अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५०३ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातील शशक्षि व शशक्षिेतर िममचा-याांना भववष्ट्य तनवामह तनधीचे खातेदार बनववण्याबाबत
(१)

२८३१० (२१-०२-२०१६).

श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.सांजय साविारे (भस
ु ावळ),

श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.सुरेश लाड (िजमत), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पवमती),
श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.ववजय िाळे

(शशवाजीनगर), श्री.योगेश दटळे िर

(हडपसर), श्री.जगदीश मुळीि (वडगाव शेरी), श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर),
ु
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर),

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा), श्री.बाळासाहे ब सानप (नाशशि पव
ू )म , अॅड.गौतम चाबि
ु स्वार
(वपांपरी) :

सन्माननीननी

शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

(१) राज् ात सननी १९९५-९६ पासननी
ू शासननी मान् तेननीे सुरु झालेल् ा व अननीुदाननीाचे नननीकष पूर्ण
केल् ाननीींतर सननी २००४-०५ पासूननी अननीुदाननी दे ण् ात आलेल् ा माध् ममक शाळे त ल १५ हजार
मशक्षकाींचे भववष

नननीवाणह नननीध चे खाते उघडण् ात आले ननीसल् ाचे माहे सप््ें बर, २०१५ मध् े

वा त् ादरम् ाननी नननीदशणननीास आले, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, ददननीाींक १ ननीोव्हें बर, २००५ ननीींतर सेवत
े आलेले मशक्षक-मशक्षकेत्तर कमणचारी
ननीव ननी पेंशननी

ोजननीेस पात्र असूननीही तसेच त् ाींननी मागर् करुननीही त् ाींचे भववष

खाते सरु
ु करण् ास शासननी मान् ता दे त ननीाही, हे ही खरे आहे का ,
(३) असल् ास, उक्त कमणचा- ाींननीा भववष
केलेल् ा वा करण् ात

नननीवाणह नननीध चे खातेदार बननीववण् ासाठी शासननीाननीे

ेत असलेल् ा का व
ण ाहीचे स्वरुप का

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

नननीवाणह नननीध चे

आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०५-११-२०१८) : (१) ननीाही,हे खरे ननीाही.
(२) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही
(३) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
(४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
___________

आहे ,

वव.स. ५०३ (2)
राज्यातील शशक्षि व शशक्षिेतर िममचा-याांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या
थिबािीची रक्िम शमळणेबाबत
(२)

२८३११ (२१-०२-२०१६)

करत ल का

:

सन्माननीननी

:-

शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज् ात शासननीाननीे सननी १९९५-९६ पासूननी माध् ममक शाळा सुरु करण् ास मान् ता ददलेल् ा
खाजग

सींस््ाींननी

अननीद
ु ाननीाचे नननीकष पर्
ू ण केल् ाननीींतर सननी २००४-०५ पासननी
ू त् ाींननीा अननीद
ु ाननी

दे ण् ास सुरुवात केल् ाननीींतर शाळे त ल मशक्षक व मशक्षकेतर कमणचा- ाींननीा सहाव् ा वेतननी
आ ोगाप्रमार्े

वेतननी

दे ण् ात

आले

असूननीही

सदरहू कमणचा- ाींननीा
्कबाकीच रक्कम दे ण् ात आलेली ननीाही, हे खरे आहे का ,
(२) असल् ास, उक्त कमणचा- ाींननीा ्कबाकीच रक्कम दे ण् ात
शासननीाननीे कोर्ता नननीर्ण

घेतला वा घेण् ात

(३) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

वेतननी

ेर्ारआहे का

आ ोगाच

व

ाबाबत

ेत आहे ,

आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१९-११-२०१८) : (१) हो , हे खरे आहे .
(२) का व
ण ाही सरु
ु आहे .

(३) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
___________
ठाणे, पालघर आणण इतर ७ महानगरपाशलिाांतील ववद्यार्थयाांना
मांब
ु ई किडा ववभागातन
ू वगळणेबाबत
(३)

३७०६३ (२२-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पूव)म :

सन्माननीननी

:-

िीडा मांत्री पुढील

(१) ठार्े, पालघर आणर् इतर ७ महाननीगरपामलकाींत ल ववद ार्थ ाांननीा मुींब् िडा डा ववभागातूननी
वगळण् ाच मागर् मशक्षर् पषरषदे ननीे मा.शाले

मशक्षर् मींत्र

ाीं ाकडे ददननीाींक १० ऑगस््,

२०१५ रोज वा त् ा सुमारास केली आहे, हे खरे आहे का ,
(२) असल् ास,

ा िडा डाप्ूींसाठी एक स्वतींत्र िडा डा ववभाग नननीमाणर् करण् ाच

मागर् ही

करण् ात आली, हे ही खरे आहे का ,
(३) असल् ास,
(४)

ा सींदभाणत शासननीाननीे कोर्त का व
ण ाही केली वा करण् ात

ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

ेत आहे ,

आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२०-१०-२०१८) : (१) ठार्े, पालघर आणर् इतर ७ महाननीगरपामलकाींत ल
ववद ार्थ ाांननीा मुींब् डा ीडा ववभागातूननी वगळण् ाच मागर् मशक्षर् पषरषदे ननीे मा. शाले
मींत्र

ाीं ाकडे केल् ाचा अमभलेख

(२) (३) व (४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.

ा ववभागात आढळूननी
___________

ेत ननीाही.

मशक्षर्

वव.स. ५०३ (3)
रत्नाधगरी जजल्ह्यात अनुदातनत प्राथशमि, माध्यशमि, उच्च माध्यशमि शशक्षिाांची भववष्ट्य
तनवामह तनधीची खाती उघडण्याबाबत

(४)

४५२८७ (१५-०६-२०१६).

श्री.राजन साळवी (राजापूर) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का

सन्माननीननी

शालेय शशक्षण

:-

(१) रत्ननीागगरी जजल्् ात माहे ननीोव्हें बर, २००५ ननीींतर नननी ुक्त झालेल् ा अननीुदानननीत प्रा्ममक,
माध् ममक, उच माध् ममक मशक्षकाींच

भववष

नननीवाणह नननीध च

खात

दहा वषे उल्ूननी

उघडण् ात आली ननीसल् ाचे माहे जाननीेवारी, २०१६ मध् े वा त् ादरम् ाननी नननीदशणननीास आले आहे ,
हे खरे आहे का ,
(२) असल् ास, सदर जजल्ह ात ल अननीेक मशक्षकाींननीा भववष

नननीवाणह नननीध खाते डा माींक ननी

ममळाल् ाननीे सहाव् ा वेतननी आ ोगात ल फरका ा रकमा जमा होऊ शकलेल् ा ननीाहीत हे ही
खरे आहे का ,
(३) असल् ास,

ाबाबत शासननीाननीे चौकश केली आहे का , त् ात का

(४) असल् ास, तदननीुसार शासननीाननीे कोर्त का व
ण ाही केली वा करण् ात
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आढळूननी आले,
ेत आहे ,

आहे त, ?

श्री. ववनोद तावडे (१९-११-२०१८) : (१) हो

हे खरे आहे .

ददननीाींक १/११/२००५ ननीींतर नननी क्
ु त झालेल् ा अननीुदानननीत शाळे त ल मशक्षक व मशक्षकेतर
कमणचाऱ ाींननीा ननीव ननी पषरभावषत अींशदाननी नननीवत्ृ त वेतननी

ोजननीा ददननीाींक २९/११/२०१०  ा

नननीर्ण ान्व े लागू करण् ात आलेली आहे. त् ाननीुसार का व
ण ाही करण् ात

ेत आहे.

सहाव् ा

पषरभावषत

(२) व (३) अींशत: खरे आहे .
वेतननी

नननीवत्ृ त वेतननी

आ ोगा ा

फरकाच

रक्कम

जमा

करण् ासाठी

अींशदाननी

ोजननीेचे स्तर २ चे लेखाश षण उघडण् ाच का व
ण ाही सरु
ु आहे .

(४) व (५) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.

___________
मुांबई आणण उपनगरात असलेल्हया शाळाांना वगम खोल्हयाांसाठी जागा नसल्हयाबाबत
(५)

५६६४८ (२२-०९-२०१६).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.जजतेंद्र

आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.सुरेश लाड
(िजमत), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.शामराव ऊफम बाळासाहे ब

पाटील (िराड उत्तर), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल),
श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

सन्माननीननी

शालेय

:-

(१) मुींब् आणर् उपननीगरात असलेल् ा ५ हजार ८८ शाळापैंकी ४ हजार ६२७ शाळाींननीा वगण
खोल् ाींसाठी जागा ननीसल् ाननीे त् ा भाड् ा ा इमारत त सुरू आहे त हे खरे आहे का ,

वव.स. ५०३ (4)
(२) असल् ास, उक्त प्रकरर् चौकश

केली आहे का ,चौकश त का

आढळूननी आले व

तदननीुसार मुींब् आणर् उपननीगरात भाड् ा ा जागेत का रण त असर्ाऱ ा शाळाींननीा स्वत: ा
मालकी ा वगण खोल् ा असाव् ात

ाबाबत शासननीाननीे कोर्त का व
ण ाही केली वा करण् ात

ेत

आहे ,
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२३-१०-२०१८) :(१) व (२) अींशत: खरे आहे .
२१८८

मींब
ु ् व उपननीगरात व् वस््ापननीा ा मालकी ा इमारत त भरर्ाऱ ा शाळाींच सींय ा

असूननी

भाड ा ा

इमारत त

भरर्ाऱ ा

शाळाींच

सींय ा

१९३५

आहे .

तसेच

व् वस््ापननीाकडे शाळे साठी स्वमालकीच इमारत ननीसल् ास शाळा भाड ा ा इमारत त भरववता
ेते.
(३) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
___________
श्रमप्रततष्ट्ठान, मासवण (जज.पालघर) या सांस्थेच्या दोन शाळाांच्या
अनुदानाबाबत िेलेला गैरप्रिार
(६)

६३३२० (२२-०९-२०१६).

श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का
(१)

श्रमप्रनतषठाननी, मासवर् (जज.पालघर)

पाम कींु भवली ववभाग हा स्कूल, पाम

सन्माननीननी

शालेय शशक्षण

:-

ा सींस््े ा दे लवाड ववभाग हा स्कूल, दे लवाड व

ा दोननी शाळा शासननी मान् ताप्राप्त अननीद
ु ाननी तत्वावर

सननी १९७१ पासूननी सुरु आहे त, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, सावणजनननीक न् ासाचे घ्ननीेत ल नननी म डा . ७ ननीुसार ववश्वस्त मींडळ १५
सदस् ाींचे असर्े डा मप्राप्त असताींननीा श्रमप्रनतषठाननी, मासवर्
ननीोंद असल् ाननीे कलम १३ ननीस
ु ार सींस््ेकडूननी करण् ात
नननी मबा्

ा सींस््ेवर फक्त ४ सदस् ाींच

ेर्ारी का व
ण ाही बेका दे श र व

ठरते, हे ही खरे आहे का ,

(३) असल् ास, सदर सींस््ेननीे सननी १९७१ पासननी
अद ापप त
ां
लेखापषरक्षर् केले ननीसूननी
ू
त् ाबाबतचा अहवाल सावणजनननीक न् ास ननीोंदर् का ाणल

ठार्े

सदर का ाणल ाननीे ददननीाींक ०७ माचण, २००८ रोज वा त् ा सुमारास

ाींननीा सादर केलेले ननीसल् ाननीे

सींस््ेस ननीो्ीस ददली आहे ,

हे ही खरे आहे का ,

(४) असल् ास, सदर सींस््ेननीे व मशक्षर्ागधकारी जज.प.ठार्े व पालघर

ाींननी

शासननीाच

फसवर्ूक करुननी सननी १९७१ पासननी
ू चे लेखापषरक्षर् अहवाल ननी तपासता सींगननीमताननीे अननीुदाननी
ममळववले आहे , हे ही खरे आहे का ,
(५) असल् ास,

ाबाबत शासननीाननीे

चौकश केली आहे का , त् ात का

आढळूननी आले व

त् ाननीुषींगाननीे सींबींगधत सींस््ेवर व अगधकाऱ ाींवर कोर्त कारवा् केली वा करण् ात
(६) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आहे त?

ेत आहे ,
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श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१८) :(१) हे खरे आहे .
(२) व (३) सदर बाब मा. धमणदा

आ ुक्त

ाीं ा का ाणल ा ा अखत् ारीत ल असूननी

ासींदभाणत सींबींगधत का ाणल ाबरोबर पत्रव् वहार करण् ात

ेत आहे.

(४) हे खरे ननीाही. सदर शाळे च सननी २००० प त
ां च लेखा तपासर् करण् ात आली आहे .
(५) व (६) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
___________
राज्यात प्राथशमि शशक्षिाांच्या तनवत्ृ ती वेतनाबाबत
(७)

६३९८१ (२२-०९-२०१८).

(चाळीसगाव) : सन्माननीननी

श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाव शहर), श्री.उन्मेश पाटील

शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का

:-

(१) राज् ात सननी २००५ पासूननी त् ा पुढील काळात सेवेत असलेल् ा प्रा्ममक मशक्षकाींननीा
नननीवत्ृ त वेतननी

ोजननीा लागू ननीाही, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, राज् ासह बुलढार्ा जजल्् ात ल मशक्षकाींचे अींशदा
वेतननी कपात करण् ात

ोजननीे अींतगणत

ेत होत , हे ही खरे आहे का ,

(३) असल् ास, सदर
ममळर्ार की ननीाही

पेन्शननी

ोजननीा शासननीाननीे बींद केल् ामळ
ु े कपात झालेली रक्कम भववष ात

ाबाबत मशक्षकाींमध् े सींभ्रमाचे वातावरर् नननीमाणर् झाले आहे , हे ही खरे

आहे का ,
(४) असल् ास, सींबींगधत प्रा्ममक मशक्षकाींननी

त् ाबाबत शासननीाकडे लेख

नननीवेदननी दे ऊननी व

आींदोलननीा ा माध् मातननी
ू सदर मागर् केली आहे , हे ही खरे आहे का ,
(५) असल् ास,

ाबाबत शासननीाननीे चौकश कली आहे का

व त् ाननीुसार सींबींगधत प्रा्ममक

मशक्षकाींमध् े पसरलेला असींतोष दरू करण् ा ा दृष्ीननीे व सवण मशक्ाकाींमध् े समाननीता
ठे वण् ा ा दृष्ीननीे कोर्त का व
ण ाही केली आहे वा करण् ात
(६) तसेच राज् ात ल ववद ार्थ ाांचे भववतव्
आ षु

ेत आहे ,

घडववर्ाऱ ा प्रा्ममक मशक्षकाींननीा त् ाींचे भाव

सख
ु कर होण् ा ा दृष्ीननीे शासननीाचे धोरर् का

आहे ?

श्री. ववनोद तावडे (०५-११-२०१८) : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) ददननीाींक १/११/२००५ रोज
िकीं वा त् ाननीींतर सेवेत लागलेल् ा १००% अननीुदानननीत शाळे त ल मशक्षक व मशक्षकेतर कमणचाऱ ाींननीा
ननीव ननी पषरभावषत अींशदाननी नननीवत्ृ त वेतननी
करण् ात आलेली आहे .

ोजननीा ददननीाींक २९/११/२०१०  ा नननीर्ण ान्व े लागू

त् ाननीस
ण ाही करण् ात
ु ार का व

आदे शाननीुसार का व
ण ाही सुरु आहे.

ेत आहे.

काही प्रकरर्ात न् ा ाल ाचे

___________

औरां गाबाद किडा ववभागात खेळाडूच्
ां या प्रमाणपत्राच्या नोंदी शमळत नसल्हयाबाबत
(८)

७७३१५ (२०-०४-२०१७).

