
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, हदनाांि २० माचच, २०१७ / फाल्गुन २९, १९३८ ( शिे ) 
 

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

 

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

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ९५ 
------------------------------------- 

राज्यात डाळीांच्या दराांिर तनयां्रशण ठेिण्याबाबत 

(१) *  २९६१२   श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३५४० 
ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय 
अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) वाशी (नवी मुींबई) येथील घाऊक अन्नधान्य बाजारात दररोज चार हजार 
क्वी्ं लच्या दरात तुरदाळीचे दर प्रततककलो रुपये ६० झाले असल्याचे माहे 
डिसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुगिाळ रुपये ६५ ते ८०, उिीद िाळ रुपये ८० ते १०० व 
चनािाळ अजनूही रुपये १२० ते १३० ककलोच आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन तुरिाळीचे दर 
तनयींत्रणात ठेवण्यासोबतच मूगदाळ, उिीददाळ तसेच चनािाळीचे दर 
सवशसामान्याींना सोयीच्या दरात उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) होय. 
(२) कृवि उत्पन्न बाजार सममती वाशी याींच्या अहवालानसुार माहे डिसेंबर, २०१६ 
मध्ये मनहना अखेरीस मुगिाळ प्रततककलो दर रुपये ५८ ते ६४, उिीदिाळ प्रतत 
ककलो दर रुपये ७६ ते ९४ व चनािाळ प्रततककलो दर रुपये ११८ ते १२५ इतका 
होता. 
(३) राज्यात िाळीींचे दर तनयींत्रत्रत ठेवण्यासाठी, िाळीींवरील दर तनयींत्रक 
कायद्याचा मसुदा मींत्रीमींिळाच्या मान्येतनींतर कें द्र शासनाकि े मान्यतेसाठी 
पाठववण्यात आलेला आहे. 
     शासनाने नदनाींक २८/१२/२०१५ च्या शासन तनणशयान्वये अ.मु.स.(कृवि) 
याींच्या अध्यक्षतेखाली दर तनयींत्रण सममती गठीत करण्यात आली असून 
िाळीींच्या दराबाबत वेळोवेळी बैठका घेऊन आढावा घेण्यात येत आहे. 
     राज्यात िाळीींचे दर तनयींत्रत्रत ठेवण्याच्या दृकष्कोनातून सवश कजल्हाधधकारी 
याींनी त्याींचे स्तरावर त्याींच्या कजल््यातील सवश सींबधधत ककरकोळ व घाऊक 
व्यापारी तसेच आयातदार याींच्या तनयममतपणे बैठका घेऊन आवश्यक त्या 
उपाययोजना करण्याबाबत तसेच जीवनावश्यक वस्त ूअधधतनयम, १९५५ अींतगशत 
साठा तनबधंाची का्ेकोरपणे अींमलबजावणी करण्याबाबत शासनाच्या नदनाींक  
१६/०४/२०१६ व नदनाींक २०/०६/२०१६ च्या पत्रान्वये सवश क्षते्रत्रय कायाशलयाींना 
सूचना देण्यात आल्या आहेत.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील शारररीि शशक्षिाांना न्याय देण्याबाबत 
(२) *  २६७८६   प्रा.अतनल सोले, श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शारररीक मशक्षण या ववियाच्या मशक्षकाींची नववन भरती रद्द करून 
सदरहू भरती मानधन तत्वावर करणार असल्याचा शासन तनणशय नदनाींक       
१४ डिसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास शालेय मशक्षण व कििा ववभागाने घोवित 
केल्याचे तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील बी.पीएि, एम.पीएि, बी.एि सारखे उच्च  मशक्क्ष त 
असणा-या यवुकावर उपासमारीची वेळ आल्याने सदर शासन तनणशय 
अन्यायकारक असून उपरो्त शासन तनणशय रद्द करण्याबाबत मा. मींत्री, शालेय 
मशक्षण व कििा व मा.कें द्रीय मींत्री, मानव सींसाधन ववकास, भारत सरकार, नवी 
नदल्ली याींना लोकप्रतततनधीींनी माहे ऑ््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास लेखी 
पत्र नदले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर शासन तनणशयात 
सुधारणा करुन शारररीक मशक्षकाींना न्याय देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) असे तनवेदन शासनास प्राप्त झाल्याचे आढळून आले नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
शालेय शशक्षण विभागाच्या अर्चसांिल्पात तनधीची तरतदू िरण्याबाबत 

(३) *  २६७७५   श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने मागील काही विाशपासून शालेय मशक्षण ववभागाच्या अथशसींकल्पात 
कमी तनधीची तरतदू करीत असल्याचे तसेच उ्त तनधीपैकी ४० ््के खाजगी 
शाळाींवर खचश केला असल्याचे चाइल्ि राई्स ॲण्ि य ू(िाय) आणण से्ं र फॉर 
बजे्, गव्हनशन्स अँि अकाींऊन्त्रबमल्ी (सीबीजीए) या सींस्थाींनी काढलेल्या 
सवेक्षणात नदनाींक ११ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदशशनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासकीय माध्यममक शाळाींवर कमी तनधी खचश केला जात 
असल्याने माध्यममक शाळाींमधील शैक्षणणक अवस्था दयतनय झाली असून 
ववद्यार्थयांचे प्रमाण कमी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शासकीय माध्यममक 
आणण उच्च माध्यममक शाळा सुरु करुन ववद्यार्थयानंा चाींगले मशक्षण देण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) राषरीय माध्यममक मशक्षा अमभयान कायशिमामधून शासकीय शाळाींना 
आवश्यक भौततक सुववधाींकररता सहाय्य, मशक्षक प्रमशक्षण तसेच शासकीय व 
अनदुातनत शाळाींसाठी आयसी्ी प्रयोगशाळा आदी सहाय्य नदले जाते. तसेच, 
शासन तनणशय नदनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१६ नुसार गुणवत्ता वाढीकररता माध्यममक 
शाळाींसाठी प्रगत शकै्षणणक महाराषर कायशिम सुरु करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील िररष्ट्ठ महाविद्यालयातील प्राचायाांना सुधाररत िेतनशे्रणी देण्याबाबत 

(४) *  ३०१९४   श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय उच् च ि तां्रश 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वररषठ महाववद्यालयातील प्राचायांना नदनाींक १ जानेवारी, २००६ 
पासून रुपये ४३,००० ची सुधाररत वेतनशे्रणी देण्याबाबत व त्याींचे सेवातनवतृ्तीचे 
वय ६५ विे करण्याबाबत शासनाने कोणता तनणशय घेतला आहे, 
(२) असल्यास, शासनाने घेतलेल्या तनणशयाचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी चौकशी करुन शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े : (१) व (२) अकृवि ववद्यापीठे व सींलकननत उच्च व तींत्र 
मशक्षण ववभागाच्या तनयींत्रणाखालील महाववद्यालयातील प्राचायांचे ककमान वेतन 
ववद्यापीठ अनदुान आयोगाच्या मशफारशीनुसार  रुपये ४३,०००/- करण्याबाबतच्या 
प्रस्तावावर ववत्त ववभागाने नदलेल्या अमभप्रायानसुार प्राचायश पदाींसाठी अनुभवाच्या 
अ्ीींच्या मुद्याींवर ववद्यापीठ अनदुान आयोगाचे अमभप्राय मागववण्यात आले 
आहेत. ववद्यापीठ अनदुान आयोगाकिून अद्याप अमभप्राय अप्राप्त आहेत. 
     नदनाींक १२ जुलै, २०१६ च्या शासन तनणशयान्वये राज्यातील आनदवासी, 
िोंगराळ व ग्राममण भागातील उच्च व तींत्र मशक्षण ववभागाच्या तनयींत्रणाखालील 
अकृवि ववद्यापीठे, सींलकननत शासकीय सींस्था/महाववद्यालये, अशासकीय 
अनदुातनत महाववद्यालये इत्यादी मधील प्राचायाचें तनयत वयोमानानुसार 
सेवातनवतृ्तीचे वय ६० वरुन ६५ विे सरसक् करण्यात आलेले आहे. उवशररत 
क्षेत्रातील प्राचायांच्या तनयतवयोमानानुसार सेवातनवतृ्तीच्या वयोमयाशदेत ६० वरुन 
६५ विे करण्याबाबत नदनाींक ०५ माचश, २०११, नदनाींक २३ नोव्हेंबर, २०११ व 
नदनाींक २३ फेब्रुवारी, २०१२ च्या शासन तनणशयातील तरतूदी कायम ठेवण्यात 
आलेल्या आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील शशधापत्र्रशिाांच्या आधार शसडीांगचे िाम पूणच िरण्याबाबत 

(५) *  २९३५४   श्री.पररणय फुिे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५३३१ ला हदनाांि 
१५ माचच, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय अन्न सुरक्षा अधधतनयम, २०१३ अींतगशत समाववष् नसलेल्या परींत ु
लक्ष्य तनधाशररत सावशजतनक ववतरण व्यवस्थेंतगशत पवूी लाभ घेत असलेल्या 
१७७.१९ लक्ष लाभार्थयांना राज्यातील मशधापत्रत्रकाींच्या आधार मसिीींगचे काम पूणश 
झाल्यानींतर अन्नधान्याचा लाभ देण्याबाबतचा शासन तनणशय नदनाींक १५ 
जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास तनगशममत करण्यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, बोगस लाभाथी वगळून पात्र व योनय लाभार्थयांनाच उ्त 
योजनेद्वारे स्वस्त दरात धान्य पुरवठा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रकियेंतगशत 
राज्यातील मशधापत्रत्रकाच्या आधार मसिीींगचे काम पूणश करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) होय.  
(२) सावशजतनक ववतरण व्यवस्थेचे सींगणकीकरण प्रकल्पाींतगशत नदनाींक         
१८ मे, २०१६ रोजीच्या शासन तनणशयान्वये लाभार्थयांचे आधार िमाींक, मोबाईल 
िमाींक व बकँ खाते िमाींक PDS Database मध्ये सींकमलत करण्यात येत 
आहेत. लाभार्थयांच्या आधार िमाींक नोंदणीकररता क्षेत्रत्रयस्तरावर कॅम्पचे 
आयोजन करण्यात आले. तसेच शासन स्तरावरुनही इतर आवश्यक सवश प्रयत्न 
करण्यात येत आहेत. सद्यकस्थतीत, राषरीय अन्नसुरक्षा अधधतनयम अींतगशत 
राज्यातील ७ को्ी १६ हजार लाभार्थयांपकैी ६.१० को्ी लाभार्थयांचे आधार 
मसिीींग पूणश झाले असून उवशररत आधार मसिीींगबाबतची कायशवाही प्रगतीपथावर 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
शसरसाळा (जज.बीड) येर्ील िक्फ मालमत्तेिर अततक्रमण झाल्याबाबत 

(६) *  २९३७८   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, 
श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत : सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मसरसाळा (कज.बीि) येथील सव्हे ि.२२६ व १८२.२७ गुींठे व्फ मालमत्तेवर 
झालेले अततिमण व करारनामे यावर फौजदारी कारवाई करण्याबाबत कजल्हा 
व्फ अधधकारी, बीि याींनी माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान नो्ीस 
काढली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरील व्फ 
मालमत्तेची होत असलेली वविी, अततिमण व करारनामे रद्द करण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) अशींत: खरे आहे. दगाश हजरत शख फरीदोदीन तवकली 
कब्रस्तान व मस्जीद, या व् फ सींस्थेची मौजे मसरसाळा, ता.परळी, कज.बीि येथे 
२५२ एकर जमीन ही व्फ मालमत्ता आहे. यापकैी जनेु सव्हे ि.१३४ व १३५ व 
आताचे ग् ि.१९२ पकैी ७ आर, ग् ि.१९३ पकैी ९६ आर, ग् ि.१९७ पकैी २ 
हे््र ९८ आर, ग् ि.२०० पैकी १ हे््र १५ आर, ग् ि.२०२ पकैी ९५ आर, 
ग् ि.२०३ मध्ये १ हे््र ८१ आर या व्फ जममनीींच्या ७/१२ उताऱ्यामध्ये 
अनधधकृतपणे काही खाजगी इसमाींची नावे नोंदववण्यात आली असून सदर व्फ 
जममनीचे बेकायदेशीर खरेदी वविी करण्यात आल्या ववियी प्राप्त झालेल्या 
तिारीस अनुसरुन कजल्हा व्फ अधधकारी, बीि याींनी त्याींच्या नदनाींक 
२२/९/२०१५ च्या पत्रान्वये व्फ अधधतनयम, १९९५ च्या कलम ५४ नुसार 
कायशवाही सुरु करण्याववियीची नो्ीस सींबींधधतावर बजावली आहे.  
(२) सदर व्फ मालमत्तेच्या ७/१२ उताऱ्यावर तहमसलदार परळी (वै) याींनी 
फेरफार ि.३४७५ अन्वये “प्रततबींधधत सत्ता प्रकार” अशी नोंद घेतलेली आहे. 
सद्य:कस्थतीत ७/१२ उताऱ्यावर नोंदववण्यात आलेल्या अनधधकृत इसमाींची नावे 
कमी करण्याववियीची कायशवाही उपववभागीय अधधकारी, परळी (वै) याींच्यास्तरावर 
सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िुलाबा किल्ल्याची (ता.अशलबाग, जज.रायगड) दरुिस्र्ा झाल्याबाबत 

(७) *  २८१००   श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय साांस् िृतति िायच मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कुलाबा ककल्ल्याची (ता.अमलबाग, कज.रायगि) दरुवस्था झाली असून 
ककल्ल्याच्या पिलेल्या त्बींद्याींच्या दरुुस्तीची सुरु असलेली कामे अवशध् 
अवस्थेत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कुलाबा ककल्ला पाहण्यासाठी देश-ववदेशी पयश् क भे्ी देत असून 
त्याींना मुलभूत सुववधाींपासून वींधचत राहावे लागत असल्याने सदर ककल्ल्याच्या 
दरुूस्तीसाठी व पयश् काींच्या मुलभूत सुववधेसाठी शासनाकिून आवश्यक असलेल्या 
तनधीची उपलब्धता करण्यात येणार आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू तनधी कधीपयतं ममळणे अपेक्क्षत आहे ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
     हा ककल्ला राषरीय सींरक्क्षत स्मारक असून तो भारतीय पुरातत्व सवेक्षण 
मींिलाच्या अधधपत्याखाली आहे. याबाबत अधधक्षक, पुरातत्वववद् भारतीय पुरातत्व 
सवेक्षण, मींिळ कायाशलय, मुींबई याींच्याकिून प्राप्त मानहती नुसार या ककल्ल्याच्या 
जतन-दरुुस्तीचे पनहल्या ्प्प्यातील काम पूणश केले असून त्या अींतगशत पायवा्ा, 
सुलभ शौचालये तसेच नदशादशशक फलक या मूलभूत सुववधा देण्यात आल्या 
आहेत. दसुऱ्या ्प्प्यातील काम पुढील आधथशक विी सुरु करण्यात येणार असून 
उवशररत मुलभूत सुववधा तनमाशण करण्याचे काम या ्प्प्यात करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज् यातील प्रार्शमि, माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि शशक्षण ि शशक्षिेतर 

िमचचाऱयाांना िॅशलेस िाडाचची योजना लागू िरण्याबाबत 

(८) *  २८४८०   श्री.िवपल पाटील, श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २१७६१ ला हदनाांि २१ जुलै, २०१६ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महाराषर पोलीस कु्ुींब आरोनय योजने प्रमाणे राज् यातील 
प्राथममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक मशक्षण व मशक्षकेतर कमशचाऱ्याींना 
वैदयकीय खचाशची देयके मींजूर करण्याच्या प्रकियेऐवजी कॅशलेस कािाशची 
साववत्रीबाई फुले - फाततमा शेख आरोनय कु्ुींब योजना लागू करण्याबाबतचा 
तनणशय शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजना लागू करण्यासींदभाशत नहवाळी अधधवेशन, 
२०१४ मध्ये घोिणा करण्यात येवनूही अद्याप कायशवाही झाली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) राज्यातील मशक्षक-मशक्षकेतर कमशचाऱ् याींना कॅशलेस आरोनय 
योजना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
मुांबई ि ठाणे येर्ील महाविद्यालयातील प्राचायाांची 

बेिायदेशीरररत्या तनयुक्ती िेल्याबाबत 

(९) *  २८०३२   प्रा.जोगेन्र ििाड,े श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई व ठाणे येथील १८ महाववद्यालयातील प्राचायांची तनयु्ती करताींना 
तनयमाींचे पालन झाले आहे की नाही याची चौकशी करण्याचे आदेश मा.उच्च 
न्यायालयाने उच्च व तींत्रमशक्षण ववभाग तसेच मुींबई ववद्यापीठाला नदल्याचे 
तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाववद्यालय व प्राचायाबंाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले, तद्नुसार चौकशीअींती ककती व कोणत्या 
महाववद्यालयातील प्राचायाशच्या तनयु्त्या बेकायदेशीरररत्या करण्यात आल्या 
आहेत, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी अन्यायग्रस्त उमेदवाराींना प्राचायश पदी तनयु्ती 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी नदनाींक ०५/०१/२०१७ रोजी नदलेल्या 
आदेशाच्या अनुिींगाने मुप््ा सींघ्नेने शासनास नदनाींक १८/०१/२०१७ रोजी त्याींचे 
तनवेदन सादर केले. सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने नदलेले आदेश व 
याधचकाकत्यांचे तनवेदन ववचारात घेऊन प्रकरणाची प्रकरणतनहाय सखोल 
तपासणी करुन त्याबाबतच्या स्वयींस्पष् अमभप्रायासह वस्तुकस्थतीदशशक अहवाल 
शासनास सादर करण्याच्या सूचना मशक्षण सींचालक (उच्च मशक्षण), पुणे याींना 
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देण्यात आल्या आहेत. त्याप्रमाणे मशक्षण सींचालक (उच्च मशक्षण), पुणे 
याींच्याकिून अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर त्याची तपासणी करुन महाववद्यालयातील 
प्राचायांच्या तनयु्त्याबाबत शासनस्तरावर उधचत तनणशय घेण्याची कायशवाही 
करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई विद्यापीठातील पररक्षाांमधील गैरप्रिार रोखण्याबाबत 

(१०) *  २८१८२   श्री.सुजजतशसांह ठािूर : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या पररक्षा सुरू असताना वगश खोल्यामध्ये कॉपी म्ेररअल 
सापिणे, कें द्र प्रमुख गैरहजर, उत्तरपत्रत्रकेवर कें द्राचा मश्का व पयशवेक्षकाची सही 
नसणे, ओळखपत्रावर सींबींधधत महाववद्यालयाच्या नावाचा मश्का, प्राचायाशची सही 
नसणे, बैठक िमाींकाची नोंद नसणे, आदी गैरप्रकार होत असल्याचे भरारी 
पथकाद्वारे नदनाींक २१ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदशशनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पररक्षा तनयींत्रकाचे तसेच प्र-कुलगुरूचे पद रर्त असल्याने, 
पररक्षा वेळेत होत नसून तनकाल जानहर होण्यास ववलींब होत असल्याने हजारो 
ववद्यार्थयांचे नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार ववद्यापीठातील गैरप्रकार ्ाळण्यासाठी, कॉपी 
करण्यास प्रततबींधक करण्यासाठी ववद्यापीठाच्या दोिी अधधकारी व 
कमशचाऱ् याींववरूध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.   
(३) पररक्षाींचे तनकाल वेळेवर जाहीर करण्यासाठी मुींबई ववद्यापीठाने वेळोवेळी 
पररपत्रके तनगशममत केली असून सींबींधधताींना सूचना नदलेल्या आहेत.  
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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परभणी येर्ील पुरिठा विभागाच्या गोदामातनू धान्याचा अपहार झाल्याबाबत 

(११) *  २९४१२   श्री.सुतनल तटिरे, अॅड.जयदेि गायििाड :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २५४९४ ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : 
सन्माननीय अन् न, नागरी परुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) परभणी येथील पुरवठा ववभागाच्या गोदामातून रेशन दकुानासाठी वा्प 
केलेल्या धान्यामध्ये झालेल्या ४ को्ी ९७ लाख रुपयाींच्या अपहाराप्रकरणी 
शासनाने केलेली चौकशी पूणश झाल्याचे तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चौकशीचे स्वरुप काय आहे तसेच चौकशीच्या अनुिींगाने दोिी 
अधधकारी व कमशचारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१), (२) व (३) पुरवठा आयु्त कायाशलय, मुींबई याींच्या 
पथकाने केलेल्या गोदाम तपासणी अहवालानुसार सावशजतनक ववतरण 
व्यवस्थेंतगशत ववतरीत करावयाच्या अींदाजे ४ को्ी ९७ लाख ६९ हजार ९२९ रुपये 
एवढया ककीं मतीच्या अन्नधान्याचा परभणी येथील शासकीय गोदामातनू अपहार 
झाल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये तनदशशनास आली आहे. 
     सदर प्रकरणात नदनाींक १३/८/२०१६ रोजी गु.र.नीं. ३०५/१६ अन्वये गुन्हा 
दाखल करण्यात आला असून एकूण १६ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
तसेच या प्रकरणी श्री.अतनल आींबेराव, गोदामपाल परभणी, श्री.मस.बी. पाींचाळ, 
नायब तहमसलदार (पुरवठा) परभणी, श्री.सींतोि रुईकर, तहमसलदार, परभणी,  
श्री.नदलीप कच्छवे, कजल्हा पुरवठा अधधकारी, परभणी याींना तनलींत्रबत करण् यात 
आले आहे. सदर प्रकरणाचा पुढील तपास सुरु आहे. 

