
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शकु्रिार, हदनाांि ०९ माचच, २०१८ / फाल्गनु १८, १९३९ (शिे) 
  

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

 

याांचे प्रभारी विभाग (२) अन् न ि नागरी परुिठा, ग्राहि सांरक्षण, 
अन् न ि षषध प्रशासन, सांसदीय िायच मां्रशी 

(३) पयाचिरण मां्रशी 
(४) पाणीपरुिठा ि स् िच् छता मां्रशी 

  

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ८५ 
------------------------------------- 

  

अधचिेळ शशक्षिाांना पुन्हा सेिेत समाविष्ट्ट िरण्याबाबत 
  

(१) * ३७८९७ श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि 
ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररशस ांग राठोड, आकिच .अनांत गाडगीळ : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ३३४९० ला हदनाांि १ ऑगस्ट, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाचत सन्माननीय शालये शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील माध्यममक व उच्च माध्यममक शाळेत ननम्या पेक्षा कमी 
काययभरासाठी अर्यवेळ मशक्षकाींची नेमणूक केली असनू सदर अर्यवेळ 
मशक्षकाींना पणूयवेळ मशक्षकाींप्रमाणे वेतनवाढी, महागाई भत्त,े सेवा पसु्तके 
तसेच ववववर् शकै्षणणक लाभ देण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच सींच मान्यतमेध्ये अर्यवेळ मशक्षक दशयववण्यात येत नसल्याने सींच 
मान्यतमेशवाय वेतन देयके पाररत होत नसल्याने राज्यात अर्यवेळ 
मशक्षकाींच्या नोकरीचा व सवेा शाश्वतीच्या अडचणी ननमायण होत असल्याचेही 
ननदशयनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पणूय वेळ मशक्षक ववद्यार्थी सींख्येने अनतररक्त झाल्यास त्याींच े
इतर शाळाींमध्ये समायोजन करण्यात येत े परींत ू अर्यवेळ मशक्षक अनतररक्त 
झाल्यास त्याींना सेवेत पनु्हा समायोजजत करण्यात येत नसल्याने सदर 
मशक्षकाींनी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येर्थे याचचका दाखल केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर याचचकेनसुार 
राज्यातील अर्यवेळ मशक्षकाींना सेवेत पनु्हा दाखल करून पणूयवेळ करण्याबाबत 
व त्याींचे ऑनलाईन वेतन देवनू त्याींना सेवा सातत्य देण्याबाबत कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१), (२) व (३) हे खरे आहे 
(४) उक्त याचचकेतील मा.उच्च न्यायालयाच्या ननणययानसुार काययवाही सरुु 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील प्राथशमि/माध्यशमि शाळाांमधील शशक्षि/िमचचाऱयाांना 
विनाअट िररष्ट्ठ ि तनिड िेतनशे्रणी लागू िरण्याबाबत 

  

(२) * ३७७७३ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासनमान्य प्रार्थममक व माध्यममक शाळाींतील 
मशक्षक/कमयचाऱयाींना ददनाींक १ जानेवारी, १९८६ पासनू मळू वेतनशे्रणी, वररषठ 
वेतनशे्रणी व ननवड वेतनशे्रणी अशी त्रिस्तरीय वेतनेशे्रणी लाग ू करण्यात 
आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मशक्षकेतर कमयचाऱयाींना कालबध्द पदोन्नती ददनाींक         
१ ऑक््ोबर, १९९५ पासनू लाग ूकरण्यात आली असनू मशक्षकाींना १२/२४ वर्य 
सेवेनींतर देय ठरलेली वररषठ/ननवड वेतनशे्रणी पदोन्नती न समजता ननर्ायररत 
अ्ीच्या आर्ारे देण्यात येत े परींत ू मशक्षकेतर कमयचाऱयाींना १२/२४ वर्य 
सेवेनींतर ववनाअ्/सरसक् कालबध्द पदोन्नती, पदोन्नती समजून देण्यात 
येत,े यावरुन मशक्षक व मशक्षकेतर कमयचारी याींच्यामध्ये भेदभाव करण्यात 
आला, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उच्च माध्यममक शाळेतील मशक्षकाींना सेवाींतगयत प्रमशक्षण 
करण्याच्या अ्ीवर वररषठ/ननवड वेतनशे्रणी देय ठरत े परींत ू
प्रार्थममक/माध्यममक शाळेतील मशक्षकाींना माि सेवाींतगयत प्रमशक्षण 
केल्यामशवाय वररषठ/ननवड वेतनशे्रणी देय ठरत नाही, याप्रकरणी उच्च 
माध्यममक मशक्षक व माध्यममक/प्रार्थममक मशक्षक असा भेदभाव करण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मशक्षक/कमयचाऱयाींना 
ववनाअ् वररषठ/ननवड वेतनशे्रणी देण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) मशक्षकाींना ववनाअ् वररषठ/ननवड वेतनशे्रणी लाग ू करण्याची बाब 
शासनाच्या ववचारार्ीन नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील िमी पटसांखयेच्या शाळा बांद िरण्याबाबत 
  

(३) * ३८८७५ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम, 
आकिच .अनांत गाडगीळ, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अतनल भोसल,े श्री.किरण 
पािसिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.िवपल पाटील, श्री.रवि ांद्र फाटि, 
श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, अॅड.अतनल परब, श्री.सततश चव्हाण, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.हेमांत टिल,े श्री.जगन्नाथ शशांदे, डॉ.अपिूच हहरे, 
श्री.शमतशे भाांगडडया : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) बालकाींच्या मोफत व सक्तीच्या मशक्षणाचा अचर्कार अचर्ननयम, २००९ 
(आर्ीई) मर्ील कलम ६ अन्वये मलुाींना पदहली त े पाचवीपयतंचे मशक्षण 
घरापासनू एक ककलोमी्र तर पाचवी त े आठवीपयतंचे मशक्षण घरापासनू 
तीन ककलोमी्रच्या आत शाळा पादहजे असे असनू देखील शासनाने     
१३०० शाळा बींद करण्याचा ननणयय घेतला असतानाच शालेय मशक्षण 
ववभागाच े प्रर्ान सचचव श्री.नींदकुमार याींनी राज्यातील एक हजार 
प्सींख्याखालील ८० हजार शाळा बींद करण्यात येत असल्याचे जादहर केल े
तसेच ददनाींक ३० माचय, २०१६ शासन ननणययात २५० प्सींख्या खालील 
असणाऱया शाळा शासनाला चालववण्यात स्वारस्य नसल्याचे स्पष् करण्यात 
आल्याने मशक्षण हक्क कायद्याचा भींग होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननणयय हा मशक्षण हक्क अचर्ननयमाचे उल्लींघन 
करणारा असनू ग्रामीण भागातील तसेच महागड े मशक्षण न परवडणाऱया 
ववद्यार्थयांवर याचा पररणाम होणार असल्याने तो मागे घेऊन कमी प्ाच्या 
शाळा चालववण्यासाठी शासनाने सवकंर् र्ोरण ननजश्चत करावे अशी ववनींती 
राज्यातील २५ हून जास्त मशक्षणतज् ् ाींनी ददनाींक १८ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा 
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त्यासमुारास ई-मेलच्या माध्यमातनू मा.मखु्यमींिी याींना केलेली असनू त्याची 
प्रत मा.शालेय मशक्षण मींिी याींना पाठववलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच राज्यात ददनाींक १८ एवप्रल, २००० च्या शासन ननणययानसुार 
वस्त्या, वाड्या, पाड े अशा दठकाणी मशक्षणाची सोय व्हावी यासाठी सरुु 
करण्यात आलले्या १३१४ प्रार्थममक शाळा स्र्थलाींतररत अर्थवा बींद करण्याची 
नो्ीस राषरीय मानवाचर्कार आयोगाने मा.शालेय मशक्षण मींिी याींच्याकड े
माहे डडसेंबर, २०१७ च्या नतसऱया सप्ताहात केली, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, या मशक्षणत्ाींमध्ये होमी भाभा वव्ान मशक्षण कें द्राचे 
सींचालक डॉ. सबु्रम्हण्यम, ्ा्ा सामाजजक वव्ान कें द्राचे डॉ. नींददनी 
माींजरेकर, नॅशनल से्ं र फॉर ॲडव्होकसी स््ीडीजचे सींचालक अममत नारकर, 
यसुफू मेहर अली ववद्यालयाच्या ववजया चौहान, आनींद करींदीकर, ककशोर 
दरक, अरुण ठाकूर इत्यादीींचा समावेश असनू ववववर् मशक्षक सींघ्ना, 
पालकवगायच्या सींघ्ना याींनी तीव्र ववरोर् केला, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शाळाींचे कीं पनीकरण व आींतरराषरीय शाळा सरुु करण्याबाबत 
शासनाचे र्ोरण व उद्देश काय आहे तसेच सींचमान्यता, प्सींख्या या सींबींचर्चे 
शासन ननणयय जारी करण्यात आल्याने जजल्हा पररर्देच्या तसेच अनदुाननत 
सींस्र्थाींच्या शाळा याींच्यावर पररणाम झाल्याबाबत वस्तजुस्र्थती व तपशील काय 
आहे तसेच शाळा बींद करण्यासाठी कोणत ेननकर् ठरववण्यात आले आहेत वा 
ठरववण्यात येत आहेत, तसेच उक्त ननणयय घोवर्त करुन शकै्षणणक 
वातावरणात असींतोर् ननमायण करणाऱया प्रर्ान सचचव श्री.नींदकुमार याींना 
तात्काळ ननलींत्रबत करण्याची मागणी महाराषर राज्य मशक्षक पररर्देच्यावतीने 
नागपरू ववभागाच्या लोकप्रनतननर्ीींनी ददनाींक ८ जानेवारी, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास शासनास ननवेदन पाठवनू केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोन शाळेच्या 
अींतराची तफावत मराठवाडा, ववदभय व ग्रामीण भागातील ववद्यार्थयांना होत 
असनू कोकण भागातील अचर्कतम शाळा बींद होणार असल्याने दगुयम 
भागातील मलुाींचे भववषय लक्षात घेता सदरचा शासन ननणयय दगुयम भागातील 
शाळाींसाठी मशचर्थल करण्याबाबत तसेच वस्त्या, वाड्या, पाड ेआदद दठकाणची 
मलेु मशक्षणापासनू वींचचत राहू नये याबाबत कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) राज्य शासनाने १० पेक्षा कमी प् असलेल्या शाळेतील ववद्यार्थयांच े
समायोजन नजजकच्या शाळेत करण्याबाबत घेतलेल्या ननणययाच्या अनरु्ींगाने 
ई-मेल प्राप्त झालेला आहे. 
(३) राज्य शासनाने या अनरु्ींगाने “द दहींद”ु या वतृ्तपिातील वतृ्ताची दखल 
घेऊन राषरीय मानवचर्कार आयोगाने राज्य शासनास ववद्यार्थी 
समायोजनापवूी पडताळणी करण्याबाबत व त्यानरु्ींगाने खुलासा सादर 
करण्याबाबत नो्ीस ददली होती. सदर नो्ीशीस अनसुरून राज्य शासनाने 
राषरीय मानवचर्कार आयोगास ददनाींक २४/०१/२०१८ रोजी खुलासा सादर 
केलेला आहे. 
(४) होय. 
(५) व (६) कीं पनी कायदा, २०१३ च्या कलम ८(१)(अ) खालील तरतदुीनसुार 
र्मायदाय उदद्दष्ासाठी नोंदणीकृत झालेल्या कीं पनीस शकै्षणणक क्षेिात कायय 
करण्याची इच्छा असल्यास तशी सींर्ी ममळावी, याकरीता महाराषर 
स्वयींअर्थयसहाजययत शाळा (स्र्थापना व ववननयमन) अचर्ननयम, २०१२ मध्ये 
तशी सरु्ारणा करण्यासाठी सरु्ारणा ववरे्यक मींजरूीसाठी ववर्ीमींडळाच्या 
ववचारार्ीन आहे.   
 तसेच राज्यातील शाळा आींतरराषरीय शकै्षणणक मानके प्राप्त 
करणाऱया शाळा असाव्यात तसेच राज्यातील मलुाींना आींतरराषरीय दजायच े
उत्तम मशक्षण देता यावे. यासाठी राज्यात, स्र्थाननक स्वराज्य सींस्र्थाींच्या, 
आददवासी ववकास ववभाग व सामाजजक न्याय ववभाग, शालेय मशक्षण ववभाग 
याींच्या शाळाींमर्ून आींतरराषरीय दजायच्या १०० शाळा ननमायण करण्याचा 
शासन ननणयय ददनाींक १४/१०/२०१६ नसुार घेण्यात आला आहे.   
 तसेच शाळाींमर्ील प्सींख्येच्या अनरु्ींगाने, बालकाींचा मोफत व 
सक्तीच्या मशक्षणाचा अचर्कार अचर्ननयम, २००९ च्या अनसुचूीमर्ील 
तरतदुीींशी ससुींगत असे सींच मान्यतचे े ननकर् शासन ननणयय, ददनाींक 
२८/८/२०१५ अन्वये ननजश्चत केले आहेत. 
 तसेच खालावत चाललले्या प्सींख्येच्या शाळेतील ववद्यार्थयांचे 
समायोजन नजीकच्या शाळेत केल्यास ववद्यार्थयांना समाजजकरण व 
गणुवत्तापणूय मशक्षण ममळण्याची सींर्ी ममळेल, या भमूमकेतनू शासनाने कमी 
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प्सींख्येच्या शाळेतील ववद्यार्थयांचे समायोजन नजीकच्या शाळेत करण्याचा 
ननणयय घेतला आहे. सदरचा ननणयय घेताना Rationalization of Small 
Schools in Maharashtra सींदभायत Unicef याींचा चींद्रपरू 
जजल््यासींदभायतील अहवाल ववचारात घेण्यात आला होता. यासींदभायत 
शासनास प्राप्त झालेली लोकप्रनतननर्ीींचे व अन्य ननवेदने लक्षात घेता, या 
सवय शाळाींबाबत क्षेत्रिय अचर्काऱयाींमाफय त तपासणी करण्यात आली असनू 
१२९२ शाळाींपकैी, बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या मशक्षणाचा अचर्कार 
अचर्ननयम, २००९ व महाराषर बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या मशक्षणाचा 
हक्क ननयम, २०११ च े उल्लींघन न करता ५६८ शाळाींचे समायोजन 
करण्याच्या सचूना शासनाने मशक्षण सींचालक (प्रार्थममक), पणेु याींना ददनाींक 
०३/०२/२०१८ पिान्वये ददल्या आहेत. 

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

राज्यातील माध्यशमि शाळेतील शशक्षिेतर िमचचाऱयाांचा  
आिृततबांध अहिाल मांजूर िरण्याबाबत 

  

(४) * ३८१४१ श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.दत्ता्रशय सािांत, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुस्नबान ूखशलफे, श्री.िवपल पाटील, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.शमतशे भाांगडडया : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ३४८६६ ला हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या 
सांदभाचत सन्माननीय शालये शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) शासनाने सन २०१४ मध्ये राज्यातील माध्यममक शाळेतील मशक्षकेतर 
कमयचाऱयाींच्या सरु्ाररत आकृनतबींर्ामध्ये मशक्षकेतर कमयचाऱ याींची पदे ननजश्चत 
करण्यासाठी नेमलेल्या सममतीची तसेच मशक्षकेतर आकृनतबींर्ाबाबत ददनाींक 
१२ फेब्रवुारी, २०१५ अन्वये ननयकु्त सममतीच्या अहवालातील मशफारशी 
ववचारात घेण्याबाबतची काययवाही पणूय झाली आहे काय, 
 



8 

(२) असल्यास, राज्यातील माध्यममक शाळेतील मशक्षकेतर कमयचाऱयाींच्या 
आकृनतबींर्ाबाबत सममतीने ददलेला अहवाल मींजूर करण्याबाबत शासनाचा 
ववचार पणूय झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील शाळाींमध्ये प्रयोगशाळा सहाययक व पररचर आणण 
ग्रींर्थपाल नसल्यामळेु ववद्यार्थयांचे शकै्षणणक नकुसान होऊन शकै्षणणक 
गणुवत्तवेर त्याचा पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर कमयचारी भरतीबाबत शासनाने ननणयय घेतला आहे काय, 
ननणययाचे स्वरुप काय आहे, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त पदे ननजश्चत 
करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) मशक्षकेतर कमयचाऱ याींचा 
आकृनतबींर् मींजूर करण्याबाबतची काययवाही शासनस्तरावर चाल ूआहे. 

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

राज्यात स्टेंटच्या किां मती ि गुणित्तेमध्ये फेरफार िरणाऱया 
रुग्णालयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(५) * ३९०२४ आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१३९२ ला हदनाांि २५ जलु,ै 
२०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरीय और्र् ककींमत ननयींिण प्राचर्करणाने हृदयशस्िकियेमध्ये 
लागणाऱ या स् े्ं्च्या ककींमती ननर्ायररत करण्यात येवनूही काही रुग्णालयाींकडून 
या ननदेशाचे पालन करण्यात येत नसल्याचे ददनाींक १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी 
वा त्यासमुारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननयमाींचे उल्लींघन करुन स् े्ं्च्या ककींमती व गणुवत्तमेध्ये 
काही रुग्णाींलयामर्ून फेरफार केले जातात, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन स् े्ं्च्या ककींमती व 
गणुवेत्तमेध्ये फेरफार करणाऱया रुग्णालयाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
 राषरीय और्र् ककींमत ननयींिण प्राचर्करणाने ननर्ायरीत केलेल्या 
ककींमतीपेक्षा जास्त ककींमतीत ह्रदयशस्िकियेमध्ये लागणाऱया स् े्ं्ची वविी 
केल्याचे अन्न व और्र् प्रशासनाच्या ननदशयनास आललेे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 अशी बाब प्रशासनाच्या ननदशयनास आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नातेपुते (जज.सोलापूर) येथील विद्याथी जिाहर निोदय  
पररक्षेपासून िांधचत राहहल्याबाबत 

  

(६) * ३८८७७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस े: 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नातपेतु े (जज.सोलापरू) येर्थे कें द्र शाळेतील प्रशासकीय चुकीमळेु जवाहर 
नवोदय पररक्षेपासनू ३७ ववदयार्थी वींचचत रादहल्याच े माहे जानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जवाहर नवोदय 
पररक्षेपासनू वींचचत रादहलेल्या ववदयार्थयांना पररक्षलेा प्रवेश देण्याबाबत 
काययवाही करुन या प्रकरणास जबाबदार असलेल्या दोर्ीींववरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िाशशम ि अिोला जजल््यातील जजल्हा पररषदेच्या शाळाांमधील  
शशक्षि ि शशक्षिेतर िमचचारी याांना िेतन देण्याबाबत 

  

(७) * ३८८१४ श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्ता्रशय सािांत : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती ववभागातील नव्याने ननमायण झालेल्या वामशम व अकोला 
जजल््यातील जजल्हा पररर्देच्या शाळाींमर्ील मशक्षक व मशक्षकेतर कमयचारी 
याींना चार-चार मदहने वेतनापासनू वींचचत रहावे लागत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत वारींवार मागणी होवनू सधु्दा त्याकड ेशासनाचे दलुयक्ष 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जजल्हा पररर्देच्या 
मशक्षकाींना वेतन देण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

जैितां्रशज्ञान विषय अनुदातनत िरुन शुल्ि परतािा देण्याबाबत 
  

(८) * ३८७१८ श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात जैवतींि्ान हा अभ्यासिम ववनाअनदुाननत तत्वावर १०० 
महाववद्यालयात मशकववला जात असनू ५०,००० ववद्यार्थी या अभ्यासिमाच े
मशक्षण घेत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, हा अभ्यासिम ववनाअनदुाननत असल्याने ववद्यार्थयांना रूपये 
३० त े४० हजार शलु्क भरावे लागत असल्याने ग्रामीण भागातील ववद्यार्थी 
आचर्थयक अडचणीमळेु या अभ्यासिमाला प्रवेश घेण्यापासनू वींचचत राहतात, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हा अभ्यासिम ववनाअनदुाननत असल्याने व रसायने, 
अत्यार्ुननक उपकरणेही महाग असल्याने प्रत्येक महाववद्यालयात ती उपलब्र् 
होत नाहीत व ववद्यार्थयांना गणुवत्ता पणुय मशक्षण घेण्यास अडचणी येतात, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, जैवतींि्ान हा महत्वाचा ववर्य असल्याने तो अनदुाननत 
करणेसाठी व महाववद्यालयाने आकारलेल्या शलु्काचा पणुय परतावा देणेसाठी 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे, 
(२) अींशत: खरे आहे, 
(३) खरे नाही. तर्थावप, ज्या महाववद्यालयात जैवतींि्ान अभ्यासिमाशी 
सींबींचर्त सोईसवुवर्ा उपलब्र् आहेत त्याच महाववद्यालयाींना ववद्यापीठामाफय त 
सींलजग्नकरण देण्यात येत.े 
(४) व (५) शासनाच्या ददनाींक २४/०९/१९९१ च्या पिानसुार कॉम्प्यु् र 
सायन्स/अमभयाींत्रिकी वव्ान व तद्नरु्ींचगक ववर्यही पदवीस्तरावर कायम 
ववनाअनदुाननत तत्वावर मींजूर करण्यात येतात. नवीन महाववद्यालयाींच्या 
प्रस्तावात अर्थवा अजस्तत्वात असलेल्या महाववद्यालयात नवीन ववद्याशाखा 
सरुु करण्याच्या प्रस्तावात ववद्यापीठाने हे ववर्य ददल ेअसल्यास त ेकायम 
ववनाअनदुाननत तत्वावर आहेत असे समजावेत असे स्पष् करण्यात आले 
आहे. यानसुार जैवतींि्ान हा ववर्य कायम ववनाअनदुाननत तत्वावर 
असल्याने त्यास अनदुान देण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
 तसेच आचर्थयकदृष्या दबुयल घ्कातील ववद्यार्थयांसाठी “राजर्ी 
छिपती शाहू महाराज मशक्षण शलु्क मशषयवतृ्ती योजना” लाग ू करण्यात 
आली असनू त्यामध्ये जैवतींि्ान ववर्याचा समावेश आहे. 

