
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि २० नोव्हेंबर, २०१८ / िाति िि २९, १९४० (शिे) 
  
(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि यिुि िल्याण, 

उच् च ि िांत्र शशक्षण, मराठी भाषा, 
साांस्िृतिि िायि, अल्पसांखयाांि वििास ि 
िक्फ मांत्री 

 

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

(३) पयाििरण मांत्री 
(४) पाणीपरुिठा ि स् िच् छिा मांत्री 

  

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ९० 
------------------------------------- 

  

िें द्र शासनाने समग्र शशक्षा अशभयानासाठी आराखडा मांजूर िेल्याबाबि 
  

(१) * ४४६२० श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफि  भाई धगरिर, श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील विविध शकै्षणिक कमतरतिेर मात करीत कें द्र शासनाने समग्र 
शशक्षा अशियानासाठी २ हजार ४८१ को्ी ९४ लाखाींचा आराखडा मींजूर केला 
असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ च्या ततसऱ् या आठिड्यात तनदशशनास आल,े हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, राज्यात अनेक िर्ाशत शासकीय अनदुातनत प्राथशमक ि उच्च 
प्राथशमक शाळाींमध्ये मोठी िाढ झाली असली तरी या शाळाींमधील शशक्षकाींची 
सींख्या कमी झाल्याचे तनरीक्षि नोंदविण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, समग्र शशक्षा अशियानाचा आराखडा मींजूर करताना कें द्र 
शासनाने राज्य शासनाला ददलेल्या विशरे् सचूनाींच्या अनरु्ींगाने शासनाने 
कोिती कायशिाही केली, तसेच सदर सचूनाींमध्ये काही जजल्हयाींच्या 
कामकाजात सधुारिा करण्याच्या ि विशरे्त: मुींबई उपनगराच्या शासकीय 
शाळाींचा शकै्षणिक दजाश कमी झाल्याचे साींगण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, पालघर, नाशशक ि नींदरुबार येथे अपिूाशिस्थेत असलेली 
मलुीींची िसततगहेृ बाींधून पिूश करािीत ि दजदेार शशक्षिाच्याबाबतीत काही 
जजल्हे मागास असनू िार्ा विर्यात मागे पडलेल्या गोंददया, यितमाळ, 
चींद्रपरू, िधाश ि मुींबई उपनगरे या जजल्हयाींसह गणितात मागे असिाऱ् या 
जालना, यितमाळ, चींद्रपरू आणि मुींबई उपनगरातील शाळाींच्या गिुित्ता 
विकासासाठी विशरे् िर देण्याच्या सचूना ददल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१), (२), (३) ि (४) हे खरे आहे. 
(५) कें द्र शासनाने नोंदविलले्या तनरीक्षिाच्या अनरु्ींगाने आिश्यक कायशिाही 
करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

राज्यािील अनुदानास पात्र शाळाांना अनुदान देण्याबाबि 
  

(२) * ४४५८२ श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.दत्िात्रय 
सािांि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) शासन आदेशाप्रमािे २०% अनदुान वितरीत केलेल्या शाळाींना पढुील 
्प्पा देण्याबाबत शासनस्तरािर काय कायशिाही करण्यात आली आहे, 
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(२) असल्यास, अनदुानास पात्र ठरिनू मींत्रालय स्तरािर सादर झालेल्या परींत ु
शासन आदेश तनगशशमत न झालेल्या प्राथशमक, माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक 
शाळाींच्या यादया घोवर्त करून अनदुानासाठी आर्थशक तरतदु करण्याबाबत 
शासनाने कायशिाही केली आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सन २०१२-१३ मध्ये 
तनकर् पिूश करीत असलेल्या अनदुातनत शाळेत देण्यात आलेल्या िगश 
तकुड्याींना पाच िर्ाशचा कालािधी पिूश झाल्यामळेु िेतन अनदुान देण्याबाबत 
कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े : (१) मींत्रत्रमींडळाच्या ददनाींक ३० ऑगस््, २०१६ च्या 
बठैकीतील तनिशयानसुार शासन तनिशय, ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ अन्िये 
अनदुान सतू्रामध्ये सधुारिा करण्यात आली असनू पात्र शाळाींना शासनाच्या 
पढुील आदेशापयतं सरसक् २० ्क्के प्रमािे अनदुान अनजु्ञेय करण्यात 
आले आहे. 
(२) आिश्यक कायशिाही सरुु आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् िित नाही. 
 

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

राष्ट्रसांि िुिडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर येथील  
शारररीि शशक्षण विभागाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

  

(३) * ४४६९८ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरसींत तकुडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपरू येथे शारररीक शशक्षि 
वििागात ब्लेझर ि रॅक सु्  खरेदी करण्यात आले असनू सदर खरेदी ही 
तनविदेच्या मागिीनसुार खरेदी करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर खरेदी मळु बाजारिािाच्या ककीं मतीपेक्षा दपु्ीच्या िािाने 
खरेदी करण्यात आली असनू याबाबत शशक्षि सींचाशलका डॉ.कल्पना जाधि 
याींना स्पष्ीकरि मार्गतले असता त्याींनी त े ददले नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सींबींर्धत दोर्ीींविरुध्द 
कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े : (१), (२) ि (३) हे अींशतः खरे आहे. प्रकरिी नमदू 
खरेदीसाठी ई-तनविदा मागविण्यात आल्या होत्या. तथावप, सदर तनविदा 
प्रकिया पिूश करण्यात आली नसल्याच े विद्यापीठ खरेदी सशमतीने आक्षेप 
घेतला असनू सींबींर्धताींकडून खुलासा मागविण्यात आलेला आहे. सदर खलुासा 
प्राप्त झाला असनू त्यािर विद्यापीठस्तरािर तनिशय घेण्याची प्रकिया सरुु 
आहे.  
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

घािि िचरा तनयािि िरणाऱ्या उद्योगाांिर िारिाई िरण्याबाबि 
  

(४) * ४४४४० श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनिेि िटिरे, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय 
पयाििरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य प्रदरू्ि तनयींत्रि मींडळाच्या पाहिीत घातक कचरा तनयाशत 
करिाऱ्या राज्यातील ५८७२ उद्योगाींना प्रदरू्ि तनयींत्रि मींडळाने ददनाींक २० 
सप् े्ंबर, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास नो्ीसा पाठविल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त उद्योगाींनी शासनाकड ेखुलासा केला आहे काय, तसेच 
सदर घातक कचऱ् याची विल्हेिा् न लाििाऱ् या ि योग्य प्रकि या न करिाऱ् या 
ककती उद्योगाींिर शासनाने कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.रामदास िदम : (१) ि (२) घातक कचरा तनयाशत करिाऱ्याींकरीता 
महाराषर प्रदरू्ि तनयींत्रि मींडळाकडून परिानगी देण्यात येत नाही. तथावप, 
घातक ि इतर कचरा (व्यिस्थापन ि शसमापार िाहतकू) तनयम, २०१६ नसुार 
घातक कचऱ्याींची विल्हेिा् न लाििाऱ्या एकूि ३१४ उद्योगाींना खुलासा, 
कारिे दाखिा, प्रस्तावित तनदेश इत्यादी आदेश बजािण्यात आले आहेत.  
(३) प्रश्न उद् िित नाही. 

----------------- 
  
राज्यािील शशधापत्रत्रिाधारि धान्यापासून िांधचि राहि असल्याबाबि 

  

(५) * ४४४१७ श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा 
आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शशधापत्रत्रकाधारकाींचा डे् ा डडजी्ल करताना नव्याने आलेल्या 
‘िन ्ाईम पासिडश’ (ओ्ीपी) बेस्ड प्रिालीमळेु शकेडो कु्ुींबाींना स्िस्त धान्य 
दकुानाच्या धान्यापासनू िींर्चत रहािे लागत आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) तसेच शासनाने िकुबळी होि ू नये याकरीता गररबाींसाठी अींत्योदय ि 
अन्नसरुक्षा योजना सरुु केली परींत ु शासनाने शशधापत्रत्रका आधारशी शल ींक 
झाल्याशशिाय धान्य देऊ नये, असे धोरि अिलींबविले असल्याने अनेक 
गररब कु्ुींबाींिर उपासमारीची िेळ आली असनू जयपरू (ता.मोताळा, 
जज.बलुढािा) येथील दोन शतेकऱ् याींचा िकूबळी झाल्याचे तनदशशनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्याच्या अन्न, धान्य ि नागरी परुिठा वििागाचा डडजी्ल 
डे् ा कें द्र शासनाने नेमलेल्या एजन्सीमार्श त पनु्हा अद्ययाित करण्याची 
प्रकिया काही मदहन्याींपिूी सरुु करण्यात आली होती, मात्र शहरातील अनेक 
शशधापत्रत्रकाधारकाींची नािे गहाळ झाल्याच्या तिारी वििागाच्या विविध 
झोनमध्ये शशधापत्रत्रकाधारकाींनी ददल्या असनू शासन याकड े दलुशक्ष करीत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाच्या प्राधान्य ग्ात असनू अनेक 
शशधापत्रत्रकाधारकाींच्या अडचिी, तिारी ि अजश करुनही दरू झाल्या नसल्याने 
अनेक गरीब कु्ुींबाींना गेल्या ८ मदहन्याींपासनू स्िस्त धान्य दकुानातनू धान्य 
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शमळिे बींद झाले आहे तसेच ओ्ीपी प्रिालीमळेु नागपरू मधील विविध 
झोनमध्ये शशधापत्रत्रका सींबींर्धत कामाींचे अजश प्रलींत्रबत असल्यामळेु प्राधान्य 
ग्ातील कु्ुींबाींना धान्यापासनू िींर्चत रहािे लागत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उपरोक् त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन शशधापत्रत्रकाधारकाींना 
स्िस्त धान्य दकुानातनू धान्य शमळण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही.  
(५) प्रश्न उद् िित नाही. 
(६) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

ददहसर, मुांबई येथील “रुस्िमजी टूपसि” या इांग्रजी माध्यमाच्या 
विनाअनुदातनि शाळेने शुल्िाि िाढ िेल्याबाबि 

  

(६) * ४४१६६ श्री.विलास पोिनीस, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफि  भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.जनादिन चाांदरूिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ददहसर, मुींबई उपनगरातील “रुस्तमजी ्ूपसश” इींग्रजी माध्यमाच्या 
विनाअनदुातनत शाळेने तनयमबाहय शलु्क आकारिी केली असनू ज े पालक 
िेळेत शलु्क िरिार नाहीत त्याींच्याकडून मदहन्याला रुपये १०० दींड िसलू 
केला जात आहे, तसेच पालकाींकडून ५० हजार रुपयाींचे डोनेशनही घेतले जात 
असल्याचे ददनाींक ३० जुल,ै २०१८ रोजी िा त्यासमुारास तनदशशनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त शाळेने इयत्ता १ लीच्या शलु्काची िाढ करण्याची 
परिानगी पालक ि शशक्षक सींघ्नेच्या बठैकीत घेतली असतानाही प्रत्यक्षात 
ही शलु्किाढ तनयमबाहय पध्दतीने बालिाडी, इयत्ता दसुरी ि पाचिीलाही 
लाग ू केल्याने या अन्यायकारक शलु्किाढीच्या तनर्धेाथश स्थातनक 
लोकप्रतततनधी याींच्या नेततृ्िाखाली विद्याथांच्या पालकाींनी ि स्थातनक 
जनतनेे ददनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास शाळा 
प्रशासनाविरुध् द आींदोलन केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शशक्षि अर्धकाऱ्याींनी सादर केलले्या चौकशी 
अहिालानसुार शाळा व्यिस्थापनाने १५ ्क्क्यापेक्षा अर्धक शलु्किाढ केली 
असनू, सदर शलु्किाढ करताना तनयामक सशमतीकड े प्रस्ताि सादर केला 
नसल्याची, तसेच शलु्क तनयींत्रि कायद्याचे उल्लींघन करुन इयत्ता १ ली ची 
शलु्किाढ एका िर्ाशत ४० ्क्क्याींपेक्षा जास्त केली असल्याचे तनदशशनास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन तनयमबाहय शलु्क 
िाढ करून विद्यार्थयांची ि त्याींच्या पालकाींची र्सििूक करिाऱ्या शाळेच्या 
प्रशासनाविरुध्द कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) याबाबतच्या तिारी प्राप्त झालेल्या आहेत. 
(२) पालकाींनी शाळा प्रशासनाविरुध्द आींदोलन केले आहे. 
(३) ि (४) शलु्क तनजश्चतीचा प्रस्ताि तनयामक सशमतीकड े सादर 
करण्याबाबत अर्धतनयमात तरतदू नाही. शलु्किाढीविरुध्द वििागीय शलु्क 
तनयामक सशमतीकड ेअपील करता येत.े 
(५) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

राज्याि िक्फ मांडळाच्या सदस्याांनी िक्फ अधधतनयमाच्या 
 िरिूदीांचा भांग िेल्याबाबि 

  

(७) * ४४१९२ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय िक्फ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात िक्र्च्या जमीन गरैव्यिहाराप्रकरिी िक्र् अर्धतनयम, १९९५ 
मधील तरतदुीींचे उल्लींघन झाल्याने िक्र्च्या सदस्याींविरोधात दखलपात्र ि 
अजामीनपात्र र्ौजदारी गनु्हे नोंदविण्याचे आदेश शासनाने ददनाींक        
२० सप् े्ंबर, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी ककती जिाींिर कोित्या कलमान्िये गनु्हे 
दाखल करण्यात आले आहे, तसेच िक्र् बोडाशच्या सदस्याींमध्ये काही 
विद्यमान लोकप्रतततनधीींचा समािेश आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सींबींर्धत दोर्ीींविरुध्द 
कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) होय.  
(२) होय, महाराषर राज्य िक्र् मींडळाच्या सदस्याींनी अतनयशमतता 
केल्यासींदिाशत शासनाकड ेप्राप्त झालले्या तिारीची बारकाईने तपासिी केली 
असता िक्र् मींडळाच्या आजी/माजी सदस्याींचे ितशन हे सींबींर्धत िक्र्ाींच्या 
दहतास बाधक ठरिारे असल्याचे तसेच सदर सदस्याींकडून िक्र् अर्धतनयम, 
१९९५ मधील विविध तरतदुीींचा िींग केल्याचे सकृतदशशनी ददसनू आले. 
त्यामळेु शासनाच्या मान्यतनेे सदर सदस्याींविरुध्द र्ौजदारी गनु्हा दाखल 
करण्याबाबत ददनाींक १४/०९/२०१८ च्या शासन पत्रान्िये महाराषर राज्य िक्र् 
मींडळास सचूना ददलेल्या आहेत. सींबींर्धत सदस्याींविरुध्द र्ौजदारी गनु्हा 
दाखल करण्याची कायशिाही करण्यात येत असल्याचा अहिाल महाराषर राज्य 
िक्र् मींडळाने सादर केला आहे. 
(३) िक्र् मालमत्ताींच्या दहतास बाधा पोहचवििाऱ्या ि िक्र् अर्धतनयम, 
१९९५ मधील विविध तरतदुीींचा िींग करिाऱ्या एका सदस्याविरुध्द शासनाने 
कायशिाही केलेली असनू सदर सदस्यास ददनाींक २५/१०/२०१८ च्या शासन 
अर्धसचून्िये महाराषर राज्य िक्र् मींडळाच्या सदस्य पदािरुन काढून 
्ाकण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

----------------- 
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षरांगाबाद येथे ‘’स्िुल ऑफ आकिि टेक्चर” सुरु िरणेबाबि 
  

(८) * ४४९६१ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
४१७६९ ला ददनाांि ९ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभािि 
सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील     
काय :- 
(१) औरींगाबाद येथे स्कुल ऑर् आककश ्ेक्चर (स्पा) स्थापन करण्यासाठी 
ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१४ रोजी िा त्यासमुारास विधीमींडळात घोर्िा 
करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औरींगाबाद येथे विधी विद्यापीठाच्या उद्घा्न समारींिात 
मा.मखु्यमींत्री महोदयाींनी औरींगाबाद येथ े लिकरच स्कुल ऑर् आककश ्ेक्चर 
सरुु केले जाईल अशी घोर्िा ददनाींक ९ डडसेंबर, २०१७ रोजी िा त्यासमुारास 
केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन उक्त घोर्िेनसुार 
औरींगाबाद येथ े स्कुल ऑर् आककश ्ेक्चर (स्पा) सरुु करण्याबाबत कोिती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) होय. 
(२) मा.मखु्यमींत्री महोदयाींनी विधी विद्यापीठाचे ददनाींक ९ डडसेंबर, २०१७ 
रोजी उद्घा्न केल े आहे. मात्र सदर समारींिात औरींगाबाद येथे लिकरच 
स्कुल ऑर् आककश ्ेक्चर सरुु केले जाईल याबाबतच्या आश्िासन/ 
घोर्िेबाबतचा सींदिश उपलब्ध नाही.  
(३) प्रस्ततु प्रकरिी कें द्र शासनास स्मरि करण्यासाठी प्रधान सर्चि, उच्च ि 
तींत्र शशक्षि याींचेस्तरािर ददनाींक ०८ सप् े्ंबर, २०१५ आणि अपर मखु्य 
सर्चि, उच्च ि तींत्र शशक्षि याींचसे्तरािर, ददनाींक १० ऑगस््, २०१७ ि 
ददनाींक २९ जानेिारी, २०१८ रोजी अधशशासकीय पत्र पाठविण्यात आलले े
आहे.  
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 अपर मखु्य सर्चि, उच्च ि तींत्र शशक्षि वििाग याींच्या ददनाींक     
२९ जानेिारी, २०१८ च्या पत्राच्या अनरु्ींगाने विशरे् सर्चि (तींत्र शशक्षि), 
मनषुयबळ विकास मींत्रालय, िारत सरकार याींनी ददनाींक १५ रे्ब्रिुारी, २०१८ 
रोजीच्या पत्रान्िये मा.वित्त मींत्री, िारत सरकार याींनी ददनाींक १ रे्ब्रिुारी, 
२०१८ रोजी त्याींच्या अथशसींकल्पीय िार्िामध्ये देशात २० (२ New full-
fledged SPA’s and १८ new SPA’s as part of well-established 
IITs/NITs/CU’s) निीन स्कूल ऑर् प्लॅतन ींग ॲण्ड आककश ्ेक्चर सरुू 
करण्याबाबत घोर्िा केली असल्याचे ि त्यानरु्ींगाने कें द्र शासनस्तरािर 
कायशिाही सरुू असल्याबाबत अिगत केलेले आहे.  
 तसेच, प्रकरिी कें द्र शासनास स्मरि करण्यासाठी सर्चि, उच्च ि 
तींत्र शशक्षि याींचेस्तरािर ददनाींक ०९ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी अधशशासकीय पत्र 
पाठविण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

शशिडी, मुांबई येथे चायनीज खाद्यपदाथि पुरविणाऱ्याांविरुध्द  
िारिाई िरण्याबाबि 

  

(९) * ४४८११ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शशिडी, मुींबई येथ ेचायनीज खाद्यपदाथांच्या गाड्याींिर रोग् आणि 
दवूर्त दजाशचे र्चकन परुविले जात असल्याचे अन्न ि और्ध प्रशासनाने 
केलेल्या कारिाईनींतर माहे ऑगस््, २०१८ च्या दसुऱ्या सप्ताहात तनदशशनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चायनीज खाद्यपदाथांच्या गाड्याींिर दवूर्त खाद्यपदाथश सिश 
तनयमाींचे उल्लींघन करुन विकले जात असनू त्यािर कोित्याही प्रकारची 
कारिाई होत नसल्याचे तनदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन रोग् आणि दवूर्त 
र्चकन परुवििाऱ्याींविरुध्द कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीश बापट : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) उक्त प्रकरिी चौकशी करुन दोन व्यजक्तींविरुध्द मा.अततरीक्त मखु्य 
महानगर दींडार्धकारी याींच े न्यायालयात ख्ला (ि.४६००३००/एस/डब्ल/ु१८) 
दाखल करण्यात आला आहे. 
 तसेच अन्न ि और्ध प्रशासनामार्श त मुींबई शहरात चायनीज अन्न 
पदाथश वििी करिाऱ्या आस्थापनाींची तपासिी मोदहम राबविण्यात आली 
असनू एकूि ५६ तपासण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यापकैी उल्लींघन 
आढळलेल्या २६ प्रकरिी १,४८,५००/- तडजोड शलु्क िसलू करण्यात आले 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याबाबि 
  

(१०) * ४४०७६ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफि  भाई 
जगिाप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.िजाहि शमझाि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुािणी, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
४१४७२ ला ददनाांि ९ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभािि 
सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) मागील अनेक िर्ाशपासनू मसु्लीम समाजाला आरक्षि देण्याच्या 
मागिीिर ि शासनाच्या विचाराधीन असलले्या प्रस्तािािर तनिशय घेण्यात 
आला आहे काय, त्या तनिशयाचे स्िरुप काय आहे, 
(२) तसेच मसु्लीम समाजास आरक्षि जाहीर करािे या न्याय मागिीसाठी 
परििी जजल्हयातील मसु्लीम समाज बाींधि ि इतर समाज बाींधिानी त्याींना 
पाठबळ देत विविध मागाशने आींदोलन करून सन २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान 
शासनाचे लक्ष िेधले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मसु्लीम समाजास आरक्षि देण्याबाबत परििी जजल्हयात 
करण्यात आलेल्या उपाययोजनाबाबतची सविस्तर मादहती काय आहे, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन मसु्लीम समाजास 
आरक्षि देण्याबाबत तसेच इतर मागण्या मान्य करण्याबाबत कोिती 
कायशिाही िा उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) होय. 
 सामान्य प्रशासन वििागाच्या ददनाींक ०९/०७/२०१४ च्या 
अध्यादेशाद्िारे मसु्लीम समाजास (विशरे् मागासप्रिगश) ५% आरक्षि देण्याचा 
तनिशय घेण्यात आला आहे. तथावप, सद्य:जस्थतीत प्रकरि न्यायप्रविष् आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) आरक्षिाची बाब ही सींपिूश राज्यासाठी लाग ू आहे. सबब, परििी 
जजल्हयासाठी स्ितींत्र उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. 
(४) सामान्य प्रशासन वििागाच्या ददनाींक ०९/०७/२०१४ रोजीच्या 
अध्यादेशानसुार मसु्लीम (विशरे् मागासप्रिगश) समाजासाठी नोकरीमध्ये ि 
शकै्षणिक सींस्थामध्ये प्रिेशासाठी ५ ्क्के आरक्षि देण्यात आल े होत.े 
याबाबत मा.उच्च न्यायालयात यार्चका दाखल करण्यात आल्या आहेत. 
मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक १४/११/२०१४ रोजी या प्रकरिी अींतररम तनिशय 
ददला आहे. सदर अींतररम आदेशाद्िारे शासकीय ि अनदुातनत शकै्षणिक 
सींस्थेमध्ये प्रिेशासाठी ददलेले आरक्षि अबार्धत ठेिण्यात आलेले आहे. परींत ु
खाजगी विनाअनदुातनत सींस्थामधील प्रिेश ि शासकीय सेिेतील िरतीसाठी 
ददलेल्या आरक्षिाला स्थर्गती ददली आहे. सदर अध्यादेशाच े ददनाींक 
२३/१२/२०१४ पयतं कायद्यात रुपाींतर न झाल्याने अध्यादेश व्यपगत झाला 
आहे. तथावप, ददनाींक ०९/०७/२०१४ त े ददनाींक २३/१२/२०१४ या काळातील 
शासकीय तसेच अनदुातनत शकै्षणिक सींस्थामधील प्रिेश अबार्धत ठेिण्यात 
आलेले आहेत. तसेच ददनाींक ०९/०७/२०१४ त े ददनाींक १४/११/२०१४ या 
दरम्यानच्या काळातील शासकीय सेिेत झालेल्या तनयकु्त्या अबार्धत राहिार 
आहेत. सध्या सदर प्रकरि न्यायप्रविष् आहे. तसेच इतर दोन मागण्या 
खालीलप्रमािे आहेत :- 

१) परििी जजल्हा अल्पसींख्याक जजल्हा असनू मौलाना आझाद 
महामींडळास शासनाने तनधी उपलब्ध करुन द्यािा. 
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  मौलाना आझाद आर्थशक विकास महामींडळाला सींपिूश 
राज्यासाठी िागिाींडिल म्हिून शासनामार्श त सन २०१७-१८ मध्ये 
रुपये २५.०० को्ी तनधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. तसेच 
सन २०१८-१९ करीता रुपये २५.०० को्ी तनधीची तरतदू केलेली 
आहे. 