----------------- 
मुांबईतील हृदय वििाराच्या रुगणाांना जीिनदान देणारे 

स्टेंट जादा किां मतीत विित असल्याबाबत 
(१२) *  २९०७४   श्री.रामतनिास शसांह : सन्माननीय अन्न आणण षषध 
प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील हृदय ववकाराच्या रुनणाींना जीवनदान देणारे स् े्ं् जादा 
ककीं मतीमध्ये ववकण्यात येत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, हृदयावरील प्रकियेकररता स् े्ं्चा वापर महत्वाचा असल्याने 
स् े्ं्ची मुळ ककीं मत कमी असताींना ती रुनणालयात येईपयतं जादा ककीं मतीमध्ये 
ववकली जात असल्याने रुनणाींची आधथशक फसवणकू होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानिुींगाने 
रुनणाींना वाजवी दरात स् े्ं् उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) कें द्र शासनाने त्याींच्या नदनाींक १३ फेब्रवुारी, २०१७ 
च्या आदेशान्वये काडि शयाक स् े्ं्च्या ककीं मतीवर तनयींत्रण आणले आहे. नदनाींक   
१३ फेब्रुवारी, २०१७ नींतर नमुद ककीं मतीपेक्षा जास्त ककीं मत आकारण्यात येत 
असल्याच्या ०३ तिारी अन्न व औिध प्रशासनास प्राप्त झाल्या होत्या. 
तपासाअींती त्या तिारीत तर्थय नसल्याचे आढळून आले.   
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.    
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.    

----------------- 
राज्यातील १०० शाळाांना आांतरराष्ट्रीय दजाच देण्याबाबत 

(१३) *  २८६४६   श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.शरद रणवपसे :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २४५३० ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १०० शाळा पढुील दोन विाशत आींतरराषरीय दजाशच्या 
करण्यासींदभाशत शासनाकिून प्रयत्न सुरु असून त्यासाठी कें त्रब्रज ववद्यापीठासोबत 
कृती आराखिा करण्याची सुरु करण्यात आलेली कायशवाही पूणश झाली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, तयार केलेल्या कृती आराखियाचे स्वरुप काय आहे व त्यानुसार 
राज्यभरातील कोणत्या शाळाींचा समावेश करण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शाळाींचा ववकास 
होण्यासाठी तनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) व (३) प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन असल्याने प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 

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

उल्हास नदी प्रदषुण मुक्त िरण्याबाबत 

(१४) *  २९०७७   श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंर पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्रीमती विद्या 
चव्हाण :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २०९२४ ला हदनाांि २१ जुलै, २०१६ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कजशत (कज.रायगि) येथनू वाहणारी उल्हास नदी मोठया प्रमाणात प्रदवुित 
झाली असून सदर पररसरात दगुधंी पसरली आहे तसेच उल्हासनगर (कज.ठाणे) 
येथील कीं पन्या रासायतनक साींिपाण्यावर योनय प्रकिया न करता प्रदवूित पाणी 
ठाणे कजल्हयातील उल्हास नदीत सोित असल्याचे वनश्ती पयाशवरण सींस्थेच्या 
माहे डिसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, साींिपाणी सोिताना कोणत्याही प्रकारची प्रकिया न केल्याने 
उल्हास नदी प्रदवूित झाल्याने कल्याण-िोंत्रबवली महानगरपामलका, उल्हासनगर 
महानगरपामलका आणण कुळगाव-बदलापूर नगरपामलका यासह महाराषर 
औद्योधगक ववकास महामींिळ आणण महाराषर प्रदिूण तनयींत्रण मींिळ याींना दोिी 
ठरवून हररत लवादाने १०० को्ी रुपयाींचा दींि जानहर केला असून राज्याच्या 
मुख्य सधचवाींनी यासींदभाशत लवादासमोर प्रततज्ञापत्र सादर केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाशत वस्तुकस्थती काय आहे व सींबींधधताींनी दींिात्मक 
कारवाईला सामोरे जावनू उपाययोजना करण्यापवूी मुख्य सधचवाींनी प्रततज्ञापत्र 
देण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कजशत तसेच 
उल्हासनगर येथनू वाहणाऱ्या उल्हास नदीचे होत असलेले प्रदिूण रोखण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) नागरी साींिपाण्यामुळे उल्हास नदीचे प्रदिूण होत आहे 
ही वस्तूकस्थती आहे. 
(२) व (३) अ) मा.राषरीय हररत लवाद, पुणे याींनी नदनाींक २/७/१५ रोजी नदलेल्या 
आदेशानुसार पाच औद्योधगक सामातयक साींिपाणी प्रकिया सींस्था व स्थातनक 
स्वराज्य सींस्था (उल्हासनगर महानगरपामलका, कल्याण-िोंत्रबवली महानगरपामलका, 
कुळगाींव-बदलापूर व अींबरनाथ नगरपामलका) याींना रुपये १०० को्ी र्कम जमा 
करण्याचे तनदेश नदले होते. 
ब) तथावप, मा.उच्च न्यायालयाच्या नदनाींक १९/८/२०१५ व तद्नींतर मा.सवोच्च 
न्यायालयाच्या नदनाींक ३०/०६/२०१६ रोजीच्या तनणशयानुसार रुपये १०० को्ी तनधी 
जमा करण्यास स्थधगती नदली आहे. तसेच मा.राषरीय हररत लवाद, पुणे याींनी 
नदनाींक १४/९/२०१६ रोजी नदलेल्या आदेशाच्या अनिुींगाने या नदी काठावरील 
महानगरपामलका, नगरपामलका मधनू तनघणाऱ्या साींिपाण्यावर प्रकिया 
करण्यासाठी कालबध्द कायशिम ठरवनू त्याची सद्य:कस्थती दशशक अहवाल 
शपथपत्राद्वारे मा.मुख्य सधचव याींनी सादर केले. 
(४) उल्हास नदीचे प्रदिूण रोखण्याबाबत खालील कायशवाही करण्यात आली. 

 महाराषर औद्योधगक ववकास महामींिळ, सींबींधधत स्वराज्य सींस्था, 
सामुतयक औद्योधगक साींिपाणी प्रकिया कें द्र (सीईन्पी) व महाराषर 
प्रदिूण तनयींत्रण मींिळ याींच्यामाफश त कालबध्द कायशिम तयार करण्यात 
आलेला असून त्याची अमलबजावणी होत आहे. 

 उपरो्त उपाययोजनाींची अींमलबजावणी करण्यासाठी ववभागीय आयु् त, 
कोकण ववभाग याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती गठीत केली आहे. 

 सदर सममतीच्या कामाकाजाचा आढावा मा.मुख्य सधचव याींच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत उच्चस्तरीय सममतीकिून वेळोवेळी घेण्यात येतो. 

(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील मुजस्लम समाजाला आरक्षण देण्याबाबत 
 

(१५) *  २६७६४   श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमररशभाई पटेल, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सततश चव्हाण : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २३७४६ ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : 
सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मुकस्लम समाजाच्या आधथशक आणण सामाकजक पररकस्थतीत 
सुधारणा व्हावी यासाठी मुकस्लम समाजाला आरक्षण देण्याबाबत शासनाच्या 
ववचाराधीन असलेल्या बाबीवर तनणशय घेण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तनणशयाचे स्वरुप काय आहे, तद्नुसार कोणती कायशवाही करण्यात 
आली वा येत आहे, तसेच त्याचे थोि्यात स्वरुप काय आहे, 
(३) तसेच न्यायमुती सच्चर, रींगनाथ ममश्रा आयोग, िॉ.महेमुदरू रहेमान आयोग 
याींनी मुकस्लम समाजातील आधथशक, सामाकजक व शकै्षणणक दृष्या मागासलेपणाची 
दखल घेऊन मुकस्लम समाजास आरक्षण व इतर सोयी सुववधा देण्याबाबतच्या 
मशफारशी केलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मुकस्लम समाजास 
वरील ततन्हीही क्षेत्रात व्हुकूम काढून आरक्षण व इतर सोयी सुववधा देण्याबाबत 
शासन स्तरावरुन कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) सामान्य प्रशासन ववभाग, नदनाींक ९ जुलै, २०१४ 
रोजीच्या अध्यादेशाद्वारे मुकस्लम समाजातील एकूण ५० मागास घ्काींना 
नोकरीमध्ये व शैक्षणणक सींस्थेमध्ये प्रवेशासाठी ५% आरक्षण देण्यात आले होते. 
     याबाबत मा.उच्च न्यायालयामध्ये याधचका दाखल करण्यात आल्या होत्या. 
मा.उच्च न्यायालयाने  नदनाींक १४ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी अींतररम तनणशय नदला 
आहे व सदर अींतररम आदेशाव्दारे शासकीय व अनदुातनत शैक्षणणक सींस्थेमध्ये 
प्रवेशासाठी नदलेले आरक्षण अबाधधत ठेवण्यात आले आहे. परींतु खाजगी ववना 
अनदुातनत सींस्थाींमधील प्रवेश व शासकीय सेवेतील भरतीसाठी नदलेल्या 
आरक्षणाला स्थधगती नदली आहे. 
     परींतु सदर अध्यादेशाचे नदनाींक २३ डिसेंबर, २०१४ पयतं कायद्यात रुपाींतर 
न झाल्याने सदर अध्यादेश व्यपगत झाला आहे.            
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(३) होय. 
(४) मुकस्लम समाजासाठी आरक्षणाची बाब मा.उच्च न्यायालयात अींततम 
तनणशयासाठी प्रलींत्रबत आहे. याबाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या अींततम तनणशयानुसार 
आवश्यक ती कायशवाही करण्यात येईल.        
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िसई (जज.पालघर) पांचायत सशमतीत पाणी पुरिठयात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

(१६) *  २९९०४   श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर : 
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) वसई (कज.पालघर) येथील कसराळी, फणसपािा व तलावपाींिा या गावाींमधील 
पाणी ी्ंचाई दरू करण्यासाठी सन २००७-०८ मध्ये पींचायत सममतीने ्ँकरने 
केलेल्या पाणीपुरवठयामध्ये तत्कालीन ग्ववकास अधधकारी, ववस्तार अधधकारी, 
ग्रामीण पाणीपुरवठा ववभागातील मलवपक याींनी लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार 
केल्याचे पींचायत सममतीच्या लेखापरीक्षण अहवालातनू माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, वसईतील धगरीज ्ोकीपािा येथे कजल्हाधधका-याींचे आदेश नसतानाही 
्ँकरने पाणीपुरवठा करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधत दोिीींववरुध्द 
कारवाई करुन ्ँकर पाणीपुरवठा गैरव्यवहाराची र्कम वसूल करण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
     स्थातनक तनधी लेखा ववभागाच्या सन २००७-०८ लेखा परीक्षण 
अहवालामध्ये ॅ्ंकरने पाणीपुरवठा करण्याच्या कामाबाबत आक्षेप नोंदववण्यात 
आलेले आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) सदर प्रकरणी मुख्य कायशकारी अधधकारी, कजल्हा पररिद, पालघर याींचे आदेश 
ि.पाकजप/पापुवव/आस्था-१/वशी०९/२०१७, नदनाींक १६/०१/२०१७ अन्वये उपमुख्य 
कायशकारी अधधकारी (पाणी व गुणवत्ता) कजल्हा पररिद, पालघर याींची चौकशी 
अधधकारी म्हणनू नेमणकू करण्यात आलेली असून चौकशी अहवाल अप्राप्त आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
शसांहगड ि राजगड (जज.पुणे) किल् ल्याांच्या सांिधचन 
िामात िां ्रशाटदाराांिडून अतनयशमतता झाल्याबाबत 

(१७) *  २८२३८   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप :   
सन्माननीय साांस् िृतति िायच मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मसींहगि व राजगि (कज.पुणे) ककल् ल्याींच्या सींवधशन कामात कीं त्रा्दाराकिून 
अतनयममतता झाल्याने कामे थाींबववण्यात आल्याचे माहे डिसेंबर, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर ककल्ल्याींवर सदोि 
कामे केलेल्या कीं त्रा्दाराकिून दींि वसूल करण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
     मसींहगि ककल्ला या  राज्य सींरक्क्षत स्मारकाच्या जतन-दरुुस्ती कामात 
अतनयममतता असल्याची तिार मा.आमदार भीमराव तापकीर याींनी          
मा.कजल्हाधधकारी, पुणे याींच्याकि ेकेल्यानींतर मा.कजल्हाधधकारी, पुणे याींच्यामाफश त 
इींकजतनअरीींग कॉलेज, पुणे येथील तज्ञाींची एकसदस्यीय सममती तनयु्त करण्यात 
आली. सदर सममती तज्ञाींने प्रत्यक्ष पाहणीनींतर मसींहगि ककल्ल्याच्या       
जतन-दरुुस्ती कामात अतनयममतता आढळून आल्याचा अहवाल              
मा.कजल्हाधधकारी, पुणे याींना सादर केल्यानींतर सदर काम थाींबववण्यात आले. 
(२) ववभागाने कीं त्रा्दारास काळया यादीत ्ाकले असून मसींहगि ककल्ला, कज.पुणे 
या राज्य सींरक्क्षत स्मारकावरील आजपयतं झालेल्या कामाचे पूणश देयक सींबींधधत 
कीं त्रा्दारास अदा करण्यात आले नसल्याने दींि वसूल करण्यात आलेला नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िैजापूर (जज.षरांगाबाद) तालुक्यात स्िस्त धान्य दिुानात 
ताांदळाचा िाळाबाजार होत असल्याबाबत 

(१८) *  २९१६१   श्री.सुभाष झाांबड : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वैजापूर (कज.औरींगाबाद) तालु्यात स्वस्त धान्य दकुानातनू अन्नसुरक्षा, 
अींत्योदय योजना व शतेक-याींसाठी दरमहा ववतरीत होणा-या पाच ्न ताींदळाचा 
काळाबाजार होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्वस्त धान्य दकुानात होणा-या काळाबाजाराची शासनाने चौकशी 
केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, त्यानुसार काळाबाजार करणाऱ्या 
दोिीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) हे खरे नाही.  
      तथावप, नदनाींक २०/१/२०१७ रोजीच्या दैतनक लोकमत व दैतनक भास्कर 
या वतृ्तपत्रामध्ये प्रमसध्द झालेल्या बातमीच्या अनुिींगाने कजल्हा पुरवठा 
अधधकारी, औरींगाबाद व नायब तहमसलदार (पुरवठा), वैजापुर याींनी चौकशी केली 
असता अन्नधान्याचा अपहार झाला नसल्याचे तनदशशनास आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील स्िस्त धान्य दिुाने बायोमेहरि िरण्याबाबत 

(१९) *  २७४८३   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंर पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्रीमती जस्मता िाघ :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३१६३ ला हदनाांि २८ जुलै, २०१६ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ५१ हजार स्वस्त धान्य दकुाने बायोमेनरक करण्यासाठी धान्य 
दकुानाींत पॉई् ऑफ सेल अथाशत पॉश ममशन प्रणाली बसववण्याचा तनणशय 
शासनाने माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) होय. लाभार्थयाशची बायोमेनरक ओळख प्वनू मशधावस्तूींचे 
ववतरण करण्याचा तनणशय राज्य शासनाने नदनाींक १८ मे, २०१६ रोजीच्या शासन 
तनणशयान्वये घेतला आहे. तद्निुींगाने, माहे माचश, २०१७ मध्ये राज्यातील ९ 
कजल््याींतील १०६९३ रास्तभाव दकुानाींमध्ये POS मशीन बसववण्यात येत असून 
उवशररत कायशवाही प्रगतीपथावर आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई, ठाणे, नाशशि, बुलढाणा येरे् बनािट सौंदयच 
प्रसाधने ि षषधाांचा साठा जप्त िेल्याबाबत 

(२०) *  २९८८१   श्री.रविांर फाटि : सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह ठाणे, नामशक, बुलढाणा येथे सापिलेल्या बनाव् सौंदयश प्रसाधने 
आणण बनाव् औिध साठयावर अन्न व औिध प्रशासन ववभागाने (एफिीए) 
कारवाई केल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उ्त कारवाईत ककती ककीं मतीचा साठा जप्त करण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बनाव् सौंदयश प्रसाधने व 
औिध उत्पादकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) अन्न व औिध प्रशासनाच्या अधधका-याींनी  
मुींबई, ठाणे, नामशक, बुलढाणा या नठकाणी धािी ्ाकून सुमारे रुपये २ को्ी, ६० 
लाख ककीं मतीचा बनाव् सौंदयश प्रसाधनाींचा तर अींदाजे रुपये २३ हजार ककीं मतीचा 
बनाव् औिधाचा साठा जप्त केला आहे. त्याचबरोबर ठाणे येथे औिधे व 
जादू् ोणादी उपाय (आक्षपेाहश जानहराती) कायद्यातील तरतदूीींचे उल्लींघन केल्याने 
दोन वेगवेगळ्या नठकाणी धािी ्ाकून अींदाजे रुपये १० लाख ककीं मतीचा 
आयुवेदीक औिधाींचा साठा जप्त केला आहे. 
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(३) मुींबई येथील धािीप्रकरणी कीं पनीच्यावतीने कॉपीराई् ॲ््, १९६७ मधील 
कलम ५१ व ६३ च्या उल्लींघनाबाबत पायधुनी पोलीस स््ेशन, मुींबई येथे प्रथम 
खबर अहवाल ि. ०४/२०१७, नदनाींक १७/०१/२०१७ रोजी नोंदववलेला आहे. 
प्रशासनाच्या नदनाींक १८/०१/२०१७ च्या पत्रान्वये सदरच्या आरोपीींनी औिधे व 
सौंदयश प्रसाधने कायद्यातील कलमाींचे उल्लींघन केल्याने या कायद्यातील 
तरतुदीींचाही समावेश त्याींच्याववरूध्द पायधनुी पोलीस स््ेशन, मुींबई येथे दाखल 
करण्यात आलेल्या प्रथम खबर अहवाल ि.०४/२०१७ यात करावा अशी ववनींती 
करण्यात आली आहे. 
     नामशक येथील धािीप्रकरणी बनाव्ी औिधाींच्या सींदभाशत मालेगाव पोलीस 
स््ेशन येथे प्रथम खबर अहवाल ि.००९८ नदनाींक १४/१०/२०१६ रोजी नोंदववण्यात 
आला आहे. 
     इतर दोन नठकाणच्या प्रकरणी तपास सुरू असून, तपास पूणश होताच 
तनयमानुसार पढुील कारवाई करण्यात येईल.  
 (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई विद्यापीठात बोगस पदव्याांचा िाळाबाजार होत असल्याबाबत 

(२१) *  २९८२७   श्री.तानाजी सािांत : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठातील बोगस पदव्याींचा गैरव्यवहार बींद करण्यासाठी पदवी 
प्रमाणपत्राींवर ‘’्युआर’’ कोिचा वापर करण्यात येणार असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच, मुींबई ववद्यापीठातनू गेल्या विशभरात सुमारे ९०० बोगस पदव्याींचे 
अनधधकृतपणे वा्प झाल्याची प्रकरणे तनदशशनास आली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बोगस पदववका 
धारकाींवर कारवाई करुन पदवी प्रमाणपत्रावर ‘’्युआर’’ कोिचा वापर 
करण्यासींदभाशत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 