----------------- 
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राज्यातील रा्रशशाळा ि रा्रश ितनष्ट्ठ महाविद्यालयातील शशक्षि ि 
शशक्षिेतर िमचचाऱयाांच ेथकित िेतन देण्याबाबत 

  

(९) * ३९१२४ श्री.पररणय फुिे, श्री.िवपल पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३६०२३ ला हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील रािशाळेच्या ववद्यार्थयांनी प्रत्येक ववर्याचे मशक्षक देण्याच्या 
मागणीसाठी उपमशक्षणाचर्कारी याींच्या कायायलयासमोर ददनाींक १५ जानेवारी, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशयने केली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, राज्यातील रािशाळा व राि कननषठ महाववद्यालयातील मशक्षकाींना 
माहे जून पासनू ९ मदहने काम करुनही वेतन ममळाले नसनू मशक्षण 
उपसींचालक, मुींबई याींनी मुींबईतील राि कननषठ महाववद्यालयातील मशक्षकाींचे 
वेतनही मागील चार मदहन्यापासनू ददले नसल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आल,े हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, रािशाळेत अर्यवेळ काम केलले्या व शासनाने अशा राि 
शाळाींना पणूयवेळ रािशाळेचा दजाय ददलेला असतानाही या रािशाळाींमर्ील 
मशक्षकाींचे वेतन मागील ५ मदहन्यापासनू बींद करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त मशक्षक मशक्षकेतर अर्यवेळ कमयचाऱयाींना सेवाशती 
ननयमावली १९८१ अनसुार सेवा सींरक्षण व इतर लाभ व भत्त ेदेण्याबाबतच े
ननवेदन लोकप्रनतननर्ीींनी माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ददल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राि कननषठ 
महाववद्यालयाप्रमाणे राि माध्यममक मशक्षकाींना पनु्हा सेवेत घेण्याबाबत व 
राि कननषठ महाववद्यालयातील मशक्षकाींचे वेतन र्थकबाकी सव्याज देण्याबाबत 
तसेच राि शाळेतील मशक्षकाींचे वेतन अदा करण्याबाबत कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
 काही शाळाींच्या मखु्याध्यापकाींनी स्वाक्षरीच ेअचर्कार उमशराने प्राप्त 
करुन घेतल्याने ववलींब झालेला आहे. तसेच काही मशक्षकाींचे ताींत्रिक 
अडचणीमळेु वेतन प्रलींत्रबत आहे. 
(४) व (५) राि कननषठ महाववद्यालयातील दबुार सेवा करणाऱया मशक्षकाींच्या 
सेवा समाप्त करण्यात आलेल्या होत्या. तर्थावप, ववद्यार्थयांच्या अध्यापनावर 
पररणाम होऊ नये म्हणून आवश्यक तरे्थे त्याींच्या सेवा तात्परुत्या स्वरुपात 
पनु्हा चाल ू ठेवण्यात आल्या, माि तत्पवुी त्याींच्या नावाचा अींतभायव शालार्थय 
वेतन प्रणालीतनू वगळल्यामळेु तसेच काही रािशाळेनी वेतनाची देयके 
वव ींलबाने सादर केल्याने, सेवासातत्य ममळालेल्या मशक्षकाींचा अींतभायव शालार्थय 
वेतनप्रणाली सद्य:जस्र्थतीत ताींत्रिक कारणास्तव सरुु नसल्याने अशा 
मशक्षकाींच्या वेतनाची देयके प्रलींत्रबत आहेत. ऑफलाईन वेतन काढण्याची 
परवानगी ददली आहे. 
 ददनाींक १७/०८/२०१७ च्या शासन ननणययातील तरतदूीबाबत महाराषर 
खाजगी शाळाींतील कमयचारी (सेवेच्या शती) ननयमावली, १९८१ व ननयमानसुार 
काययवाही करण्यात येत आहे.  
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील मुल्याांिनास पा्रश झालेल्या विनाअनुदातनत िगच,  
तुिड्या ि शाळाांच ेमुल्याांिन िरण्याबाबत 

  

(१०) * ३८८५४ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि 
ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मलु्याींकनास पाि झालेल्या ववनाअनदुाननत वगय, तकुडया व 
शाळाींचे मलु्याींकन झाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाि वगय, तकुडया व शाळाींचे मलु्याींकन करुन अनदुानास पाि 
घोवर्त करण्यात येणार आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े : (१) ददनाींक १४ जून, २०१६ पवूी मलु्याींकनानसुार 
अनदुानास पाि घोवर्त करण्यात आलेल्या शाळाींना शासन ननणयय, ददनाींक   
१९ सप् े्ंबर, २०१६ अन्वये सरसक् २० ्क्के प्रमाणे अनदुान मींजूर करण्यात 
आले आहे. तसेच, शासन ननणयय, ददनाींक १ फेब्रवुारी, २०१७ अन्वये पाि 
शाळाींना अनदुान ववतरीत करण्यात आले आहे. 
(२) याबाबत आवश्यक काययवाही सरुु आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील शशक्षि/शशक्षिेतराांना सावि्रशीबाई फुले-फाततमा शखे  
आरोग्य िुटुांब योजना लागू िरण्याबाबत 

  

(११) * ३८९६२ श्री.िवपल पाटील, डॉ.अपिूच हहरे, प्रा.अतनल सोले, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.दत्ता्रशय सािांत, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरशसांह 
पांडडत, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर पोलीस कु्ुींब आरोग्य योजनेप्रमाणे राज्यातील प्रार्थममक, 
माध्यममक, उच्च माध्यममक ववद्यालयातील मशक्षक-मशक्षकेतर कमयचारी 
आणण त्याींच्या कु्ुींत्रबयाींसाठी सावविीबाई फुले-फानतमा शखे कॅशलेस आरोग्य 
योजना लाग ूकरण्याची घोर्णा मा.शालेय मशक्षण मींिी महोदयाींनी केल्याच्या 
अनरु्ींगाने सदर योजना लाग ू करण्याबाबतची शासनस्तरावर सरुु असलेली 
काययवाही पणुय झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेच्या अींमलबजावणीबाबत कोणता ननणयय घेण्यात 
आला व योजनेचे स्वरुप काय आहे तसेच ही योजना केव्हापासनू लाग ू
करण्यात येणार आहे, 
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(३) असल्यास, सदर योजनेत नामाींककत रुग्णालये आणण सवय आजार, 
पररववक्षार्ीन मशक्षक, अर्यवेळ मशक्षक तसेच सेवाननवतृ्त मशक्षक व मशक्षकेतर 
कमयचारी, कीं िा्ी मशक्षक व कमयचारी याींचा समावशे करण्यात आला आहे 
काय, 
(४) तसेच राज्यातील मशक्षक-कमयचाऱयाींना वदैयकीय खचायची देयके मींजूर 
करण्याच्या प्रकियेऐवजी कॅशलेस स्मा य्काडय योजना लाग ू करण्याबाबत 
शासनाचा ववचार पणूय झाला आहे काय, ननणययाचे स्वरुप काय आहे, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े : (१), (२), (३), (४) व (५) खरे नाही. तर्थावप, राज्यातील 
मशक्षक-मशक्षकेतर कमयचाऱ याींना कॅशलेस आरोग्य योजना लाग ू करण्याची 
घोर्णा मा.शालेय मशक्षण मींिी याींनी केली होती. सदर योजना लाग ू
करण्याबाबतची काययवाही शासनस्तरावर सरुु आहे 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील विविध शहरातील प्रदषूण तनयां्रशण आणण्याबाबत 
  

(१२) * ३७७०५ श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.हेमांत टिल,े श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्रीय प्रदरू्ण ननयींिण मींडळाने महाराषर राज्यातील सवायचर्क वाय ू
प्रदवूर्त शहर म्हणून नागपरू, अमरावती व चींद्रपरूचे नाव प्रर्थम १० शहराींच्या 
नावामध्ये समाववष् असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
जाहीर केल्याच ेननदशयनास आल,े हे खरे आहे काय, 
 
 



16 

(२) असल्यास, चींद्रपरू जजल्हा सवायचर्क प्रदवूर्त जजल्हा म्हणून ओळखला 
जात असनू ददनाींक १ जानेवारी, २०१६ त े७ डडसेंबर, २०१७ या कालावर्ीत 
जवळपास दोन लाख नागरीक प्रदरू्णग्रस्त आढळून आले असनू त्यापकैी    
१२ हजार ४५३ नागररक गींभीर जस्र्थतीत रूग्णालयात उपचार घेत असल्याचे 
वदै्यककय महाववद्यालय व रुग्णालयातील आकडवेारीवरून स्पष् झाल्याच े
ददनाींक ८ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशयनास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) तसेच ग्रीन मस्ी म्हणून ओळखल्या जाणाऱया नागपरू शहरामध्ये 
ददवसेंददवस प्रदरू्णात वाढ होत असनू गभयवती मातचेा गभयर्ारणापवूय एक 
मदहना आणण गभयर्ारणेनींतर एक मदहन्यात प्रदरू्णाशी सींबींर् आल्यास 
जन्माला येणाऱया बाळामध्ये जोडलेले ओठ, चचक्लेली ्ाळू ककीं वा व्यींग 
असलेले हृदय अस े अभयक जन्माला येऊ शकत,े असा अहवाल बालकाींच्या 
आजाराींशी सींबींचर्त जनयल ऑफ वपडीयादरक या वव्ानववर्यक अींकात माहे 
डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान प्रमसध क केला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मुींबई, ठाणे, 
कल्याण, पणेु, नामशक, नागपरू, अमरावती व चींद्रपरू शहरातील प्रदरू्णावर 
ननयींिण आणण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.रामदास िदम : (१) कें द्रीय प्रदरू्ण ननयींिण मींडळाने देशातील        
९४ शहराींचा सवायर्ीत वाय ुप्रदवूर्त शहरे म्हणून समावशे केला आहे. त्यामध्ये 
महाराषरातील १७ शहरे अींतभुयत असनू त्यात नागपरू, चींद्रपरू व अमरावती या 
शहराींचा समावेश आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) इींडडयन जनयल ऑफ वपडीयादरक याींच्या सींकेतस्र्थळावर जानेवारी, २०१८ 
मध्ये ध्वनी प्रदरू्णाचा बालकाींच्या आरोग्यावर होणाऱया पररणामाबाबतचा 
लेख प्रमसध्द झाला होता, हे खरे आहे. 
 तर्थावप, नागपरू महानगरपामलकेकडून प्राप्त अहवालानसुार नागपरू 
महानगरपामलकें तगयत काययरत दवाखान्यामध्ये १ जानेवारी, २०१६ त ेजानेवारी, 
२०१८ या कालावर्ीत जोडलेले ओठ, चचक्लेली ्ाळू ककीं वा व्यींग असलेले 
हृदय असे अभयक जन्माला आलेले नाही. 



17 

(४) सदर शहरातील प्रदरु्णावर ननयींिण आणण्यासाठी कृती योजनेचा 
आराखडा तयार करण्याचे काम महाराषर प्रदरू्ण ननयींिण मींडळाच्यास्तरावर 
प्रगतीपर्थावर आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पुणे विद्यापीठाच ेउपिें द्र नाशशि ि अहमदनगर  
येथे सुरु िरण्याबाबत 

  

(१३) * ३७९८० डॉ.अपिूच हहरे, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र 
पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३०७३ ला हदनाांि १ ऑगस्ट, २०१७ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सावविीबाई फुले पणेु ववद्यापीठाींतगयत सींलग्न महाववद्यालय आणण 
सींस्र्थाींची मोठी सींख्या ववचारात घेता प्रस्ततु ववद्यापीठाच्या प्रशासकीय 
यींिणेवर कामकाजाचा मोठा ताण ननमायण झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यानरु्ींगाने नामशक व अहमदनगर येर्थ ेसावविीबाई फुले पणेु 
ववद्यापीठाचे उपकें द्र स्र्थापन करण्याबाबत शासनाने घेतलेल्या ननणययासींदभायत 
राज्यातील अकृर्ी ववद्यापीठाींतगयत उपकें द्र ननममयतीसींदभायत एक समान र्ोरण 
ननजश्चत करण्यासाठी ददनाींक २८ एवप्रल, २०१५ च्या शासन ननणययानसुार 
स्र्थापन केलेल्या डॉ.योगानींद काळे सममतीने शासनास सादर केलेल्या 
मशफारशीींमध्ये प्रामखु्याने स्र्थाननक ववद्यार्थयांचे शकै्षणणक दहत, सींशोर्नात्मक 
ववस्ताररत सेवा, प्रशासकीय प्रमाणता उपकें द्रासाठी पायाभतु सवुवर्ाींचा 
ववकास, आचर्थयक स्िोताींचे ननयोजन, पद रचना इत्यादी बाबीींसींदभायत शासनास 
मशफारशी सादर केलले्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ददनाींक १३ ऑगस््, २०१४ रोजी मींत्रिमींडळ बठैकीमध्ये 
सावविीबाई फुले पणेु ववद्यापीठाच्या नामशक उपकें द्राींचे सक्षमीकरण करून 
स्वायत्त नामशक कॅम्पस सरुु करण्याकरीता मान्यता देवनूही माहे जानेवारी, 
२०१८ पयतं सदर नामशक कॅम्पस सरुु करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, प्रस्ततु सममतीने केलेल्या मशफारशीींची व्यवहाययता तपासनू 
अकृर्ी ववद्यापीठाींतगयत उपकें द्र स्र्थापनेबाबतच्या ववचारार्ीन बाबीींबर 
शासनाने कोणता ननणयय घेतला आहे, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पणेु ववद्यापीठाचे 
उपकें द्र नामशक व अहमदनगर येर्थे सरुु करण्याबाबत कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, तसेच सदरहू ननणयय केव्हापयतं पणुय होणे अपेक्षक्षत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
(४)  प्रा.योगानींद काळे सममतीने केलले्या मशफारशी तसेच अकृर्ी 
ववद्यापीठाींतगयत उपकें द्र स्र्थापन केल्यामळेु शासनावर येणारा आचर्थयक भार 
ववचारात घेता, सद्य:जस्र्थतीत काळे सममतीने सचुववलेल्या मशफारशी स्र्थचगत 
ठेवण्यात आल्या आहेत. 
(५) ववद्यार्थयांचे शकै्षणणक दहत लक्षात घेता, ववद्यापीठामाफय त अहमदनगर व 
नामशक येर्थे उपकें द्र सरुु करण्यात आलेली आहेत. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मराठी भाषा विभागाांतगचत डीजीटायझशेन िरण्यात  
आलेले साहहत्य लोिाशभमुख िरण्याबाबत 

  

(१४) * ३८६३२ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्रीमती जस्मता 
िाघ : सन्माननीय मराठी भाषा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) मराठी भार्चे्या सवांगीण ववकासासाठी मराठी भार्ा ववभागाींतगयत 
ववश्वकोश व जुन्या दमुमयळ पसु्तकाींचे डीजी्ायझशेन करण्यात येत असल्याचे 
ननदशयनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यातील ककती पसु्तके वाचली व डाऊनलोड केली याची मादहती 
ववभागाकड े ककीं वा सींस्र्थेकड ेउपलब्र् नसनू हा अनतशय दमुमयळ व महत्वाचा 
सादहत्य ठेवा ई-बकु स्वरुपात उपलब्र् असनूही याला अपेक्षक्षत प्रनतसाद 
ममळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर सादहत्य 
लोकामभमखु करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) सींकेत स्र्थळासींबींचर्च्या ताींत्रिक अडचणीींमळेु सींकेतस्र्थळावरील वाचकाींच्या 
भे्ीची नोंद उपलब्र् नाही हे खरे आहे, परींत ूही मादहती वाचकाींकरीता मोफत 
उपलब्र् असल्याने वाचकाींनी याचा लाभ घेतला आहे, हे वाचकाींनी वेळोवेळी 
ववभागाला कळववले आहे.  
(३) सदर सादहत्य लोकामभमखु करण्यासाठी ववववर् माध्यमातनू वेळोवेळी 
प्रमसध्दी देण्यात आली आहे. तसेच शासनाची सींकेतस्र्थळे अद्ययावत 
करण्याचे काम सरुू आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मराठी भाषेला अशभजात भाषेचा दजाच देण्याबाबत 
  

(१५) * ३७९१६ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.किरण पािसिर, श्री.सतुनल तटिरे, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.खिाजा बेग, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि 
िडिुत,े श्री.हेमांत टिल,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१२६७ 
ला हदनाांि २५ जुल,ै २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
मराठी भाषा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठी भार्लेा अमभजात भार्चेा दजाय देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाने कें द्र 
शासनाकड ेकें व्हा पाठववला होता त्यानींतर सदर प्रस्तावाला शासनाने मान्यता 
ममळण्यासाठी कें द्र शासनाकड ेपाठपरुावा केला आहे काय, 
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(२) असल्यास, एखादया भार्लेा राजभार्चेा दजाय देण्यासाठी कें द्र शासनाने 
काय ननकर् ननजश्चत केले आहेत, 
(३) असल्यास, कें द्र शासनाच्या राजभार्ा ववभागाने सन १९७७ व सन २००९ 
मध्ये जाहीर केलेल्या पररपिकानसुार कें द्र शासनाच्या ववववर् सावयजननक 
क्षेिातील बँका, दरूध्वनी, ्पाल खात,े रेल्व,े मेरो, ववमानसेवा व मोनोरेल 
आदद कायायलयामध्ये मराठी भार्चेा वापर करण्यासींदभायत शासनाने काय 
प्रयत्न केले आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मराठी भार्लेा 
अमभजात भार्चेा दजाय देण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े : (१) मराठी भार्लेा अमभजात भार्चेा दजाय ममळण्यासाठी 
स्र्थापन केलेल्या तज् ्  सममतीने तयार केलेला ववहीत प्रस्ताव ददनाींक 
१६/११/२०१३ च्या पिान्वये कें द्र शासनाच्या सींस्कृती मींिालयाकड े पाठववला 
आहे. सदर प्रस्तावास मान्यता ममळण्यासाठी कें द्र शासनाकड े सातत्याने 
पाठपरुावा सरुू आहे. 
(२) राजभार्ा दजाय देणे व अमभजात भार्चेा दजाय देणे या दोन्ही बाबी मभन्न 
आहेत. राजभार्ा दजाय देण्याची तरतदू सींववर्ानामध्ये आहे. तर अमभजात 
भार्चेा दजाय देण्याबाबत कें द्र शासनाने पढुील ननकर् ननजश्चत केले आहेत. 
अ) १५००-२००० वर्ायपयतंची अगदी सरुूवातीच्या ग्रींर्थाींची/ अमभमलणखत 

इनतहासाची अनत प्राचचनता, 
ब) भावर्काींच्या वपढयाींनी एक मौल्यवान वारसा म्हणून मानलेले प्राचीन 

सादहत्य / ग्रींर्थाचा भाग, 
क) सादहजत्यक परींपरा मळू असावी आणण ती अन्य भावर्क समाजाकडून 

उसनवारी केलेली नसावी, 
ड) अमभजात भार्ा व सादहत्य हे अवायचीन सादहत्यापेक्षा मभन्न असल्यामळेु 

अमभजात भार्ा आणण नींतरची रूपे ककीं वा नतच्या उप भार्ा यामध्ये खींड 
देखील अस ूशकेल, 
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(३) कें द्र शासनाच्या त्रिभार्ा सिुानसुार कें द्र शासनाने ददनाींक ०१/०७/२०१० 
च्या ्ापनान्वये राज्यातील कें द्र शासनाच्या अचर्पत्त्याखालील कायायलये, 
सावयजननक क्षेिातील बँका, दरूध्वनी इ. कायायलयामध्ये दहींदी व इींग्रजी 
भार्सेोबत स्र्थाननक भार्चेा वापर करण्याच्या सचूना ददल्या आहेत. कें द्र 
शासनाने ददलेल्या या सचूनाींचे पालन करण्याबाबत राज्य शासनाने देखील 
राज्यातील सींबींचर्त कायायलयाींना वेळोवळी सचूचत केले आहे. 
(४) व (५) प्रस्ततु प्रकरणी राज्य शासनाकडून सातत्याने पाठपरुावा सरुू आहे. 
 

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

महाड षद्योधगि क्षे्रशातील मल्लि स्पेशाशलटी  
िारखान्यािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(१६) * ३८५५६ प्रा.जोगने्द्र ििाड,े श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : 
सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाचगरी जजल््यातील महाड औद्योचगक क्षिेातील रींगद्रव्ये तयार 
करणाऱ या मल्लक स्पेशामल्ी कारखान्यामर्ून ननळा र्ूर शजेारच्या जजत े
गावात बाहेर पडत असल्याची तिार एमआयडीसी पोलीस स्र्थानकात माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकारच्या ननळ्या र्ुरामळेु जजत े गावातील वाहने, 
घराींच्या मभ ींती, णखडक्या या ननळ्या झाल्या असनू येर्थील नागररकाींना 
श्वसनाचा िास होत असल्याची तिारही ग्रामस्र्थाींनी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी तिारीच्या अनरु्ींगाने शासनाने चौकशी 
करून पयायवरण ववभाग तसेच स्र्थाननक पोलीस स्र्थानकामर्ील अचर्काऱयाींनी 
उक्त प्रदरु्णकारी कीं पनीववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.रामदास िदम : (१) व (२) मे.मल्लक स्पेशामल्ी प्रा.मल. या 
कारखान्यामर्ून ननळ्या रींगाचे र्ूलीकण बाहेर पडत असनू यामळेु जजत े
गावातील नागररकाींना श्वसनाचा िास होत असल्याबाबतची तिार 
एमआयडीसी पोलीस स्र्थानक, महाड याींच्याकडून दरुध्वनीद्वारे उपप्रादेमशक 
कायायलय, महाड याींच्याकड ेप्राप्त झाली हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर तिारीच्या अनरु्ींगाने महाराषर प्रदरू्ण ननयींिण मींडळामाफय त 
मे.मल्लक स्पेशामल्ी प्रा.मल. या कारखान्यास स्वत: उत्पादन बींद करण्याच े
(Voluntary Closure) च े ननदेश बजाववण्यात आले होत.े तर्थावप, सदर 
उद्योगाने ननदेशाींचे पालन न केल्याने पनु्हा उत्पादन बींद करण्याच ेआदेश 
महाराषर प्रदरु्ण ननयींिण मींडळामाफय त बजावण्यात आले होत.े त्यानसुार सदर 
उद्योगाने त्याींची उत्पादन प्रकिया ददनाींक १९/०२/२०१८ रोजी सायींकाळी      
४ वाजेपासनु त े२२/०२/२०१८ रोजी सायींकाळी ७ वाजेपयतं बींद ठेवली होती. 

दरम्यान सदर उद्योगाने इर्थीलीन ऑक्साइड प्लान््ला सतत र्थींड 
(चीलीींग) जस्र्थतीत ठेवावे लागत असल्यामळेु पाणीपरुवठा पनु्हा सरुु करण्यात 
यावा, अन्यर्था स्फो् होऊन मोठी दघुय् ना होऊ शकत.े तसेच उद्योगाने हवा 
प्रदरु्ण ननयींिण सयींिणेत आवश्यक ती सरु्ारणा केली असल्याने उत्पादन 
पनु्हा सरुू करण्याची ववनींती ददनाींक १९/०२/२०१८ व ददनाींक २०/२/२०१८ 
रोजीच्या पिान्वये महाराषर प्रदरू्ण ननयींिण मींडळाकड ेकेली होती. त्यानसुार 
सदर उद्योगास बजावण्यात आलेल्या उत्पादन बींदीच्या ननदेशास महाराषर 
प्रदरू्ण ननयींिण मींडळाने ददनाींक २२/०२/२०१८ रोजी तात्परुती स्र्थचगती ददली 
असनू दींडात्मक कारवाई म्हणून बँक गॅरीं्ी जप्त केली आहे. 

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

  
 

नांदरुबार तालुिा क्रीडा सांिुलाच ेिाम सुरु िरण्याबाबत 
 

  

(१७) * ३८५०९ श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२९७३ ला हदनाांि २५ जलु,ै 
२०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय क्रीडा मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नींदरुबार तालकुा िीडा सींकुलाच्या भमुमपजुनाच्या कामास ५ त े ६ वर् े
पणूय होऊनही िीडा सींकुलाच्या कामास सरुुवात झाली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, नींदरुबार तालकुा िीडा सींकुलाच े काम ककती ददवसात सरुु 
करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नींदरुबार तालकुा 
िीडा सींकुलाचे काम सरुु करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) नींदरुबार तालकुा िीडा सींकुल उभारणीसाठी आददवासी देवमोगरा 
एज्यकेुशन सोसाय्ी, न्ावद, ता.जज.नींदरुबार सींस्र्थचेी जागा सींकुल सममती 
व सींस्र्था याींच्यात करार करुन प्राप्त करण्याची काययवाही चाल ुहोती. परींत ू
सदर सींस्र्थेने ददनाींक २८/०९/२०१७ च्या पिान्वये करार रद्द करण्याबाबत 
जजल्हा िीडा अचर्कारी, नींदरुबार कायायलयास कळववले आहे. त्यामळेु 
सींकुलाच्या बाींर्कामाबाबत ददनाींक १४/०२/२०१८ रोजी तालकुा िीडा सींकुल 
सममतीच्या बठैकीच ेआयोजन करण्यात आले. सदर बठैकीत तालकुा िीडा 
सींकुल सममती, नींदरुबार कड ेयापवूी असलेल्या शहरातील स.ि.४२६/अ/१अ या 
जागेवर इनडोअर हॉल, कायायलय इमारत व ववववर् खेळाची मदैाने तयार 
करणे तसेच अनतिमण असलेल्या जागेवर गाळे उभारणी करुन गाळयाींच्या 
मागील बाजूस पे्रक्षागहृ तयार करणेबाबतचा ननणयय होऊन सावयजननक 
बाींर्काम ववभाग, नींदरुबार याींचेमाफय त अींदाजपिक व आराखड ेतयार करुन 
सममतीच्या मान्यतनेे सींकुलाचे बाींर्काम करण्याचे ठरले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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क्राांतीज्योती सावि्रशीबाई फुले याांच्या जयांतीपासून शाळा-शाळाांमध्ये  
लेि िाचिा, लेि शशििा अशभयान राबविण्याबाबत 

  

(१८) * ३८९९९ श्री.हेमांत टिल,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सतुनल 
तटिरे, श्री.विक्रम िाळे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.खिाजा बेग, श्री.रामराि 
िडिुत,े अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, प्रा.डॉ.तानाजी सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड े: 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात दरवर्ी ३ त े २६ जानेवारी या कालावर्ीत “लेक मशकवा” 
अमभयान व ववववर् उपिम राबववण्यात येतात, तसेच या उपिमाींतगयत माजी 
ववद्यार्थीनीींचे सत्कार, शाळाबा्य मलुीींना शाळेत आणण्यासाठी प्रयत्न करुन 
मलुीींना मशकण्यासाठी प्रोत्साहन ममळेल अशा स्पर्ाय व्याख्याने याींचे आयोजन 
केले जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक ०४ जानेवारी, २०१८ रोजी ववद्यार्थयांना शकै्षणणक 
सादहत्याचे वा्प करण्यात यावे अशी सचूना मशक्षण ववभागाने शाळाींना केली 
असनू सदर शकै्षणणक सादहत्य लोकसहभागातनूच मशक्षकाींनी ममळवावे यासाठी 
मशक्षकाींना गावातील ग्रामपींचायत, बँका, पतसींस्र्था आणण गावातील दानशरु 
नागररकाींकडून शालेय गरजचे्या वस्त ूमलुा-मलुीींना वा्ण्यासाठी ममळवाव्यात 
असे आदेश मशक्षण ववभागाने नकुत्याच काढलेल्या पिातनू शाळाींना ददल े
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मशक्षकाींच्या अनतररक्त कामात दानशरू व्यक्ती शोर्ण्याच्या 
कामाचाही समावेश झाला असनू शाळेतील वगय डडजी्ल करण्यासाठी देणगी 
ममळवा, शाळेत पायाभतू सवुवर्ा उभारावयाच्या आहेत त्यासाठी ननर्ी गोळा 
करा, या अमभयानाचा फेरा मशक्षकाींनी पणूय करताच पनु्हा मशक्षण ववभागाने 
उक्त नवीन पि काढण्याची कारणे काय आहेत, यामळेु ववद्यार्थयांच्या शालेय 
मशक्षणावर पररणाम होव ूशकतो, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, िाींतीज्योती सावविीबाई फुले याींच्या जयींतीपासनू       
शाळाीं-शाळाींमध्ये लेक वाचवा, लेक मशकवा अमभयान राबववण्याबाबत 
राज्यभरात शासनाने ४० लाख ८० हजाराींचा ननर्ी राज्यातील शाळाींना ददला 
होता, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, यवतमाळ जजल््यातील शाळाींनी काही काययिम वगळता 
कोणतचे अमभयान राबववले नसल्याने याबाबत काही खाजगी सींस्र्थाींनी 
शासनाच्या जजल्हा पररर्द ववभागाकड ेतिारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मशक्षण ववभागाने 
ददलेले ननदेश रद्द करण् याबाबत काययवाही करुन सींबींचर्त दोर्ीींववरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय  
आहेत ? 
  

