
 
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, ददनाांि १२ जुल,ै २०१८ / आषाढ २१, १९४० ( शिे ) 
  
(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि यिुि िल्याण, उच् च 

ि तांत्रशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतति िायय, 
अल्पसांखयाांि वििास ि िक्फ मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग (२) अन् न ि नागरी परुिठा, ग्राहि सांरक्षण, अन् न 
ि औषध प्रशासन, सांसदीय िायय मांत्री 

(३) पयायिरण मांत्री 
(४) पाणीपरुिठा ि स् िच् छता मांत्री 
 

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

प्रश्नाांची णिस ण सांखया - ५० 
------------------------------------- 

  
िोल्हापसर येथील विभागीय क्रीडा सांिुलातील जलतरण 

तलािाच ेिाम पसणय िरणेबाबत 
  

(१) *  १२४४७५   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर 
(शाहसिाडी) : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) ीोल्हापलू येथील विभागीय क्रीडा सींीुला  जल लण  लािाचा खे ीाम अपणूण 
असल्याने जल लणप्ूींना बींगलोल येथे जािे लाग  असल्याचा ख े माहे एविल, 
२०१८ मध्ये िा त्या दलम्यान ननदर्णनास आल,े हे ाले आहे ीाय, 
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(२) असल्यास, उक्  जल लण  लाि ि डायव्हींग  लािाचा खे ५०% ीाम पणूण 
झालेले असल्याने उिणरल   लािाचा खे ीाम सरुु ीलण्यासाठी विभागीय आयकु् , 
पणेु याींनी ददनाींी १९ ऑगस््, २०१७ लोजी िा त्यासमुालास झालेल्या बठैीी  
िास् वुिर्ालद याींना िस् ाि सादल ीलण्यास ननदेशर्  ीेले असनू त्यानसुाल 
सािणजननी बाींधीाम विभागाच्या  ाींत्रिी सहाीायाणने अींन म आलााडा  याल 
ीरुन सशम ीच्या मान्य नेीं ल ीाम सरुु ीलण्याचा खे िस् ावि  आहे, हे ही ाले 
आहे ीाय, 
(३) असल्यास, उक्  िस् ाि र्ासनास सादल ीलण्या  आला आहे ीाय, 
(४) असल्यास, याबाब   र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, त्या  ीाय 
आढळून आले ि त्यानसुाल जल लण  लािाचा ख े ीाम पणूण ीलण्याीली ा 
ीोण ी ीायणिाही ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) अींर्   ाले आहे.  थावप, सदल जल लण  लाि 
अपणूण असल्याने जल लणप्ूींना बींगलोल येथे जािे लाग  ेहे ाले नाही. 
(२) होय, हे ाले आहे. 
(३) सदल िस् ाि र्ासनास सादल ीेलेला नाही. 
(४) विभागीय क्रीडा सींीुला ील जल लण ि डायव्हींग  लािाचा खा सधुाली  
आलााडा ि त्यानसुाल ीामीाज ीलण्यासाठी अधधक्षी अशभयीं ा, सािणजननी 
बाींधीाम विभाग, ीोल्हापलू मींडळ याींच्या अध्यक्ष ाेाली  ज्ञ सशम ी गठी  
ीेलेली हो ी. सदल  ज्ञ सशम ीने आपला अहिाल क्रीडा सींीुल सशम ीच्या 
ददनाींी ०२.०१.२०१८ लोजी सींपन्न झालेल्या बठैीी  सादल ीेला हो ा. सदल 
अहिालािल सींीुल सशम ी सदस्याींमध्ये साोल चा खचा खाण होऊन अहिाल 
फे्ाळण्या  आला ि विभागीय आयकु्   था अध्यक्ष याींनी याबाब चा खा 
सधुाली  आलााडा न्याने सादल ीलण्याचा खे ननदेर् ददले. सदलचा खा सधुाली  
आलााडा िाप्  झालेला आहे. सधुाली  आलााडा अींन म ीलण्या  येिनू 
त्यानसुाल जल लण ि डायव्हींग  लािाचा खे ीामीाज सरुु ीलण्याचा ख ेिस् ावि  
आहे. 
(५) िश्न उद् ाि  नाही. 

----------------- 
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राज्यातील अनेि जजल््यात अशुद द पाणीपुरिठा होत असल्याबाबत 
  

(२) *  १२३९८०   श्री.राहसल िुल (दौंड), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापसर), श्री.सरेुश 
लाड (िजयत), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपसर), अॅड.यशोमती ठािस र (ततिसा) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
(१) लाज्या ील अनेी वजल््या ील वपण्याचा खे पाणी दवुि  असल्याचा ख े लाज्य 
सािणजननी आलोग्य ियोगर्ाळेच्या  पासणी  माहे एविल, २०१८ मध्ये िा 
त्यादलम्यान ननदर्णनास आल,े हे ाले आहे ीाय, 

(२)  असल्यास, ित्येीाला र्धु्द पाणीपलुिठा ीलण्याचा खी स्थाननी स्िलाज्य 
सींस्थेचा खी जबाबदाली असनूही महापाशलीा, नगलपरलिदा ि ग्रामपींचा खाय  
नागरलीाींना र्धु्द पाणीपलुिठा ीलण्यास असमथण ठल  आहे , हे ही ाले आहे 
ीाय, 
(३)  असल्यास, दवूि  पाण्यामळेु प्ीी, ीािीळ, वििमज्िल, अन साल अर्ा 
जलजन्य लोगाींचा खा िादभुाणि होऊन नागरलीाींच्या आलोग्यास धोीा ननमाणण 
झाला आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, उपलोक्  िीलणी र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, चा खौीर्ी  
ीाय आढळून आले ि त्यानसुाल लाज्या ील नागलीीाींना र्धु्द पाणी पलुिठा 
ीलण्याबाब  ीोण ी ीायणिाही ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ि (२) हे ाले नाही. 
      लाज्या ील सािणजननी आलोग्य ियोगर्ाळाींमध्ये एविल २०१८ मध्ये 
एीूण ५३५१२ पाणी नमनेु जैविी  पासणी ीलण्या  आली आहे. त्यापीैी 
४६०६ वपण्यास अयोग्य आढळले असनू दवूि  पाण्याचा ख ेिमाण ९% आहे. 
     अर्ािेळी दवूि  पाणी  असणाले  स्रो  बींद ठेिनू त्याऐिजी पयाणयी 
स्िो ादिाले पाणी पलुिठा ीलण्या  ये  अस ो. 
(३) ि (४) हे ाले नाही. 
     दवूि  पाण्यामळेु प्ीी, ीािीळ, वििमज्िल, अन साल असे जलजन्य 
आजाल पसलल्यास या जलजन्य आजालािल िन बींध ि ननयींिणासाठी 
पढुीलिमाणे उपाययोजना ीलण्या  ये ा . 
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१. जलजन्य आजालाचा ख ेननयशम  सिेक्षण, २. जलजन्य आजालासाठी आलोग्य 
सींस्थाना आिश्यी औिध पलुिठा, ३.पाणी र्धु्दीीलणासाठी जलसलुक्षीाींचा ख े
ननयशम  िशर्क्षण, ४. ग्रामविीास ि पाणी पलुिठा विभागाच्या समन्ियाने 
ननयशम  स्िच्छ ा सिेक्षण, ५. जलजन्य आजाल िन बींधासाठी जन चेा ख े
आलोग्य शर्क्षण, ६. जलर्धु्दीीलण यींिणा, RO, DFU इ. बसिनू र्धु्द 
पाणी पलुिठा ीलण्या  ये ो, ७. लाज्या  पाणी नमनेु  पासण्याीरल ा 
ियोगर्ाळाींचा खे बळी्ीीलण ीलण्या  ये  आहे, ८. जलसलुक्षीाींना 
उदिष्ानसुाल पाणी नमनेु गोळा ीलण्याचा खे ीाम यर्स्िी ीलण्यास िोत्साहन 
भत् ा देण्या  ये ो, ९. नळपाणीपलुिठा योजना पणूण ीलण्याबाब  
लाज्यस् लािरुन विर्िे पाठपलुािा ीलण्या  ये  आहे. 
(५) िश्न उद् ाि  नाही. 

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

िरमाळा ि माढा (जज.सोलापसर) तालुक्यात जलशुद दीिरण यांत्रणा 
बसविणे तसेच उजणी (जज.पुणे) जलाशयातील प्रदषुणाबाबत 

  

(३) *  १२२७३७   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) ीलमाळा ि माढा (वज.सोलापलू)  ालकु्या ील ीाींही गािाींमधील 
भगूभाण ील पाणी क्षालयकु्  असणे  सेचा ख पणेु वजल््या ील औदयोधगी 
िसाह ीमधील इ ल ीालााने ि सााल ीालाान्या ील दवुि   सेचा ख घा ी 
लसायनयकु्  पाणी शभमा नदी्दाले उजनी जलार्या  जा  असल्याचा ख े
ननदर्णनास आले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, सदल  ालकु्या ील ग्रामस्थाींना दवुि  पाणी प्यािे लागनू 
आलोग्यािल दषुपरलणाम हो  असल्याने पाणी र्धु्दीीलण यींिणा बसविण्याचा खी 
मागणी लोीिन ननधीींनी मा.पाणी पलुिठा ि स्िच्छ ा मींिी याींचा खेीड े ददनाींी 
२० माचा खण, २०१८ लोजी िा त्यासमुालास ननिेदना्दाले ीेली आहे, हे ही ाले 
आहे ीाय, 
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(३) असल्यास, उपलोक्  िीलणी र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे, त्या  ीाय 
आढळून आले ि त्यानसुाल र्ासनाने ीोण ी ीायणिाही ीेली िा ीलण्या  ये  
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ि (२) हे ाले आहे. 
(३) सदल  ालकु्या ील ग्रामस्थाींना र्धु्द वपण्याचा ख े पाणी उपलब्ध ीरून 
देण्याीरल ा जलर्धु्दीीलण यींिणा बसविण्यासींबींधीचा खी ीायणिाही सरुू आहे. 
 सेचा ख उजनी जलार्या  हो  असणा-या पाणी िदिूणाबाब  महालाषर िदिूण 
ननयामी मींडळाीड ेउधचा ख  ीायणिाही ीलण्याचा खे ीळविले आहे. 
(४) िश्न उद् ाि  नाही. 

----------------- 
  
आष्ट्टी, पाटोदा ि शशरूर (जज.बीड) तालुक्यातील माद यशमि ि उच्च 

माद यशमि शाळाांना अनुदान देण्याबाबत 
  

(४) *  १२११०९   अॅड.भीमराि धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
(१) आष्ी, पा्ोदा ि शर्रूल (वज.बीड)  ालकु्या ील माध्यशमी ि उच्चा ख 
माध्यशमी र्ाळाींना र्ासनाीडून अनदुान िाप्  झाले नसल्याने या र्ाळाीं ील 
शर्क्षी आणण शर्क्षीे ल ीमणचा खाली विनािे न ज्ञानाजणनाचा खे ीाम ीली  
असल्याचा खे माहे म,े २०१८ मध्ये िा त्या दलम्यान ननदर्णनास आल ेआहे, हे 
ाले आहे ीाय, 

(२) असल्यास, उक्  िीलणी र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, असल्यास, 
त्या  ीाय आढळून आले ि त्यानसुाल या  ालकु्या ील र्ासीीय 
अनदुानापासनू िींधचा ख  असलेल्या माध्यशमी आणण उच्चा ख माध्यशमी र्ाळाींना 
अनदुान वि ली  ीलण्याबाब  ीोण ी ीायणिाही ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) नाही.  
     र्ासन ननणणय, ददनाींी १ ि २ जुल,ै २०१६ अन्िये अनदुानास पाि 
घोवि  ीलण्या  आलेल्या र्ाळाींना अनदुान उपलब्ध ीरुन देण्यासाठी 
आिश्यी  ी ीायणिाही सरुु आहे.सदल र्ासन ननणणयाींमध्ये,सदल  ालकु्याींच्या 
र्ाळाींचा खा समािेर् आहे. उच्चा ख माध्यशमी र्ाळाींच्या सींदभाण  आिश्यी 
ीायणिाही सरुु आहे. 
     महालाषर ााजगी र्ाळाीं ील ीमणचा खाली (सेिेच्या र् ी) विननयमन 
अधधननयम, १९७७ मधील ननयम ४ (३) नसुाल विनाअनदुानन  शर्क्षीाींना 
िे न देण्याचा खी जबाबदाली सींबींधध  सींस्थेचा खी आहे. 
(२) ि (३) िश्न उद् ाि  नाही. 

----------------- 
  
राज्यात सांच मान्यतते क्रीडा शशक्षिाांची पदे रदृ िरण्यात आल्याबाबत 

  

(५) *  ११६५९७   श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपसरी), श्री.नसीम ेान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि देशमुे  (लातसर 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.र्यंयांबिराि शभसे (लातसर ग्रामीण), 
प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.अस्लम शेे  (मालाड पजश्चम), श्री.हषयिधयन 
सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्लोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचेली), श्री.वििास िुां भारे (नागपसर मद य), 
डॉ.आशशष देशमुे  (िाटोल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.गोिधयन शमाय 
(अिोला पजश्चम), श्री.बाळासाहेब सानप (नाशशि पसिय) :  सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) लाज्या ील र्ारललीी शर्क्षण शर्क्षी हे सन २०१५-१६ ि २०१६-१७  
पासनू सींचा ख मान्य  े माध्यशमी मधून िाथशमी पदिीधल मध्ये समाविष् 
ीलण्या  आल्याने पदिीधलाींचा खी पदािन  ीेलेली शे्रणी त्याींना शमळणाल कीीं िा 
  े अन रलक्  ठलणाल असनू र्ारललीी शर्क्षण शर्क्षी म्हणून न लाह ा 
िाथशमी पदिीधल झाल्याने ाेळ सोडून इ ल वििय शर्ीिािे लागणाल 
असल्याने  ाींत्रिीदृष्या   े अन रलक्  ठल  असल्याचा खे ननदर्णनास आले, हे 
ाले आहे ीाय, 
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(२) असल्यास, स् ल लचा खनेिमाणे िाथशमीसाठी ीला क्रीडा विियाीरल ा 
अन थी ननदेर्ीाचा खी नेमणीू ीलण्याचा खा र्ासन ननणणय असल्याने लाज्या  २० 
  े २५ हजाल अनदुानन  शर्क्षी  सेचा ख १०   े १५ हजाल विनाअनदुानन , 
ीायम विनाअनदुानन , स्ियीं अथणसहाय्यी  र्ाळे ील क्रीडा शर्क्षी हे शर्क्षण 
्यिस्थे नू ीायमस्िरुपी ्यपग   होणाल असनू यापढेू र्ारललीी शर्क्षण 
शर्क्षी हे पद रलक्  झाल्यास ि   ेभलण्या  येणाल नसल्याने  अहमदनगलचा खे 
लाज्याध्यक्ष, लाज्य क्रीडा शर्क्षी महासींघ याींनी पणेु येथे  ददनाींी २६ एविल, 
२०१८ लोजी िा त्यासमुालास माध्यशमी शर्क्षण सींचा खाली याींचा खी भे् घेऊन 
पिूीिमाणे र्ारललीी शर्क्षण शर्क्षी पद ीायम ठेिण्यासींदभाण  चा खचा खाण ीरुन 
ननिेदन ददले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, र्ाळेच्या िाथणनेपासनू विदयार्थयाांना शर्स्  लािणे, र्ाळेच्या 
 क्राली सोडविणे, विदयार्थयाणच्या ाेळाचा खा सलाि घेणे त्याींचा खी  याली ीलणे 
आदद ीामे क्रीडा शर्क्षी ीली  असल्याने महालाषर मागील अनेी ििाणपासनू 
र्ालेय लाषरीय स्पधे  पदहल्या  ीन क्रमाींीाचा खा आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, यािीलणी र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय,असल्यास, त्या  
ीाय आढळून आले ि त्यानसुाल ीोण ी  ीायणिाही ीेली िा ीलण्या  ये  
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे ाले नाही. 
(२) हे ाले आहे. 
(३) हे ाले आहे. 
(४) बालीाींचा खा मोफ  सक् ीच्या शर्क्षणाचा खा अधधीाल अधधननयम, २००९ 
मधील  ल दूी विचा खाला  घे ा र्ासन ननणणय ददनाींी २८.०८.२०१५ अन्िये 
विदयाथी सींख्येिल पदे मींजलू ीलण्या  ये  आहे . 
(५) िश्न उद् ाि  नाही. 

 
----------------- 
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सोनापसर (ता.धचेलदरा, जज.अमरािती) येथे तनमायण झालेली पाणीटांचाई 
  

(६) *  १२३९४०   श्री.प्रभदुास शभलािेिर (मेळघाट) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) सोनापलू ( ा.धचा खालदला, वज.अमलाि ी) येथे वपण् याच् या पाण् यासाठी विविध 
उपाययोजनाींिल एी ीो्ीपके्षा अधधी लक् ीम ाचा खण ीलण् या  येऊनही पाणी 
ी्ंचा खाई असल् याचा खे ददनाींी १९ मे, २०१८ लोजी िा त् यासमुालास ननदर्णनास आले, 
हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल् यास, गािा ील पाणी ी्ंचा खाईमळेु ग्रामस्थाींना नदी-नाल् याींचा खे दवूि  
पाणी प्यािे लागनू १४५ जणाींना अन सालाचा खी लागण झाली असल्याने 
गािीऱ याींनी ग्रामसेिीािल ीालिाई ीलण्याचा खी मागणी ीेली आहे, हे ही ाले 
आहे ीाय, 
(३) असल्यास, उपलोक्  िीलणी र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, चा खौीर्ी  
ीाय आढळून आले ि त्यानसुाल ीोण ी ीालिाई ीेली िा ीलण् या  ये  
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींर्   ाले आहे. 
     सोनापलू,  ा.धचा खालदला येथे लाषरीय ग्रामीण पेयजल योजनें गण      
रु.३९.५२ लक्ष एिढया ाचा खाणचा खी पाणीपलुिठा योजना २०१५ साली ीायाणन्िी  
ीलण्या  आली आहे.  थावप याििी उन्हाळयामध्ये उद्भिा ील पाण्याचा खी 
पा ळी ीमी झाल्याने पाणी ी्ंचा खाई ननमाणण झाली हो ी. 
(२) अींर्   ाले आहे. 
     दद. ८ मे, २०१८   ेदद. १० मे, २०१८ या ीालािधी  एीूण ३९ रुग्ण 
गॅस्रो ने बाधध  झाले हो .े               
     पींचा खाय  सशम ी ि वजल्हा परलिद स् लािल ग्रामसेिीािल ीालिाई 
ीलण्याचा खी मागणी िाप्  झाली नाही. 
(३) सोनापलू ( ा.धचा खालदला, वज.अमलाि ी) येथ ेग्रामपींचा खाय ी माफण   दद. १९ 
एविल, २०१८ पासनू ्ँील्दाले पाणी पलुिठा सरुु हो ा. 
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     दद. ०८.०५.२०१८ पासनू िदैयीीय अधधीाली, िाथशमी आलोग्य ीें द्र, 
े्ंभ्रसुोंडा,  ालीुा आलोग्य अधधीाली, धचा खालदला  सेचा ख वजल्हा स् लािलील 
अधधीाली / ीमणचा खाऱयाींच्या चा खमनेू मौजे सोनापलू येथ ेजाऊन साथी लोगाच्या 
अीं गण , सिणिीालच्या िन बींधात्मी ि उपचा खालात्मी उपाययोजना लाबविण्या  
आल्या आहे  ि त्यामळेु साथीचा खी लागण आ्ोक्या  आली आहे. 
(४) िश्न उद् ाि  नाही. 