२) प्रस्तावित अल्पसींख्याक सींरक्षि कायदा लिकरात लिकर लाग ू
करािा. 

  अजस्तत्िात असलेले प्रचशलत कायदे हे परेुसे असल्याने या 
स्िरुपाचा कायदा करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन नाही. 

(५) प्रश्न उद् िित नाही. 
----------------- 

  
मोखाडा (जज.पालघर) िालुक्याि शालेय पोषण  

आहाराि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 
  

(११) * ४४८८८ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.खिाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड,े श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.रामराि िडिुि,े श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोखाडा (जज.पालघर) तालकु्यातील जजल्हा पररर्देच्या डोल्हारा कें द्र 
शाळेतील मखु्याध्यापकाींकडून शालेय पोर्ि आहारात गरैव्यिहार करण्यात 
आल्याचा प्रकार माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तद्नसुार सदर शाळेतील मखु्याध्यापकािर कोिती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
 
 



14 

श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरिाची चौकशी करण्यात आली असनू चौकशीमध्ये दोर्ी 
आढळलेल्या मखु्याध्यापकास तनलींत्रबत करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

शसांधदुगुि जजल््यािील राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेस  
 तनधी मांजूर िरण्याबाबि 

  

(१२) * ४४३६२ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शस ींधुदगुश जजल्हयातील २२८ गािाकरीता सन २०१८-२०१९ या िर्ाशसाठी 
राषरीय ग्रामीि पेयजल योजनेतनू १३४ योजना मींजूर करण्यात आल्या असनू 
त्यासाठी ३० को्ी रुपयाींच्या तनधीची तरतदू करण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मींजूर योजनेतनू शस ींधुदगुश जजल्हयातील (तालकुातनहाय) 
कोिकोित्या गािातील योजनाींची कामे हाती घेण्यात आली आहेत, तसेच 
सदरहू योजनाींच्या कामाची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 ददनाींक २९/०६/२०१८ रोजी मींजूरी देण्यात आलेल्या सन २०१८-१९ 
च्या राषरीय ग्रामीि पेयजल कायशिमाींतगशत शस ींधदुगुश जजल्हयातील २२८ 
िाड्याींकरीता १३४ योजनाींचा समािेश करण्यात आलेला आहे. मींजूर 
आराखड्याप्रमािे योजनाींची एकूि अींदाजपत्रकीय रक्कम रुपये ३०.०० को्ी 
असनू सन २०१८-१९ करीता रुपये ६.५८ को्ी खचश अपके्षक्षत आहे. 
(२) ि (३) शस ींधदुगुश जजल्हयातील आतापयतं राषरीय ग्रामीि पेयजल 
योजनेंतगशत हाती घेण्यात आलेल्या योजनाींच्या कामाची सद्य:जस्थती :-  
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तालकुा गािाचे नाि योजनेची सद्य:जस्थती 

दोडामागश 
तळेखोल गाडगीळिाडी  काम प्रगतीत 
िझरे हररजनिाडी  काम प्रगतीत 

सािींतिाडी
  
 

चराठे गािडशेते, 
िाघाचाहोंडा 

उद्भि विहीरीचे खोदकाम पिूश, उद्भिाला 
पािी कमी 

कारीिड ेिींडाऱ्याचे े्ंब  काम पिूश, पािीपरुिठा सरुु 
न्हािेली चौकेकरिाडी  

बाींधकाम पिूश, ककरकोळ काम बाकी 
माडखोल िरकोंड  
डड ींगिे धनगरिाडी  काम प्रगतीत 
िालािल गािठाििाडी  काम पिूश, पािीपरुिठा सरुु 

कुडाळ 

बाींबळुी त. हिेली 
देऊळिाडी 

उद्भि विहीर ि जलिादहनीच ेकाम 
पिूश,विहीरीच्या जागेच्या बक्षक्षसपत्रािरुन 
िाद 

तसेेबाींबड े विहीरीचे खोदकाम पिूश, जागेच्या 
िादामळेु काम बींद 

माींडकुली शगेलेिाडी उद्भि विहीर, उध्िश िादहनी ि पींपघराचे 
काम पिूश, ्ाकीच्या जागेच्या 
बक्षक्षसपत्राचा िारस तपास प्रलींत्रबत 

नेरुर त. हिेली 
समथशनगर 

अजस्तत्िातील उद्भिािरुन योजना 
प्रस्तावित असनू ्ाकीचे काम प्रगतीत 

कडािल गरुििाडी  खोदकाम प्रगतीत 
माींडकुली खालचीिाडी  जागेचा िाद 
िडगाींि ब.ुडडगाळिाडी  खोदकाम प्रगतीत 
िडगाींि ब.ु शळेििेिाडी  खोदकाम प्रगतीत 
कालेली आींगचेकरिाडी  खोदकाम प्रगतीत 
गािराई धनगरिाडी  खोदकाम पिूश 
पिदरू सािींतिाडा  काम पिूश, पािीपरुिठा सरुु 
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िेंगलुाश 

आडलेी काींबळेिीर 
होडािडकेरिाडी धुरीिाडी 

काम प्रगतीपथािर 

कोचरे रिळनाथिाडी ्ाकीचे काम पिूश उिशररत काम प्रगतीत 
िजराठ देिसिूाडी जमीन पातळीपयतंचे काम पिूश, 

पािीपरुिठा सरुु 
तळुस शलींगदाींडा काम पिूश, पािीपरुिठा सरुु 

किकिली नरडि े काम प्रगतीपथािर 

ििैििाडी 
 

नापिे गािठाििाडी, 
यादििाडी 

िौततकदृष्या काम पिूश, विद्यतु 
कनेक्शन बाकी 

एडगाींि पिारिाडी काम प्रगतीपथािर 
ततथिली आकारिाडी काम प्रगतीपथािर 
सोनाळी बौध्दिाडी काम पिूश, पािीपरुिठा सरुु 

देिगड 

गढीताम्हािे िौततकदृष्या काम पिूश, विद्यतु 
कनेक्शन बाकी 

इळये घाडीिाडी खोदकाम पिूश 
ककींजिड ेधनगरिाडी काम पिूश, पािीपरुिठा सरुु 
शमठबाींि 
 

विहीर, दाब जल िादहनी ि साठिि 
्ाकीचे काम पिूश 

मोंड गािठाििाडी उद्भि विहीर, खोदकाम पिूश 

मालिि 
चारे्खोल गािकरिाडी को श् केस 
कोळींब कातिडिाडी काम प्रगतीत 
तळगाि पेडिेिाडी  खोदकाम पिूश 

  
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

----------------- 
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राज्यािील नद्याांच ेप्रदषूण रोखण् याबाबि 
  

(१३) * ४५०४५ श्री.जयांि पाटील, आकिि .अनांि गाडगीळ, डॉ.पररणय फुिे, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफि  भाई जगिाप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.सभुाष झाांबड : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४२१०३ ला ददनाांि ९ जुल,ै २०१८ 
रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभािि सन्माननीय पयाििरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील नद्याींमध्ये कारखान्यातील प्रदवूर्त साींडपािी, केशमकलयकु्त 
पािी यािर कोितीही प्रकिया न करता प्रदवूर्त पािी नद्याींमध्ये सोडले जात 
असल्यामळेु नद्याींच्या प्रदरू्िात िाढ झाली असनू महाराषर प्रदरू्ि तनयींत्रि 
मींडळाकड े उपलब्ध असलेल्या मादहतीनसुार सन २०१५ पयतं राज्यातील 
सिाशर्धक ४९ नद्या प्रदवूर्त तर देशातील ३१७ प्रदवूर्त नदयाींपकैी २५ ्क्के 
नदया महाराषरातनू िाहत असल्याचे तनदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच कें द्र शासनाने सिेक्षि केल्यानींतर सन २०१८ मध्ये ५९ नद्या 
प्रदवूर्त असनू राज्यातील समुारे ४५ ्क्के जलप्रिाहाींमध्ये जलचराींचा श्िास 
कोंडत असल्याचे कें द्रीय जल आयोगाने (सीडब्ल्यसूी) माहे नोव्हेंबर, २०१७ 
मध्ये प्रशसध्द केलेल्या अहिालामध्ये नमदू केल्याच े माहे ऑगस््, २०१८ 
मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील ग्रामीि िागातील जनता ही बहुताींशी िजूल 
स्त्रोतािर अिलींबनू असनू पािीदेखील िेगिेगळ्या कारिाींमळेु प्रदवूर्त होऊ 
लागले आहे तसेच औद्योर्गकरि, कारखानदारी, मलैापािी ि चुकीच्या 
पध्दतीने साींडपािी व्यिस्थापन प्रामखु्याने पािी प्रदरू्िास कारिीितू ठरत 
असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१८ च्या दसुऱ् या आठिड्यात तनदशशनास आल,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, योग्य प्रकिया न करता सोडल े जािारे औद्योर्गक 
कारखान्याींचे पािी तसेच साींडपािी यामळेु महाराषरातील शमठी, गोदािरी, 
िीमा, कृषिा, उल्हास, तापी, कुीं डशलका, पींचगींगा, पनैगींगासह ४९ नद्याींतील 
पािी प्रदवूर्त झाले असल्याचे प्रदरू्ि तनयींत्रि मींडळाचे म्हििे आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(५) तसेच प्रदरू्िामळेु राज्यातील नद्याींच े अजस्तत्ि धोक्यात आले असनू 
शासनाकडून कोितचे धोरि आखले जात नसल् याने राज्यातील नदयाींच े
प्रदरू्ि रोखण्यासाठी प्रततबींधात्मक उपाययोजना आखण्याबाबत शासन 
उदाशसन असल्याची ्ीका एका जनदहत यार्चकेच्या सनुाििीच्या िेळी 
मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक ७ ऑगस््, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास करुन 
प्रततबींधात्मक उपाययोजना करण्याच ेआदेश शासनास ददलेले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तसेच 
राज्यातील नदया प्रदरू्िाबाबत आढािा घेण्यात आला आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद्नसुार राज्यातील प्रदवूर्त नदयाींच्या शधु्दीकरिाबाबत िा 
नदीतील गाळ, कचरा काढण्यासाठी तसेच नद्याींच े होिारे िाढत े प्रदरू्ि 
थाींबविण्यासाठी कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम : (१) ि (२) कें द्रीय प्रदरू्ि तनयींत्रि मींडळाने २००९ त े
२०१२ या कालािधीत केलेल्या सव्हेक्षिानसूार महाराषरातील ४९ प्रदवूर्त 
नद्याींचे पटे्ट माचश, २०१५ मध्ये जाहीर केले होत.े 

कें द्रीय प्रदरू्ि तनयींत्रि मींडळाने सन २०१६ ि २०१७ या 
कालािधीतील नद्याींच्या परृ्थथकरि अहिालािर आधाररत ५३ प्रदवूर्त नदयाींच े
पटे्ट सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये जाहीर केले आहेत. 
(३) हे अींशत: खरे आहे.  
(४) हे अींशत: खरे आहे. 
(५) होय. 
(६) राज्यातील नदी प्रदरू्िाबाबत िेळोिेळी शासनस्तरािर आढािा घेण्यात 
येऊन त्यामध्ये नदी प्रदरू्ि कमी करण्याकरीता महाराषर प्रदरू्ि तनयींत्रि 
मींडळास ि स्थातनक स्िराज्य सींस्था याींना िेळोिेळी तनदेश देण्यात येतात. 
प्रदवूर्त नद्याींचे पटे्ट कमी करण्याकरीता पढुीलप्रमािे कायशिाही करण्यात येत 
आहे. 
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• जलप्रदरू्ि कायदा, १९७४ मधील तरतदुीनसुार महाराषर प्रदरू्ि 
तनयींत्रि मींडळाकडून कारखान्याींना नदीमध्ये अप्रकियायकु्त साींडपािी 
सोडण्यास प्रततबींध करण्यात आला आहे. 

• स्थातनक स्िराज्य सींस्थाींनी त्याींचे साींडपािी व्यिस्थापन ि घनकचरा 
व्यिस्थापनाची िाींडिली खचाशतनू २५ ्क्के रक्कम राखीि ठेऊन 
याच कारिासाठी िापरिे बींधनकारक करण्यात आले आहे. 

• स्थातनक स्िराज्य सींस्थाींनी त्याींच्या साींडपािी यींत्रिा अद्ययाित 
करण्याकरीता सींबींर्धत सींस्थाींना महाराषर प्रदरू्ि तनयींत्रि मींडळाकडून 
नो्ीसा पाठविण्यात आल्या आहेत. 

• नद्याींचे प्रदरू्ि कमी करण्यासाठी कें द्र शासन परुस्कृत राषरीय नदी 
कृती योजनेची राज्यस्तरािर अींमलबजाििी करण्यात येत आहे. 
तसेच राज्य नदी सींिधशन योजना राज्यस्तरािर सरुु करण्यात आलेली 
आहे. 

• निीन गहृ प्रकल्पाींना पयाशिरि अनमुती देताना साींडपािी प्रकिया 
यींत्रिा बसवििे बींधनकारक करण्यात आले आहे. 

• साींडपािी प्रकिया यींत्रिेच्या प्रकियाकृत विसगश होिाऱ्या पाण्यासाठी 
बीओडी ि सीओडी ची मानके अर्धक कडक करण्यात आली आहेत. 
 

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

राज्यािील माध्यशमि अनुदातनि शाळाांमधील िमिचाऱ् याांच े 
भविष्ट्य तनिािह तनधी खािे सुरु िरण्याबाबि 

  

(१४) * ४५२०६ डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफि  भाई 
जगिाप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.िजाहि शमझाि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े 
श्री.सतिश चव्हाण : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४२२८८ ला ददनाांि १६ जुल,ै 
२०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभािि सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील माध्यशमक अनदुातनत शाळाींमधील ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ 
पिूी तनयकु्त कमशचाऱ् याींचे िविषय तनिाशह तनधी खात ेशशक्षिार्धकारी (माध्य.) 
ि िेतन अधीक्षक िेतनपथक (माध्य.) याींच्याकडून सरुु करण्याच े अींतररम 
आदेश मा.उच्च न्यायालयाने ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ पिूी सेिेत आलेल्या 
विनाअनदुान शाळा िगश तकुड्या तसेच अींशत: अनदुातनत शाळा ि िगश 
कायशरत शशक्षकाींना जुनी पेन्शन योजना लाग ू करण्याबाबत मा.उच्च 
न्यायालयाच्या तनिशयाप्रमािे शासनाने कायशिाही केली आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची शासनाने अींमलबजाििी 
केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन मा.उच्च 
न्यायालयाच्या आदेशाची दखल घेऊन त्याची अींमलबजाििी करण्याबाबत 
कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) होय. 
(२), (३) ि (४) प्रकरि न्यायप्रविष् आहे. 
(५) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

विदयार्थयाांच्या पाठीिरील दप्िराांच ेओझ ेिमी िरण्याबाबि 
  

(१५) * ४४६२७ आकिि .अनांि गाडगीळ, अॅड.अतनल परब, श्री.रामदास 
आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पदहली त े चौथीपयतंच्या विद्यार्थयांना त्याींच्या ियानसुार 
दप्तराींच े ओझ े अततररक्त होत असल्याने शालेय शशक्षि वििागाला ओझ े
ककमी करण्याचे तनदेश सिश शाळाींना देिनूही अद्यापही विद्यार्थयांचे ओझ े
कमी करण्यात आले नसल्याचे ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी िा 
त्यासमुारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, विद्यार्थयांच्या दप्तराचे ओझे कमी व्हािे याकरीता शासनाने 
िेगिेगळया उपाययोजना केल्या असल्या तरी मुींबई आणि उपनगरातील 
शाळेतील ४१ ्क्के विद्यार्थयांना दप्तराींच्या ओझ्यामळेु पाठदखुीचा त्रास 
असल्याचे केईएम रुग्िालयाच्या कर्जजओथेरपी वििागाने केलेल्या 
सिेक्षिातनू माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दप्तराच्या ओझ्यामळेु आढळिाऱ् या पाठदखुीच्या अभ्यासासाठी 
मुींबई उपनगरातील तीन िेगिेगळया शाळाींतील इयत्ता आठिी ि नििीत 
शशकिाऱ् या १२ त े१५ ियोग्ातील ५५५ विद्यार्थयांच ेसिेक्षि करण्यात आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पाठदखुी, साींधेदखुी, मानदखुीच्या असींख्य शारररीक तिारीचे 
विदयार्थयांचे प्रमाि िाढत असनू विदयार्थयांच्या दप्तराचे ओझे कमी 
करण्याचा तनिशय घेऊन त्याींची अींमलबजाििी शालेय प्रशासनाकडून होत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन विदयार्थयांच्या 
पाठीिरील दप्तराींचे ओझ ेकमी करण्यासींदिाशत कायशिाही करुन विद्यार्थयांच े
ओझे कमी न करिाऱ्या ि शशक्षि वििागाचे आदेश न मानिाऱ्या शाळाींिर 
कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) नाही. 
(५) ददनाींक २१ जुल,ै २०१५ रोजी विद्यार्थयांनी दप्तराच े ओझ े कमी 
कराियाच्या उपाययोजनेबाबतचा शासन तनिशय तनगशशमत करण्यात आला आहे 
ि ददनाींक ०५ नोव्हेंबर, २०१५ च्या शासन पररपत्रकान्िये सींबींर्धताींविरुध्द 
जबाबदारी तनजश्चत करण्याबाबत नमदू करण्यात आल े आहे. तसेच या 
तनिशयाच्या अनरु्ींगाने क्षते्रत्रयस्तरािरून सतनयींत्रि करण्यात येत.े 
(६) प्रश्न उद् िित नाही. 