21 

(३) जानेवारी, २०१७ मध्ये पार पिलेल्या दीक्षाींत समारींभात साधारणत: १,७५,००० 
प्रमाणपत्राींवर “्यआुर” कोिचा वापर करुन ववद्यार्थयानंा पदव्या प्रदान करण्यात 
आल्या आहेत.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 

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

राज्यातील अिृषी विद्यापीठाांनी स्नाति ि स्नातिोत्तर 
अभ्यासक्रमािररता स्रश पध्दतीत बदल िरण्याबाबत 

(२२) *  २७२४४   श्री.शमतेश भाांगडडया, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय उच् च ि 
तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अकृिी ववद्यापीठाींनी स्नातक व स्नातकोत्तर अ्यासिमाकररता 
सत्र पध्दती (semester pattern) सुरु केली असून सत्र पध्दती अ्यासिमामुळे 
ववद्याथी, महाववद्यालये व ववद्यापीठाींवर परीक्षेचा भार वाढणार आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सत्र परीक्षा पध्दतीमुळे प्राध्यापकाींना अ्यासिम पूणश करणे 
बींधनकारक असून काही महाववद्यालयाींमध्ये मींजूर प्राध्यापकाींची पदे रर्त 
असून, या पदाींवर अींशकालीन मशक्षक ववद्यार्थयांना मशकवीत असून अींशकालीन 
मशक्षकाींना अ्यासिम तनकश्चत वेळेत पूणश करण्याचे कोणतेही बींधन नसल्यामुळे 
ववद्यार्थयांचे शैक्षणणक नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सत्र परीक्षा पध्दतीत 
बदल करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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राज्यात शकै्षणणि िषच २०१७ मध्ये इयत्ता सातिी ि नििीचा  
अभ्यासक्रम बदलण्याच्या तनणचयाबाबत 

 

(२३) *  २७७५५   श्री.रामराि िडिुते, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंर पाटील, श्री.अतनल भोसले, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.जगन्नार् शशांदे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शकै्षणणक विश २०१७ मध्ये इयत्ता सातवी व नववीचा अ्यासिम 
बदलण्याचा तनणशय शासनाने माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तनणशयानुसार ववद्यार्थयानंा पुस्तके वेळेत ममळावीत म्हणनू 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१) जनू, २०१६ मध्ये इयत्ता सहावीची पसु्तके बदलण्यात 
आली व जनू, २०१७ मध्ये त्याच मामलकेत इयत्ता सातवीची पसु्तके बदलण्यात 
येत आहेत. दरम्यानच्या काळात इयत्ता सहावी ते दहावी या स्तरावर 
अ्यासिमात सुसूत्रता असावी यादृष्ीने विश २०१७ मध्ये इयत्ता सातवी व 
नववीचा अ्यासिम बदलण्याचा तनणशय घेण्यात आलेला आहे. 
(२) व (३) इयत्ता सातवी व नववीच्या पाठ्यपसु्तकाींच्या पुनरशचनेचे काम 
युध्दपातळीवर हाती घेण्यात आले आहे. बालभारती येथे एकूण आठ भािा 
माध्यमाींच्या इयत्ता सातवी व नववीच्या पाठ्यपसु्तकाींचे काम प्राधान्याने हाती 
घेण्यात आले असून, सदर पाठ्यपसु्तके ववद्यार्थयानंा शैक्षणणक विाशच्या 
सुरुवातीलाच उपलब्ध व्हावीत यासाठी सींपूणश तनयोजन करण्यात आले आहे. 
 

----------------- 
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राज्यातील शशक्षिाांच्या विविध प्रलांत्रबत मागण्याांबाबत 
(२४) *  २६८०६   डॉ.अपिूच हहरे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.सततश 
चव्हाण : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
  

(१) राज्यातील नदनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ पवूी सेवेत आलेल्या ववनाअनदुातनत 
शाळा, वगशतुकिया तसेच अनदुातनत शाळा व वगश तकुियावरील कायशरत 
मशक्षकाींना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या 
तनणशयाप्रमाणे शासनाने कायशवाही करण्याबाबत तसेच नदनाींक २८ ऑगस््, २०१५ 
रोजीचा सींच मान्यतेसींबींधीचा शासन तनणशय रद्द करावा या प्रलींत्रबत मागण्याींसाठी 
आींदोलन केल्याचे तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मशक्षकाींच्या प्रलींत्रबत मागण्याींववियी सहानुभूतीपवुशक व सत्वरतेने 
तनणशय घेण्यात येईल असे आश्वासन शासनाने नदल्याने नदनाींक १८ ते २० 
जानेवारी, २०१७ रोजीचे आींदोलनही स्थधगत करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्रीय कमशचाऱ् याींप्रमाणे राज्यातही सातव्या वेतन आयोगाच्या 
मशफारशी नदनाींक १ जानेवारी, २०१६ पासून लागू करा, नववन अींशदायी 
तनवतृ्तीवेतन योजना रद्द करा, मनहलाींना दोन विाशची बाल सींगोपन रजा मींजुर 
करावी, तनवतृ्तीचे वय ६० करावे, मशक्षक-मशक्षकेतराींची रर्त पदे तात्काळ 
भरावीत, नदनाींक २८ ऑगस््, २०१५ रोजीचा सींच मान्यतेसींबींधीचा तनणशय रद्द 
करावा, अततरर्त मशक्षकाींचे वेतन समायोजन होईपयतं सुरु ठेवावे, इ. मागण्या 
मशक्षक सींघ्नाींकिून सातत्याने करण्यात येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने प्रलींत्रबत मागण्याींच्या अनिुींगाने 
कोणता तनणशय घेतला वा घेण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) व (५) मशक्षण सींचालनालय तसेच शासन स्तरावर सींघ्नाींचे पदाधधकारी 
याींच्या वेळोवेळी बैठका घेण्यात आल्या आहेत. प्रस्ततु मागण्यापकैी काही 
मागण्या धोरणात्मक असल्याने त्यासींदभाशत शासन स्तरावर आवश्यक कायशवाही 
सुरु आहे. 

----------------- 
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राज्यातील शशक्षि ि शशक्षिेतराांच्या र्कित िेतनाबाबत 
(२५) *  २७१०५   श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंर पाटील, श्री.अतनल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.सुतनल तटिरे, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.जगन्नार् शशांदे, श्री.खिाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.सततश चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-  
  

(१) प्रगत शकै्षणणक महाराषराच्या जानहराती करणा-या शासनाकि ेठाणे, मुींबईसह 
राज्यातील मशक्षक व मशक्षकेतराींचे ववववध प्रलींत्रबत प्रकरणाींतील सुमारे ३४ को्ी 
रुपये थककत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी मशक्षण सधचवाींच्या कायाशलयासमोर धरणे आींदोलन 
करण्याचा इशारा नदला असून मशक्षण ववभागाने याची दखल घेऊन मशक्षकाींची 
रानहलेली थकबाकी देण्यासाठी शासन तनणशय जानहर केल्याचे नदनाींक ५ जानेवारी, 
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन तनधी उपलब्ध करुन 
मशक्षकाींचे व मशक्षकेतराींचे थकीत र्कम देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१) ठाणे, मुींबईसह पूणश राज्यातील माध्यममक व उच्च 
माध्यममक मशक्षक व मशक्षकेतर कमशचाऱ्याींची एकूण ३१.४९ को्ी रुपये एवढी 
र्कम थकीत आहे. 
(२) यासींदभाशत लेखी तनवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली होती. तथावप, नदनाींक 
५ जानेवारी, २०१७  रोजी वा त्यासुमारास कोणताही शासन तनणशय तनगशममत 
करण्यात आलेला नाही. 
(३) शासनाच्या नदनाींक २४ जुन, २०१५ च्या शासन तनणशयान्वये वेतन 
अनदुानाच्या थकबाकीसींदभाशत गठीत करण्यात आलेल्या चौकशी सममतीच्या प्राप्त 
अहवालाच्या अनुिींगाने शासन स्तरावर कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई विद्यापीठाने इस््रशायलच्या चार विद्यापीठाांबरोबर 
सामांजस्य िरार िेल्याबाबत 

 

(२६) *  २७२२७   श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबई ववद्यापीठाने इस्त्रायलचे चार ववद्यापीठ तसेच बेन गुररयन 
ववद्यापीठ याींच्यासोबत नदनाींक १७ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
सामींजस्य करार केले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उपरो्त सामींजस्य कराराींचे स्वरुप काय आहे व त्याचा लाभ 
मुींबई ववद्यापीठ व ववद्यार्थयांना कशाप्रकारे होणार आहे, 
(३) असल्यास, उ्त कराराींची अींमलबजावणी केव्हापासून होणे अपेक्क्षत आहे व 
सदर करारात ककती तनधीची तरतूद करण्यात आली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मुींबई व इस्त्रायल या ववद्यापीठाींच्या करारान्वये या ववद्यापीठाींमध्ये 
ववद्याथी व मशक्षक याींना ले्चर, सेममनार याींना हजेरी लावण्याबरोबरच सींशोधन 
सहकायाशचीही सींधी ममळणार आहे.  सदर करारान्वये मुींबई व इस्त्रायलच्या 
ववद्यापीठातील ववद्याथी सींयु्तपणे पी. एच. िी. पदवी प्राप्त करु शकतील. या 
करारात सींशोधन सानहत्याचा ववतनमय करण्याच्या तरतदुीींचा समावेश आहे तसेच 
ववद्याथी नहत आणण शैक्षणणक गुणवत्ता न्कवून अधधकाधधक सींशोधनावर भर 
देऊन ववद्यापीठ मागशिमण करणार आहे. 
(३) सदर कराराींची अींमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. या करारान्वये 
वेळोवेळी व आवश्यकतेनुसार तनधीची तरतदू केली जाते.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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मुांबईतील खाजगी शाळा ि महाविद्यालयाांिडून तनयमबाह्य शुल्ि आिारून 
विद्यार्थयाांची फसिणिू होत असल्याबाबत 

(२७) *  २७६०४   श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.सुजजतशसांह ठािूर, श्रीमती 
जस्मता िाघ, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील खाजगी शाळा व महाववद्यालयाींकिून स्वच्छता देखभाल खचश, 
कजमखाना, लायब्ररी शुल्क इत्यादी खचश दाखवून तनयमबा्य शुल्क ववद्यार्थयाकंिून 
आकारण्यात येत असल्याचे तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववद्याथी व पालकाींच्या आधथशक फसवणकूीला प्रततबींध 
घालण्याच्या दृष्ीने ‘फी इींडिया’ (फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्यकेुशन) हे अॅप 
सुरु करण्यात आले असून अॅपवर महाववद्यालयाची स्वच्छता, देखभाल खचश, 
कजमखाना, ग्रींथालय शुल्क, ओळखपत्र वा्पावेळी व बारावी पररक्षचेे ऑनलाईन 
अजश भरताना ववद्यार्थयानंा होत असलेला आधथशक ताण तसेच काही शाळा 
एनजीओला मदत म्हणनू ववद्यार्थयाकंिून पैसे घेत असल्याच्या अनेक तिारी 
प्राप्त झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उ्त खाजगी शाळा व महाववद्यालयाींकिून मशक्षकाींना पाचव्या 
वेतन आयोगानुसार वेतन ममळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उ्त प्रकरणी अपॅवर आलेल्या तिारी फोरमच्यावतीने मशक्षण 
उपसींचालकाींकि े माींिण्यात आल्या असून तनयमबा्य शुल्क आकारून 
ववद्यार्थयांची फसवणकू करणाऱ्या खाजगी शाळा व महाववद्यालयाींवर तनयींत्रण 
ठेवण्याकररता शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) तनयमबा्य शुल्काच्या तिारीींचे तनराकरण करण्यासाठी महाराषर शकै्षणणक 
सींस्था (शुल्क ववतनयमन) अधधतनयम २०११ मधील तरतदूीनुसार ववभागीय शुल्क 
तनयामक सममती गनठत करण्यात आली आहे. सदर सममतीसमोर प्राप्त तिारीींचे 
तनराकरण करण्याची कायशवाही चालू आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे येर्ील इांरायणी नदीतील प्रदषूण रोखण्याबाबत 

(२८) *  २६९२९   श्री.अतनल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.किरण पािसिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ६९३४ ला हदनाांि १७ जुलै, २०१५ 
रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  दाभाि े (ता.तळेगाींव, कज.पुणे) येथील आींबी वराळे गावाच्या हद्दीतील 
औद्योधगक क्षेत्रातील कारखान्याचे रासायतनक पाणी तसेच ग्रामपींचायतीचे दवूित 
साींिपाणी इींद्रायणी नदीत सोिल्यामुळे नदीतील पाण्यास दगुधंी येऊन नदीचे 
पाणी जलचर प्राणी व मानवी आरोनयास धोकादायक झाल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन इींद्रायणी नदीच्या पाण्यात 
रासायतनक पाणी व साींिपाणी सोिणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्याींत 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
(२) मौजे आींबी वराळे, ता.मावळ या गावाच्या हद्दीमधनू पररसरातील औद्योधगक 
साींिपाणी तसेच गावाचे घरगुती साींिपाणी इींद्रायणी नदी पात्रात सोिले जात नाही. 
     सदर क्षेत्रात दोन उद्योगाींमधून सुमारे ०.५ दशलक्ष मल्र औद्योधगक 
साींिपाण्याची तनममशती होते. त्यापैकी एका उद्योगाने साींिपाण्यावर प्रकिया 
करण्यासाठी साींिपाणी प्रकिया उभारली असून प्रकिया केलेले साींिपाणी उद्योग 
आवारातील  बागबगीच्यासाठी वापरण्यात येते. तसेच, दसुऱ्या प्रकल्पाचे साींिपाणी 
सदरील औद्योधगक क्षेत्रामधील सामाईक साींिपाणी प्रकिया कें द्रात पढुील 
पुनप्रशकिया व ववल्हेवा्ीसाठी पाठववण्यात येते. 
     ग्रामपींचायतीमधुन तयार होणाऱ्या साींिपाण्यावर प्रकिया करण्यासाठी यींत्रणा 
उभारणेबाबत महाराषर प्रदिुण तनयींत्रण मींिळाने ग्रामपींचायतीस पत्र नदले आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील आयसीटी शशक्षिाांना िायम सेिेत सामािून घेण्याबाबत 
 

(२९) *  २९२७६   श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.पररणय 
फुिे, श्री.िवपल पाटील, आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.जगन्नार् शशांदे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्ता्रशय 
सािांत : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
  

(१) शासनाच्या दलुशक्षामुळे ग्रामीण भागातील ववद्याथी आयसी्ी मशक्षकाींअभावी 
सींगणक मशक्षणापासून वींधचत असल्याचे नदनाींक २ जानेवारी, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासन पुरस्कृत आयसी्ी योजना शासनाने सन २००८-२००९ 
या सालापासून अनदुातनत सुरू केली असून एन.आय.्ी., आय.एल.एफ.एस., 
कोअर एज्युकेशन त्रबलाश, शु्ला या खाजगी कीं पन्याच्या माध्यमातनू राज्याींमध्ये 
८ हजार सींगणक कक्ष तयार करण्यात आले असून या योजनेस एका कक्षासाठी 
१२.५ लाख खचश शासनाने केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उ्त योजनेअींतगशत बी.ओ.्ी. तत्वावर कीं पन्याच्यावतीने कायम 
सेवेत सामावनू घेण्यासाठी कायशरत सींगणक मशक्षकाींनी महाराषर राज्य श्रममक 
महासींघाच्यावतीने नदनाींक १०/१२/२०१४, नदनाींक ०८/०६/२०१५, नदनाींक १२ व  
१३/१०/२०१५ रोजी नागपूर व मुींबई येथे आींदोलने केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कीं त्रा्ी सींगणक मशक्षकाींचा ५ विाशचा करार सींपल्याने शासनाने 
माध्यममक शाळाींमधील लाखो रुपये खचश करुन तयार केलेली आयसी्ी लॅब 
ववनावापर असल्याने शाळा व १६ लाख ववद्याथी सींगणक मशक्षणापासून वींधचत 
झाले असून आय्ीसी मशक्षक बेरोजगार झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार मशक्षकाींना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय     
आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५) आयसी्ी ही कें द्र पुरस्कृत योजना असून राज्यात Built, 
Own, Operate and Transfer (BOOT MODEL) तत्वावर ५ विे 
कालावधीसाठी तनववदेद्वारे तनयु् त करण्यात आलेल्या ऑपरे्सशद्वारे राबववण्यात 
येते. तनववदेनुसार तनविण्यात आलेल्या ऑपरे्सश याींच्यासमवेत झालेल्या 
करारनाम्यातील कलम ८.५ नुसार ऑपरे्रद्वारा तनयु् त करण्यात आलेल्या 
सींगणक तनदेशकाींना शासन सेवेत सामावनू घेण्याचा तसेच कायम सेवेचे फायदे 
घेण्याचा कोणताही अधधकार असणार नाही. सींगणक तनदेशक हे ऑपरे्सश 
याींच्यातफे तनयु् त कमशचारी आहेत. 

----------------- 
राज्यातील शाळाांमध्ये विविध स्पधाच आणण टॅलेंट सचचच्या 

नािाखाली शुल्ि घेऊन स्पधाच परीक्षा घेतल्याबाबत 

(३०) *  २९६०८   श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह राज्यभरातील शाळाींमध्ये ववववध स्पधाश आणण ्ॅलें् सचशच्या 
नावाखाली भरमसाठ शुल्क आकारून खाजगी सींस्थामाफश त स्पधाश परीक्षा घेण्यात 
येतात, परींतु शासनाने पुरस्कृत केलेल्या स्पधाश परीक्षाींव्यततरर्त कोणत्याही 
स्पधाश परीक्षाींची स्ती न करण्याची सूचना शाळाींना माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान नदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी आतापयतं ककती शाळाींवर कारवाई करण्यात 
आली आहे, 
(३) असल्यास, या तनणशयाची अींमलबजावणी कशा प्रकारे करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) याबाबत तिार प्राप्त झालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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राज्यात प्लाजस्टि वपशव्याांच्या िापरािर तनबांध आणण्याबाबत 

(३१) *  २८४२६   श्री.रामहरी रुपनिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५८८३ ला 
हदनाांि २२ माचच, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय 
पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर प्रदिूण तनयींत्रण मींिळाला ५० मायिॉनपेक्षा कमी जािीच्या 
प्लाकस््क वपशव्याचे उत्पादन करणा-या कारखान्याींववरुध्द किक कारवाई 
करण्याचे तनदेश मा. पयाशवरण मींत्री याींनी माहे डिसेंबर, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान नदल्याचे तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्लाकस््कच्या वापरामुळे 
आरोनयास धोका तनमाशण होत असल्याने प्लाकस््कच्या वपशव्याींवर तनबधं आणनू 
जनजागतृी मोहीम राबववण्याकररता कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) महाराषर प्रदिूण तनयींत्रण मींिळामाफश त राज्यातील प्रत्येक प्रादेमशक कायाशलय 
स्तरावर प्लास््ीक कॅरी बॅग उत्पादन करणा-या कारखान्याींची तपासणी 
करण्याकरीता स्वतींत्र पथके तयार केली असून तपासणीमध्ये दोिी आढळणा-या 
कारखान्याींवर कारवाई करण्यात येते. तपासणीमध्ये आतापयतं ३० कारखान्याींचे 
उत्पादन बींद करण्याचे आदेश देण्यात आलेले असून ४ उद्योगाींवर पयाशवरण 
सींरक्षण कायद्याींतगशत ख्ले दाखल करण्यात आलेले आहेत. 
      प्लास््ीक वपशव्याींच्या सींदभाशत महाराषर प्रदिूण तनयींत्रण मींिळामाफश त 
वतृ्तपत्राींच्या माध्यमातून जनजागतृी करण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील िमी पटसांखयेची अशभयाांत्र्रशिी महाविद्यालये बांद िरण्याबाबत 

(३२) *  २७१०७   श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडत, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अतनल भोसले, श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय 
उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात ३६७ अमभयाींत्रत्रकी आणण ३८८ व्यवस्थापन ववियक अ्यासिम 
मशकववणाऱ्या ववनाअनदुातनत महाववद्यालयाींमध्ये ३० ््के पेक्षा कमी प्सींख्या 
असलेल्या महाववद्यालयाींना बींद करण्याची प्रकिया अणखल भारतीय तींत्रमशक्षण 
पररिदेने सुरु केल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमभयाींत्रत्रकी, व्यवस्थापन, वैद्यकीय औिध तनमाशण व्यवस्थापन, 
मशक्षण शास्त्र इत्यादी शाखाींमध्ये ववद्यार्थयाचंी सींख्या गेल्या ५ विाशपासून कमी 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार आनदवासी भागातील ववद्यार्थयांची गैरसोय न 
करता तनणशयाची अींमलबजावणी करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
      तथावप, व्यावसातयक अ्यासिमाच्या सींस्थेमध्ये ज्या अ्यासिमात गत 
५ विाशत ३० ्््यापेक्षा कमी प्रवेश झाले असल्यास सदर अ्यासिम बींद 
करण्याची तरतदू अणखल भारतीय तींत्रमशक्षण पररिदेने माहे जानेवारी, २०१७ 
मध्ये शकै्षणणक विश २०१७-१८ साठी प्रमसध्द केलेल्या ॲप्रुवल प्रोसेस हॅण्ि 
बुकमध्ये करण्यात आली आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे 
(३) व (४) अमभयाींत्रत्रकी व तत्सम व्यावसातयक सींस्था/अ्यासिम सुरु ठेवणे/बींद 
करणे याबाबतची कायशवाही ही अणखल भारतीय तींत्रमशक्षण पररिदेच्या अधधकार 
कक्षतेील बाब आहे.    

