
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पाचिे अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, ददनाांि ०९ डिसेंबर, २०१६ / अग्रहायण १८, १९३८ ( शिे ) 
  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीिा आणण युिि 
िल्याण, उच् च ि तां्रशशशक्षण, मराठी 
भाषा, साांस्िृतति िायय, अल्पसांखयाांि 
वििास ि िक्फ मां्रशी 

 

 याांचे प्रभारी विभाग (२) अन् न ि नागरी पुरिठा आणण ग्राहि 
सांरक्षण, अन् न आणण षषध प्रशासन, 
सांसदीय िायय मां्रशी  

(३) पयायिरण मां्रशी 
(४) पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी 

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ९८ 
------------------------------------- 

 

राज्यात पदहली ते आठिीपयतं शशक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थयांना मध्यान्ह भोजन, 
पुस्तिे ि गणिेश देण्यासाठी िराियाची उपाययोजना 

(१) *  २५२७३   श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.रामराि िििुते : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पहिली ते आठवीपयतं शिक्षण घेणाऱ्या ववद्यार्थयानंा िाळेत 
मध्यान्ि भोजन, पुस्तके व गणवेि व इतर सोयीसुववधा हिल्या जातात 
मात्र आठवीनींतर ह्या सोयीसुववधा बींि करण्यात येतात, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच राज्यात िाळाबाह्य ववद्यार्थयाचंी सींख्या ५० ्क्कक्कयापेक्षा जास्त आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, आठवीनींतरच्या ववद्यार्थयांना या सोयीसुववधा उपलब्ध करुन 
िेण्याबाबत तसेच िाळाबाह्य ववद्यार्थयांचा िोध घेऊन तयाींची िाळेत भरती 
करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािि े: (१) िे खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) सवय शिक्षा अशभयान व िालेय पोषण आिार या कें द्र पुरस्कृत योजना असून 
कें द्र िासनाच्या मागयिियक सूचनाींनुसार इयतता १ ली ते ८ वीच्या ववद्यार्थयांना 
लागू आिेत. 
     जानेवारी, २०१६ पयतं केलेल्या सवेक्षणामध्ये आढळून आलेल्या ७४९७१ 
िाळाबाह्य ववद्यार्थयापंैकी ५०६८२ ववद्यार्थयानंा जवळच्या िाळेत प्रवेि िेण्यात 
आलेला असून तयाींना वविेष प्रशिक्षण िेण्यात येत आिे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नािी. 

 

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

तलासरी (जज.पालघर) तालुक्यात बुरशी लागलेल्या िाळीची णिचिी  
िाल्याने विदयार्थयाचें आरोग्य धोक्यात आल्याबाबात 

  

(२) *  २५८७३   श्री.रविांद्र फाटि, श्री.आनांद ठािूर, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  तलासरी (जज. पालघर) तालुक्कयातील जजल्िा पररषि िाळेत पोषण आिार 
म्िणनू बुरिी लागलेल्या डाळीची खखचडी हिली जात असल्याचे मािे सप् े्ंबर, 
२०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिियनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्कत बुरिी लागलेल्या डाळीची खखचडी खाल्याने ववियार्थयांचे 
आरोग्य धोक्कयात आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, तद्नुसार 
सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद तािि े: (१) व (२) िे खरे नािी. 
(३) जजल्िा पररषि िाळा बोबापाडा, ता. तलासरी, जज.पालघर येथील 
ग्रामस्थाींकडून िालेय पोषण आिार योजनेबाबत प्राप्त तक्रारीनुसार चौकिी केली 
असता, ३ ककलो मसूरडाळीस बुरिी लागलेली आढळून आली. तथावप, 
आिारासाठी सिर मसूरडाळीचा वापर करण्यात आलेला नािी. याबाबत 
मुख्याध्यापकाींना कारणे िाखवा नो्ीस िेण्यात आली आिे. तसेच खराब 
झालेल्या डाळीची नुकसान भरपाई मुख्याध्यापकाकडून वसुल करण्यात आलेली 
आिे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
राज्यातील िायम विनाअनदुातनत शाळाांमधील िायम शब्द िगळल्यानांतर 
शाळाांमधील शशक्षिाांना आता अनदुानाद्िारे िेतन शमळणार असल्याबाबत 

(३) *  २५५८०   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपसे, आकिय .अनांत गािगीळ : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कायम ववनाअनिुाननत िाळाींमधील कायम िब्ि वगळल्यानींतर 
सुमारे १३००/१४०० शिक्षकाींना आता अनिुानाद्वारे वेतन शमळणार असल्याचे मािे 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिियनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, तयाकररता १६४ को्ी मींजूर केले असताना तयाची ह्प्पणी 
सींबींधधत प्रिासनाने तयार केली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन िप्तर हिरींगाई 
करणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािि े: (१) िोय. अनिुानास पात्र घोवषत करण्यात आलेल्या िाळाींना 
सरसक् २० ्क्कके अनिुान िेण्यास ववहित अ्ी व ितींच्या अधधन रािून 
मान्यता िेण्यात आली आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) व (४) प्रश् न उद्भ ावत नािी. 
 

----------------- 
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राज्यातील िोल्हापूर तसेच इतर जजल्हयातील सािरेचा 
अततररक्त साठा िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

 

(४) *  २३५२३   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडित, 
अॅि.तनरांजन िाििरे, श्री.आनांद ठािूर, आकिय .अनांत गािगीळ : सन्माननीय 
अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) वस्त ूअधधननयम कायद्याींतगयत साखरेचा अनतररक्कत साठा करण्यास िासनाने 
ननबधं घातल्याने मािे सप् े्ंबर अखेरपयतं साखर उद्योगाकड े ३७ ्क्कके इतका 
साठा शिल्लक असणे आवश्यक असून जजल्िा पुरवठा ववभागाकडून जजल्ह्यातील 
सवयच सिकारी व खाजगी साखर कारखान्याींकडून साखर साठ्याची माहिती 
मागववण्यात आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, ननयमापेक्षा जास्तीचा साठा आढळून आल्यास सींबींधधत साखर 
कारखान्याच्या अध्यक्षाींसि सींचालक तसेच काययकारी सींचालक याींच्यावर फौजिारी 
स्वरुपाची कारवाई करण्याचे अधधकार जजल्िा पुरवठा अधधकारी याींच्यासि 
प्राींताधधकारी व तिशसलिाराींना िेण्यात आले असतानािी कोल्िापूर जजल्ह्यातील 
कारखानिाराींनी अनतररक्कत साखरसाठा केल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा 
तयािरम्यान ननिियनास आले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, चौकिीअींती 
ककती साखर कारखान्याींच्या पिाधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्यात आली वा येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१), (२), (३) व (४) कें द्र िासनाने तयाींच्या हिनाींक         
८ सप् े्ंबर, २०१६ च्या आिेिान्वये जीवनावश्यक वस्त ू अधधननयम १९५५ (चा 
१०) मधील कलम ३ व साखर ननयींत्रण आिेि १९६६ च्या खींड ५ नुसार साखर 
उतपािकाींवर सप् े्ंबर, २०१६ व ऑक्क्ोबर, २०१६ या िोन महिन्याकररता तयाींच्या 
वावषयक उतपािनाच्या अनुक्रमे ३७% व २४% मयायिेपयतं साठा मयायिा लागू केली 
आिे. 



5 

     सिर आिेिानुसार राज्य िासनाने साखर आयुक्कत, पुणे याींचेकडून साखर 
उतपािकाींकड े उपरोक्कत महिन्यातील साखरेच्या साठ्याची माहिती घेऊन, साखर 
उतपािकाींना तयाींचा साखर साठा मयायिेत ठेवण्याबाबत िक्षता घेण्याचे जजल्िा 
यींत्रणाींना कळववले आिे. 
     िरम्यान राज्य िासनाने साखर उतपािकाींच्या साखरेची वाितकू, 
खरेिीिाराींची मागणी नसणे इ. कारणाींचा ववचार करुन सिकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग ववभागाच्या सिमतीने कें द्र िासनाकड ेसिर हिनाींक ८ सप् े्ंबर, २०१६ 
च्या साखर साठा मयायिा आिेिास २ महिन्याची मुितवाढ िेण्याची ववनींती केली आिे. 
      िरम्यान, मुींबई उच्च न्यायालयात या आिेिावर जनहित याधचकेद्वारे 
आव्िान हिले असून सद्यजस्थतीत प्रकरण न्यायप्रववष् आिे. 

----------------- 
राष्ट्रसांत तिुिोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात पदव्युत्तर 

विभागाांमध्ये प्राध्यापिाांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

(५) *  २५४७६   श्री.शमतेश भाांगडिया : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषरसींत तकुडोजी मिाराज नागपूर ववद्यापीठात ४३ पिव्यतुतर ववभागाींमध्ये 
९८ प्राध्यापकाींची मींजूर पिे ररक्कत असल्याबाबत हिनाींक २७ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी 
वा तयासुमारास ननिियनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मींजूर ररक्कत पिाींच्या बिल्यात ननम्मी ररक्कत पिे भरण्याची 
िासनाने परवानगी हिलेली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मींजूर ररक्कत पिाींचा अनुिेष वाढल्यामुळे ववद्यार्थयाचें िैक्षखणक 
नुकसान िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, मींजूर सवय ररक्कत पिाींचा अनिेुष तवरीत पूणय करण्याबाबत 
िासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािि े : (१) राषरसींत तकुडोजी मिाराज नागपूर ववद्यापीठात 
पिव्यतुतर ववभाग व सींचशलत मिाववद्यालय येथील प्राध्यापक-५३, सियोगी 
प्राध्यापक-८९ व सिायक प्राध्यापक-१९२ अिी एकूण ३३४ मींजूरीत पिे आिेत. 
तयापैकी प्राध्यापक-२४, सियोगी प्राध्यापक-४६ व सिायक प्राध्यापक-६६ अिी 
एकूण १३६ पिे ररक्कत आिेत. 
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(२) िोय, िासन ननणयय क्र. सींकीणय/२०१५ प्र.क्र.६४/२०१५, ववततीय सुधारणा-१, 
हिनाींक १५ जानेवारी, २०१६ नुसार सींवगायतील एकूण ररक्कत पिाींपकैी ५० ्क्कके 
पयतं पिे भरण्यास मुभा िेण्यात आलेली आिे. 
(३) ववद्यापीठात ववववध िैक्षखणक ववभागातील ररक्कत शिक्षकाींच्या पिाींचा 
काययभार पूणय करण्यासाठी अींििानातमक शिक्षकाींची ननयुक्कती करण्यात आली 
आिे. तयामुळे ववद्यार्थयाचें िैक्षखणक नुकसान िोत नािी. 
(४) डडसेंबर २०१६ मध्ये ररक्कत पिापैंकी ५०% पिे भरण्याबाबत ववद्यापीठाकडून 
काययवािी अपे्क्षत आिे. 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
राज्यात क्रीिा सांिुलाची िामे तनधी अभािी प्रलांबबत असल्याबाबत 

(६) *  २५१८८   श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि े:  
सन्माननीय क्रीिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन १९९८ च्या क्रीडा धोरणानसुार ३५६ तालुका क्रीडा सींकुलाची 
ननशमयती केली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, ३५६ क्रीडा सींकुलापकैी ५० ्क्कके सींकुलाची कामे पुणय झाली असुन 
उवयरीत क्रीडा सींकुलाचे बाींधकाम ननधी अभावी प्रलींबबत आिे, िे खरे िी आिे काय, 
(३) असल्यास, ग्रामीण भागातील खेळाडुींना सोई सुववधा व प्रशिक्षक नसल्याने 
ग्रामीण भागातील खेळाडु चमक िाखव ुिकत नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, ग्रामीण भागातील खेळाडुींना प्रशिक्षण िेण्यासाठी तवरीत 
प्रशिक्षकाींच्या नेमणकुा व साहितय उपलब्ध करुन िेण्यासाठी िासनाने कोणती 
काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािि े: (१), (२) व (३) िे खरे नािी. 
(४) िासन ननणयय हिनाींक ३१ जुलै, १९९७ व २६ माचय, २००३ नुसार पूणय 
झालेल्या तालुका क्रीडा सींकुल िेखभाल िरुुस्तीसाठी (साहितयासि) व कमयचाऱ्याींचे 
मानधनासाठी प्रनतवषी रुपये ३.०० लक्ष हिले जातात. तसेच तालुका क्रीडा 
सींकुलासाठी १ शलवपक, १ शिपाई, १ चौकीिार व २ क्रीडा मागयिियक याींची 
मानधन तततवावर ननयुक्कती केली जाते. 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
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मुांबई विद्यापीठाच्या िशलना सांिुलात विद्यार्थयानंा 
सोईसुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

 

(७) *  २४७७४   श्री.जनादयन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या कशलना सींकुलात असलेल्या जनतींत्राएपन व पत्रकाररता 
ववभागात शिकणाऱ्या ३०० ववद्यार्थयांसाठी केवळ ५० आसन क्षमतेची वगयखोली 
असल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिियनास आले, िे खरे 
आिे काय, 
(२) तसेच ग्रींथालयाला स्वतींत्र जागा व ग्रींथपाल नािी म्िणनू येथील ववद्यार्थयांना 
पुस्तके उपलब्ध िोत नािीत व ववववध भागातनू शिक्षण घेण्यासाठी आलेल्या 
ववद्यार्थयांना सिुल्क वसनतगिृाची सुववधािी ववद्यापीठाकडून शमळत नािी, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, ववद्यार्थयांना वगयखोल्या उपलब्ध करुन िेण्याबाबत, ग्रींथालयाला 
स्वतींत्र जागा व ग्रींथपालाची ननयुक्कती करण्याबाबत तसेच ववद्यार्थयांना सिुल्क 
वसनतगिृाची सुववधा उपलब्ध करुन िेण्याबाबत िासनाने कोणती काययवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािि े : (१) नािी, िे खरे नािी. सींज्ञापन व पत्रकाररता ववभाग 
ववद्यानगरी पररसरातील (कशलना) येथे एकूण पाच पूणय वेळ िोन वषांचे 
अभयासक्रम एम.ए.(जनसींपकय ) या अभयासक्रमामध्ये ६०, एम.ए.(इलेक्करॉननक) या 
अभयासक्रमामध्ये २०, एम.ए.(कफल्म स््डीज) या अभयासक्रमामध्ये २० आखण 
एम.ए.(्ेशलजव्िजन स््डीज) या अभयासक्रमामध्ये २० ववद्यार्थयाचंी क्षमता आिे. 
ववभागामाफय त १ वगयखोली, १ कम्प्यु् र लॅब आखण १ सेमीनार िॉल उपलब्ध 
करुन िेण्यात आला आिे. सिर अभयासक्रमात जवळपास ६०% प्रातय्क्षक व 
४०% लेखी अभयासक्रम वगायमध्ये शिकववले जातात. सिर पाच पिव्युततर 
अभयासक्रम ह्या तीन खोल्यामध्ये शिफ््च्या वेळापत्रकाप्रमाणे शिकववले जातात. 
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(२) नािी, िे खरे नािी. मुींबई ववद्यापीठामध्ये ववद्यापीठ ग्रींथालय उपलब्ध असून 
कशलना कॅम्पसमध्ये जवािरलाल नेिरु ग्रींथालय व फो य् कॅम्पसमध्ये राजाबाई 
्ॉवर ग्रींथालय ववद्यार्थयांच्या सोयीसाठी उपलब्ध आिे. िोन्िी ग्रींथालयात शमळून 
७०० ववद्याथी बसू िकतात. ववद्यापीठाच्या ननयमानुसार वसनतगिृात 
ववद्यार्थयांना प्रवेि हिला जातो. प्रतयेक ववभागासाठी ववद्याथी सींख्या ननजश्चत 
केली जाते. तसेच पूरक प्रमाणात ववद्यार्थयानंा वसनतगिृामध्ये प्रवेि 
शमळण्याकररता नवीन वसनतगिृ बाींधण्यात येत आिे. 
(३) स्वतींत्र ग्रींथालयासाठी जागा उपलब्ध करण्यासाठी ववद्यापीठ प्रयतनिील आिे. 
तसेच पूरक प्रमाणात ववद्यार्थयानंा वसनतगिृामध्ये प्रवेि शमळण्याकरीता नवीन 
वसनतगिृ बाींधण्यात येत आिे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 
 

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

 

पालघर जजल््यासाठी स्ितां्रश क्रीिा अधधिारी िायायलय सुरु िरण्याबाबत 
 

(८) *  २३४८८   अॅि.तनरांजन िाििरे : सन्माननीय क्रीिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल्ह्याचे ववभाजन हिनाींक १४ ऑगस््, २०१४ रोजी िोऊन नवीन 
पालघर जजल्िा ननमायण करण्यात आला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, नवीन पालघर जजल्ह्यासाठी स्वतींत्र क्रीडा अधधकारी कायायलय सुरु 
करण्याच्यादृष्ीने पिननशमयतीचा प्रस्ताव उच्चस्तर सशमतीच्या मान्यतेसाठी मािे 
ऑगस््, २०१६ मध्ये सािर करण्यात आले असल्याचे सभागिृात हिनाींक २० 
जुलै, २०१६ रोजी उपजस्थत केलेल्या वविेष उल्लेखाच्या सुचनेसींिभायत मा.क्रीडा व 
युवक कल्याण मींत्री याींचेकडून तयाींच्या हिनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१६ रोजीच्या 
पत्रान्वये लोकप्रनतननधीींना कळववण्यात आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, एकूण ककती पिाींचा प्रस्ताव, उच्चस्तर सशमतीकड ेसािर करण्यात 
आला व सिर प्रस्तावास प्रस्तुत सशमतीने मींजुरी केव्िा हिली व तयानषुींगाने 
कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) तसेच तयाबाबतची सद्यजस्थती काय आिे ? 
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श्री. विनोद तािि े: (१) व (२) िोय, 
(३) व (४) पालघर जजल्िा क्रीडा अधधकारी कायायलयासाठी पिमींजूरीचा प्रस्ताव 
आगामी उच्चस्तर सशमतीच्या बैठकीत ववचाराथय ठेवण्यात येत आिे.  
 

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

देऊळगाांिराजा (जज.बुलढाणा) िाढीि पाणीपुरिठा योजनाांना तनधी देण्याबाबत 

(९) *  २५८०९   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६१८७ ला 
ददनाांि १५ माचय, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मिाराषर सुजल ननमयल अशभयानाींतगयत िेऊळगाींवराजा (जज.बुलढाणा) वाढीव 
पाणीपुरवठा योजना मींजूर असून मींजूर ननधीपकैी ६,४०,४१,०००/- एवढा ननधी 
प्राप्त झाला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उवयररत कामाकररता लागणारा शिल्लक ननधी प्राप्त झाला 
नसल् यामुळे काम अधयव् अवस्थेत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच, शिराळा धरणातील व सावखेड भोई धरणातील पाणी १०० ्क्कके सींपले 
असून उक्कत धरणास ननधी मींजूर िोऊन उपयोधगता प्रमाणपत्र िेण्यात आलेले 
असतानािी उवयररत ननधी प्राप्त झालेला नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, सिर ननधी प्राप्त न िोण्याची कारणे काय आिेत व उवयररत ननधी 
कधीपययत प्राप्त िोणे अपे्क्षत आिे ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) िेऊळगाींवराजा नगर पररषिेच्या ििर पाणी 
पुरवठा योजनेकररता रुपये ११८९.५५ लक्ष इतके अनिुान अनुजे्ञय असून तयापकैी 
रुपये १००६.०४ लक्ष इतके अनुिान ववतररत करण्यात आलेले आिे. योजनेचे 
काम प्रगतीपथावर आिे. 
(३) शिराळा धरण प्रकल्पात आजशमतीस ९०.९२% तसेच सावखेड भोई धरणात 
७२.७५% पाणीसाठा उपलब्ध आिे. 
(४) सिर योजनेच्या अनुजे्ञय अनिुानापकैी ९०% अनिुान ववतररत केले असल्याने 
प्रश् न उद्भ ावत नािी. 
 

----------------- 
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मुांबई विद्यापीठाच्या विविध महाविद्यालयाांतील मुलीांसाठी  
मोफत बस प्रिास योजना राबविण्याबाबत 

(१०) *  २५३५३   अॅि.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.खिाजा बेग, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर : सन्माननीय उच् च 
ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या अींतगयत येणाऱ्या ववववध मिाववद्यालयाींतील मुलीींना 
पिवी व पिव्यतुतरपयतं शिक्षणासाठी मोफत बस प्रवास योजनेकड ेववद्यापीठाींसि 
मिाववद्यालयाींनीिी िलुयक्ष केल्याने २ वषायपासून िजारो मुली मोफत प्रवास 
सवलत योजनेपासून वींधचत राहिल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान 
ननिियनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर योजनेची माहिती मिाववद्यालयाच्या ववद्याथी कल्याण 
ववभागानेिी माहिती हिली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने िोषी असलेल्याींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच िी योजना तातकाळ 
राबववण्यासाठी कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािि े: (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नािी. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
मेटफॉशमयन हायड्रोक्लोराईि षषधाची बेिायदेशीर तनशमयती ि षषधाांचा  

साठा िरणाऱ्या िां पन्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 
(११) *  २५६५२   श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.खिाजा बेग :   
सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मे्फॉशमयन िायड्रोक्कलोराईड या धषधाची बेकायिेिीर ननशमयती व धषधाींचा 
साठा केल्याचे तसेच या धषधाचे उतपािन व ववक्री परवान्याववना करीत 
असल्याने एफडीएच्या गुप्तचर ववभागाने पाताळ गींगा येथील बनॅबेरी शल.तसेच 
हि फामायस्यु्ीकल प्रॉडक्क्स ऑफ इींडडया शल., तारापूर या िोन कीं पन्याींवर छापा 
्ाकून ४५ ते ५० लाख रुपयाींचा धषधाींचा साठा जप्त केल्याचे हिनाींक        
८ ऑक्क्ोबर, २०१६ रोजी वा तयासुमारास ननिियनास आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, या िोन्िी कीं पन्याींमध्ये बेकायिेिीरपणे अन्य कोणतया धषधाींचे 
उतपािन व साठा करण्यात येत आिे वा आला िोता, याबाबतचा तपास पूणय 
झाला आिे काय, 
(३) असल्यास, बेकायिेिीरररतया धषधाींचे उतपािन व साठा या िोन्िी कीं पन्या 
करीत असतानािी तयाींचे ववरोधात कारवाई करुन या कीं पन्याींवर कारवाई न 
करणाऱ्या एफडीएच्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींववरुध्ि तसेच िोन्िी कीं पन्याींवर कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) अन्न व धषध प्रिासनाच्या गुप्तवाताय ववभागाच्या 
पथकाव्िारे हि. ०३/०९/२०१६ रोजी मे. हि. फामायस्यु् ीकल्स प्रॉडक्क्स ऑफ 
इींडडया, एम.आय.डी.सी, तारापुर, बोईसर व मे. बॅनबेरी शलशम्ेड,  पाताळगींगा, 
एम.आय.डी.सी, जज. रायगड या िोन्िी पेढयाींची तपासणी करण्यात आली. या 
िोन्िी पेढयाींना मे्फॉशमयन िायड्रोक्कलोराईड या मुलभूत धषधी द्रव्याचे उतपािन 
करण्याची अनुमती आिे. तपासणीच्यावेळी मे. बनॅबेरी शल. या पेढीस मे्फॉशमयन 
िायड्रोक्कलोराईड या मुलभूत धषधी द्रव्याचे उतपािन करण्याची अनुमती हिनाींक 
०४/०८/२०१६ रोजी मींजूर असुन पेढीने तयापवूीच मे्फॉशमयन िायड्रोक्कलोराईडचे मािे 
जुलै, २०१६ मध्ये उतपािन करून तयाचे ववतरण केल्याचे ननिियनास आले. 
तपासणीच्या वेळी ननिियनास आलेल्या त्रु् ीींच्या आधारे मे. बनॅबेरी शल. या पेढीने 
पेढीस मींजूर उतपािन हिनाींकाआधीच उतपाहित केलेला मे्फॉशमयन िायड्रोक्कलोराईड 
या मुलभूत धषधी द्रव्याच्या ११ बॅचेसचा एकूण अींिाजे २२ ्न साठा ककीं मत 
रूपये ४४ लाख जप्त न करता प्रनतबींधधत करण्यात आला.   
(२) या प्रकरणी तपासणीच्या वेळी ननिियनास आलेल्या त्रु् ी व अननयशमततेबाबत 
हिनाींक २५/१०/२०१६ रोजी पेढयाींना कारणे िाखवा नो्ीस बजावण्यात आलेली 
आिे. पेढयाींचे उततर प्रनतक्षाधीन आिे. स्पष्ीकरण प्राप्त झाल्यावर तयाींना 
वैयजक्कतक सुनावणीची सींधी िेऊन ननयमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.  
    या िोन्िी कीं पन्यामध्ये इतर कोणतयािी धषधाींचे बेकायिेिीररीतया उतपािन 
करण्यात येत असल्याचे तपासणीच्या वेळी प्रिासनाच्या ननिियनास आलेले नािी. 
(३)  प्रश् न उद्भ ावत नािी. 
(४)  प्रश् न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
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अन्न ि षषध द्रव्ये विभागाने िोट्यिधी रुपयाांची 
बनािट षषधे जप्त िेल्याबाबत 

