०१७).

श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उत्तर महाराषर ववद्यापीठाींतगशत जळगाींव, धुळे, नींदरु बार जजल््यातील महाववद्यालयातील
सुमारे ६०० कींत्रा्ी प्राध्यापकाींना कायम सेवेत घेण्याचा प्रस्ताव र्ासनाकडे ननणशयासाठी
प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्ासनाने सदर ६०० कींत्रा्ी प्राध्यापींकाना कायम सेवेत घेण्याबाबत कोणती
ननणशयात्मक कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०४-०९-२०१७) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

(४६)

___________

शासनाची राजषी शाहू महाराज शल्ि प्रनतपूती योजना आधथवि
दृष्ट््या दबवल घटिातील ववद्यार्थयाांना लािू िरण्याबाबत

९२३०१ (२१-०८-२०१७).

श्री.बाबराव पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य र्ासनाने ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१६ च्या र्ासनननणशयाद्वारे राजश्री र्ाहू महाराज
कफत सवलती अींतगशत आगथशक मागास वगशवारी साठी (ई.बी.सी.) कु्ुींबाची वाषसक उत्पन्न मयाशदा
६ लाख रपये करण्यात आल्याचे ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ही योजना सन २०१६-१७ मध्ये

अमलात आली असून ज्या ववद्यार्थयांनी

१२

वी मध्ये ६० ्क्के पेक्षा जास्त गुण प्राप्त केले आहे त अर्ा ववद्यार्थयांना तसेच उच्च मर्क्षण
घेणाऱ्या ववद्यार्थयांना या योजनेचा लाभ ममळणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्य र्ासनाने उक्त योजनेचा लाभ ववद्यार्थयांना सन २०१६-१७ मध्ये ददला
नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, असल्यास त्यानुसार कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची केारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२५-०९-२०१७) :(१) होय.
(२) नाही,
र्ासन ननणशय, उच्च व तींत्र मर्क्षण ववभाग,ि.्ीईएम-२०१६/प्र.ि.५५९/ताींमर्-४ ददनाींक
११/८/२०१७ अन्वये ६० ्क्के गुणाींची अ् मर्गथल करण्यात आली आहे .
(३) नाही.

वव.स. ३४७ (32)
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
डॉ. बाबासाहे ब आांबेडिर मराठवाडा ववद्यापीठात ननयमबा्य ननयक्ती ददल्याबाबत
(४७)

९२५७९ (२१-०८-२०१७).

श्री.अतल सावे (औरां िाबाद पूव)व :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठात

महाराषर ववद्यापीठ अगधननयम कायदा

२०१६ व महाराषर ववद्यापीठ अगधननयम १९९४ नुसार प्रभारी अगधकारी पद अजस्तत्वात
नसतानाही हे पद दे ण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननयमबा्य ननयुक्तीमुळे ववद्यापीठ कायद्याचे उल्लींघन झाले, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानुसार सींबगधतावर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२२-०९-२०१७) :(१), (२) व (३) प्रश्न भाग १ मध्ये नमूद बाब खरी आहे.

तथावप, महाराषर सावशजननक ववद्यापीठ अगधननयम-२०१६ मध्ये पव
ू सच्या महाराषर ववद्यापीठ
अगधननयम १९९४ मधील सींचालक, महाववद्यालय, व ववद्यापीठ ववकास मींडळ हे पद
अजस्तत्वात नाही. सदर पदाच्या अगधनस्त असलेल्या ववभागातील प्रर्ासकीय कामकाजात
सुसूत्रता

आणण

समन्वय

साधण्यासाठी

मा.

कुलगुर

याींनी

सदर

ववभागाचा

कायशभार

पाहण्यासाठी प्रभारी अगधकाऱ्याचे पद तात्पुरत्या स्वरपात भरलेले आहे .

र्ासन पत्र ददनाींक २६.०४.२०१७ अन्वये कुलसगचव, अगधषठाता व इतर सींवैधाननक

अगधकारी याींच्या ननयममत ननयक्
ु तीबाबत ननकडीच्या पररजस्थतीत सदर प्रकरणी महाराषर
सावशजननक ववद्यापीठ अगधननयम-२०१६ मधील कलम १२ (७), कलम १०५ व कलम १४३
नुसार

सींवैधाननक

अगधकाऱ्याींची

पदे

अनतररक्त

कायशभार

दे ऊन

तात्पुरत्या

स्वरपात

भरण्याबाबत अकृवष ववद्यापीठाींना कळववण्यात आलेले आहे. त्यामळ
ु े कायद्याचे उल्लींघन झाले
असे म्हणता येणार नाही. सबब चौकर्ी करन कारवाई करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यात मराठी भाषा धोरणाची अांमलबजावणी िरणेबाबत
(४८)

९२७९१ (२१-०८-२०१७).