श्री.विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) नाही. 
(४) सदर ननर्ी राज्यातील शाळाींना ददलेला नसनू तालकुास्तरावर काययिम 
आयोजनासाठी जजल्हा शकै्षणणक सातत्यपणूय व्यावसानयक ववकास सींस्र्था 
याींच्यामाफय त ग्मशक्षणाचर्कारी याींना ददलेला आहे.  
(५) नाही. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात आांतरराष्ट्रीय शशक्षण मांडळ सुरु िरण्याबाबत 
  

(१९) * ३७७५१ अॅड.अतनल परब, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.शमतशे भाांगडडया, श्रीमती जस्मता 
िाघ, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, श्री.अशोि 
ऊफच  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्याच्या मशक्षण ववभागाने नव्या शकै्षणणक वर्ायपासनू राज्यातील दहावी 
आणण बारावीच्या पररक्षा घेणाऱ या राज्य मशक्षण मींडळासोबत आींतरराषरीय 
मशक्षण मींडळ आयसीएसई, आयजीसीएसई, आयबी सरुु करण्याचा ननणयय 
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये घेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परराज्यातील आणण परदेशातील शाळाींनाही या मींडळाची 
सींलग्नता देण्यात येणार असल्याने मींडळासाठी स्वतींि अभ्यासिमही तयार 
करण्यात येणार असनू याकररता आवश्यक असलेली ताींत्रिक बाबीींची पतूयता, 
कमयचाऱ याींची ननयकु्ती, अभ्यासिम तयार करणे, पाठयपसु्तकाींची ननममयती, 
सींलग्नता देण्याचे ननकर् ननजश्चत करणे आदद बाबीींची पतूयता केली आहे 
काय, 
(३) असल्यास, राज् यातील ज्या १०० ननवडक शाळाींना आींतरराष रीय दजाय 
देण् याची ववशरे् मोदहम हाती घेतली त् याशाळाही या मींडळाशी सींलग् न असणार 
आहेत, तसेच उक्त ननणययाचे स्वरुप काय आहे व त्याची अींमलबजावणी माहे 
जून, २०१८ पासनू करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े : (१) ददनाींक २ जानेवारी, २०१८ च्या शासन ननणययान्वये 
महाराषर आींतरराषरीय शाळा मींडळ स्र्थापन करण्याचा ननणयय घेण्यात आला 
आहे. 
(२) या सींदभायत काययवाही सरुु आहे. 
(३) व (४) राज्यात आींतरराषरीय शकै्षणणक दजायच्या शाळा ननमायण 
करण्यासाठी शासन ननणयय ददनाींक ३० नोव्हेंबर, २०१७ अन्वये आींतरराषरीय 
दजायच्या शाळा ननममयतीचे ननकर् ननजश्चत करण्यात आले आहेत. 
 आींतरराषरीय शाळाींमध्ये होणारे अध्ययन-अध्यापन आींतरराषरीय 
मानकाींप्रमाणे असणे आवश्यक असनू, याकररता शकै्षणणकदृष्या परेुसे 
स्वातींत्र्य व स्वायतत्ता ममळणे गरजचेे आहे. या पाश्वयभमूीवर राज्यात या 
शाळाींच्या सींलग्नतकेररता महाराषर आींतरराषरीय शाळा मींडळ असे नवीन बोडय  
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स्र्थापन करण्याचा ननणयय ददनाींक २ जानेवारी, २०१८ च्या शासन ननणययान्वये 
घेण्यात आलेला आहे. या महाराषर आींतरराषरीय शाळा मींडळाींतगयत ववववर् 
सममत्या स्र्थापन करण्याची काययवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

यितमाळ जजल्हा विज्ञान प्रदशचनीिरीता शशक्षणाधधिाऱयाांनी 
शशक्षिाांिडून पैसे िसूल िेल्याबाबत 

  

(२०) * ३८९७० श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय शालये शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जजल्हा वव्ान प्रदशयनीकरीता मशक्षकाींकडून पसेै वसलू 
करण्याचे आदेश येर्थील मशक्षणाचर्कारी (माध्यममक) याींनी ददल्याच े माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ववरोर्ात ववदभय माध्यममक मशक्षकाींनी मशक्षण उपसींचालक, 
अमरावती याींच्याकड ेतिार केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यवतमाळ जजल््याचे प्रदशयनी उमरखेड येर्थे पार पडणार 
असल्यामळेु येर्थ ेमशक्षणाचर्कारी (माध्यममक) याींनी सहववचार सभा घेवनू या 
शाळेतील मशक्षकाींकडून वगय ५ त े१२ च्या शाळेकडून प्रत्येकी ७ हजार, वगय   
५ त े १० याींच्याकडून ५ हजार, वगय ८ त े १० याींच्याकडून ३ हजार वसलुी 
करण्याचे आदेश ददल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वव्ान 
प्रदशयनीकरीता अशा प्रकारची वसलुी करणे योग्य नसल्याने सींबचर्त 
मशक्षणाचर्कारी माध्यममक याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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हहांगोली जजल््यातील विद्याथी अल्पसांखयाि वप्र-मॅहरि 
शशष्ट्यितृ्तीपासून िांधचत राहहल्याबाबत 

  

(२१) * ३९२०९ श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जजल््यात अनेक ववद्यार्थी शकै्षणणक वर्य २०१७-१८ मध्ये 
अल्पसींख्याक वप्र-मॅदरक मशषयवतृ्तीपासनू वींचचत रादहले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मशषयवतृ्तीपासनू ववद्यार्थी वींचचत असल्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सवय ववद्यार्थयांना 
मशषयवतृ्ती देण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) नाही. 
  कें द्र शासन परुस्कृत अल्पसींख्याक वप्र-मॅदरक मशषयवतृ्तीकरीता सन 
२०१७-१८ साठी आतापयतं दहींगोली जजल््यातनू नवीन व नतूनीकरण 
ववद्यार्थयांचे एकूण २१९१० अजय प्राप्त झाले होत.े त्यामर्ून पडताळणी 
झालेले एकूण अजय २०३८७ असनू त्यापकैी एकूण १२३३८ ववद्यार्थयांच्या बँक 
खात्यावर मशषयवतृ्ती जमा झाली आहे. उवयररत ववद्यार्थयांना मशषयवतृ्ती 
वा्पाचे काम सरुु आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
घोन्सा (ता.िणी, जज.यितमाळ) येथनू विदभच नदीपा्रशात िुां भारखणी 

िोळसा खाणीतून दवूषत पाणी सोडल्याबाबत 
  

(२२) * ३८२७८ श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) घोन्सा (ता.वणी, जज.यवतमाळ) येर्थून बारमाही वाहणाऱया ववदभय 
नदीपािात कुीं भारखणी भमूमगत कोळसा खाणीतनू दवूर्त पाणी सोडले जात 
असल्याने नदीपािातील पाणी काळेभोर व दवूर्त झाले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार ववदभय नदीपािातील प्रदरु्ण रोखण्याबाबत 
काययवाही करुन कुीं भारखणी भमूमगत कोळसा खाणीवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर खाण पररसराची ददनाींक २९/१०/२०१७ रोजी महाराषर प्रदरू्ण 
ननयींिण मींडळामाफय त पाहणी करण्यात आली आहे. सदर पाहणीदरम्यान 
खाणीतनू ननघणाऱया पाण्याचा नाल्यात ववसगय आढळून आलेला नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

भांडारा जजल््यातील जजल्हा ग्राहि तक्रार तनिारण मांचाच्या  
अध्यक्षाांची नेमणूि िरण्याबाबत 

  

(२३) * ३८६६७ श्री.जयांत पाटील, श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) उद्योजक, व्यापारी याींच्यासह अन्य व्यवहारामध्ये फसवणूक झालेल्या 
नागरीकाींना न्याय मागण्यासाठी शासनाने स्र्थापन केलेल्या जजल्हा ग्राहक 
तिार ननवारण मींचाच े भींडारा जजल््यातील अध्यक्षपद मागील            
६ मदहन्याींपासनू ररक्त आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भींडारा जजल््यातील ग्राहकाींच्या तिार ननवारणाची अनेक 
प्रकरणे ननणययासाठी प्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, भींडारा जजल््यातील जजल्हा ग्राहक तिार ननवारण मींचाच्या 
अध्यक्षाींची नेमणकू न करण्याची कारणे काय आहेत व त्याच्या काययवाहीची 
सद्य:जस्र्थती काय आहे, तसेच काययवाही पणूय होण्यास ककती कालावर्ी 
अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री.धगरीश बापट : (१) खरे आहे. 
 तर्थावप, जजल्हामींच, भींडारा येर्थे ररक्त असलले्या अध्यक्ष पदावर 
ददनाींक ०५/०२/२०१८ च्या शासन ननणययाद्वारे ननयकु्ती करण्यात आलेली 
आहे.  
(२) अींशत: खरे आहे. 
 सदर मींचामध्ये आजममतीस ३२९ प्रकरणे ननणययासाठी प्रलींत्रबत 
आहेत.  
(३) सवय जजल्हामींचामध्ये अध्यक्ष याींची ररक्त पदे भरण्यासाठी माहे ऑगस््, 
२०१७ मध्ये जादहरात ददली होती. त्यानसुार सींबींचर्त उमेदवाराींची वरील 
पदासाठी लेखी परीक्षा व त्यानरु्ींगाने मलुाखतीसाठी पाि उमेदवाराींची यादी 
जादहर करुन त्याींच्या मलुाखती घेण्यात आल्या. या सवय प्रशासकीय प्रकिया 
पणूय करण्यास वेळ लागल्यामळेु अध्यक्षाींची ननयकु्ती त्या त्या मींचामध्ये 
करणे शक्य झाले नाही. आता सवय प्रकिया पणूय होऊन सींबींचर्त जजल्हा 
मींचामध्ये ररक्त असलेल्या अध्यक्ष पदावर ननयकु्ती करण्यात आलेली आहे.  
 

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

सदाशशि पेठ (पुणे) येथे पेशिेिालीन  
नाणी सापडल्याबाबत 

  

(२४) * ३७८४८ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय साांस् िृतति िायच मां्रशी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु येर्थील सदामशव पठेेतील पेरुगे् पोलीस चौकीजवळच्या नदीपािाच्या 
पररसरात तसेच शहरात बाींर्काम सरुु असलेल्या दठकाणी असलेल्या 
वाळूमध्ये माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान पेशवेकालीन नाणी 
सापडली आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर नाण्याींवर छिपती मशवाजी महाराज याींनी स्वराज्यामध्ये 
चलन म्हणून सरुु केलेल्या “मशवराई” नाण्याींचे अजस्तत्व आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद् नसुार नाणी सापडलेला पररसर जतन करुन 
ठेवण्याकररता कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 

माहे डडसेंबर, २०१७ रोजी सींध्याकाळच्या समुारास सदामशव पेठेतील 
पेरूगे् पोलीस चौकीजवळ श्री.ववशाल खुळे याींना पेशवेकालीन मशवराईच े   
१ नाणे सापडल्याच े वतृ्त दैननक महाराषर ्ाईम्स या वतृ्तपिात ददनाींक 
०२/०१/२०१८ रोजी प्रमसध्द झाले आहे. सदर नाणे रस्त्याचे काम सरुु 
असलेल्या दठकाणी मातीत आढळले असनू नदीपािाच्या पररसरात त ेसापडले 
नाही. 
(२) होय. 
(३) पेरुगे् पोलीस चौकीजवळ सदामशव पठे या दठकाणी एकच नाणे 
श्री.ववशाल खुळे या व्यक्तीस सापडले असनू त ेनाणे त्याींनी नाणे अभ्यासक 
श्री.राजू मेमाणे याींच्याकड ेसींशोर्नासाठी ददले आहे. सहायक सींचालक, पणेु 
कायायलयाने नाणे सींशोर्काशी भ्रमणध्वनीवरुन प्रत्यक्ष सींपकय  सार्ला असता 
त्याींनी सदर नाणे परुातत्व ववभागाकड ेसपुदूय करण्यास असहमती दशयववली. 
सदरहू नाणे हे पाण्याच्या प्रवाहात वाहून आले असावे व वाळू वाहतकूीमध्ये 
त ेनाणे सदरहू दठकाणी आले असावे असा प्रार्थममक अींदाज असल्याने नाणे 
सापडल्याचा पररसर जतन करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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अन्न भेसळ रोखण्यािररता िायद्यात सुधारणा िरण्याबाबत 
  

(२५) * ३८३२७ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय 
अन्न ि षषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अन्न भेसळ रोखण्यासाठी असलेले कें द्राचे कायदे व राज्याची ननयमावली 
याींना मयायदा आणण् याकररता कायदा करण्याचे मत मा.अन्न व और्रे् 
प्रशासन मींिी याींनी व्यक्त केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कायद्यातील ताींत्रिक बाबीींचा गरैवापर करुन कायद्याच्या 
आर्ारे अन्नात भेसळ होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अन्नातील भेसळ 
रोखण्यासाठी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) देशात अन्न सरुक्षा व मानके कायदा २००६ हा नवीन कायदा, ददनाींक 
०५/०८/२०११ पासनू लाग ूझाला असनू त्यामध्ये मशक्षेच्या व दींडाच्या तरतदूी 
आहेत. तसेच काही ठराववक गनु््यामर्ील भेसळ रोखण्यासाठी जास्त तरतदू 
असावी, यासाठी सदर कायद्यातील नमदू मशक्षा वाढववण्याच्यादृष्ीने 
सरु्ारणा व सचूनाींचा प्रस्ताव सादर केला आहे. कें द्र सरकारचे आरोग्य व 
कु्ुींब कल्याण मींिालयाने अन्न सरुक्षा व मानके कायद्याच े व्यापक 
पनुववयलोकन घेण्याबाबत सममती स्र्थापन केली होती. सदर सममतीपढेु अन्न 
सरुक्षा कायद्यात सरु्ारणा करण्यासाठी प्रशासनाने सरु्ारणा व सचूनाींचा 
प्रस्ताव सदर सममतीला पाठववलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ्वत नाही. 

----------------- 
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शशक्षण सेििास िायमस्िरुपी सेिेमध्ये सामािून घेण्याबाबत 
  

(२६) * ३८६६४ अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २००९ पासनू मशक्षण सेवक म्हणून काम करु इजच्छणाऱया पदवीर्र 
यवुकास ठाणे जजल्हा पररर्देमाफय त ३ वर्य कालावर्ीकररता ननयकु्ती करण्यास 
मींजूरी देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मशक्षक सेवक म्हणून ननयकु्त केलेल्या मशक्षक सेवकास 
प्पडताळणी प्रकियेनींतर त्याींचा ३ वर्ायचा कालावर्ी पणूय होण्यापवूीच त्याींची 
सेवा खींडीत करण्यात येत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मशक्षक सेवक म्हणून आदेश ददलेल्या उमेदवारास 
कायमस्वरुपी शासकीय सेवेत घेण्याबाबत मशक्षक सवेकाींनी मशक्षणाचर्कारी, 
जजल्हा पररर्द, ठाणे याींना त्याच समुारास ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद तािड े: (१) व (२) खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

हाफिीन इजन्स्टट्यूट फामाच िां पनी म्हणून चालविण्याबाबत 
  

(२७) * ३७७४६ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.सधुीर ताांबे, श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.सभुाष 
झाांबड, श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.मोहनराि िदम, 
आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय अन्न ि षषध 
प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



34 

(१) पोमलओ लस ननममयतीच्याबाबतीत जागनतकस्तरावर अग्रेसर असललेी 
हाफकीन इजन्स्््यू्  ही सींस्र्था फामाय कीं पनी म्हणून सरुु करण्याच े
शासनाच्या ववचारार्ीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ननणयय घेण्यात आला आहे काय, सदर ननणययाच े
स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट : (१) हाफककन प्रमशक्षण, सींशोर्न व चाचणी सींस्र्था 
(हाफककन इजन्स्््यू् ) ही सींशोर्न कायायमध्ये अगे्रसर सींस्र्था असनू सदर 
सींस्र्था ही फामाय कीं पनी म्हणून सरुु करण्याचा कोणताही प्रस्ताव 
सद्य:जस्र्थतीत शासनाच्या ववचारार्ीन नाही. हाफककन जीव-और्र् ननमायण 
महामींडळ (मयायदीत) या शासन अींचगकृत कीं पनीची कीं पनी कायदा, १९५६ 
अींतगयत सन १९७५ मध्ये स्र्थापना करण्यात आली असनू स्र्थापनेपासनूच 
सदर महामींडळाकडून ववववर् और्रे्, लसी, प्रनतजैववके इत्यादी और्र्ाींची 
ननममयती करण्यात येत.े महामींडळातील और्र्ी-गोळ्या व कॅप्सलु या ववभागाच े
सींपणूय नतूनीकरण अींनतम ्प्प्यात असनू नजजकच्या काळात तरे्थून ९ त े१२ 
ववववर् और्र्ाींच्या (फामायस्यु् ीकल्स फॉरम्यलेुशनस)् ननममयतीस सरुुवात 
होईल. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

षरांगाबाद शहरात स्िुल ऑफ प्लॅतनांग ॲण्ड  
आिीटेक्चर सुरु िरण्याबाबत 

  

(२८) * ३८५६१ श्री.सभुाष झाांबड : हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ३ मधील प्रश्न क्रमाांि २२१४७ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



35 

(१) औरींगाबाद येर्थे स्कुल ऑफ प्लॅनन ींग ॲण्ड आककय ्ेक्चर सरुु करण्याची 
घोर्णा मा.मखु्यमींिी याींनी करुन तीन वर्ायचा कालावर्ी होवनूही कोणतीही 
काययवाही करण्यात आली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मा.मखु्यमींिी याींनी 
घोर्णा केल्यानसुार स्कूल ऑफ प्लॅनन ींग ॲण्ड आककय ्ेक्चर औरींगाबाद येर्थ े
सरुु करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) राज्यातील औरींगाबाद शहरात स्कूल ऑफ प्लॅनन ींग ॲण्ड आककय ्ेक्चर सरुू 
करावी याबाबत कें द्र शासनाकडून मान्यता ममळण्याकररता मा.मींिी (मानव 
सींसार्न), भारत सरकार याींना मा.मखु्यमींिी, महाराषर शासन याींच्यास्तरावर 
ददनाींक ३० एवप्रल, २०१५ रोजीच्या पिान्वये ववनींती करण्यात आलेली आहे. 
सदर ववनींतीच्या अनरु्ींगाने, मा.मींिी (मानव सींसार्न ववकास), भारत सरकार 
याींनी ददनाींक १६/०५/२०१६ च्या पिान्वये स्कूल ऑफ प्लॅनन ींग ॲण्ड 
आककय ्ेक्चर, नवी ददल्ली या देशातील नामाींककत सींस्र्थेस नागरी ववकास 
मींिालय, भारत सरकार याींच्या समवेत सींयकु्तपणे मलु्याींकन करुन 
राषरीय/राज्यीय स्तरावर स्कूल ऑफ प्लॅनन ींग ॲण्ड आककय ्ेक्चर स्र्थापनेबाबत 
अहवाल सादर करण्याबाबत व सदरचा अहवाल मानव सींसार्न ववकास 
मींिालय, नवी ददल्ली याींना प्राप्त झाल्यानींतर या प्रकरणी आवश्यक ती 
काययवाही करण्यात येईल असे अवगत केलेले आहे.  

प्रस्ततु प्रकरणी कें द्र शासनास स्मरण करण्यात यावे यासाठी प्रर्ान 
सचचव, उच्च व तींिमशक्षण याींचे स्तरावर ददनाींक ०८ सप् े्ंबर, २०१५ आणण 
अपर मखु्य सचचव, उच्च व तींिमशक्षण याींचे स्तरावर, ददनाींक १० ऑगस््, 
२०१७ व ददनाींक २९ जानेवारी, २०१८ रोजी अर्यशासकीय पि पाठववण्यात 
आलेले आहे. तर्थावप, अद्यापपयतं कें द्र शासनाकडून सदर सींस्र्थेच्या स्र्थापनेस 
मान्यता ममळालेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यात धरुमुक्त भट्टय्ा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(२९) * ३८२२६ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील र्ारावी झोपडपट्टी येर्थे सींकल्प मसध की रस््ने र्ुरमकु्त भट्टय्ाींचा 
प्रयोग यशस्वी करुन दाखववला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईत ववववर् झोपडपट्टी व ननवासी पररसरात असलेल्या 
ववववर् प्रकारच्या भट्टय्ाींच्या प्रदरु्णाींमळेु स्र्थाननक रदहवाश्याींना दमा, डोळ्याींचे 
ववकार, त्वचारोग अशा आजाराच्या समस्या ननमायण होत आहेत, हे खरे आहे 
काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रदरू्णावर ननयींिण 
ठेवण् याकररता अन्य राज्यात उपलब्र् असलेल्या र्ूरमकु्त भट्टय्ा आपल्या 
राज्यात उपलब्र् करण्याबाबत तसेच त्या स्र्थावपत करणाऱया 
व्यावसानयकाींसाठी अनदुान देण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम : (१) मुींबईतील र्ारावी झोपडपट्टी येर्थे र्ुरमकु्त भट्टय्ाचा 
प्रयोग सींकल्प मसध्दी रस््च्या माध्यमातनू करण्यात आला, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

खटाि (ता.पलूस, जज.साांगली) पाण्याच्या टािीची िामे  
तनिृष्ट्ट दजाचच ेझाल्याबाबत 

  

(३०) * ३८५८१ श्री.मोहनराि िदम, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.हररशस ांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.सभुाष 
झाांबड, आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ख्ाव (ता.पलसू, जज.साींगली) येर्थे गावाच्या पाणीपरुवठा योजनेची जीणय 
झालेली पाण्याची ्ाकी पाडत असताना प्रशासन व ठेकेदाराींने दक्षता न 
घेतल्यामळेु ती नव्याने बाींर्लेल्या ्ाकीवर कोसळून दोन्ही ्ाक्या 
जमीनदोस्त झाल्याचे ददनाींक १२ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशयनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींचर्त कीं िा्दाराच्या ननषकाळजीपणामळेु राषरीय पेयजल 
योजनेचे समुारे ५४ लाखाचे नकुसान होऊन त्यामध्ये एक व्यक्ती जखमी 
झाला त् यावेळी येर्थ ेएकही शासकीय कमयचारी हजर नव्हता, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शासकीय 
कमयचाऱ याींचा ननषकाळजीपणा व ठेकेदाराींच्या चुकीमळेु सदर घ्ना घडली 
असल्याने सींबींचर्त कीं िा्ादाराींवर कारवाई करुन घ्नेतील बाचर्त घराची 
नकुसान भरपाई व जखमी व्यक्तीला आचर्थयक मदत देण्याबाबत कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
 मौजे ख्ाव ता.पलसू येर्थील जुनी वपण्याच्या पाण्याची ्ाकी सींबींचर्त 
कीं िा्दार हे चुकीचे पध्दतीने पाडत असताींना ती नव्याने बाींर्लेल्या ्ाकीवर 
पडल्याने नववन वपण्याच्या पाण्याची ्ाकी पडली असनू त्यामध्ये कोणीही 
जखमी झालेले नाही. 
 जुनी पाण्याची ्ाकी पाडण्याचे काम सींबींचर्त कीं िा्दाराने ग्रामीण 
पाणीपरुवठा ववभाग, जजल्हा पररर्द, साींगली याींना कोणत्याही प्रकारची 
पवूयकल्पना न देता ववनापरवाना परस्पर काम सरुु केले होत.े ज्या ददवशी 
्ाकी पडली त्या ददवशी शासकीय सटु्टी होती. 
 पडलेल्या नववन उींच साठवण ्ाकीचे देयक अद्यापपयतं 
कीं िा्दाराला अदा करण्यात आलेले नाही त्यामळेु शासनाचे कोणतहेी आचर्थयक 
नकुसान झालेले नाही. 
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 कीं िा्दार चुकीच्या पध्दतीने जुनी ्ाकी पाडत असताींना नवीन ्ाकी 
पडल्याने ती स्वखचायने नवीन ्ाकी बाींर्ून देणेसींबींचर्चे तसेच बाचर्त 
झालेल्या घराच्या दरुुस्तीबाबत कीं िा्दाराने शपर्थपि ददले आहे. 
 नव्याने बाींर्णेत येणाऱया उींच साठवण ्ाकीसाठी पडलले्या ्ाकीचा 
पाया जममनीखाली असल्याने अन्यि नववन उींच साठवण ्ाकी बाींर्ण्यासाठी 
आवश्यक जागा ग्रामपींचायतीने उपलब्र् करुन ददली असनू सदर दठकाणी 
कीं िा्दाराने ददनाींक २१/०२/२०१८ पासनू काम सरुु केले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

तासगाििर अशभयाांत्र्रशिी ि फामचसी महाविद्यालय (ता.िजचत, 
जज.रायगड) येथील शशक्षि ि िमचचाऱयाांच ेिेतन देण्याबाबत 

  

(३१) * ३८५९८ श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सरस्वती मशक्षण सींस्र्थेच्या तासगावकर अमभयाींत्रिकी व फामयसी 
महाववद्यालय (ता.कजयत, जज.रायगड) येर्थील मशक्षक व कमयचाऱयाींचे १५ 
मदहन्यापासनू वेतन प्रलींत्रबत असल्याच े ददनाींक २ जानेवारी, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सींस्र्थेने कमयचाऱ याींची भववषय ननवायह ननर्ीची रक्कम 
भरली नसल्याने भववषय ननवायह ननर्ी आयकु्ताींनी गनु्हा दाखल केला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर मशक्षक व 
कमयचाऱ याींचे प्रलींत्रबत वेतन व भववषय ननवायह ननर्ीची रक्कम सदरील 
महाववद्यालयाकडून ममळवनू देण्याबाबत काययवाही करुन सींबींचर्त दोर्ीींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) कोणत्याही अमभयाींत्रिकी महाववद्यालयाववरोर्ात कारवाई करण्याचे 
सवायचर्कार कें द्र शासनाच्या अचर्पत् त्याखालील अणखल भारतीय तींिमशक्षण 
पररर्द, नवी ददल्ली या मशखर सींस्र्थेस आहेत. सदर प्रकरणी अणखल भारतीय 
तींिमशक्षण पररर्द, नवी ददल्ली याींचेकडून शकै्षणणक वर्य सन २०१८-१९ करीता 
प्रमसध्द करण्यात आलेल्या Approval Process Handbook नसुार ववदहत 
करण्यात आलेल्या ननकर्ाींचे उल्लींघन झाल े आहे. यास्तव, सींबींचर्त 
सींस्र्थेववरुध्द कारवाई करण्याबाबत अणखल भारतीय तींिमशक्षण पररर्द, नवी 
ददल्ली याींना कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सांगीत नाटय स्पधेच ेिें द्र रत्नाधगरी येथे िायाचजन्ित िरण्याबाबत 
  