(१२) *  २३६४९   श्री.किरण पािसिर, अॅि.तनरांजन िाििरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय अन्न आणण षषध 
प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात वेगवेगळ्या रोगाींना िमखासपणे बरे करणारी आश्चययकारक धषधे 
ककीं वा इींग्रजीमध्ये वींडर ड्रग्स म्िणनू तयाची माध्यमात तसेच वतृतपत्रात जाहिरात 
करुन जनतेला फसववत असल्याबाबत राज्याच्या अन्न व धषध द्रव्ये ववभागाने 
मािे ऑक्क्ोबर, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान बनाव् धषधे जप्त केली आिेत, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्कत िासनाने चौकिी करुन ककती कीं पन्याींवर कारवाई केली 
आिे तसेच आतापयतं ककती रुपयाींची धषधे जप्त करण्यात आली आिेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) राज्यात जाहिरातीच्या माध्यमातून ववकण्यात येत 
असलेल्या आखण आरोग्यावर ववपरीत पररणाम करणा-या धषधी सींिभायत अन्न 
व धषध प्रिासनाने ८० कीं पन्यावर कारवाई करून सुमारे १ को्ी ५२ लाख 
रूपयाींची २६३ प्रकारची ववववध धषधे मािे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये जप्त केली 
आिेत. सिर प्रकरणी सींबींधधताना प्रिासनातफे कारणे िाखवा नो्ीस पाठववण्यात 
आली आिे. तयानषुींगाने पढुील कारवाई करण्यात येईल.  
(३) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
शासिीय प्राथशमि ि माध्यशमि शाळेतील िगय ि तिुड्या  

अनदुानास पा्रश म्हणनू घोवषत िेल्याबाबत 

(१३) *  २६०२१   श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि े:   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्राथशमक व माध्यशमक िाळेतील वगय व तुकड्या अनिुानास पात्र 
म्िणनू हिनाींक १ व २ जुलै, २०१६ रोजी घोवषत केल्या आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, पात्र केलेल्या या िाळेतील वगय व तुकड्याींना सिर िासन 
आिेिामध्ये कोणतािी अनुिान ्प्पा नमूि केलेला नािी, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, या िासन आिेिामध्ये िरुुस्ती करून या िाळा व तुकड्याींना 
अनिुान िेण्याबाबत िासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािि े: (१)  िोय. 
(२) व (३) अनिुानास पात्र घोवषत करण्यात आलेल्या िाळा व तुकडयाींना 
सरसक् २० ्क्कके अनिुान िेण्यासींिभायत सकारातमक काययवािी सुरु आिे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) येथे शशक्षिाांच्या समायोजनामध्ये झालेली अतनयशमतता 
(१४) *  २६०८९   श्रीमती हुस्नबानू िशलफे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धचपळूण (जज.रतनाधगरी) तालुक्कयात िालेय पोषण आिार, शिक्षकाींची प्रलींबबत 
असलेली वदै्यकीय िेयके आखण चकुीच् या पद्धतीने रत नाधगरी तालुक्क यात 
समायोजन बिलीत शिक्षकाींना ननयकु्क त या हिल् या प्रकरणी शिक्षण ववभागाचे प्रमुख 
म् िणनू शिक्षणाधधकारी याींची जबाबिारी असल् याने रत नाधगरी जजल्िापररषिेचे  
शिक्षणाधधकारी याींच् या कारभाराची चौकिी करावी अिी मागणी जजल्िापररषि, 
उपाध् यक्ष याींनी केल् याचे  मािे ऑगस् ्, २०१६ मध् ये वा तयािरम्यान ननिियनास 
आले, िे खरे आिे काय,  
(२) असल् यास, उक्क त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, चौकिीच् या 
अनषुींगाने िोषीींववरुद्ध कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आिे 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािि े: (१) व (२) जजल्िास्तरावर २५ पररपणूय वैियकीय िेयके प्राप्त 
झाली असून िेयके मींजूरीबाबत काययवािी सुरु आिे. 
    समायोजन प्रकक्रया सींपूणय राज्यात करण्यात आली असून याबाबत कािी 
सूचना प्राप्त झाल्या आिेत. 
     िालेय पोषण आिार योजनेंतगयत पुरववण्यात आलेल्या धान्यािी मालाच्या 
नमून्याींची तपासणी प्रयोगिाळेत केली असता नमूने ववहित िजायची मानके पूणय 
करत असल्याचा प्रयोगिाळा अिवाल प्राप्त झाला आिे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

---------------------------------------- 
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मुांबईतील शमठी नदी दवुषत िरणाऱ्या अनधधिृत 
िारिान्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(१५) *  २३८८६   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय पयायिरण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील शमठी निी िवुषत करणाऱ्या अनधधकृत कारखान्याींवर मिाराषर 
प्रिषुण ननयींत्रण मींडळामाफय त शमठी निीच्या प्रिषुणास जबाबिार असलेल्या ९७ 
कारखान्याींवर उतपािन बींि करण्याचे आिेि बजावण्याची काययवािी करण्यात 
आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर ९७ कारखान्याींचे उतपािन सद्यजस्थतीतिी सुरूच असून 
िासनाने कोणतीच कारवाई केली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या कारखान्याींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती 
काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) िे खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) प्रिषुणकारी ९७ कारखान्याींपैकी ६१ कारखान्याींचा ववद्युत पुरवठा बींि 
करण्यात आला असून उतपािनामध्ये बिल केल्यामुळे ९ कारखान्याींचा ववद्युत 
पुरवठा पनुश्च चालू करण्यात आलेला आिे. तयाचप्रमाणे २७ कारखाने 
स्थलाींतरीत/भाड ेततवावर स्थलाींतरीत झाले आिेत 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
मराठिाड्यात पाणीपुरिठा िरणारी िॉटर ग्रीि  

योजना राबविण्याचा घेतलेला तनणयय 
(१६) *  २४७२५   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) िषुकाळग्रस्त मराठवाड्याची वपण्याच्या पाण्याच्या ी्ंचाईतनू कायमस्वरुपी 
मुक्कतता करण्यासाठी गावे व ििराींना बींि पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा करणारी 
वॉ्र ग्रीड योजना राबववण्याचा ननणयय िासनाने घेतला असल्याचे मािे सप् े्ंबर, 
२०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिियनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत सववस्तर ववकास आराखडा (डीपीआर) तयार करुन 
ननवविा प्रकक्रया पूणय करण्याबाबत कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) सिर योजनेचा पवूय व्यविाययता अिवाल तयार करण्यासाठी मा.मींत्री (पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता) याींचे अध्यक्षतेखाली सशमती गठीत करण्याची काययवािी सुरु 
आिे. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नािी. 

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

यितमाळ जजल््यातील शाळाांना पोषण आहाराचे अनदुान देण्याबाबत 

(१७) *  २४६८३   श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जजल्ह्यातील िाळाींना तब्बल पाच महिन्याींपासून पोषण आिाराचे 
अनिुानच िेण्यात आले नसल्यामुळे मुख्याध्यापक-शिक्षक याींना गावातल्या 
िकुानिाराींकडून उधारीवर साहितय खरेिी करुन ववद्यार्थयानंा आिार द्यावा लागत 
असल्याचे मािे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिियनास आले, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन िाळाींना पोषण 
आिाराचे अनिुान व स्वयींपाकी, मितनीस याींचे मानधन अिा करण्याबाबत 
कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािि े: (१) िे खरे नािी. 
(२) अन्न शिजववण्यासाठीचा मािे जुलै, २०१६ पयतंचा ननधी व स्वयींपाकी तथा 
मितनीस याींचे मािे सप् े्ंबर, २०१६ पयतंचे मानधन जजल्िास्तरावरुन थे् 
िाळास्तरावर ववतरीत करण्यात आले आिे. 
(३)  प्रश् न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
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यितमाळ जजल््यात विद्यार्थयानंा मौलाना आझाद आधथयि वििास 
मांिळाििून विविध प्रस्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत 

(१८) *  २५०८२   श्री.खिाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय अल्पसांखयाांि 
वििास मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौलाना आझाि अल्पसींख्याक आधथयक ववकास मिामींडळाद्वारे िकै्षखणक व 
व्यवसायाकररता कजय िेण्यात येते, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, यवतमाळ जजल्ह्यातील सन २०१० ते २०१६ यािरम्यानचे 
अल्पसींख्याक समाजाच्या ववद्यार्थयानंा िैक्षखणक कजय, मुित कजय िेण्याचे 
प्रस्ताव प्रलींबबत आिेत, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, तयाची सींख्या आखण कारणे काय आिेत, तसेच जजल्ह्यातील 
ववद्यार्थयांचे कजायअभावी िैक्षखणक नुकसान िोवू नये म्िणनू सिर ववद्यार्थयाचें 
प्रस्ताव ननकाली काढणेबाबत िासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािि े: (१) िोय. 
(२) व (३) नािी. 
     सन २०१०-११ मध्ये २३, सन २०११-१२ मध्ये ७, सन २०१२-१३ मध्ये १७  
सन २०१३-१४ मध्ये ३६, सन २०१४-१५ मध्ये २६ व सन २०१५-१६ मध्ये ४० 
याप्रमाणे एकूण १४९ िकै्षखणक कजायचे प्रस्ताव प्राप्त झाले िोते. सन २०१५-१६ 
मधील एका प्रकरणी कजायची आवश्यकता नसल्याचे ववद्यार्थयांने कळववले तसेच 
एका प्रकरणी चकुीची माहिती आढळून आल्यामुळे िी िोन प्रकरणे वगळता 
उवयरीत १४७ प्रकरणात कजय रक्ककम ववतरीत करण्यात आली आिे. सन २०११-१२ 
ते सन २०१३-१४ या कालावधीमध्ये मुित कजय योजनेंतगयत अजय जस्वकारण्यात 
आले नव्िते. सन २०१४-१५ या आधथयक वषायमध्ये यवतमाळ जजल्ह्यातील ४७ 
प्रस्तावाींची लॉ्री पध्ितीने ननवड करण्यात आली िोती. यापकैी १६ प्रस्तावाींतगयत 
वैधाननक िस्तऐवज व आगाऊ हिनाींककत धनािेिाींची पतूयता झाली असून तयापकैी 
८ प्रकरणी रक्ककम ववतरीत करण्यात आली आिे. उवयरीत ८ पैकी १ प्रस्ताव 
अपात्र असल्याने रद्द केला असून सात प्रस्तावाींमध्ये त्रु् ी आढळून आल्यामुळे 
सिरील प्रस्ताव प्रलींबबत आिेत. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
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राज्यात १ नोव्हेंबर, २००५ नांतर सेिेत आलेल्या सियच शशक्षिाांना 
जुनी तनितृ्ती िेतन योजना लागू िरण्याबाबत 

(१९) *  २३७९१   िॉ.अपिूय दहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५९२९ ला ददनाांि 
२२ माचय, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्राथशमक, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक िाळेत हिनाींक       
१ नोव्िेंबर, २००५ नींतर सेवेत आलेल्या शिक्षक कमयचाऱ्याींना नवीन पररभावषत 
अींििान ननवतृती वेतन योजना रद्द करून जुनी ननवतृती वेतन योजनेबाबत 
पुनववयचार व्िावा, या मागणीसाठी मिाराषर राज्य शिक्षक सींघ्ना व राज्यातील 
ववववध शिक्षक सींघ्नाींकडून हिनाींक  २ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी राज्यव्यापी सींप 
तसेच हिनाींक १५ ऑक्क्ोबर, २०१६ रोजी वा तयासुमारास सींपुणय मिाराषरात 
कमयचाऱ्याींकडून जुनी ननवतृती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीस्तव मोचे 
काढण्यात आले,  िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील शिक्षकाींबरोबरच हिनाींक १ नोव्िेंबर, २००५ नींतर सेवेत 
रुज ूझालेल्या व सध्या कृवष, पा्बींधारे, वन, आरोग्य, पोलीस इतयािी ववववध 
िासकीय ववभागात वगय १ ते ४ च्या स्तरावर काम करणाऱ्या सवय कमयचाऱ्याींनािी 
जुनी ननवतृती योजना लागू करणेबाबत “एकच शमिन-जुनी ननवतृतीवेतन” िे ध्येय 
घेऊन नववन पररभावषत ननवतृती वेतन योजनेववरुध्ि गत वषायपासून साततयाने 
आींिोलनाचा पववत्रा घेण्यात आला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, हिनाींक १ नोव्िेंबर, २००५ नींतर सेवेत आलेल्या शिक्षक 
कमयचाऱ्याींचे भववषय ननवायि ननधीचे खाते उघडण्यात येवनू तयाींच्या खातयावर 
तयाींची िेय िोणारी रक्ककम जमा करण्याची काययवािी उपसधचव, िालेय शिक्षण 
ववभाग, मुींबई याींचेकडील पत्र जा.क्र.अननयो-३४१५/प्र.क्र.२२६/्ीएन्ी-६, हिनाींक 
११/१२/२०१५ अन्वये सुरु आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, शिक्षक-शिक्षकेतर व अन्य कमयचाऱ्याींचे वेतनातनू नववन 
पररभावषत ननवतृती वेतन योजनेची िोणारी कपात तवरीत बींि करुन अींििायी 
योजनेंतगयत आजपयतं करण्याींत आलेल्या कपातीचा कोणतािी हििोब वा पावतया 
हिल्या जात नसल्याने तो शमळावा आखण जनु्या योजनेबाबत पनुववयचार िोत 
नािी, तोपयतं माशसक िोन कपातीऐवजी एकच कपात केली जावी अिीिी 
मागणी करण्यात येत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(५) असल्यास, जनुी ननवतृती वेतन योजना लागू करण्याबाबत िासनाने कोणती 
काययवािी केली वा करण्यात येत आिे ? 
  
श्री. विनोद तािि े: (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) िोय, िे िी खरे आिे. 
(३) नािी, ज्या अनिुाननत सींस्थामध्ये शिक्षक/शिक्षकेतर पिासाठी १००% 
अनिुान िेण्यात येते व ज्याची ननयुक्कती हिनाींक १ नोव्िेंबर, २००५ नींतर झाली 
आिे. तयाींना हिनाींक २९ नोव्िेंबर, २०१० च्या या ववभागाच्या िासन ननणययान्वये 
पररभावषत अींििायी ननवतृती वेतन योजना लागू केली असून, ज्या कमयचाऱ्याींची 
तयाींच्या हिश्याची वगयणी कपात करण्यात येत नव्िती ती कपात सुरु 
करण्याबाबत व तयाींची अींििानाची वगयणी कपात करण्याचे थाींबववण्यात आले 
िोते, ती कपात करणेबाबत हिनाींक ११/१२/२०१५ च्या पत्रान्वये सूचना िेण्यात 
आल्या आिेत. 
(४) िोय, िे िी खरे आिे. 
(५) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
मुांबईत बाांधिाम व्यािसातयिाांििून ग्राहिाांची होत असलेली फसिणिू 

(२०) *  २३८६७   श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर : सन्माननीय गहृतनमायण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील बाींधकाम व्यावसानयकाींकडून सवयसामान्य ग्रािकाींना घराींचा ताबा व 
भोगव्ा प्रमाणपत्र िेण्यास ्ाळा्ाळ िोत असल्याचे ननिियनास आले आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईत बाींधकाम व्यावसानयकाींववरोधात इमारतीला भोगव्ा 
प्रमाणपत्र नसणे, क्षेत्रफळ कमी असणे, ननकृष् िजायच्या सुववधा पुरववणे आिी 
ववववध फसवणकुी सींिभायतील तब्बल अडीच लाखािून अधधक तक्रारी ग्रािक वाि 
आयोगाकड ेआिेत, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, तद्नुसार 
ग्रािकाींची फसवणकू करणाऱ्या ववकासकाींवर कारवाई करून सवयसामान्य ग्रािकाींना 
प्रकल्पाच्या कालमयायिेत घरे शमळण्याकररता कोणती काययवािी केली वा करण्यात 
येत आिे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 
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मुखयमां्रशी पेयजल योजना सुरु िरण्याबाबत 

(२१) *  २३४९५   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.खिाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.नारायण राणे : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील वाडया, वस्तयाींमधील वपण्याचे पाणी उपलब्ध 
करुन िेण्यासाठी िासनाने सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या चार वषांच्या 
कालावधीसाठी मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयजल योजना राबववण्याचे ठरववण्यात आले 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयजल योजना या काययक्रमासाठी १ िजार 
१०० योजना राबववण्यासाठी रुपये २ िजार ५०० को्ी इतक्कया ननधीची 
आवश्यकता आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मुख्यमींत्री पेयजल योजनेअींतगयत हिनाींक ३१ ऑक्क्ोबर, २०१६ 
पयतं ववभागवार ककती योजना सुरु करण्यात आल्या वा मींजूरी िेण्यात आल्या 
आिेत, तयाकररता ककती खचय करण्यात आला, 
(४) असल्यास, या योजनेतून एकिी काम झालेले नसून ग्रामीण भागात 
वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी तसेच सिरिू योजनेची ववनाववलींब 
अींमलबजावणी करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींित: खरे आिे. 
    कें द्र िासनाने राषरीय ग्रामीण पेयजल काययक्रमाींतगयत ननधी ववतरण बींि 
केलेले नसून कािी अपवाि वगळता नवीन योजना घेण्यास मनाई केलेली आिे. 
तयामुळे राज्य िासनाने राज्यातील ग्रामीण जनतेस िुध्ि व पुरेसे वपण्याचे पाणी 
उपलब्ध करुन िेण्याच्या उद्देिाने हिनाींक ७ मे, २०१६ रोजीच्या िासन 
ननणययान्वये “मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयजल काययक्रम” राबववण्याचा ननणयय घेतला 
आिे. 
(२) िोय, िे खरे आिे. 
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(३) व (४) सिर काययक्रमाींतगयत सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या ४ वषायच्या 
कालावधीत १००३ योजना नव्याने राबववण्याचे, बींि पडलेल्या ८३ प्रािेशिक 
पाणीपुरवठा योजना पुनरुज्जीववत करण्याचे व ५३१ प्रािेशिक पाणीपुरवठा 
योजनाींची िेखभाल िरुुस्ती प्रस्ताववत आिे. 
     मा.मींत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) याींचे अध्यक्षतेखालील सशमतीच्या 
हिनाींक ३० ऑगस््, २०१६ रोजीच्या बठैकीत पररशिष्-अ मधील नव्याने 
घ्यावयाच्या सवय नळ पाणीपुरवठा योजनाींच्या व्यविाययता तपासणी अिवालाना 
ततवत: मींजूरी िेण्यात आली आिे. 
     तसेच खालील ०८ नळ पाणीपुरवठा योजनाींना अींनतम प्रिासकीय मींजूरी 
िेण्यात आली आिे. 

अ.क्र. योजना किां मत (रु.लक्ष) 
१ जालना जजल्ह्यातील १७६ गाींवे प्रािेशिक ग्रीड 

नळ पाणीपुरवठा योजना 
२३४४१.२९ 

 
२ 
 

मौ.रनाळा-येरखेडा (ता.काम्ी, जज.नागपूर) 
प्रािेशिक नळ पाणीपुरवइा योजना 

१७८६.३६ 
 

३ 
 

बल्लारपूर तालुक्कयातील १८ गाींवे (जज.चींद्रपूर) 
प्रािेशिक ग्रीड नळ पाणीपुरवठा योजना 

३५७८.०६ 
 

४ 
 

मूल तालुक्कयातील २४ गाींवे (जज.चींद्रपूर) प्रािेशिक 
ग्रीड नळ पाणीपुरवठा योजना 

४६००.०० 
 

५ 
 

मौ.तळोधी-बाळापूर (ता.नागशभड, जज.चींद्रपूर) नळ 
पाणीपुरवठा योजना 

५८४.६८ 
 

६ 
 

मौ.चापानेर व २ गाींवे (ता.कन्नड, जज.धरींगाबाि) 
प्रािेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना 

५८३.१२ 
 

७ 
 

मौ.माींजरी (ता.िवेली, जज.पुणे) नळ पाणीपुरवठा 
योजना 

४१७०.०४ 
 

८ 
 

मौ.फुरसुींगी-उरुळी िेवाची (ता.िवेली, जज.पुणे) 
नळ पाणीपुरवठा योजना 

७२८८.०७ 
 

 एिूण ४६०३१.६२ 
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     याव्यनतररक्कत प्रधान सधचव (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) याींचे 
अध्यक्षतेखालील ताींबत्रक सशमतीद्वारे पररशिष्-अ मधील नव्याने घ्यावयाच्या १४ 
नळ योजनाींना व पररशिष्-ब मधील पनुरुज्जीववत करावयाच्या ०८ प्रािेशिक 
योजनाींना मान्यात िेण्यात आली आिे. 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
बीि जजल्हा पररषदेंतगयत प्राथशमि ि माध्यशमि  
शाळा इमारत बाांधिामासाठी तनधी शमळण्याबाबत 

(२२) *  २३४८७   श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बीड जजल्िा पररषिेंतगयत प्राथशमक व माध्यशमक िाळा इमारती 
ननजामकालीन असल्याने अनेक इमारती धोकािायक आखण मोडकळीस आल्या 
आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, बीड जजल्िा पररषि याींनी १३० प्राथशमक िाळेतील १६६ वगय 
खोल्या याींचे नवीन बाींधकाम, ४६९ वगय खोल्याींची िरुुस्तीसि रुपये ९३ को्ी 
खचायचा प्रस्ताव िासनाला पाठववला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, बीड जजल्ह्यातील िालेय इमारतीचे नवीन बाींधकाम व 
िरुुस्तीसाठी ननधी उपलब्धतेसाठी व जजल्िा पररषि,बीड याींनी पाठववलेल्या 
प्रस्तावाबाबत िासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
 
श्री. विनोद तािि े: (१) अींित: खरे आिे. 
     प्राथशमक २५७६ िाळाींपैकी ३३८ िाळा इमारती मोडकळीस आल्या आिेत. 
माध्यशमक ६८ िाळाींपकैी २५ िाळा इमारती  मोडकळीस आल्या आिेत. 
(२) अींित: खरे आिे. 
     प्राथशमक िाळा वगयखोल्या िरुुस्तीसाठी ९३ को्ीच्या खचायस मींजूरीचा 
प्रस्ताव ववचाराधीन आिे. 
(३) बीड जजल्ियातील प्राथशमक िाळाींची नवीन बाींधकामे, िरुुस्ती इ. कामासाींठी 
सवय शिक्षा अशभयान अींतगयत व जजल्िा वावषयक योजनेंतगयत ननधी मींजूर झाला 
आिे. तसेच माध्यशमक िाळा नवीन बाींधकामासाठी जजल्िा वावषयक योजनेंतगयत 
ननधी मींजूर झाला आिे.  
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

---------------------- 
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परभणी येथील धान्य गोदामातून धान्य िाटपात झालेला गैरव्यिहार 

(२३) *  २५४९४   श्री.रामराि िििुते, श्री.सततश चव्हाण, श्री.सुभाष झाांबि, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अब्दलु्लािान दरुायणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरशसांह पांडित : सन्माननीय 
अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) परभणी तिशसल कायायलयामाफय त गोिामातून रेिन िकुानाींसाठी वा्प केल्या 
जाणाऱ्या गिू व ताींिळू या धान्याच्या वा्पामध्ये गैरव्यविार झाल्याचे मािे 
ऑगस््, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिियनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, िजारो जक्कवीं्ल धान्याच्या गैरव्यविारप्रकरणी तिशसलिाराींना 
ननलींबबत करण्यात यावे व जजल्िा पुरवठा अधधकाऱ्याींची बिली करण्यात यावी 
असा प्राथशमक अिवाल परभणी जजल्िाधधकाऱ्याींनी ववभागीय आयुक्कताींकड ेसािर 
केला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या अिवालानुसार िासनाने िोषी अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) पुरवठा आयुक्कत कायायलय, मुींबई याींच्या पथकाने केलेल्या 
गोिाम तपासणी अिवालानुसार सावयजननक ववतरण व्यवस्थेंतगयत ववतरीत 
करावयाच्या सुमारे १९१४१.८ जक्कव्ल अन्नधान्याचा परभणी येथील िासकीय 
गोिामातनू अपिार झाल्याची बाब मािे ऑगस््, २०१६ मध्ये ननिियनास आली 
आिे. 
(२), (३) व (४) सिर प्रकरणात गु.र.नीं. ३०५/२०१६ अन्वये गुन्िा िाखल 
करण्यात आला असून एकूण १० आरोपीींना अ्क करण्यात आली आिे. तसेच 
सिर प्रकरणी श्री.अननल आींबेराव, गोिामपाल परभणी, श्री.शस.बी.पाींचाळ, नायब 
तिशसलिार (पुरवठा) परभणी, श्री.सींतोष रुईकर, तिशसलिार, परभणी याींना 
ननलींबबत करण्यात आले आिे. सिर प्रकरणाचा पुढील तपास सुरु आिे. 
 