----------------- 
  
मुक्ताईनगर ि रािेर (जज.जळगाि) तालुक्यातील गािाांचा मुखयमांत्री 
ग्रामीण पेयजल िाययक्रम टप्पा क्र.२ मद ये समोिश िरण्याबाबत 

(७) *  १२४०६६   श्री.णिनाथराि ेडसे (मकु्ताईनगर) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
(१) मकु् ाईनगल  ालकु्या ील पलुनाड, हल ाळा, नाींदिेल ि लािेल 
(वज.जळगाींि) धचा खनािल या गािाींचा खा मखु्यमींिी ग्रामीण पेयजल ीायणक्रम ्प्पा 
क्र.२ मध्ये  समोिर् ीलण्याचा खी मागणी लोीिन ननधीींनी ददनाींी ६ फेब्रिुाली, 
२०१८ ि ददनाींी २८ मे, २०१८ लोजी िा त्यासमुालास ननिेदना्दाले 
मा.मखु्यमींिी याींचा खेीड ेीेली आहे, हे ाले आहे ीाय, 

(२) असल्यास, याबाब  र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय ि त्यानसुाल 
सदलचा खी गाि े्प्पा क्र.२ मध्ये समाविष् ीलण्या  आली आहे  ीाय, 
(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) दद.६.०२.२०१८ चा ख ेननिेदन िाप्  झाले आहे. 
(२) लाज्या ील लोीिन ननधी ि स्थाननी स्िलाज्य सींस्था याींच्याीडून  
ग्रामीण पाणी पलुिठा योजना लाबविण्याबाब  होणाली मागणी लक्षा  घेऊन, 
मागणी  त्िािल आधाली  मखु्यमींिी ग्रामीण पेयजल ीायणक्रम ्प्पा-२ 
लाबविण्याचा खे र्ासनाच्या विचा खालाधीन आहे.  सदल ीायणक्रम मान्य झाल्यास 
उक्  गािाचा खा समािेर् ्प्पा-२ मध्ये ीलण्याबाब  विचा खाल ीलण्या  येईल. 
कीीं िा लाषरीय ग्रामीण पेयजल ीायणक्रमाच्या सन २०१८-१९ च्या आलााड्या  
ीाही निीन योजनाींचा खा समािेर् ीलण्या  ये  आहे. 
(३) िश्न उद् ाि  नाही. 

----------------- 
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राज्यातील बेरोजगार अशभयांत्याांना साियजतनि बाांधिाम विभागाांतगयत 
होणारी िामे िां त्राटी तत्िािर देण्याबाबत 

  

(८) *  १२२९११   डॉ.शशशिाांत ेेडिेर (शस ांदेेड राजा) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) लाज्या ील बेलोजगाल अशभयींत् याींना सािणजननी बाींधीाम विभागाीं गण  
होणाली विविध ीामे ीीं िा्ी  त्िािल देण्याबाब  ीलण्या  आलेल्या 
िाविधानानसुाल बी.एससी.वजओलॉजी  सेचा ख एम.एससी वजओलॉजी झालेल्या 
बेलोजगाल भिूजै्ञाननीाींना भजूल स्हेक्षण आणण विीास योजनें गण  होणाली 
विविध भजूल पनुभणलणाचा खी ीामे ीीं िा्ी  त्िािल देण्याबाब  स्थाननी 
लोीिन ननधीनी ददनाींी १८ जुल,ै २०१७ लोजी िा त् यासमुालास मा.पाणीपलुिठा 
ि स्िच्छ ा मींिी याींना लेाी ननिेदन ददल,े हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, उपलोक्  िीलणी र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, त्या  
ीाय आढळून आले ि त्यानसुाल र्ासनाने ीोण ा ननणणय घे ला, त्याींचा खे 
स्िरुप ीाय आहे ि त्यानसुाल ीोण ी ीायणिाही ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) लाज्या ील बेलोजगाल अशभयींत् याींना सािणजननी 
बाींधीाम विभागाीं गण  होणाली विविध ीाम े ीीं िा्ी  त्िािल देण्याबाब  
ीलण्या  आलेल्या िाविधानानसुाल बी.एससी.वजओलॉजी  सेचा ख एम.एससी 
वजओलॉजी झालेल्या बेलोजगाल भिूजै्ञाननीाींना भजूल स्हेक्षण आणण विीास 
यींिणे अीं गण  होणाली विविध भजूल पनुभणलणाचा खी ीामे ीीं िा्ी  त्िािल 
देण्याबाब  स्थाननी लोीिन ननधीीडून २० जून २०१६ लोजीचा खे मा.मींिी, पाणी 
पलुिठा ि स्िच्छ ा याींना अगे्रवि  ीेलेले ननिेदन िाप्  झाले आहे.   
(२) र्ासनास िाप्  झालेल्या ननिेदनाच्या अनिुींगाने सािणजननी बाींधीाम ि 
इ ल सींबींधध  विभागाच्या ध ीिल भजूल सिेक्षण आणण विीास यींिणे ील 
विविध ीामे बेलोजगाल भिूजै्ञाननीाींना ीीं िा्ी  त्िािल देण्याबाब  ननणणय 
घेण्या  येईल. 
(३) िश्न उद् ाि  नाही.  

----------------- 
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राज्यातील शशक्षिाांची तनयुक्ती टीईटीमाफय त िरण्याबाबत 
  

(९) *  ११९९४८   श्री.सतुनल प्रभस (ददांडोशी), श्री.विजय िाळे 
(शशिाजीनगर) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा 
ील ील ीाय  - 
(१) ीें द्र सलीालच्या शर्क्षण हक्ी ीायदयाअीं गण  (आल्ीई) ीलम २३ 
अन्िये १ ली   े८ िी पयां च्या ााजगी ि सलीाली र्ाळाींमधील शर्क्षीाींसाठी 
शर्क्षी पाि ा पलीक्षा (्ीई्ी) उत् ीणण असलेल्यामधनुचा ख भलणे बींधनीाली 
असल्याचा खा र्ालेय शर्क्षण विभागाने ददनाींी ६ मे, २०१३ पासनू र्ासन 
ननणणय परल  ीेला अस ानाही, त्याचा खी अींमलबजािणी ीलण्या  आली 
नसल्याचा खे ननदर्णनास आल,े हे ाले आहे ीाय, 

(२) असल्यास, ीें द्र सलीालच्या मनषुयबळ विीास मींिालयाने, ददनाींी २८ 
जुल,ै २०१७ लोजी ि ‘एनसी्ीई’ ने ददनाींी ८ सप् े्ंबल, २०१७ लोजी, 
महालाषरासह देर्ा ील सिण लाज्याींना पाठविलेल्या पिा  ााजगी ि र्ासीीय 
र्ाळाींमध्ये फक्  ्ीई्ी पलीक्षा उत् ीणण झालेले शर्क्षीचा ख नेमले जािे  आणण 
पाि ा नसलेल्याींना  ात्ीाळ सेिे नू ीाढण्या  यािे असे ीळविले हो ,े हे 
ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, सदलहू आल्ीई ीायदयाचा खी अींमलबजािणी ीलण्याीरल ा ७ 
िि े विलींब लािल्याने र्ासनाला ७ हजालाहून अधधी अपाि शर्क्षीाींच्या 
िे नाीरल ा आधथणी भाल पड  असल्याचा खे ननदर्णनास आले, हे ही ाले आहे 
ीाय, 
(४) असल्यास, उपलोक्  िीलणी र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, त्या  
ीाय ननषपन्न झाले ि त्यानसुाल ीोण ी ीायणिाही ीेली िा ीलण्या  ये  
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) िाथशमी शर्क्षी पदाीली ा शर्क्षी पाि ा पलीक्षा 
दद. १३.०२.२०१३ च्या र्ासन ननणणयान्िये उत् ीणण होणे अननिायण ीलण्या  
आलेले आहे ि त्याचा खी अींमलबजािणी ीलण्या  ये  नाही, हे ाले नाही. 
(२) हे ाले आहे.  
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(३) हे ाले नाही.     
(४) ि (५) िश्न उद् ाि  नाही. 

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

बुलढाणा जजल््यासह रायगड जजल््यातील विद्यार्थयाांना  
अपघात विमा योजनेचा लाभ देण्याबाबत 

  

(१०) *  ११९२७०   श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (शशडी), श्री.परृ्थ िीराज चहाहाण (िराड 
दक्षक्षण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपसरी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
श्री.अस्लम शेे  (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.नसीम 
ेान (चाांददिली), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्रीमती तनमयला गावित (तगतपसरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.आशसफ शेे  (मालगेाांि मद य), श्री.अशमत 
विलासराि देशमुे  (लातसर शहर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), िुमारी प्रणणती 
शश ांदे (सोलापसर शहर मद य), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपसर), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािस र (ततिसा), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि 
रेल्िे), श्री.राहुल बोंदे्र (धचेली), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.र्यंयांबिराि 
शभसे (लातसर ग्रामीण), डॉ.भारती लहाहेिर (िसोिा) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
(१) लाज्या ील बलुढाणा वजल््यासह लायगड वजल्हयामध्ये र्ालेय 
विदयार्थयाांना अपघा  विम्याचा खे ीिचा ख देण्यासाठी र्ासनाने १५ ििाणपिूी सरुु 
ीेलेली योजना असफल ठलली असनू ग  सा  ििाण  बलुढाणा वजल््यामध्ये 
२०  ल लायगड वजल्हयामध्ये फक्  २९ विदयार्थयाांनाचा ख अपघा  विमा 
शमळाला असल्याचा खे माहे एविल, २०१८ मध्ये िा त्यादलम्यान ननदर्णनास आल,े 
हे ाले आहे ीाय, 

(२) असल्यास, वजल्हा परलिदेच्या ीामा ील ददलींगाईमळेु अनेी योजना 
पाली-विदयार्थयाांपयां  पोहोचा ख  नसल्याने गलजू लाभाथी मद ीपासनू िींधचा ख  
लहा  आहे , हे ही ाले आहे ीाय, 
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(३) असल्यास, उपलोक्  िीलणी र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, 
असल्यास, त्या  ीाय आढळून आले ि त्यानसुाल सींबींधध  दोिीींिल ीोण ी 
ीालिाई ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे ाले नाही. 
     सन २०१३-१४   ेसन २०१८-१९ या ीालािधीमध्ये लायगड वजल््या ील 
२७ आणण बलुढाणा वजल््या ील १६१ विदयार्थयाांच्या पालीाींना लाजीि गाींधी 
विदयाथी अपघा  सानगु्रह अनदुान योजनें गण  नीुसान भलपाई देण्या  
आली आहे. 
(२) हे ाले नाही. 
(३) ि (४) िश्न उद् ाि  नाही. 

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

राज्यात विद्यार्थयाांची बोगस पटसांखया दाेिसन  
अनुदानात गैरहायिहार िेल्याबाबत 

(११) *  १२१३७४   श्री.नारायण िुचे (बदनापसर), श्री.सांतोष दानिे 
(भोिरदन), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जजतेंद्र आहाहाड (मुांब्रा िळिा), श्री.िभैि 
वपचड (अिोले) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा 
ील ील ीाय  - 
(१) लाज्या  विदयार्थयाांचा खी बोगस प्सींख्या दाािनू  सेचा ख र्ासनाचा खी मान्य ा 
न घे ा अनधधीृ पणे र्ाळा सरुु ीरुन अनदुाना  ीो्यिधी रुपयाींचा खा 
गलै्यिहाल ीेल्यािीलणी महसलू ाात्या ील अधधीाऱयाींच्या ि ीने ददनाींी 
३, ४ ि ५ ऑक््ोबल, २०११ लोजी िा त्यासमुालास लाबविण्या  आलेल्या 
प्पड ाळणी मोदहमे अीं गण  २१ लाा विदयाथी बोगस आढळल्याने १४०४ 
िाथशमी ि २४१ माध्यशमी र्ाळा लि ीलण्याचा खा ननणणय र्ासनाने घे ला 
आहे, हे ाले आहे ीाय, 

(२)  सेचा ख उक्  प्पड ाळणी गलै्यिहाला  दोिी आढळलेल्या १४०४ र्ाळाींिल 
फौजदाली गनु्हे दााल ीलण्या  ्ाळा्ाळ ीलण्या  आल्याचा खे माहे एविल, 
२०१८ मध्ये िा त्यादलम्यान ननदर्णनास आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
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(३) असल्यास, यािीलणी र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, असल्यास  
चा खौीर्ी  ीाय आढळून आले आहे ि त्यानसुाल सींबींधध ािल ीोण ी ीालिाई 
ीेली  सेचा ख उक्  अनधधीृ पणे चा खालविलेल्या र्ाळाींमधील विदयार्थयाांच्या 
शर्क्षणाबाब  ीोण ी पयाणयी ्यिस्था ीेली आहे िा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे ाले नाही. 
(२) हे ाले नाही. 
(३) मा.उच्चा ख न्यायालय, औलींगाबाद ाींडवपठ येथ ेदााल जनदह  याधचा खीा क्र. 
१८/२०१२ ि अिमान याधचा खीा क्र. १८६/२०१४ मधील मा. उच्चा ख न्यायालयाच्या 
ननदेर्ानसुाल सींबींधध  िाथशमी ि माध्यशमी र्ाळाींना नो्ीस ददली असनू 
पढुील उधचा ख  ीालिाई ीलण्या  ये  आहे. 
(४) िश्न उद् ाि  नाही. 

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

परभणी जजल््यातील ग्रामीण भागातील नळ पाणीपुरिठा  
योजना पसणय िरण्याबाबत 

  

(१२) *  १२४५७०   डॉ.राहसल पाटील (परभणी), श्री.विजय भाांबळे (जजांतसर) :   
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील 
ीाय  - 
(१) पलभणी वजल््या ील ग्रामीण भागा  पाणी पलुिठा ि स्िच्छ ा 
सशम ीमाफण   लाबविण्या  येणा-या ७०४ नळ पाणी पलुिठा योजनाींपीैी ीेिळ 
४८४ योजनाींचा खी ीामे पणूण झाली असनू उिणरल  २२० योजनाींचा खी ीामे िलींत्रब  
असल्याचा खे माहे म,े २०१८ मध्ये िा त्यादलम्यान ननदर्णनास आले आहे, हे ाले 
आहे ीाय, 

(२) असल्यास, सदल पाणी पलुिठा योजने ील १७५ पाणी योजना ननरुपयोगी 
असल्याचा ख े  सेचा ख २२० अपणूण नळ पाणी पलुिठा योजनेचा खी ीामे वजल्हा 
परलिदेच्या ग्रामीण पाणी पलुिठा विभागाीड े िगण ीलण्याचा खा ननणणय पाणी 
पलुिठा विभागाने घे ला आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
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(३) असल्यास वजीं लू (वज.पलभणी)  ालकु्यामध्ये ग  ििी मखु्यमींिी ग्रामीण 
पेयजल योजने ींगण  की ी दठीाणी ीामाींना  ाींत्रिी मींजुली शमळाली त्यापीैी 
की ी दठीाणी ीामाींना ित्यक्षलीत्या सरुुिा  ीलण्या  आली आहे, ग्रामीण 
भागा ील पाणी ी्ंचा खाई दलू होण्यासाठी र्ासनाने ीोण ी पयाणयी उपाययोजना 
ीेली  सेचा ख पाणी पलुिठा योजनेचा खे योग्य ननयोजन न ीलणाऱया ि ननीृष् 
दजाणचा खे ीाम ीलणाऱ या सींबींधध ाींचा खी चा खौीर्ी ीरुन त्याींच्यािल ीोण ी ीालिाई 
ीलण्या  आली आहे, 
(४) असल्यास, उपलोक्  िीलणी ीेलले्या ीायणिाहीबाब चा खी सदयःवस्थ ी ीाय 
आहे  सेचा ख िलींत्रब  नळ पाणी पलुिठा योजना  ात्ीाळ पणूण होण्याच्या 
अनिुींगाने ीोण ी ीायणिाही ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींर्   ाले आहे. 
     एीुण ७०४ योजनाींपीैी ५०६ योजनेचा खी ीामे पणूण ीरुन ग्रामपींचा खाय ीीड े
हस् ाीं ली  ीेलेली आहे  ि उिणली  १९८ योजनेचा खी ीामे िग ीपथािल आहे . 
(२) अींर्   ाले आहे. 
     ननरुपयोगी योजना ७०४ मधील नसनू वजल्हया ील सलुिा ीपासनू 
घे लेल्या योजनामधील त्याींचा खी सींख्या १८५ आहे. जे ीालबाहय उद्भि ीोलडा 
इत्यादी ीालणामळेु ननरुपयोगी झाल्या आहे . लाषरीय पेयजल योजनाींच्या ६५ 
योजनेसाठी पाणी पलुिठा ि स्िच्छ ा विभागाच्या ददनाींी ९ माचा खण, २०१८ च्या 
र्ासन ननणणयानसुाल ीायणिाही ीलण्या  ये  आहे. 
(३) मखु्यमींिी ग्रामीण पेयजल योजना अीं गण  वजीं लू  ालकु्या  ८ योजनाींना 
 ाींत्रिी मींजूली िाप्  आहे. त्यापीैी ३ योजनेचा खे ीायाणलींभ आदेर् देण्या  आले 
असनू त्यापीैी २ योजनेचा खी ीामे िग ीपथािल आहे . ३ योजना ननविदा 
स् लािल असनू १ योजनेस िर्ासीीय मान्य ा देण्याचा खी ीायणिाही चा खाल ूआहे 
ि १ योजना महालाषर जीिन िाधधीलण माफण   ीलण्या  ये  आहे. पाणी 
ी्ंचा खाई अीं गण  पयाणयी उपाययोजना ीलण्या  आली असनू पाणी पलुिठा 
योजनेचा खे योग्य ननयोजन न ीलणाऱया सशम ीिल आल.आल.सी. ीायणिाही 
िस् ावि  आहे. 
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(४) वजीं लू  ालकु्या  आल.आल.सी. ीेलेल्या एीूण योजना १४ आहे . पीैी ८ 
योजनेचा खी ीामे बींद असलेल्या योजनेिल आल.आल.सी. ीलण्यासाठी 
वजल्हाधधीाली याींचा खेीड ेपाठपलुािा ीलण्या  ये  आहे. 
(५) िश्न उद् ाि  नाही. 

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

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच ेसांिेतस्थळ हॅि झाल्याबाबत 
  

(१३) *  ११९१७४   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील 
(शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपसरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेे  (मालाड पजश्चम), श्री.जयिुमार गोरे (माण), प्रा.िषाय 
गायििाड (धारािी), श्रीमती तनमयला गावित (तगतपसरी), अॅड.यशोमती ठािस र 
(ततिसा), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.राहसल िुल (दौंड), श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम) :  सन्माननीय 
उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
(१) सावििीबाई फुले विदयापीठ (वज.पणेु) येथ े घे ल्या जाणा-या सिण 
र्ाााींच्या िश्नपत्रिीा सींीे स्थळाच्या माध्यमा नू पलीक्षा ीें द्राना ऑनलाइन 
पाठविल्या जा ा   थावप या विदयापीठाचा खे सींीे स्थळ हॅी ीरुन 
नाशर्ीमधील इींवजननअलीींगच्या दोन विदयार्थयाांनी बीएस्सी व्द ीय ििाणच्या 
िश्नपत्रिीा फोडल्या असल्याचा खे  सेचा ख समाज माध्यमाींिल िसारल  ीेल्याचा ख े
माहे मे,  २०१८ मध्ये िा  त्या दलम्यान ननदर्णनास  आल,े हे ाले आहे 
ीाय, 

(२) असल्यास, याबाब  नाशर्ी सायबल सेलीड े गनु्हा दााल ीलण्या  
आला आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, उक्  िीलणी बीएस्सी व्द ीय ििाणच्या पलीक्षाथींना मोठा 
धक्ीा बसनू पनु्हा परलक्षेसाठी अ्यास ीलािा लागणाल असल्याने विदयाथी 
धचा खीं ाग्रस्  झाले असनू नाशर्ी, नगल ि पणेु या न न्ही वजल्हया  फेलपलीक्षा 
घेणाल ीी नाशर्ीमध्येचा ख फेल परलक्षा घेण्या  येणाल असा सींभ्रम ननमाणण 
झाला आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
 



17 

(४) असल्यास, याबाब  र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, असल्यास, त्या  
ीाय आढळून आले ि त्यानसुाल सींबींधध ाींिल ीोण ी  ीालिाई ीेली िा 
ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे ाले आहे. 
(२) होय, हे ाले आहे. 
(३) सदल िीलण िामखु्याने नाशर्ी वजल््या ील ीाही विदयार्थयाांपलु चेा ख 
मयाणदद  असल्याचा खे ननदर्णनास आल्यामळेु फक्  नाशर्ी वजल््या ील १८०० 
विदयार्थयाणसाठी ददनाींी १८ मे, २०१८ लोजी फेलपलीक्षा घेण्या  आली आहे. 
(४) सदल िीलणी र्ासन स् लािरुन ीोण ीही चा खौीर्ी ीलण्या  आलेली 
नाही.  थावप, विदयापीठ स् लािल याबाब  चा खौीर्ी ीरुन महालाषर 
सािणजननी विदयापीठ ीायदा, २०१६ ीलम १२७ (८) ि विदयापीठ अध्यादेर् 
क्र.१५७ नसुाल ीायणिाही ीलण्या  ये  आहे.  सेचा ख या िीलणी नाशर्ी 
पोलीस आयकु्  येथील दााल गनु््या  सायबल सेलीडून  पास चा खाल ूआहे. 
(५) िश्न उद् ाि  नाही. 