----------------- 
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राज्यातील शाळाांना पायाभूत सुविधा ि शशक्षि उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
(३३) *  २८२७६   आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.सुजजतशसांह ठािूर, श्री.नारायण 
राणे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.जनादचन चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्र ििाड,े 
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मशक्षक आणण शैक्षणणक सानहत्यापेक्षा पायाभूत सुववधाींच्या तनममशतीसाठी 
आणण देखभालीसाठी सवाशधधक खचश होत असताींनाही राज्यातील सहा कजल्हयात 
बालह्क अमभयान व िाय या स्वयींसेवी सींस्थेने केलेल्या १२७ शाळाींच्या 
सवेक्षणात ६४ शाळाींमध्ये १ ली ते ४ थी साठी दोन वगश खोल्या, १८ शाळाींमध्ये 
५ खोल्या, ९४ ््केपकैी ४ शाळाींमध्ये ग्रींथालय नसणे, ६ कजल््यात १५० मींजूर 
पदाींपैकी फ्त १०१ मशक्षकाींची पदे भरण्यात आली असणे, २८ ््के शाळात 
वपण्याच्या पाण्याची सोय नसणे, ९० ््के शाळाींमध्ये शौचालयाींसाठी पाण्याची 
सोय नसणे, २९ ््के शाळाींना कोणत्याही प्रकारचे कुीं पन नसल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान “असर” सींस्थेच्या पाहणीतनू तनदेशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार या सवेक्षणातील शाळाींना पायाभूत सुववधा उपलब्ध 
करुन मशक्षकाींच्या रर्त जागा भरण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
     िाय या स्वयींसेवी सींस्थेने राज्यातील शाळाींचे सवेक्षण केले आहे. तसेच 
असरचा अहवाल जानेवारी, २०१७ मध्ये प्रमसध्द झाला आहे. दोन्ही सींस्थाींनी 
राज्यातील सवश कजल्हयातील शाळाींचे सवेक्षण केले आहे. तथावप राज्यातील सहा 
कजल्हयात १२७ शाळाींच्या सवेक्षणाचा अहवाल प्राप्त नाही.   
(२) राज्यातील स्थातनक स्वराज्य सींस्थाींच्या व शासकीय शाळाींना बालकाींचा 
मोफत व स्तीच्या मशक्षणाचा अधधकार अधधतनयम, २००९ नुसार आवश्यक 
वगशखोल्या, वपण्याचे पाणी, स्वच्छतागहृ, कुीं पण इ. भौततक सुववधा तसेच 
शैक्षणणक सुववधा उपलब्ध करण्याबाबत शासनाकिून कायशवाही करण्यात येत 
आहे. बालकाींचा मोफत व स्तीच्या मशक्षणाचा अधधकार अधधतनयम, २००९ 
नुसार प्रत्येक ववद्यार्थयाशस मशक्षण ममळेल याबाबत शासन कन्बध्द आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------------------------- 
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येिला (जज.नाशशि) मध्ये अल्पसांखयाांि समाजातील विद्यार्ी ि 
विद्यार्ीनीिररता िसततगहृ बाांधणेबाबत 

(३४) *  २६९१५   श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) येवला (कज.नामशक) शहरामध्ये उच्च मशक्षण घेणाऱ्या अल्पसींख्याींक 
समाजातील ववद्याथी व ववद्याथीनीकररता वसततगहृ बाींधण्याची मागणी स्थातनक 
लोकप्रतततनधीींनी नदनाींक २५ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास कजल्हा 
प्रशासनाकि ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी चौकशी करुन वसततगहृ बाींधण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) अल्पसींख्याींक समाजातील उच्चमशक्षण घेणाऱ्या मुलीींसाठी राज्यातील प्रत्येक 
कजल्हयात वसततगहृ बाींधण्याची शासनाची योजना आहे. ज्या नठकाणी वसततगहृ 
बाींधावयाचे आहे, त्यानठकाणी उच्चमशक्षणाच्या सुववधा, जवळपासच्या शकै्षणणक 
सींस्था व त्या पररसरातील  अल्पसींख्याकाींची लोकसींख्या इत्यादी बाबी दृष्ीसमोर 
ठेवून नामशक कजल्हयात जागेचा शोध घेण्यात येत आहे. जागेच्या उपलब्धतेनुसार 
वसततगहृ बाींधणेबाबत ववचार करण्यात येईल. 
     नदनाींक २५ ऑगस््, २०१६ रोजीच्या तनवेदनास अनुसरुन कजल्हाधधकारी, 
नामशक याींनी तहमसलदार, येवला याींना सूचना नदलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
इयत्ता १२ िी इां्जी माध्यमातील समाजशास््रशाच्या 

अभ्यासक्रमात चुिीचा मजिूर छापल्याबाबत 

(३५) *  ३००६७   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुतनल तटिरे :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य मशक्षण मींिळाच्या इयत्ता १२ वी इींग्रजी माध्यमातील समाजशास्त्राच्या 
अ्यासिमात कुरुप मुलीमुळे पालकाींना हुींिा द्यावा लागतो याचा समावेश 
करण्यात आला असल्याने मशक्षक व ववद्यार्थयांकिून तीव्र नाराजी व्य्त होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तद्नुसार सींबींधधताींवर कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) राज्यमींिळास पसु्तकातील सदर मजकूर वगळण्याबाबत कळववण्यात 
आले आहे. 

----------------- 
राज्यात िस्तुांिरील छापील एमआरपी किां मतीिर जादा िसुली िरुन  

्ाहिाांची होत असलेली फसिणिू रोखण्याबाबत 
(३६) *  २८९३५   अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.सततश चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ववशेित: मुींबई व ठाणे येथील दकुान, मॉल, मल््ीप्ले्समध्ये 
वस्तुींवरील छापील एमआरपी ककीं मतीवर रूपये एक वा दोन ग्राहकाींकिून 
बेकायदेशीरपणे वसूल करण्यात येत असल्याचे मुींबई ग्राहक पींचायतीच्या 
कायाशध्यक्षाींनी माहे डिसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आणले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने ग्राहकाींची होणारी फसवणकू रोखण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) याप्रकरणी नदनाींक ०४/०१/२०१७ रोजी मुींबई व ठाणे येथे मुींबई ग्राहक 
पींचायतीच्या स्वयींसेवकासमवेत वैधमापन शास्त्र ववभागातफे तपासणी करुन दोिी 
आस्थापनाींववरुध्द एकूण १७ ख्ले नोंदववण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील शमठी नदी दवुषत िरणाऱया अनधधिृत 
िारखान्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(३७) *  २६७१९   श्री.धनांजय मुांड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३८८६ ला हदनाांि 
९ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील ममठी नदी दवुित करणाऱ्या अनधधकृत कारखान्याींवर कारवाई 
करण्याबाबत ववधानसभेमध्ये सन २०१५ च्या पावसाळी अधधवेशनात ताराींककत 
प्रश्न उपकस्थत केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उत्तरात महाराषर प्रदिुण तनयींत्रण मींिळामाफश त ममठी नदीच्या 
प्रदिुणास जबाबदार असलेल्या ९७ कारखान्याींवर उत्पादन बींद करण्याचे आदेश 
बजावण्याची कायशवाही करण्यात आल्याचे मा.पयाशवरण मींत्री याींनी नमुद केले 
होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी कायशवाही होवनूही ९७ कारखान्याींचे उत्पादन सुरू 
असून या कारखान्याींवर शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     सद्य:कस्थतीत ९७ उद्योगाींपकैी ७२ उद्योग बींद आहेत. ३ कारखाने इतरत्र 
स्थलाींतरीत झाले असून उवशररत २२ उद्योग उत्पादनामध्ये बदल करून प्रदिूण 
ववरनहत उत्पादन करीत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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चनाखा (ता.िणी, जज.यितमाळ) येर्ील शालीिाहहना िां पनीतून होणाऱया 
प्रदषुणामुळे वपिाांचे निुसान होत असल्याबाबत 

(३८) *  २८०५०   श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चनाखा (ता.वणी, कज.यवतमाळ) येथील शालीवानहना कीं पनीतनू होणाऱ्या 
प्रदिुणामुळे पररसरातील वपकाींचे नकुसान होवनू शतेकऱ्याींचे आधथशक 
नुकसान झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शालीवानहना कीं पनी 
ववरोधात कारवाई करुन कीं पनीकिून नकुसान भरपाईची वसुली शेतकऱ्याींना 
देण्याकररता कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) प्राप्त मानहतीनुसार सदर कीं पनीने यापवूी विश २०१६ मध्ये ११ शतेकऱ्याींना 
रुपये १,६०,०००/- इतकी मदत नदली होती. तसेच तालुका कृिी अधधकारी याींच्या 
अहवालानुसार, इतर ६ शतेकऱ्याींना मदत देण्याबाबतची कायशवाही चालू असून 
सदर कीं पनीमुळे वपकाींचे कोणतेही नकुसान होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात 
येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नांदरुबार तालुिा क्रीडा सांिुल भूशमपुजन झालेल्या हठिाणी सुरु िरण्याबाबत 

(३९) *  २८९८१   श्री.चांरिाांत रघिुांशी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४६७२ ला 
हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :  सन्माननीय क्रीडा 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरुबार तालुका िीिा सींकुल शासनाच्या धोरणाप्रमाणे गेल्या ९ विाशपवूी 
मींजूर झाले असून त्याचे भूममपुजन नींदरुबार शहरातील जनु्या तहमसल 
कायाशलयाच्या समोरील जागेत झालेले असून सदय:कस्थतीत सींकुलाचे काम 
नींदरुबार शहराबाहेर १५ कक.मी. अींतरावर सुरु करण्यात येणार असल्याचे 
तनदशशनास आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उ्त तालुका िीिा सींकुल भूममपुजन झालेल्याच नठकाणी सुरु 
करण्याबाबतचे तनवेदन लोकप्रतततनधीींनी नदनाींक १८ ऑ््ोबर, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास मा.िीिा मींत्री याींचेकि ेनदले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) नींदरुबार तालुका िीिा सींकुल उभारणी प्रकरणी तनणशय घेण्यासाठी 
तालुका िीिा सींकुल सममतीची बैठक आयोकजत करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 

----------------- 
िशलना (साांताकु्रझ) मुांबई विद्यापीठाच्या उपहारगहृ 

चालिाविरुध्द िारिाई िरण्याबाबत 
(४०) *  २७९२९   अॅड.अतनल परब : हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि 
३ मधील प्रश्न क्रमाांि २११०४ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय 
अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कमलना (साींतािुझ) मुींबई ववद्यापीठाच्या उपहारगहृामध्ये एमआरपीपेक्षा 
जास्त दराने मशतपेय ववकत असल्याची तिार ववद्यार्थयानंी वैधमापन शास्त्र 
ववभागाच्या अधधकाऱ् याींकि ेमाहे डिसेंबर, २०१६ व जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधत उपहारगहृ 
चालकाववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मुींबई ववद्यापीठाच्या कमलना (साींतािुझ) येथील मे.आयसीएसएसआर 
कॅफे्ेररया (मे.गरुिा सपो श् सकव्हशस प्रा.मल.) या आस्थापनेने शीतपेयाची जादा 
दराने वविी केल्याने त्याींच्याववरूध्द ख्ला दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई विद्यापीठाच्या िशलना ि ठाणे िॅम्पस येरे् िसततगहृ बाांधण्याबाबत 

(४१) *  २७६८०   अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील ववद्यार्थयांच्या सोयीसाठी कमलना व ठाणे कॅम्पस येथे प्रत्येकी 
दोन अशा २०० ववद्याथी क्षमतेच्या एकूण ४ वसततगहृाच्या बाींधकामाचे उद्घा्न 
तत्कामलन कुलगुरु याींच्या हस्ते करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या चारही वसततगहृाच्या बाींधकामास सुरुवात झाली नसल्याचे 
तसेच वसततगहृाींच्या कामासाठी कें द्र शासनाच्या समाजकल्याण ववभागाकिून 
शासनास प्राप्त झालेला रुपये १ को्ी ८० लाखाींचा तनधी अद्यापपयतं वापरला 
नसल्याचे नदनाींक १५ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदशशनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तनधी प्राप्त होऊन एकाही वसततगहृाचे बाींधकाम सुरु न केल्याने 
वसततगहृ बाींधकामासाठी प्राप्त झालेला तनधी वेळीच खचश न झाल्यामुळे सवश 
तनधी कें द्र शासनास समवपशत (surrender) करण्यात आल्याचेही तनदशशनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर 
कारवाई करुन वसततगहृाचे बाींधकाम सुरु करण्याच्या दृष ्ीने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींशतः खरे आहे. तत्कालीन कुलगुरु श्री.राजन वेळूकर 
याींच्या हस्ते कामलना पररसरातील वसततगहृाचे भूममपूजन करण्यात आले. तथावप, 
ठाणे पररसरातील वसततगहृाचे भूममपजून करण्यात आले नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफश त सदर कामाच्या ववववध 
मान्यता ववनहत वेळेत प्राप्त न झाल्यामुळे वसततगहृाचे बाींधकाम अद्याप सुरु 
होऊ शकलेले नाही. तथावप, कें द्र शासनास तनधी समवपशत करण्यात आलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील माध्यशमि शाळेतील समुपदेिाांना विशेष प्रोत्साहन भत्ता देण्याबाबत 

(४२) *  २९५२८   श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्ता्रशय सािांत : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पाचव्या वेतन आयोगाींतगशत वेतनशे्रणी लागू करताींना माध्यममक शाळेतील 
समुपदेशकाींना रुपये २००/- चे ववशेि वेतन मान्य करण्यात आले होते, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सहावा वेतन आयोग अींमलात आणताना समुपदेशकाींना ववशेि 
वेतन अथवा वरचा गे्रि पे देण्यात आला नसून माध्यममक शाळेतील ववशेि वेतन 
घेणाऱ्या पयशवेक्षक पदावरील मशक्षकाींना सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेळी वरचा 
गे्रि पे देण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पयशवेक्षक पदावरील 
मशक्षकाींप्रमाणे ५३९ समुपदेशकाींना गे्रि पे देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) व (३) होय, सहाव्या वेतन आयोगानुसार पयशवेक्षक व समुपदेशक याींच्या गे्रि 
वेतनामध्ये तफावत आहे. तथावप, सहावा वेतन आयोग लागू करताींना कोणत्याही 
सींवगाशला ववशेि वेतन अनुजे्ञय ठरववले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील विनाअनुदातनत अशभयाांत्र्रशिी महाविद्यालयातील शशक्षि  
ि िमचचाऱयाांना सहाव्या िेतन आयोगाप्रमाणे िेतन देण्याबाबत 

(४३) *  २८७०३   श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.शरद रणवपसे :   
सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासकीय ककीं वा अनदुातनत अमभयाींत्रत्रकी महाववद्यालयाींतील 
मशक्षक व कमशचाऱ्याींना देण्यात येणाऱ्या सहाव्या वेतन आयोगानुसार राज्यातील 
ववनाअनदुातनत अमभयाींत्रत्रकी महाववद्यालयातील कमशचाऱ्याींना वेतन ममळावे असा 
तनणशय मा.सवोच्च न्यायालयाने नदनाींक ५ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास 
नदला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यात ककती ववनाअनदुातनत अमभयाींत्रत्रकी महाववद्यालये आहेत 
व त्यातील कमशचा-याींना मा.सवोच्च न्यायालयाच्या तनणशयानुसार सहाव्या वेतन 
आयोगाप्रमाणे वेतन ममळावे यासाठी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१)  होय 
(२) राज्यात एकूण ३४६ पदवी ववनाअनदुातनत अमभयाींत्रत्रकी महाववद्यालये असून 
सींलकननत पदवी अ्यासिमाच्या महाववद्यालयातील मशक्षक व कमशचाऱ्याींच्या 
वेतनाच्या बाबी सींबींधधत ववद्यापीठाच्या व अणखल भारतीय तींत्रमशक्षण पररिदेच्या 
अखत्यारीत येत असल्याने याबाबत सींबींधधताींना कळववण्यात येत आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
अन्न ि षषध प्रशासन विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(४४) *  २६७४६   श्री.नारायण राणे, आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच्या आरोनय क्षेत्रातील अन्न व औिध प्रशासन ववभागात १ हजार 
१७६ पदे मींजूर असून केवळ ८११ पदाींची भरती करण्यात आल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववभागातील अधधकारी 
व कमशचारी याींच्या कामाचा ताण लक्षात घेऊन रर्त पदे भरण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) अन्न व औिध प्रशासनामध्ये ग्-अ ते ग्-ि या 
सींवगाशतील ११७६ मींजूर पदाींपकैी ७६८ पदे भरण्यात आलेली आहेत. 
(२)  रर्त पदे पदोन्नतीने/सरळसेवेने भरण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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षरांगाबाद आणण नागपूर येरे् महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी  
विद्यापीठ स्र्ापन िरण्याबाबत 

(४५) *  २८८८६   श्री.सततश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अमरशसांह 
पांडडत, श्री.धनांजय मुांड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १००३५ ला हदनाांि १७ जुलै, 
२०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथे ववधी ववद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी सन २०१० मध्ये 
मान्यता ममळाली असूनही ववधी ववद्यापीठ सुरू झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औरींगाबाद नींतर नागपूर येथे ववधी ववद्यापीठ स्थापन करुन 
त्याची सुरुवात केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मराठवाड्याच्या शकै्षणणक दजाशत भर पािण्यासाठी शकै्षणणक विश 
सन २०१७-२०१८ मध्ये औरींगाबाद येथे ववधी ववद्यापीठ सुरू करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नसून महाराषर राषरीय ववधी ववद्यापीठ मुींबई, 
नागपूर व औरींगाबाद येथे स्थापनेस महाराषर राषरीय ववधी ववद्यापीठ 
अधधतनयम, २०१४ अन्वये मान्यता प्राप्त झाली आहे. 
(२) नागपूर येथे महाराषर नॅशनल लॉ युतनव्हमसश् ी स्थापन करण्याबाबत नदनाींक 
१५ मे, २०१५ रोजी अधधसूचना तनगशममत करण्यात आली असून सदर 
ववद्यापीठाचे शैक्षणणक विश सन २०१६-१७ पासून सुरू झाले आहे. 
(३) सदर कायद्यात भारताचे न्यायमुती ककीं वा त्याींची नामतननदशष् व्य्ती, जी, 
सवोच्च न्यायालयाची वररषठ न्यायाधीश असेल, ती, ववद्यापीठाचे कुलपती 
असतील अशी तरतदू असून महाराषर राषरीय ववधी ववद्यापीठ, औरींगाबाद च्या 
कुलगुरूीं ची नकुतीच तनयु्ती झाली असल्याने शैक्षणणक विश २०१७-१८ पासून 
सदर ववद्यापीठ कायशरत होईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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शासिीय अशभयाांत्र्रशिी ि तां्रशशशक्षण महाविद्यालयात सांगणि ि लॅपटॉप 
खरेदीसाठी तनधीची तरतदू िरण्याबाबत 