----------------- 
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मूल (जज.चांद्रपूर) तालुक्यातील षद्योधगि वििास महामांिळाच्या पररसरातील 
गे्रटा पॉिर प्लॅन्टच्या टॉयर भुिटीमुळे होत असलेले प्रदषूण 

(२४) *  २५२१४   प्रा.अतनल सोले, श्री.शमतेश भाांगडिया : सन्माननीय पयायिरण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मूल (जज.चींद्रपूर) तालुक्कयातील धद्योधगक ववकास मिामींडळाच्या पररसरातील 
गे्र्ा पॉवर प्लॅन््च्या ्ॉयर भुक्ीमुळे प्रिषूण ननमायण िोत असल्याचे हिनाींक    
८ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा तयासुमारास ननिियनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कीं पनीवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) व (२) अींित: खरे आिे. ववचाराधीन क्षेत्रात घेतलेले 
िवेचे नमुने पथृ:करण अिवालानुसार वविीत मयायिेपेक्षा जास्त असल्यामुळे सिर 
कीं पनीस ररतसर “कारणे िाखवा नो्ीस” बजावनू पुढील काययवािीची तजवीज  
ठेवली आिे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
राज्यातील अततररक्त शशक्षिाांच्या समायोजनाबाबत 

(२५) *  २४८२६   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.िवपल पाटील, श्रीमती हुस्नबानू िशलफे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनतररक्कत शिक्षकाींच्या समायोजनेत पारिियकता आणण्यासाठी 
िासनाने शिक्षकाींच्या ररक्कत पिाींचा आढावा घेण्याचे काम सुरु केल्याचे मािे 
ऑगस््, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिियनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मािे ऑगस््, २०१५ च्या िासन ननणययानसुार शिक्षण ववभागातफे 
नव्या सींच मान्यतेनसुार शिक्षक समायोजनेची प्रकक्रया सुरु करण्यात आली आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, ज्या िासन ननणययानुसार सींचमान्यता ठरववण्यात येत आिे 
तयामध्ये त्रु् ी असल्याने समायोजन योग्य ठरणार नसल्याने राज्य माध्यशमक 
आखण उच्च माध्यशमक िाळा मुख्याध्यापकाींनी या समायोजनेच्या प्रकक्रयेवर 
बहिषकार घातल्याचे हिनाींक १ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा तया सुमारास ननिियनास 
आले, िे खरे आिे काय, 
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(४) असल्यास, राज्यातील शिक्षकाींच्या ररक्कत पिाींचा आढावा घेण्याचे काम पूणय 
झाले असल्यास िासनाने शिक्षक समायोजन प्रकक्रयेबाबत कोणती काययवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािि े: (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) िोय, िे खरे आिे 
(३) व (४) सन २०१५-१६ नुसार सींचमान्यतेची काययवािी पूणय झाली असून 
जजल्िास्तर शिक्षक समायोजनाबाबत काययवािी करण्यात आली आिे.  तसेच सन 
२०१६-१७ ची सींचमान्यता करण्यात आली आिे. 
(५) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
राज्यामधील सिय शाळाांना सांगणि प्रणालीत बॉस प्रणालीचा िापर िरण्याबाबत 

(२६) *  २३९१७   प्रा.जोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िाळाींमध्ये सींगणकावर माहिती व तींत्रज्ञान (आयसी्ी) ववषय 
शिकववण्यासाठी मायक्रोसॉफ्् कीं पनीची खधचयक ऑपरे्ीींग शसस््ीम व सॉफ््वेअर 
वापरण्याऐवजी “भारत ऑपरे्ीींग शसस््ीम सोल्युिन्स” (बॉस) या प्रणालीतील 
सॉफ््वेअर वापरावे असे कें द्र िासनाचे स्पष् ननिेि हिले असूनिी तयाचे पालन 
झाले नसल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१६ च्या नतसऱ्या आठवड्यात ननिियनास आले, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, बॉस िे प्रणालीतील सॉफ््वेअर वापरल्यास िेकडो को्ीींची बचत 
झाली असती, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, राज्यामधील सवय िाळाींना बॉस या प्रणालीचा वापर करणे 
बींधनकारक करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे ? 
  
श्री. विनोद तािि े: (१) िे खरे नािी 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 
 

----------------- 
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मुांबई विभागातील ११ िी ऑनलाईन प्रिेश प्रकक्रयेतील गोंधळाबाबत 
 

(२७) *  २५६९६   श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील ववभागातील ११ वी ऑनलाईन प्रवेि प्रकक्रयेतील त्रु् ीींमुळे व प्रवेि 
न शमळण्याच्या शभतीमुळे मुींबईतील गरीब ववद्यार्थयानंा ववनाअनिुाननत 
मिाववद्यालयामध्ये प्रवेि घ्यावा लागला, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, पररणामी अनुिाननत मिाववद्यालयाच्या तुकड्या कमी झाल्या, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सींबधधत ववद्यार्थयांना सींपूणय िुल्क माफीची सवलत िेण्याबाबत 
तसेच प्रवेि प्रक्रीयेतील त्रु् ी िरू करण्याबाबत िासनाने काय काययवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािि े: (१) व (२) िे खरे नािी. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 
 

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

ठाणे, िल्याण, निी मुांबई आणण पनिेल शहरातील भेसळयुक्त 
 मािा आणण ििा विके्रत्याांिर िारिाई िरण् याबाबत 

(२८) *  २३५३८   श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे, कल्याण, नवी मुींबई आखण पनवेल ििरात सुमारे तीन िजार 
ककलो मावा आखण खवा तसेच भेसळयुक्कत बफीचा साठा असल्याचे मािे 
ऑक्क्ोबर, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिियनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नुसार राज्यात भेसळयुक्कत मावा आखण खवा ववके्रतयाींवर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) अन्न व धषध प्रिासनाद्वारे सणासुिीच्या हिवसात मािे 
सप् े्ंबर, २०१६ ते ऑक्क्ोबर, २०१६ या कालावधीत ननयशमत तपासणी 
मोहिमेअींतगयत ठाणे, कल्याण, नवी मुींबई आखण पनवेल ििरात खवा/मावा या 
अन्नपिाथांचे १३ नमुने तपासणीसाठी घेऊन भेसळीच्या सींियावरुन         
रुपये ४,८९,०९०/- इतक्कया ककीं मतीचा १३५२४ ककलो मावा जप्त करण्यात आला. 
तसेच बफी या अन्नपिाथांचे ११ नमुने तपासणीसाठी घेऊन भेसळीच्या 
सींियावरुन रुपये ६,१२,९४०/- इतक्कया ककीं मतीचा २९६८ ककलो बफीचा साठा जप्त 
करण्यात आला. 
(२) मावा या अन्न पिाथायच्या तपासणीसाठी घेतलेल्या १३ अन्न नमुन्याींचे 
ववश्लेषण अिवाल प्रनतक्षाधीन आिे. 
     स्पेिल बफी या अन्न पिाथायच्या तपासणीसाठी घेतलेल्या ११ अन्न 
नमुन्याींपैकी २ नमुने मानिाप्रमाणे घोवषत करण्यात आले आिेत तर उवयररत ०९ 
नमुन्याींचे ववश्लेषण अिवाल प्रनतक्षाधीन आिेत. 
     ववश्लेषण अिवाल प्राप्त िोताच पढुील कारवाई घेण्यात येईल. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
मौ.िलमपािा (ता.मोिािा, जज.पालघर) येथील  

रदहिाशाांना शशधापब्रशिा देण्याबाबत 
(२९) *  २५७४८   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत 
टिले : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे कलमपाडा (ता.मोखाडा, जज.पालघर) येथे हिनाींक ३ ऑगस््, २०१६ 
रोजी भुकबळी झालेल्या अडीच वषे वयाच्या सागर वाघ याच्या आईवडडलाींना 
िासनाने शिधापबत्रका हिलेली नसल्याचे हिनाींक ३ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा तया 
सुमारास ननिियनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच पालघर जजल्ह्यात असलेल्या सॅम-अनतनतव्र १४५६ आखण मॅम तीव्र 
५८६७ कुपोवषत बालकाींच्या अनेक आईवडडलाींना िासनाने शिधापबत्रका हिलेली 
नािीत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, तयात काय 
आढळून आले आिे, तयाअनषुींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) िे खरे नािी. कै.सागर शिवा वाघ याींचे वडील श्री. शिवा 
धोंडू वाघ याींचे नाव सामाईक शिधापबत्रका क्रमाींक पी.बी.०७०८२४ मध्ये नमूि 
असून, तयामध्ये ७ सिस्य आिेत. सिर शिधापबत्रका िी अींतयोिय अन्न योजनेची 
असून, तयात श्रीमती धचमणीबाई धोंडू वाघ  या कु्ूींबप्रमुख आिेत. या 
शिधापबत्रकेवर हिनाींक १९/७/२०१६ व हिनाींक १६/८/२०१६ रोजी तसेच वेळोवेळी 
अींतयोिय अन्न योजनेचे धान्य प्राप्त झालेले आिे. 
(२) िे खरे नािी. पालघर जजल्ह्यामधील ८ तालुक्कयात सॅम व मॅम यािीतील 
बालकाींच्या कु्ूींबाींपकैी एकूण १४०७ व ५२८६ इतक्कया कु्ूींबप्रमुखाींना शिधापबत्रका 
िेण्यात आल्या  आिेत. उवयररत सॅम व मॅम यािीतील अनकु्रमे ८९ व २७१ 
बालकाींच्या कु्ूींबाींच्या माहितीची कागिपत्र ेअपुरी असल्याने, तयाींची पतूयता करुन 
घेऊन तयाींना शिधापबत्रका िेण्याबाबत काययवािी करण्यात येत आिे.   
(३) व (४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
राज्यातील आधथयि दबुयल घटिाांना बीपीएल ि एबीएल या  

योजनेंतगयत अन्नसुरक्षा योजना सुरु िरणेबाबत 
(३०) *  २५१११   अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.अतनल भोसले, श्री.खिाजा बेग :  
सन्माननीय अन् न, नागरी परुिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आधथयक िबुयल घ्काींना िासनाने बीपीएल व एपीएल या 
योजनेंतगयत अन्नसुरक्षा योजना सुरु केल्या आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, बीपीएल काडयधारकाींचे वावषयक उतपन्न मयायिा १६ वषायपवूी २१ 
िजार रुपये इतकी िोती िी मयायिा अद्यापिी वाढववण्यात आली नसल्यामुळे 
बीपीएल काडयधारकाींच्या सींख्येत वाढ झाली नसून या योजनेंतगयत शमळणारे धान्य 
काळ्याबाजारात ववकण्यात येत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार कोणती काययवािी करण्यात आली वा येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) िोय. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

-------------------- 
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शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील रास्त भाि दिुानदाराांनी सांप पिुारल्याबाबत 
(३१) *  २४९१६   श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) ििापूर (जज.ठाणे) तालुक्कयातील रेिननींग िकुानिाराींनी आपल्या ववववध 
मागण्याींसाठी सींप पकुारल्याने रास्त भाव िकुानाच्या गोिामात साठवणकू 
करण्यासाठी आणलेले धान्य खराब िोत असल्याचे मािे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा 
तयािरम्यान ननिियनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर सींपाचा पररणाम िाररद्रय रेषेखालील ग्रािकाींवर िोत आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, तद्नषुींगाने 
गोरगरीब ग्रािकाींना तातडीने धान्य शमळणेबाबत कोणती काययवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) नािी. ििापूर तालुक्कयातील रास्तभाव धान्य 
िकुानिाराींचा सींप फक्कत ४ ते ५ हिवस चालू िोता. मात्र तयानींतर सवय रास्तभाव 
िकुानिाराींन धान्याची वेळेत उचल करून तालूक्कयातील सवय पात्र शिधापबत्रका 
धारकाींना वेळेत धान्याचा पुरवठा केला. तयामुळे तालुक्कयातील गोरगरीब ग्रािकाींना 
धान्यापासून वींधचत रिावे लागल्याची तसेच रास्तभाव धान्य िकुानाच्या गोिामात 
साठवणकु करण्यासाठी आलेले धान्य खराब िोत असल्याची बाब ििापुर 
तालुक्कयात ननिियनास आली नािी. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
पुणे येथील राजगिािरील ऐततहाशसि िास्तुांचे जतन ि दरुुस्ती िरण्याबाबत 

(३२) *  २४७५२   आकिय .अनांत गािगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय साांस् िृतति िायय मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील राजगडावरील ऐनतिाशसक सिरेसि पिमावती माचीवरील 
राजवाडयाचे तळे ते पाली िरवाजा या त्बींिीचे काम राज्य पुराततव ववभागाने 
चुकीच्या पध्ितीने केल्याने त्बींिीचे ववद्रपुीकरण झाल्याचे मािे जुलै, २०१६ 
मध्ये वा तयािरम्यान ननिियनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, मिाद्वाराच्या बरुुजाींवरील िगडी पाकळयाींच्या जागी सलग 
बाींधकाम केल्याने तयाच्या सौंियायला बाधा आली आिे तसेच गडावरील 
मींहिराींमध्ये स्थाननकाींनी िॉ्ेल्स उभारल्याने गडावर प्लॅस््ीकचे ग्लास, ता्े असा 
कचरा वाढू लागला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, गडावरील मींहिरे व िेवडयाींमध्ये ववनापरवाना िॉ्ेल्स सुरु 
करणाऱ्याींवर, गडावरील वास्तूींचे आणखी ववद्रपूीकरण न िोता गडावरील 
सींवधयनाची कामे ऐनतिाशसक पध्ितीने व्िावीत यासाठी िासनाने कोणती काययवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािि े: (१) नािी. 
     तथावप, गडावर िॉ्ेल ्ाकून कचरा वाढत असल्याची बातमी मािे, २०१६ 
च्या स्थाननक वतृतपत्रात प्रशसध्ि झाली िोती. 
(२) नािी. 
     पाली िरवाजा बरुुजाची जतन व िरुुस्ती पुराततव सींकेतानुसार करण्यात 
आली आिे. गडावर चिा व नाश्तयाची ववक्री करणाऱ्या ववके्रतयाींची तक्रार वेल्िा 
पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आिे. 
(३) रायगड ककल्ल्यावरील सिर, पाली िरवाजा, सुवेळा माची, धचलखती बरुुज, 
कचेरी व पिपथ इतयािी वास्तुींच्या जतन व िरुुस्तीची कामे पुराततव सींकेतानुसार 
करण्यात येत आिे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
राज्यात ऑनलाईन षषध विक्री िरणा-या िां पन्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(३३) *  २४४३६   श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ऑनलाईन धषध ववक्री करण्यासाठी आवश्यक परवाने 
शमळववल्याचा सींबींधधत कीं पनीचा िावा चुकीचा असल्यासींिभायत मुींबईतील प्रा.मयुरी 
शमथनु पा्ील याींनी मा.मुींबई उच्च न्यायालयात िाखल केलेली जनहित याधचका 
क्र.१७०/२०१५ ची सुनावणी न्यायमूती व्िी.एस. कानड े याींच्या खींडपीठासमोर 
हिनाींक १८ ऑक्क्ोबर, २०१६ रोजी झाली असता, ऑनलाईन धषध ववकणा-या 
कीं पन्याींनी प्रनतज्ञापत्र सािर करावे असे आिेि मा. मुींबई उच्च न्यायालयाने हिले 
आिेत, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, ऑनलाईन धषध ववक्री करण्यासाठी आवश्यक तो परवाना 
सींबींधधत कीं पन्याींकड ेआिे ककीं वा नािी याबाबत अन्न व धषध प्रिासन ववभागाने 
आजशमतीस तपासणी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, सिरिू तपासणीत आढळून आलेल्या बेकायिेिीर कृतयाबाबत 
अन्न व धषध प्रिासनाने ककती व कोणकोणतया कीं पन्याींववरोधात कारवाई 
करण्याबाबत तसेच परवानगीशिवाय ऑनलाईन धषध ववक्री करणा-या कीं पन्याींवर 
ननबधं ठेवण्याच्या दृष्ीने अन्न व धषध प्रिासन ववभागाने कोणती काययवािी 
केली वा करण्यात येत आिे ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) मा.मुींबई उच्च न्यायालयात िाखल केलेल्या जनहित 
याधचका क्र.१७०/२०१५ मध्ये हिनाींक १८ ऑक्क्ोबर, २०१६ रोजी ज्या सींस्थाींनी 
िस्तक्षपे अजय िाखल केले आिेत तयाींना मा.उच्च न्यायालयाने हिनाींक 
१३/१२/२०१६ पूवी प्रनतज्ञापत्र सािर करावे असे आिेि हिले आिेत. 
(२) िोय, ऑनलाईन धषध ववक्री करणाऱ्या सींस्थेकड े प्रतयक्ष भे् िेऊन 
प्रिासनाकडून तपास/चौकिी करण्यात आलेली आिे. 
(३) अन्न व धषधे प्रिासनाकडून ऑनलाईन धषध ववक्रीबाबत वेळोवळी 
तपासणी करून कायद्याच्या तरतिूीच्या उल्लींघनाबाबत कारवाई करण्याचे ननिेि 
सवय क्षेत्रीय अधधकाऱ्याींना हिलेले आिेत. आतापयतं ऑनलाईन धषध 
ववक्रीप्रकरणी प्रिासनाव्िारे खालील प्रमाणे कारवाई करण्यात आलेली आिे. 
 

(१) सींस्थेववरूध्ि प्रथम खबर अिवाल - ०७ 
(२) सींस्थेववरूध्ि ख्ला िाखल - ०१ 
(३) पुरवठािार पेढीचे परवाने रद्द - १२ 
(४)  पुरवठािार पेढीचे परवाने ननलींबन - ०६ 
(५) परराज्यातनू धषध पुरवठा झाल्याने सींबींधधत 

राज्याच्या धषध ननयींत्रकाींना कळववण्यात आलेली 
प्रकरणे - ०६ 

(६) सींस्थेला कारणे िाखवा नोह्स - ०३ 
(७) सींस्थेचा परवाना ननरस्त केला - ०१ 

 
---------------- 
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मौजे-शशराढोण (ता.िळांब, जज.उस्मानाबाद) येथील  
पाणी पुरिठा योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(३४) *  २५८८६   श्री.सुजजतशसांह ठािूर : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भारत ननमायण काययकमातींगयत मौजे-शिराढोण (ता.कळींब, जज.उस्मानाबाि) 
येथील पाणी पुरवठा योजना अींमलबजावणीच्या कामात िासकीय रकमेचा 
गैरव्यविार झाल्याचे मािे ऑक्क्ोबर, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिियनास 
आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, तयात काय 
आढळून आले, तद्नुसार यातील िोषी व्यक्कतीवर फौजिारी गुन्िा िाखल करण्यात 
आला आिे काय, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींित: खरे आिे. 
(२) िोय, ततकालीन सरपींच/ग्रामसेवक ग्रामपींचायत शिराढोण याींचेवर       
रुपये ४,६२,०००/- इतका िासकीय रकमेचा अपिार केल्याचे ननिियनास आले 
असून याींचे ववरूध्ि एफ.आय.आर.क्र.०२४८/२०१६, हिनाींक २४/११/२०१६ रोजी 
पोलीस स््ेिन शिराढोण येथे गुन्िा िाखल केला आिे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

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

तळोजा (ता.पनिेल, जज.रायगि) येथील षद्योधगि िां पनीतून 
सोिण्यात येणाऱ्या रसायनयकु्त साांिपाण्याबाबत 

 (३५) *  २३७८३  श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तळोजा (ता.पनवेल, जज.रायगड) येथील सुमारे ९८० धद्योधगक कीं पनीतनू 
सोडण्यात येणाऱ्या रसायनयकु्कत साींडपाण्याची प्रक्रीया करण्यासाठी ते साींडपाणी 
तळोजा साींडपाणी प्रकल्प प्लाी्ं  नीं.जी-८/्ी-२४ मध्ये िुद्धीकरण प्रक्रीया 
करण्यासाठी आणण्यात येते, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, तळोजा साींडपाणी प्रकल्प प्लाीं् नीं. जी- ८ / ्ी-२४  बींि 
असल्यामुळे या साींडपाणी प्रकल्पातून धद्योधगक कीं पनीतून येणाऱ्या रसायनयकु्कत 
साींडपाण्यावर कोणतीिी प्रकक्रया न करता प्रिवुषत साींडपाणी निीमध्ये सोडण्यात 
येते, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, कोणतीिी प्रकक्रया न करता सोडण्यात आलेल्या प्रिवुषत 
साींडपाण्यामुळे निीतील पाणी िषुीत िोऊन निीतील मासे मॄत झाले असून 
पररसरातील िेती व बागायतीसाठी निीतील पाणी वापरणे योग्य नसल्यामुळे 
तसेच लिान मासेमारी व्यावसानयकाींचे नुकसान झाले, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्कत प्रकरणी िासनाने सींबींधधत कीं पनीववरूद्ध कोणती कारवाइय 
केली वा करण्यात येत आिे ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) िे खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) िे खरे नािी. 
(४) तळोजा सामुहिक साींडपाणी प्रकक्रया प्रकल्पास हिनाींक २०/९/२०१६ रोजी 
प्रस्ताववत आिेि िेण्यात आले असून सयींत्रणेची िेखभाल व िरुूस्ती योग्यररतया 
न केल्यामुळे मींडळाकड ेजमा असलेली रुपये १३.५ लक्ष बॅंकिमी जप्त करण्यात 
आली आिे व साींडपाण्याची गुणवतता सुधारण्यासाठी योग्य ती खबरिारी 
घेण्यासाठीच्या सुचना िेण्यात आल्या आिेत. 

----------------- 
मराठी भाषेला अशभजात भाषेचा दजाय शमळण्याबाबत 

(३६) *  २४३३३   श्री.जयिांतराि जाधि :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २०७४२ ला 
ददनाांि ४ ऑगस्ट, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय मराठी 
भाषा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठी भाषेला अशभजात भाषेचा िजाय शमळण्यासाठी साहितय अकािमीने कें द्र 
िासनास प्रस्ताव पाठवून िोन वषय झाले मात्र कें द्राींकडून सिर प्रस्ताव मींजूर 
करण्यासाठी हिरींगाई केली जात आिे, िे खरे आिे काय,  
(२) असल्यास, उक्कत प्रकरणी िासनाकडून पाठपुराव्यािाखल कोणती काययवािी 
केली वा करण्यात येत आिे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद तािि े : (१) व (२) मराठी भाषेला अशभजात भाषेचा िजाय 
िेण्याबाबतचा प्रस्ताव कें द्र िासनाकड े हिनाींक १६/११/२०१३ रोजी सािर केला 
आिे. िरम्यान ववववध न्यायप्रववषठ प्रकरणाींमुळे सिर प्रकरण प्रलींबबत असल्याचे 
कें द्र िासनाने कळववले िोते. तथावप, आता मा.उच्च न्यायालय, मद्रास याींनी 
हिलेल्या ननकालाच्या अनषुींगाने तातडीने काययवािी करण्याबाबत कें द्र िासनाकड े
पाठपुरावा करण्यात येत आिे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 
 

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

नांदरूबार तालुिा क्रीिा सांिुल भुशमपूजन झालेल्या दठिाणी सुरु िरण्याबाबत 
 

(३७) *  २४६७२   श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.रामहरी रुपनिर : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १६१०७ ला ददनाांि ५ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : 
सन्माननीय क्रीिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींिरूबार तालुका क्रीडा सींकुल िासनाच्या धोरणाप्रमाणे गेल्या ९ वषायपवुी 
मींजूर झाले असून तयाींचे नींिरुबार ििरातील जुन्या तिशसल कायायलयाच्या 
समोरील जागेत भुशमपजून झालेले असून सद्य:जस्थतीत सिरिू सींकुल नींिरूबार 
ििराबािेर १५ ककमी वर सुरु करण्याचे प्रस्ताववत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, तालुका क्रीडा सींकुल भुशमपजून झालेल्याच हठकाणी सुरु 
करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी मा.क्रीडा मींत्री याींचेकड ेहिनाींक १८ ऑक्क्ोबर, २०१६ 
रोजी वा तयासुमारास ननवेिन हिले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, तया हठकाणीच क्रीडा सींकुल सुरु करण्यासाठी िासनाने कोणती 
काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािि े: (१) व (२) िे खरे आिे. 
(३) व (४) नींिरुबार तालुका क्रीडा सींकुल उभारणी प्रकरणी ननणयय घेण्यासाठी 
तालुका क्रीडा सींकुल सशमतीची बैठक आयोजजत करण्याचे प्रस्ताववत आिे. 
 