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

अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील महाराष्ट्र जीिन प्राधधिरणाच ेिाययिारी 
अशभयांता ि शलवपि याांनी िेलेला गैरहायिहार 

(१४) *  ११८४३४   श्री.सरदार ताराशस ांह (मलुुांड), श्री.शरददादा सोनािणे 
(जुन्नर), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
(१) अींबलनाथ (वज.ठाणे) पवश्चा खम भागा ील भेंडीपाडा येथील पाणी देयीे 
भलणा ीें द्रामध्ये श्री.अर्ोी नायल याींनी देयीाचा खी थीी  लक्ीम दाािनू 
जादा देयी पाठविल्याबिलचा खी  क्राल िरलषठाींीड े ीेल्यानीं ल सदल िीलणी 
 पासादलम्यान महालाषर जीिन िाधधीलणाच्या शलवपी, श्री.जे.सी.ीाींबळे 
याींनी पाणी देयीाचा खे िसलुी पसु् ी ि ग्राहीाींना ददलेली पाि ी यामध्ये लााो 
रुपयाींचा खा गलै्यिहाल ीेल्याचा खे ददनाींी २० मे, २०१८ लोजी िा त्यासमुालास 
ननदर्णनास आल,े हे ाले आहे ीाय, 
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(२) असल्यास, ज्या ग्राहीाींना याबाब   क्राल ीलायचा खी असेल त्याींनी 
महालाषर जीिन िाधधीलणाच्या ीायणीाली अशभयीं ा ीायाणलया  सींपीण  
साधािा असे जादहल आ्हान  ीायणीाली अशभयीं ा याींनी ि णमानपिा नू ीेले 
आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, याबाब  र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, चा खौीर्ीचा ख ेननषीिण 
ीाय आहे , ीायणीाली अशभयीं ा याींच्या आ्हानानसुाल की ी नागरलीाींनी 
लेाी  क्राली नोंदविल्या ि त्या  क्रालीींचा खा  पास पणूण झाला आहे ीाय, 
(४) असल्यास, या  दोिी असलेल्याींिल ीोण ी ीालिाई ीेली िा ीलण्या  
ये  आहे, नसल्यास विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) हे ाले नाही. 
(३) ि (४) पाणी त्रबलाचा खे िसलूी पसु् ी ि ग्राहीाींना ददलेली पाि ी यामध्ये 
लााो रुपयाींचा खा गलै्यिहाल ीेल्याचा खे िथमदर्णनी ननदर्णनास आल्याने, मखु्य 
अशभयीं ा याींनी सदल िीलणी ददनाींी २५.४.२०१८ लोजीच्या ीायाणलयीन 
आदेर्ादिाले श्री.जे.सी.ीाींबळे, ीननषठ शलवपी याींचा खी  ा डीने ीायणीाली 
अशभयीं ा, मजीिा विभाग, माणगाि येथ े बदली ीेली आहे.  सेचा ख सदल 
गलै्यिहाल िीलणी  पासणी चा खम ु गठी  ीरुन गलै्यिहाल िीलणीचा खा 
अहिाल मागविला अस ा,  पासणी अहिालानसुाल िथमदर्णनी रु.५,५३,४८८/- 
इ क्या लीमेचा खा गलै्यिहाल झाल्याचा खे आढळून आले आहे.  िस्  ू िीलणी 
सविस् ल चा खौीर्ी ीरुन ननयमानसुाल दोिी असलेल्याींिल िर्ासीीय ीालिाई 
ीलण्याचा खे िस् ावि  आहे. 

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

िां धार (जज.नाांदेड) तालुक्यातील राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनाांची 
िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

(१५) *  ११८५५८   श्रीमती अशमता चहाहाण (भोिर), श्री.िसांतराि चहाहाण 
(नायगाांि), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.प्रतापराि पाटील धचेलीिर 
(लोहा), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपसरी), श्री.अस्लम शेे  (मालाड पजश्चम), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
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(१) ीीं धाल (वज.नाींदेड)  ालकु्या ील ४७ गािाींसाठी सन २०१३ मध्ये लाषरीय 
ग्रामीण पेयजल योजना मींजूल ीलण्या  आल्या पलीं  ु पाचा ख िि े उल्ूनही 
या ील बहु ाींर् ीामे ननधी अभािी िलींत्रब  असनू ीाही ीागदोपिीचा ख 
असल्याचा खे ददनाींी ४ एविल, २०१८ लोजी िा त्यासमुालास ननदर्णनास आले, हे 
ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास,  ालकु्या ील १३ गािाींसाठी महालाषर जीिन िाधधीलण ि 
ग्रामीण विीास योजनें गण  महाशल ींगी  लािा नू पाणी पलुिठा ीलण्याचा खी 
योजना लाबिनूही सदल १३ गािाींना पाणी शमळ  नसल्याचा खे माहे मे, २०१८ 
मध्ये िा त्यादलम्यान ननदर्णनास आल,े हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, उपलोक्  िीलणी िलींत्रब  पाणीपलुिठा योजना पणूण ीरुन 
ननयशम  पाणी पलुिठा ीलण्याबाब  र्ासनाने ीोण ी ीायणिाही ीेली िा 
ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) अींर्   ाले आहे. 
     महाशल ींगी िील्पा ील पाणी सींपल्याने ि त्यानीं ल स   ीमी 
पजणन्यिषृ्ीमळेु महाशल ींगी  लािा  पाणी येऊ र्ीले नाही. त्यामळेु सध्या 
योजना बींद आहे. 
(३) महालाषर जीिन िाधधीलणाच्या िादेर्ीी पाणी पलुिठा योजना १३ गािे 
दैठणा या ि इ ल दोन िादेशर्ी येाजनेसाठी शल ींबो्ी धलण उदभि घेऊन 
दोन्ही योजने ील अवस्त् िा ील जलर्धु्दीीलण ीें द्रापयण  पाईप लाईन ्ाीणे 
बाब  योजना ही २०१६-१७ च्या लाषरीय ीृ ी आलााडयामध्ये समािेर् 
ीेलेला असनू लिीलचा ख योजना  ाींत्रिी मान्य सेाठी सादल ीलण्या  ये  
आहे. 
      सेचा ख लाषरीय पेयजल ीायणक्रमाीं गण च्या योजनाींना सशम ीमाफण   
अधणि् वस्थ ी  ठेऊन अपणूण असलेल्या योजनाींबाींब  र्ासन ननणणय दद.९ 
माचा खण, २०१८ नसुाल वजल्हा परलिदेीडील योजना िाधान्याने अींन म ीलण्याचा खी 
विर्िे मोदहम हा ी घेण्या  आली आहे. 
(४) िश्न उद् ाि  नाही. 

----------------- 
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राज्यातील शशक्षिाांची ररक्त पदे भरणेबाबत 
  

(१६) *  ११८७५९   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), प्रा.िषाय गायििाड 
(धारािी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेे  (मालाड पजश्चम), 
श्री.नसीम ेान (चाांददिली), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण), श्रीमती तनमयला गावित (तगतपसरी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपसरी), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.राहसल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा सोनािणे 
(जुन्नर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा 
ील ील ीाय  - 
(१) लाज्या   सन २०१२ पासनू शर्क्षीाींचा खी भल ी बींद असल्यामळेु २४ हजाल 
शर्क्षीाींचा खी पदे रलक्  आहे , हे ाले आहे ीाय, 

(२) असल्यास, िाथशमी ि माध्यशमी विभागा  एीूण की ी पदे रलक्  
आहे , 
(३)  सेचा ख,  शर्क्षीाींच्या भल ी बाब  चा खाल िेळा पाि ा  ल एी िेळा 
अशभयोग्य ा चा खाचा खणी घेण्या  आली  थावप भल ीबाब  र्ासनाीडून ीोण ीचा ख 
स्पष् ा ीलण्या  आली नाही हे ही ाले आहे ीाय, 
(४)  सेचा ख, शर्क्षी अभीयोग्य ा चा खाचा खणीचा खा ननीाल जाहील झाल्याने भल ी 
िकक्रया लाबविण्यासाठी  याल ीेलेल्या िणालीचा ख े ीाम अींन म ्प्प्या  
आल्याचा खे माहे मे,२०१८ मध्ये िा त्या दलम्यान ननदर्णनास आल,े हे ही  ाले 
आहे ीाय, 
(५) असल्यास, उपलोक्  िीलणी र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, 
असल्यास, त्यानसुाल शर्क्षी भल ीबाब  ीालबध्द ीायणक्रम जादहल ीरुन 
शर्क्षीाींचा खी रलक्  पदे भलण्याबाब  ीोण ी ीायणिाही ीेली िा ीलण्या  ये  
आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींर्   ाले आहे. 
(२) अन रलक्  शर्क्षीाींच्या समायोजनाचा खी ीायणिाही ीलण्या  ये  असनू या 
ीायणिाहीनीं ल रलक्  पदाींचा खी ननवश्चा ख  मादह ी उपलब्ध होईल. 
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(३), (४) ि (५) लाज्या ील स्थाननी  सेचा ख ााजगी र्ाळे ील शर्क्षी भल ी 
अशभयोग्य ा ि बधु्दीमत् ा चा खाचा खणी ील गणुाींच्या आधाले ीलण्याबाब  र्ासन 
ननणणय दद. २३.०६.२०१७ लोजी पारल  ीलण्या  आलेला असनू याबाब  सदल 
पलीक्षा माहे डडसेंबल, २०१७ मध्ये घेण्या  आलेली आहे.  सेचा ख सदल शर्क्षी 
भल ी सींदभाण  सविस् ल ीायणपध्द ी दद. २०.०६.२०१८ च्या र्ासन 
ननणणयान्िये विदह  ीलण्या  आलेली आहे. 
(६) िश्न उद् ाि  नाही. 

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

मौ.मानोली (ता.मानित, जज.परभणी) येथे वपण्याच्या  
पाण्याची निी योजना मांजसर िरणेबाबत 

  

(१७) *  ११८६५३   श्री.अस्लम शेे  (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विे-े
पाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपसरी), श्री.अशमत विलासराि देशमुे  
(लातसर शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), 
श्रीमती तनमयला गावित (तगतपसरी), अॅड.यशोमती ठािस र (ततिसा), श्री.हषयिधयन 
सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
श्री.नसीम ेान (चाांददिली), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.आशसफ शेे  
(मालेगाांि मद य) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
(१) मौ.मानोली ( ा.मानि , वज.पलभणी) येथील र् ेी-याींनी वपण्याच्या 
पाण्याचा खी निी योजना मींजूल ीलणे ि ग्रामपचा खाींय ीच्या गलैीालभालाचा खी चा खौीर्ी 
ीलणे या मागण्याींसाठी स्थाननी ग्रामस्थाींनी  हशसल ीायाणलया  ददनाींी १९ 
एविल, २०१८ लोजी िा त्यासमुालास आींदोलन ीलण्या  येऊन विि िार्न 
ीरुन आत्महत्या ीेली असल्याचा खे ननदर्णनास आले आहे, हे ाले आहे ीाय, 

(२) असल्यास, उक्  िीलणी र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, चा खौीर्ी  
ीाय आढळून आले ि त्यानसुाल ीोण ी ीायणिाही ीेली िा ीलण्या  ये  
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ?  
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अर्ीं   ाले आहे. 
      हशसल ीायाणलयासमोल विविध यींिणेमाफण   ीेलेल्या ीामाचा खी चा खौीर्ी 
ीलण्यासाठी अींदोलन ीरुन आत्महत्या ीलण्याचा खा ियत्न ीरुन आींदोलन ीेले 
हो .े 
(२) होय. 
     वजल्हाधधीाली, पलभणी याींनी उपविभागीय अधधीाली, पाथली याींच्या 
अध्यक्ष ाेाली चा खौीर्ी सशम ी नेमली हो ी. चा खौीर्ीच्या िेळी  क्रालदाल याींना, 
त्याींनी ननिेदना  नमदु ीेलेल्या  क्रालीबाब  ीागदपि/ेपलुािा दााल 
ीलण्याचा खी मागणी ीेली अस ा त्याींनी ीोण ीही ीागदपि ेचा खौीर्ी सशम ीस 
उपलब्ध ीरून ददलेली नाही . वजल्हाधधीाली याींचा खेीडून िाप्  मादह ीच्या 
आधाले (ीेलेल्या चा खौीर्ीनसुाल) पढुील मादह ी नमदु ीलण्या  ये  आहे. 
     (१) ग्रामस्थाींनी ननिेदना  निीन योजनेचा खी मागणी ीेली नाही.  थावप, 
गािा ील पाण्याचा खी ननीड लक्षा  घे ा, लाषरीय पेयजल ीायणक्रमा ींगण  
आलााडा सन-२०१८-१९ मध्ये सदल गािाींचा खा समािेर् ीलण्या  आला आहे. 
     (२) १३ ्या वित्  आयोगाच्या सन २०१०-११   े २०१४-१५ अाेल 
ग्रामपींचा खाय  अीं गण  विविध ीामे ीलण्या  आलेली असनू एीूण रु. 
१५५०७३६/-ाचा खण ीलण्या  आला आहे. 
      सेचा ख १४ ्या वित्  आयोगाचा खा सन २०१५-१६ च्या दोन बेसीी 
गँ्र्मधुन दोन ीामे ीलण्या  आली. सन २०१६-१७ च्या आलााडयामधील 
ीामािल ठलाि ि िर्ासीीय मान्य ा घेऊन ीायाणलींभ आदेर् देण्या  आललेा 
आहे. 
     (३) सन २०११-१२ या ििाण  एीुण ११ शसमें् नाला ीृिी 
विभागामाफण   बाींधण्या  आले असनू त्यापीैी एी िगळ ा सिण ीामे चा खाींगली 
असल्याचा खे आढळून आले. एी बींधाला र् ेीऱयाींनी स्ि   फोडलेला आहे. 
     शर्िीालीन शसमें् नाला बींधाला एीूण ९ नमदु ीलण्या  आले असनू 
एीा बींधा-याचा खे स्थान  सेचा ख ७ बींधा-याचा खे ीागदपि े उपलब्ध नसल्याचा ख े
आढळून आले. त्यापीैी ीाही बींधाऱयाच्या ीामीाजाचा खी गणुित् ा ननयींिण 
ीक्षाीडून  पासणीबाब  शर्फालस ीलण्या  आलेली आहे. 
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     (४) वजल्हा परलिद (बाींधीाम विभाग) पाथली अीं गण  २०१२-१३   े
२०१७-१८ पयां  एीूण ९ ीामे हा ी घेण्या  आली असनू त्यापीैी ७ ीाम े
पणूण झालेली आहे. २ ीामे अपणुण असनू   ेलिीलचा ख पणुण ीरून घेण्या  ये  
आहे. 
     (५) मौजे मानोली येथील आलोग्य इमाल  पाडुन नविन इमाल  
बाींधण्यासाठी एन.आल.एचा ख.एम./डड.पी.सी. कीीं िा मानि विीास शमर्न याींचा खीेड े
ननधीचा खी मागणी ीलण्या  ये  आहे. ननधी उपलब्ध झाल्यानीं ल इमाल ीचा ख े
बाींधीाम ीलण्याचा खे ियोजन आहे. 
(३) िश्न उद् ाि  नाही. 

----------------- 
  
अांबरनाथ येथील िालधनुी नदीत (जज.ठाणे) िारेान्यातसन रासायतनि 

साांडपाणी सोडण्यात येत असल्याबाबत 
  

(१८) *  १२१९२२   श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबाड), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पसिय), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.ओमप्रिाश ऊफय  बच्चस िडस (अचलपसर), श्री.विनायिराि जाधि-
पाटील (अहमदपसर) :   सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा 
ील ील ीाय  - 
(१) अींबलनाथ (वज.ठाणे) येथील औदयोधगी िसाह ी ील ीाही ीालाान्या नू 
लासायननी साींडपाणी िालघनुी नदी  सोडण्या  ये  असल्याने नदीच्या 
पाण्याला येणाऱया उग्र दगुांधीमळेु नदी कीनाऱयािलील नागरली िस्  झाल े
असल्याचा खे माहे म,े २०१८ मध्ये िा त्यादलम्यान ननदर्णनास आले आहे, हे ाले 
आहे ीाय, 

(२) असल्यास, लासायननी ीालाान्या ील लींगहीन साींडपाणी  सेचा ख र्हला ील 
साींडपाणी नदी  सोडले जा ,े हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, िदिूण मींडळाला याबाब  पणूण ील्पना देऊनही ीायणिाही 
ीली  नसल्याने आयकु् ाींमाफण   दोिी अधधीाऱयाींिल ीालिाई होण्याबाब  
र्ासनाने ीोण ी ीायणिाही ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) हे ाले आहे. 
(२) हे अींर्   ाले आहे. 
(३) िेळो िेळी सदल औदयोधगी क्षिेामध्ये पाहणी ीेली जा  े ि स्थाननी 
क्षेिामध्ये दोिी अढळल्यास सींस्थाींिल ीालिाई ीेली जा .े 
(४) िश्न उद् ाि  नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील विशषेत: मुांबई, निी मुांबई, पुणे, चांद्रपसर, नागपसर ि सोलापसर 

शहराांतील प्रदषुणात िाढ होत असल्याबाबत 
  

(१९) *  ११६७४७   श्री.शभमराि तापिीर (ेडििासला), श्री.बाळासाहेब 
थोरात (सांगमनेर), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपसरी), श्री.अशमत विलासराि 
देशमुे  (लातसर शहर), श्री.परृ्थ िीराज चहाहाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अस्लम शेे  
(मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती तनमयला गावित 
(तगतपसरी), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािस र (ततिसा), 
श्री.नसीम ेान (चाांददिली), श्री.आशसफ शेे  (मालगेाांि मद य), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.जजतेंद्र 
आहाहाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील (तस्लामपसर), श्री.शशशिाांत शश ांदे 
(िोरेगाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर 
जाधि (गहुागर), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.नरहरी 
णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापसर), श्री.िभैि वपचड (अिोले), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.ददपि चहाहाण (फलटण), श्री.सरेुश लाड 
(िजयत), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािस र (पनिेल), 
श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.राहुल बोंदे्र (धचेली), श्री.मांगलप्रभात 
लोढा (मलबार दहल), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.राज परुोदहत (िुलाबा), 
अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.नरेंद्र 
महेता (शमरा भाईंदर), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), 
श्री.अतलु भातेळिर (िाांददिली पसिय) :   सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
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(१) लाज्या ील विर्िे   मुींबई, निी मुींबई, पणेु, चा खींद्रपलू, नागपलू ि सोलापलू 
या र्हलाीं ील िदिुणा  अधधी िाढ होणे, िल्डण हेल्थ ऑगणनायजेर्न ने 
ीेलेल्या िाय ू िदिूणाच्या चा खाचा खणी  मुींबई  िदिूण ननयींिण विभागाच्या 
दलुणक्षामळेु दल १० लोीाींपीैी ९ लोीीं  िदवूि  हिे  श्िासोच्छिास ील  
असणे  सेचा ख २९ ्क्ीे औदयोधगी ीीं पन्याीं नू धोीादायी लासायननी िाय ू
हिे  सोडला जा  असल्याचा खी मादह ी जागन ी आलोग्य सींघ्नेने माहे मे, 
२०१८ मध्ये िा त्यादलम्यान जाहील ीेली आहे, हे ाले आहे ीाय, 

(२)  असल्यास, महालाषर िदिूण ननयींिण मींडळाच्याि ीने ददनाींी ५ मे, 
२०१८ लोजी िा त्यासमुालास िशसद्ध ीेलेल्या २०१७-२०१८ ििाण ील  ीन 
मदहन्याींच्या आीडिेालीनसुाल पणेु र्हला ील ीिे लस् ा, नळस््ॉप आणण 
स्िालगे् भागा ील िाय ू िदिूणा  िाढ झाल्याचा खे  सेचा ख मागील  ीन 
मदहन्या  िा ािलणा   लींगणाऱ या धशूलीणाींचा खे िमाण हे जास् ी  जास्  १८६ 
मायीोगॅ्रम िन शल्ल इ ीे असनू सल्फलडाय ऑक्साइड आणण नायरस 
ऑक्साइडच्या िमाणा  अनकु्रमे ५४ आणण १४७ मायक्रोगॅ्रम िन शल्ल इ ीी 
िाढ झाल्याने येथील नागलीीाींना श्िसनास िास हो  असल्याचा खे ननदर्णनास 
आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, उपलोक्  र्हला ील नागरलीाींना र्धु्द हिा उपलब्ध ीरुन 
देण्यासाठी मुींबई  ५० दठीाणी ि पणेु, नाशर्ी, औलींगाबाद, नागपलू ि चा खींद्रपलू 
या पाचा ख महानगलपाशलीा क्षेिा  िदिूण ननयींिण यींिणा बसविणे  सेचा ख 
हिे ील िाढ  े िदिूण ीमी ीलण्याबाब  स्रा्ा इनव्हलो ीीं पनीने 
मा.पयाणिलण मींिी याींच्या पढेु सादलीीलण ीेले असनु याच्या मद ीने मुींबई ि 
लाज्या ील अन्य र्हला  िाहने, इमाल ीींच्या बाींधीामा ील धूलीीण, धूल 
यामळेु होणाले िदिूण र्ास्िोक्  पध्द ीने ीमी ीलण्यािल अधधी भल 
देण्याचा खी गलज असल्याचा खे ददनाींी ७ एविल, २०१८ लोजी िा त्यासमुालास 
ननदर्णनास आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, उपलोक्  िीलणी र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, चा खौीर्ी  
ीाय आढळून आले ि त्यानसुाल लाज्या ील उपलोक्  र्हलाींमधील िदिुणाचा ख े
िाढ  े िमाण लोाण्यासाठी आिश्यी उपाययोजना ीलण्यासींदभाण  ीोण ी 
ीायणिाही ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
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श्री. रामदास िदम : (१), (२) ि (३) हे ाले आहे. 
(४) हिेच्या गणुित् मेध्ये सधुालणा ीलण्याीरल ा महालाषर लाज्या ील १७ 
िदिूी  र्हलाींचा खा ीृ ी आलााडा  याल ीलण्याचा खे ीाम िग ीपथािल आहे.  
(५) िश्न उद् ाि  नाही. 