(४६) *  २६८८६   श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ७ शासकीय अमभयाींत्रत्रकी व ५१ तींत्रमशक्षण महाववद्यालये 
शासनामाफश त चालववली जात असून, सुमारे तीन हजार सींगणक व लॅप्ॉप 
खरेदीचा प्रस्ताव शासनाकि े प्रलींत्रबत असल्याचे माहे डिसेंबर, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाववद्यालयामध्ये १३४६ सींगणकाींची आवश्यकता असून मागील 
तीन विाशपासून एकही सींगणक खरेदी केला नसल्याने ववद्यार्थयानंा जुन्या 
सींगणकावरच शकै्षणणक अ्यासिम पूणश करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाकिून उ्त महाववद्यालयाींना सींगणक खरेदीसाठी रुपये  
१३ को्ीींची आवश्यकता असून रुपये ८ को्ीींच्या तनधीची तरतदू करण्याकररता 
या अथशसींकल्पात अनदुानात वाढ करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींगणक व लॅप्ॉप 
खरेदीसाठी तनधी मींजूर करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१) तींत्रमशक्षण सींचालनालयाच्या अधधपत्याखालील ववववध 
कायाशलये व शासकीय शकै्षणणक सींस्था याींच्याकररता ४४९० सींगणक खरेदी 
करण्याचा प्रस्ताव ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) नाही. 
(४) तींत्रमशक्षण सींचालनालयाच्या अधधपत्याखालील शासकीय कायाशलये व 
शासकीय शैक्षणणक सींस्थाींना तींत्रमशक्षण सींचालनालयाच्या स्वीय प्रपींजी लेख्यातनू 
४४९० सींगणक उपलब्ध करुन देण्याची मागणी महाराषर मानहती तींत्रज्ञान 
महामींिळाकि े नोंदववण्यात आली आहे. तसेच आधथशक विश २०१७-१८ मध्ये 
यासाठी पुरेशी तरतदू केली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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बीड जजल्हा पररषद अांतगचत प्रार्शमि ि माध्यशमि 
शाळा इमारत बाांधिामासाठी तनधी देण्याबाबत 

(४७) *  २८१६४   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरेंर पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२३४८७ ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  सन २०१६ च्या नहवाळी अधधवेशनातील ताराींककत प्रश्नाच्या उत्तरात बीि 
कजल्हा पररिदेच्या प्राथममक शाळा वगश खोल्याींच्या दरुुस्तीसाठी रुपये ९३ 
को्ीच्या खचाशस मींजुरीचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे असे नमूद केले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बीि कजल्हा पररिदेच्या २५७६ शाळाींपकैी ३३८ शालेय इमारती 
धोकादायक झाल्या असून १६६ वगश खोल्याींचे बाींधकाम करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाकि ेपाठवून तनधीची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्राथममक शाळाींच्या इमारत बाींधकाम आणण दरुुस्तीसाठी 
शासनाकिून तनधी उपलब्ध करण्यास ववलींब होत असल्यामुळे अनेक शाळेतील 
ववद्यार्थयांना उघड्यावर मशक्षण घ्यावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बीि कजल््यातील प्राथममक शाळाींच्या वगश खोल्याींची दरुुस्ती 
आणण नवीन इमारत बाींधकामासाठी शासन कें व्हा तनधी मींजूर करणार आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) हे खरे नाही. 
     शाळेतील ववद्यार्थयाचंी व्यवस्था सुकस्थतीत असलेल्या वगशखोल्याींमध्ये 
करण्यात आली आहे. 
(४) यासींबींधीच्या प्रस्तावावर शासन स्तरावरून कायशवाही सुरू आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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चांरपूर जजल्हयात दवूषत पाण्याचा पुरिठा होत असल्याबाबत 

(४८) *  २६९२७   प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर कजल्हयातील ३७२ गाींवे फ्लोराईियु्त पाण्याने बाधधत असून 
इतर ४८८ गावाींनासुध्दा दवूित पाण्याचा पुरवठा होत असल्याचे भूजल सवेक्षण 
ववकास यींत्रणा सींचालकाच्या नदनाींक १३ डिसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, फ्लोराईियु्त दवूित पाण्याचा पुरवठा होत असल्याने नागरीकाींना 
अनेक आजाराींना सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
    चींद्रपूर कजल्हयात सन २०१४-१५ मध्ये  रासायतनक तपासणी 
अमभयानाींतगशत  एकूण १३३१० स्त्रोताींपकैी ११२८० स्त्रोताींची तपासणी केली 
असता,  त्यात ३७२ गावामध्ये फ्लोराईि आढळून आले आहे. तसेच सन    
२०१६-१७ मध्ये केलेल्या सवेक्षणानुसार ४८८ गावातील स्त्रोत दवूित आढळून 
आले आहेत. 
(२)  अींशत: खरे आहे. 
        फ्लोराईियु्त दवूित पाण्याचा पुरवठा होत असल्याने रुनणाींना अस्थीचे 
आजार व दाताींचे आजाराींना सामोरे जावे लागत आहे. 
(३) फ्लोराईि बाधधत ३७२ गावाींपकैी ३२६ गावाींत स्वतींत्र नळ योजना, प्रादेमशक 
नळ योजना, सौरऊजाशपींपाद्वारे शुध्द पाणी पुरवठा होत आहे. उवशरीत ४६ 
गावाींपकैी जलस्वराज्य-२ अींतगशत सन २०१६-१७ मध्ये १५ गावे समाववष् आहेत. 
तर राषरीय ग्रामीण पेयजल कायशिमाींतगशत १३ गावाींमध्ये  कामे प्रगतीपथावर 
असून, सन २०१६-१७  मध्ये ५ गावे व सन २०१७-१८ मध्ये २ गावे समाववष् 
करण्यात आलेली आहेत. तसेच ११ गावाींचा समावेश जलस्वराज्य ्प्पा-२ 
अींतगशत सन २०१७-१८ मध्ये प्रस्ताववत आहे. 
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    तसेच सन २०१६-१७ नसुार ४८८ गावातील दवूित स्त्रोतापकैी १६४ गावातील 
स्त्रोत फ्लोराईि बाधधत, २५४ स्त्रोत नायरेिबाधधत, १८ गावे न्िीएस बाधधत, ४१ 
गावे आयनशबाधधत, ११ गावे ्लोराईि बाधधत आहेत. त्यापैकी ४७८ गावाींना शुद्ध 
पाणी पुरवठा होत आहे. उवशरीत १० गावाींपैकी २ गावाींमध्ये राषरीय ग्रामीण 
पेयजल कायशिमाींतगशत पाणी पुरवठा योजना प्रगतीपथावर असून, उवशरीत ८ गावे 
सन २०१७-१८ च्या रा.ग्रा.पे. कायशिमाच्या कृती आराखियात प्रस्ताववत करण्यात 
आली आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील िलािांताांच्या प्रलांत्रबत मागण्या पूणच िरण्याबाबत 

(४९) *  २६८५१   श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील : सन्माननीय साांस् िृतति िायच 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कलावींत सद्य:कस्थतीत उपेक्क्षताचे, दाररद्रयाचे तसेच हलाखीचे 
जीवन जगत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने कलावींताींकररता आश्वासने नदली असून त्याींची 
अींमलबजावणी झाली नसल्याने कलावींताींना सवलतीचा लाभ घेता येत नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कलावींताींच्या प्रलींत्रबत 
मागण्या पूणश करण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) लागू नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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मराठिाडा विभागातील िररष्ट्ठ महाविद्यालयामध्ये सामाजजि शास््रशाचे 
दसुरे पद पूणचिेळ मांजूर िरणेबाबत 

 

(५०) *  ३०१९५   श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय उच् च ि तां्रश 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवािा ववभागातील दोन ववद्यापीठे सोिून इतर सवश ववद्यापीठाींतगशत 
वररषठ महाववद्यालयामध्ये सामाकजक शास्त्राच्या दोन पदाींपकैी दसुरे पद पूणशवेळ 
मींजूर आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मराठवािा ववभागातील वररषठ महाववद्यालयामध्ये सामाकजक 
शास्त्राचे दसुरे पद पूणशवेळ मींजूर न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींशत: खरे आहे.       
(२) ववद्यापीठाने सुरु केलेल्या कला पदवी अ्यासिमाींतगशत सामाकजक शास्त्र हा 
वविय येत असून या अ्यासिमाच्या ततृीय विाशच्या चवर्थया पेपरचा कायशभार 
अनदुान तत्वावर नसल्याने मराठवािा ववभागातील वररषठ महाववद्यालयामध्ये 
सामाकजक शास्त्राचे दसुरे पद पूणशवेळ मींजूर करण्यात आलेले नाही.       
(३) सदर प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या सममतीच्या अहवालानुसार 
मराठवािा ववभागातील वररषठ महाववद्यालयात सामाकजक शास्त्राचे दसुरे पद 
पूणशवेळ करण्यास मींजूरी देता येणार नाही, असा तनणशय शासनस्तरावर घेण्यात 
आला आहे.       
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.      

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



47 

मुांबई विद्यापीठ (िशलना) पररसरात सीसीटीव्ही बसविण्याबाबत 
 

(५१) *  २९४३६   श्री.जयांत पाटील, श्री.नरेंर पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.तनरांजन 
डािखरे, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.रविांर फाटि : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठ (कमलना) पररसरातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सीसी्ीव्ही 
बसववण्याचा प्रस्ताव मींजूर करण्यात आला असून अथशसींकल्पात सीसी्ीव्हीसाठी 
तरतुद करण्यात आलेला ७५ लाख रुपयाींचा तनधी वापरला नसल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तनधीचा वापर न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, गेल्या विीही सीसी्ीव्हीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेला रुपये २५ 
लाखाींचा तनधी न वापरल्याने स््ुिींट्स फेिरेशन ऑफ इींडिया या ववद्याथी 
सींघ्नेने असींतोि व्य्त केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मुींबइश ववद्यापीठात 
सीसी्ीव्ही बसववण्याबाबत सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कारवाई करुन सदर तनधीचा 
वापर नदनाींक ३१ माचश, २०१७ अखेरपयतं करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) तनधी वापरला जात आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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राज्यातील माध्यशमि आणण ितनष्ट्ठ महाविद्यालयातील 
शशक्षिाांना तनयशमत िेतन देण्याबाबत 

(५२) *  २८५१९   श्री.िवपल पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.सततश 
चव्हाण : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील  
काय :- 
  

(१) राज्यातील प्राथममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक आणण कतनषठ 
महाववद्यालयात नदनाींक २ मे, २०१२ नींतर तनयु् त झालेल्या मशक्षकाींना      
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या सुमो्ो आदेशाने आणण त्यानींतरच्या शासन 
तनणशयानुसार तनयममत करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मशक्षकाींच्या रर्त पदावर ववद्यार्थयाचें शैक्षणणक नुकसान होवू नये व 
ववद्यार्थयांना मशक्षक दयावेत या पालकाींच्या मागणीमुळे शाळा व्यवस्थापनाींनी 
तनयमानुसार व आरक्षणानसुार तनयु्ती केलेल्या मशक्षकाींना वेळोवेळी मागणी 
करुनही मशक्षणाधधकाऱ्याींनी अद्याप मान्यता न नदल्याने ववनावेतन काम करावे 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याबाबतची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, तीन विाशचा सहाय्यक मशक्षक पररववक्षाधधन कालावधी पूणश 
केलेल्या मशक्षकाींना तनयममत न केल्याने कायदयाचे आणण मा. उच्च 
न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लींघन होत असल्याने शासनाने चौकशी करुन कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१), (२), (३) व (४) राज्यातील नदनाींक २ मे, २०१२ नींतर 
वैयक्तक मान्यता देण्यातबाबत अतनयममतता झाली आहे. अशा प्रकरणी 
सींबींधधताींना सुनावणीची सींधी देऊन तनणशय देण्याच्या सूचना आयु्त (मशक्षण) 
याींनी नदनाींक २४/२/२०१७ रोजी क्षते्रत्रय अधधका-याींना नदल्या आहेत. याप्रकरणी 
जबाबदार अधधका-याींववरुध्द मशस्तभींग ववियक कारवाई व आवश्यक वा्ल्यास 
फौजदारी कारवाई करण्यासाठी गुणावगुणावर प्रकरण तपासून तनणशय घेण्याची 
कायशवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील दधु भेसळ रोखण्याबाबत 

(५३) *  २८०३३   प्रा.जोगेन्र ििाड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६६९६ ला हदनाांि 
२२ माचच, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय अन्न आणण 
षषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ववशेित: जालना कजल््यात ७० ््के दधु भेसळयु्त असल्याचे 
तसेच दधु भेसळीचे प्रमाण वाढले असून सींपूणश राज्यातील दधुाची तपासणी 
ककरकोळ स्वरुपाची असल्याची मानहती मा.दनुधववकास राज्यमींत्री याींनी माहे 
जानेवारी, २०१७ च्या पनहल्या आठवड्यात एका पत्रकार पररिदेत नदली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, दधु भेसळीमुळे राज्यातील नागररकाींचे आरोनय धो्यात आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दधु भेसळ 
रोखण्याकररता कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) नदनाींक ०३/०१/२०१७ च्या लोकमत वतृ्तपत्रात अशा 
आशयाची बातमी प्रमसध्द झाली होती. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही 

----------------- 
दादर (पिूच) मुांबई येर्ील मॉडनच इांजगलश स्िुलने शुल्ििाढ िेल्याबाबत 

(५४) *  २८३३९   श्री.सुजजतशसांह ठािूर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दादर (पूवश) मुींबई येथील मॉिनश इींकनलश स्कुल, इींडियन एज्युकेशन सोसाय्ी 
या सींस्थेने महाराषर शकै्षणणक सींस्था (शुल्क ववतनयमन) अधधतनयम २०११ चे 
कलम ४ (३) चे उल्लींघन करून सन २०१६-१७ या विाशत अवास्तव शुल्क वाढ 
करून पालकाींची आधथशक लू् केल्याप्रकरणी ववभागीय मशक्षण उपसींचालक, मुींबई 
ववभाग याींच्याकि े नदनाींक २६ डिसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास लेखी तिार 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, धमाशदाय आयु्ताींकिून प्राप्त वाविशक अहवालानुसार सदर सींस्था 
को्यवधी रूपये नफ्यात असल्याचे तनदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,    
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींस्थेववरूध्द कारवाई 
करून शुल्क वाढीचा तनणशय रद्द करुन वाढीव र्कम पालकाींना परत 
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) प्रस्ततु प्रकरणी सींबधधत शाळेच्या पालक मशक्षक सींघाच्या सदस्याींनी 
महाराषर शैक्षणणक सींस्था (शुल् क ववतनयमन) अधधतनयम २०११ अींतगशत गठीत 
केलेल्या ववभागीय शुल्क तनयामक सममती, मुींबईकि ेतिार दाखल केली असून 
त्यावर सममतीमाफश त पढुील कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील प्ले ्ुप बांद िरुन नसचरीचे प्रिेश िायद्याच्या िक्षते आणण्याबाबत 
 

(५५) *  २९१३१   श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.पररणय फुिे : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २६३४५ ला हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ववशेित: मुींबई, ठाणे, कल्याण व इतर काही भागात प्ले गु्रप 
नसशरीचे प्रमाण नदवसेंनदवस वाढत असून या ववनापरवाना प्ले गु्रप नसशरीमध्ये 
तसेच शाळेत देणनया घेवून पालकाींची आधथशक फसवणकू होत असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्ले गु्रपमध्ये लहान मुलाींच्या वयाचे बींधन ठेवले जात नाही तसेच 
सुरक्क्षततेची कोणतीही उपाययोजना केली जात नसून रुपये १० हजार पासून   
७० हजारापयतं फी आकारली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील प्ले गु्रप 
पूणशपणे बींद करुन नसशरीचे प्रवेश कायद्याच्या कक्षते आणण्यासाठी कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) अशी कोणतीही तिार प्राप्त नाही. 
(३) राज्यातील पवूश प्राथममक मशक्षणाबाबतचे धोरण व कायदा तयार करण्याबाबत 
शासनस्तरावरुन कायशवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 

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

महाराष्ट्र राज्य पाठयपसु्ति तनशमचती ि अभ्यासक्रम सांशोधि मांडळ, 
बालभारतीने प्रमाणापेक्षा जास्त पुस्तिाांची छपाई िेल्याबाबत 

 

(५६) *  २६८९२   श्री.सांजय दत्त, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंर पाटील, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य पाठयपुस्तक तनममशती व अ्यासिम सींशोधक मींिळ 
बालभारतीमध्ये अनेक विे पाठयपसु्तक छपाई व तनयोजनाच्या कामात नदरींगाई 
होवून प्रमाणापेक्षा जास्त पुस्तकाींची छपाई केली असल्याने बालभारतीचे 
जवळपास १ को्ी ७८ लाख ७२ हजार ९३८ रुपयाींचे नुकसान झाल्याचे माहे 
डिसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील दोन विाशत इयत्ता ६ वी व ७ वी साठी २ को्ी ७ लाख 
२१ हजार ७९६ पसु्तकाींची मागणी असताना छपाई मात्र २ को्ी १७ लाख ३६ 
हजार १०० पसु्तकाींची करण्यात आल्याचे आढळून आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रमाणापेक्षा जास्त छपाई केलेल्या पसु्तकाींची रद्दी होत असल्याने 
आजपयतं हजारो मेरीक ्न पसु्तकाींची रद्दी झाल्याचा आरोप मजदरू सींघ्नेने 
केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तद्नुसार को्यवधी रुपयाींचे नकुसान करणा-या दोिीींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े : (१) दरविी जूनमध्ये शाळाींना पाठयपसु्तकाींचा पुरवठा 
झाल्यानींतर काही कजल्हा पररिदा व महानगरपामलका याींच्यामाफश त वाढीव 
मागणी प्राप्त होत असल्याने आणण पसु्तकाींची खलुी वविी करण्याकररता 
पाठयपसु्तकाींचा जादा साठा (बफर स््ॉक) करावा लागतो. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्य पा्रशता चाचणी पररक्षते गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(५७) *  २९३३५   श्री.सुभाष झाांबड : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सहाय्यक प्राध्यापक या पदासाठी घेण्यात येणा-या राज्य पात्रता 
चाचणी पररक्षचेा तनकाल नदनाींक २१ मे, २०१६ रोजी लागल्यानींतर पुन्हा पुरवणी 
तनकाल जानहर करण्यात आला असून या तनकालात ६२२ पररक्षाथी उत्तीणश होवनू 
यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींधधत दोिीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१) राज्य पात्रता चाचणी पररक्षचेा तनकाल जानहर 
झाल्यानींतर त्याबाबत आलेल्या आक्षपेाींचा ववचार करुन, ववियतज्ञाींची मान्यता 
घेऊन, सुधाररत उत्तरतामलकेनुसार उत्तरपत्रत्रका तपासून, जानहर केलेल्या पुरवणी 
तनकालात ६२२ परीक्षाथी उत्तीणश झालेले आहेत. सबब, राज्य पात्रता चाचणी 
पररक्षेच्या तनकालात गैरव्यवहार झाला आहे, हे खरे नाही.  
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात व्यिसाय अभ्यासक्रमाच्या प्रिेशासाठी अट शशधर्ल िरण्याबाबत 

(५८) *  २९८३५   श्री.तानाजी सािांत : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) व्यवसाय अ्यासिमाच्या प्रवेशासाठी ३५% ची अ् एआयसी्ीई ने तनकश्चत 
केली असून राज्यात व्यवसाय अ्यासिमाच्या प्रवेशासाठी ५०% ची अ् 
ठेवण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, व्यवसाय अ्यासिमाच्या प्रवेशासाठी ३५% ची अ् कनाश् क 
राज्यामध्ये असल्यामुळे सीमावती भागातील ववद्याथी महाराषर ऐवजी कनाश् क 
राज्याला महत्व देतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने कोणते धोरण तनकश्चत केले वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, धोरणाचे स्वरूप काय आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. अमभयाींत्रत्रकी पदववका अ्यासिमाच्या प्रवेशासाठी 
एआयसी्ीई ने ३५% तर पदवी अ्यासिमासाठी ४५% गुणाींची अ् तनकश्चत 
केली आहे. तथावप, राज्यात व्यावसातयक अ्यासिमातील गुणवत्ता 
राखण्यासाठी अमभयाींत्रत्रकी पदवी अ्यासिमाच्या प्रवेशाकररता खलु्या प्रवगाशतील 
ववद्यार्थयांना  ककमान ५०% व  मागास प्रवगश/नदव्याींग ववद्यार्थयाकंररता ककमान 
४५% गुणाींची अ् लागू आहे. 
(२) नाही.  कनाश्क राज्यामध्ये अमभयाींत्रत्रकी पदवी अ्यासिमाच्या प्रवेशासाठी 
४५% गुणाींची अ् आहे.   
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. तथावप, महाराषर-कनाश् क वादग्रस्त सीमा 
भागातील उमेदवाराींना Type E उमेदवार म्हणनू राज्य शासनाच्या अमभयाींत्रत्रकी 
व तत्सम अ्यासिमाच्या कें द्रीभूत प्रवेश प्रकियेत सहभागी होण्याची तरतदू 
करण्यात आली आहे.      
           