----------------- 
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सारोळे (ता.मोहोळ) ि सदाशशि नगर (ता.माळशशरस, जज.सोलापूर) येथे  
जजल्हा पररषदेच्या शाळाांची दरूिस्था झाल्याबाबत 

 

(३८) *  २३९३०   श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) आयएसओ मानाींकन शमळालेल्या सारोळे (ता.मोिोळ, जज.सोलापूर) येथील 
जजल्िा पररषिेच्या िाळेची इमारत कधीिी कोसळू िकते अिा धोकािायक 
जस्थतीत असल्याचे मािे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिियनास आले 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या िाळेच्या सन १९५७ मध्ये िगडी बाींधकाम केलेल्या 
खोल्याींच्या शभींतीला फरिीपासून पत्रयाींपयतं तड े गेले आिेत व िोन स्लॅबच्या 
खोल्या पूणयपणे खचल्या आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच सिाशिव नगर, पुरींिावड े (ता.माळशिरस, जज.सोलापूर) येथील जजल्िा 
पररषि आििय िाळा या िाळेची िरुवस्था झाली असून पावसामुळे स्लॅब 
कोसळला आिे तयामुळे या धोकािायक इमारतीत ववद्यार्थयांना जीव धोक्कयात 
्ाकून शिक्षण घ्यावे लागत असल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान 
ननिियनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, तालुक्कयातील सिा िाळाींच्या इमारती धोकािायक असल्याबाबत 
जजल्िास्तरावर प्रस्ताव पाठववण्यात आले आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, िासनाने या प्रस्तावाींना मींजूरी िेवून या िाळा पाडून नतथे नवीन 
बाींधकाम करण्याबाबत कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
 
श्री. विनोद तािि े: (१) अींित: खरे आिे. 
     सारोळे (ता.मोिोळ) जजल्िा पररषि िाळा खोल्या धोकािायक असल्याचे 
ननिियनास आले आिे. 
(२) अींित: खरे आिे. 
     या िाळेच्या िगडी बाींधकाम असलेल्या ६ िाळा खोल्याींना फरिीपासून 
पत्रयापयतं तड ेगेले आिेत व २ िाळा खोल्याींचे स्लॅब खचले आिेत. 
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(३) िे खरे नािी. 
     सिर िाळा इमारतीची िरुवस्था झाली आिे. तथावप खोल्याींचा स्लॅब 
कोसळलेला नािी. 
(४) व (५) तालुक्कयातील सिर ६ िाळाींच्या वगयखोल्या धोकािायक असल्याने तया 
पाडण्यास जजल्िा पररषि सवयसाधारण सभेत मींजूरी घेण्यात आली आिे. सिर 
वगयखोल्या पाडण्यासाठी प्रस्ताव अधधक्षक अशभयींता, सावयजननक बाींधकाम ववभाग, 
सोलापूर याींचेकड ेसािर करण्याची काययवािी सुरू आिे. 
 

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

राज्यातील शासिीय ि िाजगी महाविद्यालयातील आधथयि दबुयल  
घटिाांतील विद्यार्थयाचंा उच्च शशक्षणाच्या िचायबाबत 

(३९) *  २४५२८   श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय उच् च ि 
तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िासकीय व खाजगी मिाववद्यालयाींमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या 
आधथयक िबुयल घ्काींतील सवय ववद्यार्थयांच्या उच्च शिक्षणाचा भार 
उचलण्याबाबतचा ननणयय हिनाींक १३ ऑक्क्ोबर, २०१६ रोजी वा तयासुमारास 
िासनाने घेतलेला असून तयासाठी कािी अ्ी लावण्यात आलेल्या आिेत व याचा 
लाभ साधारणत: सात लाख ववद्यार्थयानंा िोणे अपे्क्षत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच उक्कत ननणययाच्या अींमलबजावणीसाठी साधारणत: सातिे को्ी रुपये 
एवढा ननधी उपलब्ध करावा लागणार असल्याचा अींिाज गिृीत धरण्यात आलेला 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्कत ननणययाचे स्वरुप काय आिे, तयाचा लाभ समाजातल्या 
कोणतया घ्काींना िोणार आिे व सिर ननणययाची अींमलबजावणी केव्िापासून 
करण्यात येणार आिे, तसेच उक्कत ननणययाच्या अींमलबजावणीसाठी वावषयक ककती 
ननधीची आवश्यकता आिे, प्रतयक्षात ककती ननधीची तरतिू करण्यात आली आिे 
व उवयररत ननधीची उपलब्धता किाप्रकारे व केव्िा करण्यात येणार आिे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािि े: (१) अींित: खरे आिे. 
(२) अींित: खरे आिे. 
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(३) हिनाींक १३ ऑक्क्ोबर, २०१६ च्या िासन ननणययानसुार आधथयकदृष्या िबुयल 
घ्कातील ववद्यार्थयांसाठी ज्याींच्या पालकाींचे उतपन्न रुपये २.५० लाख ककीं वा 
तयापेक्षा कमी आिे अिा ववद्यार्थयानंा व रुपये २.५० लाख ते रुपये ६.०० लाख 
पयतं आिे आखण ज्याींनी इयतता १०/१२ वी मध्ये ६० ्क्कके गुण प्राप्त केले 
आिेत अिा ववद्यार्थयानंा शिक्षण िुल्काच्या ५० ्क्कके रकमेची प्रनतपतूी करण्यात 
येणार आिे. तसेच सिरिू योजनेच्या ननणययाची अींमलबजावणी सन २०१६-१७ 
मध्ये शिकत असलेल्या सवय ववद्यार्थयांसाठी िोणार आिे. 
     उच्च व तींत्र शिक्षण ववभागाकररता सन २०१६-१७ साठी सुमारे रूपये ६५० 
को्ी इतका खचय अपे्क्षत असून यापैकी सुमारे रू.१९० को्ी इतकी तरतिू 
उपलब्ध असून उवयररत ननधी उपलब्ध करून घेण्यात येत आिे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
इयत्ता ६ िी ते ८ िी िरीता पदिीधर प्रशशक्षक्षत 

शशक्षिाांची पदस्थापना िरण्याबाबत 
(४०) *  २६२०५   श्री.श्रीिाांत देशपाांि,े श्री.दत्ता्रशय सािांत : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १९९०० ला ददनाांि २८ जुलै, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आर.्ी.ई २००९ नुसार इयतता ६ वी ते ८ वी करीता पिवीधर प्रशि्क्षत 
शिक्षकाींची पिस्थापना करण्याचा ननणयय िासनाने घेतला, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, इयतता ६ वी ते ८ वी वरील पद्स्थावपत पिवीधर प्रशि्क्षत 
शिक्षकाींना पिवीधर वेतनशे्रणी लागू केली आिे, व सिरिू वेतनशे्रणी केव्िा पयतं 
लागू करणे अपे्क्षत आिे, 
(३) तसेच, ववज्ञान व गखणत ववषयाच्या अध्यापनाकरीता योग्य अिताय धारकाींच्या 
ननयुक्कतया करण्यास व्यवस्थापनाला िासनाने परवानगी िेण्याबाबत कोणती 
काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािि े: (१) िे खरे आिे.  
(२), (३) व (४) यासाठी आवश्यक प्रशि्क्षत पिवीधर शिक्षकाींच्या ज्येषठता 
याद्या करण्याच्या व इतर सूचना हिनाींक १३ ऑक्क्ोबर, २०१६ च्या िासन 
पररपत्रकान्वये िेण्यात आल्या आिेत. 

----------------- 
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महाविद्यालय ऑनलाईन प्रिेश प्रकक्रया सुलभ ि पारदशयि िरण्याबाबत 
 

(४१) *  २५३१८   श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.धनांजय मुांि े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) सन २०१६-२०१७ या गतवषी मिाववद्यालय ऑनलाईन प्रवेि प्रकक्रयेच्या 
गलथान कारभारामुळे कळींबोली येथील ववद्याथीनी पुषपा सुययवींिी व बाींद्रा 
ननमयलनगर येथील ववद्याथी िगेुि ्ेपन याींनी आतमितया केल्याची घ्ना घडली, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, ऑनलाईन प्रकक्रयेमध्ये पालकाींचे वेतन, कॉलेज व घर यातील 
अींतर व तयाींनी हिलेला पसींती क्रमाींक याींची साींगड घालून ववद्यार्थयानंा प्रवेि 
िेणे गरजेचे असताना याबाबतीत कोणतयािी प्रकारे ववचार केला गेला नािी, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने ऑनलाईन प्रवेि प्रकक्रया ववद्यार्थयानंा सुलभ व पारिियक करण्यासाठी 
िासनाने कोणती काययवािी वा उपाययोजना केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािि े: (१) व (२) िे खरे नािी. 
    ऑनलाईन प्रवेि प्रकक्रयेमुळे सिर ववद्यार्थयांनी आतमितया केलेल्या नािीत. 
(३) िोय. 
    सन २०१७ कररता ऑनलाईन प्रवेिाबाबतची काययपद्धती ननजश्चत 
करणेबाबतची काययवािी िासन स्तरावर सुरु आिे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 
 

----------------- 
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राज्यातील शाळिरी मुलाांच्या िाांद्यािरील दप्तराचे ओझे िमी  
िरण्याबाबतच्या पररप्रशिाची अांमलबजािणी िरण्याबाबत 

(४२) *  २४२३६   अॅि.अतनल परब, श्री.सांजय दत्त, श्री.जनादयन चाांदरूिर, 
श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.सुभाष झाांबि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६७७७ ला ददनाांि २२ माचय, २०१६ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िाळकरी मुलाींच्या खाींद्यावरील िप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी िासनाने 
पररपत्रक काढले असताना राज्यातील बिुताींि िाळाींमध्ये सिर पररपत्रकाची 
अींमलबजावणी िोत नसल्यामुळे मुींबईतील िाळाींमधील िालेय ववद्यार्थयाचं्या 
िप्तराचे ओझ्याची पुन्िा तपासणी करण्याचा ननणयय िालेय ववभागाने घेतल्याचे 
मािे सप््ेबर, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिियनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, चींद्रपुरातील ववद्याननकेतन िाळेतील सातवीच्या ववद्यार्थयांनी 
यासींिभायत पत्रकार पररषि घेतली, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील एक लाख सिा िजार िाळाींना या पररपत्रकाींची 
अींमलबजावणी बींधनकारक असताना उक्कत िाळाींनी सिरिू पररपत्रकाचे उल्लींघन 
करण्यामागची कारणे काय आिेत, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय, तद्नुसार अिा प्रकारे 
िासनाच्या आिेिाचे उल्लींघन करणा-या िाळाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािि े: (१) अींित: खरे आिे. 
(२), (३) व (४) तक्रारीच्या अनषुींगाने उपशिक्षणाधधकारी (प्राथशमक), चींद्रपूर याींनी 
चौकिी केली असता, िाळेत मुलाींनी वाढीव पसु्तके व वह्या सोबत आणल्याने 
िप्तराचे ओझे वाढल्याचे हिसून आिे. 
     या प्रकरणी सींबींधधत मुख्याध्यवपका व सींबींधधत व्यवस्थापन याींना 
ननकषानुसार िप्तराचे ओझे असले पाहिजे अिा सक्कत सूचना िेण्यात आल्या 
असून, यापढेु िप्तराचे ओझे वाढल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास तयाींचेववरूध्ि 
कारवाई करण्याचे आिेि िेण्यात आलेले आिेत. 
(५) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
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राज्यात साक्षरता अशभयान सुरळीतपणे राबविण्याबाबत 
(४३) *  २५६१४   िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील साक्षरता अशभयान योजना मनषुयबळाचा अभाव, शिक्षकाींना पुरेसे 
मानधन न शमळणे आहि कारणाींमुळे असफल झाल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये 
वा तयािरम्यान ननिियनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिरिू अशभयान राज्यातील जालना, हिींगोली, नाींिेड, उस्मानाबाि, 
बीड, परभणी, लातूर, गडधचरोली, नींिरूबार आखण गोंहिया या १० जजल्ियाींमध्ये 
सुरु आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर अशभयान सुरळीत सुरु रािण्याकररता मनुषयबळाचा अभाव 
िरू करणे व शिक्षकाींच्या मानधनात वाढ करणे तसेच शिक्षकाींची पिे मींजूर 
करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािि े:  (१) िे खरे नािी. 
     साक्षर भारत योजना राज्यातील १० जजल्ह्याींमध्ये सुरु असून, प्रस्तुत 
जजल्ह्यातील एकूण १४.१७ लक्ष ननरक्षराींपकैी ऑगस््, २०१६ अखेर घेण्यात 
आलेल्या १३ परीक्षेमध्ये एकूण ११.१५ लक्ष नवसाक्षर उततीणय झाले आिेत. 
(२) िोय 
(३) ८०% च्या सुमारास काम पूणय झालेले आिे. तयामुळे मनुषयबळाचा अभाव 
हिसून येत नािी. 
(४)   प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
राष्ट्रसांत तिुिोजी महाराज विद्यापीठ (नागपूर) येथील प्रशासिीय बाांधिाम 

िरण्यासाठी िाढलेली तनविदा सदोष ि तनयमबा्य असल्याबाबत 
(४४) *  २३७१५   श्री.नारायण राणे : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषरसींत तकुडोजी मिाराज ववद्यापीठ, नागपूर याींनी ववद्यापीठाचे कें द्रीय 
प्रिासकीय बाींधकाम करण्यासाठी काढलेली ननवविा सिोष व ननयमबाह्य 
असल्याने ती रद्द करुन फेरननवविा काढण्याची मागणी करणारे एक सववस्तर 
ननवेिन श्री.कृपाल बालाजी तुमाने, खासिार (राम्ेक) याींनी मा.राज्यपाल, कुल 
सधचव, राषरसींत तुकडोजी मिाराज ववद्यापीठ, नागपूर आिीकड ेहिनाींक ६ जुलै, 
२०१६ रोजी सािर केले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, सिरिू मागणीबाबत िासनाने कोणता ननणयय घेतला आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
श्री. विनोद तािि े: (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) मा.राज्यपाल मिोियाींनी तयाींच्या हिनाींक २० जुलै, २०१६ रोजीच्या पत्रानुसार 
सिर ननवेिनासींबींधी अिवाल माधगतला िोता. तयानुसार मा.कुलगुरूीं नी हिनाींक   
११ ऑगस््,  २०१६ रोजीच्या पत्रानुसार मा.राज्यपाल मिोियास वस्तजुस्थती 
पूरक अिवाल सािर केला आिे. सिर अिवालानुसार ननवविा प्रकक्रया िी 
ववद्यापीठाच्या सक्षम प्राधधकरणाच्या मान्यतेनुसार झाली असून तयात कोणतीिी 
ननयमबाह्यता झालेली नसल्याने ननवविा रद्द करण्याची काययवािी घेणे योग्य 
ठरणार नसल्याचे मा.राज्यपाल मिोिायाींना कळववण्यात आले आिे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 
 

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

राज्यात मुांबई विद्यापीठाच्या सांलग्न महाविद्यालयात 
िमयचाऱ्याांची पदे भरण्याबाबत 

(४५) *  २४९८७   श्री.सुतनल तटिरे, अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.अमरशसांह पांडित, अॅि.तनरांजन िाििरे : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मुींबई ववद्यापीठाच्या सींलग्न मिाववद्यालयाची सींख्या गत १० वषायत 
२५० वरुन ७५० असताींना सींलग्न मिाववद्यालयातील कमयचाऱ्याींची पिे भरली 
नसल्याचे मािे ऑगस््, २०१६ च्या िसुऱ्या सप्तािात ननिियनास आले, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार सींलग्न मिाववद्यालयातील कमयचाऱ्याींची वाढीव पिे 
भरणेबाबत कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद तािि े: (१) व (२) अिींत: खरे आिे.  
     मुींबई ववद्यापीठािी सींलजग्नत उच्च शिक्षणािी सींबींधधत िासकीय -१०, 
अिासकीय अनिुाननत - १८४ व ववनाअनिुाननत - ५५४, अिी ७४८ मिाववद्यालये 
आिेत. िासकीय मिाववद्यालय/सींस्था यातील शिक्षकीय ररक्कत पिे भरण्यासाठी 
मिाराषर लोकसेवा आयोगाकड ेमागणीपत्र पाठववण्यात आले आिे.  ग् क व ड 
मधील शिक्षकेतर पिे भरण्याची काययवािी सींबींधधत ववभागीय सिसींचालक, उच्च 
शिक्षण याींच्या स्तरावर सुरू आिे. अिासकीय अनिुाननत मिाववद्यालयातील 
शिक्षकीय व शिक्षकेतर पिाींचा आढावा मींजुर करण्याची काययवािी सुरू आिे. 
तसेच, पिे भरण्याची काययवािी सियजस्थतीत ववतत ववभागाच्या िासन ननणयय 
हिनाींक ०२/०६/२०१५ व  हिनाींक १५/०१/२०१६ नुसार करण्यात येत आिे. 
अिासकीय ववनाअनिुाननत मिाववद्यालयातील शिक्षकीय व शिक्षकेतर 
कमयचाऱ्याींची पिे सींबींधधत मिाववद्यालय/सींस्थेमाफय त भरण्यात येतात.  सिरची 
पिे िासनामाफय त भरण्यात येत नािीत.   
(३) प्रश् न उद्भ ावत नािी. 

 

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

सलगरा बु. (लातूर) शहरातील जजल्हा पररषदेच्या शाळेत देण्यात आलेल्या 
मध्यान्ह भोजनातनू विद्यार्थयानंा विषबाधा झाल्याबाबत 

(४६) *  २५८९४   श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर ििरातील २२ कक.मी. अींतरावरील सलगरा बु. येथील जजल्िा पररषिेच्या 
िाळेत िेण्यात आलेल्या मध्यान्ि भोजनातून ८० ववद्यार्थयांना  हिनाींक        
१४ ऑक्क्ोबर, २०१६ रोजी वा तयासुमारास ववषबाधा झाल्याचे ननिियनास आले, 
िे  खरे आिे काय. 
(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व तयानषुींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद तािि े : (१) हिनाींक १४/१०/२०१६ रोजी जजल्िा पररषि प्राथशमक 
िाळा, सलगरा (बु), ता.जज.लातूर या िाळेतील १८२ ववद्यार्थयापंैकी १११ 
ववद्यार्थयांना िालेय पोषण आिाराचे वा्प झाल्यानींतर आिारात पाल असल्याचे 
ननिियनास आले िोते. यामुळे आिाराचे वा्प तातकाळ थाींबववण्यात आले. यानींतर 
५ ववद्यार्थयानंा उल्ी व मळमळचा त्रास झाला. मुलाींना त्रास सुरु झालेनींतर 
िालेय पोषण आिार घेतलेल्या सवय १११ ववद्यार्थयांना रुग्णालयात िाखल 
करण्यात आले िोते. 
(२)  सिर प्रकरणी पोलीस स््ेिनमध्ये गुन्िा िाखल करण्यात आला असून, 
स्वयींपाकी तथा मितनीस याींना कामावरुन कमी करण्यात आले आिे. 
(३)  प्रश् न उद्भ ावत नािी. 

 

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

उरण (जज.रायगि) येथील आय.ई.एस.या शाळेची दरुिस्था झाल्याबाबत 

(४७) *  २३७६३   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडित, 
अॅि.तनरांजन िाििरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) उरण (जज.रायगड) येथील जेएनपी्ी ने प्रकल्पग्रस्ताींच्या मुलाींसाठी सुरु 
केलेल्या आय.ई.एस. या िाळेसाठी वषायला रुपये साडतेीन को्ी ननधी हिला जात 
असतानािी सिर िाळा ववद्यार्थयाकंडून रुपये ११०० िरमिा िुल्क आकारत 
असल्याचे मािे ऑक्क्ोबर, २०१६ च्या िसुऱ्या सप्तािात ननिियनास आले, िे खरे 
आिे काय, 
(२)  असल्यास, सिर िाळेची स्वच्छता, आसन व्यवस्था तसेच शिक्षकाींचे पगार 
इतयािी वेळेवर सुववधा शमळत नसल्याने िाळेची िरुवस्था झाली असून 
ववद्यार्थयांच्या आरोग्यावर पररणाम िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्कत प्रकरणी िासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद तािि े: (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) व (३) अींित: खरे आिे. शिक्षकाींचे वेतन थोड े उिीरा िोत असल्याचे 
ननिियनास आले असून वेतन वेळेत अिा करण्यासाठी मुख्याध्यापक, सींस्था व 
जेएनपी्ी प्रिासनास कळववण्यात आले आिे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
राष्ट्रसांत तिुिोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात विद्यार्थयांनी परीक्षा  

देऊनही अनपुजस्थत दािविण्यात आल्याबाबत 

(४८) *  २५४७८   श्री.शमतेश भाांगडिया : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषरसींत तुकडोजी मिाराज नागपूर ववद्यापीठात ववद्यार्थयांनी परीक्षा िेऊनिी 
तयाींना अनपुजस्थत िाखववण्यात आल्याचे हिनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा 
तयासुमारास ननिियनास आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, अशभयाींबत्रकी व ववज्ञान स्नातकाींच्या अनेक ववद्यार्थयाचें लेखी 
परीक्षचेे गुण ननकाल पत्रकात ्ाकण्यातच आलेले नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर गुण न ्ाकण्याबाबतचा झालेला गैरप्रकार िा सींगणकीय 
चुकीमुळे झालेला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्कत ववद्यार्थयांचे िैक्षखणक नकुसान िोऊ नये तसेच िोषी 
असलेल्या प्रिासननक कमयचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािि े: (१) अींित: खरे आिे. 
     ऑनलाईन प्रकक्रयेमध्ये ताींबत्रक बबघाड झाल्याने तसेच कािी ववद्यार्थयांचे 
आसनक्रमाींक चकुीचे असल्यामुळे तयाींना अनुपजस्थत िियववण्यात आलेले िोते. 
(२) अींित: खरे आिे. 
     ताींबत्रक बाबीींची पतूयता करुन सिर ननकाल घोवषत करण्यात आलेले आिेत. 
(३) िे खरे आिे. 
(४) व (५) ववद्यार्थयाचें नुकसान िोऊ नये यादृष्ीने तातडीने ननकालाची 
काययवािी पूणय करुन ववद्यार्थयांना सुधाररत गुणपबत्रका ववतररत करण्यात 
आलेल्या आिेत.  तसेच या प्रकारची ताींबत्रक अडचण पनु्िा उद्भ ाव ूनये यादृष्ीने 
यापवूी एम.के.सी.एल. माफय त प्राप्त ऑनलाईन डा्ा न स्वीकारण्याबाबत 
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काययवािी घेण्यात आलेली असून ववद्यापीठामाफय त वेगळी ऑनलाईन प्रकक्रया 
राबवनू काययवािी पूणय करण्यात येत आिे.  सिरिू प्रकक्रयेत कोणतयािी 
प्रिासकीय कमयचाऱ्याींचा िोष नसल्याने तयाचेववरुध्ि काययवािी करण्याचा प्रश्न 
उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
षरांगाबाद शासिीय अशभयाांब्रशिी महाविद्यालयातील  
ररक्त पदे भरणे तसेच इमारतीच्या दरुुस्तीबाबत 