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

राष्ट्रसांत तुिडोजी महाराज नागपसर विद्यापीठाच्या ग्रांथालयामधील 
पुस्तिाांची पडताळणी िरण्याबाबत 

(२०) *  ११६७६६   श्री.सधुािर देशमुे  (नागपसर पजश्चम), डॉ.शमशल ांद माने 
(नागपसर उत्तर) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा 
ाुलासा ील ील ीाय  - 
(१) लाषरसीं   ीुडोजी महालाज नागपलू विदयापीठाच्या ग्रींथालयामधील 
ीो्यिधी रूपयाच्या पसु् ीाींचा खी िाविणी पड ाळणी ग  २४ ििाणपासनू झाली 
नसल्याचा खे माहे एविल, २०१८ मध्ये िा  त्या दलम्यान ननदर्णनास  आले आहे, 
हे ाले आहे ीाय, 

(२) असल्यास, नागपलू विदयापीठामध्ये ३ लक्ष ८५ हजाल ८९० पसु् ीाींचा खा 
सींग्रह, १४ हजाल ९७४ दशुमणळ ि मौल्यिान पसु् ीे, ३६ हजाल २५९ 
ननय ीालीीाींचा ख ेसीशम  ग्रींथ ि १४ हजाल ३१२ हस् शलणा  ेही ीॅम्पसमधील 
ग्रींथालया   ठेिण्या  आललेी आहे , हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास,  ीॅगनी ददनाींी ३१ माचा खण, २०१७ लोजी या सपींलेल्या ििाणचा खा 
अहिाल सादल ील ाींना सन २०१२-१३   े सन २०१६-१७ या ीालािधीचा खी 
 पासणी ीेली अस ा ीमणचा खाऱ याींचा खी ीम ल ा ि पसु् ीाींच्या जास्  सींख्येमळेु 
ग्रींथालयाचा खी वस्थ ी फालर्ी चा खाींगली नसल्याचा ख े ननदर्णनास आणल ेआहे, हे ही 
ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, नागपलू विदयापीठा ील ग्रींथालयामधील पसु् ीाींचा खी िाविणी 
पड ाळणीचा खी ीामे एाादया स्ि ींि अधधीाऱ याींीडुन ीलण्या  आलेली आहे  
ीाय  सेचा ख त्याीली ा ीमणचा खाऱ याींचा खी पदभल ी ीलण्या  येणाल आहे ीाय, 
(५) असल्यास, याबाब  र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, त्या  ीाय 
आढळून आले ि त्यानसुाल ीोण ी ीायणिाही ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींर् ः ाले आहे. 
     सन २०१६-१७ च्या ीॅगच्या अहिालामध्ये सन १९९४ पासनू 
विदयापीठाींच्या ग्रींथालयामधील पसु् ीाींचा खी पड ाळणी झाली नसल्याचा खे नमदू 
ीलण्या  आले आहे.  थावप, विदयापीठाच्या परलसल ज्ञानस्िो  ीें द्रा ील ग्रींथ 
पड ाळणी सन २००० मध्ये ीलण्या  आलेली आहे.  सेचा ख याििी र्कै्षणणी 
विभागामधील १५ ग्रींथालया ील ग्रींथपड ाळणीचा खे ीाम पणूण झालेले आहे. 
(२) अींर्   ाले आहे. 
     नागपलू विदयापीठा ील ग्रींथालया  १४९७४ दशुमणळ ि मौल्यिान पसु् ीे 
नसनू त्याींचा खी सींख्या १६९७४ असल्याचा खे ीॅग अहिाला  नमदू आहे. 
(३) अींर् ः ाले आहे. 
     ीॅगच्या अहिालमध्ये विदयापीठ ग्रींथालयाच्या वस्थ ीबाब  ीाहीही 
भाषय ीलण्या  आलेले नाही.  थावप, मनषुयबळाच्या ीम ल मेळेु 
ग्रींथालया ील पसु् ीाींचा खी भौन ी  पासणी (ग्रींथपड ाळणी)  ीलणे र्क्य झाल े
नसल्याचा खे ग्रींथपालानी ीॅगला देण्या  आलेल्या उत् ला  नमदू ीेलेले आहे. 
(४) नाही. 
(५) िश्न उद् ाि  नाही. 
(६) िश्न उद् ाि  नाही. 

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

अांबरनाथ (जज.ठाणे) नगरपररषद हद्दीतील नागररिाांना शुद द  
वपण्याच्या पाण्याचा पुरिठा िरण्याबाबत 

  

(२१) *  ११७६२४   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण 
पजश्चम), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापसर), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा 
माजजिडा) : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा 
ाुलासा ील ील ीाय  - 
(१) अींबलनाथ (वज.ठाणे) नगलपरलिद परलसला ील धचा खालोली धलणामधील 
पाणी  थेील ीीं पन्याींनी सोडलेल्या लासायननी साींडपाण्यामळेु दवूि  झाल े
असनू या धलणा नू र्हला ील पिूण भागा ील समुाले पन्नास ्क्ीे 
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लोीिस् ीला पाणी पलुिठा ीलण्या  ये  आहे. जािसाई ठाीूल पाड्या ील 
अींदाज े २१ आददिासीींना  सेचा ख अींबलनाथ नगलपरलिद हिी ील इ ल अनेी 
नागरलीाींना वपण्याच्या पाण्याचा खा योग्य पलुिठा हो  नसल्याने  लािा ील 
दवुि  पाणी प्यायल्यामळेु पो्ाचा खे विीाल  सेचा ख डोीेदाुीचा खा िास झाल्याने 
त्याींना बी.जी.छाया रुग्णालया  दााल ीलण्या  आल्याचा खे माहे म,े २०१८ 
मध्ये िा त्यादलम्यान ननदर्णनास आल,े हे ाले आहे ीाय, 

(२)  असल्यास, याबाब  र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय,  चा खौीर्ी  ीाय 
आढळून आले ि त्यानसुाल ीृत्रिम पाणी ी्ंचा खाई ननमाणण ीरून पाण्यापासनू 
िींधचा ख  ठेिणाले सबींधध  अधधीाली ि धलणामध्ये लासायननी साींडपाणी 
सोडणाऱया ीीं पनी ि मालीाींिल ीोण ी ीालिाई ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींर्   ाले आहे. अींबलनाथ र्हला ील पिूण 
भागा ील लोीिस् ीला, एम.आय.डी.सी. ि जलसींपदा ाात्याच्या अधधनस्  
असलेल्या लघ ु पा्बींधाले विभाग, ीळिा ीायाणलयाच्या अात्याली ील 
धचा खालोली धलणा नू पाणी उपलब्ध ीरुन घेऊन, पाणी पलुिठा ीलण्या  
ये ो. 
     जािसई परलसला ील आददिासी ठाीूलपाडा या क्षिेामध्ये महालाषर 
जीिन िाधधीलणाचा खी वि लण ्यिस्था नाही.  या परलसला ील नागरलीाींीडून 
त्या दठीाणी  असलेल्या वि ींधन विदहली ील पाणी वपण्यासाठी िापलले जा  
असल्याने, या क्षेिा ील नागरलीाींना पो्ाचा खे विीाल  सेचा ख डोीेदाुीचा खा िास 
झाला. 
(२) होय.  ज्ञाींीडून पाण्याचा खे नमनेु  पासले अस ा, धलणा ील पाणी 
वपण्यास अयोग्य असल्याचा ख ेआढळून आल्याने दद.१९.५.१८ लोजी पाणी पलुिठा 
बींद ठेिण्या  आलेला हो ा.   थावप, एम.आय.डी.सी.ीडून  ा डीने पाणी 
उपलब्ध ीरुन पाण्याचा खी पयाणयी ्यिस्था ीलण्या  आली हो ी. त्यामळेु 
ीुत्रिम पाणी ी्ंचा खाई ननमाणण ीेली हो ी असे म्हण ा येणाल नाही. 
     धचा खालोली धलणाच्या क्षिेामध्ये ीोणत्याही िीालचा ख े औदयोधगी 
साींडपाणी ित्यक्ष िा अित्यक्षपणे शमसळ  असल्याचा ख ेआढळले नाही.       
(३) िश्न उद् ाि  नाही. 

----------------- 
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अांबरनाथ (जज.ठाणे) शहरात अनधधिृतररत्या तनिृष्ट्ट दजायच े 
ेाद्यपदाथय तयार िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(२२) *  १२४३९४   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सभुाष भोईर 
(िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
(१) अींबलनाथ पिूण (वज.ठाणे) येथील आनींदनगल महालाषर औदयोधगी 
महामींडळ परलसला ील जीआयपी डॅम येथ ेपत्र्याच्या र्डेमध्ये अनधधीृ रलत्या 
ननीृष् दजाणचा खे सादहत्य आणण  ले िापरुन अस्िच्छ जागेमध्ये फलसाण 
 याल ीलण्या  ये  असल्याचा खे ददनाींी २४ मे, २०१८ लोजी िा त्यासमुालास 
ननदर्णनास आल,े हे ाले आहे ीाय, 

(२) असल्यास, अींबलनाथ र्हला  अर्ाचा ख िीाले अनेी ीालााने असनू 
त्याीड े र्ासनाचा खे दलुणक्ष हो  असल्याने याबाब  चा खौीर्ी ीरुन सींबींधध  
दोिीींिल र्ासनाने ीोण ी ीालिाई ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे ाले आहे. 
(२) अींबलनाथ र्हलामध्ये फलसाण उत्पादीाचा खे ४ ीालााने असनू त्या सिण 
ीालाान्याींनी अन्न सलुक्षा मानीे ीायदा, २००६ अन्िये पलिाना घे ला आहे. 
     मे. िीार् फलसाण, एमआयडीसी, अींबलनाथ (पिुण) येथ े विनापलिाना 
फलसाण उत्पादन हो  असल्याने ीालिाई ीरुन त्याींचा खवेिरुद्ध न्यायालयामध्ये 
ा्ला दााल ीलण्या  आला आहे. 
(३) िश्न उद् ाि  नाही. 

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

राज्यात सीबीणसईच्या दहािी ि बारािीच्या  
परीक्षेच्या प्रश्नपबत्रिा फुटल्याबाबत 

(२३) *  ११७०९४   श्री.अशमत विलासराि देशमुे  (लातसर शहर), 
श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम 
शेे  (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम ेान (चाांददिली), प्रा.िषाय गायििाड 
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(धारािी), श्री.र्यंयांबिराि शभसे (लातसर ग्रामीण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपसरी), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्रीमती तनमयला 
गावित (तगतपसरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.आशसफ शेे  (मालेगाांि मद य), 
श्री.जयिुमार गोरे (माण), िुमारी प्रणणती शश ांदे (सोलापसर शहर मद य), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), अॅड.यशोमती ठािस र (ततिसा), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामणगाि रेल्िे), श्री.राहुल बोंदे्र (धचेली), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), 
श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.परृ्थ िीराज चहाहाण (िराड दक्षक्षण), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपसर), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.िसांतराि चहाहाण (नायगाांि) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) लाज्या  सीबीएसईच्या दहािी ि बालािीच्या दहींदी आणण सींस्ीृ  
विियाींच्या िश्नपत्रिीा फु्ल्या असल्याचा खे माहे एविल, २०१८ मध्ये िा 
त्यादलम्यान ननदर्णनास आल्यानीं ल पेपलफु्ीपासनू मकु्  अर्ी निीन पध्द  
अमला  आणली, हे ाले आहे ीाय, 
(२)  सेचा ख, एनकक्रप््ेड (साींीेन ी भाि े) िश्नपत्रिीा छापण्या  आल्याने 
छपाई यींिणाींच्या ीायणक्षम नेसुाल ीाही ीें द्रािल विदयार्थयाांना िश्नपत्रिीा 
िेळेिल शमळाल्या नाही , हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, दहािीच्या सिणचा ख विियाच्या िश्नपत्रिीा फु्ल्या असल्याचा खी 
मादह ी अींबोली, येथील पोलीस  पासा  ननदर्णनास आली असनू, ााजगी 
शर्ीिण्या आणण र्ाळाींच्या सींगनम ाने ननयम डािलनू अींबलनाथ ि  
बदलापलूमधील विदयार्थयाणना औलींगाबादमधील र्ाळे नू दहािीला बसिण्याचा खा 
गलैिीाल  सेचा ख इ लही परलक्षेसींदभाण  अनधधीृ  बाबी ााजगी शर्ीविण्याच्या 
आड घड  असल्याचा खे ननदर्णनास ये   आहे हे ही ाले आहे ीाय,  
(४)   सेचा ख, लाज्या  ााजगी ीोधचा खींग क्लासेसने  विदयार्थयाांना दहािी  पास 
ीरुन देण्याचा खे आशमि दााि  अिाजिी  र्लु्ी घेऊन ६६ विदयार्थयाांना सहा 
िश्नित्रिीा पलुविल्याचा खी मादह ी एन्ीाउीं्ल स्पेर्ाशलस्् दया नायी आणण 
त्याींच्या पथीाने ददनाींी ५ एविल, २०१८ लोजी िा त्यासमुालास ननदर्णनास 
आणली, हे ही ाले आहे ीाय, 



31 

(५) असल्यास, याबाब  र्ासन चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, ि त्यानसुाल िालींिाल 
घडणा-या िश्नपत्रिीा फु्णा-या घ्ना घडू नये  याबाब  ीोण ी ीायणिाही 
ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) ि (२) ीें द्रीय माध्यशमी शर्क्षण मींडळ, निी ददल्ली 
(सी.बी.एस.ई.) माफण   घेण्या  ये  असलले्या इयत् ा १० िी ि इयत् ा १२ 
िी च्या पलीक्षाींचा खे ननयोजन ीें दद्रय माध्यशमी शर्क्षण मींडळामाफण   ीलण्या  
ये .े याबाब  ीें द्रीय माध्यशमी शर्क्षण मींडळाीडून मादह ी घेण्या  ये  
आहे. 
(३) महालाषर लाज्य माध्यशमी ि उच्चा ख माध्यशमी शर्क्षण मींडळामाफण   
घेण्या  ये  असलेल्या इयत् ा १० िी ि इयत् ा १२ िीच्या सिणचा ख िश्नपत्रिीा 
्हॉ्सॲपिल िसारल  झालेल्या नसनू ीाही विियाींच्या िश्नपत्रिीा 
्हॉ्सॲपिल िसारल  झाल्याच्या घ्ना घडलेल्या आहे . अींबलनाथ ि 
बदलापलू येथील ााजगी क्लास चा खालीाने त्याींच्या विदयार्थयाांना औलींगाबाद 
येथील विदया विीास माध्यशमी विदयालय, सालोळा,  ा.शसल्लोड या र्ाळे  
ििेर् शमळिनू ददला हो ा, ही बाब ाली आहे. 
(४) अींबोली पोलीस ठाणे, मुींबई याींच्या अहिालामध्ये अर्ी बाब नमदू नाही.  
(५) िश्नपत्रिीा ्हॉ्सॲ्पिल िसारल  होि ू नये , यासाठी उपाययोजना 
ीलण्यासाठी आयकु्  (शर्क्षण) याींच्या अध्यक्ष ाेाली सशम ी गदठ  ीलण्या  
आली हो ी. सदल सशम ीने ीेलेल्या शर्फालर्ीींनसुाल माचा खण, २०१८ च्या 
पलीक्षेपासनू पलीक्षा पध्द ीमध्ये सधुालणा ीलण्या  आली आहे. याशर्िाय, 
िश्नपत्रिीा ्हॉ्सॲ्पिल िसारल  होणे, पलीक्षे  ीॉपी ीलणे ि  त्सम 
गलैिीालाींना आळा घालण्यासाठी ीाय उपाययोजना ील ा ये ील याबाब  
विचा खालविननमय ीलण्यासाठी पलीक्षा िकक्रयेर्ी सींबींधध  सिण घ्ीाींचा खी ीायणर्ाळा 
घेण्या  आली आहे. यामधील सचूा खना विचा खाला  घेिनू पढुील पलीक्षेमध्ये 
गलैिीाल होि ूनये  यासाठी आिश्यी सधुालणा ीलण्या  ये ील. 
(६) िश्न उद् ाि  नाही. 

----------------- 
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राज्यात शशक्षण हक्ि िायद्याांतगयत २५% राेीि प्रिेश ेाजगी 
शशक्षण सांस्थाांनी नािारल्याबाबत 

  

(२४) *  ११७२२१   श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापसर), 
श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती ददवपिा चहाहाण (बागलाण), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल बोंदे्र (धचेली), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपसरी), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), अॅड.यशोमती ठािस र 
(ततिसा), श्री.नसीम ेान (चाांददिली), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.सरेुश लाड (िजयत), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (तस्लामपसर), श्री.जजतेंद्र आहाहाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.भास्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्रीमती समुन 
पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.दत्तात्रय 
भरणे (तांदापसर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.विजय भाांबळे (जजांतसर), 
श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर (िजैापसर), श्री.सांग्राम जगताप 
(अहमदनगर शहर), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.ददपि चहाहाण (फलटण), 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (णरांडोल), श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (शशडी), 
श्री.अशमत विलासराि देशमुे  (लातसर शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.र्यंयांबिराि शभसे (लातसर ग्रामीण), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.अस्लम 
शेे  (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्लोड), श्री.सरेुश हाळिणिर (तचलिरांजी), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), 
िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण 
पजश्चम), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापसर) : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) लाज्या  शर्क्षण हक्ी ीायदयाीं गण  २५ ्क्ीे लााीि ििेर् देण्या  ये  
अस ाना पाशलीा शर्क्षण विभाग आणण उपसींचा खाली ीायाणलयाच्या 
अात्यारल ील ९१ र्ाळाींमध्ये आल्ीईच्या एीूण १८३२ जागा अस ाना ५७१ 
विदयाथीना ििेर् देण्या  आला नसल्याचा ख ेमाहे एविल, २०१८ मध्ये िा त्या 
दलम्यान ननदर्णनास आल ेआहे, हे ाले आहे ीाय, 
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(२) असल्यास, शर्क्षण हक्ी ीायदयाीं गण  ााजगी कीीं िा र्ासीीय र्ाळेला 
पिूण िाथशमी ििेर्ा  २५ ्क्ीे आलक्षण िींधचा ख  ि आधथणीदृष्या दबुणल 
घ्ीाीं ील मलुा-मलुीींसाठी ठेिणे बींधनीाली असनू अजणदाल पालीाींच्या 
घलाजिळच्या र्ाळेला िाधान्य देणे आणण सिण िीालच्या र्ाळाींचा खा विचा खाल 
ीलणे, या मदु्दयाींच्या अनिुींगाने ििेर् िकक्रया लाबविण्याचा खा आदेर्  मा.उच्चा ख 
न्यायालयाच्या नागपलू ाींडपीठाने ददलेला अस ानाही सदलहू आदेर्ाचा खे पालन 
हो  नसल्याचा खे  माहे म,े २०१८ मध्ये िा त्या दलम्यान  ननदर्णनास आल े
आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३)   सेचा ख, लाज्या  सिणि इींग्रजी माध्यमाच्या र्ाळाींमध्ये आल्ीई च्या २५ 
्क्ीे लााीि जागाींिलील ििेर् िकक्रया ीेिळ ४० ्क्ीेचा ख झाली असल्याचा खे 
ददनाींी १७ मे,२०१८  लोजी िा त्यासमुालास ननदर्णनास आले असनू अनेी 
इींग्रजी र्ाळा विदयार्थयाांना लााीि जागाींिल ििेर् नाीाली  आहे , हे ही ाले 
आहे ीाय 
(४)  सेचा ख, उक्  २५ ्क्ीे ीो्ा ििेर् िकक्रयेचा खी जादहला  हो  नसल्याने या 
ििेर् िकक्रयेचा खी मादह ी सामान्य पालीाींपयां   पोहोचा ख  नसल्याचा ख ेमाहे  मे 
२०१८ मध्ये िा त्या दलम्यान ननदर्णनास आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(५) असल्यास, उक्  ीायदयाअीं गण  ज्या र्ाळाींनी विदयार्थयाांना ििेर् ददला 
नाही त्या र्ाळाींचा खी नाींिे ीाय आहे , 
(६) असल्यास, याबाब  र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, असल्यास त्या  
ीाय आढळून आले ि त्यानसुाल  मा.उच्चा ख न्यायालयाच्या आदेर्ान्िये शर्क्षण 
हक्ी ीायदयाीं गण  आधथणीदृष्या दबुणल घ्ीाीं ील मलुा-मलुीींच्या ििेर् 
िकक्रये ील िु् ी दलू ीलण्याबाब   सेचा ख लााीि जागाींिल विदयार्थयाांना ििेर् 
नाीालणा-या र्ाळाींिल ीोण ी ीायणिाही ीेली आहे िा ीलण्या  ये  आहे , 
नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींर्   ाले आहे. 
(२) आल.्ी.ई. अीं गण  ििेर् नाीाललेल्या र्ाळाींचा खी  क्राल िाप्  झाल्यानीं ल 
सदल र्ाळाींना नो्ीस देिनू विदयार्थयाांना ििेर् देण्याचा ख ेआदेर् देण्या  ये ा . 
त्यानीं लही ििेर् न ददल्यास सदल र्ाळाींिल र्ासन ननणणया ील  ल दूीनसुाल 
ीालिाई ीलण्या  ये .े 
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(३) अींर्   ाले आहे. 
(४) हे ाले नाही. 
(५) सीं  लामानींद इींवग्लर् शमडीयम स्ीूल, प्लॉ् नीं.८४, वजजामा ा हॉवस्प्ल 
जिळ, जयदहींद हायस्ीूल समोल, वप ींपली, पणेु-१७ ि श्री स्िामी समथण इींवग्लर् 
शमडीयम स्ीूल, सेक््ल-२, इींद्रायणी, नगल, भोसली, आीुडी, पणेु-२६    
(६) उपलोक्  दोन्ही र्ाळाींना नो्ीस देण्या  आली आहे. 