----------------- 
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पालघरपासून शसांधदुगुिपयांिच्या समुद्रािील प्रदषूण रोखण्याबाबि 
  

(१६) * ४४८७८ अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.हेमांि टिल,े श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय पयाििरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघरपासनू शस ींधदुगुशपयतंच्या खोल समदु्रात स्थातनक मजच्िमार 
मासेमारी करीत असनू खाडीककनारी िाहून येिाऱ्या प्लाजस््क आणि 
थमोकोलमळेु शहरातील पारींपाररक मासेमारी व्यिसाय धोक्यात आल्याने 
मजच्िमाराींिर उपासमारीची िेळ आल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ च्या दसुऱ्या 
सप्ताहात तनदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी जलप्रदरू्ि करिाऱ्या रासायतनक कारखान्याींसह 
सींबींर्धत घ्काींिर कारिाई करण्याची मागिी मजच्िमाराींनी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले तद्नसुार समदु्र ि खाडीत आढळिाऱ्या प्लाजस््क, 
थमोकोल तसेच रासायतनक कचऱ्याला आळा घालण्याकरीता कोिती 
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) होय, चौकशीमध्ये दोर्ी आढळून आलेल्या कारखान्याींिर कारिाई 
करण्यात आली आहे. 
 महाराषर प्लाजस््क ि थमोकोल अविघ्नशशल िस्त ु अर्धसचूना, 
ददनाींक २३ माचश, २०१८ ि सधुाररत अर्धसचूना ददनाींक ११ एवप्रल, २०१८ ि 
ददनाींक ३० जून, २०१८ अन्िये जारी केली आहे. 
 या अर्धसचूनेची प्रिािी अींमलबजाििी करण्यासाठी, महानगरपाशलका 
ि नगरपाशलकाींना तनदेश देण्यात आलेले आहेत. 
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 महाराषर प्रदरू्ि तनयींत्रि मींडळाने प्लाजस््क अर्धसचूनेच्या प्रिािी 
अींमलबजाििीच्या अनरु्ींगाने, स्थातनक स्िराज्य सींस्थाींसोबत विशरे् मोदहम 
हाती घेण्यात आली होती ि त्याप्रमािे दोर्ीींिर कारिाई करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

पालघर जजल््याि बेिायदा माध्यशमि शाळा सुरु असल्याबाबि 
  

(१७) * ४५१३८ श्री.रवि ांद्र फाटि, अॅड.अतनल परब, श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जजल्हयात समुारे १९० बेकायदा माध्यशमक शाळा सरुु असल्याचे 
माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू बेकायदा शाळाींविरुध्द तथेील सामाजजक कायशकत्यांनी 
तसेच पालकाींनी पालघर जजल्हा पररर्देचे शशक्षिार्धकारी याींच्याकड े तिारी 
देऊनही कोितीच कारिाई झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानुसार सींबींर्धत दोर्ीींविरुध्द कोिती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े : (१) पालघर जजल्हयात समुारे ६९ अनर्धकृत माध्यशमक 
शाळा सरुू असल्याचे तनदशशनास आले आहे. 
(२) ि (३) बालकाींचा मोर्त ि सक्तीच्या शशक्षिाचा अर्धकार अर्धतनयम, 
२००९ ची प्रिािी अींमलबजाििी करण्याच्या अनरु्ींगाने शासनाच्या ददनाींक   
३ डडसेंबर, २०१२ च्या अर्धसचूनेनसुार अनर्धकृत शाळेिर कारिाई 
करण्याबाबत सक्षम प्रार्धकाऱ् याींना प्रार्धकृत केले आहे. अनर्धकृत शाळेत 
प्रिेश घेऊ नये यासाठी अनर्धकृत शाळाींची यादी ितशमानपत्रात प्रशसध्द  
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करण्यात येत.े तसेच अनर्धकृत शाळेिर तात्काळ कारिाई करण्याचे तनदेश 
सिश शशक्षि तनरीक्षक/शशक्षिार्धकारी याींना देण्यात आले आहेत. अनर्धकृत 
शाळा बींद झाल्यानींतर विद्यार्थयांचे नजजकच्या मान्यताप्राप्त शाळेत 
समायोजन करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

 

राज्यािील विज्ञान ितनष्ट्ठ महाविद्यालयाांना  
बायोमेरीि पध्दिीचा अिलांब िरण्याबाबि 

 
  

(१८) * ४४४६१ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील पाच प्रमखु शहरातील म्हिजचे मुींबई, पिेु, नाशशक, नागपरू 
ि औरींगाबाद येथील विज्ञान कतनषठ महाविद्यालयाींना माहे जून, २०१८ 
पासनू बायोमेरीक पध्दतीचा अिलींब करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िरील पाच प्रमखु शहरातील अशा महाविद्यालयाची सींख्या 
ककती ि बायोमरेीक पध्दतीचा अिलींब करिाऱ्या महाविद्यालयाींची सींख्या 
ककती,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी कतनषठ महाविद्यालयास सचूना देिनूसधु्दा 
सदर पध्दतीची अींमलबजाििी न करिाऱ्या कतनषठ महाविद्यालयाींच्या 
मान्यता रद्द करण्यात येिार आहेत काय,  
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद िािड े: (१) होय. 
(२) मुींबई, पिेु, नाशशक, नागपरू ि औरींगाबाद या पाच शहरामध्ये विज्ञान 
शाखेची एकूि ८३० कतनषठ महाविद्यालये आहेत. त्यापकैी ५३० कतनषठ 
महाविद्यालयाींनी बायोमेरीक पध्दतीचा अिलींब केला आहे. 
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(३), (४) ि (५) बायोमेरीक पध्दतीचा अिलींब न करिाऱ्या कतनषठ 
महाविद्यालयाींबाबत पढुील कायशिाही करण्यात येत आहे. 

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

यििमाळ जजल््यािील शालेय पोषण आहाराि 
 तनिृष्ट्ट दजािच ेधान्य शमळि असल्याबाबि 

 

  

(१९) * ४४२९१ डॉ.िजाहि शमझाि, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.हररशस ांग राठोड, डॉ.सधुीर िाांबे, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यितमाळ जजल्हयात शालेय पोर्ि आहार योजनेंतगशत गजुरातमधून 
परुिठा होिाऱ्या शमठामळेु तयार होिारी णखचडी काळ्या रींगाची ि शालेय 
लहान मलुाींना खाण्यायोग्य नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ च्या पदहल्या 
सप्ताहात तनदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच यितमाळ नगरपाशलका क्षते्र माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये सात 
पींचायती शहरी िागात समाविष् झाले असनू या िागातील शाळाींमध्ये 
ग्रामीि िागातील शाळाींच्या तनकर्ािर पोर्ि आहार ददला जातो तसेच या 
शहरी शाळाींना र्क्त ताींदळाचा परुिठा करण्याची आिश्यकता असताना 
तनकृष् दजाशचे धान्य सादहत्य परुविले जात असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ 
मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आले, तद्नसुार यितमाळ नगरपाशलका 
क्षेत्रातील शाळाींमध्ये तनकृष् दजाशचे धान्य पदाथश परुिठा करिाऱ्या 
अर्धकाऱ्याींिर कारिाई करुन सदर योजनेत बदल करण्याबाबत कोिती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् िित नाही. 

----------------- 
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मुांबई ि उपनगरािील अनेि शाळाांनी ररक्ि पदाांिर 
शशक्षि भरिी िरण्याबाबि 

  

(२०) * ४४०१७ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ि उपनगरातील अनेक शाळाींनी ररक्त पदाींिर शशक्षक िरती 
करण्याची मागिी शशक्षि तनरीक्षकाींकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहर ि उपनगरातील ररक्त पदाींची शाळातनहाय ि 
विर्यतनहाय शशक्षकाींची सींख्या ककती आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन शशक्षक िरती 
करण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सन २०१८-१९ च्या सींचमान्यतते अततररक्त झालेल्या शशक्षकाींच्या 
समायोजनानींतर ररक्त पदाींची सींख्या तनधाशररत होईल.  
(३) शशक्षकाींची ररक्त पदे िरण्याच्या अनरु्ींगाने “पवित्र” सींगिकीय प्रिाली 
कायाशजन्ित करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

यििमाळ जजल््यािील अल्पसांखयाांि समाजािील विद्याथाांची 
शशष्ट्यितृ्िीची रक्िम अदा िरण्याबाबि 

  

(२१) * ४५१५९ श्री.खिाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, 
डॉ.िजाहि शमझाि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफि  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररशस ांग राठोड, 
श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३८२८५ ला 
ददनाांि २३ माचि, २०१८ रोजी ददलले्या उत्िराच्या सांदभािि सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



27 

(१) यितमाळ जजल्हयातील अल्पसींख्याींक समाजातील १ लाख विद्याथी 
शालेय शशक्षि वििागाने शशषयितृ्तीची रक्कम अदा न केल्यामळेु 
शशषयितृ्तीच्या लािापासनू मागील आठ िर्ाशपासनू िींर्चत रादहले असल्याचे 
माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच यितमाळ जजल्हयातील ११००० अल्पसींख्याींक विद्यार्थयांनी 
शशषयितृ्तीसाठी ऑनलाईन िरलेले अजश येथील शाळाींमधील मखु्याध्यापकाींनी 
तपासिी न केल्याने प्रलींत्रबत रादहल्यामळेु अल्पसींख्याींक विद्याथी 
शशषयितृ्तीपासनू िींर्चत असल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०१८ च्या दसुऱ्या 
सप्ताहात तनदशशनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार यितमाळ जजल्हयातील अल्पसींख्याींक 
विद्यार्थयांना शशषयितृ्तीची रक्कम अदा करण्याबाबत कोिती कायशिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) अींशतः खरे आहे. 
 यितमाळ जजल्हयातील सन २००९-१० त े सन २०१६-१७ पयतंच्या 
कालािधीतील जे अल्पसींख्याींक विद्याथी वप्र-मॅदरक शशषयितृ्तीस पात्र झाले, 
परींत ुचकुीच्या ि अपऱु् या बँक खात्याच्या मादहतीमळेु अशा विद्यार्थयांच्या बँक 
खात्यािर शशषयितृ्ती जमा होऊ शकली नाही. सदर विद्यार्थयांची बँक 
खात्याची आिश्यक ि अचूक मादहती प्राप्त करुन घेण्याची कायशिाही सरुु 
आहे. सदर मादहती प्राप्त होताच विद्यार्थयांच्या बँक खात्यािर शशषयितृ्ती 
जमा करण्यात येईल. 
(२) नाही. 
 कें द्र शासनाने जाहीर केल्याप्रमािे सन २०१८-१९ मध्ये धाशमशक 
अल्पसींख्याींक विद्यार्थयांसाठी असलेल्या वप्र-मॅरीक योजनेची ऑनलाईन अजश 
िरण्याची मदुत ददनाींक ३१/१०/२०१८ रोजीपयतं होती. शाळास्तरािर ि 
जजल्हास्तरािर ऑनलाईन पडताळिी करण्याची अींततम मदुत            
 



28 

ददनाींक १५/११/२०१८ पयतं असनू दोन्हीही स्तरािरील अजश पडताळिीची 
कायशिाही सरुु असनू निीन ि नतुनीकरि प्राप्त अजांची एकूि सींख्या 
४०,१५९ असनू त्यापकैी ३६,०५७ एिढ्या अजांची पडताळिी पिूश झालेली 
आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

मुांबई महापाशलिेच्या आणण अनुदातनि शाळाांिील मुलाांना  
डाळभािाच्या णखचडीची सक्िी िेल्याबाबि 

  

(२२) * ४५२७३ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफि  भाई जगिाप, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, डॉ.सधुीर िाांबे, आकिि .अनांि गाडगीळ, श्री.हररशस ांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई महापाशलकेच्या आणि अनदुातनत शाळाींमधील मलुाींना शालेय पोर्ि 
आहाराींतगशत बचतग्ाींमार्श त डाळिाताची णखचडी ददली जात असनू गेल्या 
मदहन्यात िाींडूप येथील एका शाळेत विद्यार्थयांना मध्यान्ह िोजनानींतर 
उल्या होण्याचा त्रास झाल्यामळेु त्याींना रुग्िालयात दाखल करण्यात 
आल्याचे तनदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डाळिाताच्या णखचडीची सक्ती विद्यार्थयांना करु नका अशी 
मागिी पालकाींनीच शशक्षि सशमती अध्यक्ष याींच्याकड ेमाहे ऑगस््, २०१८ 
च्या शिे्च्या आठिड्यात केल्याने मलुाींना णखचडी खािे ऐजच्िक 
करण्यासींबींधीचे आदेश द्यािेत, अशी विनींती शशक्षि सशमती अध्यक्ष याींनी 
प्रशासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन मलुाींना णखचडी 
खािे ऐजच्िक करण्यासींबींधीचे आदेश देण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद िािड े: (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) शालेय पोर्ि आहार ही कें द्र परुस्कृत योजना असनू कें द्र शासनाच्या 
मागशदशशक सचूनाींनसुार राबविण्यात येत.े सदर योजनेंतगशत योजनेच्या पात्र 
शाळाींमधील इ. १ ली त े ८ िी मधील विद्यार्थयांना दपुारच े िोजन देिे 
बींधनकारक आहे. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

िात्रज (जज.पुणे) िालुक्यािील राजीि गाांधी प्राणणसांग्रहालयाच्या 
िलािािील दवूषि पाण्याबाबि  

  

(२३) * ४५०६५ श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय पयाििरण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कात्रज (जज.पिेु) तालकु्यातील राजीि गाींधी प्राणिसींग्रहालयाच्या तलािाच े
दवूर्त रे्साळलेले पािी बींधाऱ्यािरुन िाहत असल्यामळेु दगुधंी पसरुन 
पररसरातील नागररकाींच्या आरोग्याचा प्रश्न तनमाशि झाल्याचे माहे ऑगस््, 
२०१८ च्या दसुऱ्या आठिड्यात तनदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सदर तलािातील दवूर्त पाण्यामळेु रोगराई होि ू
नये याकरीता कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम : (१) महाराषर प्रदरू्ि तनयींत्रि मींडळाने राजीि गाींधी 
प्राणिसींग्रहालयातील तलािाचे प्रत्यक्ष पहािी केली असनू तलािामध्ये घरगतुी 
साींडपािी शमसळत असल्याचे तनदशशनास आले. तलािातील पाण्यात दहरि् 
रींग ि दगुधंीयकु्त िास आढळून आला.  
(२) प्रादेशशक अर्धकारी, महाराषर प्रदरू्ि तनयींत्रि मींडळ, पिेु याींनी ददनाींक 
१५/११/२०१८ रोजीच्या पत्रान्िये पिेु महानगरपाशलकेस कारिे दाखिा नो्ीस 
बजािनू नालाींव्दारे तलािात जािारे साींडपािी तात्काळ थाींबविण्याचे तनदेश 
ददले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् िित नाही. 

----------------- 
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गोरेगाांि (मुांबई) धचत्रपट नगरीमधील जागा ‘जव्हसशलांग िूड्स 
इांटरनॅशनल स्िूल’ साठी ददल्याबाबि 

  

(२४) * ४४२८३ डॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे : सन्माननीय साांस् िृतिि िायि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोरेगाींि (मुींबई) र्चत्रप्नगरीमधील साडपेाच एकर जागा सिुार् घई 
याींच्या ‘जव्हसशलींग िडू्स इीं्रनॅशनल स्कूल’ साठी नाममात्र दराने ददल्याच े
माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू जागा देताींना कोित्याही प्रकारची कायदेशीर प्रकियेच े
पालन न झाल्यामळेु सदरहू जागा परत करण्याबाबतच े आदेश 
मा.न्यायालयाने सिुार् घई याींना ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर जमीन परत घेण्याऐिजी शासनाने सिुार् घई याींना ३० 
िर्ाशसाठी नाममात्र रेडी रेकनरच्या दरात देण्याचा तनिशय घेतला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रस्ततू प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े : (१) ि (२) महाराषर र्चत्रप्, रींगिमूी आणि साींस्कृततक 
विकास महामींडळ, दादासाहेब र्ाळके र्चत्रनगरी ि मे.मकु्ता आ श्स शलशम्ेड 
या दोन सींस्थाींच्या सहिागाने स्थापन झालेल्या मे.जव्हसशलींग िडू्स 
इीं्रनॅशनल प्रायव्हे् शलशम्ेड या सींयकु्त उपिमास (Joint Venture) माहे 
ऑक््ोबर, २००० मध्ये र्चत्रनगरीतील २० एकर जमीन देण्यात आली होती. 
तथावप, मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक ०९/०२/२०१२ च्या आदेशान्िये सदर 
सींयकु्त उपिम करार (Joint Venture Agreement) रद्द करुन जमीन 
मींजूरीचा तनिशय रद्द केला. तसेच १४.५० एकर ररक्त जागा तात्काळ ि 
बाींधकाम झाललेी उिशरीत ५.५ एकर जागा महाराषर र्चत्रप्, रींगिमूी आणि 
साींस्कृततक विकास महामींडळ, दादासाहेब र्ाळके र्चत्रनगरीला ददनाींक 
३१/०७/२०१४ पिूी परत करण्याचे आदेश ददले. त्यानसुार १४.५० एकर जागा 
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महामींडळास परत प्राप्त झाली आहे. मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक 
३०/०७/२०१४ च्या अींतररम आदेशानसुार ५.५ एकर जागेसींदिाशतील ददनाींक 
०९/०२/२०१२ च्या आदेशाला स्थर्गती ददली आहे.  
(३) ि (४) सदरची जमीन नाममात्र दराने देण्यात येत नसनू, सदर ५.५ एकर 
जशमनीिर जस्थत सींकुलामध्ये र्चत्रप् तनशमशती ि अनरु्ींर्गक विर्याींिर दजेदार 
प्रशशक्षि देण्यात येत असल्याने सदर जागा मे.जव्हसशलींग िडू्स इीं्रनॅशनल 
शल. या सींस्थेस मा.उच्च न्यायालयाच्या तनिशयाच्या अर्धन राहून ि शकै्षणिक 
सींस्थाींना जमीन देण्याच्या महसलू वििागाच्या ददनाींक ३०/०६/१९९२ च्या 
शासन तनिशयातील मागशदशशक तत्िानसुार, िाडपेट्टयाने ३० िर्ाशसाठी देण्याचा 
तनिशय सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये झालेल्या मींत्रत्रमींडळाच्या बठैकीत घेण्यात आला 
आहे. सदर तनिशय न्यायालयाच्या अींततम तनिशयाच्या अर्धन असल्यामळेु 
सदरचा तनिशय मा.उच्च न्यायालयाच्या तनदशशनास आिण्यासाठी अगोदरच 
न्यायप्रविष् असलेल्या प्रकरिी आिश्यक त ेशपथपत्र दाखल करण्यात आले 
आहे.  
(५) प्रश्न उद् िित नाही. 

----------------- 
  
नागपूर जजल््यािील शाळाांमध्ये सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(२५) * ४५२२८ डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू जजल्हयातील १९६८ शाळा शौचालय आणि िीडाींगिाविना 
असल्याचे शशक्षि वििागाच्या अहिालातनू माहे ऑगस््, २०१८ च्या ततसऱ्या 
आठिड्यात तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हयात एकूि २ हजार ९३४ शाळा असनू त्यात जजल्हा 
पररर्देच्या पदहली त ेआठिीपयतंच्या १७९१ शाळा आहेत, ज्यामध्ये खाजगी 
शाळाींची सींख्या ११४३ असनू १८६ शाळाींनी पिूश सवुिधा ददल्या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मा.सिोच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार शाळेला स्ित:ची 
इमारत, कायाशलय, मखु्याध्यापकाींचा स्ितींत्र कक्ष, प्रत्येक शशक्षकाींना 
शशकििीसाठी स्ितींत्र िगश खोली, मलुी ि मलुाींकरीता स्ितींत्र प्रसाधनगहृ, 
पाण्याची स्ितींत्र सोय, खळेाचे मदैान आणि पोर्ि आहार शशजिण्यासाठी 
स्ियींपाकगहृाची व्यिस्था असिे बींधनकारक असतानाही यातील अध्याश 
सवुिधाही शाळा उपलब्ध करुन देत नसल्याने शशक्षिाचा दजाश कमी होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) बालकाींचा मोर्त ि सक्तीच्या शशक्षिाचा अर्धकार अर्धतनयम, २००९ 
नसुार मलुितू सवुिधा उपलब्ध करून देिे शाळाींना बींधनकारक आहे. 
(५) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

राज्यािील ऑनलाईन षषध विक्री थाांबविण्याबाबि 
  

(२६) * ४५२४४ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफि  भाई 
धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४२२४७ ला ददनाांि ९ 
जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभािि सन्माननीय अन्न ि षषध 
प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात डॉक््राींच्या वप्रस्िीप्शन आणि प्रत्यक्ष र्ामाशशसस््चा सल्ला 
घेतल्याशशिाय और्धाींची वििी न करण्याचा तनिशय शासनाने घेतला असताींना 
सधु्दा ऑनलाईन और्ध वििी होत असल्यामळेु प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षररत्या 
लाखो कामगाराींिर उपासमारीची िेळ आल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन ऑनलाईन और्ध 
वििी थाींबविण्याकरीता कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) अन्न ि और्ध प्रशासनाने वप्रजस्िप्शनिर ककीं िा वप्रजस्िप्शनशशिाय 
होिाऱ्या ऑनलाईन और्ध वििी प्रकरिाींचा तपास करुन और्धे ि सौंदयश 
प्रसाधने कायद्याींतगशत मागील ३ िर्ाशत एकूि ७ प्रकरिी प्रथम खबर 
अहिाल (FIR) नोंदविण्यात आल ेआहेत. तसेच १६ परुिठादाराचे परिाने रद्द, 
८ परुिठादाराच े परिाने तनलींत्रबत, ५ प्रकरिी न्यायालयात ख्ल े दाखल 
करण्यात आले आहेत. ४ प्रकरिी परुिठादाराचे व्यिसाय बींद केल्याने 
सींबींर्धताींनी परिाने रद्द करण्यास्ति सादर केल ेआहे. ११ प्रकरिी परुिठादार 
इतर राज्यातील असल्याने कारिाईस्ति सींबींर्धत राज्याच्या और्ध तनयींत्रकास 
कळविण्यात आले आहे. ०३ प्रकरिी तपास / कारिाई सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

महाड नगर पररषदेच्या सिेातनितृ्ि शशक्षिाांना  
तनिडशे्रणी मांजूर िरण्याबाबि 

  

(२७) * ४४८३० अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जजल्हयातील महाड नगर पररर्देच्या सेिातनितृ्त शशक्षकाींचा 
तनिडशे्रिीचा प्रस्ताि शशक्षि उपसींचालक कायाशलय याींच्याकड े मागील दोन 
िर्ांपासनू प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाड नगर पररर्देच्या सेिातनितृ्त शशक्षकाींना तनिडशे्रिी 
मींजूर करण्याबाबत लोकप्रतततनधीींनी मा.शालेय शशक्षि मींत्री याींना ददनाींक १८ 
ऑगस््, २०१८ रोजी तनिेदन देऊन मागिी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सेिातनितृ्त शशक्षकाींना तनिडशे्रिी मींजूर करताना गोपनीय 
अहिाल ही अ् शासन रद्द करिार आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सेिातनितृ्त 
शशक्षकाींना तनिडशे्रिी मींजूर करण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े : (१), (२), (३) ि (४) महाड नगर पररर्देच्या सेिातनितृ्त 
शशक्षकाींना तनिडशे्रिी मींजरू करण्याबाबतचे ददनाींक १८ ऑगस््, २०१८ चे 
लोकप्रतततनधीींचे तनिेदन प्राप्त झाले असनू सेिातनितृ्त झालेल्या शशक्षकाींना 
तनिडशे्रिी मींजूर करताना आिश्यक असलेली गोपनीय अहिालाची अ् रद्द 
करण्यासाठीचा प्रस्ताि वििागीय शशक्षि उपसींचालक, मुींबई याींनी शशक्षि 
सींचालक (प्राथशमक), पिेु याींचेकड ेसादर केला असनू त्यािर कायशिाही सरुु 
आहे.  
(५) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

राज्याि नविन ग्रांथालयास मान्यिा देण्याबाबि 
  

(२८) * ४४५२५ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफि  भाई 
जगिाप, डॉ.सधुीर िाांबे, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.जनादिन चाांदरूिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.मोहनराि िदम, श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाड,े आकिि .अनांि गाडगीळ : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गेल्या चार िर्ाशत एकाही नविन ग्रींथालयास मान्यता ददली 
नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, एकाही नविन ग्रींथालयास मान्यता न देण्याची कारिे काय 
आहेत ? 
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श्री.विनोद िािड े: (१) ि (२) मा.मींत्रत्रमींडळाने ददनाींक ०२/०६/२०१४ रोजीच्या 
बठैकीत “यापढेु निीन ग्रींथालयाींना मान्यता देण्यात येि ू नये” असा तनिशय 
घेतला आहे. यानरु्ींगाने शासन तनिशय, उच्च ि तींत्र शशक्षि वििाग, ददनाींक 
०७/०६/२०१४ तनगशशमत करण्यात आला असनू त्यानसुार सद्य:जस्थतीत 
कोित्याही निीन ग्रींथालयाींना शासन मान्यता देण्यात येत नाही. 