फराांदे (नाशशि मध्य) :

श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम), श्रीमती दे वयानी

सन्माननीननी

िीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-
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(१) औरीं गाबाद िडा डा ववभाग का ाणल ामध् े सननी १९८९ वा त् ापूवीचे खेळाडू
ीं ा प्रमार्पत्रा ा
ननीोंदी ममळत ननीसल् ाचे नननीदशणननीास आले आहे , खरे आहे का ,

(२) असल् ास, सदर ा ननीोंदी गहाळ होण् ामाग ल ननीेमकी कारर्े का

व त् ामळ
ु े उक्त

वषाणत ल ननीोंदी असलेल् ा खेळाडू
ीं ा प्रमार्पत्र पडताळर् स अडचर् नननीमाणर् झाली आहे , हे ही
खरे आहे का ,

(३) असल् ास शासननीाननीे अशा खेळाडूच
ीं शासकी

ननीोकरीत बढत , ववववध प्रवेश परीक्षा

ेर्ा- ा अडचर् दरू होण् ाचे दृष्ीननीे कोर्त का व
ण ाही केली वा करण् ात

(४)

ननीसल् ास,ववलींबाच कारर्े का

ेत आहे ,

आहे त?

श्री. ववनोद तावडे (३०-१०-२०१८) : (१) व (२) हो , औरीं गाबाद
का ाणल , ववववध दठकार्

ामध् े

े् ल जजल्हा डा ीडा अगधकारी

भाड् ा ा इमारत त असताननीा अनतवषृ ्ीमुळे स्पधेचा अमभलेख

मभजला असल् ाननीे त् ावरील ननीोंदी गहाळ झाल् ा आहे त.
(३)

प्रमार्पत्र

पडताळर् साठी

तपश ल, सींबींगधत शाळे त ल
करुननी नननीर्ण

घेण् ात

खेळाडू ा

स्पधेत ल

सहभागाचा

तपश ल,

ाबाबत ा ननीोंदी, इत् ादी आधारे अगधकच

मशष वत्ृ त चा

मादहत

सींकलीत

सन्माननीननी

शालेय

ेत आहे त.

(४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
___________
नागपूर जजल्हहा परीषदे च्या शाळाांना सवम शशक्षा अशभयाांनातगमत
ददले जाणारे अनुदान प्रलांबबत असल्हयाबाबत

(९)

७८४१४ (१५-०४-२०१७).

श्री.सुधािर दे शमख
ु (नागपूर पजश्चम) :

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का

:-

(१) ननीागपूर जजल्हा परीषदे  ा शाळाींननीा दरवषी सवण मशक्षा अमभ ाींननीातगणत जजल्हा
पषरषदे माफणत दे ण् ात आलेल् ा समुहसाधननी आणर् ग्साधननी केंद्ाींननीा ददले जार्ारे
अननीद
ु ाननी प्रलींबबत असल् ाननीे शाळे त ल दे खभाल व दरू
ु स्त च

कामे उधारीवर सरू
ु

असल् ाबाबतचे माहे जाननीेवारी, २०१७ मध् े वा त् ादरम् ाननी नननीदशणननीास आली, हे खरे
आहे का ,

(२) असल् ास, शाळे  ा सवण कामा ा दे काच जबाबदारी केंद् प्रमुखाकडे असुननी त् ाींननीा
दरवषी दे खभाल व दरू
ु स्त करीता नननीध

दे ण् ात

ेत होता परीं तु सननी २०१६-१७

ा

आग्णक वषाणत जजल्हा पषरषदे कडुननी अननीुदाननी ननी ममळाल् ामळ
ु े बहुताींश शाळे चा व जपुरवठा
खींड त झाला असूननी केंद् प्रमुखाीं ा प्रवास भत् ाच दे के, स््े शननीरी खचण, ्े लीफोननी,
वपण् ा ा पाण् ाच

दे के, इीं्रननीे् व इतर िकरकोळ खचण करण् ाचा प्रश्ननी नननीमाणर्

झालेला असल् ाननीे त् ाचा त्रास मय
ु ाध् ापक व मशक्षकाींननीा सहननी करावा लागत आहे , हे
ही खरे आहे का ,
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(३) असल् ास,

ाबाबत शासननीाननीे चौकश केली का

व चौकश ननीुसार उक्त शाळे ननीा

अननीुदाननी दे ण् ाबाबत व अननीुदाननी दे ण् ास ववलींब लावर्ाऱ ा सींबींगधताींवर कोर्त का व
ण ाही
केली वा करण् ात

ेत आहे ,

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२८-०९-२०१८) : (१) व (२) हे खरे ननीाही.
(३) शैक्षणर्क वषण २०१६-१७ मध् े महाराषर प्रा्ममक मशक्षर् पषरषद,मींब
ु ्

ाींचेकडूननी अननीद
ु ाननी

व मागणदशणक सच
ू ननीा प्राप्त झाल् ाननीींतर लगेच समुह साधननी केंद्/ग्साधननी केंद् अननीुदाननी ववतरीत
करण् ात आले.

(४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
___________
खोपोली (ता.खालापूर, जज.रायगड) येथील पाताळगांगेमध्ये तनमामण झालेली पाण्याची िमतरता
(१०)

८१५८७ (२०-०४-२०१७).

अॅड.आशशष

शेलार

(वाांद्रे

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

पजश्चम),

श्रीमती

मतनषा

चौधरी

पाणीपरु वठा व स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का
(१) खोपोली (ता.खालापूर, जज.रा गड)

(ददहसर) :

सन्माननीननी

:-

े् ल ्ा्ा पावर व ज नननीममणत प्रकल्प बींद असल् ाननीे

पार् ननी सोडल् ामळ
े ध् े पाण् ाच कमतरता जार्वत असल् ाचे माहे फेब्रव
ु े पाताळगींगम
ु ारी
२०१७ मध् े वा त् ादरम् ाननी नननीदशणननीास आले , हे खरे आहे का ,
(२)

असल् ास,

पाण् ा ा

कमतरतेमुळे

एमजेप ला

पाताळगींगेतूननी

पार्

उचलता

ेत

ननीसल् ामळ
ु े वारीं वार श्डाऊननी करावे लागत आहे ,हे ही खरे आहे का ,
(३) असल् ास, एमजेप माफणत पुरवठा करण् ात
पननीवेल पषरसरात पाण् ाच

ेर्ाऱ ा पननीवेल शहर, कळीं बोली व ननीव ननी

कमतरता नननीमाणर् झाली असननी
ू उन्हाळ ात ही त व्रता अगधक

वाढण् ाच शक् ता नननीमाणर् होर्ार आहे , हे ही खरे आहे का ,

(४) असल् ास, उक्त प्रकरर् शासननीाननीे चौकश केली आहे का , त् ात का
त् ाननीुषींगाननीे पननीवेल शहर, कळीं बोली

व ननीव ननी पननीवेल पषरसरात मुबलक पार्

होण् ाबाबत कोर्त का व
ण ाही केली वा करण् ात
आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०५-११-२०१८) :(१) हे खरे ननीाही.
(२) हे खरे ननीाही.
(३) हे खरे ननीाही.

पुरवठा

ेत आहे ,असल् ास, का व
ण ाहीचे स्वरूप का

आहे ,
(५) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आढळूननी आले व

वव.स. ५०३ (8)
(४) पननीवेल शहर, कळीं बोली व ननीव ननी पननीवेल
ठोक स्वरुपात पार्

पुरवठा करण् ात

ा शहराींकरीता महाराषर ज वननी प्रागधकरर्ाकडूननी

ेतो. माहे फेब्रुवारी ते मे अखेर ्ा्ा जलववद ुत

केंद्ातूननी दर रवववारी पार् ननी सोडल् ाननीे नननीधाणषरत आवश् क पार् पुरवठा करर्े शक्
ननीसल् ाननीे

ा काळात पाण् ाच कमतरता जार्वते.

रसा ननी ुक्त हवामाननी

मोठ् ा प्रमार्ात गळत

ामुळे गींजलेली ज र्ण व कालबा्
होते. त् ावेळ

पा्पला्ननीच

लागते.
सदर
्प्पा-३

ा

होत

तसेच समद्
ु ा ा खाड चे खार् पार् व

झालेली जलवाहीननी वाराींवार फु्ूननी

दरु
ु स्त

करण् ासाठी श्डाऊननी घ् ावे

ोजननीेच जलवादहननी बदलण् ाकरीता वाढीव न्हावा शेवा पार् परु वठा

ोजननीा

ोजननीे ा रु.३६४.११ लक्ष नननीव्वळ इतक् ा रकमे ा अींदाजपत्रकास सप््ें बर, २०१८

मध् े महाराषर ज वननी प्रागधकरर्ाकडूननी ताींबत्रक मान् ता दे ण् ात आली आहे.
(५) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.

___________

राज्यात दहावी व बारावीचे ऑनलाइमन तनिाल एिबत्रतपणे ववद्यालयात उपलब्ध होणेबाबत
(११)

८६४३७ (२३-०८-२०१७).

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

श्री.अतल
भातखळिर (िाांददवली पूव)म , अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मतनषा
ु
चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का

सन्माननीननी

शालेय शशक्षण मांत्री

:-

(१) राज् ात दहाव व बाराव चे सींपूर्ण ऑननीलाइणननी नननीकाल एकबत्रतपर्े ववद ाल ात उपलब्ध
व्हावेत

ाबाबतच मागर् स््ानननीक लोकप्रनतनननीध ींननी माहे मे २०१७ मध् े वा त् ा दरम् ाननी

मा.मशक्षर् मींत्र ,
(२)
पुर्े

ाीं ाकडे नननीवेदननीादवारे केली आहे ,हे खरे आहे का ,

असल् ास, महाराषर प्रज्ञा शोध पषरक्षा (M.T.S.E.) तसेच महाराषर राज्

पषरक्षा पषरषद,

ाीं ातफे ननीींबरदवारे डाऊननीलोड केल् ास नननीकाल एकबत्रतपर्े समजत असूननी दहाव -

बाराव चा नननीकाल एकबत्रतपर्े ववद ाल ास उपलब्ध होत ननीाही, हे ही खरे आहे का ,
(३) असल् ास, उक्त प्रकरर्

शासननीाननीे चौकश

केली आहे का , असल् ास त् ाननीस
ु ार

ववद ाल ात सींपूर्ण नननीकालपत्र एकाच जक्लकमध् े उपलब्ध करण् ाबाबत कोर्त
केली वा करण् ात

ेत आहे ,

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१८) : (१), (२) , (३)

सद जस््त त सदर इ.१० व आणर् इ.१२

व  ा परीक्षाींचा नननीकाल हा सींकेतस््ळावरूननी जाहीर करण् ात
ववद ार्थ ाणला पाहता

ेतो. सदर नननीकाल प्रत् ेक

ेतो. सदर इ.१० व आणर् इ.१२ व चा नननीकाल एकबत्रतपर्े उपलब्ध

कराव ाचा झाल् ास, राज्

मींडळा ा सींकेतस््ळावरूननी सदर नननीकाल एकबत्रतषरत् ा डाऊननीलोड

करण् ाच सुववधा उपलब्ध करूननी दे ता
राज्

का व
ण ाही

े्ल.

ाबाबत आवश् क का व
ण ाही करण् ाचे नननीदे श

मींडळाला दे ण् ात आलेले आहे त.

(४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
___________

वव.स. ५०३ (9)
िजमत (जज.रायगड) तालुक्यातील लाभार्थयाांना शौचालय बाांधिामाचे अनुदान शमळण्याबाबत
(१२)

८६८५२ (२१-०८-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का

सन्माननीननी

पाणीपुरवठा व

:-

(१) कजणत (जज.रा गड) तालुक् ात ल अननीेक गावाींमध ल साडेत ननी हजार लाभार्थ ाांननी शौचाल

बाींधूननी अननीेक मदहननीे उल्ूननीही त् ाींननीा अननीुदाननी ममळाले ननीसल् ाचे माहे मे, २०१७ मध् े वा
त् ादरम् ाननी नननीदशणननीास आले, हे खरे आहे का ,
(२) असल् ास,
(३) असल् ास,

ा लाभार्थ ाांननीा अद ापप त
ण अननीुदाननी ननी ममळण् ाच कारर्े का
ाबाबत शासननीाननीे चौकश केली आहे का , त् ात का

आहे त,

आढळूननी आले व

त् ाननीुसार लाभार्थ ाांननीा अननीुदाननी ममळण् ाबाबत कोर्त का व
ण ाही केली वा करण् ात
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

ेत आहे

आहे त?

श्री. बबनराव लोणीिर (१५-११-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे .
कु्ुींबाींननी

कजणत तालुक् ात ल ५३ ग्रामपींचा त मध् े मे,२०१७ प त
ां एकूर् ६३६९ लाभा्ी
वै जक्तक शौचाल ाींचे बाींधकाम पूर्ण केले होते.

लाभार्थ ाां ा खात् ावर वै जक्तक शौचाल

त् ापैकी मे,२०१७ प त
ां २८६९

बाींधकाम प्रोत्साहननी रक्कम वगण करण् ात आली

आहे . उवणषरत ३५०० लाभा्ी कु्ुींबाींननीाही त् ाननीींतर वै जक्तक शौचाल

बाींधकाम प्रोत्साहननी

रक्कम दे ण् ात आली आहे . सद :जस््त त कजणत तालुक् ात ल एकही लाभा्ी प्रोत्साहननी
रक्कम दे ण् ापासूननी वींगचत ननीाही.
(३) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
(४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
___________

राज्यातील सेवा तनवत्ृ ती शशक्षिाांच्या मागण्याांबाबत.
(१३)

९००८७ (२३-०८-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीननी

शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

(१) राज् ात ल सेवा नननीवत्ृ त

ददननीाींक १ मे, २०१७ रोज  ा वा त् ा सम
ु ारास

मशक्षकाींननी

आपल् ा मागण् ाींकषरता लाक्षणर्क उपोषर् सुरु केले आहे , हे खरे आहे का ,
(२) असल् ास, सदर सेवा नननीवत्ृ त मशक्षकाीं ा मागण् ाींचे स्वरुप का

आहे ,

(३) असल् ास, सदर मागण् ाबाबत शासननीाननीे कोर्त का व
ण ाही केली वा करण् ात
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आहे त?

श्री. ववनोद तावडे (०३-११-२०१८) : (१) ननीाही, हे खरे ननीाही.
(२) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही
(३) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
(४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
___________

ेत आहे ,
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अप्रशशक्षीत शशक्षिाांना डडमरें ड समजून त्याांचे तनवत्ृ ती वेतन अमान्य िेल्हयाबाबत
(१४)

९०६०३ (२३-०८-२०१७).

श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का
(१) राज्

सन्माननीननी

शालेय शशक्षण

:-

शासननीाननीे १९७२ ननीींतर सेवेत असलेल् ा अप्रमशक्ष त मशक्षकाींननीा डडमरें ड समजूननी त् ाींचे

नननीवत्ृ त वेतननी अमान्

केले असल् ाननीे राज् ात ल १६०० पेक्षा जास्त अप्रमशक्ष त मशक्षकाींचा

ऐननी वाधणक् ात उपजजवेकेचा प्रश्ननी नननीमाणर् झाला आहे , हे खरे आहे का ,
(२) असल् ास उक्त प्रकरर् शासननीाननीे चौकश केली आहे का , व त् ाननीुसार कोर्त का व
ण ाही
केली वा करण् ात

ेत आहे ,

(३) ननीसल् ास ववलींबच कारर्े का

आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०३-११-२०१८) : (१) १९७२ ननीींतर सेवेत लागलेल् ा अप्रमशक्ष त मशक्षकाींननीा
शासननी नननीर्ण

डा .अमशसे-२०१५/प्र.डा .१४८/द्एननी्ी १, दद.९ फेब्रुवारी, २०१६ अन्व े दद.२८

फेब्रुवारी, २०१९ प त
ां प्रमशक्षर् घेण् ासाठी मुदत दे ण् ात आलेली होत .
माचण, २०१९ प त
ां वाढववली आहे .