----------------- 
  
िेंगुलाय ि मालिण (जज.शसांधदुगुय) येथील नळ पाणीपुरिठा योजनेबाबत 

  

(२५) *  ११६६००   श्री.तनतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) महालाषर जीिन िाधधीलण विभाग शसींधुदगुण याींच्यामाफण   अींदाज े रुपये 
साड ेीनर् े ीो्ी ाचा खण ीरून न लाली नदीचा खे पाणी िेंगलुाण ि मालिण येथे 
नेण्याच्या नळ पाणीपलुिठा योजनेचा ख ेीाम ३ ििाणपिूी सरुु ीेले असनू सदल 
ीाम ग  दीड ििाणपासनू बींद ीलण्या  आले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, सदल िील्प हा िेंगलुाण मालिण येथील हॉ्ेल, ााजगी 
ीीं पन्या, घलग ुी िापल  सेचा ख धचा खपी विमान ळ असे पाण्याचा खे विभाजन 
ीेलेल्या दोडामागण  ालकु्या ील (वज.शस ींधदुगुण) पदहला मोठा िील्प असनू 
आ ापयां  या िील्पािल रुपये ५० ीो्ीपके्षा अधधी लक्ीम ाचा खण होऊनही 
बींद ीलण्या  आला आहे,  हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, सदलहू िील्प बींद पडण्याचा खी सिणसाधालण ीालणे ीाय आहे , 
िील्पाचा ख े बींद पडलेले ीाम विनाविलींब सरुु ीरुन लिीला  लिील पणूण 
होण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने ीोण ी ीायणिाही ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींर्   ाले आहे. 
     सदल नळ पाणी पलुिठा योजनेचा खे सहभागीदाल मे.श्री.उत् म स््ील 
िा.शल. याींनी त्याींच्या दहस्याचा खा ननधी उपलब्ध ीरुन न ददल्यामळेु 
ननधीअभािी देयी थील्याने ीीं िा्दालाने योजनेचा खी ीामे माहे मे, २०१५   े
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मे, २०१८ पयां  स्थधग  ठेिली हो ी. र्ासनाीडून ननधी उपलब्ध झाल्यािल 
माहे एविल, २०१८ अाेलीस ीीं िा्दालाच्या थीी  देयीाींचा खी अदायगी ीलण्या  
आल्यानीं ल ीीं िा्दालाीडून माहे मे, २०१८ पासनू योजनेचा खी ीामे पनु्हा हा ी 
घेण्या  आली. 
(२) हे ाले नाही. 
(३) योजनेचा खे सहभागीदाल मे.श्री.उत् म स््ील िा.शल. याींनी ीामाच्या 
िग ीनसुाल त्याींच्या दहस्याचा खा ननधी उपलब्ध ीरुन न ददल्यामळेु योजना 
ीायाणवन्ि  ीलण्यासाठी उिणरल  ननधी र्ासनामाफण   उपलब्ध ीरुन देण्यासाठी 
ददनाींी ०३.०८.२०१७ च्या र्ासन ननणणयान्िये स्ि ींि लेाार्ीिण उघडण्यास 
मान्य ा देण्या  आली. सदल लेाार्ीिाां गण  सन २०१७-१८ या आधथणी ििाण  
पलुिणी मागणीदिाले मींजूल ीलण्या  आलेल्या ननधी नू महालाषर जीिन 
िाधधीलणास रु.१६.०० ीो्ी इ ीा ननधी ददनाींी २८.०३.२०१८ लोजीच्या 
र्ासन ननणणयान्िये मींजूल ीलण्या  आला. सदल ननधी िाप्  झाल्यािल माहे 
एविल, २०१८च्या अाेलीस ीीं िा्दालाच्या थीी  देयीाींचा खी अदायगी ीलण्या  
आली. ीीं िा्दालाीडून माहे मे, २०१८ पासनू योजनेचा खी ीामे पनु्हा हा ी 
घेण्या  आली आहे . 
(४) िश्न उद् ाि  नाही. 

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

आमगाांि (जज.गोंददया) येथील क्िाशलटी पजब्लि स्िस लला 
तनयमबा्यररत्या प्रततपसती शुल्ि अदा िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२६) *  १२३२३५   श्री.गोपालदास अग्रिाल (गोंददया) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) आमगाींि (वज.गोंददया) येथील क्िाशल्ी पवब्ली स्ीूल या र्ाळेस गोंददया 
वजल्हापरलिदेच्या  शर्क्षण विभागाचा खी मान्य ा नाही, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, सदलहू र्ाळेला गोंददया वजल्हा परलिदेदिाले बालीाींचा खा मोफ  
ि सक् ीचा खा शर्क्षणाचा खा अधधीाल अधधननयम २००९ अन्िये २५ ्क्ीे िन प ूी 
र्लु्ी अदा ीलण्या  आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
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(३) असल्यास, याबाब  र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय ि त्यानसुाल 
ननयमबा्य रल ीने र्ासीीय ननधीच्या गलैिापल ीलणाऱया अधधीाऱयाींिल 
र्ासनाने ीोण ी ीालिाई ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) सन २०१५-१६ ीली ा २५ ्क्ीे िन प ूीचा खी लक्ीम सदल र्ाळेच्या बँी 
ाात्या  जमा ीेली आहे. 
(३) ि (४) सींबींधध  शर्क्षणाधधीाली याींना नो्ीस ददली असनू त्याबाब  
ाुलासा िाप्  ीरुन पढुील ीायणिाही ीलण्या  ये  आहे. 

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

अहमदनगर येथील धन्िांतरी मेडडिल ॲण्ड णज्यिेुशनल फाऊां डशेन  
या सांस्थेने ेोटी िागदपत्र ेदाेिसन धाशमयि  

अल्पसांखयाि दजाय शमळिल्याबाबत 
(२७) *  १२१४५४   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय अल्पसांखयाांि 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
(१) धन्िीं ली मेडडील ॲण्ड एज्यीेुर्नल फाऊीं डरे्न, दा लींगे मळा, ददल्ली 
गे् अहमदनगल ई ४७३ या सींस्थेने ददर्ाभलू ीलणाली ाो्ी ीागदपि े
दाािनू धाशमणी अल्पसींख्याी दजाण शमळिल्याचा ख ेमाहे एविल, २०१८ मध्ये िा 
त्यादलम्यान ननदर्णनास आले आहे, हे ाले आहे ीाय, 

(२) असल्यास, या सींस्थेच्या अल्पसींख्याी दजाणचा खी चा खौीर्ी होणेबाब  
स्थाननी लोीिन ननधीींनी मा.अल्पसींख्याी विीास मींिी, मा.लाज्यमींिी 
अल्पसींख्याी विीास आणण सक्षम िाधधीाली  था सह सधचा खि, अल्पसींख्याींी 
विीास विभाग याींना लेाी ननिेदन ददल्याचा खे ददनाींी २० एविल, २०१८ लोजी 
िा त्यासमुालास ननदर्णनास आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, या िीलणाचा खी र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, चा खौीर्ी  
ीाय आढळून आले ि त्यानसुाल सींबींधध  सींस्थेिल ीोण ी ीालिाई ीेली िा 
ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 



37 

श्री. विनोद तािड े: (१) उक्   क्रालीच्या अनिुींगाने छाननी ीेल्यानीं ल विधी 
ि न्याय विभागाचा ख ेअशभिाय िाप्  ीरुन घेण्या  ये  आहे . 
(२) होय. 
(३) विधी ि न्याय विभागाचा खे अशभिाय िाप्  झाल्यानीं ल योग्य  ी ीायणिाही 
ीलण्या  येईल. 
(४) िश्न उद् ाि  नाही. 

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

मुततयजापुर (जज.अिोला) येथील ग्राम सोनोरी जिळ रेशनचा  
गहस ि ताांदसळाची होत असलेली अिैध िाहतसि 

  

(२८) *  १२११३७   श्री.गोिधयन शमाय (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा 
ील ील ीाय  - 
(१) मनु णजापलु (वज.अीोला) येथील लाषरीय महामागण क्र.६ िलील ग्राम सोनोली 
जिळ लेर्नचा खा गहू ि  ाींदळू ालु्याबाजाला  विक्रीसाठी ने  अस ाना अीोला 
येथील स्थाननी गनु्हे र्ााेच्या पोशलसाींनी माहे मे, २०१८ मध्ये िा 
त् यादलम्यान जप्  ीेला आहे, हे ाले आहे ीाय, 

(२) असल्यास, सदल मालाचा खी िाह ीू ीलणा-या िाहन चा खालीाीड ेीोण ाही 
र्ासनाचा खा पलिाना आढळून आला नाही, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, िस्  ु िीलणाचा खी र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, 
चा खौीर्ी  ीाय आढळून आले ि त्यानसुाल दोिीींिल ीोण ी ीालिाई ीेली िा 
ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१), (२), (३) ि (४) मनु णजापलू (वज.अीोला) जिळील 
ग्राम सोनोली र् े शर्िालामध्ये लाषरीय महामागण क्र. ६ च्या बाजूला 
आढळलेला अन्नधान्य साठा लेर्ननींगचा खा असल्याचा खे अदयाप ननषपन्न झालेले 
नाही. सदल िीलणाचा खी पोलीस चा खौीर्ी सरुु आहे. 

----------------- 
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िोल्हापसर जजल््यातील पांचगांगा नदी प्रदषुण मुक्त िरण्याबाबत 
  

(२९) *  ११८६७८   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्रीमती सांद  यादेिी देसाई-
िुपेिर (चांदगड), श्री.जजतेंद्र आहाहाड (मुांब्रा िळिा), डॉ.सजुजत शमणचेिर 
(हातिणांगले), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.अमल महाडीि (िोल्हापसर 
दक्षक्षण) : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील    
ीाय  - 
(१) ीोल्हापलू वजल्हया ील पींचा खगींगा नदीच्या परलसला ील रुई (हा ीणींगले) 
बींधा-यालग  लक्ष्मी औदयोधगी िसाह ीमधील लसायनशमधश्र  साींडपाणी, 
 सेचा ख ीोल्हापलू   े इचा खलीीं लजीपयां  असलेल्या उदयोगाींचा खे ि र्हला ील 
साींडपाणी ीोण ीही िकक्रया न ील ा पींचा खगींगा नदीपािा  सोडल्याने पाणी 
दहल्या लींगाचा ख ेहोणे, नदीपािा  जलपणीचा खी िाढ होऊन, नदीच्या मळू ििाहा  
ीाही दठीाणी बदल होणे, मासे मतू्यमूाुी पडणे,  ळींदगे, हुपली, साींगाि, रुई, 
चा खींदलु ि पट्टणीोडोली परलसला ील नागलीीाींना ीॅन्सल ि इ ल आजालाींचा खी 
लागण होऊन र् ेीही नापीी झाली आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, याबाब  स् थाननी लोीिन ननधी ि नागलीीाींनी 
वजल्हाधधीाली, ीोल्हापलू याींचा खेीड े  सेचा ख  ळींदगे ग्रामपींचा खाय ीने सींबींधध  
विभाग ि पोशलसाींीड ेचा खौीर्ी ीरुन सींबींधध  ीीं पनीिल ीालिाई ीलण्याबाब  
ननिेदन ददले आहे, हे  ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, पींचा खगींगा नदी िदिुणमकु्  झाल्यास इींचा खलीीं लजी ि 
नदीीाठच्या इ ल सिण गािाींचा खी पाणी समस्या दलू होणाल आहे, हे ही ाले आहे 
ीाय, 
(४) असल्यास, पींचा खगींगा नदी िदिुण मकु्  ीरुन वजल््या ील नागलीीाींना 
र्धु्द ि ननयशम  पाणीपलुिठा होण्यासाठी र्ासनाने ीोण ी ीायणिाही ीेली 
िा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) हे अर्ीं   ाले आहे.  थावप वजल्हा आलोग्य 
अधधीाली, ीोल्हापलू िाथशमी आलोग्य ीें द्र हुपली ि पट्टणीोंडोली याींच्या 
अहिालानसुाल हा ीणींगले  ालकु्यामधील वपण्याच्या पाण्यामळेु  ळींदगे, 
हुपली, सागाि, रुई, चा खींदलू ि पट्टणीोंडोली परलसला ील ीॅन्सल ि इ ल 
आजालाचा खी लागण झालेली नाही. 
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(२), (३) ि (४) हे ाले आहे. 
     महालाषर िदिूण ननयींिण मींडळामाफण   पींचा खगींगा नदी िदिूण 
लोाण्याबाब  ीोल्हापलू महानगलपाशलीा आणण इचा खलीीं लजी नगलपाशलीा 
याींच्यािल गनु्हा दााल ीलण्या  आलेला आहे.  सेचा ख औदयोधगी 
आस्थापनािल ीालिाई ीलण्या  आलेली आहे. 
(५) िश्न उद् ाि  नाही. 

----------------- 
  
मुांबईतील आग्रीपाडा येथील जमीन उदसय भिन तनशमयतीसाठी देण्याबाबत 

  

(३०) *  १२४४१७   अॅड.िारीस पठाण (भायेळा) :   सन्माननीय 
अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
(१) मुींबई ील आल बी चा खाींदोलील मागण, आग्रीपाडा येथील कीींजल लेशसडने्सी 
इमाल ी समोलील भाूींड (सिे) क्र.१९०८ क्षेिफळ १७०३.१९ चा खौ.मी.असलेली 
जागा यापिूी र्ासीीय औदयोधगी िशर्क्षण सींस्था, लोअल पलेलसाठी 
आलक्षक्ष  असनू उक्  जागा ग  अनेी िि ेविनािापल पडून असल्याने सदलहू 
जागेचा खे आलक्षण मागे घेऊन  ी ली सल उदूण भिन बाींधण्यासाठी सींपादद  
ीरून  ाब्या  घेण्याबाब  विभागा ील लोीिन ननधी याींनी मा. मखु्यमींिी 
(नगलविीास), मा.मींिी (अल्पसींख्याी विीास), मा.मींिी (नगल लचा खना), िधान 
सधचा खि (अल्पसींख्याी विीास विभाग) याींच्याीड े माहे मे, २०१८ मध्ये िा 
त्यादलम्यान मागणी ीेली आहे, हे ाले आहे ीाय, 

(२) असल्यास, सदल िीलणी र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, असल्यास, 
त्या  ीाय आढळून आले ि त्यानसुाल ीोण ी ीायणिाही ीेली िा ीलण्या  
ये  आहे  सेचा ख भविषया  िस् ावि  आहे ीाय, 
(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे ाले आहे. 
(२) सदल िस् ाि र्ासन स् लािल विचा खालाधधन आहे. 
(३) िश्न उद् ाि  नाही. 

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



40 

चांद्रपसर जजल््यातील सांस्थाांनी क्रीडा अनुदानात िेलेला गैरहायिहार 
  

(३१) *  १२१५३१   श्री.हररष वप ांपळे (मतुत यजापसर), श्री.प्रतापराि पाटील 
धचेलीिर (लोहा) :  सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील 
ीाय  - 
(१) चा खींद्रपलू वजल््या ील अनेी सींस्थाींनी ्यायामर्ाळा, सादहत्य ालेदी, मदैान 
सपा्ीीलण इ. योजनाीं गण  र्ासनाीडून क्रीडा अनदुान घेिनू त्याचा खा अपहाल 
ीेल्याचा ख ेमाहे एविल, २०१८ मध्ये िा त्यादलम्यान ननदर्णनास आले आहे, हे 
ाले आहे ीाय, 

(२) असल्यास, वजल्हा क्रीडा अधधीाली, चा खींद्रपलू याींनी दोिी आढळलेल्या ११ 
सींस्थाींना ्याजासह दहा ददिसा  अनदुान पल  ीला अन्यथा फौजदाली 
ीालिाई ीलण्याचा खे आदेर् चा खींद्रपलू वजल्हा क्रीडा अधधीाली याींनी माहे एविल, 
२०१८ मध्ये िा त्यादलम्यान ददले आहे , हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, याबाब  र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, त्या  ीाय 
आढळून आले ि त्यानसुाल सींबींधध ाींिल ीोण ी ीालिाई ीेली िा ीलण्या  
ये  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) ि (२) होय, हे ाले आहे. 
(३) उपसींचा खाली, क्रीडा ि यिुी सेिा, नागपलू विभाग, नागपलू याींचा खेमाफण   
चा खींद्रपलू वजल्हया ील मींजूल ीलण्या  आलेल्या विविध अनदुानाबाब  सींबींधध  
सींस्थाींचा खी  पासणी ीेली आहे. त्यानसुाल ज्या ११ सींस्थाींनी मींजूल ीेलेल्या 
अनदुानाचा खा विननयोग ीेला नाही त्या सींस्थाींना ददनाींी ०२.०४.२०१८ ि 
०५.०६.२०१८ च्या पिान्िये वजल्हा क्रीडा अधधीाली, चा खींद्रपलू याींनी १४% 
्याजाने अनदुान लक्ीम र्ासनास चा खलनादिाले भलण्याीरल ा ीळविले आहे. 
 सेचा ख सदल सींस्थाींना अनदुान मींजूल ील ाना अननयशम  ा ीेल्यामळेु ि 
जबाबदालीने ीाम न ीेल्यामळेु  त्ीालीन वजल्हा क्रीडा अधधीाली ि क्रीडा 
अधधीाली याींच्यािल क्रीडा सींचा खालनालयामाफण   ीायणिाही ीलण्या  ये  आहे. 
(४) िश्न उद् ाि  नाही. 

----------------- 
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महाड (जज.रायगड) औद्योधगि िसाहतीमधील सातनिा िेशमिलमधसन 

झालेल्या विषारी िायु गळतीबाबत 
  

(३२) *  ११७१८६   अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािस र 
(पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-
िोळीिाडा), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.दत्तात्रय 
भरणे (तांदापसर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय पयायिरण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) महाड (वज.लायगड) औदयोधगी िसाह ीमधील साननीा ीेशमील्समधून 
ददनाींी ८ एविल, २०१८ लोजी लािीच्या समुालास वििाली िाय ुगळ ीमळेु एीा 
दचुा खाीीस्िाल  रुणाला ि अन्य नागरलीाींना बाधा झाल्याचा खे ननदर्णनास आले, 
हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, या घ्नेनीं ल या परलसला ील नागरलीाींनी ीालाान्यािल 
ननिधे मोचा खाण ीाढला हो ा, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, यािीलणी र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, चा खौीर्ी  ीाय 
आढळून आले ि त्यानसुाल सींबींधध  ीालाान्यािल ीोण ी ीालिाई ीेली िा 
ीलण्याीं  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) होय, हे ाले आहे.  थापी सहायी पोलीस ननलीक्षी 
महाड एमआयडीसी याींच्या ददनाींी १८.०६.२०१८ च्या अहिालानसुाल एीाचा ख 
्यक् ीस िायगुळ ीचा खी बाधा झाल्याचा खे नमदू ीेले आहे.   
(२) हे ाले नाही.   
(३) महालाषर िदिूण ननयींिण मींडळाने ददनाींी २४.४.२०१८ लोजी ीालााना 
बींदचा खे आदेर् बजािण्या  आले हो .े  दनीं ल सदल आदेर्ास ददनाींी 
२.५.२०१८ लोजी  ात्पलु ी स्थधग ी देण्या  आली आहे.  
(४) िश्न उद् ाि  नाही. 