----------------- 
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राज्यातील प्लॅनमधील माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि शाळा ि  
िगच तुिड्या नॉन प्लॅनमध्ये घेण्याबाबत 

(५९) *  २६८१४   डॉ.अपिूच हहरे, श्री.िवपल पाटील :  हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ 
रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ५ मधील प्रश्न क्रमाांि १९७९२ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १०० ््के अनुदानावरील प्लॅनमधील माध्यममक व उच्च 
माध्यममक शाळा, वगश तुकड्या नॉन प्लॅनमध्ये घेण्याबाबतच्या प्रस्तावास नदनाींक 
३० ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास मींत्रीमींिळ बैठकीत मान्यता प्राप्त झाली 
असून सदर नस्ती अनौपचारीक सींदभश प्राप्त करण्यासाठी ववत्त ववभागास सादर 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववत्त ववभागास सादर करण्यात आलेल्या उ्त प्रस्तावास 
मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी १०० ््के अनदुानावरील शाळा व वगश 
तुकड्याींना नॉन प्लॅनमध्ये घेण्यासींबींधी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, ववत्त ववभागाची मान्यता प्राप्त झाली नसल्यास, ती केव्हापयतं 
प्राप्त होणे अपेक्क्षत आहे ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२), (३) व (४) ववत्त ववभाग, शासन तनणशय, नदनाींक २७ जानेवारी, २०१७ 
अन्वये, सन २०१७-२०१८ च्या अथशसींकल्पापासून योजनाींतगशत व योजनेतर खचाशचे 
एकत्रत्रकरण करण्याचा तनणशय घेण्यात आला असून, योजनाींतगशत व योजनेतर 
असे दशशववले जाणारे ववभाजन आता बींद करण्यात आले आहे. वेतन, 
तनवतृ्तीवेतन, व्याजप्रदाने इत्यादीींचा खचश अतनवायश खचाशमध्ये वगीकृत करण्यात 
आलेला आहे. 

 
----------------- 
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चांरपूर जजल्हयातील नद्या प्रदषुण मुक्त िरण्याबाबत 

(६०) *  २९६८८   श्री.हेमांत टिले, अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय 
पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर कजल्हयातील पनैगींगा, वैनगींगा, वधाश, अींधारी, उमा, मशरना, इरई, 
झरप् आनद नद्या प्रदवुित झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर नदयाींची शासनाने पाहणी केली आहे काय, पाहणीचे तनषकिश 
काय आहेत, तद्नसुार उ्त नद्या प्रदिुण मु्त करण्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) अींशत: हे खरे आहे. 
(२) महानगरपामलका/नगरपररिदाींना साींिपाणी प्रकिया सयींत्रणा बसववण्याकरीता 
महाराषर प्रदिूण तनयींत्रण मींिळाने तनदेश नदलेले आहेत.  
     पा्बींधारे ववभागाने इरई नदी पनुरुज्जीवन कायशिम हाती घेतला असून 
कामे प्रगतीपथावर आहेत 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
एव्हॉन लाईफ सायन्सेस िां पनीिर िारिाई िरण्याबाबत 

(६१) *  २७२३२   श्री.शरद रणवपसे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४०८० ला हदनाांि 
१६ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय अन्न आणण 
षषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर येथे इफेड्रीन अींमलीपदाथाशच्या साठयाशी सींबींधधत असलेल्या एव्हॉन 
लाईफ सायन्सेस कीं पनीची माहे ऑ््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तपासणी 
करताना अन्न व औिध प्रशासनाच्या अधधका-याींनी तनषकाळजीपणा दाखववला, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन इफेड्रीन अींमलीपदाथाशच्या 
सापिलेल्या साठयासींबींधी तसेच ववभागाच्या अधधका-याींनी केलेल्या 
तनषकाळजीपणाबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये मे.एव्हॉन लाईफ 
सायन्सेस, धचींचोली, सोलापूर या कीं पनीमधनू ठाणे पोमलसाींनी इफेड्रीनचा साठा 
जप्त केल्याच्या वतशमानपत्रातील बातम्याींच्या अनुिींगाने, अन्न व औिध 
प्रशासनाच्या गुप्तवाताश शाखेच्या पथकाने माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये तपासणी केली 
आहे. सदर तपासणी अहवालाच्या अनिुींगाने, अन्न व औिध प्रशासनाकिून प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तावावर तनयमानुसार कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही 

----------------- 
इांदापूर (जज.पुणे) तालुक्यात गुटखा विक्री होत असल्याबाबत 

(६२) *  २७१३६   श्री.अतनल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.नरेंर पाटील :   
सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) इींदापूर (कज.पुणे) तालु्यात शासनाने गु्खाबींदी केली असतानाही अनेक 
नठकाणी गु्खा उपलब्ध होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यासुमारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मानसेिी शशक्षिाांना माशसि मानधन तसेच िेतन देण्याबाबत 

(६३) *  २९२७८   श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठी भािा फाऊीं िशेन योजनेंतगशत मानसेवी मशक्षक म्हणनू कीं त्रा्ी पध्दतीने 
तनयु्त केलेल्या मशक्षकाींना थकीत मामसक मानधन तसेच वेतन देण्याची मागणी 
पदवीधर मानसेवी सींघ्ना (कज.यवतमाळ) याींनी मा.शालेय मशक्षण मींत्री व 
कजल्हाधधकारी याींच्याकि े माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) कजल्हाधधकारी, यवतमाळ याींच्या नदनाींक २५/१/२०१७ च्या पत्रान्वये ४७ 
मानसेवी मशक्षकाींना मानधनाची ५०% र्कम सदर मशक्षकाींच्या खात्यात जमा 
करण्यात आली असून उवशररत ५०% र्कम त्याींच्या खात्यात जमा करण्याची 
कायशवाही कजल्हाधधकारी कायाशलय, यवतमाळ याींचेमाफश त सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
अिोला जजल्हयातील जलसुरक्षिाांना मानधन देण्याबाबत 

(६४) *  २८४९१   श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला कजल््यातील ग्रामपींचायतीमध्ये गावातील नागररकाींना शुध्द पाणी 
ममळण्याकररता नेमण्यात आलेल्या ८६९ जलसुरक्षकाींना मानधन ममळत नसून 
पाण्याचे नमुने तपासणीकररता प्रयोगशाळेपयतं घेवनू जाण्याइतके अनदुानही 
ममळत नसल्याचे नदनाींक ०९ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरो् त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जलसुरक्षकाींना मानधन 
तथा अनदुान देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
     परींतु सन २०१४-१५ या विाशकरीता कजल्हास्तरावरुन रुपये २४,४४,०६०/- 
प्रोत्साहनपर अनदुान सातही पींचायत सममतीींना नदनाींक १८/११/२०१६ चे 
आदेशान्वये नदले आहे. व सन २०१५-१६ व २०१६-१७ या विाशकरीता ग्ववकास 
अधधकारी याींची मागणी आल्यानींतर पढुील अनदुान ववतरणाची कायशवाही तातिीने 
करण्यात येणार आहे. 
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(२) व (३) याबाबत सवश सींबींधधत ग्ववकास अधधकारी याींना कजल्हा 
प्रशासनाकिून कारणे दाखवा नो्ीस नदली आहे व १५ नदवसाचे आत तनधी 
ववतरीत करणेबाबत व सन २०१५-१६ व २०१६-१७ चे मागणी प्रस्ताव सादर 
करणेबाबत किक सुचना नदल्या आहेत. 

----------------- 
राज्यातील पाषाण शाळेला अनुदातनत मान्यता देण्याबाबत 

(६५) *  २८२८९   आकिच .अनांत गाडगीळ, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंर पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.अशोि ऊफच  
भाई जगताप, अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर प्राथममक मशक्षण पररिदेच्या राज्य प्रकल्प सींचालकाींनी पािाण 
शाळाींबाबत शासनाला अहवाल सादर करुन सींबधधत शाळाींना ववशिे बाबीींतगशत 
अनदुातनत मान्यता देण्यास नदलेल्या नकाराच्या पत्राला मा. मुींबई उच्च 
न्यायालयाने स्थधगती नदल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने तनणशय घेवनू पािाण शाळातील ववद्यार्थयानंा 
मशक्षण ह्क कायद्यातील तरतूदीप्रमाणे ववशेि बाबीींतगशत अनुदातनत मान्यता 
द्यावी व शासनस्तरावर शालेय योजनाींचा लाभ ममळावा यासाठी कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) बालकाींचा मोफत व स्तीच्या मशक्षणाचा अधधकार अधधतनयम, २००९ नसुार 
प्रत्येक बालकाला मशक्षणाचा अधधकार प्रदान केल्यामुळे जेथे शाळेची सुववधा 
उपलब्ध होणार नाही अशा बालकाचे मशक्षण नजीकच्या शाळेत होणे आवश्यक 
आहे. त्यानुसार दगिखाण क्षेत्रातील कें द्राींमध्ये मशकत असणाऱ्या सवश मुलाींना 
तनयममत शाळेत दाखल करुन मशक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी वाहतूक 
व्यवस्था प्रस्ताववत करण्याबाबत तनणशय घेण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे 
कजल््याींना आदेश देण्यात आले आहेत. वाविशक कायश योजना व अींदाजपत्रक सन 
२०१७-१८ मध्ये वाहतकूीसाठी दगिखाण क्षेत्रातील मुलाींची सींख्या प्रस्ताववत 
करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे इथून पुढील कालावधीत दगिखाण क्षेत्रातील मुलाींच्या 
ने-आण ची व्यवस्था शासकीय खचाशने तनयममत शाळेत करण्यात येणार आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नाशशि येरे् गोरेगािच्या धतीिर दादासाहेब फाळिे 
धच्रशपटसषृ्ट्टी तनमाचण िरण्याबाबत 

 

(६६) *  २७९७९   श्री.जयिांतराि जाधि, डॉ.अपूिच हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२४३४६ ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :    
सन्माननीय साांस् िृतति िायच मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक येथे गोरेगावच्या धतीवर दादासाहेब फाळके धचत्रप्सषृ्ी तनमाशण 
करण्याकररता नामशक ववकास कायशिमाींतगशत नदनाींक २७ ऑगस््, २००९ रोजी 
१० को्ी तनयतव्यय तनकश्चत केल्यानुसार कजल्हाधधकारी, नामशक याींनी नदनाींक 
५ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी महाराषर धचत्रप् रींगभूमी आणण साींस्कृततक ववकास 
महामींिळास सववस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केलेला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पासाठी मुींढेगाव (ता.इगतपुरी) येथील जागा साींस्कृततक 
कायश ववभागाच्या नावे हस्ताींतरीत करण्याकररता महसूल व वन ववभागास प्रस्ताव 
पाठववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन धचत्रप् सषृ्ीसाठी 
साींस्कृततक कायश ववभागास जममनीचे हस्ताींतरण करून सदर धचत्रप्सषृ्ीचे काम 
सुरु करण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे ही खरे आहे. 
(३) धचत्रप्सषृ्ीसाठी प्रस्ताववत जमीन साींस् कृततक कायश ववभागाकि ेहस्ताींतरीत 
करण्यास महसूल व वन ववभागास ववनींती करण्यात आली असून याबाबत त्या 
ववभागाकिून पुढील कायशवाही करण्यात येत आहे.    
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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श्री.तनत्यानांद एज्यिेुशन रस्ट, तनांबिली (ता.िाडा, जज.पालघर) येर्ील 
शशक्षिाांना तनलांत्रबत िेल्याबाबत 

(६७) *  २७६४३   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सततश चव्हाण : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.तनत्यानींद एज्यकेुशन रस्् तनींबवली (ता.वािा, कज.पालघर) येथे नदनाींक   
३ जानेवारी, २०१७ रोजी साववत्रीबाई फुले याींची जयींती साजरी केली म्हणनू 
सींनदप ठाकरे, हिशल जाधव व भावना घा्ाळ या मशक्षकाींना तनलींत्रबत करण्यात 
आल्याचे नदनाींक १८ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळुन आले, तद्नुसार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही.    
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
शभिांडी (जज.ठाणे) येर्ील डाईंग िां पन्याांच्या प्रदषूणामुळे 

नागररिाांचे आरोगय धोक्यात आल्याबाबत 

(६८) *  २८९५७   अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मभवींिी (कज.ठाणे) तालु्यात तसेच शहर आणण ग्राममण भागात साईराम 
िाईंग व इतर िाईंग मालकाींनी मोठ्या प्रमाणात िाईंग कीं पन्या सुरु केल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त िाईंग कीं पन्या नागरी वस्त्याींमध्ये असल्याने िाईंग 
कीं पन्याींतनू तनघणाऱ्या वविारी वायूमुळे स्थातनक नागररकाींना त्रास होत असून 
त्याींचे आरोनय धो्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िाईंग कीं पन्याींच्या 
मालकाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
    तथावप, महाराषर प्रदिूण तनयींत्रण मींिळाने तनदेमशत केलेल्या अ्ी व 
शतींचे उल्लींघन केलेल्या ५ उद्योगाींना प्रस्ताववत आदेश व एका उद्योगाला बींदचे 
आदेश बजावण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
अशलबाग आणण मुरूड (जज.रायगड) तालुक्यातील 

किनाऱयािरील अनधधिृत बाांधिामाबाबत 

(६९) *  २६७२०   श्री.धनांजय मुांड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २१८४५ ला हदनाांि 
२८ जुलै, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमलबाग आणण मुरूि (कज.रायगि) तालु्यातील ककनाऱ्यावरील अनधधकृत 
बाींधकामाबाबत माहे माचश, २०१५ मध्ये ववधानपररिदेत ताराींककत प्रश्न उपकस्थत 
केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काही बाींधकामाींवर कारवाई करण्यात आली व उवशररत 
बाींधकामावर सहाय्यक सींचालक नगररचना, रायगि-अमलबाग याींचा अहवाल प्राप्त 
झाल्याींनतर पयाशवरण सींरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १५ नुसार कारवाई 
करण्याचे कजल्हाधधकारी रायगि-अमलबाग याींनी त्याींच्या अहवालात नमुद केले 
आहे असे मा.मींत्री पयाशवरण याींनी नदलेल्या उत्तरात नमुद आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरहू अहवालाच्या अनिुींगाने अनधधकृत बाींधकामाबाबत 
शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) कजल्हाधधकारी, रायगि याींच्या अहवालानसुार, ककना-यावरील अनधधकृत 
बाींधकाम प्रकरणी अमलबाग तालु्यात ६९ व मुरूि तालु्यात ९५ प्रकरणी गुन्हे 
दाखल करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे अमलबाग तालु्यात ११ व मुरूि 
तालु्यात ७ बाींधकामे तनषकामसत करण्यात आलेली असून अनिुमे ६१ व ९५ 
प्रकरणात न्यायालयाने स्थधगती आदेश नदलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील अल्पसांखयाांि समाजातील मुलीांसाठी िसततगहृ बाांधण्याबाबत 

(७०) *  २८२२८   श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ४३ शहराींमध्ये अल्पसींख्याींक समाजातील मुलीींसाठी सुसज्ज 
वसततगहृ बाींधण्याचा तनणशय शासनाने सन २०१० मध्ये घेतला होता, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त तनणशयाला ७ विश उल्ूनही केवळ १० वसततगहृाचे काम 
पूणश झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उवशररत वसततगहृ 
बाींधण्याचे काम पूणश करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) अल्पसींख्याींक समाजातील मुलीींसाठी प्रत्येक कजल्हयात 
वसततगहृ बाींधण्यास नदनाींक २/३/२०१० च्या शासन तनणशयान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. तसेच राज्यातील ववद्यापीठाींच्या जागेवर अल्पसींख्याींक मुलीींसाठी 
वसततगहृ सुरू करणेसींदभाशत शासन तनणशय नदनाींक २०/१२/२०११ रोजी तनगशममत 
करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर कें द्र शासन पुरस्कृत अल्पसींख्याींक बहुक्षते्रत्रय 
ववकास कायशिमाींतगशत देखील वसततगहृ बाींधण्यात येत आहेत.  
(२) आतापयतं एकूण १८ नठकाणी वसततगहृ कायाशकन्वत झाली आहेत. 
(३) अद्याप २३ वसततगहृाींची बाींधकाम प्रकिया सुरु असून बाींधकामाच्या 
प्रगतीनुसार ्प्प्या्प्प्याने तनधी देण्यात येत आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
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आहदिासी क्षे्रशातील शाळाांना अनदुान देण्याबाबत 

(७१) *  २९००२   श्री.चांरिाांत रघिुांशी : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आनदवासी क्षेत्रातील ५० ््के आनदवासी ववदयाथी सींख्या असलेल्या १०१ 
शाळाींना १०० ््के अनदुान देण्याचे सन २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान शासन 
तनणशय होऊनही या शाळाींना अनदुान देण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उ्त शाळाींना आधथशक 
विाशत अनदुान देण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) अींशत: खरे आहे. आनदवासी क्षेत्रातील ५० ््के 
आनदवासी ववद्याथी सींख्या असलेल्या ९९ शाळाींना आनदवासी ववकास ववभागाने 
अनदुान पात्रतेसींदभाशत कायोत्तर मींजूरी नदली आहे. 
(२) सदर शाळाींना १०० ््के अनदुान उपलब्ध करुन देण्याबाबत सकारात्मक 
कायशवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
सिचशशक्षा अशभयानामाफच त विद्यार्थयाांसाठी 
पाठयपसु्तिाांची योजना राबविण्याबाबत 

  

(७२) *  २७९३८   अॅड.अतनल परब, श्री.रविांर फाटि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टिले, 
अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सवशमशक्षा अमभयानामाफश त ववद्यार्थयांना देण्यात येणारी मोफत 
पाठयपसु्तक योजना बींद करुन त्याऐवजी ववद्यार्थयांच्या खात्यावर रोख र्कम 
जमा करण्याचा तनणशय शासनाने नदनाींक ११ जानेवारी, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास घेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तनणशयामुळे शासनाला रुपये ३० ते ३५ को्ीींचा तो्ा होणार 
असून व्यापाऱ्याींचा फायदा होत आहे, ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच, मशषयवतृ्ती योजना, शैक्षणणक शुल्क मदत यासारख्या योजनाींचे 
अनदुान खात्यावर जमा झाले नसून सदरच्या योजनेचे अनदुान ममळणार 
नसल्याने राज्यात सवशमशक्षा अमभयान बींद पिण्याची मभती व्य्त करण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी व तनणशयाचा फेरववचार करुन 
राज्य मशक्षण मींिळाच्या बालभारतीला पाठ्यपसु्तके पुरवठा सुरू ठेवण्याबाबत व 
गोरगरीबाींच्या मुलाींना पसु्तके उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) शालेय विश सन २०१७-१८ मध्ये सवश मशक्षा अमभयानाींतगशत रोख र्कम 
ववद्यार्थयांच्या खात्यावर जमा न करता पाठयपुस्तकाींचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
बार िौजन्सल ऑफ इांडडयाच्या पररप्रशिातील अट रद्द िरण्याबाबत 