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

पनिेल शहराि तनयशमि पाणीपुरिठा िरण्याबाबि 
  

(२९) * ४५०९० श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनिेल शहरातनू जािाऱ्या महाराषर जीिन प्रार्धकरिाच्या पाईपलाईनची 
िारींिार दरुुस्ती होत असल्याने खाींदा कॉलनी ि कळींबोली पररसरातील 
नागररकाींना पाण्यापासनू िींर्चत रहािे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकार हा हेतपूरुस्सरपिे होत आहे का, तसेच सदर 
दठकािी सरुक्षा रक्षकाची नेमिूक ि सी.सी.्ी.व्ही. यींत्रिा कायाशजन्ित 
करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन पनिेल शहरात 
पािीपरुिठा करण्यासाठी कायशिाही करुन सींबींर्धत दोर्ी अर्धकारी ि कमशचारी 
याींच्याविरुध्द कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) नाही. 
 सदर योजना माचश, १९८९ मध्ये कायाशजन्ित आहे. योजनेतील 
पाईपलाईनला ३० िर्ांचा कालािधी झाला आहे. पाईपलाईनला गींज लागला 
असनू त्याींची जाडी कमी झाली आहे. त्यामळेु पाईपलाईन िारींिार रु््ल्यामळेु 
गळतीचे प्रमाि जास्त आहे. तसेच िारींिार िीज परुिठा खींडीत होत 
असल्याने ग्राहकाींना तनयशमत ि परेुशा दाबाने पािी परुिठ्याबाबत अडचिी 
तनमाशि होत आहेत. 
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 सदर पाईपलाईनची गस्त कामगाराींमार्श त करण्यात येत आहे. 
तथावप, सी.सी.्ी.व्ही. यींत्रिा कायाशजन्ित करण्यात आललेी नाही. 
(३) पािी गळतीचे प्रमाि कमी करण्यासाठी तनयशमतपिे श्डाऊन घेऊन 
पाईपलाईनची दरुुस्ती वििागीयस्तरािर करण्यात येत.े त्यामळेु कारिाई 
करण्याचा प्रश्न उद् िित नाही. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

सोलापूर विद्यापीठाच्या वििास िामासाठी  
तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(३०) * ४४१३१ श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू विद्यापीठाने मागील पाच िर्ाशपिुी विविध विकास कामासाठी 
तनधी मागिीचा प्रस्ताि शासनाकड ेसादर केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रशासकीय इमारती ि परीक्षा ििनासाठी लागिाऱ् या तनधीची 
रक्कम रुपये २८,८८,८८,८२८/- शासनाकडून मींजूर करण्यात आली असनू 
तनधीची रक्कम विद्यापीठास प्राप्त झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर तनधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) हे अींशतः खरे आहे. 
 सोलापरू विद्यापीठाच्या विविध बाींधकामास प्रशासकीय 
मान्यतबेाबतचा प्रस्ताि सन २०१० मध्ये शासनास सादर करण्यात आला 
आहे. 
(२) हे अींशतः खरे आहे. 
 सोलापरू विद्यापीठाच्या विविध ८ कामासाठी रुपये २८,८८,८८,९८८/- 
इतके अनदुान मींजूर करण्याबाबत ददनाींक १८/०२/२०१० रोजीच्या मा.मींत्री, 
उच्च ि तींत्र शशक्षि आणि सोलापरू जजल्हयाचे लोकप्रतततनधीींच्या बठैकीत 
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ठरले. तथावप, प्रश्न िाग १ मध्ये नमदू प्रस्तािामध्ये सािशजतनक बाींधकाम 
वििागाने काढलले्या त्रु् ीींची पतूशता अद्याप विद्यापीठाकडून झालेली नाही. 
(३) ि (४) विद्यापीठाकडून प्रस्तािातील त्रु् ीींची पतूशता झाल्यानींतर 
शासनस्तरािर आिश्यक ती कायशिाही अपेक्षक्षत आहे. 
 

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

खडसांगी (जज.चांद्रपूर) येथील िॉटर ए.टी.एम. पुन् हा सुरु िरण्याबाबि 
  

(३१) * ४४७२३ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खडसींगी (जज.चींद्रपरू) येथे लाखो रुपये खचश करुन उिारण्यात आलेले 
िॉ्र ए.्ी.एम. बींद असल् याच े माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या शिे्च्या 
आठिड्यात तनदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वपण्याचे शधु्द पािी शमळण्याकरीता बाींधण्यात आललेे िॉ्र 
ए.्ी.एम. बींद असल्यामळेु नागररकाींना दवूर्त प्यािे लागत असल्याने 
नागररकाींना विविध आजार होण्याची शक्यता तनमाशि झाली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन िॉ्र ए.्ी.एम. 
पनु् हा सरुु करण्याबाबत कायशिाही करुन िॉ्र ए.्ी.एम. बींद करिाऱ्याींविरुध्द 
कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
 स्थातनक विकास कायशिम (आमदार तनधी) सन २०१६-१७ अींतगशत 
मौजे खडसींगी ता.र्चमरू, जज.चींद्रपरू येथे ग्रामपींचायतीच्या ददनाींक २४/१०/२०१६ 
रोजीच्या बठैकीतील ठराि ि. ०८/१८ अन्िये िॉ्र ए.्ी.एम. उिारण्यात 
आले होत.े त्यानींतर ग्रामपींचायतीला ददनाींक ०८/०५/२०१७ ला सदर सयींत्र 
चालविण्याकरीता हस्ताींतरीत करण्यात आला त्यानींतर िॉ्र ए.्ी.एम. सयींत्र 
ग्रामपींचायतस्तरािर चालविण्याचे अपके्षक्षत होत,े परींत ु विद्यतु वितरि 
कीं पनीचे देयक ग्रामपींचायतीकडून अदा न करण्यात आल्याने सदर विद्यतु 
परुिठा ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१८ पयशत बींद ठेिण्यात आला. 
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(२) हे खरे नाही. 
 मौजा खडसींगी, ता.र्चमरू या गािात स्ितींत्र पािीपरुिठा योजना 
कायशरत असनू २२ हातपींप, १२ सािशजतनक विदहर ि १ लघ ु पािीपरुिठा 
योजनेद्िारा शधु्द पािीपरुिठा सरुू आहे. त्यामळेु िॉ्र ए.्ी.एम. बींद 
ठेिण्यात आलेल्या कालािधीत नागररकाींना दवूर्त पािी प्यािे लागत नसनू 
नागररकाींना विविध आजार होण्याची शक्यता नाही. 
(३) सद्य:जस्थतीत ग्रामपींचायतीने ग्रामसिेमध्ये ठराि घेिनू ददनाींक 
०३/१०/२०१८ पासनू िॉ्र ए.्ी.एम. सरुू केलेले आहे ि सदर सयींत्राद्िारे 
पािी िा्प सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

मुतििजापूर (जज.अिोला) शहरािील पाणीपुरिठा  
योजनेच ेिाम तनिृष्ट्ट दजािच ेअसल् याबाबि 

  

(३२) * ४४४६२ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मतुत शजापरू (जज.अकोला) शहराकरीता सन २००८ मध्ये सरुु करण्यात 
आलेल्या पािीपरुिठा योजनेमध्ये मतुत शजापरू जीिन प्रार्धकरि ि ठेकेदाराने 
अत्यींत तनकृष् दजाशचे काम केल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरातील जुनीिस्ती येथे निीन बाींधण्यात आलेल्या 
पाण्याच्या ्ाकीमधुन पािीपरुिठा सरुु झाला नसल्याने गेल्या दोन िर्ाशपासनू 
पाण्याची ्ाकी तनरुपयोगी झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नगरपाशलकेने रुपये २७ करोड खचश करुन बाींधण्यात आलेल्या 
इमारतीमधून गळती सरुु झाल्यामळेु कमशचाऱ् याींना ित्री घेिनू कामाच्या 
दठकािी बसािे लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन दोर्ी ठेकेदार ि 
सींबींर्धत व्यक्तीींविरुध्द कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. तथावप, सप् ्ेंबर, २०१८ मध्ये सदर 
योजनेचे काम तनकृष् दजाशचे केले असल्याबाबत प्राप्त झालले्या तिारीच्या 
अनरु्ींगाने चौकशी करुन अहिाल सादर करण्यासाठी सशमती गठीत करण्यात 
आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. उध्िशिादहनीमध्ये रोड िॉसीींग येत असल्यामळेु उींच ्ाकीला 
उध्िशिादहनी जोडण्यास विलींब झाल्यामळेु पािीपरुिठा सरुु करण्यास विलींब 
होत आहे. पाण्याची ्ाकी तनरुपयोगी झालेली नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 
(५) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

राज्यािील विविध जजल््यािील पाणीटांचाई दरू िरण्याबाबि 
  

(३३) * ४४६८८ श्री.सभुाष झाांबड, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि ऊफि  भाई जगिाप, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.जनादिन चाांदरूिर, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.िजाहि शमझाि, श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि 
िडिुि,े श्री.खिाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुािणी : सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील विशरे्त: नाशशक, पिेु, औरींगाबाद ि अमरािती या 
वििागातील विविध जजल्हयाींमधील ३०९ गािे ३२२ िाड्याींमध्ये पािी ी्ंचाई 
िासत असल्याने तथेे ३११ ्ँकरने पािीपरुिठा करण्यात आल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ च्या पदहल्या सप्ताहात तनदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औरींगाबाद जजल्हयात पािसाळा सरुु होऊन दोन मदहन्याचा 
कालािधी होिनूही आिश्यक त्याप्रमािात पाऊस न झाल्याने वपके नष् 
झाली असनू अनेक गािे, िाड्या, िस्त्याींमधील नागररकाींना पाण्यासाठी इतरत्र 
ि्कीं ती करािी लागत असल्याचेही तनदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उन्हाळा सरुु झाल्यानींतर जजल्हा पररर्द ि पींचायत सशमती 
प्रशासनामार्श त पािी ी्ंचाईिर उपाययोजना करण्यासाठी ी्ंचाई आराखडा तयार 
करण्यात येत असनू ज्या गािात तीव्र पािी ी्ंचाई आहे त्या गािात ्ँकरद्िारे 
पािीपरुिठा केला जातो, परींत ु औरींगाबाद जजल्हयात सिाशर्धक वपण्याच्या 
पाण्याची ी्ंचाई तनमाशि झाली असनू गािाींना पािीपरुिठा करण्यासाठी 
्ँकरची सींख्या कमी पडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पािसाळा सरुु होऊन दोन मदहन्याचा कालािधी होऊनही 
जजल्हयात परेुसा पाऊस झाला नसल्याने जजल्हयात जलयकु्त शशिार 
योजनेंतगशत को्यिधी रुपयाींचा खचश करण्यात आला असनू िगूिाशतील पािी 
पातळी िाढली नसल्याने नागररकाींची तसेच शतेकऱ् याींची पािी ी्ंचाईमळेु 
गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन औरींगाबाद 
जजल्हयातील पािी ी्ंचाई दरू करण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) ददनाींक २७/०८/२०१८ च्या साप्तादहक ्ँकर 
अहिालानसुार हे खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही. वपण्याच्या पाण्याच्या उपाययोजना घेण्यात आल्या 
असल्याने नागररकाींना ि्कीं ती करािी लागलेली नाही.  
(३) हे खरे नाही. औरींगाबाद जजल्हयाचा ी्ंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात 
आला असनू त्यानसुार आिश्यक त्या ी्ंचाई उपाययोजना घेण्यात येत आहेत. 
(४) औरींगाबाद जजल्हयाच्या पजशन्यमानात घ् झाली असल्यामळेु िजूल 
सिेक्षि आणि विकास यींत्रिाने तनजश्चत केलेल्या तनरीक्षि विदहरीच्या 
अहिालानसुार जजल्हयाची िजूल पातळी खालािलेली आहे.  
 तथावप, पािी ी्ंचाई अींतगशत उपाययोजना घेऊन वपण्याच्या पाण्याची 
ी्ंचाई तनिारि करण्यात येत आहे.  
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(५) औरींगाबाद जजल्हयातील पािी ी्ंचाई हाताळण्याच्यादृष्ीने ी्ंचाई कृती 
आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. त्यानसुार आिश्यक त्या उपाययोजना 
घेण्यात येत आहेत. 
(६) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

बनािट षषधे तनशमििी िरणाऱ्या िां पन्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 
  

(३४) * ४४३२० श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊफि  भाई जगिाप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सभुाष झाांबड, डॉ.िजाहि शमझाि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररशस ांग 
राठोड, श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामाींककत कीं पन्याींच्या और्ध उत्पादनासारखी और्धे तयार करिे तसेच 
तनकृष् दजाशच्या और्धाची तनशमशती करिे या आरोपामळेु गल्र्ा लॅबोरे्रीज 
शलशम्ेड और्ध तनशमशती कीं पनीच्या व्यिस्थापकीय सींचालकाींना मा.मुींबई उच्च 
न्यायालयाने रुपये दीड को्ी दींड िरण्याची शशक्षा केल्याच े ददनाींक         
१ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच कें द्र शासनाने ३२८ प्रकारच्या और्धाींच्या शमश्रिािर बींदी घातली 
असली तरी िेगिेगळया प्रकारच्या और्धाींमध्ये शमश्रिे केली जाऊन त्याची 
वििी होत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन मा.उच्च 
न्यायालयाची बींदी असतानाही बोगस और्धे तनशमशती करीत असलेल्या 
और्धाींच्या वििीिर तनयींत्रि आिण्यासाठी कायशिाही करुन सींबींर्धत 
दोर्ीींविरुध्द कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीश बापट : (१) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई खींडपीठाने मे.गल्र्ा 
लॅबोरे्रीज शल. या और्ध तनशमशती कीं पनीच्या व्यिस्थापकीय सींचालकाींना 
ददड को्ीचा दींड ठोठािला हे खरे आहे. तथावप, सदर दींड बनाि् ि तनकृष् 
दजाशच्या और्ध तनशमशतीबाबत नसनू Trademark Infringement बाबत आहे. 
(२) अशा आशयाची बातमी िेगिेगळ्या माध्यमातनू प्रसारीत झाली होती. 
मात्र बींदी घातलेल्या और्धाींची तनयमबाहय वििी झाल्याच ेअन्न ि और्ध 
प्रशासनास आढळून आलेले नाही. 
(३) मा.उच्च न्यायालयाची बींदी असताना बोगस और्ध वििी केल्याची बाब 
अन्न ि और्ध प्रशासनास तनदशशनास आली नाही. त्यामळेु कारिाई 
करण्याचा प्रश्न उद् िित नाही. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर मराठिाडा विद्यापीठाच्या िसतिगहृाि 
 शुध्द पाण्याचा पुरिठा िरण्याबाबि 

  

(३५) * ४५२७१ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डॉ. बाबासाहेब आींबडेकर मराठिाडा विद्यापीठाच्या िसततगहृातील 
विद्यार्थयांना शिेाळशमश्रीत वपण्याचे पािी शमळत असल्याचे ददनाींक        
१४ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी येथील विद्यार्थयांनी कुलगरुू कायाशलयासमोर 
दठय्या आींदोलन केले असनू शिेाळशमश्रीत पाण्यामळेु विद्यार्थयांना पो्दखुी ि 
आरोग्याचे प्रश्न तनमाशि झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सींबींर्धत दोर्ीींविरुध्द 
कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) प्रश्न उद् िित नाही. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

लेि िाचिा लेि शशििा या अशभयानाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 
  

(३६) * ४४३७३ श्री.हररशस ांग राठोड : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३८९९९ ला 
ददनाांि ९ माचि, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभािि सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यितमाळ जजल्हयात िाींतीज्योती सावित्रीबाई रु्ले याींच्या जयींती तनशमत्त 
लेक िाचिा लेक शशकिा या अशियानाला रुपये ४० लाख ८० हजार तनधी 
देण्यात आला असताना अशियान राबिनू लाखो रुपयाींच्या तनधीचा 
गरैव्यिहार केल्याच ेमाहे म,े २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लेक िाचिा लेक शशकिा या अशियानात शाळाबाहय मलुीींची 
यादी तयार करिे, अशा मलुीींच्या घरी शशक्षकाींनी िे्ी देऊन पालकाींच े
उद्बोधन करिे, त्याींना शाळेत आिून दाखल करण्याचे तनदेश विद्या 
प्रार्धकरिाने ददले असनू शाळाींनी केिळ प्रततमापजून करण्यापरुतचे अशियान 
राबविल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी एकाही शाळेने शाळाबाहय मलुीींचा शोध घेतला 
नसनू या सिश बाबीींिर जजल्हा शकै्षणिक सातत्यपिूश व्यािसातयक विकास 
सींस्था (डाय्) उदासीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन गरैव्यिहार 
करिाऱ्या अर्धकाऱ्याींिर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 
(५) प्रश्न उद् िित नाही. 

----------------- 
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नांदरुबार िालुिा क्रीडा सांिुलाच ेिाम सुरु िरण्याबाबि 
  

(३७) * ४५३८८ श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३८५०९ 
ला ददनाांि ९ माचि, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभािि सन्माननीय 
क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नींदरुबार तालकुा िीडा सींकुलाच्या िशूमपजुनाच्या कामास ६ त े ७ िर्श 
पिूश होऊन ही सींकुलाच्या कामास सरुुिात झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदरहू िीडा सींकुलाच े
काम सरुु करण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, तसेच 
िीडा सींकुलाच ेकाम ककती ददिसात सरुु होईल, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नींदरुबार तालकुा िीडा सींकुल उिारिीसाठी आददिासी देिमोगरा 
एज्यकेुशन सोसाय्ी, न्ािद, ता.जज.नींदरुबार सींस्थचेी जागा सींकुल सशमती 
ि सींस्था याींच्यात करार करुन प्राप्त करण्याची कायशिाही चाल ुहोती. परींतु 
सदर सींस्थेने ददनाींक २८/०९/२०१७ च्या पत्रान्िये करार रद्द केल्यामळेु 
शहरातील स.ि. ४२६/अ/१अ या जागेिर बाींधकाम करण्याचे ठरले. त्यानसुार 
सािशजतनक बाींधकाम वििागामार्श त अींदाजपत्रक ि आराखड ेतयार करण्यात 
आले असनू िीडा सींकुल सशमतीस प्राप्त झाले आहेत. अततिमि ह्विण्याची 
कायशिाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

मुांबई विद्यापीठाशी सांलग्न महाविदयालयािील ररक्ि जागाांची  
मादहिी विद्यापीठािड ेउपलब्ध नसल्याबाबि 

  

(३८) * ४५४३५ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई विद्यापीठाशी सींलग्न महाविद्यालयाच्या प्रथम िर्श पदिी 
अभ्यासिमाच्या ततन्ही गिुित्ता याद्या जाहीर झाल्या असनूही 
महाविद्यालयातील ररक्त जागाींची मादहती विद्यापीठाकड ेउपलब्ध नसल्याचे 
ददनाींक ३१ जुल,ै २०१८ रोजी िा त्यासमुारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त कारिास्ति प्रिेश न शमळालले्या विदयार्थयांची विविध 
महाविद्यालयात चौकशीसाठी रे्ऱ् या होिनू मादहती शमळत नसल्याने सदरहू 
विदयार्थयांना प्रिेशाच्या मादहतीविनाच परतािे लागत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रिेशाची ददलेली नोंदिीची मदुत समाप्त होत 
असल्याने नोंदिीकरीता मदुतिाढ देण्यात यािी अशी मागिी विद्याथी करीत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सिश महाविद्यालयाींच्या प्रिेश प्रकिया सलुि होण्यासाठी ि एकसमान 
प्रिेश प्रकिया राबविण्यासाठी विद्यापीठाने गिुित्ता यादी जाहीर 
करण्याविर्यी विविध पररपत्रकान्िये आदेशशत केले होत.े सदर िेळापत्रकाची 
मदुत सींपषु्ात आल्यानींतर विद्यार्थयांनी प्रिेश प्रकिया तारीख िाढविण्यासाठी 
विनींती अजश केले होत े त्यास अनसुरून मुींबई विद्यापीठाने विविध 
पररपत्रकान्िये ज्या महाविद्यालयात ररक्त जागा आहेत अशा 
महाविद्यालयास विद्यार्थयांना प्रिेश देण्यासाठी आदेश तनगशशमत केले. 
त्यानींतर विद्याथी प्रिेशापासनू िींर्चत असल्याची तिार विद्यापीठास प्राप्त 
झालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 
(५) प्रश्न उद् िित नाही. 