श्री.अतल भातखळिर (िाांददवली पूव)व :

सन्माननीय मराठी

भाषा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भाषा सल्लागार सममतीने मराठी भाषा धोरणाचा मसुदा ददनाींक ३० जून, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास राज्य र्ासनाकडे सादर करण्यात आल्याचे ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३४७ (33)
(२) असल्यास,

मराठी

भाषा

धोरणाच्या

मसुद्याप्रमाणे

राज्यामध्ये

भाषा

धोरणाची

अींमलबजावणी केव्हापासून करण्यात येणार आहे ,

(३) तसेच, ५ पररभाषा कोषाचे अद्ययावत व सुधाररत आवत्ृ त्या बनववण्याचे काम गत अनेक
ददवसाींपासन
ू प्रलींबबत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, र्ासनाने प्रश्नोक्त भाग १ व २ बाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१७) :(१) व (२) भाषा सल्लागार सममतीने मराठी भाषा धोरणाचा
मसुदा दद.३० जून, २०१७ रोजी र्ासनास सादर केला असून सदर मसुद्याच्या अनुषींगाने
धोरणात्मक ननणशय घेण्याच्या दृष्ीने पुढील कायशवाही सुर आहे .

(३) पररभाषा कोर्ाींचे अद्ययावतीकरण व नवीन पररभाषा कोर् तयार करणे ही सातत्याने
करावयाची प्रकिया असन
ू ववभागाने आतापयंत ३७ पररभाषा कोर् / र्ब्दावल्या याींची ननममशती
केली आहे . तसेच १० नवीन पररभाषा कोर्ाींचे काम हाती घेतले आहे.
(४) वरील (१) व (२) प्रमाणे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मांबईतील सर जे.जे. स्िूल ऑर् आटव सह राज्यातील खासिी महाववद्यालयात ‘बीएर्ए’ या
अभ्यासिमाला अझखल भारतीय तांत्रशशक्षण पररषदे ची मान्यता नसल्याबाबत

(४९)

९२९६१ (२१-०८-२०१७).

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

सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबईतील सर जे. जे. स्कूल ऑफत आ्श , र्ासकीय गचत्रकला महाववद्यालय तसेच नागपूर
व

औरीं गाबाद

या

र्ासकीय

महाववद्यालयाींसह

हून अगधक खासगी
महाववद्यालयात गत १० वषांपासून सुरु असलेल्या ‘बीएफतए’ या अ्यासिमाला अणखल
भारतीय तींत्रमर्क्षण पररषदे ची (एआयसी्ीई)

राज्यातील

९०

मान्यता नसल्याची बाब माहे जून, २०१७ मध्ये

वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय;

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे आहे काय, असल्यास, चौकर्ीत
काय ननषपन्न झाले व त्यानस
ु ार र्ासनाने कला सींचालनालयाच्या ननयींत्रणात असलेल्या
र्ासकीय व खासगी महाववद्यालयाींत सुरु असलेल्या सदरहू अ्यासिमाला एआयसी्ीईची
मान्यता ममळण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे त,
(३) असल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२२-०९-२०१७) :(१) अींर्त: खरे आहे.
(२) व (३) वरील नतन्ही कला महाववद्यालयाींना AICTE ची मान्यता ममळववण्याकरीता
र्ासनाच्या, सींचालनालयाच्या तसेच महाववद्यालयाच्या स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येत आहे .

वव.स. ३४७ (34)
खाजगी पदवी कला महाववद्यालयाींच्या बाबतीत सदर अ्यासिम सुरु करण्यास अणखल
भारतीय तींत्रमर्क्षण पररषदे ची मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर सींबींगधत सींस्थेने सदर अ्यासिम
सुरु

करण्यास

र्ासनाची

मींजरू ी

ममळाल्याचे

आदे र्

ननगशममत

झाल्यानींतर

सींबींगधत

ववद्यापीठाींकडे सींलग्नतेसाठी प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षक्षत असल्याचे सवश अकृषी ववद्यापीठाींना
र्ासनपत्र दद. २८.०६.२०१७ अन्वये कळववण्यात आले आहे.
___________
औरां िाबाद ववद्यापीठ प्रशासनाने अनेि वषाांपासन
ू एिाच दठिाणी िायवरत असलेल्या
िमवचाऱ्याांच्या िरण्यात आलेल्या बदल्याबाबत

(५०)

९३५९२ (२१-०८-२०१७).

श्री.प्रशाांत बांब (िांिापूर) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद येथील एका अमभयाींबत्रकी महाववद्यालयात परीक्षा काळात घडलेल्या मासकॉपी
प्रकरणानींतर ववद्यापीठ प्रर्ासनाने अनेक वषांपासून एकाच दठकाणी कायशरत असलेल्या ९६
कमशचाऱ्याींच्या तडकाफतडकी बदल्या केल्याची बाब ददनाींक ३ जून, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास
ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कायमस्वरुपी कमशचाऱ्याींबरोबरच ववद्यापीठात कींत्रा्ी कमशचाऱ्याींचा दे खील भरणा
असून हे कींत्रा्ी कमशचारीसुद्धा अनेक वषांपासून एकाच दठकाणी कायशरत आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, कींत्रा्ी कमशचारी ववद्यापीठाच्या जनसींपकश तसेच गोपनीय ववभागात कायशरत
आहे त ववद्यापीठ प्रर्ासन त्याींच्या बदल्या करणार काय,

(४) असल्यास,याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानस
ु ार कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२२-०९-२०१७) :(१) होय हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३)

व

(४)

ववद्यापीठातील

कींत्रा्ी

कमशचाऱ्याींच्या

दे खील

बदल्या

करण्याची

कायशवाही

ववद्यापीठाकडून सर
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नािपूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
र्ासकीय मध्यवतस मद्र
ु णालय, नागपरू .