(३२) * ३८०७४ श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.सभुाष झाांबड, डॉ.सधुीर ताांबे, आकिच .अनांत 
गाडगीळ : सन्माननीय साांस् िृतति िायच मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सींगीत ना्य स्परे्चे कें द्र हे ननयमानसुार रत्नाचगरी जजल््यात असताना 
त ेअचानक कोल्हापरूला स्र्थलाींतर केल्याच्या ननर्रे्ार्थय सींगीत ना्यकमी व 
हौशी रींगकमी याींनी एकला चलो या वतृ्तीने लढा देऊन रत्नाचगरी 
जजल्हाचर्कारी कायायलयाजवळ ननर्रे्, आींदोलन केल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ना्य स्परे्चे कें द्र रत्नाचगरीला जादहर करावे 
अन्यर्था उपोर्ण करु अशी मागणी हौशी रींगकमी अववनाश काळे याींनी 
मा.साींस्कृनतक कायय मींिी याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींगीत ना्य 
स्परे्चे कें द्र रत्नाचगरी येर्थ ेकायायजन्वत करण्याबाबत कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े : (१), (२) व (३) सींगीत ना्य स्परे्चे कें द्र रत्नाचगरीलाच 
असावे, असा कोणताही ननयम नाही. तर्थावप, तरे्थेच स्पर्ाय कें द्र असावे, अशी 
मागणी करण्यात आली होती.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

हहप्परगा थडी (ता.त्रबलोली, जज.नाांदेड) गािात  
पाणी टांचाई झाल्याबाबत 

  

(३३) * ३८५१६ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहप्परगा र्थडी (ता.त्रबलोली, जज.नाींदेड) गावात मन्याड नदीजवळ 
असतानाही येर्थील ग्रामस्र्थाींवर पाणी ी्ंचाईमळेु पाणी ववकत घेण्याची वेळ 
आल्याचे ददनाींक ६ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशयनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त गावात असलेल्या ४ हातपींपापकैी २ हातपींप नादरुुस्त 
असनू पाणी साठवनू ठेवण्यासाठी पाण्याची ्ाकी नसल्यामळेु ग्रामस्र्थाींची 
पाण्यासाठी गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दहप्परगा र्थडी 
येर्थील हातपींप दरुुस्त करुन येर्थे पाण्याची साठवण करण्याकररता ्ाकी 
बाींर्ण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.बबनराि लोणीिर : (१) व (२) हे खरे नाही.  
  दहप्परगा र्थडी, ता.त्रबलोली या गावात एकुण ५ हातपींप व        
६ ववद्यतुपींप आहेत. ५ हातपींपापकैी २ हातपींप सरुु असनू नादरुुस्त २ हातपींप 
सधु्दा दरुुस्त करण्यात आल्याने एकुण ४ हातपींप सरुु आहेत व १ हातपींपास 
पाणी उपलब्र् नसल्याने बींद आहे. तसेच ५ ववद्यतु पींप सद्य:जस्र्थतीत सरुु 
आहेत असे एकीं दर ४ हातपींप व ५ ववद्यतुपींपाद्वारे गावास पाणीपरुवठा सरुु 
आहे.   
(३) सदरील गावात जुनी नळ पाणीपरुवठा योजना असनू जुन्या योजनेची 
दगडी ्ाकी (जीएसआर) अजस्तत्वात आहे. सद्य:जस्र्थतीत सदरील दगडी 
्ाकीला गळती असल्याने नवीन पाणीपरुवठा योजना (आरसीसी ्ाकी) 
मखु्यमींिी ग्रामीण पेयजल काययिम ्प्पा-२ मध्ये प्रस्ताववत करण्यात आली 
आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

डॉक्टराांनी वप्रजस्क्रप्शनमध्ये शलहून हदलेले प्रमाण/मा्रशनेुसार  
रुग्णाांना षषधे उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३४) * ३८३८५ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) डॉक््राींनी वप्रजस्िप्शनमध्ये मलहून ददल्याप्रमाणे गोळ्या सींबींचर्त रुग्णाला 
देण्याबाबतचे शासनाने जाहीर केलेले पररपिक प्रत्येक और्र् वविेत्याींनी 
दकुानात लावणे बींर्नकारक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काही रुग्णाींना ४ ककीं वा ६ गोळ्याींचे वप्रजस्िप्शन ददलेल े
असताना राज्यातील अनेक और्र् वविेत े१० त े२० गोळ्या असलेले पाकी् 
देतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रुग्णाींची होत 
असलेली फसवणकू रोखण्याबाबत काययवाही करुन सींबींचर्त दोर्ी और्र् 
वविेत्याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
  अशा तिारी प्रशासनाकड ेप्राप्त झाल्या आहेत. याबाबत प्रशासनाने 
वेळोवेळी पररपिक काढून और्र् वविेत्याींना डॉक््राींनी मलहून ददलेल्या 
मािनेसुारच और्र्ाींची स्रीप कापनू और्र् वविी करावी अशा सचूना 
ननगयममत केल्या आहेत. 
(३) उक्त सचूनाींचे अनपुालन न केल्याचे आढळून आल्यास सींबींचर्त और्र् 
वविेत्याींची तपासणी करुन परवाने ननलींत्रबत वा रद्द करण्याची काययवाही 
प्रशासनाकडून घेण्यात येत.े 
  मागील ५ वर्ायत स्रीप क् करुन वप्रजस्िप्शनवरील और्र्ाींची मािा 
वविी करीत नसल्याचे एकूण २३ प्रकरणे आढळून आली असनू त्याींचेवर 
परवाने ननलींबन/रद्दची कारवाई करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पुणे शहरातील माईस एमआयटी शाळेने िेलेल्या शुल्ििाढ ि  
शालेय िेळेतील बदल रद्द िरण्याबाबत 

  

(३५) * ३८७८९ श्री.अतनल भोसल,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु शहरातील माईस एमआय्ी शाळेने अन्यायकारक केलेल्या शलु्कवाढी 
व शालेय वेळेत केलेल्या बदलाींच्या ववरोर्ात शाळेतील ववद्यार्थयांच्या 
पालकाींनी माहे डडसेंबर, २०१७ च्या शवे्च्या सप्ताहात आींदोलन केल्याचे 
ननदशयनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार माईस एमआय्ी शाळेने अन्यायकारक केलेली 
शलु्कवाढ व शालेय वेळेतील बदल रद्द करण्याबाबत कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) माईस एमआय्ी शाळेने शालेय वेळात बदल केले असल्याने पालकाींनी 
आींदोलन केले होत.े 
  शालेय वेळ बदलाबाबत शाळेतील सवय पालकाींच े पारदशी पध्दतीने 
मतदान घेवनू मतदानाच्या ननणययानसुार पवूीची वेळ कायम करणेबाबत शाळा 
प्रशासनास आदेशीत करण्यात आले आहे. त्यानसुार शाळा प्रशासनाने 
शाळेच्या वेळेत बदल करुन पवूयवत वेळेनसुार शाळा भरववण्याची काययवाही 
केली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अिोला जजल््यातील पाणी टांचाई तनिारणाची िामे सुरु िरण्याबाबत 
  

(३६) * ३८१२७ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जजल््यातील ५३४ गावाींमध्ये पाणी ी्ंचाई ननवारणासाठी १ हजार 
८४ उपाययोजनाींच्या कामाींकररता २६ को्ी ८५ लाख रुपयाींच्या कृती 
आराखडयास मींजूरी देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कृती आराखड्यात अकोला जजल््यातील कोणकोणत्या गावाींचा 
समावेश करण्यात आला आहे, तसेच कृती आराखड्यास मींजूरी ममळूनही 
अद्यापी सींबींचर्त यींिणेकडून कामाींच े प्रस्ताव जजल्हाचर्कारी कायायलयाकड े
सादर करण्यात आले नसल्याने कृती आराखड्यात समाववष् कामे सरुु 
करण्यास अडर्थळे ननमायण होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कृती आराखड्यातील कामे सरुु न झाल्याने जजल््यातील 
ववववर् भागात वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई ननमायण झाली असनू ग्रामस्र्थाींना 
पाण्याकररता पायपी् करावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कृती 
आराखडयातील प्रलींत्रबत पाणी ी्ंचाई ननवारणाची कामे सरुु करण्याबाबत 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) सन २०१७-१८ च्या मींजूर कृती आराखड्यामध्ये समावशे असलेल्या 
जजल््यातील सींभाव्य ी्ंचाई कृती आराखडयात नमदू गावे/ वाडयाींची यादी 
खालील प्रमाणे आहे. 
 

ता.अिोला :- आगर, नवर्थळ, खेकडी, परीतवाडा, पाळोदी, गोिा, कीं चनपरु, 
साींगवी ख,ु साींगवी ब,ु फरमदाबाद, वल्लभनगर, ननराठ, वरैाग, गोपालखेड, 
गाींर्ीग्राम, नन ींभोरा, दहींगणातामसवाडी, र्ामणा, कासली ख,ु कासली ब,ु 
म्हैसाींग, रामगाव, राजापरु, गोंदापरु, मजलापरु, जलालाबाद, बदहरखेड, घसुर, 
अमलयाबाद, आपातापा, आपोती ख,ु कौलखेड गो., गोणापरू, आपोती ब,ु 
खोबरखेड, मारोडी, लाखोंडा ब,ु लाखोंडा ख,ु घसुरवाडी, एकलारा, अींत्रबकापरू, 
दापरुा, म्हातोंडी, बादलापरू, साींगळूद ब,ु र्ोतरडी, वरोडी, साींगळूद ख,ु 
आखतवाडा, नावखेङ सलुतान अज., शामाबाद, अनकवाडी, वाकी, बोरगाव 
म., ननपाणा, पळसो खु. कौलखेड जहा., बहादरपरु, दहीगाव, मशवणी, 
सकुळीनींदापरू, मजुरे मोह., दोनवाडा, चाींदरू, सकुळी तलाव, खाींबोराप्रादेमशक, 
साींगवी मोहाडी, माझोडी, डाबकी जहा., कुरणखेड, चचखलगाव, गोरेगाव खु, 
बोरगाव ख,ु क्यार, का्ी, पाठी, खडका, ममझायपरू (अन्वी), मोरगाव भा., 
खडकी ्ा., वणी, मासा, मससा, कापशी तलाव, मससा बोंदरखेड, अमानतपरु, 
तामशी, लाखणवाडा, रोहणा, वडद ख,ु सकुोडा, कानडी, कुभाींरी, वडद ब,ु 
उगवा, कोठारी, कोळींबी, दाळींबी, ममझायपरू, सोनाळा, दरु्लम, भाकराबाद, 
कवपलेश्वर, पातरु नीं., वाळकी, ढगा, जवळा दो., ्ाकळी पो्े, देवळी, 
पलैपाडा, गोरेगाव ब,ु बाभळूगाव जहा. वामश ींबा, खाींबोरा, साींगेफळ, 
त्रबरसीींगपरु, दहींगणा जहा, दरु्ाळा, मींडाळा, वणी रींभापरू, वणी राजापरू, 
म्हैसपरू, कळम्बेंश्वर, नन ींबी मालोकार, खरप ख,ु येळवण, तानखेड. 
ता.बाशशचटािळी :- पनुोती ब,ु पनुोती खु, लोहगढ, वप ींपळगाींव हाींड,े महान, 
र्ाकली, एरींडा, परींडा, राहीत, जाींभरुन, हलदोली, वप ींजर, कोर्थळी ब,ु मो-हळ, 
साहीत, चेलका नन ींबी, र्ाबा, कासारखेड, चच ींचखेड ब,ु दोनद ख,ु साखरववरा, 
ककनखेड, र्ानारा, पळख्ा, पसैाळी, वरखेड, पाडी, मोझरी ब,ु सायखेड, 
र्ामनदरी, चोहोगाव, काजळेश्वर, वाघा, वस्तापरू (नवीन वस्ती), कासमार, 
नतवसा, चच ींचखेड, जाींब वस ु(मुींगसाजी नगर), महागाव, आळींदा (झोपडपट्टी), 
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रुस्तमाबाद, ननहीदा लखमापरू, राजींदा, े्ंभी, खेडाय ब.ु, खेडाय खु., खोपडी, 
द््वा, खडकी, माींडोली, नन ींबी ब,ु वडगाव, सोनगीरी, भेडीमहाल, मस ींदखेड, 
पाराभवानी, जननूा, सारककन्ही, महागाव मारखेड, भेडगाव, अजनी ख,ु 
वाघजाळी, चच ींचोली रुद्रा, राजनखेड, कोर्थळी ख,ु ममझायपरू, शहापरू, माींगळू, 
द््वन, वरखेड, देवदरी, सराव, साल्पी, वाल्पी, ्ाकळी छ., खाींबोरा, वप. 
चाींभारे, झोडगा, हातोला, उजळेश्वर, कातखेड, जमकेश्वर, सावरखेड, नन ींबी ख,ु 
पा्खेड, शले ु ब.ु, शले ु ख,ु कान्हेरी सरप, दोनद ब,ु ववझोरा, बोरमळी 
शलेगाव, सकुळी. 
ता.बाळापरू :- वाडगेाव, ्ाकळी खोजबेल, सावरपा्ी, नन ींबा, काझीखेड, 
स्वरुपखेड, मोखा, जानोरी मेळ, ककन्हेरी गवळी, पारस, उरळ ख,ु झूरळ ब.ु, 
झूरळ ख,ु जोगलखेड, अडोशी, र्ानोरा, सोनचगरी, बारमल ींगा, र्नेगाव,व्याळा, 
वप ींपळगाव, र्ाडी, ताींदळी, शळेद, मभकुीं डखेड, नन ींबी, णखरपरुी ख,ु खामखेड, 
मोरगाव सदीजन, हसनापरू, कडोशी, खींडाळा, उरळ ब,ु चच ींचोली गण,ु बल्हाडी, 
नाींदखेड, ्ाकळी कु., मोरझडी, अींिी मलकापरू, कळींबा ब,ु कोळासा, कुप्ा, 
माींडवा ब,ु सातरगाव, गायगाव, ननमकदाय, कवठा, लोहारा, ब्वाडी ब.ु, नागद, 
दगळखेड,सागद, हातरुन, ्ाकळी ननमकदाय, मनाली, बोराळा, बोरवाकळी, 
मनारखेड, बोरगाव वरैाळीं, सोनाळा, माींजरी, नकाशी, भरतपरू, साींगवी जोम, 
णखरपरुी ब,ु कसरुा, कळींबी महा., कळींबी ख,ु ररर्ोरा, दर्म, ब्वाडी खु, 
देगाव, मानकी, माींडडली, वझेगाव, हाता, डोंगरगाव, बहादरुा, मालवाडा, कारींजा 
रमजानपरु, अींदरुा, नया अींदरुा, तामशी, मश ींगोली, दहींगणा शळेद, दहींगणा 
नन ींबा. 
ता.पातरु :- मशरपरू, उमरा, पाींगरा, आस््ूल, वहाहा ब,ु कालाय, बेलरुा खु., 
कोठारी खु., वववरा, वप ींपळखुट्टा, चान्नी, चतारी, खापरखेड, आचगनखेड, पाडी, 
बेलरुा ब,ु राहेर, तलुींगा ब.ु, नवेगाव, उमरवाडी, भींडारज ब,ु पहाडमस ींगी, 
कोसगाव, ताींदळी ब,ु खरेी, साींगोळा, नाींदखेड, दादलुगाव, ताींदळी खु., 
देऊळगाव, बाभळुगाव, बाभळी, जाींभरुण, भींडारज खु., माळराजुरा, वसाली, 
अींर्ार साींगवी गावींडगाव, मशलाय, अींबाशी, चरणगाव, शकेापरू, रामनगर, 
खानापरू, ददग्रस ब.ु 
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ता.मतुत चजापरू :- लाखपरुी, साींगवा मेळ, मुींगशी, शले ु नजीक, लाईत, 
द्प्ाळा, वाघजळी, कोळसरा, तागवाडा(दापरुा), मशरताळा, गुींजवाडा, दापरुा, 
जाींभा खु., कासारखेड, नागोली, पोही, कवठा खोलापरू, दगुयवाडा, दहवरा कोरड,े 
जाींभा ब.ु, रोहणा, ककन्ही (र्ानोरा), ववरहीत, वप ींगळा, र्ोिा मश ींदे, मोझर, 
कीं झारा, उमरी अरब, लींघापरू, सोनेरी (मनुत य), हातगाव. 
ता.अिोट :- नेव्हरी ख,ु नेव्हरी ब.ु, देवरी पारर्ी, ऐदलापरू, सावरा, मोहाळा, 
बेलरूा, जळगाव नहा्े, गलु्लरघा्, जजतापरू रुपागड, माडी प्र ख्कली, 
सोमठाणा, र्ारगड, केलपाणी १ व २, चौहट्टा बाजार, वप ींप्री खु., वप ींप्री जैनपरू, 
सावरा, रींभापरू, पारळा, पडाळी स्वाई, कोलववहीर, कोहा, कुीं ड, बोरी, 
सावरगाव, खापरवाडी ब.ु, खापरवाडी खु., ददवठाणा, वाई, शहापरू, बोडी, 
कावसा ब.ु, मरोडा, लामकाणी, मशवपरू. 
ता.तले्हारा :- डवला, वपवींदळ ब.ु, माळेगाव बा., मालठाणा ब.ु, वरुड वडनेर, 
उकळी बा., जाफ्रापरू, नन ींबोरा ब.ु, नन ींभोरा खु., मनब्दा, शरेी खु., र्थार, वाडी 
अदमपरू, वडगाींव रोठे, तदुगाव, वाकोडी, गाडगेाव, जस्तगाव, चचत्तलवाडी, 
घोडगेाव, भाींबेरी, अकोली रुप, सदरपरू, बोरव्हा, चींदनपरु, शरेी वडनेर, शरेी 
ब.ु, ्ाकळी, काळेगाव, गोर्ाय, बेलखेड, दहवरखेड, बादखेड, कालाय ब.ु, 
खेलदेशपाींड,े नमसयपरू, पार्थडी, खापरखेड, खेल स्वाजी, उमरी, मभली, तदुगाव, 
वाकोडी, सौदळा, चचपी, ईसापरु, सदरपरू, ्ाकळी, तळेगाव डवला, ददहगाव, 
तळेगाव पातडुाय, मनािी ब.ु, वरुड वडनेर, मालपरुा, र्ोंडा आखर, तळेगाव ब.ु, 
माळेगाव बाजार, तळेगाव वडनेर, वपवींदळ ब.ु, चचचारी, ददवानझरी, बेलखेड, 
रायखेड, भोकर, वरुड ब.ु, वाडी अदमपरू. 

सदर गावाींमध्ये पाणी ी्ंचाई अींतगयत ववववर् उपाययोजना प्रस्ताववत 
करण्यात आलेल्या आहेत.  

जजल्हाचर्कारी कायायलयाने ददनाींक १५ फेब्रवुारी, २०१८ अखेर पयतं 
एकूण २०८ गावाींमध्ये रुपये ११२५.२५ लाख इतक्या ककींमतीच्या         
१६२ उपाययोजनाींना प्रशासकीय मींजुरी प्रदान केली आहे.  

कृती आराखड्यानसुार क्षेत्रिय कायायलयाींकडून कामाींचे प्रस्ताव 
जजल्हाचर्कारी कायायलयाकड े प्रशासकीय मींजुरी साठी प्राप्त होत असनू 
जजल्हाचर्काऱयाींकडून आवश्यकतपे्रमाणे कामास प्रशासकीय मींजूरी देऊन कामे 
पणूय करण्यात येत आहेत. यामध्ये कोणतहेी अडर्थळे ननमायण झालेले नाहीत. 



47 

(३) व (४) हे खरे नाही. 
 पाणी ी्ंचाई ननवारणार्थय ददनाींक १५ फेब्रवुारी, २०१८ अखेरपयतं एकूण 
१२७ गावाींमध्ये एकूण १२५ ववववर् उपाययोजना पणूय करण्यात आल्या असनू 
त्याद्वारे पाणीपरुवठा करण्यात येत आहे.  
 तसेच एकूण ६८ गावाींसाठी २७ ववववर् उपाययोजना प्रगतीपर्थावर 
आहेत. ी्ंचाईची कामे तातडीने पणूय करण्याबाबत मखु्य काययकारी अचर्कारी, 
जजल्हा पररर्द याींच्यास्तरावरुन आवश्यक त ेननदेश देण्यात आलेले आहेत.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

विदभाचत राष्ट्रीय पेयजल योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(३७) * ३९२२८ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कें द्र व राज्य शासनाकडून ववदभायत राषरीय पेयजल योजनेसाठी ननर्ीच े
अनदुान प्राप्त होवनूही आजजस्र्थतीत ४३६६४ गाींवात अजूनही पाणी ी्ंचाई 
असल्याच ेददनाींक ८ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशयनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पाणीपरुवठा योजनेत सन २०१२-१३ मध्ये गरैव्यवहार 
झाल्याचे लेखापररक्षण अहवालात ननदशयनास आले असनू आक्षेपाच्या      
५१ मदु्दाचा अहवाल लेखापररक्षणाकडून शासनास पाठववण्यात आला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींचर्त दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
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 स्र्थाननक ननर्ी लखेा परीक्षा, अमरावती याींचेद्वारा जजल्हा पररर्द, 
अमरावती अींतगयत ग्रामीण पाणीपरुवठा ववभागाच्या सन २०१२-१३ च्या लखेा 
पररक्षण अहवालात आक्षेप ि.५ मध्ये राषरीय पेयजल योजनेंतगयत झालले्या 
खचायसींबींर्ी मोजमाप पजुस्तका तर्था आवश्यक अमभलखेे लखेापरीक्षणाकरीता 
उपलब्र् न झाल्यामळेु मळू प्रमाणकासह अमभलेख्याची तपासणी न होणे या 
आक्षेपाींतगयत ५१ मदु्दे नोंदववण्यात आले आहेत. 