----------------- 
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समुद्रपूर (िा.दहांगणघाट, जज.िधाि) येथील पुरिठा  
तनरीक्षिाने गैरव्यिहार िेल्याबाबि 

  

(३९) * ४३९७५ श्री.अशोि ऊफि  भाई जगिाप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररशस ांग राठोड : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३५२९९ ला 
ददनाांि १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभािि सन्माननीय 
अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) समदु्रपरू (ता.दहींगिघा्, जज.िधाश) येथील परुिठा तनरीक्षकाने माहे 
डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान गरैव्यिहार केल्याने सींबींर्धत परुिठा 
तनरीक्षकाविरुध्द महाराषर नागरी सेिा (शशस्त ि अपील) तनयम, १९७९ च्या 
तनयम ८ खाली सरुु केलेली कारिाई पिूश झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कारिाईचे थोडक्यात स्िरुप काय आहे, तसेच कारिाई 
सरुु असताना त्याींची बदली अन्य दठकािी करण्यात आली आहे काय, त्याची 
कारिे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सींबींर्धत परुिठा 
तनरीक्षकाविरुध्द कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट : (१) नाही. 
(२) महाराषर नागरी सेिा (शशस्त ि अपील) तनयम १९७९ च्या तनयम ८ 
खाली वििागीय चौकशी सरुु करण्यात आली असनू चौकशी अींततम ्प्प्यात 
आहे. कारिाई सरुु असताना अपचारी श्री.आर.एल.गायकिाड याींची देिरी,  
जज. गोंददया येथे बदली केली आहे. 
(३) शशस्तिींगविर्यक तथा तनयकु्ती प्रार्धकारी म्हिनू वििागीय आयकु्त 
नागपरू वििाग, नागपरू याींचेकड ेकायशिाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

----------------- 
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दहांगोली जजल्हा पररषदेने अप्रशशक्षक्षि शशक्षिाांना  
प्रशशक्षक्षि शशक्षिाांची िेिनशे्रणी ददल्याबाबि 

  

(४०) * ४४६०७ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जजल्हा पररर्देने दहींगोली जजल्हयातील रीमीमरेन्ड (अप्रशशक्षक्षत) शशक्षकाींना 
प्रशशक्षक्षत शशक्षकाींची िेतनशे्रिी चुकीने देण्यात आल्यामळेु सदर रक्कम 
शशक्षकाींच्या सेिातनितृ्ती िेतनातनू िसलू करण्यात येिार असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार दोर्ीींविरुध्द कोिती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े : (१) ि (२) अप्रशशक्षक्षत शशक्षकाींनी मा.उच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या रर् यार्चकेच्या अनरु्ींगाने मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक 
१४/०१/२०१५ मध्ये ददलेल्या तनिशयाविरूध्द मा.उच्च न्यायालयात पनुविशलोकन 
यार्चका दाखल करण्यात आलेली आहे.  
 सदर प्रकरिी अिमानाची कायशिाही ्ाळण्याच्यादृष्ीन े
मा.न्यायालयाच्या तनिशयाची अींमलबजाििी करिे आिश्यक असल्याने 
यार्चकाकत्यांना मा.न्यायालयाने तनदेशशत केल्यानसुार आर्थशक लाि, 
मा.न्यायालयातील दाखल पनुविशलोकन यार्चका ि मा.सिोच्च न्यायालयाच्या 
तनिशयाच्या अर्धन राहून ददलेले आहेत. सद्य:जस्थतीत प्रकरि न्यायप्रविष् 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् िित नाही. 
 

----------------- 
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राज्याि प्राविण्य प्राप्ि खेळाडूांना शासिीय नोिरीसाठी  
५ टक्िे आरक्षण लागू िरण्याबाबि 

  

(४१) * ४४७६६ श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील विविध िीडा सींघ्नाींकडून आयोजजत करण्यात येत असलेल्या 
राज्य शालेय िीडा स्पधाश ि राषरीय शालेय िीडा स्पधांमध्ये सहिागी 
होिाऱ्या खेळाडूींना शासकीय नोकर िरतीमधील ५ ्क्के खेळाडूींचे आरक्षि 
देण्यात याि ेअशी मागिी अध्यक्ष, महाराषर राज्य ऑशलजम्पक असोशसएशन 
याींनी ददनाींक १७ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास शासनास केली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागिीबाबत शासनाकडून केलेल्या िा करण्यात येत 
असलेल्या कायशिाहीबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(३) तसेच पिेु, औरींगाबाद, साींगली महानगरपाशलकाींच्या धतीिर राज्यातील 
इतर सिश महानगरपाशलकाींनी त्याींच्या कायशक्षते्रातील राषरीय, आींतरराषरीय 
िीडा स्पधांमध्ये पदकविजेत्या तसेच ित्रपती पदक विजेत्या खेळाडूींना 
महानगरपाशलकेचा ठराि करुन अर्धकारी पदािर नेमिकु देण्याबाबतचे तनदेश 
शासनाकडून देण्यात येिार आहेत काय, असल्यास ककती कालािधीमध्ये 
शासन तनिशय तनगशशमत करण्यात येतील, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े : (१) ि (२) होय, राज्यातील प्राविण्य प्राप्त खेळाडूींना 
शासकीय, तनमशासकीय ि इतर क्षते्रात नोकरीसाठी ५ ्क्के आरक्षक्षत लाग ू
करण्यासाठी ददनाींक १ जलु,ै २०१६ रोजी सिश समािेशक सचूना तनगशशमत 
करण्यात आल्या आहेत. सदर शासन तनिशयासोबतच्या पररशशष् “अ” नसुार 
राषरीय शालेय िीडा स्पधेत ि राज्यस्तरीय शालेय िीडा स्पधेत प्राविण्य 
प्राप्त करिाऱ्या खेळाडूींना अनिुमे ग्-ब ि ग्-क पदासाठीचे आरक्षि लाग ू
करण्यात आले आहे. तथावप, राज्यातील विविध िीडा सींघ्नाींकडून आयोजजत 
करण्यात येत असलेल्या राज्य शालेय िीडा स्पधाश ि राषरीय शालेय िीडा 
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स्पधांमध्ये सहिागी होिाऱ्या खेळाडूींना ५ ्क्के आरक्षि लाग ू करण्याचा 
प्रस्ताि सद्य:जस्थतीत शासनाच्या विचाराधीन नाही. 
(३) राज्याचे नाि उज्ज्िल केलेल्या अत्यचु्च गिुित्ताधारक खेळाडूींना शासन 
सेिेत थे् तनयकु्ती देण्याकरीता ददनाींक ०९/१२/२०१० च्या शासन तनिशयान्िये 
विदहत केलेल्या कायशपध्दतीनसुार कायशिाही करण्यात येत.े त्यामळेु 
महानगरपाशलकाींच्या कायशक्षेत्रातील राषरीय, आींतरराषरीय िीडा स्पधेतील 
पदक विजेत े खळेाडू तसेच शशिित्रपती िीडा परुस्काराथींना 
महानगरपाशलकेचा ठराि करुन शासन सेिेत तनयकु्ती करण्याचे तनदेश 
देण्याचा विर्य सद्य:जस्थतीत शासनाच्या विचाराधीन नाही.  
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील व्हदटिव्ह एनजी प्रायव्हेट शल.  
िां पनीिील िामगाराांना विषबाधा झाल्याबाबि 

  

(४२) * ४५४५७ श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय अन्न ि 
षषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबरनाथ (जज.ठािे) येथील आनींदनगर महाराषर औद्योर्गक विकास 
महामींडळामधील व्हद श्व्ह एनजी प्रायव्हे् शलशम्ेड कीं पनीत काम करिाऱ्या 
१८ कामगाराींना जेििातनू विर्बाधा झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या 
पदहल्या सप्ताहात तनदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानरु्ींगाने सदर घ्ेनस जबाबदार असिाऱ्याींिर 
कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  
श्री.धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. सींबींर्धत पेढीचा परिाना तनलींत्रबत करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् िित नाही. 

----------------- 
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बोईसर (िा.जज.पालघर) येथे दवूषि पाणीपुरिठा होि असल्याबाबि 
  

(४३) * ४५८७३ अॅड.अतनल परब, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोईसर (ता.जज.पालघर) येथील ओम साईनगर, आनींदीनगर, आदशशनगर 
या पररसरातील नागररकाींना दवूर्त मातीशमर्श्रत पाण्याचा परुिठा होत 
असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१८ च्या दसुऱ्या पींधरिड्यात तनदशशनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच, या पररसरात पाच त े सहा ददिसाआड पािीपरुिठा केला जात 
असनू गढूळ पाण्याच्या परुिठ्यामळेु नागररकाींच्या आरोग्यािर विपरीत 
पररिाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार बोईसर येथे शधु्द पाण्याचा परुिठा 
करण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 

सदर पररसर हा बोईसर (ता.जज.पालघर) या ग्रामपींचायतीत येत 
असनू यातील पाईपलाईन माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये नादरुूस्त झाली होती. 
पररिामी या पररसरात माती शमर्श्रत ि गढूळ पािीपरुिठा एक ददिस झाला 
होता. यािेळी ग्रामपींचायतीने सदर पररसरात मेडीक्लोरचे िा्प केले होत.े 
तसेच पाईपलाईनची दरुूस्ती ग्रामपींचायतीकडून त्िररत करून पािीपरुिठा 
सरुळीत केला आहे. सद्य:जस्थतीत सदर पररसरात माती शमर्श्रत ि गढूळ 
पाण्याचा परुिठा होत नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 सदर पररसरात सद्य:जस्थतीत अजस्तत्िात असलेल्या नळ 
जोडिीद्िारे पािीपरुिठा अपरुा पडत असल्याने पाच त े सहा ददिसाींनी 
पािीपरुिठा होत आहे. यानरु्ींगाने महाराषर औद्योर्गक महामींडळ, तारापरू 
याींचेकड ेमखु्य कायशकारी अर्धकारी, जजल्हा पररर्द, पालघर याींनी निीन नळ 
जोडिीची मागिी केली असता त्याींच्याकडून निीन दोन सहा इींची नळ 
जोडण्या मींजूर करण्यात आल्या आहेत.  
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 तथावप, सद्य:जस्थतीत गढूळ पािीपरुिठा होत नसनू याचा 
नागररकाींच्या आरोग्यािर कोित्याही प्रकारचा विपरीत पररिाम झालेला नाही. 
(३) सदर पररसरात ग्रामपींचायतीमार्श त मेडीक्लोरचे िा्प केले असनू 
नादरुूस्त पाईपलाईन तात्काळ दरुूस्त करण्यात आली. तसेच अपऱु् या पािी 
परुिठ्यािर उपाययोजना म्हिून निीन दोन सहा इींची नळ जोडण्या मींजूर 
झाल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

पालघर जजल््यािील आददिासी िुटुांबाांना अांत्योदयाचा  
इष्ट्टाांि िाढिून देण्याबाबि 

  

(४४) * ४६०१० श्रीमिी विद्या चव्हाण : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा 
आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर येथील आददिासी बहुल जजल्हयात आददिासीींच्या दाररद्रयामळेु 
अनेक बालके मतृ्य ू पािली असनू मा.सिोच्च न्यायालयाच्या तनिशयानसुार 
दाररद्रयरेर्खेाली असिाऱ् या कातकरी आददिासी कु्ुींबाींना अींत्योदयाचा इष्ाींक 
िाढिनू देण्याबाबत मा.मखु्यमींत्री, मा.अन्न ि नागरी परुिठा मींत्री, प्रधान 
सर्चि, अन्न ि नागरी परुिठा वििाग ि जजल्हार्धकारी, पालघर याींच्याकड े
लोकप्रतततनधीींनी लेखी पत्राद्िारे मागिी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हार्धकारी, पालघर याींच्या ३० हजार निीन अींत्योदय 
शशधापत्रत्रकाींच्या मागिीचा प्रस्ताि अन्न ि नागरी परुिठा वििागाकड े
प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन तनिेदनातील 
मागिीनसुार कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, सदरचा तनिशय 
ककती कालािधीत घेण्यात येईल, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीश बापट : (१) होय. 
(२) ि (३) जजल्हा परुिठा अर्धकारी कायाशलय, पालघर याींच्याकडून अींत्योदय 
अन्न योजनेच्या १७५५ शशधापत्रत्रकाींचा ि प्राधान्य कु्ुींब लािार्थयांसाठी ४५५८ 
लािार्थयांचा िाढीि इष्ाींक देण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनास प्राप्त झालेला 
आहे. त्याप्रमािे सधुाररत िाढीि इष्ाींक देण्याबाबतची कायशिाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

नाशशि जजल््यािील खाजगी अनुदातनि शाळाांना  
धान्य पुरिठा िरण्याबाबि 

  

(४५) * ४६०६६ श्री.नरेंद्र दराड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशशक जजल्हयातील ग्रामीि ि शहरी िागातील खाजगी अनदुातनत 
शाळाींमधील विद्यार्थयांच े कमी होत असलेले प्रमाि रोखण्यासाठी शालेय 
शशक्षि वििागाकडून देण्यात येिाऱ्या शालेय पोर्ि आहाराींच्या महत्िाकाींक्षी 
योजनेंतगशत धान्य परुिठा करण्यात येत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शालेय पोर्ि आहार योजनेंतगशत शासनाकडून देण्यात येिारा 
धान्य परुिठा न होण्याची कारिे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन शाळाींना धान्य 
परुिठा करण्याबाबत कायशिाही करुन धान्य परुिठा न करिाऱ् या जजल्हा 
परुिठा अर्धकारी ि ठेकेदारािर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. तथावप, नाशशक जजल्हयात 
शालेय पोर्ि आहार योजनेंतगशत ताींदळू ि धान्यादी मालाचा परुिठा 
करिाऱ्या परुिठादाराकडून विलींबाने परुिठा होत असल्याने तनयमानसुार 
परुिठादाराकडून दींड िसलू करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

----------------- 
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अांबरनाथ षद्योधगि िसाहिीिील उल्हास ि िाळू नदीच े 
प्रदषूण रोखण्याबाबि 

  

(४६) * ४६१०० श्री.रमेश पाटील : सन्माननीय पयाििरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबरनाथ औद्योर्गक िसाहतीतील रासायतनक कारखान्यातील प्रकिया न 
केलेले साींडपािी उल्हासनगर, िालधुनी मागे उल्हास ि काळू नदीत 
सोडल्यामळेु नदीच्या प्रदरू्िात िाढ झाल्याबाबत कोळी महासींघ याींनी 
तनिेदनाद्िारे ददनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास शासनाच्या 
तनदशशनास आिून ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रसायनशमर्श्रत पाण्यामळेु धाक्े शहाड, मोहोने, 
गौरीपाडा, िडिली, अ्ाळी, माींडा, बाराि,े गींधारी, कोलीिली, उींबड,े सापाड,े 
िाडघेर या गािातील नदीचे पािी खराब झाल्याने शतेी, मासेमारी ि 
िाजीपाला यािर पररिाम झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार उल्हास ि काळू नदीचे प्रदरू्ि रोखण्याबाबत 
कायशिाही करुन नदी प्रदवूर्त करिाऱ्या कारखान्याींिर कोिती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) होय. उल्हास ि िालधुनी नदी प्रदरू्िासींदिाशत मा.राषरीय हररत लिाद 
पिेु याींच्याकड े दाखल यार्चकेमध्ये मा.लिादाने ददलेल्या तनदेशानसुार सदर 
नद्याींचे प्रदरू्ि कमी करण्याकरीता आिश्यक ती कायशिाही महाराषर प्रदरू्ि 
तनयींत्रि मींडळाकडून करण्यात येत आहे. 

महाराषर प्रदरू्ि तनयींत्रि मींडळाव्दारे प्रदरू्िास कारिीितू असिाऱ् या 
उद्योगाींची िेळोिेळी पहािी करुन कारिाई करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

----------------- 
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राज्याि हजारो विद्याथी अिरािी ऑनलाईन  
प्रिेशाच्या प्रतिक्षेि असल्याबाबि 

  

(४७) * ४४७४२ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.विजय ऊफि  भाई धगरिर : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अकरािी ऑनलाईन प्रिेशाच्या चार सिशसाधारि रे्ऱ् या आणि 
एक विशरे् रे्री होिनूही हजारो विद्याथी प्रिेशाच्या प्रततक्षेत असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१८ च्या शिे्च्या आठिड्यात तनदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अकरािी प्रिेशाचा गोंधळ सरुु असल्याने ९० ददिसाींच्या आत 
अभ्यासिम शशकिनू परीक्षा घेण्याचा तनयम असनू उशीरा येिाऱ्या 
विद्यार्थयांचा अभ्यासिम पिूश करुन परीक्षा घेण्याचे आव्हान 
महाविद्यालयासमोर आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन दरिर्ी दहािीच े
तनकाल लागल्यानींतर १५ जुलपैयतं प्रिेश प्रकिया पिूश करण्याच्या उद्देशाने 
शशक्षि वििागाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े : (१) अींशत: खरे आहे. इ.१० िी.च्या पनुपशररक्षेच्या 
तनकालातील विद्याथी देखील ऑगस््मध्ये प्रिेश प्रकियेत सहिागी झाले. 
(२) ज्या विद्यार्थयाचंे प्रिेश उशीरा झालेले आहेत त्याींच्याकरीता अततररक्त 
ताशसका घेिनू अभ्यासिम पिूश करून घेण्याच्या सचूना सिश कतनषठ 
महाविद्यालयाींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) सन २०१८-१९ च्या इ.११ िी ऑनलाईन प्रिेश प्रकियेबाबत मा.उच्च 
न्यायालय, नागपरू खींडपीठ, नागपरू येथे जनदहत यार्चका दाखल झालेली 
होती. सदर जनदहत यार्चकेमध्ये मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या आदेशानसुार 
याद्या सधुाररत करण्यात आल्या. यामळेु तसेच अततिषृ्ी इ. कारिामळेु  
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प्रिेश प्रकियेस काही विलींब झालेला आहे. प्रिेश प्रकिया कमीत कमी 
कालािधीत पिूश करण्यासाठी प्रिेश प्रकियेमध्ये कोित्या सधुारिा करता 
येतील, याबाबत सिश सींबींर्धत घ्काींशी विचारवितनमय सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

अनुदातनि शाळाांमध्ये शशक्षिेिर िमिचाऱ्याांना सेिाांिगिि  
आश्िाशसि प्रगिी योजनचेा लाभ देण्याबाबि 

  

(४८) * ४४५६६ श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, डॉ.सधुीर िाांबे, 
श्री.दत्िात्रय सािांि : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४२३४७ ला ददनाांि ९ जुल,ै २०१८ 
रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभािि सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनदुातनत शाळाींमध्ये शशक्षकेतर कमशचाऱ्याींना सेिाींतगशत 
आश्िाशसत प्रगती योजनेचा लाि देण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या 
औरींगाबाद खींडपीठाने ददलेल्या तनिशयाच्या अनरु्ींगाने शासनस्तरािरुन कोिती 
कायशिाही करण्यात आली आहे, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायशिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, तसेच केलेल्या कायशिाहीचे स्िरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) ि (२) शासनस्तरािर आिश्यक कायशिाही सरुु आहे.  
(३) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

गोंददया जजल््याि दवूषि पाणी आढळल्याबाबि 
  

(४९) * ४४६९६ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गोंददया जजल्हयात ४० प्राथशमक आरोग्य कें द्रामार्श त अिुजैविक पािी 
नमनु्याची तपासिी केली असता ३०२ स्त्रोताचे पािी दवूर्त असल्याचे ददनाींक 
२५ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायशिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
 गोंददया जजल्हयातील सािशजतनक वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताींच े
ददनाींक १ एवप्रल, २०१८ त े ३० सप् े्ंबर, २०१८ पयतं १०४६२ नमनु्याींची 
अिुजवैिक तपासिी करण्यात आली असनू त्यापकैी ९८९६ नमनेु अिुजवैिक 
दृष्या योग्य असनू ५६६ स्त्रोत जागततक आरोग्य सींघ्नेच्या (WHO) च्या 
ठरिनू ददलेल्या मयाशदेपेक्षा अिुजैविक नमनेु वपण्यास अयोग्य असल्याचे 
आढळून आल ेआहेत. 
(२) गोंददया जजल्हयातील एकूि १४३८ नमनुाींपकैी ३०२ नमनुा 
अिुजवैिकदृष्या दवूर्त असल्याबाबत जजल्हा आरोग्य प्रयोगशाळेव्दारे तालकुा 
आरोग्य अर्धकारी कायाशलयास ि जजल्हा आरोग्य अर्धकारी कायाशलयास     
ई-मेलव्दारे कळविलेले आहे. प्रयोगशाळेच्या सचूनेनसुार सींबींर्धत 
ग्रामपींचायतला दरूध्िनीव्दारे दवूर्त स्त्रोताचे त्िरीत सपुर क्लोरीनेशन करून 
पािी नमनुा रे्रतपासिीकरीता पाठविण्यासाठी सींबींर्धत प्रा.आ. कें द्रामार्श त 
सींबींर्धत ग्रामपींचायतीला कळविण्यात आलेले आहे.  
 पािी नमनेु तपासिीबाबत तालकुास्तरािर तसेच जजल्हास्तरािर 
होिाऱ्या सिेमध्ये तनयशमत आढािा घेण्यात येतो. 
(३) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