आता ही मुदत ३१

(२) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही
(३) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
___________
चांद्रपूर येथील माऊांट िामेल शाळे तील एिा ववद्यार्थयाांला
खाजगी शशिवणी वगम बांद िेल्हयाने नापास िेल्हयाबाबत

(१५)

९४११७ (२३-०८-२०१७).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर),

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
सन्माननीननी

शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

(१) चद्पूर

े् ल माऊीं् कामेल कॉन्हे ्

मशकर्ा- ा मुलाननीे खासग मशकवर्
करुननी

ा इींग्रज

:-

माध् मा ा शाळे त ननीवव् ा वगाणत

वगण बींद केल् ाननीे शाळे त ल मशक्षक्षकेननीे त्रास दे र्े सुरू

एसएस्ी ववष ात ननीापास केल् ाननीे

ा बाबत मय
ु ाध् ाप केस जाब ववचारण् ास

गेलेल् ा पालकाला मुय ाध् ावपकेननी धमकी दे ऊननी तुम ा मुलास पास कराव ाचे असल् ास
बबल्ड ींग फींड म्हर्ूननी दोननी लाख द ा अश मागर्
असम्ण ठरल् ाननीे त् ाीं ा मुलास

केली असूननी मागर् पुर्ण करण् ास पालक

ननीवव ननीापासच द्स दे ण् ात आली असल् ाचे ददींननीाक ६

जुलै २०१७ रोज वा त् ा सुमारास नननीदशणननीास आले आहे, हे खरे आहे का ,
(२)

असल् ास,

ननीवव  ा

पषरक्षेत

पास

असींताननीाही त् ा ा

पेपरमध् े

खोडताड

करूननी

मुय ाघ् ाप का आणर् मशक्षक्षकेननीे त् ा मल
ु ास ननीवव मध् े ननीापास केले, हे ही खरे आहे का ,
(३) असल् ास,

ाबाबतच तडा ार मुला ा पालकाींननी पोलीस ठार्े रामननीगर चींद्पूर

आहे , हे ही खरे आहे का ,

े्े केली
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(४) असल् ास, शासननीाननीे

ा प्रकरर्ाच चौकश केली आहे का

केली आहे वा करण् ात

ेत आहे ,

(५) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

व त् ाननीुसार कोर्त कारवा्

आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (३०-१०-२०१८) : (१) व (२) सदर शाळे त ल इ त्ता ननीवव त ल काही
ववद ार्थ ाांननी

खाजग

मशकवर्

वगण बींद केल् ाननीे ववद ार्थ ाांननीा ननीापास केल् ाच

बातम

वत्ृ तवाहीननी वर दाखववण् ात आली होत .

(३) व (४) सदर प्रकरर् शाळे  ा मय
ु ाध् ावपका व सींबींगधत मशक्षक्षकेववरुध्द रामननीगर पोमलस
स््े शननी, चींद्पूर

े्े गुन्हा दाखल करण् ात आला असननी
ू त् ाींचेमाफणत कारवा् सुरु आहे .

(५) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.

___________
बत्रमत
ू ी पावने प्रततष्ट्ठान सांचशलत, श्री.पा.ह.घाडगे पाटील माध्यशमि, उच्च माध्यशमि
ववद्यालय, याांच्याशी सांबधधत असलेल्हया शैक्षणणि सांस्था व सहिारी
सांस्था याांमध्ये होत असलेल्हया गैरव्यहाराबाबत
(१६)

९८२२१ (२९-१२-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का
(१)

सन्माननीननी

शालेय

:-

बत्रमूती पावननीे प्रनतषठाननी सींचमलत, श्र .पा.ह.घाडगे पा्ील माध् ममक, उच माध् ममक

ववद ाल , बत्रमूती ननीगर, (सैनननीक पध्दत ननीे वसनतगह
ृ )
सींस््ा व सहकारी सींस््ा

ाीं ाश सींबगधत असलेल् ा शैक्षणर्क

ाींमध् े ववद ाींर्थ ाांकडूननी प्रवेश व इतर शल्
ु क अवाजव प्रमार्ात घेर्,े

ा व इतर गैरव् वहाराच चौकश करुननी कारवा् करण् ाच मागर् आरप आ
२६ जुलै, २०१७ रोज

वा त् ा सुमारास मा. राज् पाल, महाराषर राज् ,

पक्षाननीे ददननीाींक

ाीं ाकडे लेख

नननीवेदननीादवारे केली हे खरे आहे का ,
(२) असल् ास,

ा नननीवेदननीाननीस
ु ार सींबगधत सींस््ाींच

असल् ास, त् ात का
करण् ात

ेत आहे ,

चौकश

करण् ात आली आहे का ,

आढळूननी आले व त् ाननीस
ण ाही केली वा
ु ार सींबींगधताींवर कोर्त का व

(३) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े क
श्री. ववनोद तावडे (३०-१०-२०१८) :
(२) सदर प्रकरर् ववभाग

आहे ?
(१)

ाबाबतचे नननीवेदननी प्राप्त झाले आहे.

मशक्षर् उपसींचालक, पुर्े ववभाग, पुर्े

त का व
ण ाही करण् ाचे नननीदे श ददले आहे त.
(३) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.

___________

ाींननीा चौकश करुननी

ोग्
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सांत नामदे व महाराज माध्यशमि ववद्यालय पानशेवडी (ता.िांधार, जज.नाांदेड)
या शाळे त प्रशासिीय नेमणि
ू िरण्याबाबत
(१७)

९९३२४ (२९-१२-२०१७).

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलूर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का

सन्माननीननी

शालेय शशक्षण मांत्री

:-

(१) कींधार (जज.ननीाींदेड) तालुक् ात ल सींत ननीामदे व महाराज माध् ममक ववद ाल , पाननीशेवड
शाळे  ा

व् वस््ापननीाकडूननी

माध् ममक) ववभाग

मा.उच

न् ा ाल ,

सींचालक (माध् ममक

व

ा

उच

मशक्षर् उपसींचालक, लातूर व मा. मशक्षर्ागधकारी, (माध् ममक), ननीाींदेड

ाीं ा आदे शाचे अवमाननी करर्े, कमणचा- ाींननीा शासननी सवलत पासूननी वींगचत ठे वर्े, ववद ार्थ ाांननीा

शैक्षणर्क सवलत सो्पासूननी वींगचत ठे वर्े इ. प्रकरर् महाराषर शैक्षणर्क सींस््ाीं व् वस््ापननी
अगधनननी म, १९७६ का दा शासननी नननीर्ण

ददननीाींक १५ ऑक््ोबर, २०१२ ननीुसार शाळे चा चौकश

अहवाल ददननीाींक १२ जाननीेवारी, २०१७ रोज वा त् ासुमारास मा.आ ुक्त (मशक्षर्) पुर्े

ाींननीा

प्राप्त झाला आहे हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, उक्त चौकश अहवालाननीुसार सदर शाळे च मान् ता काढूननी प्रशासक ननीेमण् ाच
का व
ण ाही झाली आहे का ,

(३) असल् ास, ाबाबत शासननीाननीे चौकश केली आहें का , असल् ास, त्त् ात का
आले व त् ाननीस
ु ार उक्त
केली वा करण् ात

आढळूननी

शाळे च मान् ता काढूननी प्रशासक ननीेमण् ाबाबत कोर्त का व
ण ाही

ेत आहे ,

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े तसेच शासननीाचे नननीाजश्चत धोरर् का
श्री. ववनोद तावडे (३०-१०-२०१८) : (१)
झाला आहे .

आहे ?

ाबाबतचा अहवाल आ क्
ु त (मशक्षर्)

ाींननीा सादर

(२), (३) व (४) सदर प्रकरर् महाराषर शैक्षणर्क पषरसींस््ा (व् वस््ापननी) अगधनननी म, १९७६
मध ल तरतुदीननीुसार सींबींगधत शाळे वर प्रशासक नननी ुक्त करर्े
उच माध् .)

ाींचेस्तरावर तपासर् करण् ात

ेत आहे.

ाअननीुषींगाननीे सींचालक (माध् . व

___________
चांद्रभान लोमटे बहुउद्देशीय सांस्थेने बेिायदे शीर शाळा स्थलाांतरीत िेल्हयाबाबत
(१८)

९९८७३ (२९-१२-२०१७).

सन्माननीननी

डॉ.पांिज भोयर (वधाम), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :

शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का

:-

(१)

चींद्भाननी लोम्े बहुउद्देश
सेवाभाव सींस््ा सींचमलत ध रुभा् अींबाननी प्रा्ममक
ववद ामींदीर, शेकापरू (ता.जज.उस्माननीाबाद) ा शाळे चे बेका दे श र स््लाींतर झाले आहे , हे खरे
आहे का ,
(२) तसेच

ा सींस््ेननीे शेकापूर (ता.जज.उस्माननीाबाद) ग्रामपींचा त  ा मोकळ ा असलेल् ा जागे

मध् े दे ख ल अनतडा मर् केले आहे , हे ही खरे आहे का ,
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(३) असल् ास

ा प्रकरर् शासननीाननीे चौकश केली आहे का , असल् ास, त् ात का

आले व त् ाननीस
ण ाही केली वा करण् ात
ु ार कोर्त का व
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

ेत आहे ,

आढळूननी

आहे त?

श्री. ववनोद तावडे (३०-१०-२०१८) :(१) हे खरे ननीाही.
(२) हे खरे आहे .
(३) सींबींगधत सींस््ेस ग्रामपींचा त शेकापरू , जज.उस्माननीाबाद

ाींननी ननीो्ीस ददली आहे .

(४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.

___________
रायगड जजल्ह्यातील जलिांु भाच्या स्रक्चर ऑडीट बाबत
(१९)

१०१६३९ (२९-१२-२०१७).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का

:-

सन्माननीननी

पाणीपरु वठा व

(१) रा गड जजल्् ात ल ननीागषरकाींननीा वपण् ा ा पाण् ासाठी शासननीामाफणत िकत
(पाण् ा ा ्ाक् ा) उभारण् ात आल् ा आहे त,
(२) असल् ास, सननी २०१७-१८

जलकींु भ

ा वषाणत जलकींु भाचे (पाण् ा ा ्ाक् ा) स्रक्चर ऑड ् केले

आहे व अद ाप िकत जलकींु भाचे (पाण् ा ा ्ाक् ा) स्रक्चर ऑड ् करर्े प्रलींबबत आहे त,

(३) असल् ास, उवणषरत जलकींु भाचे (पाण् ा ा ्ाक् ा) तातड ननीे स्रक्चर ऑड ् करण् ासाठी
कोर्त का व
ण ाही केली वा करण् ात

ेत आहे ,

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आहे त?

श्री. बबनराव लोणीिर (०५-११-२०१८) :(१) रा गड जजल्् ात ल ननीागषरकाींननीा वपण् ा ा
पाण् ासाठी रा गड जजल्हा पषरषदे माफणत १०६३ जलकींु भ (पाण् ा ा ्ाक् ा) उभारण् ात आले
आहे त.

(२) सननी २०१७-१८

ा वषाणत ३ जलकींु भाींचे (पाण् ा ा ्ाक् ा) स्रक्चर ऑड ् केले आहे व

अद ाप १०६० जलकींु भाींचे (पाण् ा ा ्ाक् ा) स्रक्चर ऑड ् करर्े प्रलींबबत आहे .

(३) रा गड जजल्हा पषरषदे माफणत ६ जलकींु भाींचे (पाण् ा ा ्ाक् ा) स्रक्चर ऑड ् करुननी
घेण् ाच का व
ण ाही सरु
ु आहे .

उवणरीत १०५४ जलकींु भाींपैकी जे जलकींु भ (पाण् ा ा ्ाक् ा)

आ ुष माननी कम झाल् ामुळे व दे खभाल दरु
ु स्त ननी झाल् ामुळे मोडकळ स आलेले आहे त अशा
जलकींु भाींचे स्रक्चरल ऑड ् करुननी घेण् ाबाबत सींबींगधत ग्रामपींचा त ननी
ीं ा कळववले आहे.
(४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.

___________
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परभणी जजल्ह्यातील ६० हजार िुटुांबािडे वैयजक्ति शौचालय नसल्हयाबाबत
(२०)

१०२२३६ (२९-१२-२०१७).

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) : सन्माननीननी
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का :(१) परभर् जजल्् ात ल ६० हजार कु्ुींबाकडे वै जक्तक शौचाल

पाणीपुरवठा व

ननीसल् ाच मादहत जजल्हा

पषरषद प्रशासननीाननीे माहे सप््ें बर, २०१७ मध् े वा दरम् ाननी नननीदशणननीास आर्ली आहे , हे खरे
आहे का ,
(२) असल् ास,

ाबाबत शासननीाननीे चौकश केली आहे का , त् ात का

त् ाननीुसार प्रत् ेक घरात शौचाल

आढळूननी आले व

उभारर् चे उद्द ष् पूर्ण करण् ा ा अननीुषींगाननीे तसेच सदर ६०

हजार कु्ुींबब ाींननीा तातड ननीे शौचाल े बाींधूननी दे ण् ाबाबत कोर्त का व
ण ाही केली वा करण् ात
आली आहे , का व
ण ाहीच सद ःजस््त का
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आहे ,

आहे त?

श्री. बबनराव लोणीिर (१३-११-२०१८) : (१) हो , हे खरे आहे .
सननी २०१२  ा बेसला्ननी सव्हे क्षर्ाननीुसार माहे

जजल्ह ात ल ५७,१०५ कु्ुींबाींकडे वै जक्तक शौचाल
(२) परभर् जजल्ह ात वै जक्तक शौचाल

सप््ें बर,२०१७ मध् े परभर्

उपलब्ध ननीव्हते.

बाींधकामाकषरता गावपातळ वर, तालुकास्तरावर व

जजल्हास्तरावर ववववध का डा 
ण माचे आ ोजननी करुननी जननीजागत
ृ
जजल्ह ा ा सननी २०१२  ा बेसला्ननी सव्हे क्षर्ात ल

करण् ात आली. परभर्

ा उवणषरत ५७,१०५ कु्ुींबाींकडूननी वै जक्तक

शौचाल े बाींधण् ात आले असूननी, ददननीाींक ३१माचण,२०१८ रोज परभर् जजल्हा
घोवषत झाला आहे.

हागर्दारी मुक्त

(३) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
___________

नाांदेड व लातूर जजल्हहयातील शासिीय वैद्यिीय महाववदयालयात एमबीबीएसचे
शशक्षण घेत असलेल्हया ववदयार्थयाांचे शैक्षणणि शल्ह
ु ि दे ण्याबाबत

(२१)

१०३०७४ (२१-०२-२०१८).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का
(१) ननीाींदेड व लातूर जजल्ह ात ल शासकी

वैद की

सन्माननीननी

उच्च व तांत्र

:महाववद ाल ात सननी २०१६-१७

ा वषाणत

एमब ब एसचे मशक्षर् घेत असलेल् ा प्र्म वषाणत ल ते अींनतम वषाणत ल प्रा्ममक व माध् ममक
मशक्षकाीं ा १२० पाल् ाींसह माज

सैनननीकाीं ा १८ अशा एकूर् १३८ पाल् ाींचे ८९ लाखाींचे

शैक्षणर्क शुल्क प्रलींबबत असल् ाचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध् े वा त् ादरम् ाननी नननीदशणननीास आले
आहे , हे खरे आहे का
(२)

असल् ास, ननीाींदेड

े् ल महाववद ाल ाचे

घेण् ास ननीकार ददला आहे , हे ही खरे आहे का ,

अननीुदाननी

तसेच

ववद ार्थ ाांचे प्रस्ताव
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(३) असल् ास,

ा सींदभाणत शासननीाननीे चौकश करुननी सदर ववद ा्ाांचे शैक्षणर्क

करण् ाबाबत कोर्त का व
ण ाही केली वा करण् ात
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आहे त ?

श्री.

:(१),

ववनोद

तावडे

(३१-१०-२०१८)

महाववद ाल ात सननी २०१६-१७

(२)

ेत आहे

व

(३)

जजल्हा

लातूर

शुल्क अदा

े् ल

वैद की

ा वषाणत एमब ब एसचे मशक्षर् घेत असलेल् ा प्र्म वषाणत ल

ते अींनतम वषाणत ल प्रा्ममक व माध् ममक मशक्षकाीं ा पाल् ाींचे शैक्षणर्क शुल्क माफीचे
प्रस्ताव दाखल झालेले ननीाहीत. तसेच, ननीाींदेड जजल्ह ात प्रा्ममक मशक्षकाीं ा पाल् ाींचे ३३ व
माध् ममक मशक्षकाीं ा पाल् ाींचे १६ असे एकूर् ४९ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते.परीं तु सदर प्रस्ताव
ववदहत मुदत त प्राप्त झाले ननीसल् ाननीे त् ाींननीा सदर
डॉ. शींकरराव चव्हार् शासकी

वैद की
२०१६-१७

महाववद ाल , लातूर

ोजननीेचा लाभ दे ण् ात आलेला ननीाही.