(४९) *  २५१९१   श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि े: 
सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िासकीय अशभयाींबत्रकी मिाववद्यालय, धरींगाबाि येथील प्राध्यापकाींच्या मींजूर 
असलेल्या १३९ पिापकैी ६१ पिे ररक्कत आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच, आशभयाींबत्रकी मिाववद्यालयाची मुख्य इमारत व काययिाळा इमारतीचे 
छत खराब झाले असून सिर सींस्थेत २००० ववद्याथी शिक्षण घेत असून 
ववद्यार्थयांच्या सुर्क्षततेसाठी इमारतीींची िरुुस्ती करण्यासाठी रुपये १ को्ी ४० 
लक्ष इतक्कया रकमेची आवश्यकता आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, ररक्कत पिे भरण्याबाबत व इमारत िरुुस्तीसाठी ननधी िेण्यासाठी 
िासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, तयाचे स्वरुप काय आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािि े: (१) अींित: खरे आिे. 
     िासकीय अशभयाींबत्रकी मिाववद्यालय, धरींगाबाि येथे अध्यापकाींची १३४ 
पिे मींजूर असून तयापकैी ५६ पिे ररक्कत आिेत. 
(२) िे खरे आिे. 
(३) ररक्कत पिे भरण्याबाबतची काययवािी प्रगतीत आिे. तसेच इमारतीच्या 
बाींधकामाच्या िरुूस्तीच्या रूपये १४७.३९ लक्ष इतक्कया रकमेच्या अींिाजपत्रकास 
प्रिासकीय मान्यता िेण्याची काययवािी सुरू आिे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

 
----------------- 
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मुांबई विद्यापीठाच्या सांलग्न महाविद्यालयाांनी  
शुल्ििाढीचा प्रस्ताि तयार िेल्याबाबत 

(५०) *  २४७७६   श्री.जनादयन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या सींलग्न मिाववद्यालयाींनी सींस्था चालकाींच्या 
मागणीवरून िुल्कावाढीचा ननणयय मनमानी पध्ितीने िोत असल्यामुळे गोरगरीब 
ववद्यार्थयांवर उच्च शिक्षणाची सींधी गमवण्याची वेळ आली असल्याचे मािे 
ऑगस््, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिियनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या ववरोधात फो य् कॅम्पसमध्ये कािी ववद्याथी सींघ्नाींनी ननिियने 
केली आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर िुल्कवाढीचा प्रस्ताव मागे घेण्याबाबत िासनाने कोणती 
काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािि े: (१) िे खरे नािी.  
     मुींबई ववद्यापीठाच्या सींलजग्नत कला, वाखणज्य, ववज्ञान मिाववद्यालयाच्या 
प्रवेि िुल्कात वाढ करावी असा प्रस्ताव ववचाराधीन िोता. परींतु कोणतयािी 
प्रकारच्या िुल्कवाढीचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आलेला नािी. 
(२), (३) व (४) िे खरे नािी.  
     िुल्कवाढीच्या ववरोधात ववद्याथी सींघ्नाींनी कोणतयािी प्रकारची ननिियने 
केली नािीत. सबब, सिर िुल्कवाढीचा प्रस्ताव मागे घेण्याचा प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
अशलबाग (जज.रायगि) जजल्हा पररषदमाफय त माध्यशमि शाळेतील शशक्षि  

िा शशक्षिेतर िमयचाऱ्याांना ियैजक्ति मान्यता शमळण्याबाबत 

(५१) *  २३५९३   अॅि.तनरांजन िाििरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अशलबाग (जज.रायगड) येथील जजल्िापररषि माध्यशमक ववभागामाफय त 
िासनाच्या मान्यतेसाठी हिनाींक ५ ऑगस््, २०१४ रोजी ९ ते १० शिक्षक व 
शिक्षकेतर कमयचाऱ्याींना वयैजक्कतक मान्यता िेण्यात आली असल्याचे मािे जुलै, 
२०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिियनास आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) रायगड जजल्िा पररषिेमाफय त १८ शिक्षक व शिक्षकेतर कमयचाऱ्याींची वयैजक्कतक 
मान्यता शमळण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण उपसींचालक, मुींबई याींचेकड े मािे 
ऑगस््, २०१२ मध्ये िोन वषायपूवी सािर करण्यात आला आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, प्रस्तावाधधन १८ पिाींपकैी फक्कत ९ ते १० कमयचाऱ्याींच्या पिाींना 
मािे ऑगस््, २०१४ मध्ये मान्यता िेऊन अद्याप उवयररत शिक्षक व शिक्षकेतर 
कमयचाऱ्याींच्या प्रस्तावाधधन पिाींना मान्यता िेऊन अद्याप उवयररत शिक्षक व 
शिक्षकेतर कमयचाऱ्याींच्या प्रस्तावाधधन पिाींना मान्यता िेण्यात आली नसल्याचे 
हिनाींक २९ जून, २०१६ रोजी वा तयासुमारास ननिियनास आले आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व तयानुसार सींबींधधत अधधकाऱ्याींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे ? 
 
श्री. विनोद तािि े: (१) अींित: खरे आिे. 
(२) िे खरे आिे 
(३) व (४) िे खरे नािी 
     १८ प्रस्तावाधीन पिाींपैकी २ पिाींना २० फेब्रवुारी, २०१४ चे शिबबरात 
मान्यता िेण्यात आली िोती.  सिर मान्यतेबाबत आयकु्कत (शिक्षण) मिाराषर 
राज्य याींनी खलुासा मागववला असून याप्रकरणी आयुक्कत (शिक्षण) मिाराषर 
राज्य याींच्याकडून पढुील कारवाई करण्यात येत आिे. 

----------------- 
बोरीिली (मुांबई) येथील अन्न पुरिठा विभागात  

दोषी व्यक्तीांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(५२) *  २५३६८   अॅि.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील बोरीवलीमध्ये असलेल्या राज्य सरकारच्या अन्न पुरवठा 
ववभागाच्या गोिामातनू १०९ जक्कवी्ं लपेक्षा जास्त गिू धनलक्ष्मी गे्रन रेडड ींग या 
सींस्थेला हिल्याचे माहितीच्या अधधकारामध्ये मािे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा 
तयािरम्यान ननिियनास आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने िोषी असलेल्या व्यक्कतीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) बोरीवली येथील भारतीय अन्न मिामींडळाच्या गोिामातनू 
धनलक्ष्मी गे्रन डडलसय असोशसएिन या सींस्थेने २१८.८७.६०० जक्कवी्ं ल ताींिळुाची 
अनतररक्कत उचल केल्याचे मािे माचय, २०१५ मध्ये ननिियनास आले आिे. 
(२) व (३) सिर प्रकरणी सींबींधधत धनलक्ष्मी गे्रन डडलसय असोशसएिन या सींस्थेस 
िेण्यात आलेल्या प्राधधकार पत्राच्या अनपुालनाथय भरणा केलेली सींपुणय रक्ककम 
रुपये २५,०००/- जप्त करून िासनजमा करण्याबाबत िींडािेि काढण्यात आले 
आिेत. तसेच सींचालनालय, नागरी पुरवठा कायायलयातील सींबींधधत 
अधधकारी/कमयचारी याींना कारणे िाखवा नो्ीस बजावण्यात आली आिे. 

----------------- 
राज्यात शालेय पोषण आहारात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(५३) *  २५६५८  श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.खिाजा बेग :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िालेय पोषण आिार अींतगयत मािे फेब्रवुारी व ऑगस््, २०१३ या 
कालावधीत िाळेत मुलाींना आिार िेण्यासाठी खरेिी करण्यात आलेली ५३ को्ी 
४९ लाख रुपयाींची १२ कीं त्रा्िाराींकडून खरेिी करण्यात आलेली ता्े ननकृष् 
िजायची असल्याचे िासकीय धद्योधगक प्रशिक्षण सींस्था व भारतीय मानक 
ववभाग याींनी केलेल्या तपासणीत हिनाींक १६ ऑगस््, २०१६ रोजी तयासुमारास 
ननिियनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सुपरर े्ंडस कीं पनी ऑफ इींडडया शल.या िासनाच्या अधधकृत 
प्रमाणन सींस्थेने पुरवठापवूय व पुरवठा पश्चात या ता्ाींची तपासणी केली असता 
पररणामाींिी सुसींगत नसल्याचा तसेच एकािी ता्ावर उतपािकाचे अद्याक्षर ककीं वा 
धचन्ि तसेच एमएस िेरा नसल्याबाबत अनेक त्रु् ी असल्याचे िासनाला 
कळववल्या िोतया, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, ५३ को्ी रुपयाींची ५२ लाख ता्े खरेिी करण्यात आलेले 
कीं त्रा्िार कोण व या ता् खरेिी प्रकरणी ननवविा मागववण्यात आल्या िोतया 
काय, ननवविेची पूणय प्रकक्रया किा प्रकारे राबववण्यात आली व ककती 
ननवविाधारकाींनी तयामध्ये सिभाग घेतला िोता, 
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(४) असल्यास, ज्या कीं त्रा्िाराींनी िासनाची फसवणकू केली तयाींच्यावर कोणती 
कायिेिीर कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, नसल्यास, कारवाईस ववलींब 
करणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींववरुध्ि काय कारवाई करण्यात आली वा येत आिे ? 
 
श्री. विनोद तािि े: (१) मिालेखापाल याींच्या कायायलयामाफय त करण्यात आलेल्या 
सींपािणकू लेखापररक्षण अिवालामध्ये अिा स्वरुपाचा लेखाआक्षपे नमूि करण्यात 
आला आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) व (४) कें द्र िासनाच्या  डायरेक्क्र जनरल ऑफ सप्लाय ॲड डडस्पोजल 
(डी.जी.एस.ॲड डी.) िरकरारानुसार सिर ता्ाींचा पुरवठा करण्यात आला आिे. 
कें द्र िासनाच्या िरकरारातील नमूि पररमाणानुसार िासनाच्या मान्यताप्राप्त 
सींस्थेकडून ता्ाींची पुरवठापवूय व पुरवठापश्चात तपासणी केली असता अनकूुल 
तपासणी अिवाल प्राप्त झाले िोते. मिालेखापाल याींच्या अिवालाबाबत ववभागाचे 
अशभप्राय मिालेखापाल कायायलयास सािर करण्यात येत आिेत. 

----------------- 
सोलापूर जजल््यातील प्राथशमि शशक्षण विभागात  

िें द्र प्रमुिाांची ररक्त पदे भरणेबाबत 

(५४) *  २६०४१   श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि े: सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जजल्िा पररषिेच्या प्राथशमक शिक्षण ववभागात कें द्र प्रमुखाींची     
६० पेक्षा जास्त पिे ररक्कत आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, कें द्रातील िाळाींिी सींपकय  ठेऊन गुणवतता वाढ करण्यासाठी 
काययरत कें द्र प्रमुखाींना ररक्कत असलेल्या पिाींचा अनतररक्कत पिभार हिला जात 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सोलापूर जजल्िा पररषिेच्या प्राथशमक शिक्षण ववभागातील िाळाींची 
गुणवतता वाढववण्यासाठी कें द्र प्रमुखाींची ररक्कत पिे तवररत भरण्याबाबत िासनाने  
कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािि े: (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे आिे. 
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(३) कें द्र प्रमुखाींची ररक्कत पिे सरळसेवेने तसेच मयायहित ववभागीय स्पधाय 
परीक्षाद्वारे भरण्याकररता िालेय शिक्षण ववभागामाफय त ननवड परीक्षा घेण्याचा 
ननणयय घेण्यात आला असून सरळसेवा को्यातील पिे तातपुरती व्यवस्था म्िणनू 
११ महिन्याच्या कालावधीकररता भरण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

 

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

मालिण (जज.शसांधदुगुय) तालुक् यातील प्रशशक्षक्षत इांग्रजी शशक्षिाांच् या भरतीबाबत 
 

(५५) *  २६०९१   श्रीमती हुस्नबानू िशलफे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालवण (जज.शसींधुिगुय) तालुक्क यातील सेमी इींग्रजी िाळाींमध् ये इींग्रजी 
शिकववण् यासाठी शिक्षण ववभागाकडून प्रशि्क्षत इींग्रजीचे शिक्षक उपलब् ध िोत 
नसल् याने अनेक िाळाींमधनू सेमी इींग्रजी बींि करत असल्याचे मािे ऑगस् ्, 
२०१६ मध् ये वा तया िरम्यान ननिियनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, ककती िाळाींमधून प्रशि्क्षत इींग्रजी शिक्षकाींच् या अभावी सेमी 
इींग्रजी वगय बींि करण् यात आले अथवा बींि करण् याववषयी प्रस् ताववत केले आिे, 
(३) असल् यास, प्रशि्क्षत इींग्रजी शिक्षकाींच् या भरतीबाबत काययवािी अथवा 
मराठीतनूच शिक्षण िेण् यासींबींधी ननणयय घेतला आिे काय, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािि े: (१) िे खरे नािी. 
(२) व (३) अिी कुठलीिी बाब िासनाकड ेप्रस्ताववत नािी. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

 
 

----------------- 
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रायगि जजल््यातील अशलबाग ि मुरूि तालुक्यातील  
किनाऱ्यािरील अनधधिृत बाांधिामाबाबत 

(५६) *  २३८८९   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२१८४५ ला ददनाांि २८ जलैु, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:    
सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अशलबाग व मुरूड (जज.रायगड) तालुक्कयातील ककनाऱ्यावरील अनधधकृत 
बाींधकामाींपैकी कािी बाींधकामाींवर कारवाई करण्यात आली व उवयररत बाींधकामावर 
सिाय्यक सींचालक नगररचना, रायगड-अशलबाग याींचा अिवाल प्राप्त झाल्यानतर 
पयायवरण सींरक्षण कायिा, १९८६ चे कलम १५ नुसार ननयमोधचत कारवाई 
करण्याची तजवीज ठेवली आिे, असे जजल्िाधधकारी रायगड-अशलबाग याींनी 
तयाींच्या अिवालात नमुि केले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, अनधधकृत बाींधकामाींवर काययवािी करण्यात हिरींगाई व्िावी म्िणनू 
सिर अिवाल जजल्िाधधकारी, रायगड-अशलबाग याींच्याकड ेअद्यापिी प्राप्त झालेला 
नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) िे अिींत: खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

 

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

षरांगाबाद जजल््यातील िरुि िाजीपासून जिळच जाितपरू शशिारात 
 गट नां.८ मध्ये तेल िारिान्यातनू तनघणाऱ्या दगुधंीबाबत 

(५७) *  २६००८   श्री.सुभाष झाांबि : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धरींगाबाि जजल्ह्यातील वरुड काजीपासून जवळच जावतपूर शिवारात ग् 
नीं.८ मध्ये तेल कारखान्यातून ननघणाऱ्या िगुधंीमुळे वरुड काजी, सुलतानपूर, 
रामपूर, हिरापूर, येथील ग्रामस्थाींचे आरोग्य धोक्कयात आले असल्याचे मािे 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिियनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, येथे कोणतीिी धद्योधगक वसाित नसताना आखण आजबूाजलूा 
सवय िेतजशमनी असताना येथे कारखाना कसा चालू आिे, तयास परवानगी कोणी 
हिली िे सवय तपासून िोषीींवर कारवाई करावी अिी मागणी ग्रामस्थाींकडून िोत 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, ग्रामस्थाींच्या मागणीवर िासनाने चौकिी करुन सिर 
कारखान्यास परवानगी िेणाऱ्या िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) या सिींभायत वतयमानपत्रात बातमी प्रशसध्ि झाली िे खरे आिे. 
(२) व (३) सिर उद्योगास ग्रामपींचायत मिालवप्रींप्री, ता. जज. धरींगाबाि याींनी 
“ना िरकत प्रमाणपत्र” हिलेले आिे. तसेच जजल्िा उद्योग कें द्र व मिाराषर 
प्रिषूण ननयींत्रण मींडळ याींनी अनुक्रमे नोंिणी प्रमाणपत्र व सींमतीपत्र पाररत केलेले आिे. 
     प्राप्त तक्रारीच्या आधारे ववचाराधीन उद्योगाची पािणी केली असता, 
उतपािन प्रकक्रयेतनू प्रनतहिन ०.८ घनमी्र साींडपाण्याची ननशमयती िोत असून 
तयावर  प्रकक्रया करण्यासाठी सिर उद्योगाने सयींत्रणा उभारल्याचे आढळून 
आिे. तसेच  उद्योगाने िवा प्रिषूण सयींत्रणा व २६ मी्र उींचीची धचमणीिी  
बसववलेली आिे. 
        हिनाींक ०८/०८/२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये जून २०१७ पयतं सिर उद्योग 
िसुरीकड ेस्थलाींतरीत  करणेबाबत उद्योगाने सूधचत केले आिे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
गिधचरोली येथील गोंििाना विद्यापीठाच्या िाययक्षे्रशात  

उपिें द्र तनमायण िरण्याबाबत 
(५८) *  २४७०६   श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५८६ ला ददनाांि ९ 
डिसेंबर, २०१४ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय उच् च ि तां्रश 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली येथील गोंडवाना ववद्यापीठाच्या काययक्षेत्रात उपकें द्र ननमायण 
करण्याचा प्रस्ताव िासनाकड े पाठववण्यात येऊन एका वषायत काययवािी झालेली 
नािी, तसेच गोंडवाना ववद्यापीठाला गडधचरोली येथे जमीन िेण्याबाबतच्या 
प्रस्तावावरिी सींथगतीने काययवािी सुरु असून या ववद्यापीठाला यजुीसीची मान्यता 
नसल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिियनास आले, िे खरे 
आिे काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने तातडीने ननणयय घेऊन सिर ववद्यापीठाची 
उपकें दे्र सुरु करणे, ववद्यापीठाला जागा शमळवनू िेणे, तसेच यजुीसीची मान्यता 
शमळवून िेणे इ.बाबत कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािि े: (१) िोय, िे खरे आिे.  
     गडधचरोली येथील गोंडवाना ववद्यापीठाच्या काययक्षेत्रात ववद्यापीठाचे उपकें द्र 
धचमूर येथे स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव िासनास प्राप्त झाला आिे. 
     गोंडवाना ववद्यापीठाला गडधचरोली येथे वन जमीन शमळण्याबाबतचा 
प्रस्ताव अनतररक्कत मुख्य वनसींरक्षक आखण नोडल अधधकारी, मिाराषर राज्य, 
नागपूर याींचेमाफय त पयायवरण, वन व जलवायू पररवतयन मींत्रालय, भारत सरकार 
याींना हिनाींक २/११/२०१६ रोजी प्रस्ताव सािर करण्यात आला आिे. 
     गोंडवाना ववद्यापीठाच्या हिनाींक २५/११/२०१२ च्या पत्रान्वये सधचव, 
युजीसी, नवी हिल्ली याींना २(F), १२(B) करीता प्रस्ताव सािर केलेला असून 
अद्यापपयतं युजीसी, नवी हिल्ली याींचेकडून ननणयय िेण्यात आलेला नािी. 
(२) राज्यातील अकृषी ववद्यापीठाींतगयत िोणाऱ्या उपकें द्रासाठी धोरण ववहित 
करण्यासाठी माजी प्र.कुलगुरु डॉ.योगानींि काळे याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती 
गहठत करण्यात आली िोती. सिर सशमतीने आपला अिवाल हिनाींक २३/०२/२०१६ 
रोजी िासनास सािर केला आिे. सिर अिवालातील शिफारिीींना िासनाची 
मान्यता घेण्याची काययवािी सुरु आिे. मान्यतेनींतर तयाबाबत आवश्यक ती पढुील 
काययवािी करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 
 

----------------- 
राज्यातील अधयिेळ ग्रांथपालाांना पूणयिेळ ग्रांथपालाचा दजाय देण्याबाबत 

(५९) *  २५०८७   श्री.खिाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
५६१४ ला ददनाांि २६ माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:    
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अधयवेळ ग्रींथपालाींची एकूण सींख्या १०६७ आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, अधयवेळ ग्रींथपालाींना पूणयवेळ ग्रींथपाल करण्याचा प्रस्ताव 
िासनाच्या ववचाराधीन नािी, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, अधयवेळ ग्रींथपालाींना पूणयवेळ ग्रींथपालाचा िजाय िेण्याबाबत 
िासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािि े: (१) िे खरे आिे. 
(२) व (३) याप्रकरणी आयकु्कत (शिक्षण), मिाराषर राज्य याींच्या अध्यक्षतेखाली 
स्थापन सशमतीने शिक्षकेतर कमयचाऱ्याींच्या आकृनतबींध सुचववलेल्या 
शिफारिीनसुार शिक्षकेतर पिाींचा आकृनतबींध अींनतम करण्याची काययवािी िासन 
स्तरावर सुरु आिे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 
 

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

शाळेतील सियच मुलाांना सरसिट पोषण आहार देण्याबाबत 
 

(६०) *  २३७९४   िॉ.अपिूय दहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४८६७ ला ददनाांि 
१५ माचय, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात इयतता १ ली ते इयतता ८ वी च्या वगायत शिक्षण घेणाऱ्या 
ववनाअनिुाननत ववद्यार्थयानंा पोषण आिार िेणेबाबत सन २०१५-२०१६ साठीच्या 
वावषयक कायय योजना व अींिाजपत्रकासाठी कें द्र िासनाकड े झालेल्या प्रकल्प 
मान्यता मींडळाच्या बैठकीत ववनींती करण्यात आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, अनिुाननत व ववनाअनिुाननत िाळेतील सवयच मुलाींना सरसक् 
पोषण आिार िेण्याबाबत राज्य िासनाने केलेली ववनींती कें द्र िासनाने अमान्य 
केली, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, िषुकाळाची राज्यातील वाढती व्याप्ती ववचारात घेता व 
मानवतेच्या दृष्ीकोनातनू पोषण आिारासाठी अनुिाननत/ववनाअनिुाननत असा 
भेि न रािता सवयच मुलाींना पोषण आिार शमळणेची आवश्यकता िासनाचे 
ननिियनास आली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत राज्य िासनाकडून कें द्र िासनास फेर ववनींती 
करण्याबाबत िासनाचे धोरण काय आिे ? 
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श्री. विनोद तािि े: (१) व (२) िे खरे आिे. 
(३) व (४) सन २०१६-१७ साठीच्या िालेय पोषण आिार योजनेच्या वावषयक 
कायययोजना व अींिाजपत्रकासाठी कें द्र िासनाकड े एवप्रल, २०१६ मध्ये झालेल्या 
बैठकीत अनिुाननत िाळाींमधील ववनाअनिुाननत वगानंा िालेय पोषण आिार 
िेण्याची ववनींती केली िोती. तथावप, सिर ववनींती कें द्र िासनाने अमान्य केली 
आिे. 

----------------- 
मुांबईतील महाविद्यालयाांमध्ये अांमलीपदाथय सेिन  
िरणाऱ्या विद्यार्थयांच्या िाढत्या प्रमाणाबाबत 

(६१) *  २३८६८   श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर : सन्माननीय उच् च ि तां्रश 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसि िेिभरातील मिाववद्यालयीन ववद्यार्थयांमध्ये अींमलीपिाथांचे सेवन 
केले जात असल् यामुळे तयाींच्या आरोग्यावर वाई् पररणाम िोत असल्यामुळे 
ववद्यार्थयांच्या िकै्षखणकदृष्या पररणाम िोत असल्याचे ननिियनास आले, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, मिाववद्यालयाींमध्ये िोणाऱ्या ववववध फेजस््वल्स िरम्यान िे 
प्रमाण अधधक असल्याचे ननिियनास आले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, तद्नुषींगाने 
वाढतया निाबाजीला आळा घालण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािि े: (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

 
----------------- 
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राज्यातील ५ हजार आयसीटी प्रयोगशाळा शशक्षिाांना 
आठ मदहन्यापासून िेतन न शमळाल्याबाबत 

(६२) *  २३५००   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.सुतनल तटिरे, श्री.रामराि िििुते, श्री.सततश चव्हाण : सन्माननीय उच् च ि 
तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ५ िजार आय्ीसी प्रयोगिाळा शिक्षकाींना गत आठ महिन्यापासून 
वेतन शमळाले नसल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१६ च्या िसुऱ्या सप्तािात ननिियनास 
आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व तिनुसार सिर आयसी्ी शिक्षकाींना थकीत असलेले वेतन 
िेणेबाबत िासनाने काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािि े: (१) िे खरे आिे 
(२) व (३) माचय, २०१६ पयतंचे वेतन सींगणक शिक्षकाींना अिा करण्यात आले 
असून उवयररत महिन्याींचे वेतन तातकाळ अिा करण्यात येत आिे. 