चांद्रपूर जजल््यािील जलस्त्रोि दवूषि असल्याबाबि 
  

(५०) * ४४४१६ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) चींद्रपरू जजल्हयातील ३९ आरोग्य कें द्रामार्श त १ हजार ९३१ तर शहरी 
वििागातील ५७७ अशा २ हजार ५०८ पािी नमनु्याची तपासिी आरोग्य 
वििागाने केली असता जजल्हयातील १०३ गािातील जलस्त्रोत दवूर्त 
असल्याचे आरोग्य वििागाने केलेल्या सव्हेक्षि अहिालातनू ददनाींक        
११ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दवूर्त पाण्यामळेु नागरीकाींच्या आरोग्यािर पररिाम होत 
असनू दवूर्त पाण्याची ्क्केिारी ११.९२ असल्याच े ददसनू आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन दवूर्त पाण्यािर 
तनयींत्रि आिण्यासाठी कोिती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
 चींद्रपरू जजल्हयात माहे जून, २०१८ या मदहन्यात ग्रामीि िागातील 
एकूि १०३१ ि शहरी िागातील ५७७ अशी एकूि २५०८ पािी नमनेु 
तपासिीसाठी पाठविल े त्यापकैी ग्रामीि िागातील २३६ ि शहरी िागातील 
६३ असे एकूि २९९ नमनेु (म्हिज े११.९२ %) दवूर्त आढळल ेआहेत. 
(२) ि (३) हे अींशत: खरे आहे. 
 दवूर्त पाण्याची ्क्केिारी ११.९२ आहे हे खरे असनू, आरोग्य 
वििागाकडून दवूर्त पाण्याचा अहिाल आल्यानींतर सींबींर्धत ग्रामपींचायतीकडून 
तनयशमतपिे दवूर्त पाण्याच्या स्त्रोताच े शधु्दीकरि करण्यासाठी आरोग्य 
वििाग, पींचायत सशमती ि पींचायत वििागाकडून पाठपरुािा करून दवूर्त 
स्त्रोताच ेपािी नमनेु योग्य येईपयतं सतत पाठपरुािा करण्यात येत असतो. 
तनयशमत ओ.्ी. ्ेस्् करून तनरीक्षि करण्यात येत.े साथीच्या रोगािर 
प्रततबींध घालण्यासाठी तालकुा ि प्राथशमक आरोग्य कें द्रस्तरािर २४ x ७ 
साथरोग तनयींत्रि पथक आिश्यक और्धी साठ्याींसह कायशरत असनू 
जजल्हास्तरािर जलद प्रततसाद पथक सज्ज आहे.  
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

----------------- 
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राज्यािील सिि शाळाांि मराठी भाषा विषय अतनिायि िरण्याबाबि 
  

(५१) * ४४०५० श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पजश्चम बींगाल, ताशमळनाडू, कनाश्क, आींध्रप्रदेश, गजुरात, केरळ इत्यादी 
राज्यातील सिश शाळाींत स्थातनक मातिृार्ा हा विर्य इयत्ता १ त े १० िी 
पयतं अतनिायश केला असनू त्याच धतीिर महाराषरातील सिश शाळाींत मराठी 
िार्ा हा विर्य इयत्ता १० िी पयतं अतनिायश करण्याबाबतची मागिी 
स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी मा.शालेय शशक्षि मींत्री याींचेकड े ददनाींक १६ जुल,ै 
२०१८ रोजी िा त्यासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदरहू मागिीच्या 
अनरु्ींगाने महाराषरातील सिश शाळाींत मराठी िार्ा हा विर्य इयत्ता १० िी 
पयतं अतनिायश करण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
तसेच सदर तनिशयाच ेथोडक्यात स्िरूप काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

राज्यािील महाविद्यालयाांमध्ये लक्ष्यभेद िारिाई ददिस  
(सजजििल स्राइि) साजरा िरण्याबाबि 

  

(५२) * ४४१९४ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील महाविद्यालयाींना ददनाींक २९ सप् े्ंबर हा ददिस लक्ष्यिेद 
कारिाई ददिस (सजजशकल स्राइक) म्हिून साजरा करण्याचा आदेश 
विद्यापीठ अनदुान आयोगाने ददनाींक २० सप् े्ंबर, २०१८ रोजी िा 
त्यासमुारास ददला, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ददिस कशा प्रकारे साजरा कराियाचा याचे प्रारुप 
ठरविण्यात आले आहे काय, तसेच उक्त आदेश देण्याबाबतचा उद्देश काय 
आहे ? 
  
श्री.विनोद िािड े : (१) होय, हे खरे आहे. विद्यापीठ अनदुान आयोगाने 
ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१८ च्या पत्रान्िये राज्यातील महाविद्यालयाींना ददनाींक 
२९ सप् े्ंबर हा ददिस लक्ष्यिेद कारिाई ददिस (सजजशकल स्राइक) म्हिून 
साजरा करण्याचे आदेश ददलेले आहेत. 
(२) ददनाींक २९ सप् े्ंबर हा ददिस लक्ष्यिेद कारिाई ददिस (सजजशकल स्राइक) 
म्हिून कशा प्रकारे साजरा करािा याबाबतचे प्रारुप विद्यापीठ अनदुान 
आयोगाच्या ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१८ च्या पत्रान्िये ठरविण्यात आले आहे. 
सदर प्रारुपातील कायशिमाचे स्िरुप विचारात घेता सदर कायशिमाींमधुन 
महाविद्यालयीन विद्यार्थयामंध्ये देशाच्या सीमेिर कायशरत सतैनकाींनी केलले्या 
त्यागाची जािीि जागतृ करिे, देशिाशसयाींच्या मनात सतैनकाींबाबत कृतज्ञचेी 
िािना जागतृ करिे, देशपे्रमाची िािना जागवििे असा आहे. 

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

शासिीय अशभयाांत्रत्रिी सांस्थाांमधील ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
  

(५३) * ४४९५९ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुािणी : 
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४१५१३ ला ददनाांि ९ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभािि सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकीय अशियाींत्रत्रकी महाविद्यालये/तींत्रतनकेतने याींमधील ग्-अ ि  
ग्-ब सींिगाशतील त्रब ींदनूामािल्या ऑर्लाईन ि ऑनलाईन पध्दतीने शासनास 
सादर करण्याची तींत्र शशक्षि सींचालनालयामार्श त सरुु असलेली कायशिाही पिूश 
झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, शासकीय अशियाींत्रत्रकी सींस्थाींमधील पदाींच्या आकृततबींधाची 
पडताळिी करून वित्त वििागाच्या मान्यतसे्ति सादर करण्याची कायशिाही 
पिूश झाली आहे काय, 
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(३) तसेच महाराषर लोकसेिा आयोगाकडून प्राप्त झालेल्या शशर्ारशीनसुार 
शासकीय अशियाींत्रत्रकी महाविद्यालये/तींत्रतनकेतने याींमधील तनयकु्त्या देण्याची 
कायशिाही पिूश झाली असनू ज्या तनयकु्त्याींसींदिाशत न्यायालयीन प्रकरिे 
प्रलींत्रबत आहेत, त्यािरील कायशिाही पिूश झाली आहे काय, सदरहू कायशिाही 
केव्हापयतं पिूश होिे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सिश 
शासकीय/शासन अनदुातनत अशियाींत्रत्रकी महाविद्यालये/तींत्रतनकेतने याींमधील 
पदाींचा सधुारीत आकृततबींध तनजश्चत करुन ररक्त पदे िरण्याबाबत कोिती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
शासकीय अशियाींत्रत्रकी/और्धतनमाशिशास्त्र पदिी महाविद्याींलयातील 

ररक्त असलेल्या एकूि ५३३ पदाींपकैी ५०४ पदाींच्या ऑनलाईन त्रब ींदनूामािल्या 
तर पदविका महाविद्यालयातील ररक्त असलेल्या एकूि ८०९ पदाींपकैी ५७४ 
पदाींच्या ऑनलाईन त्रब ींदनूामािल्या तींत्र शशक्षि सींचालनालयाकडून शासनास 
प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापकैी बहुताींश ऑनलाईन त्रब ींदनूामािल्या सामान्य 
प्रशासन वििागाकड ेमान्यतसेाठी सादर करण्यात आल्या आहेत. 
(२) शासकीय अशियाींत्रत्रकी सींस्थाींमधील पदाींचा आढािा घेण्याची कायशिाही तींत्र 
शशक्षि सींचालनालयस्तरािर सरुू असनू ती अींततम ्प्प्यात आहे.  
(३) महाराषर लोकसेिा आयोगाकडून प्राप्त झालेल्या शशर्ारशीनसुार शासकीय 
अशियाींत्रत्रकी महाविद्यालयाींमधील तनयकु्त्याींची कायशिाही पिूश झाली असनू 
शासकीय तींत्रतनकेतनाींमधील तनयकु्त्याींबाबतची कायशिाही सरुू आहे. तथावप, 
ज्या तनयकु्त्याींसींदिाशत न्यायालयीन प्रकरिे प्रलींत्रबत आहेत, त्या प्रकरिी 
मा.न्यायालयाच्या आदेशास अनलुक्षून तनयमोर्चत कायशिाही करण्यात येत 
आहे.  
(४) ि (५) तींत्र शशक्षि सींचालनालयस्तरािर सरुू असलेली पदाींच्या 
आढाव्याबाबतची कायशिाही अींततम ्प्प्यात आहे. तद्नींतर वित्त वििागाच्या 
मान्यतनेे आकृततबींध तनजश्चत झाल्यानींतर महाराषर लोकसेिा आयोगाकड े
तनयशमत पदिरतीसींदिाशत मागिीपत्र पाठविता येिे शक्य होईल.  

----------------- 
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राज्यािील टीईटी पात्रिा उत्िीणि उमेदिाराांना न्याय देण्याबाबि 
  

(५४) * ४४०१० श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफि  भाई 
जगिाप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.जनादिन चाांदरूिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.हररशस ांग राठोड, आकिि .अनांि गाडगीळ, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ 
राजरूिर, डॉ.सधुीर िाांबे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात “्ीई्ी” पात्रता प्राप्त करण्याची िाढविलेली मदुत सन २०१५ 
मध्ये सींपनूही शासनाने सेिेतील शशक्षकाींना आिखी तीन प्रयत्नात “्ीई्ी” 
उत्तीिश होण्याची सींधी सन २०१६ मध्ये ददली, तसेच इयत्ता आठिीपयतंच्या 
शशक्षकाींसाठी “द्चसश एशलजीत्रबली्ी ्ेस््” (्ीई्ी) परीक्षा उत्तीिश होिे ही 
शशक्षि कायदयानसुार ठरिनू ददलेली पात्रता असनू राज्यात सध्या समुारे ६४ 
हजार ्ीई्ी उत्तीिश झाललेे उमेदिार नोकरीच्या प्रततक्षेत असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, तसेच राज्यातील 
खाजगी अनदुातनत ि जजल्हा पररर्दाींच्या प्राथशमक शाळाींमध्ये समुारे २० 
हजार ६६१ शशक्षकाींची पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात ्ीई्ी परीक्षा उत्तीिश झालेले उमेदिार उपलब्ध 
असनू शशक्षकाींची पदे ररक्त असताींना सदर उमेदिाराींना नोकरीची सींधी न 
देता गत अनेक िर्ांपासनू ्ीई्ी उत्तीिश नसलेल्या ि सेिेत असलेल्या 
शशक्षकाींना तनयमबाहय पध्दतीने िेळो-िेळी कें द्र शासनाच्या पिूशसींमतीशशिाय 
मदुतिाढ देण्यात आल्याने ्ीई्ी परीक्षा उत्तीिश असलेल्या उमदेिाराींिर 
अन्याय ि शशक्षि कायदयाचे उल्लींघन होत असल्यामळेु यास मा.उच्च 
न्यायालयाच्या औरींगाबाद खींडपीठात एक जनदहत यार्चका दाखल झालेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदिाशत शालेय शशक्षि वििागाच्या उपसर्चिाींनी ि प्रधान 
सर्चिाींनी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींना सादर केलेली दोन प्रततज्ञापत्र े
समाधानकारक नसल्यामळेु राज्याच्या मखु्य सर्चिाींनी याबाबत दोन  
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आठिड्यात सविस्तर मादहती सादर करािी असे आदेश मा.उच्च न्यायालयाने 
ददनाींक ९ ऑगस््, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास शासनास ददलेले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन ्ीई्ी पात्रता धारि 
केलेल्या उमेदिाराींना न्याय शमळण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, तसेच शासनाचे हे दोन्ही तनिशय शशक्षि हक्क कायद्याचे 
उल्लींघन करिारे ि बेकायदा असल्याने याबाबत शासन सधुारिा करिार 
आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े : (१) ि (२) राषरीय शशक्षक शशक्षि पररर्द, निी ददल्ली 
याींच्या मागशदशशक सचूनाींनसुार राज्यातील प्राथशमक शशक्षक पदाकरीता शशक्षक 
पात्रता परीक्षा उत्तीिश होिे ददनाींक १३/०२/२०१३ च्या शासन तनिशयान्िये 
बींधनकारक करण्यात आलेले आहे. सदर पात्रता परीक्षा िर्ाशतनू ककमान एकदा 
घेण्यात येत.े  
 सदर पात्रता धारि न केलेल्या तथावप, ददनाींक १३/०२/२०१३ नींतर 
प्राथशमक शशक्षक पदािर तनयकु्त केलेल्या शशक्षकाींना सदर पात्रता परीक्षा 
उत्तीिश होण्यासाठी ददनाींक ३०/०६/२०१६ च्या शासन पररपत्रकान्िये तीन सींधी 
देण्यात आलले्या होत्या. कें द्र शासनाने सदर पदाकरीता आिश्यक अहशता 
प्राप्त करण्याकरीता ददनाींक ३०/०३/२०१९ पयतं मदुतिाढ ददनाींक ०९/०८/२०१७ 
च्या अर्धसचूनेन्िये ददलेली आहे. त्यानसुार सधुाररत मदुत ददनाींक 
२४/०८/२०१८ च्या शासन तनिशयान्िये विदहत करण्यात आलेली आहे. सन 
२०१८-१९ च्या सींचमान्यतते अततररक्त झालेल्या शशक्षकाींच्या समायोजनानींतर 
ररक्त पदाींची सींख्या तनधाशररत होईल.  
 शशक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीिश उमेदिाराींच्या तनयकु्तीस अनसुरुन 
मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ औरींगाबाद येथे दाखल यार्चका ि. ८४६४/२०१७ 
यामध्ये आिश्यक त्या प्रततज्ञापत्राव्दारे राज्य शासनाची िशुमका 
मा.न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली आहे. 
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(३) हे खरे नाही. 
(४) शशक्षक पात्रता परीक्षा पात्र होण्याच्या अ्ीस अधीन राहून शशक्षि सेिक 
पदािरील तनयकु्तीस मान्यता ददलेल्या सींबींर्धत प्रार्धकाऱ्याींविरुध्द शशस्तिींग 
विर्यक कारिाई करण्याकरीता आयकु्त (शशक्षि), महाराषर राज्य, पिेु याींना 
ददनाींक ०९/१०/२०१८ च्या पत्रान्िये सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

राज्यािील अनुदातनि शाळाांना योजनाबा्यमध्ये 
 रुपाांिरीि िरण्याबाबि 

  

(५५) * ४५२०८ डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफि  भाई 
जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
डॉ.िजाहि शमझाि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात विनाअनदुातनत शाळाींना अनदुान देताना पींचिावर्शक योजनेंतगशत 
तनधी ददला जात असनू पींचिावर्शक योजना सींपल्यानींतर सदर शाळा 
योजनाबाहय कृती आराखड्याबाहय केल्या जातात ि त्याींना तनयशमत तनधी 
मींजूर केला जातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २००७ त ेसन २०१२ ि सन २०१२ त ेसन २०१७ या १० 
िर्ाशपासनू अनदुान मींजूर झालेल्या शाळा कृती आराखड्यामध्ये असल्यामळेु 
त्याींच्या तनयशमत िेतनािर अडचिी तनमाशि झाल्या आहेत, तसेच शासनाने 
माहे माचश, २०१८ मध्ये काही लेखाशीर्श यामधून िगळले परींत ु १९०१ हा 
लेखाशीर्श यामधून िगळण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन अनदुातनत शाळाींना 
योजनाींतगशत मधून योजनाबाहयमध्ये रुपाींतरीत करण्याबाबत कोिती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) ददनाींक २७ जानेिारी, २०१७ च्या शासन तनिशयानसुार शालेय 
शशक्षि वििागाच्या अथशसींकल्पीय प्रकाशनातील िेतनाच्या योजना या 
अतनिायश खचाशमध्ये समाविष् करण्यात आल्या आहेत. तथावप, शालेय 
शशक्षि वििागाच े आददिासी उपयोजना क्षते्रातील कायशिमाखाली असलेल्या 
िेतनाच्या योजना कायशिमािरील खचाशकडचे ठेिण्याचा तनिशय घेण्यात आला 
असल्याने सदर लेखाशीर्श अतनिायश खचाशत समाविष् करता येत नाही. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

जयपूर (िा.मोिाळा, जज.बुलढाणा) येथील श्री.गोविांदा गिई याांच्या 
िुटुांत्रबयाांना आधथिि ि अन्य मदि देण्याबाबि 

  

(५६) * ४५६९० श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे : 
सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जयपरू (ता.मोताळा, जज.बलुढािा) येथील श्री.गोवि ींदा गिई याींचा आधार 
काडश शल ींक नसल्याने स्िस्त धान्य न शमळाल्यामळेु उपासमार होऊन ददनाींक 
२१ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास मतृ्य ूझाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मयत गोवि ींदा गिई याींच्या पत्नीने उपरोक्त प्रकरिी लखेी 
तिार केल्यानींतर जजल्हा प्रशासनाने प्राथशमक चौकशीचे आदेश ददले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, शासनाने आधार काडश शल ींक असल्याशशिाय स्िस्त धान्य 
शशधापत्रत्रकाधारकाींना देऊ नये, अशाप्रकारचे विशशष् आदेश काढले आहेत 
काय, तसेच प्राथशमक चौकशीत काय तनषपन्न झाले ि त्यानसुार सींबींर्धत 
दोर्ीींविरुध्द सदोर् मनषुयिधाचा गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे काय, 
(४) तसेच, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन मयत व्यक्तीच्या 
कु्ुींत्रबयाींना आर्थशक ि अन्य मदत देण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही, मतृक गोवि ींदा गिई याींचा मतृ्य ूददनाींक 
२२/०९/२०१८ रोजी झाला ि मतृ्य ू िकुबळीने झाल्याची तिार लगेच 
नोंदविण्यात आलेली नसनू मतृ्यचू्या ७ ददिसानींतर ददनाींक २८/०९/२०१८ रोजी 
तिार तहशसल कायाशलय मोताळा, जज.बलुढािा येथ ेनोंदविण्यात आली आहे. 
सदर मतृ्य ूिकुबळीने झाल्याचा शिविच्िेदन अहिाल नाही.  

श्री.गोवि ींद गिई याींच्या शशधापत्रत्रकेची नोंद Ration card 
Management System (RCMS) या Online प्रिालीमध्ये करण्यात 
आलेली नव्हती.  
(२) अींशत: खरे आहे, श्री.गोवि ींदा गिई, जयपरू (ता.मोताळा, जज.बलुढािा) 
याींचा स्िस्त धान्याअिािी उपासमार झाल्यामळेु िकूबळी होिनू मतृ्य ू
झाल्याच्या उक्त तिारीच ेअनरु्ींगाने जजल्हार्धकारी, बलुढािा याींनी चौकशीच े
आदेश ददले होत.े  
(३) आधार काडश शल ींक असल्याशशिाय स्िस्त धान्य शशधापत्रत्रकाधारकाींना देऊ 
नये, असे शासनाचे आदेश नाहीत.  
 पात्र लािार्थयांना ई-पॉसद्िारे धान्य िा्प करता येत नसल्यास 
ओळख प्िनू manual पध्दतीने धान्य देण्याची परिानगी देण्यात आली 
आहे. शासनाचे असेही स्पष् आदेश आहेत की, पात्र शशधापत्रत्रकाधारकाला 
विना शशधा जजन्नस परत पाठविले जािार नाही, याबाबत योग्य दक्षता 
घेण्यात यािी.  
 तसेच उक्त चौकशीअींती रास्तिाि दकुानदार दोर्ी आढळून आले 
आहेत. तसेच तहशसल कायाशलयातील अर्धकारी/कमशचारी जबाबदार आढळून 
आले आहेत. सींबींर्धत दकुानाचा परिाना रद्द करण्यात आला आहे ि 
श्री.जे.डी.पा्ील, क.शल. याींना तनलींत्रबत करण्यात आले आहे.  
(४) होय, मतृक गोवि ींदा गिई याींची पत्नी श्रीमती पींचरु्ला गिई याींना सींजय 
गाींधी तनराधार अनदुान योजनेचा माशसक रुपये ६०० अनदुानाचा लाि देण्यात 
येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् िित नाही. 