वैद की

महाववद ाल , ननीाींदेड व शासकी

ा महाववद ाल ाींत ल पात्र माज सैनननीकाीं ा पाल् ाींननीा सननी

ा वषाणसाठीच शैक्षणर्क शल्
ु क सवलत च रक्कम अदा करण् ात आलेली आहे .

(४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.

___________

धायरी (ता.हवेली, जज.पुणे,) येथील ज्ञानगांगा शाळे ने ववद्याथाांचे
तनिाल राखन
ू ठे वले असल्हयाबाबत

(२२)

१०५८८७ (०६-०४-२०१८).

श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का
(१) धा री (ता.हवेली, जज.पर्
ु े,)
नननीकाल राखूननी ठे वल् ाचे

सन्माननीननी

शालेय

:-

े् ल ज्ञाननीगींगा शाळे ननीे शैक्षणर्क

माहे डडसेंबर, २०१७ मध् े

शल्
ु काअभाव ववद ा्ाांचे

वा त् ा दरम् ाननी नननीदशणननीास आले, हे

खरे आहे का ,

(२) असल् ास, ज्ञाननीगींगा शाळे ववरुद्ध अनननी ममतपर्े शुल्क वाढ, ववद ा्ाांचे नननीकाल राखूननी
ठे वर्े, बोननीाफा्ड प्रमार्पत्र ननी दे र्े, पालकाींननीा मशक्षकाींननीा भे्ूननी ननी दे र्े, ओपननी डे ननी घेर्े
सारय ा असींय
(३)

तडा ारी पालकाींकडूननी

असल् ास, उक्त प्रकरर्

आढळूननी आले व त् ाननीुसार

ा

आल् ाचे ही खरे आहे का ,

शासननीाननीे चौकश

ज्ञाननीगींगा शाळे ववरुद्ध

केली आहे का , असल् ास,त् ात का

कोर्त

का व
ण ाही

केली वा करण् ात

ेत आहे ,

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (३०-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) पालकाींकडूननी तडा ारी प्राप्त झाल् ा आहे त.
(३) सदर प्रकरर्
चौकश करण् ात

प्रशासकी

ेत आहे .

(४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.

अगधकारी, महाननीगरपामलका मशक्षर् मींडळ, पर्
ु े

___________

ाींचम
े ाफणत

वव.स. ५०३ (16)
ववनाअनुदातनत व मूल्हयाांिनास पात्र ितनष्ट्ठ महाववद्यालयातील प्राध्यापिाांच्या मागण्याबाबत
(२३)

१०६६२१ (०६-०४-२०१८).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजा) :

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

सन्माननीननी

शालेय

:-

(१) मसींदखेडराजा (जज.बुलढार्ा) तालुक् ात ल स्वाम सम्ण, कमवव व वैभव कमवव, जाींभोरा,
राज व

गाींध

म.पाींग्रा

कमवव

व

जजजामाता

प्राध् ापकाीं ा मागण् ा मान्
्ाळावे

कमवव,

मसींदखेडराजा,

ववज

लखमले

कमवव

ाकषरता

ददननीाींक

करुननी शासननीाननीे सींप मम्वावा व ववद ार्थ ाांचे होर्ारे ननीुकसाननी

१५

डडसेंबर,

२०१७

रोज  ा

तहमसलका ाणल ाप त
ां मक
ू मोचाण काढला हे खरे आहे का ,
(२) असल् ास,

सुमारास

जन्मस््ळापासननी
ू

ाबाबत शासननीाननीे चौकश केली आहे का , असल् ास, त् ात का

आले व त् ाननीस
ण ाही करण् ात आली वा
ु ार कोर्त का व
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

ेत आहे ,

आढळूननी

आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (३०-१०-२०१८) : (१) प्राध् ापकाींननी
(२)

व

े् ल ववद ार्थ ाांननी ववननीाअननीद
ु ानननीत व मल्
ू ाींकननीास पात्र कनननीषठ महाववद ाल ात ल

ाबाबत मोचाण काढला होता.

ा बाबत आवश् क का व
ण ाही सरु
ु आहे .

(३) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.

___________
ठाण्यात इफेडिनप या अांमली पदाथामच्या सापडलेल्हया साठ्याबाबत
(२४) १०७५९२ (०७-०४-२०१८).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का
(१) ठाण् ात सापडलेल् ा इफेडिननी
ला्फ सा न्सेस

सन्माननीननी

अन्न व

:-

ा अींमली पदा्ाण ा साठ ाश सींबींगधत असलेल् ा एव्हॉननी

ा कींपननी च तपासर् करताींननीा दाखववलेल् ा नननीषकाळज पर्ा बाबत दक्षता

अगधकारी हषरष बैजल

ाींननी आपला अहवाल शासननीाकडे सादर केला असननी
ू सदर अहवालाननीुसार

अन्ननी व औषध प्रशासननीात ल सात अगधका- ा ववरुध्द अींमली पदा्ण प्रनतबींधक का द ात ल
तरतद
ु ी व त् ाअननीष
ु ींगाननीे आ क्
ु त अन्ननी व औषध प्रशासननी

ाींननी सदर प्रकरर्ात ल का दे व

ताींबत्रक बाब ींचा अ् ास करुननी नननीषकषण सादर करण् ाकषरता ववध रसा ननी शास्त्राचा अ् ास
असर्ारे प्राध् ापक व ताींबत्रक ज्ञाननी असर्ा- ा व् क्त ींचा समावेश करुननी ददननीाींक २० एवप्रल,
२०१७ रोज सममत गठीत करण् ात आली होत व सदर सममत ननीे आपला अहवाल ददननीाींक ५
जूननी, २०१७ मध् े वा त् ादरम् ाननी शासननीास सादर केला आहे हे खरे आहे का ,
(२) असल् ास, सदर सममत ननीे अहवालात कोर्कोर्त् ा मशफारश
कोर्त का व
ण ाही केली वा करण् ात
(३) असल् ास,

ेत आहे ,

केल् ा व त् ाअननीष
ु ींगाननीे

ाबाबत शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त का

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आहे त ?

आढळूननी आले,

वव.स. ५०३ (17)
श्री. धगरीश बापट (०२-११-२०१८) : (१) हो , हे खरे आहे .
(२) सदर सममत ननीे आपल् ा अहवालात असे अमभप्रा

ददले आहे त की, औषधे व सौंद ण

प्रसाधननीे का द ाींतगणत नननी म ५२(१)  ा तरतुदीननीुसार तपासण् ा केल् ा ननीाहीत, केलेल् ा
तपासण् ाींचा अहवाल नननी म ५२(३) ननीस
ु ार नननी ींत्रर् प्रागधकारी

ाींननीा सादर केला ननीाही. तसेच

औषधे व सौंद ण प्रसाधननीे का द ाखालील आढळूननी आलेल् ा उल्लींघननीा ा अननीुषींगे नननी म

५२(५) ननीुसार ख्ले दाखल करण् ाच कारवा् केली ननीाही िकीं वा उल्लींघननीाीं ा सींदभाणत उत्पादक

सींस््ेचे परवाननीे नननीलींबबत िकीं वा रद्द ननी करता सक्त ताकीद ददली म्हर्ूननी, तसेच Narcotics
Drugs and Psychotropic Substances Act १९८५
बजावण् ासाठी अगधसूगचत आहे

म्हर्ूननी ते

मध् े सदर अगधकारी कतणव् े

Narcotics Drugs and Psychotropic

Substances Act १९८५  ा कलम ५९(१) अींतगणत कारवा्स पात्र होत ननीाहीत, असे
सममत ननीे अहवालात

ननीमूद केले

आहे . तसेच,

अींमलबजावर् करताननीा कसूर केला
ाींववरूध्द कारवा् घेण् ाच

अगधका- ाींववरूध्द

शासकी

औषधे

व सौंद ण प्रसाधननीे का द ाच

ा बाब साठी औषधे व सौंद ण प्रसाधननीे का द ात अगधका-

तरतद
ू ददसननी
ू

कमणचा- ाीं ा

घेण् ाबाबत स्वतींत्ररीत् ा ववचार करण् ात

ेत ननीाही. त् ामळ
ु े सदर प्रकरर्ाश

वतणननी
ावा,

केले आहे.

व

मशस्त

अगधनननी ामातींगत
ण

सींबींगधत
कारवा्

असेही सममत ननीे आपल् ा अहवालात ननीमूद

(३) सममत ननीे आपल् ा अहवालात ननीमद
ू केलेले नननीषकषण व त् ावरील आ क्
ु त, अन्ननी व औषध
प्रशासननी

ाींचे अमभप्रा

ववचारात घेऊननी सदर प्रकरर्ाश सींबींगधत अगधका- ाींववरूध्द महाराषर

ननीागरी सेवा (मशस्त व अप ल) नननी म, १९७९ मध ल तरतुदीननीुसार कारवा् करण् ात

ेत आहे .

(४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.

___________
राज्यातील जजल्हहा पाणी व स्वच्छता शमशन िक्षा अांतगमत िांत्राटी
िममचा-याांना शासन सेवेत सामावन
ू घेण्याबाबत
(२५)

१०९१९७ (१९-०४-२०१८).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का

सन्माननीननी

:-

पाणीपुरवठा व

(१) राज् ा ा पार् पुरवठा व स्वछता ववभागाअींतगणत जजल्ह ात ल सवण जजल्हा पषरषदामध् े

जजल्हा पार् व स्वछता ममशननी कक्षादवारे व तालुकास्तरावर ग् सींसाधननी केंद्ादवारे गत १३
वषाणपासननी
ू का रण त असलेले कींत्रा्ी कमणचाऱ ाींननीा शासननी सेवेत का मस्वरूप समावननी
ू घेवननी
ू मा.
सवोच न् ा ाल ा ा नननीर्ण ाननीस
ु ार समाननी काम समाननी वेतननी
नननीर्ण

घेण् ा ा अननीुषींगाननीे ग्रामववकास शासिक

जजल्हा पषरषद शासिक

कमणचारी सींघ्ननीा

कींत्रा्ी कमणचारी सींघ व महाराषर राज्

ाींचेदवारे ददननीाींक १२ सप््ें बर, २०१७, २८ डडसेंबर

२०१७ व २० जाननीेवारी २०१८ वा त् ासम
ु ारास मा. मय
ु मींत्र ,
राज् मींत्र तसेच अप्पर मुय

ाप्रमार्े शासननी स्तरावर

मा. पार् परु वठा व स्वछता

सगचव, पार् पुरवठा व स्वछता ववभाग, मींत्राल , मुींब्

लोकप्रनतनननीध दवारे वारीं वार नननीवेदननीे सादर करूननी मागर् केली आहे , हे खरे आहे का ,

ाींननीा

वव.स. ५०३ (18)
(२) असल् ास,

ाबाबत शासननीाननीे चौकश केली आहे का , चौकश त का

आढळूननी आले व

त् ाननीुसार उक्त कमणचाऱ ाींननीा मा. सवोच न् ा ाल ा ा नननीर्ण ाप्रमार्े समाननी काम समाननी

वेतननी दे र्े तसेच शासननी सेवेत का मस्वरूप सामावूननी घेण् ासाठी कोर्त का व
ण ाही केली वा
करण् ात

ेत आहे ,

(३) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आहे त

?

श्री. बबनराव लोणीिर (१३-११-२०१८) : (१) हो .
(२)

राज् ात ल औद ोगगक प्रमशक्षर् सींस््ामध ल कींत्रा्ी नननीदे शकाींननीा तसेच अन्

ववभागाींतगणत का रण त कींत्रा्ी पदधारकाींननीा नननी ममत शासकी
अ् ास करुननी अहवाल सादर करण् ाकरीता कौशल्

सेवेत सामावूननी घेण् ाबाबत

ववकास व उद ोजकता ववभागा ा

ददननीाींक ०८.०५.२०१८  ा शासननी नननीर्ण ान्व े मा. मींत्र , कौशल्
ववभाग

प्रशासकी

ववकास व उद ोजकता

ाीं ा अध् क्षतेखाली मींबत्रमींडळ उपसममत गठीत करण् ात आली आहे.

(३) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
___________
शाळे तील ववद्याथ्रयाांना रोजगारक्षम िरण्यासाठी खासगी मांडळ स्थापन
िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत
(२६)

१११८५४ (०६-०४-२०१८).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का
(१)

शाळे त ल

आवश् क कौशल्

ववद ार्थ ाांननीा

रोजगारक्षम

करण् ासाठी

ासाठी खासग

शालेय

:भौगोमलक

मशक्षर् ममळावे अशा अ् ासडा माींननीा मुय

शाळाींननीा स्वा त्तता ममळाव

सन्माननीननी
पषरजस््त ला

अननीस
ु रुननी

प्रवाहात आर्ण् ासाठी खासग

मींडळ स््ापननी करण् ाचा प्रस्ताव शासननीा ा

ववचाराध ननी आहे , हे खरे आहे का ,
(२) असल् ास, प्रस्तावाचे एकूर् स्वरुप का
(३) असल् ास,

आहे,

ाबाबत शासननीाननीे चौकश

ववचाराध ननी प्रस्तावावर कोर्ता नननीर्ण
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

केली आहे का

घेतला आहे वा घेण् ात
आहे त व

असल् ास, त् ाननीुसार सदर

ेत आहे ,

ासाठी िकत कालावध लागर्ार आहे ?

श्री. ववनोद तावडे (१९-११-२०१८) : (१) हे खरे ननीाही.
(२), (३) व

(४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही

___________
बुलढाणा जजल्हहयातील पाणीपरु वठा योजनाांमध्ये गैरव्यवहार झाल्हयाबाबत
(२७)

११३०६०

(१४-०४-२०१८).

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

पजश्चम) :
:-

सन्माननीननी
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(१) बल
ु ढार्ा जजल्ह ात ल १ हजार ४२० गाींवामध ल पार् परु वठा
रुप ाचा गैरव् वहार झाल् ाप्रकरर् तडा ारी ा अननीुषींगाननीे ववभाग
सदर

ोजननीेच

बुलडार्ा जजल्ह ाबाहे रील ताींबत्रक सममत

ोजननीाींमध् े २ हजार को्ी
आ क्
ु त, अमरावत

माफणत चौकश

ाींननी

करण् ाचे आदे श

नननीगणममत केले आहे त हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, चौकश अहवाल सादर करण् ात आला आहे का , चौकश त का
आले व त् ाअननीुषींगाननीे कोर्त का व
ण ाही केली वा करण् ात
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आहे त

ेत आहे ,

आढळूननी

?

श्री. बबनराव लोणीिर (१६-११-२०१८) :(१) हे खरे आहे .
(२)बुलडार्ा जजल्हात ल सननी २००५ पासूननी भारत नननीमाणर् का डा 
ण म, जलस्वराज व राषरी
ग्राम र् पे जल का डा 
ण माींतगणत जजल्हा पषरषदे ननीे ७५६ पार् पुरवठा
होत त् ापैकी ६८५ ननीळ पार् परु वठा
अींदाजपत्रकी

त् ामुळे सदर

ोजननीाींच कामे घेतलेली

ोजननीा पर्
ु ण करण् ात आल् ा आहे त.

ा सवण

ोजननीाींच

िकीं मत रु ४८०.६९ को्ी असननी
ू त् ावर रु.३९४.८३ को्ी खचण झालेला आहे.

ाबाबत ववभाग

ोजननीाींमध् े २००० को्ीचा गैरव् वहार झाला म्हर्ननीे सीं ुजक्तक ननीाही. तरी
आ ुक्त, अमरावत

सममत माफणत चौकश
का व
ण ाही सरू
ु आहे.