सदर आक्षेपाबाबतचा पतुयता अहवाल जजल्हा पररर्द, अमरावती याींनी 
सह सींचालक, स्र्थाननक ननर्ी लेखा परीक्षा ववभाग, अमरावती याींना सादर 
केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

लासलगाांि-वि ांचरूसह १६ गाांिे प्रादेशशि पाणीपुरिठा योजनेतील  
मुखय ऊध्िच िाहहनीच ेनुतनीिरण िरण्याबाबत 

  

(३८) * ३९३६३ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) लासलगाव-वव ींचूरसह १६ गाींवे प्रादेमशक पाणीपरुवठा योजनेतील मखु्य 
ऊध्वय वादहनीच्या नतुनीकरणाची मागणी स्र्थाननक लोकप्रनतननर्ीींनी मखु्य 
काययकारी अचर्कारी, जजल्हा पररर्द, नामशक याींच्याकड ेददनाींक २३ फेब्रवुारी, 
२०१६ व ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पाणीपरुवठा योजनेची मखु्य ऊध्वय वादहनी ददनाींक    
३० डडसेंबर, २०१७ रोजी फु्ल्यामळेु हजारो मल्र पाणी वाया गेले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन लासलगाव-वव ींचूरसह 
१६ गाींवे प्रादेमशक पाणीपरुवठा योजनेच्या मखु्य ऊध्वय वादहनीच्या 
नतुनीकरणाबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
 सदर योजनेसाठी ग्रामीण पाणीपरुवठा देखभाल व दरुुस्ती ननर्ी 
अींतगयत, सन २०१५-१६ मध्ये रुपये २८.९६ लक्ष, सन २०१६-१७ मध्ये रुपये 
२१.४५ लक्ष व सन २०१७-१८ मध्ये रुपये २२.०९ लक्ष इतके प्रोत्साहन 
अनदुान या ववभागामाफय त ववतरीत करण्यात आलेले आहे. तसेच सदर 
योजनेचा सींकल्पन कालावर्ी सींपलेला नसल्याने, अजस्तत्वातील उध्वयवादहनी 
न बदलता, सतत होणारी पाईप गळती र्थाींबववण्यासाठी आवश्यक 
उपाययोजना करण्याची काययवाही जजल्हा पररर्द स्तरावर सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील शाळाांमध्ये िीज पुरिठा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(३९) * ३९६४८ श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.हररशस ांग राठोड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३६९५६ 
ला हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ९८ हजार २१३ शाळाींपकैी समुारे १३ हजार ८४८ शाळाींमध्ये 
वीज नसनू ४४ हजार ३३० शाळाींमर्ील ववद्यार्थयांना सींगणक म्हणजे काय हे 
मादहत नसल्याचे यनुनफाईड डडजस्रकल इन्फॉमेशन मसजस््म फॉर एज्यकेुशन 
या सींस्र्थेने ददलेल्या अहवालातनू माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशयनास आले असनू सदर अहवालात आणखी कोणत्या बाबी स्पष् झाल्या 
आहेत, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाच्या योजनेंतगयत सींगणक अनदुान प्राप्त झालेल्या 
शाळाींना वीज त्रबलासाठी प्रत्येक मदहन्याला रुपये ३००/- अनदुान ददले जात े
असनू उक्त अहवालामळेु कें द्र व राज्य शासनाची डडजी्ल इींडडया योजना 
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अयशस्वी झाली असल्याने ७४२ शाळाींमध्ये वीज नसल्याचे ननदशयनास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, को्यवर्ी रुपये खचूयनही शालेय मशक्षण ववभागाच्या उदासीन 
र्ोरणामळेु हजारो शाळाींतील लाखो ववद्यार्थी सींगणक मशक्षणापासनू वींचचत 
राहत असल्याने, याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी समर्थयन सींस्र्थेने 
शासनाकड े केली असनू याबाबत आढावा घेण्यात आला आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील लाखो 
शालेय ववद्यार्थयांच्या जीवनात डडजी्ल िाींती घडावी यासाठी सदर प्रकरणी 
सरु्ारणा करुन मशक्षण क्षिेातील अ्ी दरू करण्याकररता तसेच ववद्यार्थयांना 
सींगणक मशक्षण ममळावे यासाठी सींगणक देवनू शाळाींमध्ये वीज परुवठा करून 
वीज देयकासाठी प्रत्येक शाळेला ममळत असलेल्या अनदुानात वाढ 
करण्याच्यादृष्ीने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े : (१), (२), (३) व (४) य-ुडायसच्या आकडवेारीनसुार 
राज्यातील ११०३०३ शाळाींपकैी १०३८६८ शाळाींमध्ये ववद्यतुीकरण झाले आहे.  
 कें द्र शासनाच्या ICT (Information Communication 
Technology) योजनेंतगयत ८००० शाळाींमध्ये सींगणक प्रयोगशाळा उभारण्यात 
आल्या असनू त्या कायायजन्वतही आहेत. 
 या योजनेंतगयत सींगणक प्रयोगशाळा उभारलेल्या शाळाींतील ववद्यार्थी 
सींगणक मशक्षणाचा लाभ घेत आहेत. योजनेत समाववष् शाळाींना सींगणक 
प्रयोगशाळेच्या वीज त्रबलासाठी कें द्र शासनाच्या योजनेनसुार दरमहा रुपये 
३०० एवढे अनदुान देण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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प्लाजस्टि आणण थमाचिोल िस्तुांची विल्हेिाट  
योग्य पध्दतीने िरण्याबाबत 

  

(४०) * ३९६६० श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती 
हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.हररशस ांग राठोड, 
आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५९२५ ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
(१) राज्यात सावयजननक गणेशोत्सव, गौरी गणपती, दसरा, ददवाळी व खाजगी 
काययिमात देखावे आणण इतर वस्त ु तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे 
प्लाजस््क व र्थमायकोलची ववल्हेवा् योग्य पध्दतीने लावण्याच्यादृष्ीन े
शासनाने मागयदशयक सचुना अर्थवा अ्ी शती लाग ून केल्यामळेु पयायवरण व 
प्रदरु्णावर त्याचा पररणाम होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्लाजस््क व र्थमायकोलच्या वस्तुींची ववल्हेवा् लावली तरी 
त्याींचा पणूयपणे नाश होत नसल्याने जनावरे केरकचरा, गवत इत्यादीसह या 
वस्त ुखातात व त्यामळेु त्याींना प्राण गमवावे लागतात, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच, ५० मायिॉनपके्षा कमी जाडीच्या वपशव्या वापराला देशात बींदी 
असताना राज्यात अशा वपशव्या सरायस वापरल्या जात असनू, शास्िोक्तपणे 
प्लाजस््क कचऱयाची ववल्हेवा् लावण्यात स्वराज्य सींस्र्था अपयशी ठरल्यामळेु 
पयायवरणाचा प्रश्न राज्यात ननमायण झाला असल्याच े ददनाींक १० डडसेंबर, 
२०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात प्लाजस््क वापरावर बींदी घालण्याचा ननणयय घेण्यात 
आला असनू शासनाने याबाबतचे आदेश माहे जानेवारी, २०१८ च्या दसुऱ या 
आठवड्यात काढले आहेत, सदर प्लाजस््क बींदी सींदभायतील ननणययाचे व 
त्यासींदभायत काढण्यात आलेल्या आदेशाचे स्वरुप काय आहे, तसेच सदर 
ननणययाची अींमलबजावणी केव्हापासनू करण्यात येणार आहे, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नाश न होणाऱया 
र्थमायकोल व प्लाजस््कची कायमस्वरुपी ववल्हेवा् लावण्याच्यादृष्ीन ेकोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम : (१) नागरी घनकचरा हाताळणी व ववल्हेवा् ननयम, 
२०१६ नसुार अशा कचऱ याची शास्िीय पध्दतीने ववल्हेवा् लावणे आवश्यक 
आहे. तर्थावप, अशा काययिमाींमध्ये ननममयती अववघ्नमशल कचऱ यामळेु 
पयायवरणावर पररणाम होतो, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४) व (५) प्लाजस््क व र्थमायकोलपासनू बनववण्यात येणाऱ या उत्पादनाींवर बींदी 
घालण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारार्ीन आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सोलापूर जजल््यातील िां ्रशाटी िामगाराांना  
िायम सेिेत सामािून घेण्याबाबत 

  

(४१) * ३९८९० प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर शासनाच्या ग्रामववकास ववभागाच्या अींतगयत ववववर् 
योजनाींमर्ील कीं िा्ी कामगाराींना शासन सेवेत कायमस्वरुपी सामावनू 
घेण्याकरीता शासकीय कीं िा्ी कमयचारी सींघ, सोलापरू याींनी मा.पाणीपरुवठा व 
स्वच्छता मींिी याींना ददनाींक १ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास लेखी 
ननवेदन देऊन मागणी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या १० त े १२ वर्ायच्या ऐन उमेदीच्या काळात कीं िा्ी 
कमयचारी म्हणून काम केल्यानींतर शासकीय नोकरीची वयोमयायदा सींपल्यामळेु 
त्याींना या नोकरीमशवाय दसुरा पयायय नसल्यामळेु त्याींच्या मागणीसींदभायत 
शासनाने काही ननणयय घेतला आहे काय, 
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(३) असल्यास, सार्ारणत: ककती कालावर्ीपयतं सदर कीं िा्ी कमयचारी याींना 
शासकीय नोकरीत समावनू घेण्यात येईल त्याबाबतची सद्य:जस्र्थती काय 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) व (३) मा.सवोच्च न्यायालय, नवी ददल्ली येर्थील मसव्हील अपील 
ि.६१३२-३३/२०१६ या प्रकरणी सवोच्च न्यायालय, नवी ददल्ली याींनी ददनाींक 
१२ जुल,ै २०१६ रोजी ददलेल्या न्याय ननणययानसुार, कीं िा्ी पध कतीवरील पदे 
कायमस्वरुपी समजण्यात येऊ नयेत, असे आदेश ददले आहेत. त्यानरु्ींगाने 
शासन पररपिक सामान्य प्रशासन ववभाग, मींिालय, मुींबई, ि.एसआरव्ही-
२०१७/प्र.ि.४५५/कायाय.१२, ददनाींक ०९/०२/२०१८ अनसुार, शासनाने कीं िा्ी 
तत्त्वावर ननयकु्तीसाठी ननमायण केलेल्या पदाींवर कीं िा्ी पध कतीने ननयकु्त 
करण्यात आलले्या कमयचाऱयाींच्या सेवा ननयममत न करण्याबाबत दक्षता 
घेण्यात यावी, अशा सचूना ददलेल्या आहेत. ही बाब ववचारात घेता, 
ग्रामववकास शासकीय कीं िा्ी कमयचारी सींघ्ना, सोलापरू शाखा याींनी त्याींच्या 
पिान्वये कीं िा्ी कमयचाऱयाींना शासनसेवेत कायमस्वरुपी सामावनू घेण्याची 
केलेली मागणी मान्य करता येणार नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नायगाांि (जज.पालघर) येथील िारखान्यािर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(४२) * ४०१२६ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.खिाजा बेग, 
श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नायगाींव (जज.पालघर) येर्थील प्रदवूर्त खाडीतील हजारो मासे मतृ 
जस्र्थतीत गास सनमस्ी येर्थील ककनाऱ यावर वाहून आल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०१७ च्या दसुऱ या सप्ताहात ननदशयनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त पररसरातील नवघर, वालीव, गोणखवरे, सातीवली, 
चच ींचपाडा येर्थील औद्योचगक कीं पन्याींमर्ून घातक रसायने या खाडीमध्ये 
सोडली जात असल्याने त्याचा पररणाम खाडीतील जीवसषृ्ीवर होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या पररसरातील 
ज्या औद्योचगक कीं पन्याींकडून घातक रसायने खाडीमध्ये सोडली जातात त्या 
कीं पनी मालकाववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम : (१) नायगाींव (जज.पालघर) येर्थील प्रदवूर्त खाडीतील मासे 
मतृ जस्र्थतीत गास सनमस्ी येर्थील ककनाऱयावर वाहून आल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०१७ च्या दसुऱया सप्ताहात महाराषर प्रदरू्ण ननयींिण मींडळाच्या ननदशयनास 
आले नाही. तसेच अशा प्रकारची कुठलीही तिार महाराषर प्रदरू्ण ननयींिण 
मींडळाकड ेप्राप्त झालेली नाही. 
(२) व (३) महाराषर प्रदरू्ण ननयींिण मींडळामाफय त कारखान्याींची ननयममतपणे 
पाहणी करण्यात येत असनू पाहणी दरम्यान औद्योचगक साींडपाणी प्रकिया 
सयींिणा सरुळीतपणे चालववण्यात येत असल्याची खािी करण्यात येत.े पाहणी 
दरम्यान दोर्ी आढळलेल्या कारखान्याींवर महाराषर प्रदरू्ण ननयींिण 
मींडळामाफय त जल कायदा, १९७४ अींतगयत कायदेशीर कारवाई करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील जजल्हा पररषदेच्या शाळाांमधील अततररक्त  
शशक्षिाांच ेसमायोजन िरण्याबाबत 

  

(४३) * ४०२०६ श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.सतुनल तटिरे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.खिाजा 
बेग, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ३४ जजल््यामर्ील जजल्हा पररर्देच्या ६१६७३ शाळाींपकैी 
६१४९२ शाळाींनी सींचमान्यतचेी प्रकिया पणूय केली परींत ू १४०९२ मशक्षक 
अनतररक्त असनू अद्याप त्याींचे समायोजन इतरि शाळेत झाले नसल्याच े
ददनाींक     ८ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशयनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ० त े १० पयतं प्सींख्या असलले्या राज्यातील जजल्हा 
पररर्देच्या व खाजगी व्यवस्र्थापनामाफय त चालववण्यात येत असलेल्या १३१४ 
शाळा बींद करण्याचा ननणयय शासनाने घेतल्याने सींचमान्यतनेसुार अनतररक्त 
ठरणाऱया १४०९२ मशक्षकाींचे समायोजन करण्याच्यादृष्ीने शासनाने काय 
ननयोजन केले आहे,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकिया पणूय केल्यानींतर अनतररक्त ठरणाऱया १४०९२ 
मशक्षकाींचे समायोजन आगामी शकै्षणणक वर्ायच्या सरुुवातीला करण्यात येणार 
आहे काय, असल्यास, कोणत्या आर्ारावर करण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अनतररक्त ठरणाऱया 
मशक्षकाींचे समायोजन करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सहार जव्हलेज, अांधेरी (मुांबई) येथील शशधािाटप दिुानात  
माती शमश्रीत ताांदळाच ेिाटप झाल्याबाबत 

  

(४४) * ४०४२१ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण 
ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सहार जव्हलेज, अींरे्री (मुींबई) येर्थील मशर्ावा्प दकुान िमाींक १०४ 
मर्ील एका मदहला दकुानदाराने माती ममसळलेले ताींदळाचे वा्प केल्याच े
ददनाींक १६ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशयनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींचर्त दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.धगरीश बापट : (१) व (२) हे, खरे नाही. 
 तर्थावप, मशर्ावा्प दकुान िमाींक १०४ येर्थून माती ममश्रीत ताींदळाच े
वा्प करण्यात येत असल्याबाबतची बातमी ददनाींक १७/०१/२०१८ रोजीच्या 
दैननक पढुारी वतृ्तपिात प्रमसध्द झाली. त्यानरु्ींगाने तपासणी केली असता 
सदर बातमीत सत्यता ददसनू आली नाही.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुरबाड (जज.ठाणे) तालुक्यातील िें द्र ि राज्य शासनाच्या  
स्िच्छता अशभयानाांतगचत तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४५) * ४०५४२ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्रशी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मरुबाड (जज.ठाणे) तालकु्यातील कें द्र व राज्य शासनाच्या स्वच्छता 
अमभयानाींतगयत कुशल शौचालय योजना राबववली जात असनू या योजनेतील 
लाभार्थयांना ननर्ी ममळत नसल्याने लाभार्थयांनी कामे बींद केली असल्याच े
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेचे रुपये ७४ लाख ४७ हजार ८६० येणे बाकी 
असनू जवळजवळ ७६१ लाभार्थी लाभाच्या प्रनतक्षेत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ननर्ी उपलब्र् 
करुन देण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.बबनराि लोणीिर : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 स्वच्छ भारत अमभयान (ग्रा) अींतगयत मरुबाड तालकु्यातील एकूण 
२२४५७ लाभार्थयांपकैी २२४५३ शौचालय बाींर्काम ेपणूय करण्यात आली असनू, 
लाभार्थयांना ननर्ी ववतरीत करण्यात आला आहे. उवयरीत ४ लाभार्थी सामदुहक 
शौचालयाचा वापर करतात. 
(३) व (४) स्वच्छ भारत अमभयान (ग्रा) अींतगयत मरुबाड तालकु्यातील 
शौचालय बाींर्काम केलेल्या सवय लाभार्थयांना ननर्ी ववतरीत करण्यात आला 
आहे. 

----------------- 
  
रायगड जजल््यातील िमी पटसांखया असलेल्या शाळा बांद िरण्याबाबत 
  

(४६) * ४०५६७ श्री.सतुनल तटिरे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.खिाजा बेग, 
श्री.रामराि िडिुत,े श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) रायगड जजल््यातील कमी प्सींख्या असलेल्या ४२ प्रार्थममक शाळा बींद 
करण्यात आल्या असनू जजल्हा पररर्द व खाजगी सींस्र्थाींनी चालववलेल्या व  
० त े१० प्सींख्या असलेल्या १०३ प्रार्थममक शाळा येत्या शकै्षणणक वर्ायपासनू 
बींद करण्यात येणार आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त शाळाींमर्ील ववद्यार्थयांची, मशक्षक व कमयचाऱयाींची 
प्रत्येकी सींख्या ककती आहे व सदर शाळा बींद केल्यानींतर ववद्यार्थी, मशक्षक व 
कमयचाऱयाींची पयाययी व्यवस्र्था कशी करण्यात येणार आहे, 
(३) तसेच कोणत्याही दठकाणी सरुुवातीला शाळा सरुु करताना ववद्यार्थयांच्या 
घरापासनू शाळेचे अींतर, दोन शाळाींमर्ील अींतर व ववमशष् भौगोमलक 
पररजस्र्थती या ववदहत केलेल्या मागयदशयक सचूना ववचारात घेता शाळा बींद 
करण्याऐवजी प्सींख्या वाढववण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) समायोजन झालेल्या शाळेतील ववद्यार्थी सींख्या ३४८ असनू मशक्षक 
सींख्या ९८ अशी आहे. या शाळाींतील ववद्यार्थयांच े समायोजन त्याींच्या 
मशक्षकाींसह नजजकच्या शाळेत करण्यात आले आहे. 
(३) शाळाींतील ववद्यार्थी प्सींख्या वाढववणेसाठी प्रगत शकै्षणणक महाराषर 
काययिम राबववण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

उमराळे (ता.िसई, जज.पालघर) येथील खाजगी अनुदातनत शाळेने 
बनािट िागदप्रश ेतयार िरुन फसिणूि िेल्याबाबत 

  

(४७) * ४०६१७ श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.जनादचन 
चाांदरूिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३६७९० ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) उमराळे (ता.वसई, जज.पालघर) येर्थील खाजगी अनदुाननत शाळेने खूप 
कमी प्सींख्या असताना बोगस हजेरी प्ाद्वारे मागील ६ वर्ायत शासनाची 
रुपये १ को्ीपके्षा जास्त रक् कमेची फसवणुक केल्याबद्दल तसेच जास्त 
ववद्यार्थी सींख्या दाखवनू शालेय पोर्ण आहारात ममळणारे हजारो रुपये 
ककींमतीचे अन्नर्ान्य व सार्नसामगु्री याींचा अपहार करुन नमनुा-दोन 
प्रमाणपिासाठी खो्ी व बनाव् कागदपि े तयार करुन ती खरी असल्याच े
भासवनू, शासनाची फसवणकू केल्याची चौकशी पणूय झाली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, खूप कमी प्सींख्या असलेल्या शाळेतील मशक्षकाींचे वेतन, 
भववषय ननवायह ननर्ी, शालेय पोर्ण आहार व वेतनेतर अनदुान यासाठी 
शासनाला दरवर्ी २० लाख रुपयाींहून जास्त रक्कम खचय करावी लागत 
असल्याबाबतचा अहवाल मशक्षणाचर्कारी (पालघर) याींच्याकडून शासनाला 
अद्यापपयतं प्राप्त झाला नाही, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उमराळे येर्थील 
शाळेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, सदर अहवालाचे 
ननषकर्य काय आहेत, तसेच चौकशी पणूय करुन त्यानसुार पढुील कारवाई 
ककती मदुतीत करण्यात येईल, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) व (२) व्यवस्र्थापकाींनी केलेल्या तिारीच्या अनरु्ींगाने 
सदरची बाब वस्तजुस्र्थतीशी ननगडीत आहे का? याबाबत चौकशी करण्यात 
येत आहे. 
(३) व (४) याबाबतचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर पढुील आवश्यक काययवाही 
करण्यात येईल. 

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

विनाअनुदातनत खाजगी व्यिस्थापनाच्या शशक्षि ि शशक्षिेतर 
िमचचाऱयाांना सेिातनितृ्ती योजना सुरु िरण्याबाबत 

  

(४८) * ३७८९८ श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय शालये शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात खाजगी व्यवस्र्थापन सींस्र्थदे्वारे ववनाअनदुाननत तत्वावर शाळा 
सरुु करण्यात आल्या असनू या शाळेत काययरत असणाऱ या मशक्षक व 
मशक्षकेतर कमयचारी याींना सींस्र्था वेतन देत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच शासनाच्या ननर्ीअभावी सदर शाळेतील काही मशक्षक व मशक्षकेतर 
कमयचारी हे ननयत वयोमानानसुार सेवाननवतृ्त झाले असनू काही मशक्षक 
सेवाननवतृ्त होत आहेत तर काही काही ववनाअनदुाननत मशक्षक व मशक्षकेतर 
कमयचारी सेवेत असताना मतृ्य ूपावले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सेवाननवतृ्त झालेले मशक्षक, मतृ्य ू पावलेले मशक्षक व 
मशक्षकेतर कमयचारी याींच्या वारसाला सेवाननवतृ्ती योजना सरुु करण्याबाबत 
लोकप्रनतननर्ी व मशक्षक सींघ्ना याींच्याकडून मागणी करण्यात येत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर मशक्षकाींना 
सेवाननवतृ्ती योजना सरुु करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े : (१) ववनाअनदुाननत खाजगी व्यवस्र्थापनाच्या शाळाींतील 
मशक्षकाींना सींस्र्थमेाफय त वेतन देण्यात येत.े  
(२) हे खरे नाही. 
(३) अस ेननवेदन प्राप्त झालेले नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील शशक्षि ि शशक्षिेतर िमचचारी याांना सहाव्या िेतन 
आयोगाची थिबािी अदा िरण्याबाबत 

  

(४९) * ३८१०५ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनदुाननत प्रार्थममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक शाळेतील 
मशक्षक व मशक्षकेत्तर कमयचारी याींना सहाव्या वेतन आयोगाची र्थकबाकी रोख 
स्वरूपात अदा करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सातवा वेतन आयोग राज्यात लाग ू होत असताींना सहाव्या 
वेतन आयोगाची र्थकबाकी न ददल्याने ती रोख स्वरूपात देण्याची मागणी 
नागपरू ववभागाचे लोकप्रनतननर्ीींनी शासनास ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१७ व 
ददनाींक १० नोव्हेंबर, २०१७ रोजी पि पाठवनू केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने र्थकबाकी केव्हापयतं अदा करण्यात येणार 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ६ व्या वेतन आयोगाची र्थकबाकी जमा करण्याबाबत काययवाही सरुु 
आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील शशक्षि ि शशक्षिेतर िमचचाऱयाांची नािे  
शालाथच प्रणालीमध्ये समाविष्ट्ट िरण्याबाबत 

  

(५०) * ३९१८५ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ददनाींक २ मे, २०१२ पासनू अनतररक्त मशक्षकाींच े समायोजन न करता 
मशक्षक भरती करण्यात आली असनू ददनाींक २ मे, २०१२ पवूी व त्यानींतर 
वव्ान, गणणत ववर्याच्या मशक्षकाींची व अल्पभावर्क, अल्पर्ाममयक शाळाींची 
पदे भरण्याची मींजूरी देण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याप्रमाणे मशक्षणाचर्कारी याींनी मींजूरी ददलेल्या मशक्षकाींना 
ऑनलाईन वेतन ववतरीत करण्यासाठी शालार्थय आयडी नसुार ऑनलाईन 
मींजूरी आवश्यक असनू राज्यातील जवळपास १७०० प्रस्ताव मशक्षण सींचालक, 
पणेु याींच्याकड ेप्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, नागपरू ववभागातील खाजगी अनदुाननत प्रार्थममक, माध्यममक व 
उच्च माध्यममक शाळाींमर्ील मशक्षक व मशक्षकेतर कमयचाऱयाींना ननयममत 
वेतन शालार्थय वेतनप्रणालीद्वारे अदा करण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अनेक शाळाींमध्ये नवीन ननयकु्त केलेल्या 
मशक्षक/कमयचाऱयाींच्या ननयकु्तीस मशक्षणाचर्कारी/मशक्षण उपसींचालक याींनी 
मान्यता प्रदान केल्यानींतर त्याींचे ननयममत वेतन शालार्थय वेतन प्रणालीद्वारे  
 
 



62 

काढण्यासाठी शालार्थय आयडी िमाींक आवश्यक असनू नागपरू ववभागातील 
अनेक प्रकरणे मशक्षणाचर्कारी/मशक्षण उपसींचालक व वेतन पर्थक 
कायायलयामाफय त राज्याचे मशक्षण सींचालक, माध्यममक/उच्च माध्यममक व 
प्रार्थममक/उच्च प्रार्थममक याींच्यास्तरावर पाठवनूसधु्दा हे सवय प्रस्ताव मागील 
एक त ेदीड वर्ायपासनू प्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी नागपरू ववभागाच्या लोकप्रनतननर्ीींनी मशक्षण 
सींचालक प्रार्थममक/ माध्यममक व मशक्षण आयकु्त याींना अनेकवेळा ननवेदने 
पाठवनू व प्रत्यक्ष चचाय करूनसधु का ननकाली काढण्यात आले नाही, तसेच उक्त 
प्रकरणात दीघय कालावर्ी लागण्याची कारणे काय आहेत, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त प्रलींत्रबत 
प्रस्तावाींना मींजूरी देण्याबाबत व शालार्थय आय.डी. लॉगीनचा अचर्कार 
मखु्याध्यापक/प्राचायय याींना देण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे.  
(४) व (५) अींशत: खरे आहे. 
 मशक्षण सींचालक, प्रार्थममक याींच्याकड ेएकूण २५८ प्रस्ताव प्राप्त झाल े
असनू त्यापकैी २९ प्रस्ताव त्याींचेकड ेप्रलींत्रबत आहे. तसेच मशक्षण सींचालक, 
माध्यममक व उच्च माध्यममक याींच्याकड ेएकूण १५८४ प्रस्ताव प्राप्त असनू 
५९१ प्रस्ताव प्रलींत्रबत आहेत.  
(६) प्रलींत्रबत प्रकरणे ननकाली काढण्यासाठी शासनाने ददनाींक २८/०२/२०१८ 
च्या शासन ननणययान्वये ववशरे् कृती दलाची स्र्थापना करण्यात आली आहे. 
 