----------------- 
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राज्याि सििशशक्षा अशभयानाांिगिि शशक्षि अनुदान तनधी  
खाजगी शाळाांना देण्याबाबि 

  

(५७) * ४४३३४ डॉ.िजाहि शमझाि, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.हररशस ांग राठोड, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सिश शशक्षा अशियानाींतगशत आठिीपयतंचे िगश असिाऱ्या सिश 
शाळाींना विद्याथी प्सींख्येनसुार शासनाकडून देण्यात येत असलेला शशक्षक 
अनदुान तनधी हा सन २०१८-१९ मध्ये खाजगी शाळाींना िगळून देण्यात येत 
असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या दसुऱ्या सप्ताहात तनदशशनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार राज्यातील खाजगी शाळाींबाबत करण्यात येत 
असलेला दजुािाि नष् करून सींयकु्त अनदुानामध्ये खाजगी शाळाींनाही 
समाविष् करण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१), (२) ि (३) िारत सरकारच्या मागशदशशक सचूनाींनसुार 
समग्र शशक्षा अशियान अींतगशत सींयकु्त शाळा अनदुान (Composite School 
Grant) हे केिळ स्थातनक स्िराज्य सींस्थाींच्या शाळाींनाच मींजूर आहे. 

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

िॉलेज ऑफ इांजजतनअरीांग गॅझटेेड दटचसि असोशसएशन  
याांच्या मागण्याांबाबि 

  

(५८) * ४४०१८ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कॉलेज ऑर् इींजजतनअरीींग, गॅझे् ेड द्चसश असोशसएशन याींनी कररअर 
अॅडव्हान्स स्कीम आणि अन्य मागण्याींबाबत शासनाला तनिेदन ददले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर असोशसएशनच्या मागण्या ि प्रश्न काय आहेत ि त्यािर 
शासनाची िशूमका काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सींबींर्धत 
सींस्थाींमधील २०० शशक्षकाींना तनितृ्ती पिूी पदोन्नती देण्याबाबत कोिती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद िािड े: (१) होय.  
(२) ि (३) कॉलेज ऑर् इींजजतनअरीींग गॅझे् ेड द्चसश असोशसएशन याींनी 
सहयोगी प्राध्यापक पदािर रुपये ३७४००-६७००० गे्रड िेतन ९००० या 
िेतनशे्रिीमध्ये ३ िर् े सेिा आणि पीएचडी प्राप्त केल्यानींतर शकै्षणिक 
कामर्गरी तनदेशाींक (API : Academic Performance Indicator) बाबतची 
अ् िगळून प्राध्यापक पदािर रुपये ३७४००-६७००० ग्रेड िेतन १०००० या 
िेतनशे्रिीमध्ये तनयकु्त होण्यास पात्र ठरविण्याबाबत विनींती केलेली आहे.  
 तींत्रशशक्षिाशी सींबींर्धत शशक्षक ि शशक्षकेतर कमशचाऱ् याींशी सींबींर्धत 
असिाऱ् या शकै्षणिक अहशता, िेतनशे्रिी, सेिा शती, कररअर ॲडव्हाींसमें् 
स्कीमच्या अनरु्ींगाने अणखल िारतीय तींत्र शशक्षि पररर्देकड ेप्राप्त झालले्या 
तिारी/विसींगती दरू करण्याच्या अनरु्ींगाने पररर्देने ददनाींक ०४/०१/२०१६ रोजी 
अर्धसचूना प्रशसध्द केलेली आहे. कॉलेज ऑर् इींजजतनअरीींग गॅझे् ेड द्चसश 
असोशसएशन याींनी केलेल्या मागिीच्या अनरु्ींगाने पररर्देने ददनाींक 
०४/०१/२०१६ च्या अर्धसचूनेमध्ये खुलासा केलेला आहे. पररर्देच्या ददनाींक 
०४/०१/२०१६ च्या अर्धसचूनेच्या अनरु्ींगाने वित्त वििागाच्या सहमतीने योग्य 
त ेआदेश तनगशशमत करण्याबाबत कायशिाही करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

मुांबई विद्यापीठाने सुरु िेलेल्या शे्रयाांिशे्रणी पध्दिीचा  
फेरविचार िरण्याबाबि 

  

(५९) * ४४२७८ डॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कें द्रीय विद्यापीठ अनदुान आयोगानसुार मुींबई विद्यापीठाने शे्रयाींकशे्रिी 
पध्दत सरुु केली असनू सद्य:जस्थतीमध्ये ६०:४० ही पध्दत विधी शाखेसाठी 
लाग ूकेली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, विद्यार्थयांना पास होण्यासाठी ६० गिुाींच्या पररक्षेत १८ गिु 
शमळििे ि ४० गिुाींच्या पररक्षेत १२ गिु शमळवििे बींधनकारक असल्याने 
एकत्रत्रत पाशस ींगसाठी ४० गिुाींचा पाशस ींग रेशो ठेिण्यात आला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तनिशयामळेु शशक्षिाचा दजाश कमी होत असल्याने 
विद्यार्थयांची गिुित्ता कमी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 
(५) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

नागपूर विभागािील शशक्षि ि शशक्षिेिर िमिचाऱ्याांना शासन 
तनयमानुसार िेिनभत्िे शमळि नसल्याबाबि 

  

(६०) * ४५२७० डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू वििागातील इींग्रजी माध्यमाच्या (कॉन्व्हें्) खाजगी 
व्यिस्थापनाच्या शाळाींमधील शशक्षक ि शशक्षकेतर कमशचाऱ्याींना शासन 
तनयमानसुार िेतन, ित्त ेि इतर सवुिधा ददल्या जात नसनू अत्यल्प िेतन 
ददले जात असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शशक्षक सींघ्नेच्याितीने शशक्षक ि शशक्षकेतर 
कमशचाऱ्याींना न्याय देण्याबाबत शासनाकड ेतनिेदने देण्यात आले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक् त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े : (१) ि (२) अशा स्िरुपाची तिार अथिा तनिेदन प्राप्त 
झाल्याचे आढळून आले नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

शसम्बॉयोशसस महाविद्यालय ि सरदार दस्िूर शाळा, पुणे  
याांचिेडून अतिररक्ि शुल्ि आिारल्याबाबि 

 

(६१) * ४५२१७ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफि  भाई 
धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शसम् बॉयोशसस महाविद्यालय ि सरदार दस्तरू स्कुल, पिेु या शाळेतील 
विद्यार्थयांकडून िेगिेगळया नािाखाली तनयमबाहयपिे अततररक्त शलु्क 
आकारिी तसेच शलु्का सींदिाशत शासनाने ददलेल्या तनयमाींचे पालन केले जात 
नसल्याने मा.उच्च न्यायालयाने याविर्यी शासनाला दोन आठिड्यात खुलासा 
देण्याचे तनदेश माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा त् यादरम्यान ददल्याचे तनदशशनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, विशरे्त: मुींबई शहर ि उपनगरातील शासन अनदुान प्राप्त ि 
विनाअनदुातनत शाळाींमधील विद्यार्थयांकडून िेगिेगळया नािाखाली 
तनयमबाहयपिे अततररक्त शलु्क आकारण्यात येत,े परींत ु आकारण्यात 
आलेल्या शलु्काची पािती देण्यात येत नसल्याच ेही तनदशशनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 



70 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तद्नसुार विद्याथी ि पालकाींची होिारी आर्थशक 
र्सििूक थाींबविण्याबाबत कोिती कायशिाही करुन महाविद्यालय ि 
शाळाींविरुध्द कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद िािड े: (१) शसम्बॉयोशसस महाविदयालय ि सरदार दस्तरू स्कुल, 
पिेु याींनी विद्यार्थयांकडून अततरीक्त र्ी िसलू केल्याबाबत िात्र शशक्षक 
कृती सींस्था, पिेु याींनी मा.उच्च न्यायालयात जनदहत यार्चका ि. ४१/२०१५ 
दाखल केली आहे. प्रततिादी याींच्या िकीलाींनी तनदशशनास आिलेल्या बाबीींच्या 
अनरु्ींगाने सरकारी िकीलाींनी मादहती देण्याचे तनदेश मा.उच्च न्यायालयाने 
ददनाींक १६/०८/२०१८ रोजीच्या सनुाििी ददले असनू प्रकरि न्यायप्रविष् 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

िोिणािील शशक्षि भरिी प्रकक्रयेमध्ये स्थातनिाांना  
आरक्षण देण्याबाबि 

  

(६२) * ४४८२६ अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार : िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि ४२०७६ ला ददनाांि १६ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभािि 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकिातील शशक्षक िरती प्रकियेमध्ये स्थातनकाींना आरक्षि 
देण्याबाबतच्या मागिीकरीता कोकिातील स्थातनक यिुकाींनी उपोर्ि, 
आींदोलने ि तनिेदने देऊन शासनाकड ेमागिी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे जुल,ै २०१८ च्या नागपरू अर्धिेशनात कोकिातील 
स्थातनक आरक्षिाबाबतचा प्रस्ताि विधी ि न्याय वििागाकड े पाठविण्यात 
येईल असे आश्िासन मा.शालेय शशक्षि मींत्रयाींनी ददले असनू उक्त प्रस्ताि 
विधी ि न्याय वििागाकड ेसादर करण्यात आला आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोकिातील 
स्थातनकाींना शशक्षि िरती प्रकियेमध्ये आरक्षि देण्याबाबत कोिती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) सदर बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

राज्यािील स्िस्ि धान्य दिुाने बांद न िरण्याबाबि 
  

(६३) * ४४५६७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रवि ांद्र फाटि : 
सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील स्िस्त धान्य दकुाने बींद होण्याच्या मागाशिर असनू 
सिशसामान्य शशधापत्रत्रकाधारकाींना स्िस्त धान्य दकुानात धान्याऐिजी तिेढया 
ककींमतीच ेअनदुान देण्यात येिार असनू रोख रक्कम त्याींच्या खात्यात जमा 
करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील परळ, महालक्ष्मी वििागातील दोन तसेच ठाण्यातील 
काही दकुानाींमध्ये ददनाींक १ सप् े्ंबर, २०१८ रोजीपासनू ही योजना प्रायोर्गक 
तत्िािर लाग ूकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, धान्याऐिजी थे् रक्कम शशधापत्रत्रकाधारकाींच्या खात्यात जमा 
करण्याची योजना लाग ूकरण्याची कारिे काय आहेत, तसेच अन्न अर्धकारी 
अशियानाने सदर योजनेला विरोध केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाच्या उक्त तनिशयामळेु समुारे १ लाख ७८ हजार स्िस्त 
धान्य दकुानदार बेरोजगार होऊन त्याींच्यािर अिलींबनू असिाऱ् याींिर 
उपासमारीची िेळ येिार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन स्िस्त धान्य दकुाने 
बींद न करता दाररद्रयरेर्िेरील केशरी शशधापत्रत्रकाधारकाींना धान्य ि रॉकेल 
देण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीश बापट : (१), (२) ि (३) कें द्र शासनाच्या सचूनाींनसुार 
अन्नधान्यािर देण्यात येिारे अनदुान घेण्याबाबत लािार्थयांना पयाशयी सवुिधा 
उपलब्ध व्हािी  

यास्ति मुींबई-ठािे शशधािा्प क्षेत्रातील दोन रास्तिाि दकुानाींमध्ये 
लािार्थयांच्या पसींतीनसुार थे् लाि हस्ताींतरि प्रकल्पाची प्रायोर्गक तत्िािर 
अींमलबजाििी करण्याचा तनिशय शासनाने ददनाींक २१ ऑगस््, २०१८ रोजी 
घेतलेला आहे.  
(४) हे खरे नाही. 
(५) ि (६) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

विनाअनुदातनि शाळेिील शशक्षिाांना सेिा सांरक्षण देण्याबाबि 
  

(६४) * ४५१०० श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े 
श्री.विक्रम िाळे : ददनाांि ७ माचि, २०१८ रोजी सभागहृाच्या पटलािर 
ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी क्रमाांि २ मधील प्रश्न 
क्रमाांि ३५५४० ला ददलले्या उत्िराच्या सांदभािि सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात खाजगी व्यिस्थापनाच्या सींस्थाींमार्श त विनाअनदुातनत तत्िािर 
शाळा ि िगश तकुड्या सरुू करण्यात आल्या असनू राज्यातील अनदुातनत 
शाळेत विद्याथी सींख्येअिािी शशक्षक पद अततररक्त झाले असल्याने त्या 
पदाला सेिा सींरक्षि देऊन इतर शाळेत समायोजन केले जाते, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, विनाअनदुातनत शाळेत ८ त े ९ िर् े विना िेतन सेिा 
केल्यानींतर विद्याथी सींख्ये अिािी पद ररक्त झाल्यास त्या पदाला सींरक्षि 
न देता त ेपद व्यपगत केल ेजात,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर शाळेत विद्याथी सींख्येअिािी पद अततररक्त 
झाल्यानींतर विद्याथी सींख्या िाढल्यास सदर पदाला सिेा सींरक्षि देण्याबाबत 
मागिी केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन शाळेत पद 
िाढलेल्या दठकािी या विनाअनदुातनत शशक्षकाींना सिेा सींरक्षि देण्याबाबत 
कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) हे खरे आहे. 

विनाअनदुातनत िगाशिरील शशक्षकाींना िेतन देिे ि सेिा सींरक्षि देिे 
ही सींस्थास्तरािरील बाब आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् िित नाही. 
 

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

राज्यािील शालेय पोषण आहार योजनेंिगिि मदहला बचि गट ि 
मदिनीसाच ेमानधन िाढविण्याबाबि 

  

(६५) * ४४१३७ श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील सिश व्यिस्थापनाच्या शाळेतील मलुाींना मध्यान्ह िोजन 
देण्यासाठी मदहला बचत ग् ककीं िा मदतनीस याींच्याकडून अन्न शशजिनू 
ददले जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मदतनीसाींचे मानधन तू् पुींज े असल्यामळेु शाळाींना 
आहार शशजिनू देण्यासाठी मदतनीस उपलब्ध होत नसल्यामळेु मदतनीसाींच े
मानधन ककमान रुपये ५००० करण्याची मागिी केली जात आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
 



74 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर मदतनीसाींच े
मानधन िाढवििेबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) शालेय पोर्ि आहार योजनेंतगशत शाळास्तरािर आहार तयार करण्यासाठी 
कायशरत स्ियींपाकी तथा मदतनीस याींच्या मानधनामध्ये िाढ करण्याबाबतची 
कायशिाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

माथेरान (िा.िजिि, जज.रायगड) येथे ई-ररक्षा/सीएनजी ररक्षा किां िा 
बॅटरीिर चालणारी ररक्षा िाहिूि सुरु िरण्याबाबि 

  

(६६) * ४४७२७ प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.नागोराि गाणार : िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि ३२६४८ ला ददनाांि ७ ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या 
सांदभािि सन्माननीय पयाििरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) माथेरान (ता.कजशत, जज.रायगड) येथे ई-ररक्षा/सीएनजी ररक्षा ककीं िा 
बॅ्रीिर चालिारी ररक्षा याद्िारे िाहतकू सरुु करण्याबाबतचा प्रस्ताि कें द्रीय 
सतनयींत्रि सशमतीच्या अशिप्रायासह शासनास रे्रसादर करण्याच े
जजल्हार्धकारी, रायगड याींना सरू्चत करण्यात आल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ 
मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्रीय सतनयींत्रि सशमतीकडून ई-ररक्षाबाबतचे अींततम 
अशिप्राय शासनास प्राप्त झाले आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने कें द्रीय सतनयींत्रि सशमतीकडून त्याींचे अींततम अशिप्राय प्राप्त करुन 
माथेरानमध्ये ई-ररक्षा/सीएनजी ररक्षा ककीं िा बॅ्रीिर चालिारी ररक्षा िाहतकू 
सरुु करण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.रामदास िदम : (१) ि (२) माथेरान येथे ई-ररक्षा सरुु करण्याबाबत 
जजल्हार्धकारी, रायगड याींच्याकडून प्राप्त प्रस्ताि माथेरान उच्चस्तरीय 
सतनयींत्रि सशमतीची परिानगी/शशर्ारसीींसह सादर करण्याबाबत 
जजल्हार्धकारी, रायगड याींना शासन पत्र ददनाींक १८ नोव्हेंबर, २०१७ अन्िये 
कळविण्यात आले होत,े त्यानरु्ींगाने जजल्हार्धकारी, रायगड याींच्याकडून 
ददनाींक १२ डडसेंबर, २०१७ अन्िये रे्रप्रस्ताि सादर करण्यात आला होता. 
(३) जजल्हार्धकारी, रायगड याींच्याकडून प्राप्त प्रस्ताि कें द्रीय पयाशिरि, िने ि 
िातािरिीय बदल, मींत्रालय, निी ददल्ली याींना मान्यतसे्ति सादर करण्यात 
आला होता. तथावप, कें द्रीय पयाशिरि, िन ि िातािरिीय बदल मींत्रालयाने 
याबाबत मा.सिोच्च न्यायालयात प्रकरि न्यायप्रविष् असल्याने कायदेशीर 
सल्ला घेिे आिश्यक असल्याने याबाबत सद्य:जस्थतीत परिानगी ददलेली 
नाही. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

नळ पाणीपुरिठा योजनेिरीिा तनधी मांजूर िरण्याबाबि 
  

(६७) * ४४४८६ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जजल्हा पररर्देच्या पािीपरुिठा वििागाकडून सन २००७-२००८ 
मध्ये ग्रामीि पािीपरुिठा ि स्िच्िता सशमतीच्या खात्यािर तनधी मींजूर 
करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, को्यािधीपके्षाही अर्धक तनधी नळ पािीपरुिठा योजनाकरीता 
मींजूर करुनही ७२ पकैी ६७ योजना अपिूश असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ 
मध्ये िा त् यादरम्यान तनदशशनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी लाखो रुपये खचश करुनही बाशी्ाकळी, अको्, 
तले्हारा, बाळापरू, पातरू आणि मतूत शजापरू तालकु्यातील गािाींना नळ 
पािीपरुिठा योजनेंतगशत पािी शमळाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार नळ पािीपरुिठा योजनाकरीता तनधी मींजूर 
करण्याबाबत कायशिाही करुन सींबींर्धत दोर्ीींविरुध्द कोिती कारिाई केली िा 
करण् यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 अकोला जजल्हयात िारत तनमाशि कायशिम ि राषरीय ग्रामीि पेयजल 
कायशिमाींतगशत घेण्यात आलेल्या १९८ योजनाींपकैी माहे ऑक््ोबर, २०१८ 
अखेर १४६ योजनाींची कामे िौततकदृष्या पिूश करण्यात आली आहेत. 
सद्य:जस्थतीत ५२ योजनाींची कामे िौततकदृष्या अपिूश आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 

अकोला जजल्हयात घेण्यात आलेल्या १९८ योजनाींपकैी १५९ (१४६+१३) 
योजनाींतनू पािीपरुिठा सरुु करण्यात आला आहे. त्याबाबतचा तालकुातनहाय 
तपशील खालीलप्रमािे आहे. 
  