ाींननी सदर

ोजननीाींच बुलडार्ा जजल्ह ाबाहे रील ताींबत्रक

करण् ाबाबत आदे श नननीगणममत केलेले आहे त. त् ाननीुसार चौकश च

(३) बुलडार्ा जजल्ह ात ल पार्

पुरवठा

ोजननीाींमध् े

जजल्ह ात ल ताींबत्रक सममत माफणत चौकश करण् ात

झालेल् ा

गैरव् वहाराबाबत इतर

ेत असल् ाननीे ववलींब होत आहे .

___________

पेण येथील लेखाधधिारी िायामलय अशलबाग येथे स्थलाांतरीत िरण्याबाबत
(२८)

११४४१९ (०७-०४-२०१८).

श्री.सुभाष उफम पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग) :

शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

सन्माननीननी

:-

(१) अमलबाग तालुक् ात ल जजल्हा पषरषदे  ा मशक्षकाींननीा वेतननी ममळण् ासाठी गेले १० ते १२
वषाांपासूननी आवश् क असलेले पे- ुनननी् अमलबाग
दे के मींजूर करण् ासाठी पेर्

े्े असूननी, मशक्षक व मशक्षकेतर कमणचाऱ ाींच

े्े असलेल् ा लेखागधकारी का ाणल ात पाठवावे लागतात, हे

खरे आहे का ,

(२) असल् ास, त् ामळ
ु े मशक्षक व मशक्षकेतर कमणचाऱ ाींननीा मदहन् ाचे वेतननी वेळेत ममळत ननीाही
त् ामुळे त् ाीं ा मागर् ननीुषींगाननीे अमलबाग
का ाणल

पेर्

े्ूननी अमलबाग

सींचालक, मशक्षर् ववभाग मुींबइण

े् ल स््ानननीक लोकप्रनतनननीध ींननी उक्त लेखागधकारी

े्े आर्ावे अश मागर् वारीं वार जजल्हा मशक्षर्ागधकारी व उप
ाीं ाकडे नननीवेदननीादवारे केली आहे , हे ही खरे आहे का ,

(३) असल् ास, सदर मागर्  ा अननीष
ण ाही केली वा करण् ात
ु ींगाननीे शासननीाननीे कोर्त का व
आहे ,

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच

कारर्े का

आहे त ?

ेत

वव.स. ५०३ (20)
श्री. ववनोद तावडे (०२-११-२०१८) : (१) हे खरे ननीाही
(२) अींशत: खरे आहे
(३) व (४) लेखागधकारी, लेखा पषरक्षर् प्क (मशक्षर् ववभाग), पेर्, जजल्हा रा गड
का ाणल

ददननीाींक ०१.०६.२०१८ रोज ननीत
ु ननी इमारत, पींचा त सममत , अमलबाग

करण् ात आले आहे .

हे

े्े स््लाींतरीत

___________

राज्य शासनाने जजल्हहा पररषदे च्या शाळाांमध्ये ई-लतनांगसाठी मांजूर िेलेल्हया तनधीबाबत
(२९)

११५२७५ (०६-०४-२०१८).

श्री.अतनल िदम (तनफाड) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का
(१) राज्

सन्माननीननी

शालेय शशक्षण

:-

शासननीाननीे आददवास भागात ल जजल्हा पषरषदे  ा शाळाींमध् े ्-लननीींगसाठी ६० लाख

रुप े आणर् बबगर आददवास शाळाींसाठी ५० लाख रुप े मींजूर केले होते मात्र माहे जाननीेवारी,

२०१८ अखेरप त
ां नननीध खचण ननी झाल् ाननीे तो शासननीाला परत करण् ाच वेळ मशक्षर् ववभागावर
आली आहे , हे खरे आहे का ,
(२) तसेच ्-लनननीांगसाठी िकत

शाळाींमध् े ्ॅ बले्, सॉफ््वेअर, स्मा्ण ्ीव्ही असे सादहत्

खरे दी करण् ात आले आहे ,
(३)

असल् ास, आददवास भागात ल जजल्हा पषरषदे  ा शाळाींमध् े ्-लनननीांगसाठी आणर् बबगर

आददवास शाळाींसाठी मींजूर केलेल् ा अखगचणत नननीध च चौकश केली आहे का
नननीध अखगचणत ठे वर्ाऱ ावर शासननीाननीे कोर्त कारवा् केली वा करण् ात
(४) ननीसल् ास,ववलींबाच कारर्े का

व त् ाननीुसार

ेत आहे ,

आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१७-११-२०१८) : (१) हे खरे ननीाही.

(२) व (३) सननी २०१६-१७ कषरता ननीवोपडा म अींतगणत सींगर्क मशक्षर्ासाठी भारत सरकारकडूननी
नननीवडक शासकी

उच प्रा्ममक शाळाींमध ल ३ वगण डडजज्ल करण् ा ा अननीुषींगाननीे १९८९

शाळाींननीा मींजरू ी दे ण् ात आली.

ा शाळाींननीा डडजज्ल करण् ा ा अननीष
ु ींगाननीे प्रत वगण एक Full

HD LFD Display (Large Format Display) व एक Tablet

ा प्रमार्े उपलब्ध करुननी

दे ण् ात आलेले आहे .
आददवास

भागात ल जजल्हा पषरषदे  ा शाळाींमध् े आददवास

भागात ल आणर् बबगर

आददवास शाळाींननीा ्-लनननीांगसाठी स्वतींत्र नननीध प्राप्त होत ननीाही.
(४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
___________
अशोिनगर (ता.धामणगाव रे ल्हवे, जज.अमरावती ) येथील अशोि शशक्षण
सांस्थेचे अध्यक्ष याांनी िेलेल्हया गैरव्यवहाराबाबत
(३०)

११५३२८ (०६-०४-२०१८).

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्हवे) :

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

सन्माननीननी

शालेय
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(१) अशोकननीगर (ता.धामर्गाव रे ल्वे, जज.अमरावत )
ाींचे आग्णक गैरव् वहार, नननी मबा्

े् ल अशोक मशक्षर् सींस््ेचे अध् क्ष

व मननीमाननी कामकाजाबाबत सींस््ेचे उपाध् क्ष

ाींननी

केलेल् ा तडा ारीननीुसार चौकश करुननी का व
ण ाही करर्ेबाबत स््ानननीक लोकप्रनतनननीध ींननी ददननीाींक १२
फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोज वा त् ासम
ु ारास लेख कळववले आहे , हे खरे आहे का
(२) असल् ास,

ा प्रकरर् शासननीाननीे चौकश केली आहे का , असल् ास त् ात का

आले व त् ाननीस
ण ाही करण् ात आली वा
ु ार कोर्त का व
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

?

श्री. ववनोद तावडे (३०-१०-२०१८) :

(१)

ेत आहे ,

आढळूननी

ाबाबत नननीवेदननी प्राप्त झाले होते.

(२) सदर प्रकरर् उपमशक्षर्ागधकारी (माध् .), जज.प. अमरावत

ाींचेमाफणत चौकश करण् ात

ेत आहे .
(३) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
___________
सांत गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठाचे तनवासी ज्ञानस्त्रोत व अभ्याशसिा तनमामण िरण्याबाबत
(३१)

११५४१७ (०३-०४-२०१८).

डॉ.सुतनल दे शमुख (अमरावती) :

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का
(१) अमरावत

सन्माननीननी

उच्च व तांत्र

ववद ाप ठाचे नननीवास

ज्ञाननीस्त्रोत व

:-

जजल्ह ात ल सींत गाडगेबाबा अमरावत

अ् ामसका नननीमाणर् करण् ाबाबतचा प्रस्ताव ददननीाींक २९ डडसेंबर, २०१६ रोज वा त् ासम
ु ारास
पत्रादवारे मा.मय
ु मींत्र

ाींननीा सादर करण् ात आला होता, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, मा.मय
ु मींत्र महोद
ननीगरववकास

ाींननी तातड ननीे प्रस्ताव मान्

करण् ाबाबत प्रधाननी सगचव,

ाींननीा नननीदे श ददले होते परीं तू अद ापही सदर प्रस्तावाला मान् ता ममळाली

ननीसल् ाबाबतचे नननीदशणननीास आले आहे , हे ही खरे आहे का ,

(३) असल् ास, सदर प्रस्तावास लवकरात लवकर मींजरू ी ममळण् ाबाबत कोर्त का व
ण ाही केली
वा करण् ात

ेत आहे ,

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१७-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे अींशतः खरे आहे .
मा.मुय मींत्र

ननीगरववकास

महोद

ाींननी

तातड ननीे

प्रस्ताव

मान्

करण् ाबाबत

ाींननीा नननीदे श दे ण् ात आले होते, त्ावप, सदर ववष

(३) का व
ण ाही पूर्ण झाली आहे .
(४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.

___________

सगचव,

उच व तींत्र मशक्षर्

ववभागाश सींबींगधत असल् ाननीे उच व तींत्र मशक्षर् ववभागाननीे शासननी नननीर्ण
प्र.डा .१०१/ ववमश-२, दद.०३.१०.२०१८ अन्व े सदर प्रस्तावास प्रशासकी

प्रधाननी

डा .मुमींस २०१७/

मान् ता ददलेली आहे.
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खासगी मान्यताप्राप्त अनुदातनत प्राथशमि शाळाांचे भाडे अनेि वषाांपासून थिीत असल्हयाबाबत
(३२)

११५७५२ (०६-०४-२०१८).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का
(१)

सन्माननीननी

शालेय शशक्षण

:-

राज् ात खासग मान् ताप्राप्त प्रा्ममक शाळाींननीा इमारत भाडे दे ण् ाच तरतूद प्रा्ममक

मशक्षर् नननी मावली मध् े आहे हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, पर्
ु े जजल्हा पषरषद अींतगणत असर्ाऱ ा प्रा्ममक शाळा ननीगरपषरषद हद्द त ल
शाळाींचे सननी २००९ सालापासननी
ू भाडे ्कीत असननी
ू ते तात्काळ दे ण् ात
स््ानननीक लोकप्रनतनननीध ननी मुय
ही खरे आहे का ,
(३)

तसेच

खेड

तालुक् ात ल

ावे असे लेख पत्र

का क
ण ारी अगधकारी, पुर्े जजल्हा पषरषद
प्रा्ममक

शाळाींचे

प्रलींबबत

असर्ारे

ाींननीा ददले आहे , हे
भाडे

त्वषरत

अदा

करण् ाबाबतच मागर् लोकप्रनतनननीध ींननी शासननीाकडे केली आहे, हे ही खरे आहे का ,
(४) असल् ास,

ाबाबत शासननीाननीे चौकश केली आहे का , त् ात का

त् ाननीुसार प्रलींबबत भाडे दे ण् ाबाबत कोर्त का व
ण ाही केली वा करण् ात
(५)

ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आढळूननी आले व

ेत आहे,

आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (३०-१०-२०१८) : (१) व (२) हो .
(३)

ा बाबतचे नननीवेदननी प्राप्त झाले आहे .

(४) वेतननीेतर अननीुदाननीातननी
ू इमारत भाडे अदा करण् ात

ेत असूननी पुर्े जजल्हा पषरषदे चे सननी

२०११-२०१२ प त
ां चे अननीुदाननी नननीधाणरर् झालेले ननीसल् ाननीे वेतननीेतर अननीुदाननी दे ता

ेत ननीाही.

ा

अननीष
ु ींगाननीे तपासर् सरु
ु आहे .
(५) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.

___________
माणगाांव (जज.रायगड) तालक्
ु यातील नळ पाणीपरु वठा योजना अपण
ू म जस्थतीत असल्हयाबाबत
(३३)

११६२३० (१९-०४-२०१८).

श्री.सभ
ु ाष उफम पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग) :

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का
(१) मार्गाींव (जज.रा गड)
का ,

े् ल ननीळ पार् पुरवठा

:-

ोजननीा अपूर्ण जस््त त आहे , हे खरे आहे

(२) असल् ास, उक्त अपूर्ण जस््त त असलेली ननीळ पार् पुरवठा
िकत कालावध लागर्ार आहे ,
(३) असल् ास,
त् ाननीुसार उक्त

ोजननीा पूर्ण होण् ासाठी

ाबाबत शासननीाननीे चौकश केली आहे का , त् ात का
ोजननीा पूर्ण होण् ाकरीता कोर्त का व
ण ाही केली वा करण् ात

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आहे त ?

सन्माननीननी

आढळूननी आले व
ेत आहे ,

वव.स. ५०३ (23)
श्री. बबनराव लोणीिर (०५-११-२०१८) :(१) हे खरे ननीाही.
(२) व (३) मार्गाव ननीळ पार्

पुरवठा

ोजननीा ा़ माहे मे, २०१३ मध् े महाराषर ज वननी

प्रागधकरर्ाकडूननी का ाणजन्वत करण् ात आल् ाननीींतर त
सममत माफणत चालववण् ात
आल् ाननीींतर सदर
अजस्तत्वात

ग्राम पार्

ोजननीा ननीगरपींचा त माफणत चालववण् ात

ेण् ापूवी सदर

(४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.

पुरवठा व स्वछता

ेत होत . माहे मे, २०१५ मध् े मार्गाव ननीगरपींचा त अजस्तत्वात
ेत आहे . मार्गाव ननीगरपींचा त

ोजननीेचे काम पूर्ण झालेले आहे .
___________

ताांबवेवाडी (ता.बाशी, जज.सोलापूर) येथील परीक्षा िेंद्रावर इयत्ता बारावीची इांग्रजी ववषयाची
प्रश्नपबत्रिा व्हॉटसॲपवर व्हायरल झाल्हयाबाबत

(३४)

११६२६२ (०६-०४-२०१८).

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

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :
करत ल का

सन्माननीननी

शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

:-

(१) ताींबवेवाड

(ता.बाशी जज.सोलापरू ) परीक्षा केंद्ावर (वसींत महाववद ाल

आश्रमशाळा

पषरसर) इ त्ता बाराव च इींग्रज ववष ाच प्रश्ननीपबत्रका व्हॉ्सअपवर व्हा रल झाली असल् ाचे
ददननीाींक २१ फेब्रुवारी, २०१८ रोज वा त् ा सम
ु ारास नननीदशणननीास आली हे, खरे आहे का ,

(२) असल् ास, उक्त प्रकरर् शासननीाकडूननी चौकश करण् ात आली आहे का , असल् ास,
चौकश त का
करण् ात

आढळूननी आले त् ाननीुसार सदर प्रकरर्ात ल दोष ींवर कोर्त कारवा् केली वा

ेत आहे तसेच उक्त घ्ननीाींच

करण् ात आल् ा वा

ेत आहे,

(३) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

पुननीरावत्ृ त

्ाळण् ासाठी कोर्त् ा उपा

ोजननीा

आहे त?

श्री. ववनोद तावडे (१९-११-२०१८) : (१) प्रत् क्ष परीक्षा सरू
झाल् ाननीींतर प्रश्ननीपबत्रकेचे
ु
भ्रमर्ध्वननी वर फो्ो काढूननी वगाणबाहे र भ्रमर्ध्वननी ्ाकल् ाच घ्ननीा घडली आहे .
(२)

सदर प्रकरर् पोमलस स््े शननीमध् े गुन्हा दाखल करण् ात आला आहे .अशा स्वरूपा ा

घ्ननीाींच पुननीरावत्ृ त होऊ ननी े,

ासाठी आवश् क उपा

उच माध् ममक मशक्षर् मींडळामाफणत करण् ात

ोजननीा महाराषर राज्

माध् ममक व

ेत आहे.

(३) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही
___________
मुांबई येथील एिाच िुटुांबाती सदस्याांच्या नावे अनेि रे शन दि
ु ाने
बेिायदे शीरररत्या हस्ताांतररत िेल्हयाबाबत

(३५)

११६५४९ (१५-०९-२०१८).

अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :

सन्माननीननी

नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

अन्न व
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(१)

मुींब्

े् ल िकरर् गजरे व त् ाीं ा एकाच कु्ुींबात ल सदस् ाीं ा ननीाींवे असलेली ३४ ्

१०८, ३४ ् ८३, ३४ ् ११५, ३४ ् १५६, ३४ ् १८०, ३४ ् ८३, ३४ ् ११५, ३२ ् ९०, ३२
्

२६१, ३२ ् १६५, ३२ ् १८२, ३२ ् १५६, ३० ् १३९, सम्रा् मजदरू सींस््े ा ननीावे

असलेली ३० ् ९७, ३० ् ९१ आणर् सम्रा् कींजम
ु र को ऑप सोसा ्ीचे ननीाींवे असलेली ४४ ्
२४, ३३ ् ५४ ३३ ् ६५, ३३ ् ७८ रे शनननीींग दक
ु ाननीे बेका दे श रपर्े काही परस्पर भाड् ाननीे
चालवण् ास, कागदोपत्र

हस्ताींतषरत करण् ात आल् ाबाबत

चौकश

करूननी सदर दक
ु ाननीाींचा

परवाननीा तात्काळ रद्द करर्े तसेच दोष ींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करुननी का दे श र कारवा्
करण् ाच

तसेच पावत

फाडूननी मशधा दे ण् ात आलेल् ा १००% लोकाीं ा गह
ृ भे्ी घेऊननी

सत् ता पडताळण् ाच मागर् ववभागात ल जागरूक ननीागषरक, ववववध सामाजजक तसेच पत्रकार
सींघ्ननीाींननी मा. मींत्र (अन्ननी व ननीागरी पुरवठा), मा. नननी ींत्रक व सींचालक (मशधावा्प)

ाींचेकडे

माहे जाननीेवारी २०१८ वा त् ादरम् ाननी लेख स्वरूपात केली आहे , हे खरे आहे का ,
(२)

असल् ास, सम्रा् कींजुमर को ऑप सोसा ्ी व सम्रा् मजरू सींस््ा ह ा दोन्ही सींस््ा

बोगस कागदपत्रे व सदस् ाीं ा आधारे स््ावपत करण् ात आल् ा आहे त, हे ही खरे आहे का ,
(३)

असल् ास, महाराषर अन्ननी धान्

रे शनननीींग व् वस््ा नननी माननीस
ु ार एका व् क्त स अ्वा

एका कु्ुींबाला एकच रे शनननीींग दक
ु ाननी मींजूर करण् ाच

तरतूद असताींननीाही सदरील दक
ु ाननीाींचे

वा्प करताींननीा गैर मागाणचा अवलींब करण् ात आला असननी
ू नननी माींचे उल्लींघननी झाले आहे , हे ही
खरे आहे का ,

(४) असल् ास, ज् ा मशधा धारकाचे बा ोमेदरक मश ननीमध् े अींगठा मॅच होत ननीाही अ्वा
अपडे् झाले ननीाही अशा मशधा धारकाींननीा पावत
दे ण् ात

फाडूननी सदरील रे शनननीींग दक
ु ाननीाींतूननी मशधा

ेत आहे तसेच गैरमागाणननीे अन्ननी सुरक्षा का द ाअींतगणत आलेला मशधा काळ ा

बाजारात ववकला जात आहे , हे ही खरे आहे का

(५) असल् ास, प्रश्ननीोक्त भाग १,२,३,४ प्रकरर् शासननीामाफणत कोर्त कारवा् करण् ात आली,
तसेच चौकश अींत दोष ींवर का
ववलींबाच

कारर्े का

कारवा् करण् ात आली वा करण् ात

ेत आहे , ननीसल् ास,

आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (०३-११-२०१८) : (१) हो

हे खरे आहे .

प्राप्त तडा ारी ा अननीुषींगाननीे नननी ींत्रक, मशधावा्प व सींचालक, ननीागरी पुरवठा, मुींब्

का ाणल ाकडूननी प्क गठीत करुननी दक
ु ाननीाींच

तपासर्

घेतली.

तपासर् त व गह
ृ भे्ीत

आढळूननी आलेल् ा मशधाजजन्ननीसाीं ा अपहारा ा अननीुषींगाननीे दक
ु ाननीाववरुध्द खातेनननीहा

चौकश

करुननी दीं ड आदे श पाषरत करण् ात आले आहे त.
(२) हे खरे ननीाही.
(३) हे खरे ननीाही.

(४) अींशत: खरे आहे. प्रत् ेक दक
ु ाननीा ा तपासर् त मशधाजजन्ननीसाीं ा अपहाराननीस
ु ार अपहार /
दीं ड रक्कम वसुल करुननी शासननीजमा करण् ाचे आदे श नननी ींत्रक, मशधावा्प व सींचालक, ननीागरी
परु वठा, मींब
ु ् का ाणल ाकडूननी दे ण् ात आले आहे .

वव.स. ५०३ (25)
(५) तडा ारी ा अननीुषींगाननीे दोष ींवर दीं ड / अपहार व अननीामत रक्कम शासननीजमा करण् ाचे
आदे श त केले आहे .

___________
राज्यातील लोि िलावांताांचे अनुदान प्रलांबबत असल्हयाबाबत
(३६)

११६८६२ (२०-०७-२०१८).

श्री.अतल
भातखळिर (िाांददवली पूव)म :
ु

साांस्िृतति िायम मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का
(१)

सन्माननीननी

:-

राज् ात ददननीाींक १ जाननीेवारी, २०१८ रोज  ा शासननी नननीर्ण ाननीुसार लोक कलावींताननीा

दरवषी प्रा ोगगक अननीुदाननी ममळण् ाच

तरतूद असताननीा माग ल अननीेक वषाणपासूननी अननीुदाननी

प्रलींबबत असल् ाचे माहे एवप्रल, २०१८ मध् े वा त् ादरम् ाननी नननीदशणननीास आले, हे ही खरे आहे
का ,
(२)

असल् ास, अननीुदाननी मशफारस सममत च नननी ममत बैठक घेण् ात

ेत ननीाही, हे ही खरे

आहे का ,
(३)

असल् ास, राज् ात ल लोक कलावींताींननीा प्रलींबबत अननीुदाननी ममळण् ा ादृष्ीननीे शासननीाननीे

कोर्त का व
ण ाही केली व करण् ात

ेत आहे तसेच सदर माननीधननी त् ाींननीा केव्हा दे ण् ात

ेर्ार

आहे ,
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१२-११-२०१८) : (१) हे खरे ननीाही.
होऊननी

महाराषरा ा सवण लोककला द्कूननी राहाव् ात.

ा लोककलाींच पढ
ु ील वपढीला मादहत

ा लोककलावींताीं ा कलाप्काींननीा अननीुदाननी पॅकेज” ही

केली आहे हे खरे आहे .
करण् ात

ोजननीा सननी २००८ मध् े मींजूर

लोककलावींताीं ा कलाप्काींननीा प्रनतवषी प्र ोग अननीुदाननी ववतरीत

ेत असूननी माग ल ४ वषाणत कलाप्काींननीा ववतरीत केलेल् ा अननीुदाननीाचा तपमशल हा

खालीलप्रमार्े आहे .
अ. डा .

वषण

ववतरीत केलेले अननीद
ु ाननी

१

२०१४-१५

२

२०१५-१६

१,०१,४०,०००/-

३

२०१६-१७

१,३१,८०,०००/-

४

२०१७-१८

१,००,८०,०००/-

१,२९,४०,०००/-

(२) हे खरे ननीाही. लोककलावींताीं ा कलाप्काींननीा प्रनतवषी अननीुदाननी मींजूर करण् ात
कलाप्काींच पात्रता नननीजश्चत करण् ासाठी वेळोवेळ बैठका घेण् ात

ेत.े

ा

ेतात.

सननी २०१४-१५ मध् े पात्र कलाप्काींच सींय ा म ाणदे पेक्षा अगधक असल् ाननीे म ाणदे ा
अगधननी राहूननी प्काींननीा सननी २०१५-१६ मध् े अननीुदाननी ददल् ाननीींतर मशल्लक कलाप्काींननीा सननी
२०१५-१६ मध् े अननीद
ु ाननी ववतरीत करण् ात आल् ाननीे बैठक आ ोजजत करण् ाचा प्रश्ननी उद्ावत
ननीाही.
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(३) लोकलावींताीं ा कलाप्काींननीा अननीुदाननी दे ण् ा ा
मागर् करत असतात.

ोजननीेखाली कलाप्के अननीुदाननीाच

लोककला प्काींकडूननी प्राप्त अननीुदाननी प्रस्ताव सममत दवारे छाननीननी

करुननी अननीुदाननीास पात्र कलाप्क नननीवडले जातात.

ा नननीवड केलेल् ा कलाप्काींननीा तदननीींतर

अननीद
ु ाननी ववतरीत केले जाते.
(४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.

___________

तासगाांविर आणण इतर इांजजतनअरीांग िॉलेजातील (शभवपूरी, जज.रायगड)
प्राध्यापिाांच्या प्रलांबबत वेतनाबाबत

(३७)

११७०८६ (२३-०७-२०१८).

श्री.अजय चौधरी (शशवडी), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.शामराव ऊफम बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमत ववलासराव
दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनममला
गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.हषमवधमन
सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे

(आवी), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील
(धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.हसन मुश्रीफ
(िागल), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत

गायिवाड (िल्हयाण पूव)म , श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्हयाण ग्रामीण), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाम),
श्री.सुरेश लाड (िजमत), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)म , श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),
श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर),

श्री.नरहरी णझरवाळ (ददांडोरी), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.ददपि
चव्हाण (फलटण), श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राजेश टोपे

(घनसावांगी), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती
सुमन पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.मिरां द जाधव-पाटील
(वाई), श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर), श्री.भाऊसाहे ब पाटील - धचिटगाांविर (वैजापूर), श्री.सांग्राम

जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळशशरस),
डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :
गोष्ीींचा खुलासा करत ल का
(१) मभवपूरी (जज.रा गड)

:-

सन्माननीननी

उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील

े् ल तासगावींकर अमभ ाींबत्रकी महाववद ाल ाींत ल अमभ ाींबत्रकी

पदव , पदववका, फामणस पदव व पदववका अशा ववववध अ् ासडा मा ा ९ महाववद ाल ात ल
प्राध् ापक व कमणचारी

ाींननीा सननी २०११ पासूननी एक मदहननीा ते १७ मदहन् ाप त
ां चे वेतननी दे ण् ात

आलेले ननीाही, हे खरे आहे का ,

(२) तसेच, सरस्वत मशक्षर् सींस््ेत ल

ादवराव तासगावकर अमभ ाींबत्रकी महाववद ाल ात ल

प्राध् ापक, रजजस््ार, मलवपक, मशपा् व इतर कमणचा- ाींचे वेतननी गेल् ा १ वषाणपासूननी ममळाले
ननीसल् ाननीे त् ाींननी
का ,

माहे एवप्रल, २०१८ मध् े वा त् ादरम् ाननी आींदोलननी केले, हे ही खरे आहे
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(३) असल् ास, सींबींगधत प्राध् ापक व कमणचाऱ ाींच वेतननीा अभाव उपासमार होत असूननी दै ननीींददननी
गरजा भागववण् ासाठी ननीा्लाजास्तव उच ववद ाववभूवषत असूननी दे ख ल िकरकोळ स्वरुपाच
कामे करुननी आपला उदरनननीवाणह करावा लागत आहे तसेच अध् ापननीाचे आणर् प्रशासकी
कामकाज

प्रलींबबत असूननी

ववद ार्थ ाांननीा मशक्षर् व इतर सो

खरे आहे का ,
(४)

सुववधा ममळत ननीाहीत, हे ही

असल् ास, मुींब् ववद ाप ठाश सींलग्ननी असलेल् ा तासगाींवकर आणर् इतर इींजजनननीअरीींग

कॉलेजात ल प्राध् ापकाींचे वेतननीप्रलींबबत असल् ाप्रकरर् मींब
ु ् ववद ाप ठाननीे ननीेमलेल् ा स््ानननीक
चौकश

सममत वर ववद ाप ठा ा मसननीे् सदस् ाींननी

आक्षेप घेतला

असूननी सदर चौकश

सममत प्रकरर् मा.राज् पालाींननी हस्तक्षेप करण् ाच मागर् मसननीे् सदस् ाींननी केली आहे , हे
ही खरे असहे कसा,
(५) असल् ास,

ाबाबत शासननीाननीे चौकश केली आहे का ,असल् ास, चौकश त का

आले व त् ाननीस
ण ाही केली वा करण् ात
ु ार कोर्त का व
(६)

ननीसल् ास, ववलींबाच कारण्ोो का

श्री. ववनोद तावडे (१७-११-२०१८) : (१)
(२)

ेत आहे ,

आढळूननी

आहे त?

हो .

हो .

(३) अींशत: खरे आहे.
ववद ार्थ ाांननीा मशक्षर् व इतर सो
ाींचेकडे तडा ार प्राप्त झाली आहे .
(४)
(५)

सुववधा ममळत ननीसल् ाबाबत कुलसगचव, मुींब् ववद ाप ठ

हो .
सदर प्रकरर् सींचालक, तींत्रमशक्षर् स्तरावर चौकश सममत गठीत करण् ात आली

होत . सदर सममत चा अहवाल शासननीास प्राप्त झाला असूननी, अहवालात ननीमूद केलेल् ा बाब
ा अणखल भारत

तींत्रमशक्षर् पषरषद, ननीव ददल्ली

ा मशखर सींस््ेकडूननी नननीधाणषरत करण् ात

आलेल् ा नननीकषाींचे उल्लींघननी करर्ा- ा असल् ाचे नननीदशणननीास आल् ाननीे शासननी स्तरावरुननी अणखल
भारत

तींत्रमशक्षर्

पषरषदे स

कळववण् ात

आले.

त् ाननीस
ु ार

ादवराव

तासगावकर

महाववद ाल ात ल अमभ ाींबत्रकी पदव , पदववका, औषधनननीमाणर्शास्त्र पदव , पदववका अशा
ववववध अ् ासडा माीं ा सींस््ाींननीा अणखल भारत

तींत्रमशक्षर् पषरषदे ननीे शैक्षणर्क वषण २०१८-१९

करीता Extension of Approval (EOA) ददलेले ननीाही तसेच सदर सींस््ाींचा समावेश No
Admission Category मध् े केला आहे.
अींतभत
ूण करण् ात आले ननीसल् ाननीे सींबींगधत

ा व् नतषरक्त मा. कुलगुरू, मुींब् ववद ाप ठ

ास्तव सदर सींस््ाींननीा केंदद्भूत प्रवेश प्रिडा  ेमध् े
महाववद ाल ाींमध् े प्रवेशदे ख ल झालेले ननीाहीत.
ाीं ा आदे शाननीुसार उच स्तरी

सममत गठीत

करण् ात आली असननी
ण ाही सरू
ू मुींब् ववद ाप ठ स्तरावरदे ख ल चौकश च का व
ु आहे.
(६) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.

___________
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मुांबई ववद्यापीठाच्या रत्नाधगरी उपिेंद्रामधील गैरसोयीांबाबत
(३८)

११८३७२ (२०-०७-२०१८).

श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

िळवा), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल),

श्री.नरहरी णझरवाळ (ददांडोरी), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.किसन
िथोरे (मुरबाड), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.सुरेश लाड (िजमत), श्री.सदानांद चव्हाण
(धचपळूण) :

सन्माननीननी

उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का

(१) मुींब् ववद ाप ठा ा रत्ननीागगरी उपकेंद्ामध ल गैरसो सींदभाणत लोकप्रनतनननीध ींननी
१२ एवप्रल, २०१८ रोज

वा त् ासुमारास मा.राज् मींत्र , उच व तींत्रमशक्षर्

:-

ददननीाींक

ाींचेकडे तडा ारी

केलेल् ा आहे त, हे खरे आहे का ,
(२)

तसेच उक्त उपकेंद् इमारत मध् े कचऱ ाचे ढीग साचलेले असूननी कामात नननी ोजननीाचा

अभाव तसेच उपकेंद्ावर काही अ् ासडा मही बींद करण् ात आले असूननी व इतर अन्
समस् ाींमळ
ु े सींताप व् क्त केला जात आहे , हे खरे आहे का ,
(३) असल् ास,

ाबाबत शासननीाननीे चौकश केली आहे का , असल् ास,

त् ात का

आढळूननी

आले व त् ाननीुसार रत्ननीागगरी उपकेंद्ात ल समस् ा सोडववण् ाबाबत कोर्त का व
ण ाही
करण् ात
(४)

ेत आहे व त् ाच फलनननीषपत्त का

ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

केली वा

आहे,

आहे त?