----------------- 
राज्यातील प्राथशमि ि माध्यशमि शाळा मधनू एन.सी.सी. चा  

अभ्यासक्रम अतनिायय िरणेबाबत 
(६३) *  २३४९१   श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्राथशमक व माध्यशमक िाळा मधनू एन.सी.सी. चा अभयासक्रम 
अननवायय करण्याची घोषणा िालेय शिक्षण मींत्री याींनी केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, िालेय ववद्यार्थयायमध्ये शिस्त, व्यायाम आखण िेिभक्कती याींचे 
मूल्य रुजववण्यासाठी एन.सी.सी. चा अभयासक्रम अतयींत मितवाचा आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात कें द्र िासन सींचाशलत एन.सी.सी. अभयासक्रम सुरु 
करण्यासाठी अनेक िाळाींचे प्रस्ताव १० वषायपासून प्रलींबबत असल्याने कें द्र 
िासनाच्या धतीवर राज्यात एन.सी.सी. चा अभयासक्रम आननवायय करणेबाबत 
िासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद तािि े: (१) व (२) िोय, खरे आिे. 
(३) व (४) एन.सी.सी. अभयासक्रम सुरू करणेबाबत प्रस्ताव प्रलींबबत नािीत. 
िासन ननणयय हिनाींक १०/६/१९९६ अन्वये राषरीय छात्रसेनेच्या धतीवर मिाराषर 
छात्र सेना योजना सन १९९६-९७ या वषायत प्रतयेक जजल्ह्यातील १० ननवडक 
िाळाींतील आखण सन १९९७-९८ पासून इ.९ वी मधील सवय ववद्यार्थयायमध्ये 
नेततृव, चाररत्रय, बींधतुव, खखलाडूवतृती, सेवाभाव इतयािी गुणाींचे सींवधयन ननमायण 
िोण्यासाठी िी योजना अननवायय करण्याचा ननणयय घेण्यात आला. िासन ननणयय 
हिनाींक ०७/०१/२००० अन्वये सिर योजनेची पुनरयचना करून मिाराषर छात्रसेना 
िी ववद्यार्थयांसाठी अननवायय न ठेवता ऐजच्छक ठेवण्याचा ननणयय घेण्यात आला. 
सिर योजना इयतता ८ वी व इयतता ९ वी या िोन वगायसाठी राबववण्यात येत 
आिे.  

 

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

चांद्रपूर जजल््यातील शशक्षणाधधिारी याांनी सांच तनधायरण मान्यतेनुसार 
तनयमबा्यपणे शशक्षिाांना अततररक्त ठरविल्याबाबत 

 

(६४) *  २५२१६   प्रा.अतनल सोले, श्री.शमतेश भाांगडिया : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जजल्ह्यातील खासगी िासककय माध्यशमक िाळेतील िकै्षखणक सत्र 
२०१५-२०१६ या वषायत शिक्षणाधधकारी याींनी सींच ननधायरण मान्यतेनसुार 
ननयमबाह्यपणे शिक्षकाींना अनतररक्कत ठरववल्याने तयाींचा फ्का ३०० शिक्षकाींना 
बसल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिियनास आले, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर शिक्षकाींना ननयमबाह्यपणे अनतररक्कत ठरववल्याने वविभय 
माध्यशमक शिक्षक सींघाने याबाबत प्रधान सधचव, िालेय शिक्षण ववभाग याींचेकड े
मािे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये तक्रार िाखल केली, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आिे काय व तद्नसुार 
अनतररक्कत शिक्षकाींना सेवेत सामावनू घेण्याबाबत तसेच सींबींधीत शिक्षणाधधकारी, 
याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 



57 

श्री. विनोद तािि े: (१)  िे खरे नािी. 
     ननयमानुसार अनतररक्कत ठरलेल्या २५८ शिक्षकाींपकैी ४६ शिक्षकाींचे 
समायोजन करण्यात आले असून उवयररत शिक्षकाींचे जजल्िास्तर समायोजन 
करण्यात येत आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
राज्यातील लोििला सांशोधन सांिलनाला तनधी देण्याबाबत 

(६५) *  २४८२८   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :  
सन्माननीय साांस् िृतति िायय मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील लोककला सींिोधन सींकलनाला िासनाकडून ननधी न शमळल्यामुळे 
लोककला माहिती सींकलन, सींिोधन प्रकल्पाचे आखण तयाचे सींगणकीकरण 
करण्याची कामे ननधी अभावी प्रलींबबत असल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा 
तयािरम्यान ननिियनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ननधी उपलब्ध करुन 
िेण्यासाठी कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािि े: (१) िे खरे नािी. 
(२) व (३) मािे सप् े्ंबर २०१६ मध्ये लोककला सींकलनाच्या कामाचा आढावा 
घेण्यात आला. ज्या ववद्यापीठाींना सींकलनाचे काम िेण्यात आले, तयाींच्याकडून 
झालेल्या कामाची व पढुील कामकाजाची माहिती घेण्यात आली. पहिल्या व 
िसुऱ्या ्प्प्यातील कामकाज पूणय झालेले आिे. ववद्यापीठाींना सींकलनाच्या पढुील 
कामासाठी आवश्यक ननधीचे मागणीपत्र िेण्याचे कळववण्यात आले असून ननधीची 
मागणी प्राप्त िोताच ननधी मींजूर करण्यात येईल. 
 

----------------- 
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राज्यात िाळीांची साठेबाजी िरुन जास्त भािाने  
वििणाऱ्या व्यापाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(६६) *  २४२४०   प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.रामराि िििुते, श्री.सुतनल 
तटिरे : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सणासुिीननशमतताने चणा, तूर, उडीि, मूग डाळीींच्या मागणीत वाढ िोत 
असल्याने व तया तुलनेत पुरवठा िोत नसल्याने साठेबाजी सुरु असताना 
िासनाने कोणतीिी काययवािी केली नसल्याने ककरकोळ व्यापाऱ्याींनी मनमानी 
पध्ितीने िरवाढ करुन १३० ते १४० रुपयाींनी डाळीींची ववक्री सुरु केली असल्याचे 
मािे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिियनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, या नफेखोर व ककरकोळ व्यापाऱ्याींवर कारवाई करण्याऐवजी 
शिधावा्प ननयींत्रक श्री. अववनाि सुभेिार याींनी िोलसेल व ककरकोळ व्यापारी 
असोशसएिन, सिकार बाजार, अपना बाजार आिीींच् या प्रनतननधीींबरोबर झालेल्या 
बैठकीत “चणाडाळ मिाग असल्याने जनतेने वा्ाण्याची डाळ खावी” असा सल्ला 
हिला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, डाळीींच्या भावाींवर ननयींत्रण शमळण्याऐवजी उपरोक्कत सल्ला 
िेणाऱ् या शिधावा्प ननयींत्रक अधधकाऱ्यावर व घाऊक बाजारात चणाडाळीचे 
चढतया भावात ववकणाऱ्या व्यापाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच डाळीींचे भाव 
ननयींत्रणात ठेवण्याबाबत िासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) अींित: खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) राज्य िासनाने हिनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१७ पयतं डाळीींवर साठाननबधं 
लावलेले आिेत. 
     राज्य िासनाने राज्यात डाळीींची वविेषत: चणाडाळीची साठेबाजी िोऊन 
भाववाढ िोऊ नये या दृष्ीकोनातनू आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबत तसेच 
सवय  जजल्िाधधकारी याींनी तयाींच्या जजल्ह्यातील डाळीींचे आयातिार, घाऊक व 
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ककरकोळ व्यापारी याींच्या ननयशमतपणे बैठका घेऊन, डाळीींचे िर ननयींबत्रत 
ठेवण्याच्या अनषुींगाने आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबत अनकु्रमे हिनाींक     
१ जलैु, २०१६ चे अ.िा.पत्र तसेच हिनाींक २३ सप् े्ंबर, २०१६ व हिनाींक       
३० सप् े्ंबर, २०१६ च्या पत्रान्वये सवय क्षबेत्रय कायायलयाींना सूचना िेण्यात आल्या 
आिेत. 
     तयाचप्रमाणे राज्यातील ककरकोळ व्यापाऱ्याींनी कमी नफा घेऊन डाळीींची 
ववक्री करावी, यासाठी िासनाकडून सूचना िेण्यात आल्या. 
   राज्य िासनाने हिनाींक २८ डडसेंबर, २०१५ च्या िासन ननणययान्वये 
तूर/तुरडाळ, खाद्यतेल, खाद्यतेल बीया व इतर कडधान्य याींच्या ककीं मती 
ननयींबत्रत ठेवण्याच्या अनुषींगाने उपाययोजना (Action Plan) तयार करण्यासाठी 
िर ननयींत्रक सशमती (Price Monitoring Committee) गठीत केली आिे. सिर 
सशमतीच्या वेळोवेळी बैठका आयोजजत करुन, जीवनाश्यक वस्तू वविेषत: डाळीींचे 
िर ननयींबत्रत ठेवण्याबाबत उपाययोजना करण्यात येत आिेत. 
     राज्यात डाळीींचे िर ननयींबत्रत ठेवण्याच्या दृष्ीकोनातनू डाळीींसाठी िर 
ननयींत्रक कायद्याचे प्रारुप तयार करण्यात आले आिे. सिर प्रारुपाच्या अनषुींगाने 
कें द्र िासनाने अनतररक्कत माहिती उपलब्ध करुन िेण्याबाबत राज्य िासनास 
कळववलेले आिे. सिरिू माहिती कें द्र िासनास सािर करण्याबाबतची काययवािी 
सुरु आिे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 
 

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

राज्यात िाळीचे भाि तनयांब्रशत ठेिण्याबाबत 

(६७) *  २३५४०   श्री.सांजय दत्त, श्री.नारायण राणे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबानू िशलफे :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९५५२ ला ददनाांि २१ जुलै, २०१६ रोजी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डाळीचे िर ननयींत्रण करण्यासाठी राज्य िासनाने केलेल्या कायद्याचा प्रस्ताव 
कें द्र िासनाने फे्ाळल्यामुळे डाळववक्री करणा-या व्यापा-याींवर कोणतेच ननयींत्रण 
नसल्याने उडीि डाळ, तुरडाळीचे भाव २२० ते २४० पयतं गेल्याचे मािे ऑक्क्ोबर, 
२०१६ मध्ये वा त यािरम्यान ननिियनास आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) तसेच राज्याच्या तूरडाळीचे भाव वाढल्यानींतरिी ती रोखण्यासाठी कोणतीिी 
कारवाई केली नािी म्िणनू मा. अन्न व नागरी पुरवठा तसेच ग्रािक कल्याणमींत्री 
व ततकालीन प्रधान सधचव याींच्याकड ेलोकायुक्कत याींनी लेखी खलुासा माधगतला 
असल्याचे मािे  जुलै, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिियनास आले आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र िासनाच्या जीवनावश्यक वस्त ू कायद्यातील कलम ३(२) 
नुसार िर ननयींबत्रत करण्याचे अधधकार िासनाला असतानािी डाळीचे िर ननयींत्रण 
करण्यासाठी कायद्याचा प्रस्ताव कें द्र िासनाकड े पाठववण्यात आला, िे िी खरे 
आिे काय, 
(४) असल्यास, कें द्र िासनाच्या जीवनावश्यक वस्त ू कायद्यातील कलम ३(२) 
नुसार िर ननयींबत्रत करण्याचे अधधकाऱ्यानुसार िासनाने डाळीचे िर ननयींत्रण 
कायद्याची अमींलबजावणी करण्याबाबत कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) िे खरे नािी. 
(२) तूरडाळीची िरवाढ ननयींबत्रत ठेवण्याच्या अनुषींगाने िासनाने वेळोवेळी 
उपाययोजना केल्या आिेत. 
     याबाबत मुींबई ग्रािक पींचायतीने मा.लोक आयुक्कताींकड ेननवेिन सािर केले 
आिे. तयाअनषुींगाने ततकाशलन प्रधान सधचव याींनी मा.लोक आयुक्कताींकड ेअशभप्राय 
सािर केले आिेत. तयास अनुसरुन मुींबई ग्रािक पींचायतीने प्रनतउततर सािर केले 
असून, तयाअनुषींगाने ववभागाचे अशभप्राय मा.लोक आयुक्कताींकड े सािर 
करण्याबाबतची काययवािी करण्यात येत आिे. 
(३) राज्यात डाळीींचे िर ननयींबत्रत ठेवण्याच्या दृष्ीकोनातनूच डाळीींसाठी 
स्वतींत्रपणे िर ननयींत्रक कायद्याचे प्रारुप तयार करण्यात आले आिे. 
(४) कें द्र िासनाच्या हिनाींक २९/९/२०१६ च्या अधधसूचनेस अनुसरुन राज्य 
िासनाने हिनाींक ३०/०९/२०१६ च्या पत्रान्वये डाळी, खाद्यतेल व खाद्यतेलबबया 
या जीवनावश्यक वस्तूींवर हिनाींक ३०/०९/२०१७ पयतं साठा ननबयध लागू केले 
आिेत. याबाबतची अधधसूचना राज्य िासनाने हिनाींक १९/१०/२०१६ रोजी 
पुन:प्रकाशित केली आिे. 
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     राज्यात डाळीींची साठेबाजी िोऊन  भाववाढ िोऊ नये या दृष्ीकोनातनू 
आवश्यक उपाययोजना  करण्याबाबत अनकु्रमे हिनाींक ०१/०७/२०१६ ते अ.िा.पत्र 
तसेच हिनाींक २३/०९/२०१६ व ३०/०९/२०१६ च्या पत्रान्वये सवय क्षेबत्रय कायायलयाींना 
सूचना िेण्यात आल्या आिेत. तयाअनषुींगाने सवय क्षेबत्रय कायायलयाींकडून काययवािी 
करण्यात येत आिे. 
     राज्यातील चणाडाळीचे िर ननयींबत्रत ठेवण्याच्या अनषुींगाने राज्य िासन 
खलु्या बाजारात चणाडाळीची ववक्री करणार असून, कें द्र िासनाने ७०० मे.्न 
चणाडाळ उपलब्ध करुन हिलेली आिे व ती मुींबई, पुणे, नागपूर, धरींगाबाि व 
नाशिक येथे खलु्या बाजारात रुपये ७०/- प्रनत ककलो या िराने उपलब्ध करुन 
िेण्यात आली आिे. 
(५) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
राज्यातील अल्पसांखयाि समाजातील विद्यार्थयांसाठी शशष्ट्यितृ्ती देण्याबाबत 

(६८) *  २५१२४   अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.अतनल भोसले, श्री.खिाजा बेग :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अल्पसींख्याक समाजातील ववद्यार्थयांसाठी कें द्र िासनाने सुरु 
केलेल्या प्री-मॅरीक शिषयवतृती योजनेंतगयत िैक्षखणक वषय २०१५-१६ च्या 
नुतनीकरणात ३ लाख ८७ िजार ववद्यार्थयांची शिषयवतृती बींि करण्यात आल्याचे 
मािे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिियनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने जबाबिार असणाऱ्या अल्पसींख्याक व प्रौढ शिक्षण सींचालनालयातील 
अधधकारी/कमयचारी याींच्यावर कारवाई तसेच ववद्यार्थयांचे िैक्षखणक नुकसान िोऊ 
नये म्िणनू शिषयवतृती पवुयवत सुरु करण्याबाबत कोणती काययवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािि े: (१), (२) व (३) िे खरे नािी. 
     सन २०१५-१६ यावषी नतूनीकरणाने अजय करण्यास पात्र असलेल्या 
६,६१,०३२ ववद्यार्थयापंैकी ३,०७,१६० ववद्यार्थयानंा शिषयवतृतीचे वा्प करण्यात 
आले आिे. २,८३,६४९ ववद्यार्थयानंा ताींबत्रक कारणामुळे ऑनलाईन/ऑफलाईन अजय 
न भरल्यामुळे तसेच इयतता ९ वी व १० वी तील ४७,१४७ ववद्यार्थयानंी 
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ऑफलाईन अजय भरल्यामुळे आखण २३,०७६ ववद्यार्थयानंी बकँ खातयाची माहिती 
चुकीची भरल्यामुळे एकूण ३,५३,८७२ ववद्याथी सन २०१५-१६ मध्ये शिषयवतृती 
शमळण्यापासून वींधचत आिेत. सिर ववद्यार्थयांची शिषयवतृती बींि करण्यात 
आलेली नािी. सिरिू ववद्यार्थयांचे अजय नतूनीकरणाने स्वीकारण्याबाबत कें द्र 
िासनास ववनींती करण्यात आली आिे. 

----------------- 
ररलायन्स, बबग बाझार, िीमाटय (मुांबई) मॉलमधनू वििल्या  

जाणाऱ्या िाळीांच्या दराांिर तनयां्रशण ठेिण्याबाबत 

(६९) *  २५९७५   श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.सुभाष 
झाांबि : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येथील ररलायन्स, बबग बाझार, डीमा य् या मोठ्या मॉलचालकाींनी 
शमलमधनू प्रकक्रया िोऊन बािेर पडलेल्या मुगावर तब्बल ९७ ्क्कके व मूग 
डाळीवर ४८ ्क्कके ककीं मती वाढवनू ववक्री केल्याचे मािे जुलै, २०१६ मध्ये वा 
तयािरम्यान ननिियनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने मींत्रालयामध्ये बोलववलेल्या बठैकीला सिर मॉलचालक 
गैरिजर राहिले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, िासनाने या मॉलमधून नफेखोरी करुन ववकल्या जाणाऱ्या 
डाळीींच्या ककीं मती ननयींत्रणात आणनू सिर बैठकीला गैरिजर रािणाऱ्या 
मॉलचालकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) िे खरे नािी. 
     राज्यातील जीवनावश्यक वस्तू वविेषत: डाळीींचे िर ननयींबत्रत ठेवण्याच्या 
दृष्ीकोनातनू, मा.मींत्री (अ.ना.पु.व ग्रा.सीं.) याींच्या अध्यक्षतेखाली हिनाींक ८ जुलै, 
२०१६ रोजी राज्यातील मॉलच्या प्रनतननधीींची सींयकु्कत बठैक घेण्यात आली. या 
बैठकीस राज्यातील मॉलचे प्रनतननधी उपजस्थत िोते. 
     सिर बैठकीमध्ये माजजयन कमी करुन तूरडाळीची व इतर डाळीींची ववक्री 
करण्याबाबत ननिेि हिले. तयास अनुसरुन राज्यातील मॉलमधील तूरडाळ तसेच 
मुगडाळीवरील माजजयन कमी करुन ववक्री केलेली आिे.  
(३) व (४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
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आधथयिदृष्ट्ट्या दबुयल घटिाांतील मुले-मुली आणण मागासिगीय मुलीांना 
िाजगी इांग्रजी शाळाांमध्ये मोफत प्रिेश शमळण्याबाबत 

(७०) *  २५१६८   श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.नारायण राणे : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आधथयकदृष्या िबुयल घ्काींतील मुले-मुली आखण मागासवगीय मुलीींना 
खाजगी इींग्रजी िाळाींमध्ये मोफत प्रवेि शमळावा यासाठी शिक्षण िक्कक 
कायद्यामध्ये तरतिू करण्यात आली असली तरीिी राज्यामध्ये केवळ ५० ्क्कके 
ववद्यार्थयांनीच प्रवेि घेतल्यामुळे िी योजना असफल ठरली आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, शिक्षण िक्कक कायद्यानुसार २५ ्क्कके मोफत प्रवेि िेणाऱ्या 
इींग्रजी िाळाींना प्रती ववद्यार्थयांमागे िुल्काची रक्ककम िासनाकडून िेण्याची तरतिू 
असतानािी मोफत प्रवेि योजना सुरु झाली तेव्िापासून (२०११-२०१२) िी रक्ककम 
सींबींधधत िाळाींना शमळालेली नसल्याने मेस््ा या सींस्था चालकाींच्या सींघ्नेने 
यापवूी यासाठी राज्यभरात आींिोलन करुन वेळोवेळी मागण्या केल्यानींतरिी िुल्क 
परतावा सींबींधधत िाळाींना शमळालेला नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, आधथयकदृष्या िबुयल घ्काींतील मुले-मुली आखण मागासवगीय 
मुलीींना खाजगी इींग्रजी िाळाींमध्ये मोफत प्रवेि शमळणारी योजना अधधक 
प्रभावीपणे राबववण्याच्या दृष्ीने िासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािि े: (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) सन २०१६-१७ या वषायत सींपुणय राज्यात २५ ्क्कके प्रवेि प्रकक्रया पारिियक 
िोण्यासाठी व प्रभावीपणे राबववण्यासाठी ऑनलाईन पध्ितीने राबववण्यात आली. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

 
----------------- 
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िल्याण (जज. ठाणे) तालुिा पांचायत सशमतीच्या 
पाणीपुरिठा विभागाने िेलेला गैरव्यिहार 

(७१) *  २५९३६   श्री.सुजजतशसांह ठािूर : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण (जज.ठाणे) तालुक्कयाच्या ग्रामीण भागात बारमािी वािणा-या नद्याींवर 
पाणी योजना कायायजन्वत असून तालुका पींचायत सशमतीच्या पाणीपुरवठा 
ववभागाने ४६ गावे आखण ८५ पाडयाींची सींभाव्य ी्ंचाई िरू करण्यासाठी यावषी 
िोन को्ी १८ लाखाींचा आराखडा मींजूरीसाठी पाणीपुरवठा ववभागाला सािर केला 
आिे. तयात खो्ी गावे िाखववण्यात आल्याचा आरोप स्थाननक ग्रामस्थाींनी केला 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर योजनेंतगयत सुरु असलेले बाींधकाम अतयींत ननकृष् िजायचे 
असून योजना ठेकेिाराींच्या हितासाठी राबववण्यात येत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, सिर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, तद्नुसार 
जबाबिार असणाऱ्या व्यक्कतीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) िे खरे नािी.  
(३) व (४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
नाशशि येथे गोरेगािच्या धतीिर दादासाहेब फाळिे 

धच्रशपटसषृ्ट्टी तनमायण िरण्याबाबत 

(७२) *  २४३४६   श्री.जयिांतराि जाधि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९५९१ ला 
ददनाांि २१ जुलै, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय 
साांस् िृतति िायय मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाशिक येथे गोरेगावच्या धतीवर िािासािेब फाळके धचत्रप्सषृ्ी ननमायण 
करण्याकररता नाशिक ववकास काययक्रमाींतगयत हिनाींक २७ ऑगस््, २००९ रोजी 
१० को्ी ननयतव्यय ननजश्चत केल्यानुसार जजल्िाधधकारी, नाशिक याींनी हिनाींक 
५ नोव्िेंबर, २०१४ रोजी मिाराषर धचत्रप् रींगभूमी आखण साींस्कृनतक ववकास 
मिामींडळास सववस्तर प्रकल्प अिवाल सािर केलेला आिे, िे खरे आिे काय,  
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(२) असल्यास, सिर प्रकल्पासाठी मुींढेगाव, ता.इगतपुरी येथील जागा साींस्कृनतक 
कायय ववभागाच्या नावे िस्ताींतररत करण्याकररता मिसूल व वन ववभागास प्रस्ताव 
पाठववण्यात आला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या धचत्रप्सषृ्ीसाठी साींस्कृनतक कायय ववभागास जशमनीचे 
िस्ताींतरण करून सिर धचत्रप्सषृ्ीचे काम सुरु करण्यासाठी िासनाने कोणती 
काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािि े: (१) िे खरे आिे. 
(२) िे िी खरे आिे. 
(३) धचत्रप्सषृ्ीसाठी प्रस्ताववत जमीन साींस्कृनतक कायय ववभागाकड ेिस्ताींतरीत 
करण्यास मिसूल व वन ववभागास ववनींती करण्यात आली असून याबाबत तया 
ववभागाकडून पुढील काययवािी करण्यात येत आिे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

 

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

राज्यातील १०० शाळा दोन िषायत आांतरराष्ट्रीय दजायच्या िरण्याबाबत 

(७३) *  २४५३०   श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १०० िाळा िोन वषायत आींतरराषरीय िजायच्या करण्याची योजना 
िासनाच्या ववचाराधीन आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेचे स्वरुप काय आिे व िाळा ननवडीसाठी कोणते ननकष 
लावण्यात येणार आिेत, 
(३) असल्यास, उक्कत योजनेची अींमलबजावणी करण्यासाठी ककती ननधीची तरतिू 
आवश्यकता आिे व प्रतयक्षात ककती ननधी उपलब्ध् ा करण्यात आला आिे 
व उवयररत ननधी किाप्रकारे उपलब्ध करण्यात येणार आिे, 
(४) असल्यास, सिर योजनेच्या अींमलबजावणीची सद्य:जस्थती काय आिे ? 
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श्री. विनोद तािि े: (१) अींित: खरे आिे. 
(२) 
 

१) िाळेत प्रतयेक इयततेमध्ये ककमान िोन वगय असावेत, म्िणजेच 
इयतता पहिली ते पाचवीच्या िाळेत ककमान ३०० ववद्याथी तर 
इयतता सिावी ते आठवीच्या िाळेत ककमान २१० ववद्याथी, इयतता ९ 
वी व १० वी च्या िाळेत ककमान १६० ववद्याथी, ११ वी व १२ वी 
च्या िाळेत ककमान २०० ववद्याथी असावेत. 