----------------- 
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राज्यातील िळमनसरी (जज.दहांगोली) सह पालघर जजल्हयातील शालेय 
पोषण आहारातील ताांदसळाची ररिामी पोती वििस न पैसे जमा 

िरण्याबाबत ददलेले आदेश 
  

(३३) *  ११६९०१   श्री.अबस आजमी (मानेसदय शशिाजीनगर), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
श्री.नसीम ेान (चाांददिली), श्री.अस्लम शेे  (मालाड पजश्चम), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपसरी), अॅड.यशोमती ठािस र (ततिसा), श्रीमती तनमयला गावित 
(तगतपसरी), श्री.सरदार ताराशस ांह (मलुुांड), श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.प्रतापराि पाटील धचेलीिर (लोहा), 
श्री.सांजय पोतनीस (िशलना) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) लाज्या ील ीळमनलूी (वज.दहींगोली) सह पालघल वजल््यामधील 
वजल्हापरलिद र्ाळाींमध्ये ज्या पोत्याींमधून विदयार्थयाांच्या र्ालेय पोिण 
आहालासाठी  ाींदळू देण्या  आला  ी पो ी विीा आणण याचा खे पसैे सलीाली 
न जोली  जमा ीला असा आदेर् शर्क्षण अधधीाली याींनी ददल्याचा खे ददनाींी २८ 
एविल, २०१८ लोजी िा त्यासमुालास ननदर्णनास आले, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, र्ालेय पोिण आहाल योजने ील दोनर् ेविदयार्थयाांच्या र्ाळेला 
दोन मदहन्याींना १२   े १३ गोण्या धान्य पाठविले जा  असनू   े िापरुन 
झाल्यानीं ल रलीाम्या गोण्या एीि ीरुन शर्क्षीाींनी त्याचा खा शललाि ीलणे 
अपेक्षक्ष  असल्याने ग  सहा ििाण  की ी रलीाम्या गोण्या विील्या, त्याचा खे 
की ी पसैे जमा झाले याचा खी मादह ी सादल ीलण्याचा खे आदेर् 
शर्क्षणाधधीाऱ याींनी ददले असल्याने शर्क्षी सीं प्  झाले असनू ददनाींी २६ 
एविल, २०१८ लोजी िा त्यासमुालास सदलहू परलपिी लि ीलण्याचा खी मागणी 
ीेली असल्याचा खे  सेचा ख रलीाम्या पोत्याींचा खी विक्री ीरुन सदल पसैे चा खलनादिाले 
र्ासनाीड ेजमा ीलण्याच्या विविध वजल्हा परलिदेच्या शर्क्षण विभागाींीडून 
शर्क्षण सींस्थाींना पाठविलेल्या नो्ीसा मागे न घे ल्यास र्कै्षणणी ्यासपीठ 
आींदोलन ीलण्याचा खा इर्ाला र्कै्षणणी ्यासपीठाचा खे सभाध्यक्ष एस.डी.लाड याींनी 
ददनाींी १६ मे २०१८ लोजी िा त्यासमुालास ददला आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
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(३) असल्यास, र्ासनाने ग  पाचा ख   े सहा ििाणपासनू रलीाम्या पोत्याींचा खा 
दहर्ोब माधग ला असला  ली दलििी हा दहर्ोब घे ला न गेल्याने सिणचा ख 
शर्क्षण सींस्थाींनी रलीामी पो ी ठेिायला नसलेली जागा  सेचा ख गोण्याींचा खा दजाण 
फालचा ख ननीृष् असल्याने त्या ीोणीही विी  घ्यायला  याल नसल्याने 
अनेीदा त्याचा खा िापल पािसाळया  र्ाळाींमध्ये पायपसुणी म्हणून ीेला जा ो 
त्यामळेु गोण्याींचा खा शललाि ीलणे र्क्य हो  नसल्याने  सेचा ख त्याचा खा अन्य 
ीामाींीली ा ीेलेला िापल लक्षा  घेऊन सदल रलीामी पो ी विीून र्ासनाला 
लक्ीम देणे र्क्य नसल्याबिल ीळविले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, याबाब  र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, त्या  ीाय 
आढळून आले ि त्यानसुाल सींबींधध ाींिल ीोण ी ीालिाई ीेली  सेचा ख सन 
२०१८-१९ या र्कै्षणणी ििाणपासनू उक्  आदेर्ाचा खी अींमलबजािणी ननयशम पणे 
सरुु ीलण्याीली ा ीोण ी ीायणिाही ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१), (२), (३) ि (४) र्ालेय पोिण आहाल योजनें गण  
धान्याचा खी रलीामी बालदाणे,  लेाचा खे डबे इ. सादहत्य मोठया िमाणा  शर्ल्ली 
लाह  असल्याने सदल सादहत्याचा खे ननलेान ीरुन यामधून जमा होणाला ननधी 
र्ासनास जमा ीलण्याचा खे ननदेर् माहे डडसेंबल, २०१२ मध्ये देण्या  आल ेहो .े 
भाल ाचा खे ननयींिी ि महालाेापरलक्षी याींच्या सन २०१६ च्या अहिालामध्ये 
या आदेर्ाचा खी अींमलबजािणी न ीेल्याने र्ासनाचा खे आधथणी नीुसान 
झाल्याबाब चा खा मदुया उपवस्थ  ीेला आहे. त्यामळेु याबाब चा खी मादह ी 
लोीलेाा सशम ीस सादल ीलाियाचा खी असल्याने दद.२०/०४/२०१८ च्या पिान्िये 
मादह ी सादल ीलण्याचा खे ननदेर् सिण वजल्हयाींना ददलेले आहे . 
(५) िश्न उद् ाि  नाही. 

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

गडधचरोली जजल््यामद ये सौर उजेिर आधाररत बांद असलेले  
दहेुरी पांप िायायजन्ित िरण्याबाबत 

(३४) *  १२०२८९   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
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(१) गडधचा खलोली वजल््या  ग्रामीण भागा ील नागरलीाींना अल्प ाचा खाण  
पाणीपलुिठा ीलण्यासाठी सौल उजेिल आधारल  दहेुली पींप लघ ु नळ पाणी 
पलुिठा योजना ीायाणवन्ि  ीलण्या  येऊन सदल योजने ींगण  सन २०१५ 
पयणन्  ३४२ दठीाणी पींप बसविण्या  आले हो ,े हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, सदल पींपाींच्या देाभाल दरुूस् ीीड ेग्रामपींचा खाय ीचा खे दलुणक्ष हो  
असल्याने सदल योजना बींद पडल्या आहे , हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, ग्रामपींचा खाय  स् लािरून या योजनेचा खी मादह ी वजल्हा परलिदेला 
पलुविण्या  ये  नसल्याने नेमक्या की ी गािा ील पम्प बींद आहे  
याविियीचा खी मादह ी वजल्हा परलिदेीड े उपलब्ध हो  नाही, हे ही ाले आहे 
ीाय, 
(४) असल्यास, उपलोक्  िीलणी र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, चा खौीर्ी  
ीाय आढळून आले ि त्यानसुाल र्ासनाने ीोण ी ीायणिाही ीेली िा 
ीलण्या  ये  आहे ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय 
(२) अींर्   ाले आहे. 
     एीूण ६६ योजना  ाींत्रिी ीालणास् ि बींद पडलेल्या होत्या. त्यापीैी 
५३ योजना ग्रामपींचा खाय  स् लािल दरुुस् ी ीरुन ीायाणवन्ि  ीलण्या  आलेल्या 
आहे . उिणरल  १३ योजनाींचा खी देाभाल ि दरुुस् ी ग्रामपींचा खाय ीने ीायाणवन्ि  
ीलण्यासाठी पींचा खाय  सशम ी स् लािरुन माशसी सभे  आढािा घेऊन ननदेर् 
देण्या  आले आहे . 
(३) नाही. 
(४) िश्न उद् ाि  नाही. 

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

राज्यात शशक्षण हक्ि िायदा लागस होिसनही ४ लाे  
मुले शाळाबा्य असल्याबाबत 

(३५) *  ११८२५५   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), श्री.वििास िुां भारे (नागपसर मद य), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपसरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेे  
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(मालाड पजश्चम), श्री.नसीम ेान (चाांददिली), अॅड.यशोमती ठािस र (ततिसा), 
श्रीमती तनमयला गावित (तगतपसरी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.िसांतराि चहाहाण (नायगाांि), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.बाळासाहेब 
थोरात (सांगमनेर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपसर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सतुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि 
रेल्िे), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अतलु 
भातेळिर (िाांददिली पसिय), श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर), श्री.अजय 
चौधरी (शशिडी), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), डॉ.आशशष देशमुे  
(िाटोल), श्री.गोिधयन शमाय (अिोला पजश्चम), श्री.डी.णस.अदहरे (साक्री), 
श्री.बाळासाहेब सानप (नाशशि पसिय) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
(१) लाज्या  ग  सा  िि ेशर्क्षण हक्ी ीायदा लाग ूहोिनूही ४ लाा मलेु 
र्ाळाबा्य असल्याचा खे माहे मे, २०१८ मध्ये िा त्यादलम्यान ननदर्णनास आल,े 
हे ाले आहे ीाय,  

(२) असल्यास, याििाणच्या आधथणी पाहणी अहिालानसुाल, माहे डडसेंबल, २०१७ 
पयां  ४८ हजाल ३७९ मलेु र्ाळाबा्य हो ी त्या ील १५ हजाल ५२९ मलुाींना 
शर्क्षणाचा खी सींधी शमळाली असनू अदयापही ३२ हजाल ८५० मलेु शर्क्षणापासनू 
िींधचा ख  असल्याचा खे  सेचा ख ऊस ोड ीामगाल ि ााणीिल ीाम ीलणाऱया 
मजूलाींचा खी मलेु, स्र्थ ालाीं ली  मलेु, पलिीं ा नू पळून आलेली मलेु याींचा खा  र्ोध 
घेण्यासाठी शर्क्षण विभागाीड े यींिणा नसल्याचा खे ननदर्णनास आल ेअसल्याने 
शर्क्षी हक्ी ीायदयानसुाल ित्येी बालीाला शर्क्षणाचा खा अधधीाल शमळूिन 
देण्या  र्ासन अपयर्ी ठलल्याचा खे ग  चा खाल ििाण ील आीडिेाली नू ननदर्णनास 
आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, लाज्या  िाथशमी ि उच्चा ख िाथशमी १ लाा ६ हजाल ५२६ 
र्ाळाींमधून १ ीो्ी ५९ लाा १ हजाल विदयाथी शर्क्षण घे  असनू ग ििी 
या र्ाळाींमधील ७७ हजाल विदयार्थयाांचा खी गळ ी झाल्याचा खे  ल ३ हजाल ७९६ 
र्ाळाींमध्ये विदयार्थयाांना शर्ीिायला ीेिळ एीचा ख शर्क्षी उपलब्ध असल्याचा ख े
ननदर्णनास आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
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(४)  सेचा ख, र्ाळाबा्य विदयार्थयाांचा खी र्ोध मोहीम ि प् नोंदणी पींधलिडा 
दलििी र्कै्षणणी सिाच्या सलुिा ीला आयोवज  ीेला जा ो माि मध्येचा ख 
र्ाळा सोडलेल्या, गळ ी झालेल्या मलुाींचा खा र्ोध घेऊन त्याींना ियानरुूप 
समीक्ष िगाण  दााल ीरून विर्िे िशर्क्षणाचा खी ्यिस्था र्ासनाीडून 
ीलण्या  येऊन ित्येी विदयाथाांिल ३००० रुपये ाचा खण ीेला जा  असनू 
उल्हासनगल येथ े या योजनेााली माहे माचा खण, २०१८ पयां  ६०७ र्ाळाबा्य 
विदयार्थयाांिल १८.२१ लाा इ ीा ाचा खण ीेलेला असनूही मलेु र्ाळाबा्य 
असल्याचा खे ननदर्णनास आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(५)  सेचा ख, लाज्या ील ५६९३६ मलुी र्ाळाबा्य असल्याचा खा अहिाल ीें द्राच्या 
मदहला ि बाल ील्याण विभागाने माहे माचा खण, २०१८ मध्ये िा त्यादलम्यान 
िशसद्ध ीेला आहे, हे ही, ाले आहे ीाय, 
(६) असल्यास, याबाब  र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, त्या  ीाय 
आढळून आले ि त्यानसुाल ित्येी विदयार्थयाांला शर्क्षण देण्याबाब   सेचा ख 
र्ाळाबाहय विदयार्थयाांचा खी िाढ ी सींख्या लोाण्याबाब  ीोण ी ीायणिाही ीेली 
अथिा ीलण्या  ये  आहे नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) अींर्   ाले आहे. 
(२) नाही. 
(३) अींर्   ाले आहे. 
(४) होय, हे ाले आहे. 
     उल्हासनगल महानगलपाशलीा क्षेिा ील ६०७ र्ाळाबा्य विदयार्थयाांपीैी 
सिेक्षणाअीं ी १६९ विदयार्थयाांना र्ाळेच्या मखु्य ििाहा  दााल ीेले आहे. 
उिणली  बालीे या महानगलपाशलीेच्या ीायणक्षेिा  आढळून आले नाही . 
विर्िे िशर्क्षणाीं गण  पलूी िाचा खनाचा खी पसु् ीे महालाषर लाज्य िाथशमी 
शर्क्षण पलीिद,मुींबई याींच्यामाफण   पलुविण्या  आली असनू सदलील लक्ीम 
रूपये १८.२१ लाा लाज्य स् लािरून ाचा खण ीलण्या  आलेली आहे. 
(५) लाज्या  सन २०१८-१९ मधील र्ोध मोदहमेदिाले २३८७३ मलेु ि २०८२५ 
मलुी अर्ी एीूण ४४६९८ विदयाथी र्ाळाबा्य असल्याचा खे यडुाएस डे् ािरून 
आढळून आले आहे. 
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(६) र्ाळाबाहय विदयार्थयाांचा ख ेसिेक्षण ीलािे अर्ी मागणी सा त्याने ीलण्या  
ये  असली  ली सिेक्षणा  सिण विदयार्थयाांचा खी (२.२६ ीो्ी) मादह ी गोळा 
ीलणे हे वजीीलीचा ख े ि वक्लष् ीाम आहे. हे विचा खाला  घेऊन सिेक्षणाऐिजी 
र्ाळाबाहय विदयाथी र्ोध (Search) मोहीम सरुु ीलण्या  आली आहे. या 
मोदहमेदिाले र्ाळाबा्य विदयार्थयाांचा खा र्ोध घे ला जा ो. यासींदभाण  विदया 
िाधधीलणाच्या सम ा ीक्षामाफण   आिश्यी ीायणिाही ीलण्या  ये  आहे. 

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

पांढरपुर ि मांगळिेढ़ा (जज.सोलापुर) तालुक्यातील ग्रामीण प्रादेशशि 
पाणी पुरिठा योजना तनधी अभािी प्रलांबबत असल्याबाबत 

(३६) *  १२२६५५   श्री.भारत भालिे (पांढरपसर) :    सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
(१) पींढलपलु ि मींगळिेढ़ा (वज.सोलापलु)  ालकु्या ील अनेी गािाीं ील विविध 
ग्रामीण िादेशर्ी पाणी पलुिठा योजना ननधी अभािी िलींत्रब  असनू 
र्ासनाीड ेअदयाप अींदाज ेरुपये ११ ीो्ी ननधी िलींत्रब  असल्याचा खे ददनाींी 
१८ एविल, २०१८ लोजी िा त्यासमुालास ननदर्णनास आले आहे, हे ाले आहे 
ीाय, 

(२) असल्यास, पींढलपलु ि मींगळिेढ़ा  ालकु्या ील ऐन उन्हाळ्या  पाणी 
ी्ंचा खाई ननमाणण हो  असनू ननधी अभािी विविध पाणी पलुिठा योजना अपणूण 
असल्याने नागलीीाींचा खी गलैसोय हो  आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, उपलोक्  िीलणी र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, चा खौीर्ी  
ीाय आढळून आले ि त्यानसुाल िलींत्रब  असलेल्या पाणी पलुिठा योजना 
 ा डीने ीायाणवन्ि  होण्यासाठी ननधी उपलब्ध ीरुन देणेबाब  र्ासनाने 
ीोण ी ीायणिाही ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींर्   ाले आहे. पींढलपलु ि मींगळिेढा 
 ालकु्या  ीेिळ भोसे िादेशर्ी पाणीपलुिठा योजनेचा खे ीाम चा खाल ूआहे. सदल 
योजनेच्या अमींलबजािणीीरल ा रु. ११६.५२ लाा ननधीचा खी मागणी िाप्  
झाली आहे. 
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(२) हे ाले नाही. 
(३) महालाषर जीिन िाधधीलणाीडील िग ीपथािलील योजनाींच्या 
अींमलबजािणीीरल ा ननधी वि ली  ीलण्याचा खी ीायणिाही सरुु आहे. 
(४) िश्न उद् ाि  नाही. 

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

िळांबोली (ता.पनिेल, जज.रायगड) िसाहतीमधील ेाडीत रसायन 
शमश्रीत पाणी सोडल्याने पसरलेली दगुांधी 

(३७) *  १२१०३३   श्री.प्रशाांत ठािस र (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :  सन्माननीय पयायिरण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) ीळींबोली ( ा.पनिेल, वज.लायगड) िसाह ीमधील ााडी  ॅ्ंील चा खाली 
लािीच्या समुालास लासायननी शमश्री  पाणी सोड  असल्याने पाण्याच्या 
पलसलेल्या दगुांधीमळेु नागरलीाींच्या आलोग्यास धोीा ननमाणण झाला असल्याचा ख े
माहे म,े २०१८ मध्ये िा त्यादलम्यान  ननदर्णनास आले आहे, हे ाले आहे 
ीाय, 
(२) असल्यास, अनेी ीीं पन्याींीडून ्ँील मालीाींना पसेै देिनू लासायननी 
ीालाान्याींमधील लसायनशमधश्र  पाणी नदी/नाल्या  सोडणाऱयाींिल पयाणिलण 
विभागाीडून ठोस ीालिाइण हो  नसल्याचा खे ननदर्णनास आले आहे, हे ही ाले 
आहे ीाय, 
(३) असल्यास, उक्  िीलणी र्ासनाने चा खौीर्ी ीरून नागरलीाींच्या 
आलोग्याला धोीा ननमाणण ीलणा-या  सेचा ख नदया िदवुि  ीलणा-या 
ीालाानदाल, ्ँील माली ि याीड ेदलुणक्ष ीलणाले सींबींधध  अधधीाली याींचा खेिल 
ीोण ी ीालिाइण ीेली िा ीलण्या  ये  आहे  सेचा ख ीेलेल्या ीालिाइणचा खे स्िरूप 
ीाय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) हे ाले नाही. 
(२) िश्न उद् ाि  नाही. 
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(३) िश्न उद् ाि  नाही. 
(४) िश्न उद् ाि  नाही. 