(७३) *  २७७३६   अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील रात्र महाववद्यालयामधनू पाच व तीन विांचा एल.एल.बी चा 
अ्यासिम पूणश करुन मशक्षण घेणाऱ्या ववद्यार्थयांना न्यायालयामध्ये वककली 
करता येणार नाही, असे बार कौकन्सल ऑफ इींडिया (BCI) ने पररपत्रक जाहीर 
केले असल्याचे नदनाींक २३ डिसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास तनदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, देशाच्या प्रत्येक नागररकास कोणत्याही वयात मशक्षण घेण्याचा व 
नोकरी करण्याचा भारतीय राज्य घ्नेने अधधकार बहाल केला असताना 
अशाप्रकारचे पररपत्रक जारी करुन राज्य घ्नेचे उल्लींघन करण्यात येत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी रात्र महाववद्यालयात मशक्षण घेणाऱ्या ववद्यार्थयानंी 
सदरची पररपत्रकातील अ् रद्द करण्याबाबतची तनवेदने मा.उच्च व तींत्र मशक्षण 
मींत्री तसेच प्रधान सधचव, उच्च व तींत्र मशक्षण ववभाग याींचेकि े माहे डिसेंबर, 
२०१६ च्या शवे्च्या आठवड्यात सादर केले असल्याचे तनदशशनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन तनणशयाचा फेरववचार 
करुन बार कौकन्सल ऑफ इींडिया (BCI) ने जाहीर केलेले सींदमभशय पररपत्रक रद्द 
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
     बार कौकन्सल ऑफ इींडियाच्या मान्यतेमशवाय सुरु असणाऱ्या ववधी 
अ्यासिमातनु उत्तीणश उमेदवारास न्यायालयात वककली करण्याचा अधधकार 
असणार नाही अशी मशफारस बार कौकन्सल ऑफ इींडियाच्या मलगल एज्यकेुशन 
कमम्ीने केलेली आहे. त्यास अनसुरुन बार कौकन्सल ऑफ इींडियाने नदनाींक 
७/१२/२०१६ च्या पत्रान्वये राज्यातील सवश ववद्यापीठे व ववधी महाववद्यालयाकिून 
Evening Classes चालववण्यासींदभाशत स्पष्ीकरण मागववलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
     सदर पत्रान्वये कोणत्याही नागररकास ववधी मशक्षण घेण्यापासून वींधचत 
करण्यात आलेले नाही.   
(३) अींशत: खरे आहे. 
     ववधी महाववद्यालय, ठाणे येथील ३ विीय ववधी अ्यासिमाच्या 
ववद्यार्थयांनी नदनाींक २८/१२/२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये ववधी अ्यासिमाचे 
वेळापत्रकाबाबत पनुववशचार करण्याची ववनींती बार कौकन्सल ऑफ इींडियाला केलेली 
आहे व शासनास प्रत सादर केलेली आहे. 
(४) सदर बाब बार कौकन्सल ऑफ इींडियाच्या अखत्याररतील असल्याने 
शासनस्तरावरील कायशवाहीचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राष्ट्रसांत तिुडोजी महाराज विद्यापीठ नागपूर येर्ील 

प्राध्यापिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
(७४) *  २८७१५   श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अतनल सोले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२५४७६ ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषरसींत तकुिोजी महाराज ववद्यापीठ नागपूर येथील प्राध्यापक व मशक्षकेतर 
कमशचाऱ्याींच्या वाढीव पद भरतीसाठी ववद्यापीठाने शासनाकि े प्रस्ताव सादर 
करुनही वाढीव पदाना मींजरूी देण्यात आली नसल्याचे नदनाींक १४ जानेवारी, 
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वाढीव पद भरतीस मींजूरी 
देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
     या ववभागाच्या अधधपत्याखाली कायशरत असलेल्या अकृवि ववद्यापीठाींमधील 
मींजूर पदाींचा आढावा घेऊन सुधाररत आकृततबींध तनकश्चत करण्याच्या अनुिींगाने 
सवश अकृवि ववद्यापीठाींची मशक्षक व मशक्षकेतर पदाींची मानहती मागववण्यात 
आलेली आहे. तथावप, ववद्यापीठाची मशक्षकीय व मशक्षकेतर पदाींची पररपूणश 
मानहती अद्यापपयतं अप्राप्त आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात मुलीांची शशक्षणातील गळती रोखण्यासाठी 

मानि वििास िायचक्रम राबविण्याबाबत 

(७५) *  २६७४९   श्री.नारायण राणे, श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मुलीींची मशक्षणातील गळती थाींबावी यासाठी शासनाने मानव ववकास 
कायशिम सुरु केला असून या योजनेतनू इयत्ता ८ वी ते १२ वी पयतंच्या 
ववद्याथींनीींना सायकल वा्प, एस्ी महामींिळाची मोफत बससेवा इत्यादी   
सोयी-सुववधा उपलब्ध करुन नदल्याचे नदनाींक ३ जानेवारी, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सुधागि (कज.रायगि) तालु्यातील ३०० मुलीींना या योजनेतनू 
सायकली देण्यासाठी प्रस्ताव मींजूर करण्यात आला असून मशक्षण ववभागाच्या 
उदासीनतेमुळे अद्यापपयतं सायकलीींचे वा्प करण्यात आले नसून एक 
मनहन्यात तनधीचा वापर न केल्यास तनधी पुन्हा शासनाकि ेजमा होईल, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधत दोिीींवर 
कारवाई करुन ववद्याथींनीींना सायकलीींचे वा्प करण्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२), (३) व (४) नाही. 
     तनधी कजल्हा पररिदेमाफश त सींबींधधत ग् मशक्षणाधधकारी याींच्याकि ेनदनाींक 
१०/३/२०१७ रोजी ववतरीत करण्यात आला आहे. 

----------------- 
टेंभुणी (ता.जाफ्राबाद, जज.जालना) येर्ील जजल्हा पररषदेच्या मराठी ि उदुच 

माध्यमाच्या शाळाांना पायाभुत सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
(७६) *  २८८९०   श्री.सततश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अमरशसांह 
पांडडत, श्री.धनांजय मुांड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २५१९९ ला हदनाांि ९ डडसेंबर, 
२०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) े्ंभुणी (ता.जाफ्राबाद, कज.जालना) येथील कजल्हा पररिदेच्या मराठी व उदुश 
माध्यमाच्या शाळेच्या इमारतीसह कजल््यात पाचश ेशाळा जीणाशवस्थेत आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, े्ं भुणी येथील एकुण १४ वगश खोल्याींपैकी सात वगश खोल्याींचे पत्र े
फु्लेले असुन २ वगश खोल्या माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान पावसाने 
पिल्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कजल्हा पररिदेच्या 
शाळाींच्या वगशखोल्याींची दरुुस्ती, मैदान, स्वच्छतागहृ वपण्याच्या पाण्याची सुववधा 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
     जालना कजल्हयातील १६० शाळाींमधील ३७५ वगशखोल्या मोिकळीस आल्या 
आहेत. 
(२) नाही. 
(३) कजल्हा पररिद शाळाींना नवीन वगशखोली बाींधकाम, वगशखोली दरुूस्ती, 
स्वच्छतागहृ, वपण्याच्या पाण्याची सुववधा इ. भौततक सुववधा सवश मशक्षा अमभयान 
अींतगशत सन २०१७-१८ च्या मींजूर तनधीमधून उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. 
तसेच नवीन वगशखोली बाींधकामासाठी कजल्हा वाविशक योजनाींतगशत मींजूर 
तनधीमधनूही तरतदू उपलब्ध करून देण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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सोलापूर जजल्ह्यातील महानगरपाशलिा ि नगरपाशलिा 
शाळाांचे िेतन विलांबाने होत असल्याबाबत 

(७७) *  २७१५१   श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर कजल््यातील महानगरपामलका व नगरपामलकामाफश त प्राथममक, 
माध्यममक व उच्च माध्यममक शाळा चालववण्यात येत असून सवश शाळाींचे 
वेतन प्रत्येक मनहन्याच्या १ तारखेला करण्याचे शासन आदेश तनगशममत करण्यात 
आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शासन आदेशाने महानगरपामलका व नगरपामलका 
कायशक्षेत्रातील प्राथममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक शाळाींचे वेतन सन  
२०१६-१७ या आधथशक विाशत १ तारखेला झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शाळाींचे वेतन प्रत्येक 
मनहन्याच्या १ तारखेला करणेबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) अींशत: खरे आहे. 
     वेतन पथक माध्यममक सोलापूर याींचेमाफश त नगरपामलका सींचमलत        
२ माध्यममक शाळाींचे वेतन अदा करण्यात येत होते. तथावप, शासन तनणशय 
नदनाींक ३१/१०/२०१४ अन्वये महानगरपामलका सींचमलत ६ माध्यममक शाळाींचे 
वेतन, वेतन पथकामाफश त देण्याचा तनणशय घेण्यात आला. सदर शाळाींची मानहती 
ववलींबाने प्राप्त झाल्याने तसेच वेतनासाठी वाढीव तरतुदीची आवश्यकता 
भासल्याने वेतन अदा करण्यास ववलींब झालेला आहे.  मात्र सदरच्या त्रु् ी दरू 
करण्यात आल्या असून वेतन अदा करण्याची कायशवाही तातिीने अदा करण्यात 
येत आहे. 
 

----------------- 
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नागपूर विद्यापीठातनू पूरातन नाणी गहाळ झाल्याबाबत 
(७८) *  २७०४०   प्रा.अतनल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२१४१८ ला हदनाांि २८ जलैु, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :    
सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर ववद्यापीठातील पूरातन ववभागातनू ४ मनहन्याींपूवी सन १९६७ 
पासूनची को्यवधी ककीं मतीची प्राचीन पूरातन नाणी गहाळ झाल्याचे नदनाींक   
१० नोव्हेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१)  होय, हे खरे आहे.  
(२) ववद्यापीठातील प्राचीन भारतीय इततहास, सींस्कृतत आणण पुरातत्व ववभाग 
येथनू गहाळ झालेल्या प्राचीन वस्तबूाबत ववद्यापीठाद्वारे नदनाींक १९ मे, २०१६ 
रोजी पोलीस स््ेशन, अींबाझरी, नागपूर शहर येथे दाखल केलेल्या तिारीच्या 
अनिुींगाने पोमलसाींनी आवश्यक चौकशी व तपास करुन नदनाींक १३ फेब्रवुारी, 
२०१७ रोजी ववद्यापीठाला कळववल्यानुसार सदर प्रकरणी नदनाींक ०१ माचश, २०१७ 
रोजी F.I.R. No.००७२ नदनाींक ०१/०३/२०१७ भारतीय दींि सींनहता १८६० कलम 
३८० अींतगशत पोलीस स््ेशन, अींबाझरी, नागपूर शहर याींचेद्वारे नोंदणीची 
कायशवाही झालेली आहे. सदर प्रकरणी सींबींधधत पोलीस ववभागाद्वारे तपासाची 
कायशवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.   

----------------- 
मुांबई विद्यापीठातफे िमचचा-याांच्या तनयुक्त्याांमध्ये झालेली अतनयशमतता 

(७९) *  २६८५३   श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.जगन्नार् शशांदे, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.जनादचन चाांदरूिर : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठातफे मागील काही विाशपासून झालेल्या कमशचाऱ्याींच्या 
तनयु्त्याींपकैी ६० ््के तनयु्त्याींमध्ये अतनयममतता झाल्याचे तसेच 
ववद्यापीठातील कमशचाऱ्याींच्या पदाींचा आढावा घेण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या 
्ास्कफोसशने आपला अहवाल व सादरीकरण उच्च व तींत्रमशक्षण ववभागाच्या 
सधचवाींकि े नदल्याचे नदनाींक २८ डिसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास तनदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी ्ास्कफोसशने नदलेल्या अहवालात अनुकीं पा 
तत्वावरील तनयु् त्या तनयमानुसार झाल्या नसल्याचे, रोस््र प्रकिया राबववण्यात 
आली नसल्याचे तसेच अनुदातनत तत्वाींवरील जागाींवर ववनाअनदुातनत व 
ववनाअनदुातनत जागाींवर अनुदातनत कमशचाऱ्याींची तनयु् ती करण्यात आल्याचे 
नमूद केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ्ास्कफोसशने सादर 
केलेल्या अहवालानुसार दोिी अधधकाऱ्याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) हे अींशत: खरे आहे. मुींबई ववद्यापीठातील एच.्ी.ई. 
सेवाथश प्रणालीमध्ये प्रवेमशत न झालेल्या मशक्षक व मशक्षकेतर कमशचाऱ्याींच्या 
वेतनाबाबत तनमाशण झालेल्या अिचणीसींबींधात तातिीने उपाययोजना करण्यासाठी 
स्थावपत कायशबल ग्ाने त्याचे सादरीकरण तसेच अहवाल शासनास सादर केलेला 
आहे. 
(२) व (३) कायशबल ग्ाने शासनास सादर केलेल्या अहवालात अनकुीं पा 
तत्वावरील काही तनयु्त्या तनयमानुसार झालेल्या नसल्याचे, काही तनयु्त्या 
त्रबींदनुामावलीनसुार नसल्याचे तसेच काही ववनाअनदुातनत पदाींवर अनुदातनत 
कमशचारी व अनदुातनत पदाींवर ववनाअनदुातनत कमशचाऱ्याींच्या बदल्या केलेल्या 
असल्याचे नमूद केले आहे. सदर अहवालावर शासनस्तरावर कायशवाही करण्यात 
येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
अपांग शशक्षिाांना अततररक्त प्रिास भत्ता ि अन्य सुविधा देण्याबाबत 

(८०) *  २८५२४   श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अपींग मशक्षकाींना अततरर्त प्रवास भत्ता व अन्य सुववधा देण्याबाबत 
शासनस्तरावरून योनय तनणशय होत नसल्याचे तनदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अपींगाना ववशेिाधधकार व उधचत सींरक्षण देण्याची हमी 
देण्याबाबत शासनाकिून ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) हे खरे नाही.       
(३) याबाबत ववत्त ववभागाच्या नदनाींक ०३/०६/२०१४ च्या शासन तनणशयानुसार 
पात्र कमशचाऱ्याींना वाहतकु भत्ता अनुजे्ञय आहे. 
 

----------------- 
शासनाच्या तनयमाांचे उल्लांघन िरुन सांस्र्ाचालिाांनी 

िेलेल्या बेिायदेशीर तनयुक्त्या 

(८१) *  २८०४१   प्रा.जोगेन्र ििाड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २५६१८ ला 
हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खाजगी अनुदातनत प्राथममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक 
ववद्यालयातील मशक्षक भरतीवर शासनाने तनबधं घालूनही शासनाच्या ना हरकत 
प्रमाणपत्रामशवाय भरती केल्याचे आढळून आल्यास प्राधधकृत अधधकाऱ्याींवर गुन्हे 
दाखल करण्याचे आदेश नदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नदनाींक २ मे, २०१२ नींतर नदलेल्या तनयु् त्याींना मान्यता देवनू 
ना हरकत प्रमाणपत्रामशवाय करण्यात आलेल्या तनयु्त्या बेकायदेशीर ठरववण्यात 
येणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अद्यापपावेतो ककती तनयु् त्या बेकायदेशीर ठरववलेल्या आहेत व 
ककती प्राधधकृत अधधकाऱ्याींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे, 
(४) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नुसार दोिीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) राज्यातील नदनाींक २ मे, २०१२ नींतर वैयक्तक मान्यता 
देण्याबाबत अतनयममतता झाली आहे. अशा प्रकरणी सींबींधधताींना सुनावणीची सींधी 
देऊन तनणशय देण्याच्या सूचना आयु्त (मशक्षण) याींनी नदनाींक २४/२/२०१७ रोजी 
क्षेत्रत्रय अधधकाऱ्याींना नदल्या आहेत. याप्रकरणी जबाबदार अधधकाऱ्याींववरुध्द 
मशस्तभींग ववियक कारवाई व आवश्यक वा्ल्यास फौजदारी कारवाई करण्यासाठी 
गुणावगुणावर प्रकरण तपासून तनणशय घेण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नििी अनतु्तीणच विद्यार्थयाांिररता जलदगती 
शशक्षण पध्दत योजना सुरु िरण्याबाबत 

(८२) *  २९८८६   श्रीमती हुस्नबानू खशलफे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१६ या शैक्षणणक विाशत नववीत अनुत्तीणश झालेल्या ववद्यार्थयांची 
सींख्या दीि लाख असल्याचे नदनाींक १ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास 
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शालेय मशक्षण ववभागाने अशा नववी अनतु्तीणश 
ववद्यार्थयांसाठी (जलदगती मशक्षण पध्दत) ही आिमक योजना आखली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नववी अनतु्तीणश 
ववद्यार्थयांकररता असलेली योजना सुरु करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) व (३) शासन तनणशय नदनाींक ३१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये राज्यात जलद 
गतीने मशक्षण पध्दती राबववण्यासींदभाशत कायशिम घोवित केला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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राज्यातील ज्येष्ट्ठ िलािाराांच्या सेिातनितृ्ती िेतनात िाढ िरण्याबाबत 

(८३) *  २७०१६   श्री.सांजय दत्त, श्री.अमररशभाई पटेल : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १२३४३ ला हदनाांि ७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : 
सन्माननीय साांस् िृतति िायच मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने ज्येषठ कलाकाराींच्या सेवातनवतृ्ती वेतनात रुपये २१०० वाढ 
करण्याचा तनणशय घेतल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ज्येषठ कलाकाराींच्या 
सेवातनवतृ्ती वेतनामध्ये वाढ करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१) हे खरे नाही. नदनाींक १५ ऑगस््, २०१४ पासून 
राज्यातील मान्यवर वधृ्द सानहकत्यक व कलाकार इत्यादीींना मानधन योजनेंतगशत 
त्याींच्या मानधनाच्या र्कमेत दीिप्ीने वाढ करण्यात आली असून त्याींना 
खालीलप्रमाणे मामसक मानधन देण्यात येते.   

अ वगश कलावींत - रुपये २,१००/- 
ब वगश कलावींत - रुपये १,८००/- 
क वगश कलावींत - रुपये १,५००/-  

(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
इां्जी शाळाांमधील मागास ि विशेष मागास विद्यार्थयाांच्या 

शैक्षणणि शुल्िाची प्रततपतूी िरण्याबाबत 
(८४) *  २९८३६   श्री.तानाजी सािांत : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मशक्षणाचा मूलभूत अधधकार (आर्ीई) अींतगशत खाजगी ववनाअनुदातनत 
इग्रींजी माध्यमाच्या शाळाींना मागासलेल्या व ववशिे मागास प्रवशगातील 
ववद्यार्थयांना १५ ््के जागा राखीव ठेवण्याचा तसेच पात्र ववद्याथी याींची 
शैक्षणणक शुल्काची प्रततपतूी करण्याचा धोरणात्मक तनणशय शासनाकिून घेण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी चौकशी करुन शासनाने शकै्षणणक विाशत 
लाभाथी ववद्यार्थयानंा योजनेचा फायदा होण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, ककती कालावधीपयतं शैक्षणणक शुल्काची प्रततपतूी करण्यात येईल, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. तथावप, मशक्षणाचा  मुलभूत अधधकार अधधतनयम  
२००९ अींतगशत वींधचत व दबुशल घ्कातील ववद्यार्थयांसाठी अल्पसींख्याींक शाळा 
वगळता इतर सवश ववनाअनदुातनत/कायम ववनाअनुदातनत शाळात २५ ््के जागा 
राखनू ठेवण्यात आल्या आहेत. 
(२) व (३) शैक्षणणक विश सन २०१६-१७ पासून प्रवेश प्रकिया सींपूणश राज्यात 
ऑनलाईन करण्यात आली असून प्रवेमशत बालकाींच्या शैक्षणणक शुल्काची 
प्रततपतूी करण्यासाठी सन २०१६-१७ या आधथशक विाशत रुपये २४.०० को्ी इतका 
तनधी ववतरीत करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील अनधधिृत खाजगी िोधचांग क्लासेसिर तनयां्रशण ठेिण्याबाबत 

(८५) *  २६९६३   डॉ.अपिूच हहरे, श्रीमती विद्या चव्हाण :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २३८१० ला हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अनधधकृतररत्या चालववण्यात येणाऱ् या खाजगी ्लासेसवर शालेय 
मशक्षण ववभागाने तनयींत्रण ठेवण्याच्या अनिुींगाने कोधचींग ्लास तनयींत्रक कायदा 
अींमलात आणण्याबाबत तसेच मशक्षणाचा दजाश सुधारणेबाबत समथशन या सींस्थेने 
नदनाींक १७ फेब्रवुारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास मा. शालेय मशक्षण मींत्री, तसेच 
सधचव, शालेय मशक्षण याींच्याकि ेलेखी तनवेदन नदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत स््ुींट्स फेिरेशन ऑफ इींडिया (एसएफआय) या अणखल 
भारतीय पातळीवरील सींघ्नेने सवोच्च न्यायालयात जननहत याधचका दाखल 
केली होती तसेच ववधी व न्याय ववभागाने कोधचींग ्लासेसवरील तनबधंाबाबतचे 
सन २००० मध्ये व्यपगत झालेल्या ववधेयकातील तरतुदी व मा.उच्च न्यायालयाने 
नेमलेल्या श्री.अशोक प्रधान सममतीच्या मशफारशी ववचारात घेवनू नववन 
ववधेयकाचे प्रारुप तयार करता येईल असे अमभप्राय नदले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उ्त अमभप्रायाच्या अनुिींगाने अ्यास सममती नेमण्याची सुरु 
असलेली कायशवाही पुणश झाली आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अनधधकृत खाजगी 
्लासेस चालकाींवर कारवाई करुन ववद्यार्थयाचें होत असलेले शैक्षणणक नुकसान 
रोखण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१) ववधेयक तयार करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन 
आहे. 
(२) व (३) होय. 
(४) व (५) सममतीच्या मशफारशी प्राप्त झाल्यानींतर शासन त्यासींबींधी पुढील 
तनणशय घेईल. 