 २) ननवड करण्यात आलेल्या आींतरराषरीय िाळेमध्ये येणारे ववद्याथी िे 
तया िाळेच्या नजीकच्या पररसरातील असतील. 

 ३) १०० पकैी ककमान एक िाळा आहिवासी व िगुयम भागातील असावी. 
 ४) ननवडीसाठी िाळेचे मुख्याध्यापक, िालेय व्यवस्थापन सशमती व 

ग्रामपींचायत/मिानगरपाशलका/नगरपाशलका याींनी एकबत्रत अजय करावेत. 
 ५) आहिवासी व िगुयम भागातील िाळाींची ननवड अजायशिवाय 

राज्यस्तरावरुन करण्यात येईल. 
(३) 
 

(१) या योजनेची अींमलबजावणी करण्यासाठी येणारा खचय CSR, 
लोकसिभाग, सवय शिक्षा अशभयान (SSA) / राषरीय माध्यशमक शिक्षा 
अशभयान (RMSA) मधून करण्यात येईल. 

 (२) मिाराषर राज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शिक्षण मींडळास (बोडय) 
या कायायसाठी लागणारा खचय िा तयाींच्याकड े उपलब्ध असलेल्या 
ननधीमधनू करण्यात येईल. 

 (३) ववद्या प्राधधकरणाच्या आींतरराषरीय कक्षामधील  िासकीय 
कमयचाऱ्याींचा खचय िासन करेल. 

 

(४) केजम्ब्रज ववद्यावपठासोबत कृती आराखडा तयार करण्यात येत आिे. 
----------------- 

हळद पािा (ता.िहाण,ू जज.पालघर) येथील आददिासी नागररिाांना  
तनिृष्ट्ट दजायचा गहू पुरविण्यात आल्याबाबत 

(७४) *  २५३२०   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, अॅि.राहुल नािेिर, 
श्री.खिाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िळि पाडा (ता.डिाण,ू जज.पालघर) येथील आहिवासी बाींधवाींना मािे सप् े्ंबर, 
२०१६ महिन्याच्या सुरुवातीस रेिननींगवर सडका व ककड ेअसलेला गिू पुरववण्यात 
आल्याने सींतप्त काडयधारकाींनी गिू रस्तयावर फेकून परुवठा ववभागाचा ननषेध 
केला, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने ज्या पुरवठा ववभागाने सडका गिू परुववला तेथील पुरवठा 
अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) अींित: खरे आिे. 
(२) प्रस्ततू प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आिे. रास्तभाव िकुानिाराकड े
ननकृष् िजायचा गिू सापडल्याने सिर िकुानाचा परवाना ननलींबबत करण्यात आला 
आिे. सिर गिू बिलून िेण्याची काययवािी तवरीत करण्यात आली आिे. पुरवठा 
अधधकाऱ्यावर काययवािी करण्याचा प्रश्न उद्भ ावत नािी. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 
 

 

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

शासनाच्या तनयमाांचे उल्लांघन िरुन सांस्था चालिाांनी  
विनापरिानगी शशक्षि भरती िेल्याबाबत 

(७५) *  २५६१८   िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५२७२ 
ला ददनाांि १५ माचय, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासनाने हिनाींक २ मे, २०१२ नींतर शिक्षक भरती बींिी केली 
असतानािी कािी सींस्था चालकाींनी िासनाच्या ननयमाींचे उल्लींघन करुन 
ववनापरवानगी शिक्षक भरती केल्याचे मािे सप््ेबर, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान 
ननिियनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, पुणे जजल्ियातील अनतररक्कत शिक्षकाींच्या यािीत भरतीबींि 
आिेिानींतर ििा शिक्षकाींची ननयकु्कती केल्या आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय व चौकिीच्या 
अनषुींगाने ककती सींस्था आढळून आल्या आिेत तसेच िोषी सींस्थावर व जबाबिार 
असणा-या अधधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद तािि े: (१) िोय  
(२) व (३) पुणे जजल्ह्यातील हिनाींक २ मे, २०१२ नींतर ननयुक्कत केलेल्या 
शिक्षकाींच्या मान्यता तपासून ४ शिक्षकाींच्या अननयशमत ननयुक्कतया रद्द करण्यात 
आलेल्या आिेत. हिनाींक २ मे, २०१२ नींतर ननयुक्कत शिक्षकाींबाबत आयुक्कत 
(शिक्षण) याींच्यामाफय त काययवािी सुरु आिे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
राज्यातील मराठी शाळा ि महाविद्यालयातील  
विद्यार्थयांच्या गळतीचे प्रमाण रोिण्याबाबत 

(७६) *  २३८४३   श्री.नारायण राणे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मराठी भाषेला अशभजात भाषेचा िजाय शमळावा म्िणनू आगामी २५ 
वषायसाठी भाषा धोरण तयार करण्याची घोषणा करणाऱ्या राज्य िासनाचे 
मराठीकड े िलुयक्ष िोत असल्याने िाळा व मिाववद्यालयात मराठीच्या गळतीचे 
प्रमाण िरवषी सुमारे १० ्क्कके असल्याचे मािे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा 
तयािरम्यान ननिियनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील िाळा व मिाववद्यालयातील मराठीच्या गळतीचे 
प्रमाण रोखण्याबाबत िासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
 
श्री. विनोद तािि े: (१) नािी. 
(२) राज्यातील ववद्यार्थयाचंी गळती रोखण्याच्या उद्देिाने प्रगत िकै्षखणक 
मिाराषर अींतगयत काययवािी करण्यात येत आिे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
शशक्षणाच्या गोंधळाविरुध्द यिुासेनेच्याितीने िाढण्यात आलेला मोचाय 

(७७) *  २५९२४   श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शििुवगय ते पिव्यततर पिवीधारक शिक्षणाच्या गोंधळा ववरुध्ि 
युवासेनेच्यावतीने हिनाींक १५ ऑक्क्ोबर, २०१६ रोजी मुींबई येथील धगरगाींव 
चौपा्ीजवळ ववल्सन मिाववियालयापासून मररन लाईन्स पयतं मोचाय काढण्यात 
आला आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, मोच्यायतील यवुासेनेच्या मागण्याींचे स्वरुप काय आिे व 
तयानषुींगाने या मागण्यासींिभायत िासनाने कोणता ननणयय घेतला आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत व तसेच सिरिू ननणयय कें व्िापयतं 
घेणे अपे्क्षत आिे ? 
 
श्री. विनोद तािि े : (१) अिा आियाचे वतृत प्रसार माध्यमाद्वारे ननिियनास 
आले आिे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

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

सेंट जोसेफ (नविन पनिेल, जज.रायगि) शाळेने बेिायदा शुल्ििाढ िेल्याबाबत 
(७८) *  २३८९९   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडित, 
अॅि.तनरांजन िाििरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) से्ं  जोसेफ (नवीन पनवेल, जज.रायगड) ववद्यालयामध्ये ववद्यार्थयाकंडून 
बेकायिा वाढीव िुल्क घेत असल्याचे तसेच एका पाचवीत शिक्षण घेणाऱ्या 
मुलीने वाढीव िुल्क न भरल्याने नतच्या अभयासाकड े िलुयक्ष करुन िाळेच्या 
व्यवस्थापनाने नतला अद्याप ओळखपत्र िेखील हिले नसल्याचे मािे ऑगस््, 
२०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिियनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्कत िाळेववरोधात पालकाींनी याबाबत मािे ऑगस््, २०१६ मध्ये 
आींिोलनिी केले िोते, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, तद्नुसार 
ववद्याथी व पालकाींना न्याय शमळवून िेण्यासाठी सिर िाळेच्या व्यवस्थापनावर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािि े: (१)  व (२) िोय. िे खरे आिे. 
(३) प्रस्ततु प्रकरणी वारींवार प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनुषींगाने िाळेने केलेल्या 
फी वाढीस हिनाींक १८/३/२०१६ च्या पत्रान्वये स्थधगती िेण्यात आली िोती. 
तथावप आिेिाचे पालन करीत नसल्याचे ननिियनास आल्याने िाळेची मान्यता 
का काढण्यात येव ूनये याबाबत हिनाींक ३०/११/२०१६ रोजी कारणे िाखवा नो्ीस 
सींबींधधत िाळेस/व्यवस्थापनास बजावण्यात आली आिे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
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टेंभुणी (ता.जाफ्राबाद, जज.जालना) येथील जजल्हा पररषदेच्या मराठी  
ि उदुय माध्यमाच्या शाळा मोििळीस आल्याबाबत 

(७९) *  २५१९९   श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि े:   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) े्ं भुणी (ता.जाफ्राबाि, जज.जालना) येथील जजल्िा पररषिेच्या मराठी व उिुय 
माध्यमाच्या िाळेच्या इमारतीसि जजल्ह्यात पाचि ेिाळा जीणायवस्थेत आिेत, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, े्ं भूणी येथील एकूण १४ वगय खोल्यापैकी सात वगय खोल्याींचे पत्र े
फु्लेले असून २ वगय खोल्या मािे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान 
पावसामुळे पडल्या, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, जजल्िा पररषिेच्या िाळाींना चाींगल्या वगयखोल्या, मैिान, 
स्वच्छतागिृ वपण्याच्या पाण्याची सुववधा उपलब्ध करुन िेण्यासाठी िासनाने 
कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािि े: (१) अींित: खरे आिे. 
     े्ंभुणी (ता.जाफ्राबाि, जज.जालना) येथील जजल्िा पररषिेच्या मराठी 
माध्यमाच्या िाळेच्या २ वगयखोल्या व जजल्ह्यातील १६० िाळाींतील ३७५ 
वगयखोल्या मोडकळीस आल्या आिेत. 
(२) अींित: खरे आिे. 
     े्ंभुणी (ता.जाफ्राबाि, जज.जालना) येथील जजल्िा पररषि िाळेतील १४ 
वगयखोल्याींपैकी ५ वगयखोल्याींचे पत्र े फु्ले आिेत व २ वगयखोल्या मोडकळीस 
आल्या आिेत. 
(३) सन २०१६-१७ च्या वावषयक कायययोजना व अींिाजपत्रकात जजल्िा पररषि 
िाळाींना युडायस मध्ये केलेल्या मागणीनुसार वगयखोल्या िरुुस्ती, वगयखोल्या 
बाींधकाम, मुलाींसाठी-मुलीींसाठी स्वच्छतागिृ इतयािी भौनतक सुववधा उपलब्ध 
करण्याचे प्रस्ताववत केले आिे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 
 

----------------- 
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मुांबई विद्यापीठाच्या पदिीधर विद्यार्थयांना गुणपब्रशिा  
देण्यास विलांब होत असल्याबाबत 

(८०) *  २५८१९   श्री.जनादयन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्रीमती हुस्नबानू िशलफे : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या परीक्षा ववभागातनू पिवीधर ववद्यार्थयानंा गुणपबत्रका 
िेण्यास ववलींब िोत असल्याने ववद्यार्थयांना अनेक अडचणीला सामोरे जावे लागत 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तद्नुषींगाने ववद्यार्थयांना गुणपबत्रका वेळेवर िेण्याबाबत 
तसेच गुणपबत्रका िेण्यास ववलींब करणा-या िोषीींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती 
काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािि े : (१) िे खरे नािी. मुींबई ववद्यापीठाच्या परीक्षचेा ननकाल 
लागल्यानींतर गुणपबत्रका छपाई ते ननकाल जािीर िोण्याच्या पध्ितीला साधारण 
८ ते १० हिवस लागतात.  ज्या ववद्यार्थयांचे प्रथम ककीं वा द्ववनतय वषायचे ननकाल 
उिीराने जािीर िोतात तयाींचे ततृीय वषायचे ननकाल उिीराने लागल्यामुळे 
गुणपबत्रका उिीरा शमळते. तसेच जे अनुततीणय ववद्याथी पनुमुयल्याींकनामध्ये 
उततीणय िोतात तयाींची गुणपबत्रका मिाववद्यालयामध्ये पाठववले जाते. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

 

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

अणिल भारतीय मराठी सादहत्य मांिळाच्या  
िावषयि अनदुानात िाढ िरण्याबाबत 

(८१) *  २३७१३   अॅि.तनरांजन िाििरे : सन्माननीय मराठी भाषा मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अखखल भारतीय मराठी साहितय मींडळास िासनातफे िरवषी रक्ककम रुपये ५ 
लक्ष इतके वावषयक अनिुान िेण्यात येते, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, या अनिुान रकमेपकैी साडतेीन लक्ष रुपये मिामींडळाचे बैठका, 
िौरे यासाठी तर सव्वा लाख रुपये आस्थापनेवर खचय िोवून उवयररत केवळ २५ 
िजार रुपयेच मराठी भाषा आखण साहितय ववषयक उपक्रमास शिल्लक राित 
असल्याने,  साहितय मींडळास वावषयक अनिुानाच्या रकमेत ननयशमत वाढ करावी 
व यावषी अनतररक्कत अनिुान िेण्यात यावे, अिी मागणी मिामींडळाचे अध्यक्ष 
(श्री.श्रीपाि जोिी) याींनी िासनाकड ेकेली असल्याचे हिनाींक ११ मे, २०१६ रोजी 
पासून ते मािे ऑक्क्ोबर, २०१६ पयतं अनेकिा केली असल्याचे ननिियनास आले 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्कत मागणी प्रकरणी िासनाने कोणती काययवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािि े: (१) व (२) िोय 
(३) अखखल भारतीय मराठी साहितय मिामींडळाच्या ववद्यमान अनिुानात वाढ 
करण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन आिे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
मागास, इतर मागास ि आधथयि दबुयल घटिातील विद्यार्थयानंा ददल्या  

जाणाऱ्या सिलती ि योजनाांची अांमलबजािणी होत नसल्याबाबत 

(८२) *  २५३७०   अॅि.राहुल नािेिर, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर :   सन्माननीय 
उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठ व तयाींतगयत शिक्षण घेत असलेल्या मागास, इतर मागास व 
आधथयक िबुयल ववद्यार्थयांसाठी राबववण्यात येणाऱ्या योजनाींसाठी ववद्यापीठाची 
स्थायी सशमती मागील िोन वषापंासून काययरत नसल्याचे ननिियनास आले आिे, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मागासवगीय ववद्यार्थयांच्या हितासाठी योजनाींची अींमलबजावणी 
रोखनू धरल्याने ववद्यापीठात मागील कािी वषांपासून सुरु असलेल्या अनेक 
योजना प्रलींबबत आिेत, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, डॉ. बाबासािेब आींबेडकर आींतरराषरीय कें द्र व बाब ूजगजीवनराम 
वसतीगिृाववषयीची प्रकक्रयािी थाींबवण्यात आली, िे िी खरे आिे काय, 
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(४) असल्यास, उक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, तयानुषींगाने 
मागासवगीय ववद्यार्थयानंा िासनाकडून िेण्यात येणाऱ्या योजनाींची प्रभाववपणे 
अींमलबजावणी िोण्याच्यादृष्ीने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािि े: (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी. मागास, इतर मागास आधथयक िबुयल ववद्यार्थयांना मुींबई 
ववद्यापीठाच्या ववद्याथी कल्याण ववभागाकडून िरवषी ववववध योजनाींतगयत 
िैक्षखणक मित िेण्यात येते.  
(३) िे खरे नािी. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
रत् नाधगरी पुरातत् ि विभागात अपुरा िमयचारी िगय िाययरत असल् याबाबत 

(८३) *  २६१००   श्रीमती हुस्नबानू िशलफे : सन्माननीय साांस् िृतति िायय मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत नाधगरी पुरातत व ववभागात अपुरा कमयचारी वगय काययरत असून तया 
कमयचारी वगायस ४ ककल् ल् याींचे व रत नाधगरी, शसींधिुगुय, रायगड व ठाणे अिा ४ 
जजल् ह्याींचे काम पिावे लागत असून नुकताच िासनाने सींर्क्षत केलेल् या पूणयगड 
ककल् ल् याच् या िरुुस् तीचे कामिी सिर कमयचाऱ्याींना पिावे लागत असल्याचे मािे 
ऑगस् ्, २०१६ मध् ये वा तया िरम्यान ननिियनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, या ववभागाकडील जबाबिारी व कामाींचा आवाका आखण काययरत 
अपुरा कमयचारी वगय पिाता प्रत येक जजल् ह्यात पुरातत व ववभागाचे एक कायायलय 
आखण पुरेसा कमयचारी वगय भरती करणे आवश् यक आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्कत प्रकरणी िासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािि े: (१) िोय. 
(२) व (३) पुराततव सींचालनालयात पुरेसा कमयचारी वगय भरण्यासाठी ववतत ववभागास 
सुधाररत आकृनतबींधाद्वारे सवय पिे मींजूर करण्याचा प्रस्ताव सािर केला आिे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
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मुांबई देिनार पशुधनगहृाच्या पररसरातील ए.सी.सी. ि अल्राटेि 
या शसमेंट िां पन्यामुळे होणारे िायुप्रदषुण 

(८४) *  २४००७   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १९४९६ ला ददनाांि २१ जुलै, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत :    
सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई िेवनार पिुधनगिृ व्यवस्थापनाच्या जागेत ए.सी.सी. व अल्रा्ेक या 
शसमें् कीं पन्यामुळे वायपु्रिषुण िोत असून सिर कारखान्याींवर कोणतीच काययवािी 
करण्यात आली नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मे.ए.सी.सी. काँक्री् िेवनार या कीं पनीला हिनाींक २८ एवप्रल, 
२०१६ रोजी अ्ी व ितींच्या अधधन रािून पुन्िा कीं पनी सुरु करण्याचे आिेि 
िेण्यात आले तसेच मे.अल्रा्ेक शसमें् शल. िेवनार या कीं पनीला हिनाींक १७ 
जून, २०१६ रोजी कािी अ्ीींचे पालन न केल्याबद्दल अींतररम ननिेि िेण्यात 
आलेले आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्कत प्रकरणी अ्ीींचे पालन न केलेल्या कीं पन्याींवर कारवाई 
करण्याबाबत कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) िे खरे नािी. 
(२) व (३) मे.ए.सी.सी.कॅ्रकक्र्, िेवनार, मुींबई या कीं पनीला हिनाींक १०/०३/२०१६ 
रोजी बींिचे आिेि हिलेले िोते.  तिनींतर हिनाींक २८/०४/२०१६ रोजी कािी अ्ी व 
ितीच्या अधीन रािून सिर कीं पनी  पुन्िा चालू करण्याचे आिेि िेण्यात आले 
आिेत. तसेच मे.अल्रा्ेक शसमें् शलशम्ेड, िेवनार, मुींबई या कीं पनीला हिनाींक 
१७/०६/२०१६ रोजी कािी अ्ीींचे पालन न केल्याबद्दल अींतरीम ननिेि (Interim 
Direction) िेण्यात आलेले आिेत. िे खरे आिे. सिर  ननिेिाींची काययवािी 
करण्याचे काम प्रगतीपथावर आिे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 
 

----------------- 
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यितमाळ जजल््यात शालेय क्रीिा तनधीत झालेला गैरव्यिहार 
(८५) *  २६१७४   श्री.खिाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय क्रीिा मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जजल्ह्यात िालेय क्रीडा ननधीत गैरव्यविार झाल्याचे मािे सप् े्ंबर, 
२०१६ च्या िवे्च्या सप्तािात ननिियनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व तद्नसुार िालेय क्रीडा स्पधायच्या ननधीत गैरव्यविार 
करणाऱ्याींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािि े : (१) व (२) यवतमाळ जजल्ियात िालेय क्रीडा ननधीत 
गैरव्यविार झाल्याबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनुषींगाने ववभागीय 
उपसींचालक (क्रीडा), अमरावती ववभाग, अमरावती याींना चौकिी करुन तातकाळ 
अिवाल सािर करण्याबाबत सूधचत करण्यात आले आिे.  
(३) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
राज्यातील ितनष्ट्ठ महाविद्यालयास स्ितां्रश प्रशासन मांजुर िरणेबाबत 

(८६) *  २३७९५   िॉ.अपिूय दहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५९७७ ला ददनाांि 
१२ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िाळा व मिाववद्यालयास जोडून असलेल्या तसेच स्वतींत्र 
असलेल्या कननषठ मिाववद्यालयास स्वतींत्र प्रिासन मींजुर करणे प्रकरणी शिक्षण 
सींचालक, पुणे याींचेकड ेसुरु असलेली तपासणी पूणय झाली आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्कत प्रकरणी कोणता ननणयय घेण्यात आला वा येत आिे, 
ननणययाचे सवयसाधारण स्वरुप काय आिे, 
(३) नसल्यास, सिरिु काययवािी केव्िापयतं िोणे अपे्क्षत आिे ? 
  