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

आष्ट्टी, पाटोदा ि शशरूर (जज.बीड) तालुक्यातील  
अनेि शाळाांना तमारती नसल्याबाबत 

  

(३८) *  १२४०८७   अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) आष्ी, पा्ोदा ि शर्रूल (वज.बीड)  ालकु्या ील अनेी र्ाळाींना इमाल ी 
नसल्याने या र्ाळा सदय वस्थ ी  झाडाााली भलविल्या जा  आहे , हे ाले 
आहे ीाय, 
(२) असल्यास, याबाब  र्ासनाने पाहणी ीेली आहे ीाय, सदल पहाणी  
ीाय आढळून आले ि त्यानसुाल सदलहू दठीाणी र्ाळाींसाठी निीन इमाल ी 
बाींधण्याबाब  ीोण ी ीायणिाही ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे ाले नाही. 
(२) िश्न उद् ाि  नाही. 
(३) िश्न उद् ाि  नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्ति तनशमयती ि अभ्यासक्रम सांशोधन 
मांडळातफे मुद्रीत िेलेल्या तयत्ता दहािीच्या पुस्तिात  

असलेल्या अनेि चिुाांबाबत 
  

(३९) *  ११६५९८   श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपसरी), श्री.नसीम ेान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि देशमुे  (लातसर 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.र्यंयांबिराि शभसे (लातसर ग्रामीण), 
प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.अस्लम शेे  (मालाड पजश्चम), श्री.हषयिधयन 
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सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्लोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचेली), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), 
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्रीमती 
तनमयला गावित (तगतपसरी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.आशसफ शेे  (मालेगाांि मद य), श्री.जयिुमार गोरे (माण), िुमारी 
प्रणणती शश ांदे (सोलापसर शहर मद य), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), अॅड.यशोमती 
ठािस र (ततिसा), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अशमत झनि 
(ररसोड), श्री.सतुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबसर), 
श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुच े
(बदनापसर), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्रीमती ददवपिा चहाहाण (बागलाण), 
श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जजतेंद्र 
आहाहाड (मुांब्रा िळिा), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.राजन साळिी (राजापसर), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (तांदापसर), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.अतनल बाबर 
(ेानापसर), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), श्री.सभुाष उफय  पांडडतशठे पाटील 
(अशलबाग), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.बसिराज पाटील (औसा), 
श्री.डी.णस.अदहरे (साक्री), श्री.तिुाराम िात े (अणुशक्ती नगर), श्री.सदा 
सरिणिर (मादहम) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा 
ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) महालाषर लाज्य पाठ्यपसु् ी ननशमण ी आणण अ्यासक्रम सींर्ोधन 
मींडळाने इयत् ा दहािी साठी भगूोलाचा खे निीन पाठ्यपसु् ी िीाशर्  ीेले 
असनू या पाठ्यपसु् ीा ील िीलण ३ पान क्र.२४ िल दााविण्या  आलले्या 
भाल ाच्या नीार्ामध्ये जम्म ूि ीावश्मलचा खा मोठा भाग भाल ाच्या शसमेबाहेल 
दााविण्या  आला  असनू ीाश्मील चा खीनला ि गजुला  पाकीस् ानला 
जोडण्या  आल्याचा खे  ल िीलण २ पान क्र.९ िल भाल ाच्या लाषरध्िजामध्ये 
अर्ोी चा खक्रासाठी ननळा लींग न िापल ा िेगळाचा ख लींग िापलण्या  आला 
असल्याचा खे माहे एविल, २०१८ मध्ये िा त्यादलम्यान ननदर्णनास आले आहे, हे 
ाले आहे ीाय, 
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(२)  सेचा ख बालभाल ीच्या भगूोलच्या पसु् ीा ील ाालील चा खौी्ी  सींगणीीय 
आउ्लाईन असलेला नीार्ा हा िमाणबद्ध नसनू त्या  मखु्यभमूी दाािलेली 
नसल्याचा खे  ल इींग्रजी माध्यमाच्या दहािीच्या पसु् ीािलील क्यआूल ीोड 
ीायाणन्िी  नसनू पसु् ीा  अनेी चा खीुा असल्याचा ख े माहे एविल-मे, २०१८ 
मध्ये िा त्यादलम्यान ननदर्णनास आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३)  सेचा ख अहमदनगल येथील शर्क्षण ज्ञ श्री.नलेंद्र  ाींबोळी याींनी विज्ञान ि 
 ींिज्ञान भाग-२ पसु् ीा ील पषृठ क्रमाींी ७२-डोशलओलम, ॲवम्फऑक्सस या 
सागल ननिासी िाण्याींचा खी िन ीृ ी, पृष्ठ क्रमाींी १८ -गणुसिु,े पृष्ठ क्रमाींी १३ 
मानिी श्िसनसींस्था, पृष्ठ क्रमाींी ६८ आींघोळीचा खा स्पींज, पषृठ क्रमाींी २३- 
व्दविभाजन अर्ा विविध चा खुीाींसह ४० आीृत्या चा खुीीच्या असल्याचा खे  ल 
इींग्रजी माध्यमाच्या विज्ञानाच्या पसु् ीा  र्ब्दाींच्या (स्पेशल ींग) आणण 
सींील्पनाींच्या माींडणी   सेचा ख पसु् ीा  िजनन सींस्थेचा खी मादह ी दे ानाही 
अनेी चा खीुा झाल्या असल्याने विदयार्थयाांना या चा खुीीच्या मादह ीच्या आधालेचा ख 
अ्यास ीलािा लागणाल आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४)  सेचा ख लाज्या  िथमचा ख दहािीच्या अ्यासक्रमा  लाज्यर्ास्ि या विियाचा खा 
समािेर् ीरुन त्या ील एीा धड्यामध्ये सत् ारुढ पक्षाच्या उदात् ीीलणाचा खी 
मादह ी देण्या  आली आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(५) असल्यास, यािीलणी लोीिन ननधी  सेचा ख मा.विलोधी पक्षने ा 
विधानसभा याींनी पिादिाले ददनाींी २६ एविल, २०१८ लोजी िा त्यासमुालास 
मा.मखु्यमींिी याींचा खेीड े क्राल ीेली आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(६) असल्यास, यािीलणी र्ासनाने अधधी चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, 
असल्यास, चा खौीर्ी  ीाय आढळून आले ि त्यानसुाल यािीलणी जबाबदाल 
असणाऱया सींबींधध ाींिल ीोण ी ीायणिाही ीेली आहे िा ीलण्या  ये  आहे 
 सेचा ख सदल पसु् ीा ील चा खुीा दरुुस्  ीरुन पसु् ी पनु्हा िीाशर्  
ीलण्याच्या दृष्ीने ीोण ी ीायणिाही ीेली आहे िा ीलण्या  ये  आहे, 
नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१), (२), (३) ि (४) नाही. 
(५) होय. 
(६) िश्न उद् ाि  नाही. 

----------------- 
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नळिुां ड (ता.मोताळा, जज.बुलढाणा) येथे स्िच्छ भारत अशभयानाांतगयत 
बाांधलेल्या शौचालयाच ेपरस्पर पैसे िाढणाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 
(४०) *  १२३३१८   डॉ.शशशिाांत ेेडिेर (शस ांदेेड राजा) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
(१) नळीुीं ड ( ा.मो ाळा, वज.बलुढाणा) येथे स्िच्छ भाल  अशभयानाीं गण  
बाींधलेल्या र्ौचा खालयाचा ख ेपलस्पल पसैे ीाढणाऱयाींिल ीालिाई ीलण्याचा खी मागणी 
दाभा ग् ग्रामपींचा खाय ीच्या उप सलपींचा ख श्रीम ी अशर्लाबाई पिाल ि 
श्री.गजानन चा ख्हाण याींनी पींचा खाय  सशम ी ग्विीास अधधीाली, मो ाळा ि 
वजल्हाधधीाली याींच्याीड े ददनाींी ११ मे, २०१८ लोजी िा त्यासमुालास ीेली 
आहे, हे ाले आहे ीाय, 

(२) असल्यास, उपलोक्  िीलणी र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, त्या  
ीाय आढळून आले ि त्यानसुाल ीोण ी ीालिाई ीेली िा ीलण्या  ये  
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे ाले आहे. 
(२) िाप्   क्रालीच्या अनिुींगाने पींचा खाय  सशम ी मो ाळा माफण   ददनाींी 
२५/५/२०१८ लोजी चा खौीर्ी सशम ी स्थापन ीलण्या  आली. सशम ीने मौज े
नळीुीं ड, ग्रामपींचा खाय  दाभा येथे ित्यक्ष जाऊन मौीा पाहणी ीरुन चा खौीर्ी 
ीेली. चा खौीर्ी   मौजे नळीुीं ड येथील २३ लाभार्थयाांचा खे र्ौचा खालय बाींधीाम पणूण 
असनू लाभार्थयाांना ित्येीी रु.१२०००/- इ ीे अनदुान धनादेर्ादिाले अदा 
ीेल्याचा खे ननदर्णनास आले. सदल िीलणी गलै्यिहाल झालेला नसल्याने 
ीालिाई ीलण्याचा खा िश्न उद् ाि  नाही. 
(३) िश्न उद् ाि  नाही. 

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

बुलढाणा जजल््यातील जजल्हा पररषदेच्या शाळाांच्या  
पटसांखयेत घट होत असल्याबाबत 

(४१) *  ११९२५७   श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
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(१) बलुढाणा वजल््या ील वजल्हा परलिदेच्या १४४९ र्ाळाींपीैी ३६७ र्ाळाींचा खी 
प्सींख्या झापा्याने ीमी हो  असल्याचा ख े ददनाींी १५ एविल, २०१८  लोजी 
िा त्या समुालास ननदर्णनास आले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल् यास, सन २०१५-१६ मध्ये या र्ाळे  ५२६७० विदयाथी शर्क्षण घे  
अस ाींना शर्क्षणाचा खा दजाण ि गणुित् ा ढासळल्याने सन २०१६-१७ मध्ये सदल 
र्ाळाींमधील ४२१७ विदयाथी इ ल ााजगी र्ाळेमध्ये स्थालाीं ली  झालेले 
आहे , हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, उपलोक्  िीलणी र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, 
असल्यास, त्या  ीाय आढळुन आले ि त्यानसुाल उक्  वजल्हा परलिद 
र्ाळाींमध्ये शर्क्षणाचा खा दजाण ि गणुित्  ा िाढविण्याबाब  ीोण ी ीायणिाही 
ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) ि (२) हे ाले नाही. 
(३) बलुढाणा वजल््या अीं गण  र्कै्षणणी गणुित् ा िाढविण्यासाठी ि 
शर्क्षीाींना येणाऱया समस्या ननिालण्यासाठी ि र्कै्षणणी ििाहा  झालेले 
निीन बदल अिग  ीलण्यासाठी शर्क्षीाींना िशर्क्षणादिाले त्याींचा खी ीायणक्षम ा 
ि उत्साह िधृ्दीींग  ीलण्याचा खा ियत्न ीलण्या  आला आहे. 
     विदयार्थयाांना गणुित् ापिूणी दृी-श्रा्य माध्यमा नू अध्यापन 
ीलण्यासाठी वजल्हा परलिदेच्या १०७६ र्ाळा लोीिगणणी नू डडवज्ल ीलण्या  
आलेल्या आहे .  सेचा ख मानिविीास अीं गण  शर्क्षण विभाग माध्यशमी 
माफण   एीूण २५६ वज.प. र्ाळामध्ये ५७३ िगणाोल्या डडवज्ल ीलण्याबाब  
ीायणिाही सरुू आहे. 
     बलुढाणा वजल्हा अीं गण  वज.प. च्या र्ाळेमध्ये ज्ञान लचा खनािादानसुाल 
िगण लचा खना ि घ्ी सींचा खानसुाल र्कै्षणणी सादहत्य ननमाणण ीलण्या  आलेले 
आहे . सदल र्कै्षणणी सादहत्याचा खा िापल ीरून विदयाथी ीृ ीयकु्  अध्ययन 
ील ा . सन २०१७-१८ अाेल बलुढाणा वजल््या  ११०४ वज.प. ि न.प. 
र्ाळा िग  झालेल्या आहे . 
     सन २०१७-१८ मध्ये २९ र्ाळा ्या “आय.एस.ओ.” मानाींकी  आहे . 
     र्ाळा शसध्दी अीं गण  ६६२ र्ाळा “अ” शे्रणी िाप्  आहे .    
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     पाली िगाणचा खा ि विदयार्थयाांचा खा इींग्रजी माध्यमा नु शर्क्षण घेण्याचा खा 
ओढा लक्षा  घेऊन ऐवच्छी स्िरूपा  सन २०१७-१८ मध्ये एीुण ११५३ 
र्ाळामध्ये इ. १ ली   े४ थी पयां  सेमी इींग्रजीचा खे िगण सरुू ीलण्या  आले 
आहे  सेमी इींग्रजी िगण ऐवच्छी स्िरूपा  सरुू ीेल्यामळेु विदयार्थयाांचा खी 
गणुित् ा िाढ ि प्सींख्या द्ीिनु ठेिण्यासाठी सीालात्मी परलणाम ददसनू 
आलेला आहे. 
असे विविध उपक्रम लाबिनू वज.प. र्ाळाींचा खी प्सींख्या ि गणुित् ा 
द्ीिण्यासाठी सीालात्मी ियत्न ीलण्या  आलेले आहे . 
(४) िश्न उद् ाि  नाही. 

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

माहसर ि अधायपसर (जज.नाांदेड) तालुक्यातील शौचालयाची  
िामे तनिृष्ट्ट ि प्रलांबबत असल्याबाबत 

(४२) *  ११८५६१   श्रीमती अशमता चहाहाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा 
ाुलासा ील ील ीाय  - 
(१) माहूल (वज.नाींदेड) पींचा खाय  सशम ीने  ालकु् या ील ६२ ग्रामपींचा खाय ीींपीैी 
६१ पींचा खाय ी पाणींदमकु्  झाल्याचा खे घोवि  ीेले पलीं  ु सदल गािाींमध्ये 
र्ौचा खालयाचा खी ीामे ननीृष् दजाणचा खी असणे  सेचा ख अपणूाणिस्थे  असल्याचा खे माहे 
एविल, २०१८ मध्ये िा त्यादलम्यान ननदर्णनास आल ेआहे, हे ाले आहे ीाय, 

(२)  सेचा ख अधाणपलू (वज.नाींदेड)  ालकु्या ील पाडी येथे १२ हजाल रुपयाींच्या 
अनदुान  त्त्िािल ९५ ्क्ीे र्ौचा खालयाचा खे बाींधीाम पणूण झाले असले  ली माचा खण 
मदहन्याींपासनू पाणी ी्ंचा खाई असल्याने ग्रामस्थ र्ौचा खालयाचा खा िापल ीली  
नसल्याचा खे ननदर्णनास आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, उपलोक्   ालकु्याींमध्ये पाणी ी्ंचा खाई असल्याने र्ासनाच्या 
पाणींदनमकु्  गािाींचा खी योजना अयर्स्िी झाली आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, उपलोक्  िीलणी पाणी ी्ंचा खाई दलू ीरुन सदल गािे पाणींदन 
मकु्  ीलण्यासाठी र्ासनाने ीोणत्या उपाययोजना ीेल्या िा ीलण्या  ये  
आहे , 
(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) माहूल (वज.नाींदेड) पींचा खाय  सशम ी ील सदल 
गािाींमध्ये र्ौचा खालयाचा खी ीामे ननीृष् दजाणचा खी  सेचा ख अपणूाणिस्थ े नाही . 
(२) ि (३) हे ाले नाही. 
(४) मौजे पाडी,  ा. अधाणपलू येथे माचा खण मदहन्यापासनू दद. २० जून, २०१८ 
पयां  पाणी ी्ंचा खाई भासललेी नाही, त्यामळेु मौजे पाडी येथे दलम्यानच्या 
ीाळा  पाण्याचा खी सोय असल्याने नागरलीाींना र्ौचा खालयाचा खा िापल ीलण्यासाठी 
ीाहीही अडथळा ननमाणण झालेला नाही.  सदल  ालकु्या ील  उिणली  गािा  
पाणी ी्ंचा खाई भास ू नये म्हणून ी्ंचा खाई अीं गण  उपाययोजना घेऊन पाणी 
ी्ंचा खाईिल मा  ीेली आहे.  

(५) िश्न उद् ाि  नाही. 
----------------- 

  
राज्य हागणदारीमुक्त िरण्याबाबत 

  

(४३) *  ११७३७३   श्री.अशमत विलासराि देशमुे  (लातसर शहर), 
श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम 
शेे  (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम ेान (चाांददिली), प्रा.िषाय गायििाड 
(धारािी), श्री.र्यंयांबिराि शभसे (लातसर ग्रामीण), श्री.रुपशे म् हात्र े (शभिांडी पसिय), 
श्री.प्रशाांत ठािस र (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), अॅड.आशशष शलेार 
(िाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमत झनि 
(ररसोड), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.नारायण िुच े(बदनापसर), श्री.सांतोष 
दानिे (भोिरदन), श्री.सरेुश गोरे (ेेड आळांदी) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) स्िच्छ महालाषर अशभयानाीं गण  लाज्या ील सिण वजल््या  मागील  ीन 
ििाण  ६० लाा र्ौचा खालये बाींधण्या  आल्याचा खी मादह ी ददनाींी ३ मे, २०१८ 
लोजी िा त्यासमुालास मा.पाणीपलुिठा ि स्िच्छ ा मींिी याींनी ददली असली 
 ली बेसलाइणन स्हेमध्ये समािेर् नसलेल्याींसाठी अदयाप १ लाा १० हजाल 
र्ौचा खालये बाींधणे िलींत्रब  असल्याचा खे माहे मे, २०१८ मध्ये िा त्यादलम्यान 
ननदर्णनास आल,े हे ही ाले आहे ीाय, 
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(२) असल्यास, ग्रामीण भागामध्ये १०० ्क्ीे र्ौचा खालये नसणे  सेचा ख  ग्रामीण 
भागाच्या  लुने  र्हली भागामध्ये उघड्यािल र्ौचा खालयाला बसणाऱयाींचा खी 
सींख्या अधधी असल्याचा खे ननदर्णनास आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, माहे म,े २०१८ मध्ये ीेलेल्या बेसलाइणन स्हे नीं ल ीाही 
ीु्ुींबे विभक्  झाल्याचा खी र्क्य ा असल्याने अधधी र्ौचा खालये बाींधण्याचा खी 
आिश्यी ा आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, उक्  िीलणी र्ासनाने चा खौीर्ी ीरून िलींत्रब  र्ौचा खालये 
बाींधण्यासाठी ीोण ी ीायणिाही ीेली ि सदल ीायणिाहीचा खे स्िरूप ीाय आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे ाले नाही. 
     ीें द्र र्ासनाच्या सींीे  स्थळािरून िाप्  मादह ी नसुाल स्िच्छ भाल  
शमर्न (ग्रा.) अीं गण  लाज्या ील ग्रामीण भागा  सन २०१५-१६   ेसन २०१७-
१८ या  ीन ििाण  ाालील िमाणे ५०,५१,४३४ ियैवक् ी र्ौचा खालये पणूण झाली 
आहे .                 

ििण पणूण झालेली र्ौचा खालये 
२०१५-१६ ८,८२,०५३ 
२०१६-१७ १९,१६,४६१ 
२०१७-१८ २२,५२,९२० 

     सदल र्ौचा खालये सन २०१२ मध्ये ीलण्या  आलेल्या पायाभ ू 
सिेक्षणाच्या आधालािल  पणूण ीलण्या  आली आहे .  थावप पायाभ ू 
सिेक्षणा  समाविष् नसणाऱया ीु्ुींबाींचा खी मादह ी अदययाि  ीलण्याचा ख ेीाम 
िग ीपथािल आहे. 
(२) सन २०१२ च्या पायाभ ू सिेक्षणानसुाल महालाषर लाज्या ील ग्रामीण 
भागा ील पाि ीु्ुींबाींना र्ौचा खालय उपलब्ध ीरुन देण्या  आली आहे . 
     पायाभ ू सिेक्षणा  समाविष् नसणाऱया ीु्ुींबाना महात्मा गाींधी 
लाषरीय ग्रामीण लोजगाल हमी योजना, CSR  सेचा ख अन्य उपलब्ध ननधी नू 
ियैवक् ी र्ौचा खालयाचा खी ीामे पणूण ीलण्याच्या सचूा खना र्ासन स् लािरून 
देण्या  आल्या आहे . 
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(३) सन २०१३ नीं ल ीाही ग्राम पींचा खाय ी नागली भागा  पलाि ी   सेचा ख 
ीाही ीु्ुींबे विभक्  झाल्याने पायाभ ू सिेक्षणा  समाविष् नसणाऱया 
ीु्ुींबाींचा खी मादह ी अदययाि  ीलण्याचा खे ीाम िग ीपथािल आहे. 
(४) ि (५) पायाभ ू सिेक्षणा बाहेल असणाऱया ीु्ुींबाना ियैवक् ी र्ौचा खालय 
बाींधीामासाठी महात्मा गाींधी लाषरीय ग्रामीण लोजगाल हमी योजना, 
उदयोजीाींचा खे सामावजी उत् ल दानयत्ि  सेचा ख अन्य ननधी नू लाभ  
शमळिण्यासाठीच्या सचूा खना सिण वजल््याींना देण्या  आल्या आहे . बऱयाचा ख 
दठीाणी ियैवक् ी स् लािल ीाही ीु्ुींबाींनी र्ौचा खालये बाींधून पणूण ीेली आहे . 