----------------- 
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राज्यातील शशक्षिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(५१) * ३८१४० श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.दत्ता्रशय सािांत, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरशसांह पांडडत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५३९६ ला 
हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात माहे जानेवारी, २०१८ अखेर खाजगी प्रार्थममक, माध्यममक व 
उच्च माध्यममक शाळाींमर्ील जजल्हाननहाय मशक्षकाींची एकूण ररक्त पदे ककती 
आहेत,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े : (१) राज्यातील खाजगी शकै्षणणक सींस्र्थाींच्या प्रार्थममक/ 
माध्यममक / उच्च माध्यममक शाळाींमर्ील मशक्षकाींची अनिुमे २७२३, ३९०३, 
४९६३ ममळून एकूण ११५८९ मशक्षकाींची पदे ररक्त आहेत. 
(२) राज्यातील खाजगी शकै्षणणक सींस्र्थासह स्र्थाननक स्वराज्य सींस्र्थाच्या 
प्रार्थममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक शाळाींमर्ील मशक्षकाची ररक्त पदे 
अमभयोग्यता व बधु्दीमत्ता चाचणीतील गणुाींच्या आर्ारे “पववि” या 
सींगणकीय प्रणाली माफय त करण्याबाबतचा शासन ननणयय ददनाींक २३/०६/२०१७ 
रोजी पाररत केलेला आहे. त्यानसुार माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये अमभयोग्यता 
व बधु्दीमत्ता चाचणी परीक्षा घेण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्यात सांच मान्यता जानेिारी, २०१८ च्या सांखयेनुसार िरण्याबाबत 

  

(५२) * ३८४१२ आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.हेमांत टिले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात सींच मान्यता जानेवारी, २०१८ च्या सींख्येनसुार घेण्याचा ननणयय 
शासनाने घेतला असनू सदर सींचमान्यतमेळेु मशक्षक अनतररक्त ठरण्याची 
शक्यता ननमायण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, राज्यात सरलवरील ववदयार्थी सींख्येच्या आर्ारे मशक्षकाींची सींख्या 
ठरववण्याचा ननणयय शालेय मशक्षण ववभागाने घेतला असनू त्यासाठी ददनाींक  
१ जानेवारी, २०१८ रोजी असलेली ववदयार्थी सींख्या गहृीत र्रण्यात येणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ददनाींक १ जानेवारीला सरल प्रणालीवर जेवढया ववदयार्थयांची 
मादहती अदयावत झाली असेल त्या सींख्येनसुार मशक्षकाींची सींख्या ननजश्चत 
करण्यात येणार असल्याने अनेक मशक्षक अनतररक्त ठरणार आहेत, माि 
यासाठी आवश्यक असलेले आर्ारकाडय लाखो ववदयार्थयांकड े नसल्यामळेु 
सदरील मादहती अद्ययावत करण्यास मशक्षकाींना अनेक अडचणी येत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरील प्रकियेला 
मदुतवाढ देण्याबाबत तसेच राज्यभरात मशक्षक अनतररक्त ठरु नयेत याकररता 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) सरल प्रणालीत नोंदववलेल्या आर्ार काडय असलेल्या व आर्ार 
काडय नसलेल्या सवय ववद्यार्थी सन २०१७-१८ च्या सींच मान्यतसेाठी ग्राहय 
र्रण्यात आलेले आहेत. तसेच एखाद्या ग्ातील ववद्यार्थी सींख्या कमी 
झाल्यास त्या ग्ातील कमी होणारे पद शाळेतील अन्य ग्ास देय होत 
असल्यास सदर पद देण्याची काययवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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पांढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातील स्िस्त धान्य  
दिुानामधनू मक्याच ेिाटप बांद िरण्याबाबत 

  

(५३) * ३८३९७ श्री.रामहरी रुपनिर, आकिच .अनांत गाडगीळ, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपस,े श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.सभुाष झाांबड, श्रीमती हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय 
अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पींढरपरू (जज.सोलापरू) तालकु्यातील स्वस्त र्ान्य दकुानामर्ून गहू व 
ताींदळू यासोबत प्रर्थमच मक्याच े वा्प सरुु केले असनू रुपये दोन 
ककलोप्रमाणे प्रती व्यक्ती एक ककलो मक्याचे वा्प होत असनू मका र्ान्य 
दळण्यासाठी खचचयक असल्याने अनेकाींनी मका घेण्यास नकार ददला असल्याच े
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नागररकाींची होणारी 
गरैसोय दरू करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
 पींढरपरू, जज.सोलापरू येर्थे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये अींत्योदय अन्न 
योजनेतील लाभार्थयांना प्रती मशर्ापत्रिका ६ ककलो व प्रार्ान्य कु्ुींब 
लाभार्थयांना प्रनतव्यक्ती १ ककलो याप्रमाणे व माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये 
अींत्योदय अन्न योजनेतील लाभार्थयांना प्रनतमशर्ापत्रिका ४ ककलो व प्रार्ान्य 
कु्ुींब लाभार्थयांना प्रनतव्यक्ती १ ककलो याप्रमाणे प्रनतककलो रुपये १/- या 
दराने मक्याचे वा्प करण्यात आलेले आहे. 
 सदर मका घेण्यास नकार ददल्याबाबतच्या तिारी प्राप्त झालेल्या 
नाहीत. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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अनुदातनत माध्यशमि शाळेत शशक्षण सेिि म्हणून तीन िषाचचा 
सेिािाळ पूणच िेलेल्या शशक्षण सेििाच्या तनयुक्तीबाबत 

  

(५४) * ३८८१६ श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्ता्रशय सािांत : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अनदुाननत माध्यममक शाळेत मशक्षण सेवक म्हणून तीन वर्ायचा 
सेवाकाळ पणूय केलेल्या मशक्षण सेवकाींची ननयकु्ती अन्य अनदुाननत शाळेत 
ननयममत वेतनशे्रणीवर मशक्षक पदी करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशा तऱहेने बदली होणाऱया मशक्षकाींच्या ननयकु्तीस वयैजक्तक 
मान्यता देताींना काही ताींत्रिक अडचणी येतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शकै्षणणक अहयता योग्य असलेल्या प्रार्थममक शाळेतील तीन वर् े
पणूय केलेल्या मशक्षण सेवकास माध्यममक शाळेत व माध्यममक शाळेतील 
मशक्षण सेवकास उच्च माध्यममक शाळेत ननयममत वेतनशे्रणीत ननयकु्त 
करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) तसेच, प्रार्थममक शाळेतील ननयममत वेतन शे्रणीतील मशक्षकास माध्यममक 
शाळेत व माध्यममक शाळेतील मशक्षकास उच्च माध्यममक शाळेत सींस्र्थेन े
ननयकु्त केल्यास वेतनास सींरक्षण ममळण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े : (१) अशा मशक्षण सेवकाींची अन्य अनदुाननत माध्यममक 
शाळेत ननयममत वेतनशे्रणीवर मशक्षक पदी ननयकु्ती करता येत,े हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) अशाप्रकारे करण्यात आलेल्या ननयकु्तीस ददनाींक १५ सप् े्ंबर, २०११ च्या 
शासन ननणययानसुार वेतनास सींरक्षण राहणार नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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ताशसिा तत्िािरील प्राध्यापिाांच्या तनयुक्तीसाठी 
शैक्षणणि अहचता ठेिण्याबाबत 

  

(५५) * ३८७१३ श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उच्च व तींि मशक्षण ववभागाच े पररपिक ि. सींककणय-२०१२/(२३७/१२) 
वव.शी.१, ददनाींक १७ सप् े्ंबर, २०१३ अन्वये सामाजजक आरक्षणानसुार 
तात्परुत्या स्वरुपात ककीं वा तामसका तत्वावर मागास प्रवगायतील 
ने्/से्/पीएचडी र्ारक उमदेवार न ममळाल्यास इतर शकै्षणणक अहयता र्ारण 
करणाऱ या उमेदवाराींच्या ननयकु्तीस ववद्यापीठ मान्यता देत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, खुल्या व ओ.बी.सी. प्रवगायतील उमेदवाराींची तामसका तत्वावर 
नेमणूकीसाठी ने्/से्/पीएचडी र्ारक नसलेल्या उमेदवाराच्या ननयकु्तीस 
ववद्यापीठ मान्यता देत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ग्रामीण भागातील 
ववद्यार्थयांना मशकवण्यासाठी मशक्षक ममळत नसल्याने, मागासवगीय व 
खुल्या ओ.बी.सी. प्रवगायतील उमेदवारास तामसका तत्वावर ननयकु्तीसाठी 
समान शकै्षणणक अहयता ठेवण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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बदलापूर हायस्िूल, (बदलापूर, जज.ठाणे) शाळेत शालेय  
पोषण आहार योजनेत गरैव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(५६) * ३९१२५ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय शालये शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बदलापरू हायस्कूल, बदलापरू (ता.अींबरनार्थ, जज.ठाणे) या शाळेत शालेय 
पोर्ण आहार योजनेत मागील तीन-चार वर्ायपासनू अननयममतता व ननकृष् 
दजायच ेअन्न ववद्यार्थयांना देण्यात येत असल्याबाबत पालकाींनी ददनाींक ३ मे, 
२०१७ रोजी मशक्षणाचर्कारी (प्रार्थममक), जजल्हा पररर्द, ठाणे याींच्याकड ेलेखी 
तिार करुनही ग्मशक्षण अचर्कारी कायायलयाकड े यासींदभायतील कोणतीही 
तिार प्राप्त नसल्याची खो्ी व ददशाभलू करणारी मादहती लेखी स्वरुपात 
सींबचर्त अचर्काऱ याींनी मा.शालेय मशक्षण मींिी याींना ददनाींक ३१ ऑक््ोबर, 
२०१७ रोजी वा त्यासमुारास ददली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार सींबचर्त दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े : (१) व (२) बदलापरू हायस्कूल, बदलापरू जज.ठाणे या 
शाळेत शालेय पोर्ण आहार योजनेंतगयत अननयममतता व ननकृष् दजायच े
अन्न ववद्यार्थयांना देण्यात येत असल्याबाबत प्राप्त तिारीच्या अनरु्ींगाने 
चौकशी करण्यात आली असनू दोंर्ी मखु्याध्यापका ववरुध्द मशस्तभींगाची 
कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच, योजनेची अींमलबजावणी व्यवजस्र्थत न 
केल्याने याबाबत सींबींचर्त ग्मशक्षणाचर्कारी, अचर्क्षक (शापोआ), याींना 
कतयव्यात कसरू केल्याबाबत सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील विनाअनुदातनत शाळाांना योजनाांतगचत मधनू 
योजनाबा्यमध्ये रुपाांतरीत िरण्याबाबत 

  

(५७) * ३८८५५ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववनाअनदुाननत शाळाींना अनदुान देताना पींचवावर्यक योजनेंतगयत 
ननर्ी ददला जात असनू पींचवावर्यक योजना सींपल्यानींतर सदर शाळा 
योजनाबाहय कृती आराखड्याबाहय केल्या जातात व त्याींना ननयममत ननर्ी 
मींजूर केला जातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २००७ त े २०१२ व २०१२ त े २०१७ अशा जवळपास    
१० वर्ायपासनू अनदुान मींजूर झालेल्या शाळा कृती आराखड्यामध्ये 
असल्यामळेु त्याींच्या ननयममत वेतनामध्ये अडचणी ननमायण झाल्या आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववनाअनदुाननत 
शाळाींना योजनाींतगयतमर्ून योजनाबाहयमध्ये रुपाींतरीत करण्याबाबत कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
 ववत्त ववभागाच्या ददनाींक २७/१/२०१७ च्या शासन ननणययान्वये 
योजनाींतगयत व योजनेतर सींकल्पना बींद करण्यात येऊन वेतनाच्या योजना या 
अननवायय खचायमध्ये समाववष् करण्यात आला असनू वेतनाकरीता उणे 
प्राचर्कार पिाद्वारे खचय करण्यास परवानगी असल्याने ननर्ीबाबत कोणतीही 
अडचण नाही. 
(४) प्रश्न उदभवत नाही. 

----------------- 
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नाशशि येथे मराठी भाषा भिन उभारण्याबाबत 
  

(५८) * ३७९८३ डॉ.अपिूच हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२०५५ ला हदनाांि   
२५ जुल,ै २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय मराठी भाषा 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्याच्या साींस्कृनतक र्ोरणानसुार मराठी भार्चेा ववकास, 
सींवर्यन, जतन व सींरक्षण करण्याच्यादृष्ीने स्वतींि मराठी भार्ा ववभागाची 
स्र्थापना करण्यात आली असनू मराठी भार्ा भवनासाठी आवश्यक ती जागा 
उपलब्र् करण्यासाठी महसलू ववभागाकड े ववचारणा करण्यात आली होती 
त्यानरु्ींगाने महसलू ववभागाचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन महसलू ववभागाकडून 
प्राप्त अहवालानसुार पढेु कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, महसलू ववभागाकडून अहवाल प्राप्त न होण्याची कारणे काय 
आहेत व मराठी भार्ा भवन उभारण्याकररता जागा उपलब्र् करण्यासींदभायतील 
काययवाही केव्हापयतं पणुय होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) व (२) मराठी भार्ा ववभागाच्या ववववर् उपिमाींकरीता 
तसेच क्षेत्रिय कायायलयाींकरीता मुींबई पररसरात भार्ा भवनासाठी जागा 
उपलब्र् करून देण्याबाबत महसलू व वन ववभागाकड े ववचारणा करण्यात 
आली आहे. ववभागाने सचूचत केलेल्या जागाींसींबींर्ी सींबींचर्ताींकडून मादहती 
घेण्यात येत असल्याच ेमहसलू व वन ववभागाने कळववले आहे. 
(३) सदर जागाींबाबत जजल्हाचर्कारी, मुींबई शहर याींनी सींबींचर्ताींकडून मादहती 
प्राप्त झाल्यावर पढुील काययवाही करण्यात येईल असे अमभप्राय ददले आहेत. 
याबाबतचा पाठपरुावा सरुु आहे. 
 

----------------- 
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ग्राहि सांरक्षण िायद्यामध्ये बदल िरुन डाळीांसह इतर  
जीिनािश्यि िस्तुांच ेदर तनयांत्र्रश त ठेिण्याबाबत 

  

(५९) * ३७९३० श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मोहनराि िदम, डॉ.अपिूच हहरे : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ३५९८० ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या 
सांदभाचत सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मां्रशी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ग्राहक सींरक्षण कायद्यात ग्राहक सींरक्षणाचा तसेच व्यापाऱ याींवर अींकुश 
ठेवण्याबाबत तरतदू नसल्याने कायदा हा काळाप्रमाणे बदलायला पादहजे 
म्हणून सध्याच्या ग्राहक सींरक्षण कायदा, १९८६ मध्ये आमलुाग्र बदल करणे 
आवश्यक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अन्न सरुक्षा कायद्यात बदल करण्याबाबत प्रस्ताव अन्न व 
और्र् ववभागाने कें द्र शासनाकड े पाठववला आहे, उक्त प्रस्तावाला कें द्र 
शासनाने मान्यता ददली आहे काय, तसेच याबाबतची अींमलबजावणी राज्यात 
करण्यात येणार आहे काय, तसेच अद्याप, कें द्र शासनाची मान्यता उक्त 
प्रस्तावाला ममळाली नसल्यास त्याबाबत राज्य शासन पाठपरुावा करील काय, 
(३) तसेच, शासनाने ददनाींक २८ डडसेंबर, २०१५ च्या शासन ननणययान्वये 
तरु/तरुडाळ, खाद्यतले, खाद्यतले त्रबया व इतर कडर्ान्य याींच्या ककींमती 
ननयींत्रि त ठेवण्याच्या अनरु्ींगाने उपाययोजना (Action Plan) तयार 
करण्यासाठी दर ननयींिक सममती (Price Monitering Committee) गठीत 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात डाळीींचे दर ननयींत्रित ठेवण्याच्या दृष्ीकोनातनू 
डाळीींसाठी दर ननयींिक कायद्याचे प्रारुप करण्यात आले असनू सदर 
प्रारुपाच्या अनरु्ींगाने कें द्र शासनाने अनतररक्त मादहती उपलब्र् करून 
देण्याबाबत राज्य शासनास कळववल्यानसुार सदरहु मादहती कें द्र शासनास 
सादर करण्याबाबतची सरुु असलेली काययवाही पणुय झाली आहे काय, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ग्राहक सींरक्षण 
कायदा १९८६ च्या कलम २(१)(डी) मध्ये ग्राहकाींच्या सींरक्षणाच्या व्याप्ती 
वाढववण्याबाबत तसेच राज्यात डाळीींसह इतर जीवनावश्यक वस्तुींचे दर 
ननयींत्रि त ठेवण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट : (१) सरु्ाररत ग्राहक सींरक्षण अचर्ननयम होणेसाठी सींसदेत 
ववरे्यक प्रलींत्रबत आहे. 
(२) देशात अन्न सरुक्षा व मानके कायदा, २००६ हा नवीन कायदा ददनाींक 
५/८/२०११ पासनू लाग ूझाला असनू, त्यामध्ये मशक्षेच्या व दींडाच्या तरतदुी 
आहेत. तर्थावप, काही ठराववक गनु्हयाींमर्ील भेसळ रोखण्यासाठी जास्त 
मशक्षचेी तरतदू असावी, यासाठी या कायद्यातील नमदू मशक्षा वाढववण्याच्या 
दृष्ीने सरु्ारणा व सचूनाींचा प्रस्ताव सादर केला आहे. कें द्र सरकारचे आरोग्य 
व कु्ुींब कल्याण मींिालयाने अन्न सरुक्षा व मानके कायद्याचा 
comprehensive review (व्यापक परुाववलोकन) घेण्याबाबत सममती 
स्र्थापन केली होती. सदर सममतीपढेु अन्न सरुक्षा कायद्यात सरु्ारणा 
करण्यासाठी अन्न व और्र् प्रशासनाने सरु्ारणा व सचूनाींचा प्रस्ताव सदर 
सममतीला पाठववलेला आहे. 
(३) होय. हे खरे आहे. 
(४) व (५) डाळीींसाठी दर ननयींिक कायद्याच्या प्रारूपाबाबत कें द्र शासनाने 
अनतररक्त मादहती माचगतली आहे. त्यानरु्ींगाने सहकार, पणन व वस्िोद्योग 
ववभाग तसेच उद्योग, ऊजाय व कामगार ववभागाचे अमभप्राय घेण्यात आल े
आहेत. त्यास अनसुरून कें द्र शासनास अमभप्राय सादर करण्यात येत आहेत. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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सोलापूर जजल््यातील शालेय पोषण आहाराच े 
थकित देयि अदा िरण्याबाबत 

  

(६०) * ३८६४६ प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र व राज्य शासनाच्या ननर्ीतनू सोलापरू जजल््यातील इयत्ता पदहली 
त े पाचवी व इयत्ता सहावी त े आठवीच्या ववद्यार्थयांना सवयमशक्षा 
अमभयानाच्या माध्यमातनू होणाऱया शालेय पोर्ण आहाराींतगयत भात 
मशजवण्यासाठी लागणाऱया इींर्न, भाजीपाला खचायसाठी अनदुान शासनाने 
ददले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आहार परुवठा योजनेच्या ननर्ी ववतरणासाठी ऑनलाईन 
पध्दत स्वीकारल्याने माहे एवप्रल त ेसप् े्ंबर, २०१७ या कालावर्ीतील सोलापरू 
जजल््यातील शाळाींची ५ को्ी ८९ लाख ७ हजार रुपयाींची देयके ऑनलाईन 
प्रणालीमळेु र्थककत रादहली असल्याने मशक्षक सींघ्नाींनी पोर्ण आहार 
मशजवनू देण्यावर बदहषकार ्ाकण्याचे ननवेदन मशक्षणाचर्कारी, मखु्य 
काययकारी अचर्कारी याींना ददनाींक ३ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
ददल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यींदाच्या वर्ायपासनू शालेय पोर्ण आहाराींतगयत देण्यात येणारा 
ननर्ी ऑनलाईन पध्दतीने देण्याच े शासनाच े प्रयोजन असनू त्याकररता 
लागणारे सॉफ््वेअर प्रणालीचे काम पणूय न झाल्याने समुारे ६ मदहने 
ववद्यार्थी पोर्ण आहारापासनू वींचचत रादहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रणालीसाठी ककती कालावर्ी लागणे अपेक्षक्षत आहे व 
तद्नींतर ककती ददवसात र्थककत देयके अदा करण्यात येतील, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन र्थककत वेतन अदा 
करण्याबाबत व सॉफ््वेअर प्रणालीचे काम पणूय होईपयतं जुन्याच पध्दतीने 
ननर्ी उपलब्र् करुन देण्याबाबत तसेच पोर्ण आहार सरुळीत करण्याबाबत  
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काययवाही करुन र्थककत देयक व ववद्यार्थी पोर्ण आहारापासनू वींचचत 
राहण्यास जबाबदार असलले्या सॉफ््वेअर कीं पनीववरुध्द व सींबींचर्त शासकीय 
अचर्काऱयाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) अशा स्वरुपाची बातमी वतयमानपिात प्रमसध्द झाली होती. 
(३) कें द्र शासनाच्या ननदेशानसुार इींर्न व भाजीपाला याींची देयके 
जजल्हास्तरावरुन र्थे् लाभार्थयांच्या खात्यात ऑनलाईन पध्दतीने अदा करणे 
आवश्यक आहे. यासाठी योजनेच्या पो य्लवर शाळाींनी मादहती भरल्यानींतर 
देयके तयार होतात. काही ताींत्रिक अडचणीींमळेु सोलापरू जजल््यातील   
इींर्न-भाजीपाला व नागरी भागातील र्ान्यादी मालाची देयके अदा 
करण्यासाठी ववलींब झालेला आहे. तर्थावप, देयकाींच्या अदायगीत झालेल्या 
ववलींबामळेु ववद्यार्थी आहारापासनू वींचचत रादहलेले नाहीत. 
(४) सद्य:जस्र्थतीत सोलापरू जजल््यातील ८ तालकेु व १ मनपा याींची माहे 
सप् े्ंबर, २०१७ पयतंची देयके अदा करण्यात आली असनू माहे ऑक््ोबर, 
२०१७ त ेजानेवारी, २०१८ पयतंची देयके अदा करण्याची काययवाही सरुु आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील विनाअनुदातनत शाळाांच्या अनुदानाचा ि  
बायोमेहरि हजेरीचा तनणचय मागे घेण्याबाबत 

  

(६१) * ३९१०४ श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सतजे ऊफच  
बांटी पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील पजश्चम उपनगरातील काही ववनाअनदुाननत शाळाींमर्ील मशक्षक 
व ववद्यार्थी याींनी १०० ्क्के अनदुानाच्या मागणीसह बायोमेदरक हजेरीचा 
ननणयय मागे घेण्यासाठी काळया कफती लावनू शासनाचा ननर्रे् केल्याचे 
ददनाींक ४ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशयनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच, राज्यातील ववनाअनदुाननत शाळाींच्या अनदुानाचा व बायोमेदरक 
हजेरीचा ननणयय मागे घेण्याची मागणी राज्य ववनाअनदुाननत कृती सममतीने 
शासनाकड ेमाहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील ववनाअनदुाननत शाळाींमर्ील मशक्षक कमी वेतनावर 
काम करीत असनू त्याींना वेळेवर वेतन ममळत नसल्याने राज्य सरकाच्या 
मशक्षण ववभागाशी सींबींचर्त जजल्हा पररर्देच्या शाळाींमध्ये प्रायोचगक तत्वावर 
सरुु करण्यात आलेली बायोमेदरक हजेरी पध्दत बींद करण्याचा ननणयय 
ग्रामववकास खात्याने घेतला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील सवय 
ववनाअनदुाननत शाळाींना १०० ्क्के अनदुान देण्यासह बायोमेदरक हजेरीची 
पध्दत बींद करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) व (२) होय.  
(३) ग्रामववकास ववभागाच्या शासन ननणयय ददनाींक १८ डडसेंबर, २०१७ अन्वये 
जजल्हा पररर्द शाळाींमध्ये प्रायोचगक तत्वावर राबववण्यात आलेली बायोमेदरक 
हजेरी प्रणाली बींद करण्यात आली आहे.  
(४) शाळेतील ववद्यार्थी, मशक्षक व मशक्षकोतर कमयचाऱ याींमध्ये वक्तशीरपणा 
राखण्याच्यादृष्ीने बायोमेदरक हजेरीचा समावेश शासन ननणयय, ददनाींक    
१९ सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील शलांगायत समाजाला अल्पसांखयाि  
समाजाचा दजाच देण्याबाबत 

  

(६२) * ४०५०८ श्री.हेमांत टिले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सतुनल तटिरे, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.खिाजा बेग, श्री.रामराि िडिुत,े 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५४४१ ला 
हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
अल्पसांखयाांि वििास मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मलींगायत समाजाला अल्पसींख्याक समाजाचा दजाय ममळावा या 
मागणीसह इतर मागण्यासाठी कोल्हापरू, साींगली, सातारा, बेळगाींवसह इतर 
ववववर् दठकाणाहून आलेल्या मल ींगायत समाजातील लोकाींनी ददनाींक       
२८ जानेवारी, २०१८ रोजी मोचाय काढून जजल्हाचर्कारी, कोल्हापरू याींना 
आपल्या मागण्याींचे ननवेदन ददल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मल ींगायत समाजातील लोकाींच्या मागण्या कोणकोणत्या आहेत, 
तसेच मलींगायत समाजाला अल्पसींख्याींक समाजाचा दजाय देण्याबाबत 
मींत्रिमींडळाने सन २०१४ मध्ये ननणयय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननणययाची अींमलबजावणी न करण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मागण्या मान्य 
करण्याच्यादृष्ीने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) सदर ननवेदनाद्वारे खालीलप्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत. 

१. महाराषर शासनाने ददनाींक २६/०८/२०१४ च्या मींत्रिमींडळ बठैकीत 
झालेल्या ननणययाची अींमलबजावणी त्वरीत करुन मलींगायत र्मायला 
स्वतींि र्मय म्हणून सींवरै्ाननक मागणी ममळावी यासाठी कें द्र 
सरकारकड ेमशफारस करावी. 