श्री. विनोद तािि े : (१) व (२) राज्यातील िाळा व मिाववद्यालयास जोडून 
असलेल्या तसेच स्वतींत्र असलेल्या कननषठ मिाववद्यालयास स्वतींत्र प्रिासन 
मींजूर करण्याचा प्रस्ताव अमान्य करण्यात आला आिे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
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सर ज.जी. िला महाविद्यालय (मुांबई) येथील  
अध्यापिाांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

 

(८७) *  २३८६१   श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील सर ज.जी. कला मिाववद्यालयातील अध्यापकाींची ७५ ्क्कके पिे 
ररक्कत असून प्राध्यापक व अधधव्याख्यातयाींच्या एकूण ४४ पिाींपकैी केवळ ११ 
पूणयवेळ पिे भरण्यात आल्याचे ननिियनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्कत मिाववद्यालयातील ररक्कत पिाींमुळे शिक्षणाचा िजाय 
खालावत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, तद्नुषींगाने 
सिर ररक्कत पिे भरण्याबाबत कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािि े : (१) नािी. सर ज.जी.कला मिाववद्यालय, मुींबई येथे 
प्राध्यापक ८ पिे व अधधव्याख्याता ३६ पिे अिी एकूण ४४ अध्यापकीय पिे 
मींजूर आिेत. तयापैकी १ प्राध्यापक व १० अधधव्याख्याता असे ११ ननयशमत 
स्वरुपात, ६ अधधव्याख्याता िींगामी स्वरुपात व १८ अधधव्याख्याता कीं त्रा्ी 
स्वरुपात अिी एकूण  ३५ पिे भरण्यात आली असून ९ पिे ररक्कत आिेत. 
(२) नािी. 
(३) सर ज.जी.कला मिाववद्यालयातील ररक्कत पिे भरण्याकररता मिाराषर 
लोकसेवा आयोगाकड ेमागणीपत्र पाठववण्यात आले असून, ववद्यार्थयाचें िकै्षखणक 
नुकसान िोऊ नये, तसेच शिक्षणाचा िजाय खालावू नये याकरीता िींगामी व कीं त्रा्ी 
स्वरुपात पिे भरण्यात आली आिेत. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

 
----------------- 
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अांधेरी (मुांबई) येथे विनापरिाना षषधाांची विक्री  
िरणाऱ्या िॉक्टरािर िारिाई िरण्याबाबत 

(८८) *  २३७६७   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅि.तनरांजन िाििरे, श्रीमती विद्या चव्हाण :   सन्माननीय अन्न आणण षषध 
प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डॉक्क्र जोिीज मॅ्नी्ी अँड सजजयकल रुग्णालय अींधेरी, मुींबई येथे 
ववनापरवाना धषधाींची ववक्री करणाऱ्या एका डॉक्क्राला अन्न व धषध 
प्रिासनाने (एफडीए) हिनाींक ९ ऑगस््, २०१६ रोजी वा तयासुमारास रींगेिाथ 
पकडून ३ लाखाींची धषधे जप्त केली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्कतत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तयानुसार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) अन्न व धषध प्रिासनाच्या अधधका-याींनी हिनाींक ६ 
ऑगस््, २०१६ रोजी डॉक्क्र जोिीज मॅ्नी्ी अॅंण्ड सजजयकल िॉस्पी्ल, पावयती 
बबल्डीींग, एस.व्िी.रोड, अींधेरी (प), मुींबई या रूग्णालयामध्ये छापा ्ाकला असता, 
तेथे  ववनापरवाना धषधाींची ववक्री िोत असल्याचे ननिियनास आल्याने सुमारे 
रुपये ३ लाखाींचा धषधी साठा जप्त करण्यात आला.   
(२) प्रिासनाव्िारे करण्यात आलेल्या चौकिीत सिर रूग्णालयामध्ये ववनापरवाना 
धषधाींची खरेिी, साठवणकू व ववक्री िोत असल्याचे ननिियनास आले. तयामुळे 
याप्रकरणी सींबींधधत चार व्यक्कतीींववरोधात धषधे व सौंियय प्रसाधने कायद्यान्वये 
मिानगर िींडाधधकारी, १५ वे माझगाव को य्, शिवडी, मुींबई याींचे न्यायालयात 
हिनाींक १७/११/२०१६ रोजी ख्ला क्र. १५००१९२/SW/२०१६ िाखल केला असून. 
सिर ख्ला सुनावणीसाठी न्यायालयात प्रलींबबत आिे.  
(३) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

 
----------------- 
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बीि जजल्हा पररषदेतील शशक्षि िमयचाऱ्याांचे थिीत िेतन अदा िरणेबाबत 
(८९) *  २३६०३   श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बीड जजल्िा पररषिेच्या आस्थापनेवर सन २०१४-१५ च्या सींच मान्यतेच्या 
मान्य पिावर काम करणाऱ्या ७४७ शिक्षक कमयचा-याचें रुपये ३३,५५,४३,३७९/-
थकीत वेतन शमळण्याबाबत ववववध सींघ्ना व लोकप्रनतननधी याींनी िासनाकड े
मागणी केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्कत प्रकरणी शिक्षण सींचालक (प्रा), पुणे याींनी हिनाींक        
१७ ऑक्क्ोबर, २०१६ रोजी िासनाकड े ४७४ पिाींना पूवयलक्षी प्रभावाने मान्यता 
िेण्याचा प्रस्ताव सािर करुनिी अद्याप कोणतीिी कारवाई झाली नािी, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, ववना वेतन काम करणाऱ्या शिक्षक/कमयचा-यावंर उपासमारी व 
कजयबाजारी िोण्याची वेळ आल्याने तयाींनी तीव्र आींिोलनाचा इिारा हिला आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, शिक्षक/कमयचाऱ्याींना थकीत वेतन अिा करण्यासाठी िासनाने 
कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
 
श्री. विनोद तािि े: (१) िे खरे आिे. 
(२) प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन आिे. 
(३) िे खरे नािी. 
(४) व (५) थककत वेतन िेण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या ववचारधीन असून डडसेंबर, 
२०१५ पासून ननयशमत वेतन अिा करण्यात येत आिे. 

----------------- 
नागपूर येथील राष्ट्रसांत तिुिोजी महाराज विद्यापीठाच्या बी.एस.सी.ि 

बी.सी.ए. अभ्यासक्रमाचे तनिाल प्रलांबबत असल्याबाबत 
(९०) *  २५२४६   प्रा.अतनल सोले, श्री.शमतेश भाांगडिया : सन्माननीय उच् च ि 
तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर राषरसींत तुकडोजी मिाराज ववद्यावपठाच्या बी.एस.सी. व बी.सी.ए. 
अभयासक्रमाच्या ९० िजार व तयापेक्षा अधधक उततरपबत्रकेचे मूल्याींकन झाले 
नसल्यामुळे ननकाल प्रलींबबत असल्याचे हिनाींक १२ ऑगस््, २०१६ रोजी वा 
तयासुमारास ननिियनास आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, ववद्यार्थयांचे िैक्षखणक नकुसान िोऊ नये म्िणनू सिर मूल्याींकन 
करुन ननकाल जाहिर करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािि े: (१)  िोय. 
(२) ववद्यापीठाने मूल्याींकन कें द्राची वेळ वाढवून व पररक्षकाींना मुल्याींकनासाठी 
उपजस्थत रािण्याबाबत सक्कतीची काययवािी करुन सिर पररक्षाींचे ननकाल हिनाींक 
२५ सप् े्ंबर, २०१६ पयतं जाहिर केले आिेत. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नािी.      

----------------- 
शासिीय ि तनमशासिीय रुग्णालयातील षषधाांच्या 

साठ्यािर एफिीएने िेलेल्या िारिाईबाबत 

(९१) *  २५७७३   प्रा.जोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िासकीय व ननमिासकीय रुग्णालयात रुग्णाींना पुरववण्यात येणाऱ्या 
धषधाींचा साठा अयोग्यररतीने िाताळल्याने तसेच तपासून न पिाता तयाकड े
िलुयक्ष केल्याने एफडीएने ११ िासकीय रुग्णालयाींवर कारवाई केल्याचे मािे 
ऑक्क्ोबर, २०१६ च्या िवे्च्या आठवड्यात ननिियनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या कारवाईत ठाण्यातील भारतरतन पींडीत शभमसेन जोिी 
रुग्णालय व छत्रपती शिवाजी मिाराज रुग्णालय, कल्याण येथील रुजक्कमणीबाई 
रुग्णालय, गोरेगाव, मुींबई येथील शसध्िाथय रुग्णालय, नागपरूातील 
ई.एस.आय.एस. रुग्णालय, नाशिक येथील ग्रामीण रुग्णालय, वप ींपरीतील 
यिवींतराव चव्िाण मेमोरीअल रुग्णालय, शभवींडीतील इींहिरा गाींधी रुग्णालय आखण 
अकोल्यातील शसव्िील रुग्णालय तसेच अन्य रुग्णालयाींचा समावेि आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, अिा घ्ना वारींवार िोऊ नये म्िणनू उक्कत रुग्णालय प्रिासनावर 
िासनाने कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) िोय, अन्न व धषध प्रिासनाच्या गुप्तवाताय 
ववभागातील धषध ननरीक्षकाींकडून हिनाींक १४/१०/२०१६ रोजी वविषे मोहिम 
राबवनू राज्यातील एकूण ११ िासकीय व ननमिासकीय रूग्णालयातील धषधी 
भाींडाराच्या तपासण्या करण्यात आल्या आिेत. 
(३)  सिर िासकीय व ननमिासकीय रूग्णालयातील धषधी भाींडार िे धषधे व 
सौंियय प्रसाधने कायद्यातींगयत परवानेधारक सींस्था नािीत मात्र सिर कायद्यातील 
पररशिष् के अींतगयत नमूि अ्ीनुसार धषधाींची साठवणकू, ववतरण व तयाची 
अशभलेख ठेवणे आवश्यक आिे. याबाबतची पडताळणी करण्याच्या उद्देिाने सिर 
तपासण्या करण्यात आल्या आिेत. तपासणीिरम्यान आढळलेल्या त्रु् ी व 
अननयशमततेबाबत रूग्णालयािी सींबींधधत प्रिासनाच्या अधधका-याींना अन्न व 
धषध प्रिासनाच्या िक्षता ववभागाकडून  कळववण्यात आले आिे. अद्याप 
तयाबाबत कोणतयािी रूग्णालयाच्या सींबींधधत अधधका-याींकडून पतूयता अिवाल 
ककीं वा तयाबाबत कारवाई केल्याचा अिवाल प्राप्त झालेला नािी.  
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याबाबत 

(९२) *  २३७४६   श्री.सांजय दत्त, श्री.अब्दलु्लािान दरुायणी, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय 
अल्पसांखयाांि वििास मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वविेषत: परभणी येथील मुस्लीम समाजास ५ ्क्कके आरक्षण 
िेण्याबाबत मुस्लीम बाींधवानी मािे सप् े्ंबर-ऑक्क्ोबर, २०१६ च्या िरम्यान 
जजल्िाधधकाऱ्याींना ननवेिने सािर केली आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्कत प्रकरणी िासनाने कोणता ननणयय घेतला आिे, ननणययाचे 
स्वरुप काय आिे व तद्नुसार कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािि े: (१) िे खरे आिे. 
(२) सामान्य प्रिासन ववभाग, हिनाींक ९ जलैु, २०१४ रोजीच्या अध्यािेिाद्वारे 
मुजस्लम समाजासाठी नोकरीमध्ये व िैक्षखणक सींस्थेमध्ये प्रवेिासाठी ५% 
आरक्षण िेण्यात आले िेाते. 
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     याबाबत मा.उच्च न्यायालयामध्ये याधचका िाखल करण्यात आल्या िोतया. 
मा.उच्च न्यायालयाने हिनाींक १४ नोव्िेंबर, २०१४ रोजी अींतररम ननणयय हिला 
आिे व सिर अींतररम आिेिाद्वारे िासकीय व अनुिाननत िैक्षखणक सींस्थेमध्ये 
प्रवेिासाठी हिलेले आरक्षण अबाधधत ठेवण्यात आले आिे. परींतु खाजगी 
ववनाअनिुाननत सींस्थाींमधील प्रवेि व िासकीय सेवेतील भरतीसाठी हिलेल्या 
आरक्षणाला स्थधगती हिली आिे. सिर अध्यािेिाचे हिनाींक २३ डडसेंबर, २०१४ 
पयतं कायद्यात रुपाींतर न झाल्याने सिर अध्यािेि व्यपगत झाला आिे. 
     सिर प्रकरण मा.उच्च न्यायालयात अींतीम ननणययासाठी प्रलींबबत आिे. 
याबाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या अींनतम ननणययानसुार आवश्यक ती काययवािी 
करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
िणििली (जज.शसांधदुगुय) तालुक्यात सािेिी नां १ शाळेच्या तनलेिन  

झालेल्या इमारतीसाठी प्रशासनाििून तनधी शमळणेबाबत 

(९३) *  २५९७७   श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कणकवली (जज.शसींधुिगुय) तालुक्कयातील १२० वषे जनु्या साकेडी नीं १ िाळेच्या 
ननलेखन झालेल्या इमारतीसाठी प्रिासनाकडून ननधीची तरतिू केली जात 
नसल्याने ग्रामस्थाींनी व सिर िाळेतील ववद्यार्थयांच्या पालकाींनी प्रिासनाला 
हिनाींक २ ऑक्क्ोबर, २०१६ रोजीपयतं ननधी उपलब्ध करून िेण्याची मागणी 
केली असल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तयािरम् यान ननिियनास आले, िे 
खरे काय, 
(२) असल्यास, या कालावधीत िाळेच्या नवीन इमारतीला ननधी मींजूर न 
केल्यास मुलाींना िाळेत न पाठववण्याचा ठराव ग्रामसभेत घेण्यात आला आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने ननणयय घेऊन सिर िाळेची नवीन इमारत 
उभारण्याकररता ननधीची तरतिू करण्याबाबत कोणती काययवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद तािि े: (१) िोय, 
(२) याबाबतचा ग्रामसभेचा ठराव प्राप्त झालेला नािी. 
(३) जजल्िा वावषयक योजनेंतगयत िाळा सन २०१६-१७ मध्ये वगयखोल्या 
बाींधकामासाठी मींजूर झालेल्या अनिुानामधनू साकेडी नीं.१ िाळेकरीता ०२ 
वगयखोल्याींचे बाींधकाम प्रस्ताववत करण्यात आलेले आिे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
िसई (जज.पालघर) तालुक्यातील शाळाांच्या तनिृष्ट्ट बाांधिामाबाबत 

(९४) *  २५९४०   श्री.सुजजतशसांह ठािूर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई (जज.पालघर) तालुक्कयात सवय शिक्षण अशभयानाींतगयत बाींधण्यात 
आलेल्या िाळाींची कामे ननकृष् िजायची बाींधनू यात गैरव्यविार केल्याचे मािे 
ऑक्क्ोबर, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान मा.मुख्यमींत्री मिोियाींना ननवेिन सािर 
करण्यात आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, वसई तालुक्कयात सवय शिक्षण अशभयानाींतगयत सन २००७-२००८ 
मध्ये २४ वगय खोल्याचे बाींधकाम झाले असून यासाठी एक को्ी साठ लाख 
रुपयाींचा ननधी खचय करुनिी ियननय गळके छत, उखडलेल्या फरिा, तु् लेल्या 
खखडक्कया यामुळे वगायत अींधार, शभींतीना गेलेले तड,े कािी हठकाणी तर बाींबूचा 
हिलेला ्ेकू अिाप्रकारे ननकृष् िजायचे काम केलेल्या िाळाींमध्ये ववद्याथी शिक्षण 
घेत आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, तयात काय 
आढळून आले, तद्नुसार यास जबाबिार असणा-या व्यक्कतीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािि े: (१) िोय. 
(२) व (३) यासींिभायत चौकिी सुरु असून तयाअनुषींगाने पढुील काययवािी करण्यात 
येणार आिे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
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त्र्यांबिेश्िर (जज.नाशशि) येथे सांतपीठ स्थापन िरणेबाबत 

(९५) *  २४३६१   श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय साांस् िृतति िायय मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) त्रयींबकेश्वर, (जज.नाशिक) येथे सींतपीठ स्थापन करण्याबाबत नाशिक 
जजल्ह्यातील लोकप्रनतननधीींनी मािे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा तयािरम्यान 
िासनाकड ेमागणी केलेली आिे, िे खरे आिे काय,  
(२) असल्यास, उपरोक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती 
काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािि े: (१) अींित: खरे आिे. 
     श्री.सींतशे्रषठ ननवतृतीनाथ समाधी सींस्थान त्रयींबकेश्वर, या सींस्थेस 
त्रयींबकेश्वर येथे सींतपीठ मींजूर करण्याबाबत नाशिक जजल्ह्यातील 
लोकप्रनतननधीींनी हिनाींक ८ जनू, २०१६ च्या ननवेिनान्वये मागणी केली आिे. 
(२) व (३) िासनाने पैठण येथे सींतपीठ स्थापन केले असून ते कायायजन्वत 
करण्याची काययवािी सुरु आिे. तया दृष्ीने “सींतपीठ योजना” िा ववषय 
साींस्कृनतक कायय ववभागाकडून उच्च व तींत्र शिक्षण ववभागाकड े िस्ताींतरीत 
करण्याची काययवािी सुरु आिे. अिा पररजस्थतीत राज्यात अन्यत्र सींतपीठ सुरु 
करण्याचा वा सींतपीठ सुरु करण्यात सींस्थाींना मान्यता िेण्याची बाब िासनाच्या 
ववचाराधीन नािी. 

----------------- 
राज्यातील मदरसाांचे आधतुनिीिरण िरण्याबाबत 

(९६) *  २४५३२   श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १८०० मिरसाींपैकी १४३ मिरसाींचे आधुननकीकरण करण्याची 
परवानगी कें द्र िासनाने हिलेली असून डॉ. झाकीर िूसेन मिरसा आधनुनकीकरण 
या योजनेंतगयत तयासाठी ननधी िेण्यात येणार आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या अल्पसींख्याींक कल्याण सशमतीच्या 
मुख्य सधचवाींच्या अध्यक्षतेखाली हिनाींक २६ ऑगस््, २०१६ रोजी वा तयासुमारास 
आयोजजत केलेल्या बठैकीत याबाबत चचाय करुन आढावा घेण्यात आला, िे िी 
खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, उक्कत मिरसाींच्या आधुननकीकरणाचे स्वरुप काय आिे, तयासाठी 
ककती ननधी उपलब्ध झाला आिे व तयाचे ववननयोजन किाप्रकारे केले जात आिे, 
तयातनू किाप्रकारे कामे पार पाडण्यात येत आिेत, 
(४) तसेच उवयररत मिरसाींची सद्यजस्थती काय आिे ? 
 
श्री. विनोद तािि े : (१) डॉ झाकीर िुसेन मिरसा आधुननकीकरण योजना 
अल्पसींख्याींक ववकास ववभागाकडून राबववली जाते.  िालेय शिक्षण ववभागामाफय त 
राबववण्यात येणाऱ्या  मिरसामधून गुणवततापूणय शिक्षण िेण्यासाठी (SPQEM) 
योजना िी १००% कें द्र पुरस्कृत योजना आिे. या योजनेअींतगयत सन २००९ ते 
२०१६ पयतं १४३ प्रस्तावाींना कें द्र िासनाकडून प्राप्त अनुिान ववतरीत करण्यात 
आले आिे.  
(२) िे खरे आिे. 
(३) एसपीक्कयूईएम योजनेंतगयत आधनुनक ववभाग िेणे, शिक्षकाींना मानधन िेणे, 
िैक्षखणक प्रशिक्षण िेणे यासाठी मिरसाींना आधथयक सिाय्य िेण्यात येते. सन 
२००९ ते २०१६ पयतं रुपये ४७८.७१ लक्ष इतके अनिुान मिरसाींना ववतरीत 
करण्यात आले आिे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

 

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

िसई (जज.पालघर) येथील ६९ गािातील पाणीपुरिठा योजना पुणय िरण्याबाबत 
 

(९७) *  २५३२८   श्री.आनांद ठािूर, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.हेमांत टिले, अॅि.राहुल 
नािेिर, श्री.नारायण राणे : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजल्ियातील वसई पजश्चमेकडील वाघोली, नवाळे, मिेस, रानगाव, 
आनायळा, नाळे, राजोडी, कामण, िेविळ, बापाणे, ससूनघर आिी ६९ गावाींसाठी 
मिाराषर जीवन प्राधधकरणाच्या काययकारी अशभयींता, ववरार याींना हिनाींक       
१५ डडसेंबर, २००८ रोजी रूपये ८५ को्ीींची वकय ऑडयर िेण्यात आली िोती, िे खरे आिे 
काय, 
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(२) असल्यास, सिर योजनेचे काम २०१० मध्ये पूणय िोणे अपे्क्षत असतानािी 
तीन वेळा मुितवाढ िेवनू व रूपये १०० को्ी खचय करुनिी िी योजना अद्याप 
अपूणायवस्थेत असल्याबाबतचे एक ननवेिन माजी नगरसेवक राजकुमार चोरघे 
याींनी मा. पाणीपुरवठा व स्वच्छता मींत्री, मिाराषर जीवन प्राधधकरण,         
मा.पालकमींत्री, पालघर जजल्िा आिीकड े मािे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा 
तयािरम्यान व ततपवूी मागील ३ वषायपासून साततयाने हिले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्कत प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने सींबींधधत िोषीींववरुध्ि कारवाई करणे तसेच योजनेचे कामे लवकरात 
लवकर कायायजन्वत करण्याबाबत कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िोय. िे अींित: खरे आिे. 
     सिर योजनेची मूळ प्रिासकीय मींजूर ककीं मत रुपये ८५.१६ को्ी आिे. या 
योजनेंतगयत हिनाींक १५ डडसेंबर, २००८ रोजी १) मुख्य जलवाहिनीच्या पहिल्या 
ननवविेची ककीं मत रुपये ६.८५ को्ी इतक्कया रकमेचा कायायिेि िेण्यात आला िोता 
व तयानींतर ववतरण व्यवस्था व जलकुीं भ याींच्या तीन ननवविाींचे कायायिेि 
खालीलप्रमाणे िेण्यात आले. 
 

२) १८ माचय, २०१० रुपये १४.७१ को्ी. 
३) ३० माचय, २०१० रुपये ९.२८ को्ी 
४) ०८ एवप्रल, २०१० रुपये १९.३६ को्ी 

 

     असे एकूण रुपये ५०.२० को्ीींचे कायायिेि िेण्यात आले िोते. तद्नींतर 
मिाराषर जीवन प्राधधकरणाच्या ववनींतीस अनुसरुन सिर योजनेच्या मूळ मींजूर 
ककीं मतीच्या १०% जास्त खचय करण्यास िासन मान्यता िेण्यात आली. तयानुसार 
योजनेची ककीं मत रूपये ९३.६८ को्ी झाली आिे. 
(२) िे अींित: खरे आिे. 
     योजनेच्या कामास तीन वेळा मुितवाढ िेण्यात आली. या योजनेवर 
अद्ययावत रुपये ९०.११ को्ी खचय झालेला असून योजनेचे काम ९८% पूणय 
झालेले आिे. 
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(३) योजनेतील ६९ गावाींना वसई ववरार ििर मिानगरपाशलकेच्या अजस्ततवातील 
योजनेतनू ववववध हठकाणी नळ जोडणीद्वारे पाणी पुरवठा करणे प्रस्ताववत आिे. 
सद्य:जस्थतीत ६९ गावाींपैकी ५२ गावे िी वसई ववरार ििर मिानगरपाशलका 
िद्दीत समाववष् झालेली आिेत. तयापकैी सातीवली, नागळे बीलालपाडा, गो्क्षवरे, 
जुचींद्र, चींिनसार, शिरगाींव, माींडवी, धचखलडोंगरी व बोळीींज या १० गावाींना 
मिानगरपाशलकेमाफय त पाणीपरुवठा सुरु आिे. 
     उवयररत गावाींना वसई ववरार ििर मिानगरपाशलकेस ९२.०० ि.ल.शल. 
पाण्याचा तु्वडा असल्याने मनपाची प्रगतीपथावर असलेली नगरोतथान 
अशभयानाींतगयत वाढीव १०० ि.ल.शल. पाणीपुरवठा योजना (सुयाय उद्भ ाव ्प्पा-३) 
पूणय झाल्यावर वसई ववरार ििर मिानगरपाशलका पाणी उपलब्ध करुन िेणार 
आिे. वन खातयाच्या परवानगीमुळे याींस ववलींब लागला आिे. याबाबत वसई 
ववरार ििर मिानगरपाशलकेकडून पाठपुरावा सुरु आिे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
राज्यातील शशक्षिेतर िमयचाऱ्याांच्या सुधाररत आिृततबांध 
सशमतीच्या अहिालाची अांमलबजािणी िरण्याबाबत 

(९८) *  २३८४९   श्री.नारायण राणे, श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि े:  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४९६२ ला ददनाांि २२ माचय, २०१६ रोजी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शिक्षकेतर कमयचाऱ्याींचा सुधाररत आकृनतबींध जाहिर करण्यासाठी 
नेमलेल्या मा.आयकु्कत याींच्या अध्यक्षतेखालील सशमतीने अिवाल िेऊन िीड 
वषायचा कालावधी िोऊनिी तयाची अींमलबजावणी झाली नसल्याचे मािे ऑगस््, 
२०१६ मध्ये वा तयािरम्यान ननिियनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास मागील १३ वषायपासून शिक्षकेतर कमयचारी भरतीवर बींिी असल्याने 
िाळाींचे प्रिासन, स्वच्छता व ववद्याथी गुणवततेवर पररणाम झाला आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्कत प्रकरणी िासनाने सिर अिवालाची अींमलबजावणी 
करण्याबाबत तसेच शिक्षकेतर कमयचाऱ्याींच्या भरतीवरील बींिी उठववण्याबाबत 
कोणती काययवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
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श्री. विनोद तािि े: (१), (२) व (३) मा.आयुक्कत (शिक्षण) याींच्या अध्यक्षतेखालील 
सशमतीने शिक्षकेतर कमयचाऱ्याींच्या सुधाररत आकृतीबींधाबाबत सुचववलेल्या 
शिफारिीनसुार सद्यजस्थतीत राज्यातील िाळाींमधील मींजूर पिे, काययरत पिे 
तसेच मींजूर करावयाची पिे, आधथयक भार व सैननक िाळाींसाठी स्वतींत्र आकृतीबींध 
याबाबतची एकबत्रत माहिती सािर करण्याच्या सूचना क्षबेत्रय कायायलयास िेण्यात 
आल्या आिेत. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नािी. 

----------------- 
  
विधान भिन :     उत्तमशसांग चव्हाण 
नागपूर.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवय सवय प्रकक्रया मिाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात येत आिे. 

मुद्रण: िासकीय मुद्रणालय, नागपूर. 