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

अन्न ि औषध प्रशासनाच्या बहृन्मुांबई विभागाने प्रततबांधीत अन्न 
पदाथायचा साठा जप्त िेल्याबाबत 

  

(४४) *  १२१४६२   श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.राज परुोदहत (िुलाबा) :   
सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील 
ीाय  - 
(१) बहृन्मुींबई विभागाच्या अन्न ि औिध िर्ासनाने ददनाींी २४ ि २५ मे, 
२०१८ लोजी ीेलेल्या ीालिाई  अन्न पदाथाांचा खी विक्री आणण साठिणूी 
ीेल्यािीलणी मुींबई ील ८१ ाादयपदाथण विके्रत्याींच्या दीुानाींना ीुलपेू लािनू 
रुपये १५ लाा कीींम ीचा खा िन बींधी  अन्न पदाथाणचा खा साठा जप्  ीेल्याचा ख े
ननदर्णनास आले आहे, हे ाले आहे ीाय, 

(२) असल्यास, उपलोक्  िीलणी र्ासनाने ीायणिाही ीेली आहे ीाय, 
त्यानसुाल या िीलणा ील दोिी ्यक् ीींना अ्ी ीेली आहे ीाय, त्यापीैी 
की ी जणाींिल गनु्हा दााल ीलण्या  आला आहे  सेचा ख त्याींचा खेविरुध्द ीोण ी 
ीालिाई ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे ाले आहे 
(२) होय, िस्  ू िीलणी अन्न सलुक्षा ि मानीे ीायदा, २००६ अीं गण  
आयकु् , अन्न सलुक्षा याींचा खेीडून ीालिाई ीलण्या  आली असनू अन्न 
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नमनु्याींचा खे अहिाल िाप्  झालेले नाही . अन्न नमनु्याींचा खे अहिाल िाप्  होऊन 
चा खौीर्ी पणुण झाल्यानीं ल फौजदाली ा्ल े दााल ीलण्याचा खी ीायणिाही 
ीलण्या  येणाल आहे.  थावप या िीलणा ील दोिी ्यक् ीींना सदयवस्थ ी  
अ्ी ीलण्या  आलेली नाही. 
(३) िश्न उद् ाि  नाही. 

----------------- 
  
शलांगायत समाजाला स्ितांत्र धमायची मान्यता तसेच राष्ट्रीय स्तरािर 

अल्पसांखयाांि दजाय शमळण्याबाबत 
  

(४५) *  ११७२७०   अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािस र 
(पनिेल), श्री.दत्तात्रय भरणे (तांदापसर), श्री.सरेुश हाळिणिर (तचलिरांजी), 
श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड 
उत्तर), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपसर), श्री.जयांत पाटील (तस्लामपसर), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल) :  सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा 
ाुलासा ील ील ीाय  - 
  

(१) शल ींगाय  समाजाला स्ि ींि धमाणचा खी मान्य ा शमळािी  सेचा ख र्ासन 
मान्य ा ि लाषरीय स् लािल अल्पसींख्याींी दजाण शमळािा या मागणीसाठी 
ीोल्हापलूसह लाज्या  दठीदठीाणी शल ींगाय  समाजाच्याि ीने ददनाींी  २८ 
जानेिाली, २०१८ लोजी िा त्यासमुालास  मोचा खाण ीाढण्या  आले  ल समाजा ील 
३५० जा ी-पो्जा ी मधील बाींधिानी ददनाींी ८ एविल, २०१८ लोजी िा 
त्यासमुालास औलींगाबाद विभागीय आयकु्  याींच्या ीायाणलयािल मोचा खे ीाढून 
आपल्या मागण्याींचा खे ननिेदन ददले असनू ददनाींी ३ जून, २०१८ लोजी िा 
त्यासमुालास सोलापलू येथे महामोचा खाण ीाढणाल असल्याचा खे ननदर्णनास ये  आहे, 
हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, शल ींगाय  समाजाने ददलले्या ननिेदनाचा खे सिणसाधालण स्िरुप 
ीाय आहे, 
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(३)  सेचा ख शलींगाय  समाजाच्या मागण्या िलींत्रब  असल्याने उक्  
समाजा ील मलुामलुीींचा खी गणुित् ा असनूही  ीोणत्याही सोयी सवुिधा उपलब्ध 
हो  नसल्याने त्याींचा खे र्कै्षणणी नीुसान हो  आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, याबाब  र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, त्यानसुाल 
शल ींगाय  समाजाच्या मागण्या  पासनू सींबींधध  विभागाीड े सादल 
ीलण्याबाब  ीोण ी ीालिाई ीेली िा ीलण् या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास विलींबाचा खी ीालणे ीायआहे  ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे ाले आहे. 
(२) ननिेदना ील िमाु मागण्या ाालीलिमाणे आहे   - 
     (१) शल ींगाय  धमाणला सींविधाननी मान्य ा िदान ीलािी. 
     (२) शल ींगाय  धमीयाींना लाषरीय स् लािल अल्पसींख्याी िगाणमध्ये 
समाविष् ीलािे. 
(३) हे ाले नाही, शल ींगाय  समाजाच्या ीाही पो् जा ीींचा खा सामावजी न्याय 
ि विर्िे सहाय विभागाच्या ददनाींी ०४.०९.२०१४ च्या र्ासन ननणणयान्िये, 
इ ल मागासिगण ि विर्िे मागास ििगण यामध्ये समािेर् ीलण्या  आलेला 
आहे. त्यानसुाल त्याींना या सिींगाण ील जा ीचा खे देय असलेले फायदे अनजु्ञेय 
आहे . 
(४) अल्पसींख्याी ीायणमींिालय, भाल  सलीाल, निी ददल्ली याींनी लाषरीय 
अल्पसींख्याी आयोगाचा ख ेददनाींी १३.०५.२०१४ लोजीचा खे अशभिाय लाज्य र्ासनास 
पाठविले आहे  ि त्यामध्ये िीलर्िै शल ींगाय  हा स्ि ींि धमण नसनू दहींद ू
धमाणचा खा एी पींथ असल्याचा खे नमदू ीेले आहे.  सेचा ख महालवजषराल, गहृ 
मींिालय, भाल  सलीाल याींनी ददनाींी १४.११.२०१३ च्या पिान्िये 
िीलर्िै/शल ींगाय  हा दहींद ू धमाणचा खा पींथ असल्याने, सन २०११ च्या 
जनगणनेमध्ये शल ींगाय  समाजाचा खी स्ि ींि नोंद घेण्या  आलेली नाही अस े
नमदू ीेले आहे. सबब, शल ींगाय  समाजाला स्ि ींि धमाणचा खा ि अल्पसींख्याी 
दजाण देणे अनजु्ञेय नाही. 
(५) िश्न उद् ाि  नाही. 

----------------- 
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मुांबई शहर उपनगरातील किरिोळ ि घाऊि औषध  
विके्रत्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(४६) *  ११६७४२   श्री.अबस आजमी (मानेसदय शशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
(१) मुींबई र्हल ि उपनगला ील ४१० कीलीोळ ि घाऊी औिध विके्रत्याींनी 
ीें द्र र्ासनाच्या औिधविक्री सींदभाण ील आदेर्ाींचा खे पालन न ीेल्याने अन्न ि 
औिध िर्ासनाने ददनाींी १० मे, २०१८ लोजी िा त्यासमुालास ीालिाई ीेली, 
हे ाले आहे ीाय 

(२) असल्यास, सदल औिध विके्रत्याींनी दीुाना  उपवस्थ  न लाहणे ग्राहीाींना 
औिधाींच्या ालेदीनीं ल त्रबल ेन  देणे, विना विवस्क्रप्र्न औिधाींचा खी विक्री ीलणे 
इ. ननयमाींचा खे उल्लींघन ीेल्याचा खे ननदर्णनास आल ेआहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, उपलोक्  िीलणी र्ासनाने चा खौीर्ी ीरुन सींबींधध ाींिल ीोण ी 
ीालिाई ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) हे ाले आहे.      
(२) हे ाले आहे. 
(३) सदल ४१० कीलीोळ ि घाऊी औिध विके्रत्याींनी औिधे ि सौंदयण 
िसाधने ीायदा, १९४० ि त्याीं गण  ननयम १९४५ मधील ननयम ६५ मधील 
 ल दुीींचा ख े उल्लींघन ीेल े असल्याने पलिाने ननलींबन/लि ीलण्याचा खी ीालिाई 
ीेली आहे. 
(४) िश्न उद् ाि  नाही. 

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

मुांबईतील िुलाबा येथील ताज हॉटेलिडसन णफडीणच्या 
तनयमाांच ेउल्लांघन झाल्याबाबत 

(४७) *  ११८२६१   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सरदार ताराशस ांह 
(मलुुांड), श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.सतुनल 
राऊत (विक्रोळी), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.अजय चौधरी (शशिडी) : 
सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील 
ीाय  - 
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(१)  ाज समहुाच्या विविध हॉ्ेलपीैी मुींबई ील ीुलाबा येथील पींचा ख ालाींकी  
हॉ्ेला  एफडीएने ीेलेल्या स्हेमध्ये लाज्य ि ीें द्र र्ासनाच्या ननयमाींचा खे 
उल्लींघन ीेल्याचा ख े  सेचा ख  एफडीएचा खे लॉवजींग ऑकफसल श्री सधुाील शर्गिान 
याींच्या उपवस्थ ी  ्ाीलेल्या छाप्या  अनेी आक्षेपाहण बाबी आढळून 
आल्याचा खे ददनाींी १२ एविल, २०१८ लोजी िा त्यासमुालास ननदर्णनास आले 
आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, एफडीएने ीेलेल्या स््ोअल हाऊसच्या  पासणीमध्ये ीालबाहय 
ठललेली लसनू चा ख्णीचा खी पाकी्े, आलोग्यास हाननीाली असलेला अवजनोमो्ो 
 सेचा ख इ ल १५ अन्नपदाथण आढळणे, आस्थापनेमध्ये कफफा कीीं िा एफईओओ 
यींिाचा खा िापल ीेला जा  नसणे, ीमणचा खाऱयाींचा खे िदैयीीय िमाणपि नसणे, सा  
लेस््ॉलीं्मध्ये अन्न सलुक्षा ीायदा २००६ नसुाल आिश्यी असणाले 
्यिस्थापन लेस््ॉलीं् लायसन्स नसणे, अिशर्क्षक्ष  ीमणचा खाली, लेस््ॉलीं्चा खा 
पलिाना नसणे इत्यादी अनेी आक्षेपाहण बाबी आढळून आल्या आहे , हे ही 
ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास सदल ्यिस्थापनाविलोधा  ीोण ीही ीालिाई न ीलणाऱया 
एफडीए मधील सींबींधी  अधधीाऱयाींविरुध्द ही ीालिाई ीेली गेली नाही, हे ही 
ाले आहे, 
(४) असल्यास, उपलोक्  िीलणी र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, त्या  
ीाय आढळून आले ि त्यानसुाल  ाज हॉ्ेलच्या ्यिस्थापनािल ि याींस 
जबाबदाल असणाऱया सींबींधध  अधधीाऱयाींिल ीोण ी ीालिाई ीेली िा 
ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) हे ाले आहे. 
(२) हे ाले आहे. 
(३) ि (४) सदल ्यिस्थापनाविरुद्ध अन्न सलुक्षा ि मानदे ीायदा २००६, 
ननयम ि ननलसन २०११ मधील ीलम ३२ (१) नसुाल ीालिाई ीलण्या  आली 
आहे. त्यामळेु अधधीाऱयाींविरुद्ध ीालिाईचा खा िश्न उद्भि  नाही. 
(५) िश्न उद् ाि  नाही. 

----------------- 
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राज्यातील विद्यापीठाांचा दजाय सुधारण्याबाबत 
(४८) *  ११६५९९   श्री.राधािृष्ट् ण विे-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपसरी), श्री.नसीम ेान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि देशमुे  (लातसर 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.र्यंयांबिराि शभसे (लातसर ग्रामीण), 
प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.अस्लम शेे  (मालाड पजश्चम), श्री.हषयिधयन 
सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्लोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचेली) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
(१) नॅर्नल इवन्स्््यरू्नल लँकीीं ग फे्रमिीण  (एनआयआलएफ) ने माहे एविल, 
२०१८ मध्ये जादहल ीेलेल्या क्रमिाली  महालाषरा  पालींपारली विदयापीठाींच्या 
क्रमिाली  सािीिीबाई फुले पणेु विदयापीठ नि्या क्रमाींीासह स्थान 
शमळविणाले लाज्या ील पदहले विदयापीठ असनू क्रमिाली  औलींगाबादचा ख े
डॉ.बाबासाहेब आींबेडील मलाठिाडा विदयापीठ ि ीोल्हापलूचा खे शर्िाजी 
विदयापीठ १००   े १५० च्या क्रमिाली   ल मुींबई ि जळगािचा खे उत् ल 
महालाषर विदयापीठ याींचा खा क्रमाींी १५१   े २०० च्या दलम्यान आहे, हे ाले 
आहे ीाय, 
(२) असल्यास, लाज्या ील सिण विदयापीठाचा खा र्कै्षणणी दजाण ाालािला 
असल्याचा खे ननदर्णनास आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, यािीलणी र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, असल्यास, 
चा खौीर्ी  ीाय आढळून आले ि त्यानसुाल विदयापीठाींचा खा र्कै्षणणी दजाण 
सधुालण्यासाठी ीोण ी ीायणिाही ीेली आहे िा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे ाले आहे. 
(२) हे ाले नाही. 
(३) एनआयएफआलच्या मानाीीं नानसुाल विदयापीठाचा खा दजाण सधुालण्यासाठी 
र्ासनाने ददनाींी २० एविल, २०१८ च्या र्ासन ननणणयान्िये ीुलगरुु, 
सावििीबाई फुले पणेु विदयापीठ, पणेु याींच्या अध्यक्ष ाेाली सशम ी स्थापन 
ीेली आहे. 
(४) िश्न उद् ाि  नाही. 

----------------- 
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बुलढाणा जजल् ्यातील हा यायामशाळा बाांधिामात झालेला गैरहायिहार 
  

(४९) *  ११९३०१   श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.राधािृष्ट् ण विे-े
पाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपसरी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि 
रेल्िे) :  सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
(१) बलुढाणा वजल््या  सन २०१३-१४   ेसन २०१५-१६ या ीालािधी  मींजूल 
ीलण् या  आलेल्या ्यायामर्ाळा बाींधीाम अनदुानामध् ये गलैिीाल होऊन 
् यायामर्ाळा बाींधीाम ीागदोपिी पणूण दााविल् याचा खी ि अस् ीत्िा  नसलेल् या 
्यायामर्ाळाींना सादहत्य िा्प अनदुान मींजूल ीरून गलै्यिहाल झाल्याचा खे 
ददनाींी ३१ माचा खण, २०१८ लोजी िा त्यासमुालास ननदर्णनास आले आहे, हे ाले 
आहे ीाय, 

(२)  सेचा ख ्यायाम सादहत्य ालेदीबाब  सींपणूण िक्रीया  पासनू पाहणे ि 
सादहत्य पलुिठा अहिाल याबाब  अनदुानी  सींस्थाींचा खी  पासणी विभागीय 
उपसींचा खाली, क्रीडा ि यिुी सेिा, अमलाि ी याींचा खमेाफण   ीलण्या  येिनू 
याबाब चा खा अहिाल सादल ीलण्या  आला आहे ीाय, असल्यास अहिालाचा खे 
ननषीिण ीाय आहे , 
(३) असल्यास, याबाब  र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, त्या  ीाय 
आढळून आले ि त्यानसुाल ्यायामर्ाळा बाींधीाम ि सादहत् य िा्प अनदुान 
मींजूल ीलण् या  अननयशम  ा ि गलैिीाल ीलणा-या सींबींधी ाींिल ीोण ी 
ीालिाई ीेली  िा ीलण् या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ?  
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे ाले नाही. 
(२) ि (३) उपसींचा खाली, क्रीडा ि यिुी सेिा, अमलाि ी विभाग, अमलाि ी 
याींनी वजल्हा क्रीडा अधधीाली, बलुढाणा याींचा खदेिाले ्यायामर्ाळा बाींधीाम ि 
्यायाम सादहत्य याीरल ा अनदुान वि ली  ीलण्या  आलेल्या सींस्थाींचा खी 
 पासणी ीरुन ददनाींी २२.०६.२०१८ च्या पिान्िये अहिाल क्रीडा 
सींचा खालनालयास सादल ीेला आहे. त्याअनिुींगाने  पासणी दलम्यान ज्या १८ 
सींस्थाींनी अनदुानाचा खा गलैिापल ीेला आहे त्या सींस्थाींना मींजूल अनदुान लक्ीम 
्याजासह िसलु ीलणेबाब   सेचा ख ्यायाम सादहत्य असनू िापल न ीेलेल्या 
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१६ सींस्थाींना ्यायाम सादहत्याचा खा िापल ि ्यायामर्ाळा सरुु ीलणेबाब  
वजल्हा क्रीडा अधधीाली, बलुढाणा याींच्यामाफण   नो्ीसा देण्या  आलेल्या 
आहे . 
(४) िश्न उद् ाि  नाही. 

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

शालाथय सेिा प्रणालीमद ये शशक्षिाांच ेनाि समाविष्ट्ट  
िरण्याबाबतच ेप्रस्ताि 

  

(५०) *  ११७३४७   अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािस र (पनिेल), श्रीमती 
मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), िॅप्टन आर.तशमल 
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), श्री.अबस आजमी 
(मानेसदय शशिाजीनगर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), प्रा.िषाय गायििाड 
(धारािी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेे  (मालाड पजश्चम), 
श्री.नसीम ेान (चाांददिली), श्रीमती तनमयला गावित (तगतपसरी), अॅड.यशोमती 
ठािस र (ततिसा), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपसरी), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खा ाुलासा ील ील ीाय  - 
(१) लाज्या ील र्ालाथण सेिा िणालीमध्ये नाि समाविष् ीलण्याबाब चा ख े
अनेी शर्क्षीाींचा खे िस् ाि िलींत्रब  असनू त्या ील मुींबई विभागा ील समुाले 
दोनर्हूेन अधधी शर्क्षी एी ििाणपासनू विनािे न ीाम ीरल  असल्याचा खी 
बाब माहे मे २०१८ लोजी िा त्यासमुालास ननदर्णनास आली आहे, हे ाले आहे 
ीाय, 
(२)  सेचा ख  अनदुानन  शर्क्षी ि शर्क्षीे ल ीमणचा खाऱयाींना  र्ालाथण िणालीच्या 
दरुुस् ीच्या नािाााली ग  ५ मदहने िे न  अदा ीेल ेनसल्याचा ख े ददनाींी ११ 
एविल, २०१८ लोजी िा त्यासमुालास ननदर्णनास आले, हे ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, र्ालाथण क्रमाींीाचा ख े िस् ािाींिल ननणणय घेण्यासाठी शर्क्षण 
सींचा खालीाींीडून ददलींगाई हो  आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
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(४) असल्यास, सदल िस् ाि ननीाली ीाढण्याबाब  र्ालेय शर्क्षण विभागाने 
ननदेर् देऊनही अदयापपयां  ीोण ाही ननणणय न होण्याचा खी ीालणे ीाय 
आहे , 
(५) असल्यास, याबाब  र्ासनाने चा खौीर्ी ीेली आहे ीाय, त्या  ीाय 
आढळून आले ि त्यानसुाल सदल शर्क्षीाींचा खे िलींत्रब  िस् ाि  ा डीने ननीाली 
ीाढण्याबाब  ीोण ी ीायणिाही ीेली िा ीलण्या  ये  आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) ि (२) हे ाले आहे. 
(३) हे ाले नाही. 
(४) र्ालाथण आयडी देण्याबाब चा खे एीूण २७८४ िस् ाि िाप्  झाले असनू 
२०५४ िस् ािाींचा खी छाननी ीलण्या  येऊन ८७५ िस् ािास मान्य ा देण्या  
आली आहे. उिणरल  िस् ािािल ीायणिाही सरुु आहे. िस् ािाींचा खी सींख्या मोठया 
िमाणा  असल्यामळेु  सेचा ख परलपणूण िस् ाि िाप्  हो  नसल्यामळेु विलींब 
हो  आहे. 
(५) िलींत्रब  िस् ािािल ीायणिाही ीलण्यासाठी ददनाींी २८.२.२०१८ च्या र्ासन 
ननणणयान्िये विर्िे ीृ ी दलाचा खी स्थापना ीलण्या  आली आहे.  सेचा ख 
माध्यशमी ि उच्चा ख माध्यशमी सींचा खालनालयाीड े िलींत्रब  असलेल्या 
िस् ािाचा खी सींख्या विचा खाला  घेऊन ददनाींी २२.५.२०१८ च्या र्ासन ननणणयान्िये 
अन्य शर्क्षण सींचा खालीाींीड ेिस् ाि विभागनू देण्या  आले आहे . त्यानसुाल 
ीायणिाही सरुु आहे. 
(६) िश्न उद् ाि  नाही. 

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

विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागपसर.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
मुद्रणपिूण सिण िकक्रया महालाषर विधानमींडळ सधचा खिालयाच्या सींगणी यींिणेिल 

मुद्रण  र्ासीीय मध्यि ी मुद्रणालय, नागपूल. 