----------------- 
मुांबई शहरातील रुगणालयात रुगणाांची फसिणिू होत असल्याबाबत 

(८६) *  २९७८८   श्री.हेमांत टिले, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सुतनल तटिरे, 
अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरातील रुनणालयात वापरण्यात येणारी पॅकबींद उपकरणे व वस्तूींवर 
घोवित केलेली ककीं मत तसेच त्यावरील छापील मानहतीत खािाखोि करुन रुनणाींची 
फसवणकू होत असल्याचे वदै्य मापनशास्त्र ववभागाने माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान केलेल्या कारवाईत तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या रुनणालयाने छापील ककीं मतीपेक्षा जास्त दर आकारुन 
रुनणाींची फसवणकू केली आहे, त्याींची नावे काय आहेत, 
(३) असल्यास, वैद्य मापनशास्त्र अधधतनयमानुसार उ्त रुनणालयाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) जानेवारी २०१७ मध्ये रुनणालयाींची तपासणी केली असता 
मे.फो्ीस हॉकस्प्ल, भाींिूप मुींबई याींचेववरुध्द एक आवेकष्त वस्तू फॅत्रब्रल नॅचरल 
फायबर १०० गॅ्र. वरील ककीं मतीत खािाखोि केल्याबद्दल व मे.ब्रीच कँिी हॉकस्प्ल 
याींचेववरुध्द बँिजे रोल पॅकेज व कॉ्न िीप बँिजे या आवेकष्त वस्तवूरील 
ककीं मतीत बदल केल्याबाबत ख्ले दाखल केले आहेत. 
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(२) व (३) कोणत्याही रुनणालयामध्ये छावपल ककीं मतीपेक्षा जास्त दर 
आकारल्याचे तनदशशनास आले नाही. तथावप एक आवेकष्त वस्तू फॅत्रब्रल नॅचरल 
फायबर १०० गॅ्र. वरील ककीं मतीत खािाखोि केल्याबद्दल मे.फो्ीस हॉकस्प्ल, 
भाींिूप मुींबई याींचेववरुध्द व बँिजे रोल पॅकेज व कॉ्न िीप बँिजे या आवेकष्त 
वस्तवूरील ककीं मतीत बदल केल्याबाबत मे.ब्रीच कँिी हॉकस्प्ल याींचेववरुध्द तसेच 
मे.मललावती हॉकस्प्ल, बाींद्रा, मे.कोककलाबेन धधरुभाई अींबानी हॉकस्प्ल, अींधेरी, 
मे.एमशयन हा श् इकन्स््ट्यु् , बाींद्रा, मे.नलोबल हॉकस्प्ल, परेल, 
मे.िॉ.एल.एच.नहरानींदानी हॉकस्प्ल, पवई, मे.सर एच.एन. हॉकस्प्ल (ररलायन्स 
फाऊीं िशेन) याींचेववरुध्द इतर उल्लींघनाबाबत  ख्ले दाखल केले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

श्रीक्षे्रश लेण्यारी (पुणे) येरे् दशचनासाठी येणाऱया 
भावििाांची गैरसोय होत असल्याबाबत 

(८७) *  २७१३९   श्री.अतनल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय साांस् िृतति िायच मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) अष्ववनायकाींपैंकी एक असलेले श्रीक्षेत्र लेण्याद्री (पणेु) येथे विशभरात लाखो 
भाववक दशशनासाठी येत असून दशशनासाठी येणाऱ्या भाववकाींची व भ्ताींची 
पुरातत्व ववभाग शुल्क आकारणी करीत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त नठकाणी शुल्क आकारुनही पुरातत्व ववभागाकिून 
स्वच्छतेकि ेदलुशक्ष होत असल्याने घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे तसेच िोंगराची 
व खिकाची ऊन, वारा व पाऊस यामुळे झीज होवुन भेगा पिल्याने अपघात 
होण्याची श्यता तनमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन लेण्याद्री येथे पुरातत्व 
ववभागाकिून शुल्क आकारणी रद्द करुन पयश् काींना योनय सोयी-सुववधा देण्यासाठी 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     जानेवारी, २०१७ मध्ये श्रीक्षेत्र लेण्याद्री येथे प्रवेश शुल्क आकारला जात 
असल्याचे तनदशशनास आलेले नाही. 
     श्रीक्षेत्र लेण्याद्री ही वास्तू राषरीय सींरक्क्षत असून सदर वास्तू कें द्र 
शासनाच्या भारतीय पुरातत्व सवेक्षण मींिलाच्या अधधपत्याखाली आहे. सदर 
कायाशलयाकिून यासींदभाशत प्राप्त मानहतीच्या आधारे असे नमूद करण्यात येते 
की,  सन १९९६ मध्ये जनु्नर येथील बौध्दकालीन लेण्या समूहास प्रवेश फी 
आकारण्यात आली. सदर समूहात लेण्याद्री लेण्याींचा ही समावेश असल्याने या 
लेण्यासही प्रवेश शुल्क आकारण्यात आला. फ्त लेण्याद्री येथील मींनदरासाठी 
स्वतींत्र शुल्क आकारण्यात आलेले नाही. 
(२) जुन्नर येथील बौध्दकालीन लेण्या समूहाच्या जतन सींवधशनासींदभाशत कें द्रीय 
सवेक्षण मींिळाने योनय ती दक्षता घेतली असून जतन सींवधशनाच्या कामासाठी 
रुपये ६०.०० लाख इतका तनधी खचश केला आहे. तसेच लेणीवर जाण्यासाठी 
पायऱ्याींचे रुीं दीकरण, सींरक्षक कुीं पण, पायवा्ा तसेच चढताना शरीरास आधार 
म्हणनू कठि े व इतर सींरक्षक सुववधा तनमाशण करण्यात आले आहे. तसेच हा 
पररसर स्वच्छ ठेवण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
यितमाळ जजल्हयातील विद्यार्थयाांना शुल्ि माफी देण्याबाबत 

(८८) *  २९२८१   श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ कजल्हयात सन २०१५-२०१६ मध्ये शासनामाफश त इयत्ता १० वी व 
१२ वीच्या ववद्यार्थयानंा शुल्क माफी देण्याचा तनणशय घेऊनही मुख्याध्यापकाींनी 
योनय ती मानहती मशक्षण मींिळाकि ेन नदल्याने सुमारे ७ हजार ववद्याथी शुल्क 
माफीपासून वींधचत रानहल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तद्नसुार शुल्क माफीपासून वींधचत ववद्यार्थयांना शुल्क माफीची 
भरलेली र्कम अदा करणेबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१), (२) व (३)  हे अींशत: खरे आहे. 
     मशक्षणाधधकारी (माध्यममक), कज.प.यवतमाळ याींचेकिून इयत्ता १० वी व 
इयत्ता १२ वी च्या एकूण ५७९१ एवढया पात्र ववद्यार्थयांचे प्रस्ताव 
(प्रमाणपत्रासह) सींबींधधत शाळाींच्या मुख्याध्यापकाींकिून प्राप्त करुन घेण्यात 
आलेले आहेत. त्यापकैी इयत्ता १२ वी च्या १,०५७ ववद्यार्थयांच्या परीक्षा 
शुल्काची प्रततपूती सींबींधधत शाळाींना करण्यात आली आहे व ४३७४ ववद्यार्थयांच्या 
परीक्षा शुल्काची प्रततपूती करण्याची प्रकिया सुरु आहे व उवशररत ३६० 
ववद्यार्थयांच्या प्रस्तावातील त्रु् ीींची पतूशता झाल्यानींतर सींबींधधत ववद्यार्थयांच्या 
परीक्षा शुल्काची प्रततपतूी करण्यात येईल.   

---------------- 
मुांबई येर्ील ितनष्ट्ठ महाविद्यालयातील शशक्षिाांच्या प्रलांत्रबत मागण्याांबाबत 

(८९) *  २८४९२   श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.सुतनल 
तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंर पाटील, श्री.अतनल भोसले, 
श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ऑनलाईन सींचमान्यतेच्या त्रु् ी दरू करण्यासाठी तसेच अनेक विाशपासून 
कतनषठ महाववद्यालय मशक्षकाींच्या प्रलींत्रबत असलेल्या मागण्याींसाठी मुींबईत 
कतनषठ महाववद्यालयाच्या मशक्षकाींमध्ये असींतोि तनमाशण झाल्याचे नदनाींक    
११ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाकिून कतनषठ महाववद्यालयाच्या मशक्षकाींना केवळ 
आश्वासनाखेरीज काहीच नदले नसल्याने मशक्षकाींच्या सींघ्नेने आझाद मदैान येथे 
जेलभरो आींदोलन करण्याचे घोवित केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कतनषठ महाववद्यालय 
मशक्षकाींच्या प्रलींत्रबत असलेल्या मागण्या मान्य न झाल्याने ववद्यार्थयांच्या 
मशक्षणावर त्याचा ववपररत पररणाम होत असल्याने त्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१) व (२) कतनषठ महाववद्यालयीन सींघ्नाकिून त्याींच्या 
मागण्याींबाबत नदनाींक १२/१/२०१७ व १८/२/२०१७ रोजी तनवेदने प्राप्त झाली 
आहेत.  
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(३) कतनषठ महाववद्यालयीन मशक्षकाींच्या प्रलींत्रबत मागण्याींबाबत शासनस्तरावर 
सींघ्नेबरोबर बैठक घेण्यात आली आहे व त्यानुिींगाने पढुील कायशवाही करण्यात 
येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
दादासाहेब फाळिे धच्रशनगरी गोरेगाांि (मुांबई) येर्ील 

प्रशासनात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(९०) *  २७०२८   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंर पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.हेमांत टिले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.जगन्नार् शशांदे :   
सन्माननीय साांस् िृतति िायच मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दादासाहेब फाळके धचत्रनगरी गोरेगाींव (मुींबई) येथील प्रशासनात गैरव्यवहार 
होत असल्याचे तसेच व्यवस्थापकीय सींचालकाींनी तनयमाींचे उल्लींघन करुन 
गैरव्यवहाराचे आरोप असलेल्या लेखा पररक्षक अधधकाऱ्याला अत्युकृष् 
कामगाराचे प्रशस्तीपत्रक नदल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धचत्रनगरीत असलेल्या मेकअप रुमपासून कोणतेही उत्पन्न 
ममळत नसल्याने नववन मेकअप रुम बाींधण्यासाठी करोिो रुपये खचश केले असून 
चुकीच्या पध्दतीने े्ंिर पास केल्यामुळे व्यायाम शाळेचे, रस्त्याचे व ग्ाराचे 
बाींधकाम तनकृष् दजाशचे झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार गैरव्यवहार करणाऱ्याींवर व प्रशस्तीपत्रक देणाऱ्या 
अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही.  
(२) हे ही खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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मुांबई विद्यापीठाच्या पदिी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाांचे  
तनिाल प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

(९१) *  २९६५२   अॅड.अतनल परब : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या मनमानी कारभारामुळे मागील तीन मनहन्याींपासून 
ववद्यापीठाकिून घेण्यात आलेल्या पदवी, पदव्युत्तराच्या ववववध अ्यासिमाींच्या 
४०२ पकैी २५५ अ्यासिमाींचे तनकाल प्रलींत्रबत असल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उ्त तनकाल प्रलींत्रबत असल्याने हजारो ववद्यार्थयांचे नकुसान 
झाले असून ४५ नदवसात तनकाल जानहर करणे बींधनकारक असताींनाही तीन 
मनहन्याींचा कालावधी लागण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(३) असल् यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) सदर उत्तरपत्रत्रकेच्या मुल्याींकनासाठी सत्र-५ व ६ च्या ऐवजी सत्र १ च्या 
परीक्षचेे उत्तरपत्रत्रकाींच्या मुल्याींकनासाठी प्राध्यान्य नदले तसेच सींबींधधत 
प्राध्यापकाींकिून अपेक्क्षत प्रततसाद न ममळाल्यामुळे व वाणणज्य ववद्या शाखेसाठी 
असलेल्या उत्तरपत्रत्रकाींच्या प्रमाणात कमी प्राध्यापींकाची सींख्या इत्यादी 
कारणाींमुळे ववद्याशाखेचे तनकाल जानहर करण्यास ववलींब झालेला आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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ररओ येरे् झालेल्या ऑशलजम्पि स्पधेतील कक्रडापटूांना घोवषत  
िेलेली पाररतोवषिाची रक्िम अदा िरण्याबाबत 

(९२) *  २७८२२   अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.जगन्नार् शशांदे : सन्माननीय क्रीडा 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ररओ येथे झालेल्या ऑमलकम्पक स्पधेमध्ये देशाला पदके ममळवनू देणाऱ्या 
पी.व्ही.मसींधू व ततचे प्रमशक्षक याींचेसह कुकस्तप्ू साक्षी ममलक ततचे प्रमशक्षक 
तसेच महाराषर कन्या लमलता बाबर व ततचे प्रमशक्षक, नेमबाज आयोतनका पॉल, 
नौकानयनप्ू दत्तु भोकनळ, हॉकीप्ू व धावप्ू कववता राऊत याींना अनुिमे 
रुपये ७५ व ५० लाख तसेच प्रमशक्षकाींना प्रत्येकी रुपये २५ लाख रोख स्वरुपात 
पाररतोविके देण्याचे मा. मुख्यमींत्री महोदयाींनी नदनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास शासनातफे आयोकजत कायशिमात घोवित केले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मागील ४ मनहन्याींचा कालावधी होऊनही पी.व्ही.मसींधू व ततचे 
प्रमशक्षक याींच्या व्यततरर्त अन्य कोणत्याही कििापटू्टस व प्रमशक्षकास शासनाने 
घोवित केलेल्या पाररतोविकाींची र्कम ममळाली नसल्याचे नदनाींक २० डिसेंबर, 
२०१६ रोजी वा त्यासुमारास तनदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून मा.मुख्यमींत्री 
महोदयाींनी कििाप्ूींना घोवित केलेली पाररतोविकाची र्कम अदा करण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१), (२) व (३) आींतरराषरीय स्तरावर उल्लेखनीय कामधगरी 
केलेल्या महाराषरातील कििाप्ू व त्याींच्या मागशदशशकास शासनाच्या नदनाींक     
०५ फेब्रुवारी, २०१४ च्या धोरणानुसार रोख पाररतोविके देऊन गौरववण्यात येते. 
इतर राज्यातील पदक प्राप्त कििाप्ू व त्याींच्या मागशदशशकास गौरववण्याची बाब 
धोरणास समाववष् नाही. श्रीम.पी.व्ही.मसींध ू व ततचे प्रमशक्षक श्री.गोपीचींद याींना 
रोख पाररतोविक देण्यात आले आहे. तथावप, मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी केलेल्या 
घोिणेच्या अनुिींगाने अन्य पाररतोविकाींच्या रकमा अदा करण्याची बाब 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िाटोल (जज.नागपूर) येर्ील माऊां ट िामेल िॉन्व्हेंटच्या फुड 
फेस्टीिल िायचक्रमात विद्यार्थयाांना विषबाधा झाल्याबाबत 

(९३) *  २८९६७   श्री.धगरीशचांर व्यास : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) का्ोल (कज.नागपूर) येथील माऊीं ् कामेल कॉन्व्हें्च्या आयोकजत फुि 
फेस््ीवल कायशिमात १५० ववद्यार्थयांना वविबाधा झाल्याचे नदनाींक           
२३ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) मा. उपववभागीय दींिाधधकारी, का्ोल याींच्या नदनाींक २४ जानेवारी, २०१७ 
च्या पत्रान्वये सींबींधधत शाळेची चौकशी करण्यात येवनू चौकशीनींतर प्राचायश, 
माऊीं ् कामेल कॉन्व्हे् याींना ग्मशक्षणाधधकारी का्ोल याींनी नदनाींक         
१० फेब्रवुारी, २०१७ अन्वये नो्ीस बजावण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील शशक्षणाचा दजाच सुधारण्यासाठी उपाययोजना िरण्याबाबत 

(९४) *  २६८३७   श्री.नारायण राणे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमररशभाई पटेल :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात उच्च प्राथममक इयत्ता पाचवी ते आठवीमध्ये मशक्षण घेत असलेल्या 
२४.२ ््के ववद्यार्थयांना दसुरीच्या पसु्तकातील मजकूर वाचता येत नसून 
राज्यातील प्राथममक वगाशमध्ये मशकणाऱ्या मुलाींना भागाकार कसा करावा हे 
कळत नसल्याचे मशक्षण क्षते्रात कायशरत असणाऱ्या “असर” या सींस्थेच्या सन 
२०१६ च्या अहवालात माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील प्राथममक व 
उच्च प्राथममक मशक्षणाचा दजाश सुधारण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या वा 
करण्यात येत आहे, 
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(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) शासन तनणशय नदनाींक २२ जनू, २०१५ व १६ सप् े्ंबर, २०१६ अन्वये राज्यात 
प्रगत शकै्षणणक महाराषर हा कायशिम राबववण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 

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

माध्यशमि शाळेत िायचरत शशक्षिेतर िमचचा-याांना िालबध्द 
ि आश्िाशसत प्रगती योजना लागू िरण्याबाबत 

(९५) *  २७२१०   श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १९८०६ ला हदनाांि २१ जुलै, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :    
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माध्यममक शाळेत कायशरत असणा-या मशक्षकेतर कमशचाऱ् याींना पदोन्नतीच्या 
सींधी उपलब्ध नसल्यामुळे १२ विाशनींतर कालबध्द व २४ विाशनींतर आश्वामसत 
प्रगती योजना शासनाने लागू केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उ्त योजनेचा लाभ राज्य शासकीय चतथुशशे्रणी कमशचारी, 
महाववद्यालयीन चतुथशशे्रणी कमशचारी याींना नदला जात असून या योजनेचा लाभ 
खाजगी अनदुातनत प्राथममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक शाळेतील मशक्षेकतर 
कमशचा-याींना नदला जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरो्त योजनेचा लाभ ममळण्याबाबत मशक्षकेतर सींघ्ना व 
मशक्षक लोकप्रतततनधी याींच्यामाफश त शासनाकि े मागणी करण्यात येत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उ्त योजनेचा लाभ 
खाजगी अनुदातनत प्राथममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक शाळेतील मशक्षकेतर 
कमशचाऱ् याींना देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     माध्यममक शाळेत कायशरत असणाऱ्या मशक्षकेतर कमशचाऱ्याींना १२ विाशच्या 
सेवेनींतर शालेय मशक्षण ववभागाच्या नदनाींक ३० एवप्रल, १९९८ च्या शासन 
तनणशयान्वये कालबध्द पदोन्नती योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. शासकीय 
कमशचाऱ्याींसाठी सुरु केलेली आश्वामसत प्रगती योजना अद्याप मशक्षकेतर 
कमशचाऱ्याींना लागू करण्यात आलेली नाही. 
(३) होय. 
(४) सदर बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________
मुद्रणपवूश सवश प्रकिया महाराषर ववधानमींिळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