२. मल ींगायत र्मायस र्ाममयक अल्पसींख्याक दजाय ममळावा. 
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ददनाींक २८/०८/२०१४ रोजी झालेल्या मींत्रिमींडळाच्या बठैकीत मलींगायत 
समाजास अल्पसींख्याक समाजाचा दजाय देण्याबाबतचा प्रस्ताव कें द्र शासनाकड े
पाठववण्याचे ननदेश देण्यात आलेले आहेत. 
(३) व (४) अल्पसींख्याक कायय मींिालय, भारत सरकार, नवी ददल्ली याींनी 
राषरीय अल्पसींख्याक आयोगाचे ददनाींक १३/०५/२०१४ रोजीचे अमभप्राय राज्य 
शासनास पाठववले आहे व त्यामध्ये मल ींगायत हा स्वतींि र्मय नसनू दहींद ू
र्मायचा एक पींर्थ असल्याचे नमदू केले आहे. तसेच महारजजस्रार         
गहृ मींिालय, भारत सरकार याींनी ददनाींक १४/११/२०१३ च्या पिान्वये 
मल ींगायत हा दहींद ू र्मायचा पींर्थ असल्याने सन २०११ च्या जनगणनेमध्ये 
मल ींगायत समाजाची स्वतींि नोंद घेण्यात आलेली नाही असे नमदू केले आहे. 
सबब, मल ींगायत समाजाला स्वतींि र्मायचा व अल्पसींख्याक दजाय देणे अनु् ेय 
नाही. तर्थावप, मल ींगायत समाजास अल्पसींख्याक दजाय देण्याबाबतच्या 
ववनींतीची ववववर् सींघ्नाींची ननवेदने सप् े्ंबर, २०१४ मध्ये कें द्र शासनास 
पाठववण्यात आली आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

आरटीई अांतगचत शाळेत प्रिेश देणाऱया शहरातील विनाअनुदातनत 
शाळाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(६३) * ३७७११ श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.जनादचन चाांदरूिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१०८२ ला हदनाांि २५ जुल,ै 
२०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात आचर्थयकदृष्या गरीब ववद्यार्थांना मशक्षण हक्क कायद्यानसुार 
ववनाअनदुाननत खाजगी शाळाींमध्ये प्रवेश ददलेल्या ववद्यार्थयांच् या शलु्काच्या 
प्रनतपतूीसाठी शाळाींना देय असलेली ८०० को्ी रुपयाींची र्थकबाकी शासनाने 
मागील ५ वर्ायपासनू ददली नसनू याकररता मशक्षण हक्क कायद्यानसुार    
२५ ्क्के इतक्या ववद्यार्थयांना प्रवेश ववनाअनदुाननत शाळाींमध्ये देण्यात 
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येणार नाही, अशी फेडरेशन ऑफ स्कुल असोमसएशन ऑफ महाराषरान े
शासनाला नो्ीस ददली असल्याचे ददनाींक २५ जानेवारी, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नामाींककत शाळेत २५ ्क्के प्रवेश को्ा शासनाने ननजश्चत 
केला असला तरी या प्रवेश प्रकियेची सामान्य पालकाींपयतं मादहती 
पोहचववण्यात शासन अपयशी ठरले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात आर्ीई मर्ून खाजगी शाळेत १ लाख १९ हजार 
८७६ जागा असनू चाल ूशकै्षणणक वर्य सींपत आले असताींना यातील ५६ हजार 
५७९ जागा भरल्याच नसल्याचे मशक्षण ववभागानेच जाहीर केलेल्या 
आकडवेारीत स्पष् झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशयनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(४) तसेच, पणेु शहरातील ववनाअनदुाननत शाळाींमध्ये मशक्षण हक्क 
कायदयानसुार (आर्ीई) आरक्षक्षत २५ ्क्के जागाींवर गरीब ववद्यार्थयांना 
प्रवेश न देता इतर खाजगी ववद्यार्थयांना प्रवेश ददल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ 
च्या शवे्च्या सप्ताहात ननदशयनास आल,े हे खरे आहे काय,  
(५) असल्यास, मोफत आणण सक्तीचे मशक्षण देण्यासाठी खाजगी शाळेमध्ये 
पदहल्या वगायत २५% प्रवेश कमी उत्पन्न ग्ातील ववद्यार्थयांसाठी राखीव 
ठेवणे बींर्नकारक असताींना हे प्रवेश ददले गेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त प्रवेश 
प्रकियेची पररणामकारक अींमलबजावणी व्हावी यासाठी या योजनेबाबत 
पालकाींत जागतृी करण्याबाबत काययवाही करुन आर्ीई अींतगयत गरीब 
ववद्यार्थयांना डावलनू इतर खाजगी ववद्यार्थयांना शाळेत प्रवेश देणाऱया 
शहरातील ववनाअनदुाननत शाळाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े : (१) हे खरे नाही. तर्थावप, अशा आशयाच्या बातम्या 
वतयमानपिात प्रमसध्द झाल्या आहेत.  
(२) हे खरे नाही. 
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(३) सन २०१७-१८ या शकै्षणणक वर्ायत आर्ीई २५ ्क्के प्रवेशाच्या एकूण 
१२०८२२ जागाींपकैी ६३९६९ जागाींवर ववद्यार्थयांनी शाळेत प्रवेश घेतला आहे. 
(४) व (५) हे खरे नाही. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

शाांताबाई मुांजाजी दराड ेविद्यामांहदर शाळा, हहांगोली (जज.हहांगोली) येथे 
शालेय पोषण आहारातील ताांदळाचा अपहार झाल्याबाबत 

  

(६४) * ३९०४२ श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शाींताबाई मुींजाजी दराड े ववद्यामींददर शाळा, दहींगोली (जज.दहींगोली) या 
शाळेच्या ववद्यार्थयांसाठी आलेल्या शालेय पोर्ण आहाराचा जवळपास      
६० जक्वी्ं ल ताींदळू काळ्या बाजारात ववकण्यास नेत असताना पोमलसाींनी माहे 
डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान पकडला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शाळेच्या मखु्याध्यापकाववरुध्द गनु्हा दाखल 
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववद्यार्थयांसाठी 
असलेल्या ताींदळाचा अपहार करणाऱया जबाबदार अचर्काऱयाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी सींबींचर्त शाळेचे मखु्याध्यापक, वाहन चालक व वाहन 
मालक याींच्यावर गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू सदर प्रकरण 
सद्य:जस्र्थतीत न्यायप्रववष् आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यात सक्षम अन्न प्रयोगशाळा िायाचजन्ित िरण्याबाबत 
  

(६५) * ३८७६१ अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े श्री.सततश चव्हाण, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररशस ांग राठोड, 
श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.जनादचन 
चाांदरूिर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, आकिच .अनांत 
गाडगीळ : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) फूड सेफ््ी ॲण्ड स््ॅण्डडयच्या (एफएसएस) ननयमावलीनसुार अन्न 
तपासणी प्रकरणात सींबींचर्त अचर्काऱयाने ९० ददवसात ननकाल लावणे 
अपेक्षक्षत असताना, सन २०११ त े२०१६ याकालावर्ीत राज्यात केवळ एकच 
अन्न प्रयोगशाळा असल्याने ६९४ प्रकरणे प्रलींत्रबत असल्याच े माहे डडसेंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी अन्न तपासणीची हजारो प्रकरणे प्रलींत्रबत 
असल्यामळेु कॉम्परोलर ॲण् ड ऑडड्र जनरल ऑफ इींडडया (कॅग) ने 
आपल्या अहवालात नाराजी व्यक्त केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्रीय आरोग्य व कु्ुींब कल्याण मींिालयाने राज्यातील 
प्रयोगशाळाींना माहे ऑक््ोबर, २०१६ च्या योजनेनसुार एनबीएल मानाींकन 
आवश्यक असल्याचे आदेश ददले होते, त्यासाठी त्याींना दोन वर्ायची मदुत 
देवनूही त्याची अींमलबजावणी झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यात अन्न 
प्रयोगशाळा उपलब्र् करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
 तर्थावप, ददनाींक २७/१२/२०१७ च्या दैननक सकाळमध्ये या आशयाचे 
वतृ्त प्रकामशत झाले आहे. 
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(२) कॉम्परोलर ॲण्ड ऑडड्र जनरल ऑफ इींडडया (कॅग) ने ददलेला अहवाल 
प्रशासनास प्राप्त झालेला नाही. 
(३) व (४) अन्न सरुक्षा व मानके कायद्याच्या कलम ४३ नसुार अन्न 
चाचणी प्रयोगशाळेस एनएबीएल मानाींकन घेणे आवश्यक आहे. तर्थावप, अन्न 
सरुक्षा व मानके २००६ च्या कलम ९८ नसुार अन्न भेसळ प्रनतबींचर्त कायदा, 
१९५४ मध्ये अजस्तत्वात असलेल्या सवय अन्न चाचणी प्रयोगशाळा या नवीन 
कायद्याप्रमाणे अचर्सचूचत करण्यात आलेल्या आहेत. प्रशासनाच्या मुींबई, 
नागपरू व औरींगाबाद या तीन प्रयोगशाळापकैी मुींबई व नागपरू येचर्थल 
प्रयोगशाळेस एनएबीएल नामाींकन ममळालेले आहे. तसेच औरींगाबाद येर्थील 
प्रयोगशाळेस एनएबीएल नामाींकनासाठी प्रकिया सरुु केली आहे. 
  या व्यनतररक्त आरोग्य ववभागाच्या अखत्यारीतील आरोग्य 
प्रयोगशाळेत देणखल अन्न नमनेु तपासले जातात. त्यापकैी राज्य आरोग्य 
प्रयोगशाळा पणेु ही एनएबीएल मानाींकन प्राप्त आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ्वत नाही. 

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

दापोली (जज.रत्नाधगरी) येथे अभ्याशसिा स्थापन िरण्याबाबत 
  

(६६) * ३८२४८ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दापोली (जज.रत्नाचगरी) तालकु्याच्या दठकाणी मशक्षण घेण्यासाठी येणाऱया 
ववद्यार्थयांना मोकळ्या वेळेत अभ्यास करण्यासाठी कोणतीच सवुवर्ा उपलब्र् 
नसल्याने अनेक ववद्यार्थयांचा वेळ वाया जात असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाववद्यालय, शाळा सु् ल्यानींतर गावाकड ेजाणारी एस.्ी. 
ची वेळ होईपयतं ववद्यार्थयांचा महत्वचा वेळ वाया जात असनू ववद्यार्थयांच्या 
वेळेची बचत व्हावी व त्याींना मोकळ्या वेळेत अभ्यास करता यावा याकररता 
अभ्यामसका स्र्थापन करण्याबाबत शासन प्रयत्नशील आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दापोली येर्थील 
एस.्ी. बस डपेोच्या शजेारी असलेल्या मदैानात अभ्यामसका बाींर्ण्याबाबत 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े : (१) अशी बाब उच्च मशक्षण सींचालनालयाच्या ननदशयनास 
आलेली नाही. 
(२) दापोली येर्थील महाववद्यालयाींमध्ये अभ्यामसका/ग्रींर्थालयाची सोय उपलब्र् 
आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात िॉपोरेट िां पन्याांना िोणत्याही माध्यमाच्या शाळा सुरु 
िरण्याच्या शासनाच्या धोरणाचा फेरविचार िरण्याबाबत 

  

(६७) * ३८५८४ श्री.मोहनराि िदम, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, आकिच .अनांत गाडगीळ, डॉ.सधुीर ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.अपिूच हहरे, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कॉपोरे् कीं पन्याींना कोठेही कोणत्याही माध्यमाच्या शाळा सरुु 
करण्यास परवानगी देणारे ववरे्यक ववर्ानसभेत मींजूर झाल्यामळेु शासनाच्या 
या र्ोरणावर तीव्र प्रनतकिया होत असल्याच े माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आले तसेच शासनाच्या या र्ोरणाच्या ववरोर्ात 
नामशक जजल््यात ददनाींक १ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास र्रणे 
आींदोलन करण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शाळा प्रवेशासाठी गणुवत्तपेेक्षा पसैा हा घ्क महत्वाचा 
ठरणार असल्याने शासनाच्या या र्ोरणामळेु गोरगरीब, बहुजन, वींचचताींची 
मलेु मशक्षणापासनू वींचचत रहाणार असल्यामळेु या र्ोरणाववरोर्ात रस्त्यावर 
उतरुन आींदोलन करण्याचा इशारा सवयस्तरावरुन होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कॉपोरे् कीं पन्याींना स्वयींअर्थयसहाजय यत शाळा सरुु करण्यास 
परवानगी देण्यात आल्यास राज्यातील सवयच मान्यता प्राप्त अनदुाननत 
शाळाींवर त्याचा पररणाम होणार असल्याने शासनाने याबाबत पनुःववयचार 
करावा आणण प्रस्ताववत ननणयय मागे घ्यावा, अशीही मागणी मशक्षक 
सींघ्नाींकडून करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ननणययामळेु अजस्तत्वातील शाळाींतील ववद्यार्थी सींख्या 
कमी होऊन या शाळाींचे व तरे्थे काययरत कमयचाऱयाींचे भववतव्य सींक्ात येणार 
असनू पालकाींनाही प्रचींड मशक्षण शलु्क भरावे लागणार असल्याने शासनाने 
कापोरे् कीं पन्याींना शाळा सरुु करण्यास परवानगी देऊ नये, असे मशक्षण 
क्षेिातनू तीव्र ववरोर् करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, कॉपोरे् कीं पन्याींनी नववन शाळा सरुु करण्याऐवजी आहे त्याच 
अनदुाननत व अन्य शाळा सक्षम करण्यासाठी कॉपोरे्च्या सी.एस.आर. 
ननर्ीचा वापर करावा, अशीही मागणी मशक्षण क्षेिातनु मशक्षण तज् ् , मशक्षक 
सींघ्ना व मशक्षकाींकडून करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू र्ोरणाबाबत 
फेरववचार करुन राज्यातील सवय ववद्यार्थयांना मशक्षणक्षेिात समान सींर्ी 
उपलब्र् करुन देण्याबाबत काययवाही करुन सदरील र्ोरण मागे न घेतल्यास 
राज्यव्यापी आींदोलन करण्याचा इशारा मशक्षक सींघ्नाींनी ददल्याच्या 
पाश्वयभमुीवर शासनाकडून याबाबत कोणता पनुःववयचार व ननणयय घेण्यात 
आला वा येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) व (२) महाराषर स्वयींअर्थयसहाजययत शाळा (स्र्थापना व 
ववननयमन) अचर्ननयम, २०१२ मध्ये सरु्ारणा ववरे्यक मींजूरीसाठी 
ववचर्मींडळाच्या ववचारार्ीन आहे. या सरु्ारणेत कीं पनी कायदा, २०१३ खालील 
कलम ८ नसुार स्र्थापन झालेल्या कीं पनीस शाळा स्र्थापन करण्यासाठी अजय 
करता येईल अशी तरतदू प्रस्ताववत करण्यात आलेली आहे. 
 तर्थावप, याबाबत काही दठकाणी ववरोर् होत आहे. 
(३), (४), (५) व (६) कीं पनी कायदा, २०१३ च्या कलम ८(१)(अ) खालील 
तरतदुीनसुार र्मायदाय उदद्दष्ासाठी नोंदणीकृत झालेल्या कीं पनीस शकै्षणणक 
क्षेिात कायय करण्याची इच्छा असल्यास तशी सींर्ी ममळावी याकरीता 
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महाराषर स्वयींअर्थयसहाजययत शाळा (स्र्थापना व ववननयमन) अचर्ननयम, २०१२ 
मध्ये तशी सरु्ारणा प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. या कलमाव्यनतररक्त 
अन्य कलमाखाली नोंदणीकृत झालेल्या कीं पनीस शाळा सरुु करण्याची तरतदु 
प्रस्ताववत नाही. 

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

राज्यात युिा धोरणाची अांमलबजािणी िरण्याबाबत 
  

(६८) * ३९७८८ श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे : हदनाांि २ ऑगस्ट, २०१७ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ६ मधील प्रश्न क्रमाांि १९४५२ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय क्रीडा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०१२ मध्ये ववद्यमान मखु्यमींिी याींच्या सहभागातनू तयार 
करण्यात आलेल्या आणण सन २०१४ मध्ये शासनाने स्वीकारलेल्या यवुा 
र्ोरणाची मागील सहा वर्ायपासनू अींमलबजावणी झाली नसल्याच े माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त र्ोरणानसुार राज्यातील तरुणाींच्या कौशल्य, रोजगार, 
आणण नेततृ्व ववकासाच्यादृष्ीने २० योजना प्रस्ताववत करण्यात आल्या 
होत्या परींत ू यवुा परुस्कार, यवुा मशत्रबरे आणण यवुा महोत्सव या उत्सवी 
आणण ददखाऊ सोहळयाचे आयोजन शासनाने केल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई, नामशक, औरींगाबाद, अमरावती आणण नागपरू या 
दठकाणी यवुा वसनतगहेृ बाींर्ण्याबाबत कोणतीही मागयदशयक ननयमावली, 
कमयचारी, त्याींची शकै्षणणक अहयता आणण जबाबदाऱ याींचे ननयोजन करण्यात 
आले नसल्याने यवुकाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) व (२) नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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त्रबजलिाडी (ता.देगलूर, जज.नाांदेड) येथील स्िस्त  
धान्य दिुानाांची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(६९) * ३८५२३ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा 
आणण ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) त्रबजलवाडी (ता.देगलरू, जज.नाींदेड) येर्थील स्वस्त र्ान्य दकुानदार 
र्ान्याची काळया बाजारात वविी करुन परराज्यात र्ान्य पाठववत असल्याच े
ददनाींक ५ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशयनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त र्ान्य वविीमळेु येर्थील दाररद्रयरेर्खेालील ननरार्ार, 
आचर्थयक दबुयल लाभार्थयांना र्ान्य ममळत नसनू त्याींच्यावर उपासमारीची वेळ 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील दकुानदाराींवर शासनाची व जनतचेी फसवणकू 
केल्याचा गनु्हा दाखल करावा असे येर्थील ग्रामस्र्थाींनी तहमसलदार याींना 
ननवेदन देवनू मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन त्रबजलवाडी येर्थील 
स्वस्त र्ान्य दकुानदाराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.धगरीश बापट : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
 सदर प्रकरणात सवय ग्रामस्र्थाींनी ननवेदन देवनू तिार केली नसनू 
केवळ चार व्यक्तीींनी तिार अजय केलेले आहेत.  
(४) तिार प्राप्त झाल्यानींतर मौजे त्रबजलवाडी येर्थील तलाठी व मींडळ 
अचर्कारी याींच्या चौकशी अहवालानसुार माहे डडसेंबर, २०१७ चे र्ान्य 
सींबींचर्त स्वस्त र्ान्य दकुानात ननयममतपणे र्ान्य वा्प चाल ू असल्याच े
नमदू केले आहे. तसेच सींबींचर्त स्वस्त र्ान्य दकुानाच ेमाहे जानेवारी, २०१८ 
चे र्ान्य तलाठी, पोलीस पा्ील व गावातील इतर नागरीक याींचे समक्ष 
र्ान्य वा्प केले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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अिोट (जज.अिोला) तालुक्यातील प्रादेशशि पाणीपुरिठा  
योजनेची िामे पूणच िरण्याबाबत 

  

(७०) * ३८१५८ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३६४४७ ला 
हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अको् ८४ गावे प्रादेमशक पाणीपरुवठा योजनेमध्ये खारपाणपट्टय्ातील 
अको्, तले्हारा आणण अकोला (जज.अकोला) तालकु्यातील गावाींचा समावेश 
करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेमध्ये प्रभागातील सींयकु्त ्ाकीपासनू गावातील 
उींच ्ाकीपयतं पी.व्ही.सी. च्या पाईपलाईनवर नळ कनेक्शन असल्यामळेु 
सदर पाईपलाईनद्वारे गावातील उींच ्ाक्या भरल्या जात नसल्याने गावातील 
उींच भागातील घराींना पाणीपरुवठा होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर जीवन प्राचर्करणाद्वारे रुपये १०.२० को्ीच्या 
प्रस्ताववत कामात समाववष् असलेली कामे पणूय झालेली आहेत परींत ूसींपणूय 
पाईपलाईन बदलली गेली नसल्यामळेु अद्यापही ८/१० गावाींना ्ाकीद्वारे 
पाणीपरुवठा करणे शक्य होत नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त योजना 
सरुळीत होण्याकररता ८० कक.मी लोखींडी (डी.आय.) पाईपलाईन ्ाकण् याबाबत 
तसेच सदर योजनेकररता तले्हारा शहर, अको् शहर आणण ८४ गावाींकररता 
र्रणापासनू एकच पाईपलाईन असनू अको् शहराची योजना व ८४ गावाींची 
प्रादेमशक पाणीपरुवठा योजना महाराषर जीवन प्राचर्करणाकड े देखभाल व 
दरुुस्तीकररता असल्याने ती वसलुीसह घेण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे व याबाबत कर्ीपयतं अींमलबजावणी होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 सद्य:जस्र्थतीत या योजनेतील ६६ गावाींना उींच ्ाकीतनू पाणीपरुवठा 
सरुु आहे. व १३ गावाींना बायपासद्वारे पाणीपरुवठा सरुु आहे. एका गावाचा 
(पराळा) पाणीपरुवठा बींद आहे. 
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(३) अींशत: खरे आहे, 
 शासनाने मींजूर केलेल्या रुपये १०.२० को्ीच्या योजनेतील 
पाईपलाईनचे काम पणुय झाले असनू १२७ ककलोमी्र पी.व्ही.सी. पाईपलाईन 
पकैी ५६ ककलोमी्र लोखींडी पाईपलाईन ्ाकण्यात आली आहे. 
(४) जजल्हा पररर्द, अकोलाकड ेसन २०१७-१८ पयतं रुपये १६ को्ी ९२ लक्ष 
इतकी र्थकबाकी असनू मागील तीन वर्ायची पाणीबीलाची रक्कम समुारे रुपये 
७ को्ी ५१ लक्ष व पाणीपट्टी वसलूी रुपये १ को्ी ७४ लक्ष इतकी असणे, 
सदर योजनेचा देखभाल व दरुुस्तीचा खचय रुपये २ को्ी ८४ लक्ष इतका 
आहे. मोठया प्रमाणावरील र्थकबाकीमळेु सदर योजनेच्या देखभाल व 
दरुुस्तीवरील खचायअभावी महाराषर जीवन प्राचर्करणास योजना चालववणे 
शक्य नाही. ततुायस महाराषर जीवन प्राचर्करणाच्या ननर्ीद्वारे योजना 
तात्परुती चालववली जात आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
नागझरी (ताांबडी पाडा) (जज.पालघर) येथे पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 

  

(७१) * ४०११४ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागझरी (ताींबडी पाडा) (जज.पालघर) येर्थील आददवासी उपयोजनेतील 
पाणी परुवठ्याची ववद्यतु मो्ार जळून पाणीपरुवठा बींद झाल्याने शकेडो 
कु्ुींबाींनी नागझरी ग्रामपींचायत कायायलयातील ग्रामसवेकाकड े बींद झालेला 
पाणीपरुवठा सरुु करण्याची मागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी सींतप्त झालेल्या ग्रामस्र्थाींनी पाणीपरुवठा सरुु 
करण्यासाठी श्रमजीवी सींघ्नेच्या नेततृ्वाखाली पालघर पींचायत सममतीच्या 
प्रवेशद्वारासमोर प्रशासनाच्या ववरोर्ात ददनाींक ३ जानेवारी, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, बींद झालेला पाणीपरुवठा सरुु होण्यासाठी तसेच 
पाणीपरुवठयाची जळालेली मो्ार दरुुस्त व बदली करुन काययवाही होण् यासाठी 
समर्थयन सींस्र्थेने मा.ऊजाय मींिी, मा.आददवासी ववकास मींिी, मा.पाणीपरुवठा व 
स्वच्छता मींिी याींच्याकड े ददनाींक ०६ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यादरम्यान 
लेखी ननवेदनाद्वारे ववनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नागझरी (ताींबडी 
पाडा) (जज.पालघर) येर्थील बींद झालेला पाणीपरुवठा सरुु करण्याबाबत 
काययवाही करुन सींबींचर्त दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) या ववर्याबाबत ग्ववकास अचर्कारी याींच्या दालनात आयोजजत केलले्या 
बठैकीत झालेल्या चचेच्या अनरु्ींगाने कननषठ अमभयींता व ववस्तार अचर्कारी 
याींनी ददनाींक ०४/०१/२०१८ रोजी ग्रामपींचायतीला भे्  ददली असता तरे्थील 
योजनेची पाण्याची मो्ार जळालेली असल्यामळेु पाण्याचा परुवठा करता येत 
नव्हता असे ददसनू आले. सदर मो्ार तात्काळ दरुुस्त करण्याबाबत 
ग्रामपींचायतीस ननदेश देण्यात आले. त्यानसुार ग्रामपींचायतीमाफय त मो्ार 
दरुुस्त करुन पाणीपरुवठा सरुळीतपणे सरुू करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

आणी ि पाांढरििडा (जज.यितमाळ) तालुक्यातील  
पाणीटांचाई दरू िरण्याबाबत 

  

(७२) * ४०६२४ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत, श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५०४१ ला 
हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शले ू (ता.आणी, जज.यवतमाळ) येर्थे दहवाळ्यातच शासनाच्या 
ननयोजनाच्या अभावामळेु तीव्र पाणी ी्ंचाई ननमायण झाल्यामळेु वपडीत 
ग्रामस्र्थाींनी आणी तहसील कायायलयावर पाण्यासाठी मोचायच्या माध्यमातनू 
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच पाींढरकवडा तालकु्यासह यवतमाळ जजल््यातील नदी नाल े
पाण्याअभावी कोरड े पडले असल्याच े माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्रामपींचायत सचचव आणण तलाठी वररषठ अचर्काऱ याींना 
स्वींयस्पष् अहवाल सादर करण्यास ददरींगाई करीत असनू दरवर्ीप्रमाणे 
पाणी ी्ंचाईवर मात करण्यासाठी पाणीपरुवठा करणाऱ या ववहीरी अचर्ग्रहण 
करणे अपेक्षक्ष त असताना अद्यापही ववहीरी अचर्ग्रहणाबाबत काहीच काययवाही 
सींबींचर्ताींकडून करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पाींढरकवडा 
तालकु्यात वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई दरू करण्याबाबत काययवाही करुन 
शासकीय कामात ददरींगाई करणाऱया सींबींचर्ताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही.  
 यवतमाळ जजल््यातील पाणी ी्ंचाईच्या अनरु्ींगाने सींभाव्य पाणी 
ी्ंचाई कृती आराखडयानसुार ६११ खाजगी ववदहर अचर्ग्रहण प्रस्तावीत असनू 

सद्य:जस्र्थतीत आवश्यकतनेसुार ७४ खाजगी ववदहरी अचर्ग्रहण प्रस्ताव मींजूर 
करण्यात आले आहेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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जोगेश्िरी (प.), मुांबई येथे अनधधिृत बाांधिाम झाल्याबाबत 
  

(७३) * ४०१३५ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.खिाजा बेग, श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय िक्फ मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) जोगेश्वरी (प.), मुींबई येर्थील दगायह-ए-गौमसया रस््, फकीरवाडी, ही 
नोंदणीकृत वक्फ सींस्र्था असनू या वक्फ सींस्र्थेच्या सींबींचर्त असलेली वक्फ 
ममळकत सव्हे नीं. ३५, दहस्सा नीं. १६ मस्ीएस ि. ४५ क्षिे १४७५ चौ.मी्र 
जागवेर मेससय सहयोग होम्स या ववकासकाींकडून अनचर्कृतपणे ्ॉवसयचे 
बाींर्काम सरुु करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार याप्रकरणात दोर्ी असलेल्या ववकासकावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) दगायह-ए-गौमसया रस््, ही नोंदणीकृत वक्फ सींस्र्था असनू या सींस्र्थेचा 
नोंदणी िमाींक एमएसबीडब्ल्य/ु एमयएुम/२४५/११, ददनाींक ०८/११/२०११ असा 
आहे. तहमसलदार, अींरे्री याींनी ददनाींक ०६/०३/२०१८ रोजी सदर स्र्थळास 
प्रत्यक्ष भे् देऊन सादर केलेल्या स्र्थळ पाहणी अहवालानसुार सव्हे नीं.३५, 
दहस्सा नीं.१६ मस्ीएस ि.४५ क्षेि १४७५ चौ.मम्र या जागेवर ्ॉवसयच े
बाींर्काम सरुु नाही.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील पेरोल पांपािरील पेरोल िाहहिा पारदशचि िरण्याबाबत 
  

(७४) * ४०२१२ श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.रामहरी रुपनिर : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ३४७८५ ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या 
सांदभाचत सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मां्रशी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील पेरोल पींपावर चचप लावनू पेरोल चोरी प्रकाराला प्रनतबींर् 
घालण्यासाठी पेरोल पींपावर पारदशयक नळी बसववण्याची तसेच त्रबलावर 
जीएस्ी िमाींक असल्यामशवाय जीएस्ी रक्कम आकारु नये अशी मागणी 
ग्राहक सींरक्षण पररर्देने शासनाकड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील परेोल 
पींपावर पारदशयक नळी बसवनू पेरोल वादहका पारदशयक करण्याबाबत व 
जीएस्ी िमाींक असल्याची सक्ती करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे तसेच केलेल्या काययवाहीच ेस्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१), (२) व (३) पेरोल पींपावर पारदशयक नळी 
बसववण्याबाबतचे ननवेदन ग्राहक सींरक्षण पररर्देकडून प्राप्त झालेले नाही. 
परींत ू इतर प्राप्त ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने पेरोल पींपावर पारदशयक नळी 
बसववण्यासींदभायतील सचूनाींची तले कीं पन्याींकडून दखल घेण्यात आली आहे. 