श्री. ववनोद तावडे (१७-११-२०१८) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे ननीाही.
(३) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
(४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.

___________

अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथे नवीन शशधावाटप िायामलय बाांधणेबाबत
(३९)

११९२४७ (२०-०७-२०१८).

डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायिवाड

(िल्हयाण पूव)म , श्री.सुभाष भोईर (िल्हयाण ग्रामीण) :

सन्माननीननी

आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का
(१)

:-

अन्न व नागरी पुरवठा

अींबरननीा् (जज.ठार्े) शहराच लोकसींय ा ३.२५ लाखाींपेक्षा जास्त असूननीही शहरात १००

चौ.फू्ाचे एकच मशधावा्प का ाणल

असल् ाननीे ननीस्त् ा, कागदपत्रे व इतर सादहत्

ठे वण् ास

अडचर् नननीमाणर् होत आहे , हे खरे आहे का ,
(२)

असल् ास, ननीागषरकाींसाठी फक्त दोननीच णखडक् ा असल् ाननीे ननीागषरकाीं ा रस्त् ावर राींगा

लागत असूननी सदर रस्त् ावरील भरधाव वाहननीाींमुळे अननीेक अपघात होत असल् ाचे नननीदशणननीास
आले आहे , हे ही खरे आहे का ,
(३)

असल् ास, मशधावा्प का ाणल ासाठी शासकी

करण् ात

जागा उपलब्ध करुननी नननीध च

तरदत
ू

ाव अश मागर् नननीवेदननीा ा माध् मातननी
ू स््ानननीक लोकप्रनतनननीध ींननी मा.अन्ननी व

ननीागरी परु वठा मींत्र

ाींचेकडे केली आहे , हे ही खरे आहे का ,

वव.स. ५०३ (29)

(४)

असल् ास, उक्त मागर्  ा अननीुषींगाननीे शासननीाननीे कोर्त का व
ण ाही केली व

सद ःजस््त का
(५)

ाबाबतच

आहे ,

ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (०२-११-२०१८) : (१) मशधावा्प का ाणल ाचे क्षेत्रफळ ११२.३३ चौ.म .
(१२०८.६७ चौ.फू्) आहे . जागा अपुरी पडते.
(२) ननीाही.
(३) हो .
(४) मा.लोकप्रनतनननीध

ाींननी सगू चत केलेली कैलाश प्लाझा ही प ाण

त् ासाठी तत्पूवी वाजव

जागा म्हर्ननी
ू घेण् ाच व

भाडे प्रमार्पत्र प्राप्त होण् ाकषरता प्रस्ताव सावणजनननीक बाींधकाम

ववभागाकडे सादर करण् ात आला आहे .
(५) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
___________
िेंद्र शासनाचा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल िायमिम राज्यात
अपयशी झाल्हयाचा महालेखािाराांनी ठे वलेला ठपिा
(४०)

१२००८० (२३-०७-२०१८).

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर

(शाहूवाडी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.ववजय वडेट्टीवार
(ब्रम्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.िुणाल पाटील
(धळ
ु े ग्रामीण), श्री.हषमवधमन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.सतु नल प्रभू (ददांडोशी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-

पाटील (शशडी), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनममला
गाववत (इगतपूरी), श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.बसवराज पाटील (औसा),
श्री.सुतनल िेदार (सावनेर) :
खुलासा करत ल का
(१)

सन्माननीननी

:-

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा

राज् ात ल ग्रामर् जननीतेला पुरेसे आणर् स्वछ वपण् ाचे पार् पुरवण् ासाठी राबववण् ात

आलेल् ा केंद् शासननीा ा राषरी
१७ साठी १२व् ा पींचवावषणक

ग्राम र् पे जल का डा 
ण मा ा अींमलबजावर् साठी सननी २०१२-

ोजननीे ा कालावध त, मागणदशणक सच
ू ननीा, जल सुरक्षा आराखडा

त ार करर्े, लोकसींय ा, स््ानननीक वैमशष्े , जलस्त्रोत व अजस्तत्वात ल पा ाभूत सुववधाबाबत
धोरर् आखले गेले ननीसल् ाननीे को् वध
कॅग ा अहवालात ननीमूद केल् ाचे

रुप े खचननी
ूण ही पे जल

ोजननीा अप श

ठरल् ाचे

ददननीाींक २९ माचण, २०१८ मध् े वा त् ादरम् ाननी नननीदशणननीास

आले आहे , हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, ग्राम र् जल सुरक्षा आराखडा, जजल्हा जल सुरक्षा आराखडा आणर् पींचवावषणक
सवणसमावेशक जल सुरक्षा कृत आराखडा त ार करण् ाबाबत पार् पुरवठा ववभाग अ शस्व
झाला आहे , हे ही खरे आहे का ,
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(३) असल् ास, कॅगननीे नननीदशणननीास आर्ूननी ददलेल् ा त्रु्ी दरू करुननी राज् ात वाढत् ा दषु काळावर
मात करण् ासाठी राषरी

ग्राम र् पे जल

ोजननीा सक्षमपर्े राबववण् ासाठी शासननीस्तरावरुननी

कोर्त का व
ण ाही केली वा करण् ात

ेत आहे ,

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०५-११-२०१८) :(१) अींशत: खरे आहे. जलसुरक्षक्षतता आराखड् ाच

व् ाप्त ववचारात घेता प्रत् ेक गावाचा जल सुरक्षक्षतता आराखडा एकाच ्प्प् ात त ार करर्े
शक्

ननीसल् ाननीे केंद् शासननीाननीे अनतशोवषत भागामध् े “जल सुरक्षक्षतता प्दशी प्रकल्प”

राबववण् ाबाबत माहे माचण २०१२ मध् े नननीर्ण
गाव, तालक
ु ा मोशी, जज. अमरावत

घेण् ात आला. त् ाननीुसार राज् ात ल डोमक

ा गावाच

नननीवड करण् ात आली व सदर गावाचा

जलसुरक्षक्षतता आराखड् ास केंद् शासननीाच मान् ता प्राप्त झाली आहे .

ाच धतीवर अमरावत

जजल्् ात ल ९६ गावाींचा जल सुरक्षक्षतता आराखडा त ार करण् ात आला आहे. सदर प्दशी

प्रकल्पा ा धतीवर राज् ात ल ३४ जजल्् ामध् े प्रत् ेकी १ ग्रामपींचा त च नननीवड करूननी ३४
ग्रामपींचा त ींमध् े जल सुरक्षक्षतता आराखडा त ार करण् ात आला आहे .
(२) हे खरे ननीाही.
(३) राषरी

अींमलबजावर्
दे ण् ात

ग्राम र् पे जल का डा 
ण म सक्षमपर्े राबववण् ा ादृजष्ननीे जजल्हा स्तरावरील
ींत्रर्ाींननीा, वेळोवेळ आढावा घेऊननी

ेत आहे त. तसेच सननी २०१८-१९

ोजननीा प्रा्म् ाननीे पूर्ण करण् ाबाबत सच
ू ननीा

ा वषाण ा कृत आराखड् ामध् े ननीव् ाननीे समावेश

कराव ा ा गावाींसाठी शासननीाननीे सदरील गावाींमध ल अजस्तत्वात ल पार् परु वठा
मादहत सींकमलत करण् ा ा सच
ू ननीा ददल् ा आहे त.
अगधकारी जजल्हा पषरषद

ाननीुसार जजल्हास्तरावर मुय

ोजननीाींच

का क
ण ारी

ाींचे अध् क्षतेखाली स््ापननी केलेल् ा सममत ननीे सदर मादहत

ववचारात घेऊननी गावाींचा कृत आराखड् ात समावेश करण् ा ा दृष्ीननीे मशफारस करण् ाबाबत
सूचननीा ददल् ा आहे त.

(४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
___________

बीड जजल्हहयात अल्हपसांख्याि ववभागामाफमत सुरु िरण्यात येणारे पॉशलटे जक्नि
िॉलेज तनधी अभावी प्रलांबबत असल्हयाबाबत

(४१)

१२०१७०

(२०-०७-२०१८).

श्री.आशसफ

शेख

(मालेगाांव मध्य),

श्री.अशमन

(मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली) :
अल्हपसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

पटे ल

सन्माननीननी

:-

(१) ब ड जजल्ह ात अल्पसींय ाक ववभागातफे त ननी वषाणपूवी पदहले पॉमल्े जक्ननीक कॉलेज सुरु
करण् ाचा नननीर्ण
उक्त

घेण् ात आला असननी
ू त् ासाठी जागा व नननीववदा काढूननीही नननीध अभाव

पॉमल्े जक्ननीक कॉलेज प्रलींबबत असल् ाचे माहे माचण, २०१८ मध् े वा त् ादरम् ाननी

नननीदशणननीास आले, हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, उपरोक्त प्रकरर् अल्पसींय ाींक ववभागाकडे शासननीाचे दल
ण
होत असल् ाचे
ु क्ष
ददसूननी

ेत आहे, हे ही खरे आहे का ,
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(३) असल् ास, उक्त प्रकरर्
नननीषपन्ननी

झाले

व

करण् ात आहे ,
(४)

शासननीाननीे चौकश

त् ाननीुसार नननीध च

ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

तरतूद

केली आहे का , असल् ास, त् ात का
करण् ाबाबत कोर्त

का व
ण ाही

केली

वा

आहे त?

श्री. ववनोद तावडे (३१-१०-२०१८) : (१) ब ड जजल्् ात अल्पसींय ाक ववभागामाफणत त ननी
वषाणपूवी पॉमल्े जक्ननीक कॉलेज करण् ाचा नननीर्ण

झालेला ननीाही. तसेच त् ासाठी जागा दे ण् ात

आलेली ननीाही व नननीध च मागर् करण् ात आलेली ननीाही.
(२) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
(३) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
(४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.

___________

मुांबई ववद्यापीठाच्या फोटम सांिुलातील राजाभाई टॉवर येथील
(४२)

ग्रांथालयाला पायाभूत सुववधा दे ण्याबाबत

१२१०५४ (२३-०७-२०१८).

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का
(१) मुींब् ववद ाप ठा ा फो्ण

सींकुलात ल

सन्माननीननी

उच्च व तांत्र

:-

राजाभा् ्ॉवर

े् ल

ग्रीं्ाल ात

पा ाभूत

सुववधाींचा अभाव असल् ाचे माहे मे २०१८ मध् े वा त् ादरम् ाननी नननीदशणननीास आले आहे , हे खरे
आहे का ,

(२) असल् ास, पा ाभूत सुववधा दे ण् ाबरोबरच ग्रीं्ाल ाच वेळ रात्र ८ प त
ां वाढवूननी दे ण् ाच
मागर् मसननीे् सदस् ाींननी कुलसगचव
(३) असल् ास,

ाीं ाकडे केली आहे , हे ही खरे आहे का ,

ाबाबत शासननीाननीे चौकश केली आहे का , असल् ास त् ात का

आले व त् ाननीस
ण ाही केली वा करण् ात
ु ार कोर्त का व
(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

ेत आहे का ,

आढळूननी

?

श्री. ववनोद तावडे (१७-११-२०१८) :(१) हे अींशत: खरे आहे . वाचननीाल ाच सो

अगधक प्रमार्ात

करुननी दे ण् ासाठी खोली डा .१७ उपलब्ध करुननी दे ण् ात आली असूननी ग्रीं्ाल ात वा -फा
सुववधा, इीं्रननीे् कननीेजक््जव्ह्ी

ाबरोबरच १० अनतषरक्त पींखे उपलब्ध करुननी दे ण् ात आले

आहे त. फनननीणचर दरु
ु स्त चे काम सुरु असूननी ववद ार्थ ाां ा मागर् ननीुसार स .स .्ी.व्ही. कॅमेरे
बसववण् ासींबींधात ववद ाप ठाचे प्र त्ननी सुरु आहे त.
(२) हो , हे खरे आहे .

(३) मींब
ु ् ववद ाप ठ फो्ण सींकुलात ल राजाबा् ्ॉवर
सींध् ाकाळ

े् ल ग्रीं्ाल ाच वेळ सकाळ १०.०० ते

७.०० वाजेप त
ां नननीजश्चत केलेली आहे . मात्र परीक्षे ा काळात ववद ार्थ ाां ा

मागर् ननीुसार ही वेळ सींध् ाकाळ

९.०० वाजेप त
ां
वाढववण् ात

ददवश , दस
ु रा व चौ्ा शनननीवार आणर् रवववार
सुरु ठे वण् ात

ा ददवश ग्रीं्ाल

ेत.े

(४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.

___________

ेते. सावणजनननीक सुट्ट  ा

सींध् ाकाळ ६.०० वाजेप त
ां
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आष्ट्टी, पाटोदा व शशरूर (जज.बीड) मधील गावाांना शुद्ध पाणी
उपलब्ध होण्यासाठी आर.ओ प्लााँट उभारण्याबाबत

(४३)

१२११५५ (२३-०७-२०१८).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का
(१)

सन्माननीननी

:-

पाणीपुरवठा व

आष्ी, पा्ोदा व मशरूर (जज.ब ड) मध ल सुमारे १५ ते २० गावाींननीा शुद्ध पार् उपलब्ध

होण् ासाठी आर.ओ.प्लााँ् उभारण् ाच मागर् स््ानननीक लोकप्रनतनननीध ननी लेख नननीवेदननीादवारे
मा. मुय मींत्र व मा.पार् पुरवठा व स्वछता मींत्र
त् ासुमारास केली आहे, हे खरे आहे का ;
(२)

असल् ास, सदर नननीवेदननीा ा अननीुषींगाननीे

ाींचक
े डे ददननीाींक २४ एवप्रल, २०१८ रोज वा

ा तालुक् ाींत ल सुमारे १५ ते २० गावाींननीा शुद्ध

पाण् ासाठी आर.ओ.प्लााँ् बसववण् ाबाबत शासननीाकडूननी कोर्त का व
ण ाही करण् ात आली वा
ेत आहे ;

(३) ननीसल् ास, ववलींबाच सवणसाधारर् कारर्े का

आहे त?

श्री. बबनराव लोणीिर (१४-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) ननीाववन् पर्
ू ण

ोजननीे अींतगणत जजल्हा नननी ोजननी सममत कडूननी जलव् वस््ापननी सममत  ा

ददननीाींक २०.०३.२०१८ रोज ठराव झाला असूननी सदर ठरावात

२० गावे

पुढीलप्रमार्े-

मींजूर झाली असूननी त

आष्ी-गर्ेशगड, डो्ठार्े, ब डसाींगव , गचींचोली, जामगाींव.
पा्ोदा-सावरगाींवघा्,

ननीागेशवाड ,
वरील

तप
ु ेवाड ,

घा्े वस्त त,

डोंगरिकन्ही,

सावरगाींव

ननीा गाींव,

२० गावाींच ्-नननीववदा करण् ाच प्रिडा  ा

(घा्) सावरगाींवघा्-३

धननीगरजवळका

महासाींगव ,

मशरूर-फुलसाींगव ,

जजल्हा पषरषद ब ड

सुरू आहे .

वपींपळननीेर

तफे GE-M पो्ण लवर

(३) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
___________
हातिणांगले (जज.िोल्हहापूर) तालुक्यातील िांु भोज येथील राष्ट्रीय
पेयजल योजनेच्या प्रलांबबत िामाांबाबत

(४४)

१२१२२१

(२३-०७-२०१८).

डॉ.सुजजत

शमणचेिर

(हातिणांगले) :

पाणीपरु वठा व स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करत ल का
(१)

हातकर्ींगले (जज.कोल्हापूर) तालुक् ात ल कींु भोज

शासननीा ा अननीद
ु ाननीाअभाव

सन्माननीननी

:-

े् ल राषरी

पे जल

ोजननीेचे काम

प्रलींबबत असल् ाचे माहे माचण, २०१८ मध् े वा त् ादरम् ाननी

नननीदशणननीास आले आहे , हे खरे आहे का ,
(२)

असल् ास, उपरोक्त अननीुदाननी दे ण् ासींदभाणत शासननीाननीे कोर्त का व
ण ाही केली वा करण् ात

ेत आहे ,
(३)

ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आहे त ?

वव.स. ५०३ (33)
श्री. बबनराव लोणीिर (०५-११-२०१८) : (१) हे खरे ननीाही.
हातकर्ींगले

(जज.

कोल्हापूर)

अींदाजपत्रकाननीुसार सदर

तालुक् ात ल

कींु भोज

े् ल

राषरी

ोजननीेचे ९५% काम पूर्ण झाले आहे . सदर

पे जल

ोजननीे ा

ोजननीेसाठीचा रू. १२.००

लक्ष इतका नननीध सद जस््त त ग्राम पार् व स्वछता सममत कडे आहे . सदर नननीध तननी
ू सदर
ोजननीेच उवणरीत कामे पूर्ण करण् ात

ेत आहे त.

(२) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
(३) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.

___________
लातूर येथे स्वतांत्र ववद्यापीठाची स्थापन िरण्याबाबत
(४५)

१२१३५८ (२३-०७-२०१८).

श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.अशमत ववलासराव

दे शमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी) :

ताराांकित प्रश्न िमाांि १०४७९२

ला ददनाांि २८ फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोजी ददलेल्हया उत्तराच्या सांदभामत:
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

सन्माननीननी

उच्च व तांत्र

:-

(१) लातरू जजल्् ात कला, वाणर्ज् , औषधनननीमाणर्, ववध , अमभ ाींबत्रकी, वैद की
ववननीाननीुदानननीत महाववद ाल ाच
प्रशासकी

सींय ा जवळपास १३९ असूननी

ा सवण महाववद ाल ाचे

शैक्षणर्क काम लक्षात घेता महाववद ाल ननी प्राध् ापक, कमणचारी, ववद ा्ी, पालक

ाींननीा अननीेक कामासाठी सतत ननीाींदेड
े्े १०९ महाववद ाल
सननी

े् ल ववद ाप ठात जावे लागत असर्े तसेच

े्े

इमारत त सरु
ु असलेल् ा ववद ाप ठ
े्े स्वतींत्र ववद ाप ठ सुरु करण् ाच

मागर् लातूरकर ववद ाप ठ कृत सममत ननीे मा.मशक्षर् मींत्र व अप्पर मुय
नननीवेदननीादवारे माहे

सोलापूर

असूननी स्वतींत्र ववद ाप ठ का ाणजन्वत आहे त् ाच धतीवर लातूर

२००७ मध् े मींजरू करण् ात आलेल् ा भव्

उपकेंद्ाचे रुपाींतर स्वतींत्र ववद ाप ठात करूननी लातूर

(२)

अननीद
ु ानननीत,

सगचव

ाीं ाकडे

माचण, २०१८ मध् े वा त् ादरम् ाननी केली आहे , हे खरे आहे का ,

असल् ास, महाववद ाल ननी शैक्षणर्क

व प्रशासकी

सो साठी लातरू

े्े

ववद ाप ठ मींजूर करण् ाच बाब शासननीा ा ववचाराध ननी आहे , हे ही खरे आहे का ,

स्वतींत्र

(३) असल् ास सदर मागर्  ा अननीुषींगाननीे शासननीाननीे चौकश केली आहे का , असल् ास, त् ात
का

आढळूननी आले व त् ाननीुसार

कोर्त का व
ण ाही केली आहे वा करण् ात

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२०-११-२०१८) :(१) हो .
(२) ननीाही.
(३) व (४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
___________

ेत आहे ,
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िळमनुरी (जज.दहांगोली) तालुक्यातील शाळाांना तनधी दे ण्याबाबत
(४६)

१२२५३२ (२३-०७-२०१८).

सन्माननीननी

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

शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

(१) सवण मशक्षा अमभ ाींननीातींगत
ण ननीाींदापूर, डोंगरकडा, घोडा कामठा, मसींदग का्े गाव व कळमननीुरी
(ता.कळमननीुरी, जज.दहींगोली)

ा सहा गावात ल वगण खोल् ाींच कामे नननीध अभाव व प्रशासननीा ा

दल
ण ामळ
ु क्ष
ु े प्रलींबबत असल् ाचे ददननीाींक ५ एवप्रल, २०१८ रोज नननीदशणननीास आले आहे , हे खरे आहे
का ,

(२) असल् ास, उक्त प्रलींबबत कामाींमुळे शाळा भरववण् ात अडचर् नननीमाणर् होत आहे त हे ही
खरे आहे का ,
(३) असल् ास,

ा सींदभाणत शासननीाननीे चौकश केली आहे का , असल् ास त् ाननीस
ु ार

प्रलींबबत

असलेली कामे पूर्ण करण् ासाठी नननीध उपलब्ध करुननी दे ण् ाबाबत कोर्त का व
ण ाही केली वा
करण् ात

ेत आहे ,

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१५-११-२०१८) :(१) अींशत: खरे आहे.
(२) व (३) हे खरे ननीाही.
उपरोक्त गावाींपैकी जजल्हा पषरषद प्रा्ममक शाळा मसींदग

े् ल वगणखोली घननीस्तर व

इतर सवण बाींधकामे घननीपूर्ण झालेले आहे त. बाींधकामे घननीपूर्ण झालेली असल् ामळ
ु े सवण
वगणखोल् ा वापरातही घेण् ात आल् ा आहे त.
(४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
___________
दोंड (जज.पुणे) तालक्
ु यातील गावाांचा मख्
ु यमांत्री पेयजल योजनेत समावेश िरण्याबाबत
(४७)

१२३०६७ (२५-०७-२०१८).

सोनावणे (जन्
ु नर) :
करत ल का
(१)

:-

सन्माननीननी

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा
पाणीपरु वठा व स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

दौंड तालक्
ु ात ल केडगाव, भाींडगाव, कडेठार्, स्वाम गचींचोली, पडव , वरवींड, कुरकींु भ,

बबरोबावाड , कासुडी, गार, ननीाननीववज, सोननीवड , सहजपूर, डामळींब व मलींगाळ
पार् पुरवठा

ोजननीाींचा समावेश मुय मींत्र पे जल

ा गावाींत ल

ोजननीे ा ्प्पा २ समाववष् करुननी नननीध

उपलब्ध होण् ासाठी लोकप्रत नननीगधननी ददननीाींक ६ माचण, ३ जूननी व १६ जल
ु ,ै २०१७ रोज नननीवेदननी
ददले आहे , हे खरे आहे का ,
(२)

असल् ास,

ाबाबत ददननीाींक १३ ननीोव्हें बर, २०१७ रोज आ ोजजत केलेल् ा बैठकीत उक्त

गावाींचा मुय मींत्र पे जल
पार् पुरवठा मींत्र

ाींननी

ोजननीे ा ्प्पा २ मध् े समावेश करण् ाचे आश्वासननी मा.

ददले आहे ,

हे ही खरे का ,
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(३) असल् ास, उपरोक्त मा.मींत्र
केली वा करण् ात

ेत आहे ,

ाींननी ददलेल् ा आश्वासननीाननीुसार शासननीाननीे कोर्त का व
ण ाही

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (१३-११-२०१८) : (१) व (२) हो .
(३) सदर गावाींत ल पार्
राबववण् ाच बाब तपासण् ात

पुरवठा

ोजननीा

ा राषरी

ग्राम र् पे जल का डा 
ण माींतगणत

ेत आहे .

(४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
___________
टािेद (ता.इगतपुरी, जज.नाशशि) मांडळातील गावाांसाठीच्या टाँ िर मागणीच्या प्रस्तावाबाबत
(४८)

१२३१२४ (२०-०७-२०१८).

श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे (शसन्नर) :

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

सन्माननीननी

:-

(१) ्ाकेद (ता.इगतपुरी, जज.ननीामशक) मींडळात ल गावाींसाठी ा ्ाँ कर मागर् बाबतचे प्रस्ताव
मदहन् ाभरापासूननी शासननीाकडे प्रलींबबत असल् ाचे माहे मे, २०१८ मध् े वा त् ा

दरम् ाननी

नननीदशणननीास आले, हे खरे आहे का ,
(२)

असल् ास, सदर प्रस्तावाींननीा तातड ननीे मान् ता दे ऊननी लवकरात लवकर ्ाँ कर उपलब्ध

करूननी दे र्ेबाबत स््ानननीक लोकप्रनतनननीध ींननी
ग्ववकास अगधकारी व जजल्हागधकारी

वारीं वार लेख

व तोंड

मागर्

तहमसलदार,

ाींचक
े डे केली आहे , हे ही खरे आहे का ,

(३) असल् ास, उक्त मागर्  ा अननीुषींगाननीे शासननीाननीे कोर्त

का व
ण ाही केली वा करण् ात

ेत आहे ,

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०५-११-२०१८) : (१) हे खरे ननीाही.
(२) व (३) ्ाकेद, ता. इगतपुरी, जज. ननीामशक मींडळात ल मा दरा व खेड ग्रामपींचा त चे ्ाँ कर
मागर् चे प्रस्ताव ददननीाींक ०३.०४.२०१८ रोज पींचा त सममत स प्राप्त झाले होते.

सदर प्रस्तावा ा अननीुषींगाननीे सींबगीं धत अगधका- ाींननी पहार् केली असता ्ाँ कर उपलब्ध करुननी

दे ण् ासाठी असलेल् ा मागणदशणक सूचननीाींननीुसार
तहमसलदार, इगतपूरी

ाींननी

ा गावाींसाठी ्ाँ कर दे

होत ननीव्हते म्हर्ूननी

मा दरा गावात ल २ वाड ाींसाठी ३ खाजग

ववदहरी व खेड

गावात ल एका वाड साठी एक खाजग ववदहर अगधग्रहीत करुननी वपण् ाचे पार् उपलब्ध करुननी
ददले आहे .
(४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
___________

वव.स. ५०३ (36)
िोल्हहापूर जजल्ह्यातील िलािाराांचे मानधन प्रलांबबत असल्हयाबाबत
(४९)

१२३४७०

(२०-०७-२०१८).

श्री.प्रिाश

आबबटिर

साांस्िृतति िायम मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

(राधानगरी) :

सन्माननीननी

:-

(१) कोल्हापूर जजल्् ात ल ४५० हूननी अगधक कलाकाराींननीा माननीधननी मींजूर होवूननी २१ मदहननीे
ऊल्ूननीही माननीधननी जमा ननी झाल् ामुळे कलाकाराींननी मा.साींस्कृनतक मींत्र व जजल्हागधकारी,
कोल्हापरू

ाींननीा माहे एवप्रल, २०१८ मध् े वा त् ादरम् ाननी नननीवेदननी ददले आहे , हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास, लाकाराींननी जजल्हापषरषदे कड ल माननीधननीवाढी सींदभाणत ल ऑननीला्ननी प्रिडा  ा पुर्ण
करूननीही माननीधननी जमा ननी झाल् ाननीे कलाकराींननी जजल्हागधकाऱी

ाींननीा आींदोलननी करण् ाचा ्शारा

ददला आहे, हे ही खरे आहे का ,
(३) असल् ास, उपरोक्त प्रलींबबत कलाकाराींचे माननीधननी ममळर्ेबाबत शासननीाननीे कोर्त का व
ण ाही
केली वा करण् ात

ेत आहे ,

(४) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१९-११-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे.

कोल्हापूर जजल्ह ात ल एकूर्

मींजरू १२१८ कलावींताींपैकी ९८० कलावींताींचे माननीधननी नननी ममत अदा करण् ात

ेत आहे .

उवणषरत २३८ वध्
ृ द कलावींताींचे खाते डा माींक साींस्कृनतक का ण सींचालननीाल ाकडे उपलब्ध

ननीसल् ामळ
ां प्रलींबबत होते.
ु े त् ाींचे माननीधननी माहे माचण, २०१८ प त
(२) हो .

(३) सदर २३८ कलावींतापैकी माहे एवप्रल, २०१८ मध् े समाज कल् ार् अगधकारी, जजल्हा
पषरषद कोल्हापरू

ाींननी

उपलब्ध करुननी ददलेल् ा एकूर् १६७ (return/wrong list) ह ात

कलावींताींचे माननीधननी ददननीाींक १५ व १६ मे, २०१८ रोज त् ाीं ा खात् ात ्स एसदवारे जमा
करण् ात आले आहे .

सद :जस््त त माहे ऑगस््, २०१८ प त
ां चे नननी ममत माननीधननीही त् ाींननीा

अदा करण् ात आले आहे .

उवणषरत ७१ कलावींताींपैकी ३५ कलावींताींचे खातेडा माींक अ ोग्

आढळल् ाननीे त् ाींचे माननीधननी प्रलींबबत असननी
ू ३६ कलावींत म त आहेत.

सदर ३६ म त कलावींताींपैकी एकूर् २४ म त कलावताीं ा वारसदाराच मादहत जजल्हा

पषरषद, कोल्हापूर

ाींननी

पषरषद, कोल्हापूर

ाींननीा कळववण् ात आले आहे.

पत /पत्ननी

ा का ाणल ास सादर केलेली आहे.

उवणषरत १२ म ता ा वारसदार

ाींननीा माननीधननी मींजूर करण् ाबाबत ददननीाींक २३ जुल,ै २०१८  ा पत्रान्व े जजल्हा

(४) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
___________
सोलापूर येथे शासिीय तांत्रतनिेतन व अशभयाांबत्रिी महाववद्यालय सुरु िरण्याबाबत
(५०)

१२३७३१ (२३-०७-२०१८).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापरू शहर मध्य) :

उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करत ल का

:-

सन्माननीननी

वव.स. ५०३ (37)
(१)

सोलापूर

महाववद ाल
तींत्र मशक्षर्

े्े

लातूरप्रमार्े

एकाच

वेळेस

शासकी

तींत्रनननीकेतननी

व

अमभ ाींबत्रकी

सुरु करण् ाबाबत स््ानननीक लोकप्रनतनननीध ननी मा.तींत्रमशक्षर् मींत्र व प्रधाननी सगचव,

ाींचेकडे अननीेकवेळा मागर् केली आहे , हे खरे आहे का ,

(२) असल् ास,

ाबाबत शासननीाननीे चौकश

केली आहे का , त् ात का

त् ाननीुसार कोर्त का व
ण ाही केली वा करण् ात
(३) ननीसल् ास, ववलींबाच कारर्े का

आढळूननी आले व

ेत आहे ,

आहे त?

श्री. ववनोद तावडे (३०-१०-२०१८) : (१) हो .
(२)

शासननी नननीर्ण

ददननीाींक १३/१०/२०१६ अन्व े शासकी

तींत्रनननीकेतननी, सोलापूर

अ् ासडा मा ा सींस््ेचे पदव अ् ासडा मात श्रेर् वधणननी करुननी ननीव ननी शासकी
महाववद ाल ाच स््ापननीा करर्ेबाबत नननीर्ण
त्ावप,
पदव

शासकी

ा पदववका
अमभ ाींबत्रकी

घेण् ात आलेला आहे .

तींत्रनननीकेतननी, सोलापूर

ा पदववका अ् ासडा मा ा

सींस््ेचे

अ् ासडा मात श्रेर् वधणननीाननीे रुपाींतर करर्े ही बाब शैक्षणर्क वषण २०१८-१९ करीता

स््ग त ठे वण् ाबाबत अणखल भारत
होते. त् ाननीुसार शासकी

तींत्रमशक्षर् पषरषद, ननीव ददल्ली

तींत्रनननीकेतननी, सोलापूर

ाींननीा कळववण् ात आले

ा सींस््ेत पूवीप्रमार्ेच सुरु असलेले

अ् ासडा म शैक्षणर्क वषण २०१८-१९ कषरता सुरु ठे वण् ास अणखल भारत
ननीव ददल्ली

पदववका

तींत्रमशक्षर् पषरषद,

ाींननी त् ाींचे ददननीाींक ०४.०४.२०१८ चे पत्रान्व े मान् ता ददली आहे.

(३) प्रश्ननी उद्ावत ननीाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्र्पूवण सवण प्रिडा  ा महाराषर ववधाननीमींडळ सगचवाल ा ा सींगर्क
मुद्र्: शासकी

मध् वती मुद्र्ाल , मुींब्.

ींत्रर्ेवर