पेरोल वविीचा समावेश जीएस्ी अींतगयत नसल्याने पेरोल पींपावर 
ममळणाऱया त्रबलावर जीएस्ी िमाींक असणार नाही. तसेच त्यावर जीएस्ीची 
आकारणी होत नाही. 

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

शैक्षणणि सहलीांना स्थातनि सहल िर िसुलीमधनू सूट शमळणेबाबत 
  

(७५) * ३७६९५ श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पयय् न दठकाणी प्रेक्षणीय स्र्थळ पाहण्यास जाणाऱ या 
नागररकाींना स्र्थननक कर द्यावा लागतो तसेच पयय् न दठकाणी प्रत्येक वर्ी 
शालेय सहलीींचे आयोजन करण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशा पयय् न दठकाणी शालेय सहलीस आलेल्या 
ववद्यार्थयायकडून स्र्थाननक कर वसलू केला जातो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अशा पयय् न दठकाणी घेत असलेल्या स्र्थाननक करामर्ून 
शालेय सहलीींना सू्  देण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े: (१) व (२) होय. 
(३) या बाबतचा कुठलाही प्रस्ताव ववचारार्ीन नाही.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

शशक्षि/शशक्षिेतर िमचचाऱयाांना जुनी पेन् शन योजना लागू िरण्याबाबत 
  

(७६) * ३८००३ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सततश चव्हाण, श्री.दत्ता्रशय सािांत, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.पररणय फुिे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६८०६ ला 
हदनाांि २० माचच, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मा.उच्च न्यायालय, मुींबईच्या ददनाींक ५ जुल,ै २०१६ च्या अींतररम 
आदेशानसुार ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ पवुी सेवेत रूज ूझालेल्या ववनाअनदुान 
शाळा, वगय तकुडया तसेच अींशत: अनदुाननत शाळा व वगय तकुड्यावरील 
काययरत मशक्षक/मशक्षकेतर कमयचाऱयाींना जुनी पेन्शन योजना लाग ू
करण्याबाबत तसेच भववषय ननवायह ननर्ी खात े सरुु करण्याबाबत गोंददया 
जजल््यातील श्री.रामकृषण भेलावे, अध्यक्ष मशक्षक व मशक्षकेतर कमयचारी कृती 
सममती व इतर मशक्षक व मशक्षकेतर कमयचाऱयाींनी ददनाींक ०२ ऑगस््, २०१६ 
रोजी मशक्षणाचर्कारी (माध्य.) जज.प. गोंददया याींना व ददनाींक २२ ऑगस््, 
२०१६ रोजी मशक्षण उपसींचालक, नागपरू ववभाग, नागपरू याींना पि देऊन 
काययवाही करण्याची ववनींती केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी मशक्षण ववभागातफे मागील १ वर्ायत कोणतीही 
काययवाही न केल्याने नागपरू ववभागाच्या लोकप्रनतननर्ीींनी ददनाींक ४ नोव्हेंबर, 
२०१७ रोजी शासनास ननवेदन पाठवनू न्यायालयीन आदेशान्वये काययवाही 
करण्याबाबत ववनींती केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने घेतलेल्या ननणययाचे स्वरुप काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े: (१) होय हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) ददनाींक १/११/२००५ पवूी सेवेत लागलेल्या ज्या कमयचाऱयाींची 
प्रकरणे मा.न्यायालयात प्रलींत्रबत आहेत त्याींची पररभावर्त अींशदान 
ननवतृ्तीवेतन योजनेंतगयत अींशदानाची कपात करण्यात येऊ नये अशा सचूना 
ददनाींक ११/१२/२०१५ च्या पिान्वये ननगयममत केल्या आहेत. तसेच जुनी 
भववषय ननवायह ननर्ी खाती मा.उच्च न्यायालयाच्या अींतररम आदेशानसुार सरुु 
ठेवण्याबाबत सींचालक मशक्षण कायायलयाने ददनाींक २७/०३/२०१४ च्या पिान्वये 
सचूचत केलेले आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

जव्हार (जज.पालघर) तालुक्यातील अततदगुचम भागातील  
विद्यार्थयाांच ेइतर शाळेत समािेशन िरण्याबाबत 

  

(७७) * ३९२१७ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जव्हार (जज.पालघर) तालकु्यातील अनतदगुयम भागातील प्रार्थममक व 
आददवासी शाळा प्सींख्येच ेकारण दाखवनू बींद करण्यात येत असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनतदगुयम भागातील शाळा बींद केल्यामळेु तरे्थील ववद्यार्थयांच े
शकै्षणणक भववतव्य र्ोक्यात आल ेअसल्याने त्याींच ेसमावेशन इतर कोणत्या 
शाळेत करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त भागातील 
ववद्यार्थयांचे अन्य दसुऱ या शाळेत समावेशन करण्याबाबत कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े: (१), (२) व (३) राज्य शासनाने १० पेक्षा कमी प्सींख्या 
असलेल्या शाळेतील ववद्यार्थयांचे समायोजन नजजकच्या शाळेत करण्याबाबत 
ननणयय घेतलेला आहे. त्यानसुार जव्हार तालकु्यातील एकूण ६ शाळाींतील 
ववद्यार्थयांचे समायोजन नजजकच्या शाळेत करण्याच ेप्रस्ताववत असनू सदरचे 
समायोजन बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या मशक्षणाचा अचर्कार अचर्ननयम, 
२००९ चे ननकर् लक्षात घेऊन करण्यात येत आहे. यामध्ये भौगोमलक ककीं वा 
नसैचगयक अडचण असल्यास समायोजन न करण्याचे र्ोरण आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िररष्ट्ठ महाविद्यालयातील शशक्षि िमचचाऱयाांना  
भविष्ट्य तनिाचह तनधीच्या पाित्या देण्याबाबत 

  

(७८) * ३८१६५ श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.दत्ता्रशय सािांत, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.बाळाराम पाटील : हदनाांि २ ऑगस्ट, 
२०१७ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ४ मधील प्रश्न क्रमाांि ३०१९३ ला हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवाडा ववभागातील औरींगाबाद व नाींदेड उच्चमशक्षण सहसींचालक 
कायायलयाींतगयत असलेल्या त्या-त्या जजल््यातील वररषठ महाववद्यालयातील 
मशक्षक कमयचाऱयाींना त्याींच्या भववषय ननवायह ननर्ीच्या माहे माचय, २०१७ 
पयतंच्या पावत्या देण्यात आलेल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींचर्त जजल््यातील 
मशक्षक कमयचाऱयाींना भववषय ननवायह ननर्ीच्या पावत्या देण्याबाबत कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े: (१) हे अींशत: खरे आहे.  
 सह सींचालक, उच्च मशक्षण, नाींदेड या ववभागाींतगयत येणाऱया 
अशासकीय वररषठ महाववद्यालयातील सवय मशक्षक व मशक्षकेतर 
कमयचाऱयाींच्या सन २०१६-१७ च्या भववषय ननवायह ननर्ीच्या पावत्या देण्यात 
आलेल्या आहेत. 
(२) औरींगाबाद ववभागातील एकूण ११५ अशासकीय अनदुाननत 
महाववद्यालयाींपकैी ६९ महाववद्यालयातील कमयचाऱयाींना सन २०१६-१७ या 
आचर्थयक वर्ायतील १४९२ कमयचाऱयाींना भववषय ननवायह ननर्ीच्या पावत्या 
ववतरीत करण्यात आल्या आहेत. उवयररत कमयचाऱयाींना भववषय ननवायह 
ननर्ीच्या पावत्या देण्याबाबत काययवाही सरुु आाहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील अनधधिृत खाजगी िोधचांग  
क्लासेसिर तनयां्रशण ठेिण्याबाबत 

  

(७९) * ३८४३२ आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५२०५ ला हदनाांि २१ डडसेंबर, 
२०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने खाजगी मशकवणीला स्वतींि व्यवसायाचा दजाय प्राप्त करुन देणे 
तर्था सनुनयोजनासाठी ननयमावली बनववणे अपेक्षक्षत असताना केवळ मसदुा 
तयार करुन खाजगी कोचचींग क्लासेसच्या व्यवसाय व व्यक्ती स्वातींत्र्यावर 
ननबरं् घातल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर प्रोफेशनल द्चसय असोमसएशनतफे शासनाला 
ननयमावली ददली असनू यासींदभायत सममतीच्या तीन बठैका झाल्या, त्यात 
जाचक अ्ी लादणार नसल्याचे साींगण्यात आले होत ेपरींत ूप्रत्यक्षात जाचक 
अ्ी लावण्यात आल्याने अ्ीींमध्ये शासन मशर्थीलता आणणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) तसेच महाराषर खाजगी मशकवणी ननयींिण अचर्ननयम, २०१८ नसुार 
खाजगी मशकवणी, कोचचींग क्लासेसच ेशलु्क शासनाच्या सममतीद्वारे ननजश्चत 
करण्यात येणार असनू खाजगी कोचचींग क्लासेसच्या नफेखोरीला प्रनतबींर् 
करण्यासाठी नवीन ननयमावलीचा मसदूा तयार करुन त्याींची अींमलबजावणी 
करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील 
अनचर्कृत खाजगी कोचचींग क्लासेसवर ननयींिण ठेवण्याबाबत कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) राज्यातील खाजगी मशकवणी वगांवर ननयींिणाकरीता 
अचर्ननयम तयार करण्याच्या अनरु्ींगाने ववरे्यकाचा मसदूा तयार 
करण्यासाठी ददनाींक ०४/०१/२०१७ रोजीच्या शासन ननणययान्वये आयकु्त 
(मशक्षण) याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती स्र्थापन करण्यात आली आहे. सदर 
सममतीच्या बठैका झाल्या असनू मसदूा तयार करण्याची काययवाही सरुु आहे. 

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

साांगोला (जज.सोलापूर) तालुक्यात पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 
  

(८०) * ३८४१९ श्री.रामहरी रुपनिर, आकिच .अनांत गाडगीळ, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्रीमती 
हुस्नबान ू खशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाड े: सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) साींगोला (जज.सोलापरू) तालकु्यात मबुलक पाणी असनूही कडलास 
ग्रामपींचायत प्रशासनाचे योग्य ननयोजन नसल्याने ग्रामीण भागात चार 
ददवसाआड पाणी सोडले जात े तसेच वाडयावस्त्याींवर वपण्याचा पाण्याचा 
पाणीपरुवठा करण्यात येत नसल्याने ग्रामस्र्थाींना पाण्यासाठी भ्कीं ती करावी 
लागत असल्याच े माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कडलास ग्रामपींचायतीच्या काययक्षेिात वपण्याच्या 
पाणीपरुवठ्यासाठी असलेली माण नदीकाठची ववहीर पणूयपणे भरली असनू 
आलदर मळा येर्थे तलावात खणलेल्या ववहीरीलाही मबुलक पाणी असल्याने, 
तसेच मशरभावी पाणीपरुवठा योजनेचेही पाणी उपलब्र् असनूही ग्रामपींचायत 
अचर्कारी व पदाचर्काऱ याींचे पाण्याबाबत योग्य ननयोजन नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गावठाण भागात 
चार ददवसातनू एकदा वपण्याचे पाणी येत असल्याने ग्रामस्र्थाींची होणारी 
गरैसोय दरू करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
 महाराषर जीवन प्राचर्करण, सोलापरू याींचेकड े देखभाल दरुुस्तीसाठी 
असलेल्या मशरभावी प्रादेमशक नळपाणीपरुवठा योजनेतनू कडलास 
ग्रामपींचायतीच्या मागणीनसुार प्राचर्करणामाफय त माहे ऑक््ोबर, २०१७ पयतं 
पाणीपरुवठा करण्यात आला तदनींतर साींगोला तालकु्यामध्ये समार्ानकारक 
पाऊस पडल्यामळेु स्र्थाननक उद्भवाींना परेुसे पाणी उपलब्र् झाल्यामळेु कडलास 
ग्रामपींचायतीच्या मागणीनसुार पाणीपरुवठा बींद करण्यात आला. पनु्हा 
कडलास ग्रामपींचायतीच्या मागणीनसुार ददनाींक १२/०२/२०१८ रोजी दोन लक्ष 
मल्र व ददनाींक १४/०२/२०१८ रोजी अडीच लक्ष मल्र पाणीपरुवठा करण्यात 
आला आहे. कडलास ग्रामपींचायतीची मागणी आल्यास मशरभावी प्रादेमशक 
योजनेतनू पाणीपरुवठा करण्यात येईल. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अततररक्त शशक्षण सेििाांना सेिेत तनयशमत िरणेबाबत 
  

(८१) * ३८८२३ श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्ता्रशय सािांत : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खाजगी अनदुाननत प्रार्थममक व माध्यममक शाळेतील 
अनतररक्त मशक्षकाींचे ननजश्चतीकरण झाले आहे काय, 
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(२) असल्यास, सवय अनतररक्त मशक्षकाींचे समावेशन अन्य शाळातनू पणूय झाले 
आहे काय, 
(३) नसल्यास, अनतररक्त पदाींचे कारण दाखवनू मशक्षण सेवकाींना सेवामकु्त 
करण्याची शीघ्र काययवाही का करण्यात आली, 
(४) तसेच अनतररक्त मशक्षकाींचे समावेशन पणूय होईपयतं बहुताींशी 
मशक्षणसेवक सेवेत कायम झाले असत,े हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, अशा मशक्षण सेवकाींना शासन सेवेत काययरत समजून त्याींच्या 
सेवा ननयममत होतील काय ? 
  

श्री.विनोद तािड े : (१) सन २०१६-१७ च्या सींच मान्यतनेसुार अनतररक्त 
मशक्षक सींख्या ननजश्चत झालेली आहे. 
(२) नाही. 
(३) सींच मान्यतते पद मींजरू नसल्याने सेवा कननषठ असल्याने ननयमानसुार 
काययवाही करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रत्यक्ष समायोजनाच्या वेळी मशक्षण सेवकाींची ३ वर्य पणुय झाली आहेत 
त्याींना सेवा सींरक्षण देऊन समायोजन करण्यात आलेले आहे. 
(५) शासन ननणयय ददनाींक २७/०६/२०१६ मर्ील तरतदुीनसुार आयकु्त, मशक्षण, 
पणेु याींच्यास्तरावर जषेठता यादी ठेवनू अन्य शाळाींमध्ये समायोजन 
करण्याची काययवाही सरुू आहे. 

----------------- 
राज्यातील तां्रशतनिेतन ि अशभयाांत्र्रशिी सांस्थामधील 
ररक्त पदे भरुन अद्ययाित उपिरणे देण्याबाबत   

(८२) * ३८७२५ श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५३९३ ला हदनाांि      
१४ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय उच् च ि 
तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ददनाींक ८ ऑगस््, २०१७ रोजीच्या शासन ्ापनाव्दारे चाल ू आचर्थयक 
वर्ायत रुपये २५६२.८३ लक्ष इतक्या रकमेच्या ववववर् उपकरणे/यींिसामग्री 
खरेदीसाठी शासनस्तरावरून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असनू 
त्यानरु्ींगाने सींचालक, तींिमशक्षण सींचालनालय याींच्यास्तरावर खरेदी प्रकिया 
राबववण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच राज्यात तींिमशक्षण सींचालनालयाच्या अचर्पत्याखालील सवय 
आस्र्थापना, पदवी व पदववका सींस्र्थाींमर्ील ग् अ व ग् ब च्या पदाींची 
सरु्ाररत त्रब ींदनुामावली प्रमाणणत करुन घेण्याची व आकृनतबींर् ननजश्चत 
करण्याची सरुु असलेली काययवाही पणूय झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर लोकसेवा आयोगास ररक्त पदाींच्या अनरु्ींगाने 
मागणीपि े सादर करण्यात आली असनू ज्या पदाींकरीता आयोगाकडून 
मशफारशी प्राप्त झाल्या आहेत, त्या पदाींवरील ननयकु्ती देण्याची काययवाही 
शासनस्तरावर सरुु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) तींिमशक्षण सींचालनालयाच्या अचर्पत्त्याखालील सवय आस्र्थापना, 
पदवी/पदववका सींस्र्थाींमर्ील ग् अ व ग् ब मर्ील पदाींची त्रब ींदनूामावली 
सरु्ाररत स्वरुपात व ऑनलाईन पध्दतीने सादर करण्याची काययवाही 
तींिमशक्षण सींचालनालय स्तरावर सरुु आहे. तसेच ववत्त ववभागाच्या ददनाींक 
२९ जून, २०१७ च्या शासन ननणययानसुार ददलेल्या मागयदशयक सचूनाींप्रमाणे व 
अणखल भारतीय तींिमशक्षण पररर्देने (AICTE) सन २०१८-१९ मध्ये प्रमसध्द 
केलेल्या काययपध्दती पजुस्तकेतील सचूनाींच्या अनरु्ींगाने शासकीय/अशासकीय 
सींस्र्थाींमर्ील पदाींचा आकृनतबींर् ननजश्चत करण्याची काययवाही ववभागीय 
स्तरावर सरुु आहे.  
(३) सरु्ाररत स्वरुपातील त्रब ींदनुामावली अजस्तत्वात येण्यापवूीच्या कालावर्ीत 
प्रमाणणत झालेल्या व शासनाकडून सादर करण्यात आलेल्या मागणीपिाींच्या 
अनरु्ींगाने महाराषर लोकसेवा आयोगाकडून प्राप्त झालेल्या/होणाऱया 
मशफारशीींनसुार ननयकु्ती देण्याची काययवाही सरुु आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यात ऑनलाईन षषधविक्रीला  
प्रततबांध िरण्याबाबत 

  

(८३) * ३८०९१ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.हेमांत टिल,े अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.किरण पािसिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७२५३ ला हदनाांि    
२१ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय अन्न ि 
षषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोणत्याही प्रकारची और्रे् ऑनलाईन पध्दतीने वविी करण्यास 
शासनाने परवानगी ददलेली नसताना कोणतहेी वप्रस्िीप्शन वापरून और्र्ाींची 
बेकायदा ऑनलाईन वविी होत असल्याने तरुण वपढीच्या आरोग्यास र्ोका 
ननमायण होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, ऑनलाईन और्र् वविीचा परवाना न घेता ऑनलाईन और्र् 
वविीच्या जादहराती प्रमसध्द केल्या जात असनू सोशल ममडीयाचा वापर करुन 
गभयपात, नशचे्या व आरोग्यास घातक और्र्ाींच्या ऑनलाईन उपलब्र्तबेाबत 
अन्न व और्र् प्रशासन ववभागाकड ेतिारी करून व मा.उच्च न्यायालयाने 
याबाबत अन्न व और्र् ववभागास आदेश ददले असतानाही, याप्रकरणी 
सींबींचर्त दोर्ीींवर कारवाई करण्यास शासन दलुयक्ष कररत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार सवयसामान्य नागररक व यवुा वगायच्या 
आरोग्याच्यादृष्ीने ऑनलाईन व बेकायदेशीर और्र् वविीला प्रनतबींर् 
करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट : (१) और्रे् व सौंदयय प्रसार्ने कायद्यामध्ये ऑनलाईन 
पध्दतीने और्र् वविीस परवानगी नाही. माि और्र्ाची ऑनलाईन वविी 
होत असल्याची काही प्रकरणे प्रशासनाच्या ननदशयनास आलेली आहेत. 
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(२) व (३) हे खरे नाही. 
 माि प्रशासनाकडून काही सींकेतस्र्थळाींची पडताळणी करण्यात आली 
त्यामध्ये ऑनलाईन पो य्लद्वारे और्र् वविीस प्रोत्साहन देणाऱया मध्यस्र्थ 
सींस्र्थाींचा तपास करुन त्याींचेवर कारवाई करण्यात आली आहे. मागील      
३ वर्ायत एकूण ७ प्रकरणी प्रर्थम खबर अहवाल नोंदववण्यात आले असनू   
१४ परुवठादाराचे परवाने रद्द, ६ परुवठा दाराचे परवाने ननलींत्रबत, ३ प्रकरणी 
न्यायालयात ख्ले दाखल करण्यात आल ेआहेत. ३ प्रकरणी व्यवसाय बींद 
केल्याने परुवठादाराचे परवाने रद्द करण्यास्तव सादर केले आहे. १० प्रकरणी 
परुवठादार इतर राज्यातील असल्याने कारवाईस्तव सींबींचर्त राज्याच्या और्र् 
ननयींिकास कळववण्यात आले आहे. ५ प्रकरणी तपास/ कारवाई सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
मुांबई विद्यापीठाच्या शसनेट तनिडणुिीत अतनयशमतता झाल्याबाबत 

  

(८४) * ३८२५१ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई आद्य मशल्पकार नामदार नाना शींकर शठे ्याींना इींग्रजाींकडून 
मानाने मसने् पद बहाल केलेल्या, १६० वर्ायचा वारसा लाभलेल्या मुींबई 
ववद्यापीठाच्या मसने् ननवडणुकीत अननयममतता झाल्याचे ननदशयनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चुकाींची दरुुस्ती न करता अींनतम मतदार यादी प्रमसध क 
झाल्यामळेु हया ननवडणुकीची चचाय झाली असनू २२ प्राध्यापकाींची नाव े
मतदार यादीतनू वगळण्यात आली आहेत, एकाच ववभागाला दोन 
ववभागप्रमखु, प्राध्यापकाींच्या जागेवर प्राचायांच्या स्या अशा अनेक चुकीच्या 
गोष्ीसाठी मुींबई ववद्यापीठ प्रशासनाच्या कारभारावर अनेक ववद्यार्थी 
सींघ्नेने मा.राज्यपालाींकड ेतिार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींचर्त दोर्ीींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई विद्यापीठाच्या अनागोंदी िारभाराबाबत 
  

(८५) * ४०२३० श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठात एमएससी कफजजक्स या ववर्याच्या नतसऱ या 
सेममस््रची परीक्षा माहे नोव्हेंबर, २०१६ आणण चौर्थया सेममस््रची परीक्षा 
माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये होवनूही नतसऱ या आणण चौर्थया समेमस््रच्या 
ननकालाच्या माकय मश्स ववद्यार्थयांना अजूनही ममळाली नसल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववद्यापीठाच्या या अनागोंदी कारभारामळेु माकय शी् 
ममळण्यास होणाऱ या ववलींबामळेु ववद्यार्थयांचे एक वर्य वाया जावनू त्याींच्या 
नोकरीचाही प्रश्न ननमायण झालेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार ववद्यार्थयांच े झालेले नकुसान पाहता मुींबई 
ववद्यापीठाच्या कारभाराववरोर्ात कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद तािड े : (१) एमएससी कफजजक्स या ववर्याच्या नतसऱ या सिाच्या 
माहे नोव्हेंबर, २०१६ आणण चौर्थया सिाच्या माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये घेण्यात 
आलेल्या परीक्षेच्या गणुपत्रिकेमध्ये ताींत्रिक चुका असल्याचे ननदशयनास 
आल्याने ददनाींक २४/०१/२०१८ रोजी सरु्ाररत गणुपत्रिका ववद्यार्थयांना ददल्या, 
हे खरे आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
   
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवय सवय प्रकिया महाराषर ववर्ानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