तालकुा मींजूर 
योजना 

पिूश योजना 
(ददनाींक 

३१/१०/२०१८ पयतं 

प्रगतीपथािरील योजना 
पािीपरुिठा 

सरुु 
अद्याप पािीपरुिठा 
सरुु न झालेल्या 

अकोला ३१ ३१ ० ० 
बाशशश् ाकळी ४३ २८ ४ ११ 
अको् २५ २४ ० १ 
तले्हारा २१ १७ १ ३ 
बाळापरू ३१ १९ ४ ८ 
पातरू २६ १० ३ १३ 
मतुत शजापरू २१ १७ १ ३ 
एकूि  १९८ १४६ १३ ३९ 
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(४) वििागाच्या ददनाींक ०९/०३/२०१८ रोजीच्या शासन तनिशयान्िये ग्राम 
पािीपरुिठा ि स्िच्िता सशमतीकडील अपिूश पािीपरुिठा योजना जजल्हा 
पररर्देकड े िगश करुन पिूश करण्याचा तनिशय घेण्यात आला आहे. त्यानसुार 
जजल्हा पररर्दस्तरािरुन कायशिाही सरुु आहे. तसेच ज्या योजनाींमध्ये 
अतनयशमतता झाली आहे त्यादठकािी FIR/ RRC ची कायशिाही करण्यासाठी 
तनदेश देण्यात आले आहेत. अपिूश योजना पिूश करण्यासाठी परेुसा तनधी 
उपलब्ध आहे. 
(५) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

आमठाणा िें द्र (िा.शसल्लोड, जज.षरांगाबाद) येथील बांद असलेल्या 
िस्िीशाळाांमध्ये शशक्षिाांची तनयुक्िी िेल्याबाबि 

  

(६८) * ४४६९३ श्री.सभुाष झाांबड, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि ऊफि  भाई जगिाप, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आमठािा कें द्र (ता.शसल्लोड, जज.औरींगाबाद) येथील दोन िस्तीशाळा 
विदयाथी नसल्यामळेु बींद असनू शशक्षि वििागाच्याितीने तथेे चार 
शशक्षकाींची तनयकु्ती करण्यात आल्याचे ददनाींक ६ ऑगस््, २०१८ रोजी िा 
त्यासमुारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शसल्लोड तालकु्यातील सोमासेिाडी ि साितािाडी या दोन 
िस्तीशाळा विदयाथी नसल्यामळेु बींद असनूही शशक्षि वििागाच्याितीने 
येथील शशक्षकाींचे इतरत्र समायोजन न करता याच बींद िस्तीशाळाींिर एक 
दोन नव्हेतर चार शशक्षकाींची तनयकु्ती करण्यात आली असनू शशक्षकाींना 
शासनामार्श त िेतन देण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) जज.प.प्रा.शा. सोमासेिाडी येथील दोन शशक्षकाींना अनिुमे 
जज.प.प्रा.शा.पेंडगाि ि जज.प.प्रा.शा.आमठािा, ता.शसल्लोड ि जज.प.प्रा.शा. 
साितािस्ती येथील दोन शशक्षकाींना अनिुमे जज.प.प्रा.शा. चारनेर ि 
जज.प.प्रा.शा. र्चींचिन, ता.शसल्लोड येथे अध्यापनाचे काम ग्शशक्षि 
अर्धकारीस्तरािरुन देण्यात आले आहे. 
(३) जजल्हा पररर्दस्तरािरुन तालकुास्तरीय समायोजन करण्याबाबत कायशिाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

बीड येथे शतनिारपेठ विभागाि झालेल्या गॅस भडक्याि  
भाजलेल्या व्यक्िीांना आधथिि मदि देण्याबाबि 

  

(६९) * ४५४०३ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय मखुयमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड येथे शतनिारपेठ वििागात शशिकुमार शिकाजी खडकेर याींच्या 
तनिासस्थानी घरगतुी गॅसची ्ाकी बदलल्यानींतर गॅस गळती होिनू झालेल्या 
िडक्यामळेु कु्ुींबातील ततघेजि िाजले असल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये िाजलेल्या ततघाींची प्रकृती अततशय गींिीर असल्याची 
मादहती जजल्हा प्रशासनाने ददली असनू याबाबत गॅस कीं पनीने िाजलेल्या 
व्यक्तीींना आर्थशक मदत ददली आहे काय, तसेच शासनाने गॅस कीं पनीिर 
र्ौजदारी कारिाई केली आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन िाजलेल्या 
व्यक्तीींना आर्थशक मदत देण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
     बीड येथे शतनिारपेठ िागात शशिकुमार शिकाजी खडकेर याींच्या 
तनिासस्थानी गॅस गळती होऊन झालेल्या िडक्यामळेु कु्ुींबातील ततघेजि 
िाजुन गींिीर जखमी झाले. जखमीींपकैी पती ि पत्नी दोघेही जजल्हा शासकीय 
रुग्िालय, बीड येथे और्धोपचार घेत असताना मरि पािले आहेत. तर 
त्याींची मलुगी गींिीर जखमी झाली आहे. सदर दघुश् नेची पोलीस स््ेशन पे्, 
बीड येथे आकजस्मत मतृ्य ू प्रकरिी र्ौजदारी प्रकिया सींदहता कलम १७४ 
अन्िये गनु्हा नोंद करण्यात आला असनू पढुील तपास सरुु आहे. 
(२) ि (३) सदर घ्नेबाबत तहशसलदार, बीड याींनी चौकशी करुन पींचनामा 
केलेला आहे. त्याशशिाय, सींबींर्धत िारत पेरोशलयम कॉपोरेशन शल. कीं पनीने 
आर्थशक िरपाईसाठी सींबींर्धत विमा कीं पनीकड े दािा केला आहे. तसेच 
दघुश् नेबाबत पोलीस स््ेशन पे्, बीड येथे आकजस्मत मतृ्य ूप्रकरिी र्ौजदारी 
प्रकिया सींदहता कलम १७४ अन्िये गनु्हा नोंद करण्यात आली आहे. गॅस 
कीं पनीिर अद्यापही र्ौजदारी कायशिाही करण्यात आली नाही. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

घाटांजी (जज.यििमाळ) िालुक्यािील विरुळ गािाि पाणी स्त्रोि 
फ्लोराईड बाधधि असल्याबाबि 

  

(७०) * ४४५४८ श्री.हररशस ांग राठोड : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४२४५५ ला 
ददनाांि १६ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभािि सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) घा ी्ंजी (जज.यितमाळ) तालकु्यातील विरुळ या गािी गेल्या तीन 
मदहन्यात पािी स्त्रोत फ्लोराईड बार्धत असल्यामळेु ककडनी रोगाने तीन 
शतेकरी/शतेमजुराींचा मतृ्य ूझाल्याचे माहे जुल,ै २०१८ मध् ये िा त्यादरम् यान 
तनदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरिी स्थातनक शासकीय रुग्िालये, आरोग्य वििाग 
ककीं िा स्थातनक अर्धकाऱ्याींनी या बाबीची योग्य दखल घेतली नसल्याचेही 
तनदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर गािातील 
लोकाींना शधु्द वपण्याच े पािी उपलब्ध करून मतृकाींच्या िारसाींना आर्थशक 
मदत देण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

खोंडामळी (िा.जज.नांदरुबार) गािाि पाणीपुरिठा  
योजना िायािजन्िि िरण्याबाबि 

  

(७१) * ४५३९१ श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खोंडामळी (ता.जज.नींदरुबार) हे गाि १२ पािीपरुिठा योजनेंतगशत येत 
असनू यामध्ये पररसरातील १२ गािाींचा समािेश असल्याने त्या १२ गािाींना 
तापी नदीतनु शलफ््द्िारे पािीपरुिठा करण्याची योजना शासनाने मींजूर केली 
असनू ती अद्यापपयतं कायाशजन्ित करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर योजना 
कायाशजन्ित करण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, तसेच 
उक्त पािीपरुिठा योजना ककती कालािधीत कायाशजन्ित करण्यात येिार आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 

मींजूर योजनेनसुार सिश कामे पिूश करुन योजनेतनू पािीपरुिठा सरुु 
करण्यात आला होता. मखु्यमींत्री ग्रामीि पेयजल योजनेंतगशत शासनाच्या 
धोरिाप्रमािे सिश बींद पडलेल्या प्रादेशशक पािीपरुिठा योजना पनु: सरुु 
कराियाच्या आहेत. 
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(२) थककत िीज त्रबलाअिािी योजना ददनाींक ०७/०४/२००३ पासनू बींद आहे. 
सदर योजना पनु: कायाशजन्ित करण्यासाठी दरुुस्तीचे अींदाजपत्रक तयार 
करण्याची कायशिाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

परभणी जजल््यािील विद्यार्थयाांसाठी शालेय पोषण आहार  
योजनेंिगिि तनधी अखधचिि रादहल्याबाबि 

  

(७२) * ४४६१२ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परििी जजल्हयातील २ लाख ५४ हजार ५८९ विद्यार्थयांसाठी सन   
२०१७-१८ या आर्थशक िर्ाशसाठी शालेय पोर्ि आहार योजनेंतगशत शमळालेला 
२१ को्ी ३० लाख २७ हजार ९७७ रुपयाींच्या तनधीपकैी समुारे २० को्ी      
३ लाख ७१ हजार ९१० रुपयाींचा तनधी अखर्चशत रादहल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१८ मध्ये िा त्यादरम् यान  तनदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पोर्ि आहाराचे २० को्ी अखर्चशत राहण्यामागची 
कारिे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींर्धत दोर्ीींविरुध्द कोिती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् िित नाही. 
 

----------------- 
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डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर िांत्रज्ञान विद्यापीठाांिगिि इजन्स्टट्युयुट ऑफ 
पेरोिेशमिल इांजजतनअररांग ही पदवििा िोसि सुरु िरण्याबाबि 

  

(७३) * ४४७८२ श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकिातील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर तींत्रज्ञान विद्यापीठाींतगशत इजन्स्््यु्  
ऑर् पेरोकेशमकल इींजजतनअरीींग हा पदविका कोसश असनू ही पदविका तींत्रज्ञान 
विद्यापीठामार्श त सरुु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हया पदविकेस प्रशासनाने अद्यापही तींत्रज्ञान विद्यापीठात 
समाविष् न केल्याने पदविका तींत्रज्ञान विद्यापीठात समाविष् करुन 
घेण्याबाबत िेगिेगळ्या सींघ्नानी लेखी तनिेदने ि उपोर्िेही केली आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर पदविका 
कोसशचा तींत्रज्ञान विद्यापीठात समािेश करण्याबाबत कोिती कायशिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद िािड े: (१) ि (२) होय.  
(३) ि (४) इजन्स्््यु्  ऑर् पेरोकेशमकल इींजजतनअररींग ही सींस्था 
व्यिस्थापन, मालमत्ता ि दातयत्िासह डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर तींत्रशास्त्र 
विद्यापीठ, लोिरे याींच्याकड ेहस्ताींतररत करण्याबाबत ददनाींक १६ जून, २००५ 
रोजी विद्यापीठ प्रशासनाने प्रशसध्द केलेल्या अर्धसचूनेनसुार त्िरीत कायशिाही 
करािी, इजन्स्््यु्  ऑर् पेरोकेशमकल इींजजतनअरीींग ि डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर तींत्रशास्त्र विद्यापीठ या सींस्थाींचा एकत्रत्रत लखेाशीर्ाशचा प्रस्ताि तींत्र 
शशक्षि सींचालनालयामार्श त शासनास सादर करािा ि पदविका सींस्थेतील 
शशक्षकेतर कमशचाऱ् याींना विद्यापीठाच्या सींबींर्धत प्रशशक्षि िगाशत विद्यापीठ 
कमशचाऱ् याींप्रमािेच सहिागी करून घ्यािे असे विद्यापीठास ददनाींक 
०५/११/२०१८ च्या शासन पत्रान्िये कळविण्यात आलेले आहे.  

----------------- 
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मुांबई विद्यापीठाने राष्ट्रीय उच्चस्िर शशक्षा अशभयान (रुसा) च्या 
तनयमाांच ेउल्लांघन िेल्याबाबि 

  

(७४) * ४४७४५ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.विजय ऊफि  भाई धगरिर : सन्माननीय उच् च ि 
िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरीय उच्चस्तर शशक्षा अशियान (रुसा) अींतगशत शमळालेल्या तनधीला 
मुींबई विद्यापीठाने आपल्या मदुत ठेि (एर्डी) खात्यात जमा केल्यामळेु 
विद्यापीठाने रुसाच्या तनयमाींचे उल्लींघन केल्याचा प्रकार कॅगच्या अहिालातनू 
समोर आल्याच े माहे ऑगस््, २०१८ च्या चौर्थया आठिड्यात तनदशशनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उच्च शशक्षिाचा दजाश िाढािा यासाठी कें द्र शासनाच्याितीने 
रुसा ही योजना सरुु करण्यात आली असनू या योजनेंतगशत निीन 
अभ्यासिम आणि क्लस््र विद्यापीठ सरुु करुन उच्च शशक्षिाला ददशा 
देण्यासाठी मुींबई विद्यापीठाला सन २०१५-१६ या िर्ाशसाठी रुपये ५ को्ी 
शमळाले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तनधीचा िापर विद्यार्थयांच्या विकासासाठी न करता 
विद्यापीठाींनी सदर तनधी स्ित:च्या खात्यात जमा केल्याने विद्यापीठाला 
रुपये ३७ लाखाचे व्याज शमळाले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन विद्यार्थयांच्या 
विकासासाठी तनधी खचश न करिाऱ्या विद्यापीठािर कोिती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद िािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. उच्च शशक्षिाचा दजाश िाढािा यासाठी कें द्र 
शासनाच्याितीने रुसा ही योजना सरुु करण्यात आली असनू या योजनेंतगशत 
विद्यापीठाींना िौततक सवुिधाींसाठी तनधी उपलब्ध करुन ददला जातो. त्यास 
अनसुरुन सदर योजनेंतगशत मुींबई विद्यापीठाला सन २०१५-१६ या िर्ाशसाठी 
रुपये ५.०० को्ी शमळाले होत.े त्यापकैी आतापयतं रुपये ३.८९ को्ी इतका 
तनधी खचश झाला आहे. 
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(३) ि (४) अींशत: खरे आहे. रुसाकडुन प्राप्त झालेला रुपये ५.०० को्ी एिढा 
तनधी नजीकच्या काळात खचश करण्याजोगे नसल्यामळेु सदर तनधी 
विद्यापीठाच्या तनयमानसुार मदुत ठेिी मध्ये गुींतविण्यात आला होता ि 
त्यािर व्याज म्हिून रुपये २०,४३,७३९/- इतकी रक्कम मुींबई विद्यापीठास 
प्राप्त झाली आहे. सदर व्याजापो्ी प्राप्त झालेली रक्कम रुसा तनधीमध्ये 
िगश करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

राज्यािील खाजगी धचत्रिला, फामिसी ि अध्यापि  
महाविद्यालयाांना िेिन अनुदान देण्याबाबि 

  

(७५) * ४४७१२ श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हेमांि टिल,े डॉ.सधुीर 
िाांबे, श्री.दत्िात्रय सािांि : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४१४२५ ला ददनाांि १६ 
जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभािि सन्माननीय उच् च ि िांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खाजगी र्चत्रकला, र्ामशसी ि अध्यापक महाविद्यालयाींना १०० 
्क्के िेतन अनदुान दयािे याबाबत सींबींर्धत सींचालकाींनी शासनाकड ेप्रस्ताि 
सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आहे, 

राज्यातील खाजगी र्चत्रकला ि र्ामशसी महाविद्यालयाींना ९० ्क्के 
ऐिजी १०० ्क्के िेतन अनदुान देण्याबाबतचा प्रस्ताि सींचालक, कला ि 
सींचालक, तींत्र शशक्षि याींनी शासनास सादर केला आहे. राज्यातील अनदुातनत 
अध्यापक महाविद्यालयाींना १००% िेतन अनदुान ददले जात असल्यामळेु 
सींचालक, उच्च शशक्षि याींचेकडून याबाबत कोिताही प्रस्ताि शासनास प्राप्त 
झालेला नाही. 
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(२) प्राप्त झालेल्या प्रस्तािाच्या अनरु्ींगाने वित्त वििागाने उपजस्थत केलेल्या 
मदु्याींची पतूशता करण्याची कायशिाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् िित नाही. 

----------------- 
  
राष्ट्रसांि िुिडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाांिगिि महाविद्यालयाांनी 

सांलजग्नि िरणाची प्रकक्र या पूणि िेली नसल्याबाबि 
  

(७६) * ४४४८९ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरसींत तकुडोजी महाराज, नागपरू विद्यापीठाींतगशत ६५० 
महाविद्यालयाींपकैी बऱ् याच महाविद्यालयाींनी सींलजग्नत करिाची प्रकि या पिूश 
केली नसल्यामळेु ५८ महाविद्यालयाचे सींलजग्नकरि रद्द करण्याचा तनिशय 
अर्धषठात्याींच्या बठैकीत घेण्यात आल्याच े ददनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी 
िा त्यासमुारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर तनिशय रद्द 
करण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद िािड े: (१) होय. 
(२) असींलजग्नकरि करण्यात आलेली ५८ महाविद्यालये बींद पडण्याच्या 
जस्थतीत असनू मागील ३ त े १० िर्ांपासनू त्याींनी विद्यापीठाशी कोिताही 
पत्रव्यिहार केलेला नाही. तसेच विद्यापीठाचे तनरींतर सींलजग्नकरि प्राप्त 
करण्यासाठी त्याींनी अजश सादर केलेला नाही. असे असतानाही सदर 
महाविद्यालयाींचे असींलजग्नकरि करण्यापिूी त्याींच्या व्यिस्थापनाींना 
अर्धषठाता मींडळाच्या तनिशयानसुार दोनिेळा कारिे दाखिा नो्ीस 
बजािण्यात आली असता या ५८ महाविद्यालयाींच्या व्यिस्थापनाकडून 
कोिताही प्रततसाद शमळालेला नाही. महाराषर सािशजतनक विद्यापीठ 
अर्धतनयम, २०१६ च्या कलम १०८ मधील तरतदुीींचे उल्लींघन केल्यामळेु 
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सदर अर्धतनयमातील कलम १२० अन्िये विहीत तरतदूीनसुार या ५८ 
महाविद्यालयाींचे असींलजग्नकरि करण्याचा तनिशय अर्धषठाता मींडळ तसेच 
विद्यापररर्देव्दारे घेण्यात आला आहे.  
(३) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

मुांबईि भेसळयुक्ि दधुाचा पुरिठा होि असल्याबाबि 
  

(७७) * ४५९८३ श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील मलुुींड नाका, ददहसर नाका, मानखुदश नाका, ऐरोली ्ोल नाका 
आणि मलुुींड पिूश ्ोल नाका येथे राज्याच्या अन्न ि और्ध प्रशासन 
वििागाच्या अर्धकाऱ्याींनी हाती घेतलेल्या तपासिी मोदहमे दरम्यान २२७ 
िाहनाींतील समुारे साड े तीन लाख शल्र दधु सील केले असनू समुारे २० 
हजार शल्र िेसळयकु्त दधु नष् केल्याच ेददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी 
िा त्यासमुारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय; 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन मुींबईकराींना िेसळयकु्त 
दधुाचा परुिठा करिाऱ्या परुिठादाऱ् याींिर कारिाई करुन मुींबईकराींना तनिेळ, 
दजेदार आणि सकस दधुाचा परुिठा होण्यासाठी कोिती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीश बापट : (१) अन्न ि और्ध प्रशासनाने राबविलेल्या तपासिी 
मोदहमे दरम्यान २२७ िाहनातील समुारे ९,२२,३३८ शल्र दधु जागेिर 
तपासण्यात आले ि त्यापकैी समुारे ३,४४४ शल्र दधु हे अप्रमाणित 
आढळल्याने परत पाठविण्यात आले आहे. तसेच समुारे १९,२५० शल्र दधु 
िेसळयकु्त आढळल्याने नष् करण्यात आले आहे. 
(२) सदर प्रकरिी अन्न सरुक्षा ि मानदे कायद्यातील तरतदुीनसूार दधुाचे १३ 
नमनेु विश्लेर्िासाठी घेण्यात आले असनू सदर नमनु्याींचे अहिाल अद्याप 
अप्राप्त आहेत. 
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 अन्न ि और्ध प्रशासनामार्श त िेळोिेळी विशरे् मोदहमा राबविण्यात 
येिनू दधु िेसळ करिाऱ्याींविरोधी कारिाई करण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

राज्याि विशषेि: शहरािील प्रदषूण रोखण्याबाबि 
  

(७८) * ४४०८२ श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, 
डॉ.िजाहि शमझाि, श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, श्री.अशोि ऊफि  भाई जगिाप : 
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४२८६८ ला ददनाांि ९ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभािि सन्माननीय पयाििरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात विशरे्त: शहरात प्रदरू्ि िाढत असनू कें द्र शासनाने जाहीर 
केलेल्या देशातील ९४ शहरात महाराषरातील १७ शहराींचा समािेश असल्याच े
माहे ऑगस््, २०१८ च्या ततसऱ् या आठिड्यात शासनाच्या तनदशशनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात विशरे्त: शहरात प्रदरू्ि सतत िाढत असल्यामळेु 
नागररकाींच्या आरोग्यािर त्याचा पररिाम होत असल्याने राज्यातील िाढत्या 
प्रदरू्िासींदिाशत आढािा घेण्यात आला आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन शहरातील प्रदरू्ि 
रोखण्याकरीता कोित्या विशरे् उपाययोजना आखल्या आहेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री.रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) या सींदिाशत कें द्रीय प्रदरू्ि तनयींत्रि मींडळाने ददनाींक १ जुल,ै २०१६ च्या 
पत्रान्िये १७ प्रदवूर्त शहराींचे प्रदरू्ि रोखण्यासाठी ि हिेची गिुित्ता 
सधुारण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत हिा (प्रततबींध ि तनयींत्रि) कायदा 
१९८१, कलम िमाींक १८(१)(ब) अन्िये तनदेश ददले होत.े त्यानरु्ींगाने 
राज्यातील सिश महानगरपाशलका, जजल्हार्धकारी, पररिहन आयकु्त, पोलीस 
आयकु्त याींच्या समिेत बठैका घेऊन, हिा प्रदरू्ि कमी करण्याकरीता कृती 
आराखडा तयार कण्यात येत आहे.  
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(३) महाराषर प्रदरू्ि तनयींत्रि मींडळाने महाराषरातील मोठ्या शहराींमध्ये जस े
औरींगाबाद, कोल्हापरू, चींद्रपरू, पिेु, मुींबई, नागपरू, नाशशक, निी मुींबई, 
सोलापरू, अमरािती या शहराींची हिा गिुित्ता सधुारण्याबाबत नामाींककत 
अशा राषरीय पयाशिरि अशियाींत्रत्रकी सींशोधन सींस्था (तनरी) ि िारतीय 
प्रौद्योर्गक अशियाींत्रत्रकी सींस्था, पिई (आय.आय.्ी.) याींच्यासोबत करारनामा 
करुन ताींत्रत्रक आराखडा तयार करण्याचे काम ददले असनू १७ शहराींच्या 
महानगरपाशलकाींनी तयार केलेला सिशसमािेशक हिा प्रदरू्ि तनयींत्रि 
आराखडा पढुील मागशदशशनाकरीता कें द्रीय प्रदरू्ि तनयींत्रि मींडळास सादर केला 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

राज्यािील अधििेळ ग्रांथपालाांना पूणििेळ ग्रांथपाल िरण्याबाबि 
  

(७९) * ४५२०९ डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफि  भाई 
जगिाप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
डॉ.िजाहि शमझाि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अधशिेळ ग्रींथपालाींना पिूशिेळ ग्रींथपाल करण्याचा तनिशय 
शासनाने ददनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास घेतला, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त तनिशयात अनेक जाचक अ्ी असल्याने या ग्रींथपालाींची 
जाचक अ्ी शशर्थल करुन अधशिेळ ग्रींथपाल म्हिून असलेली सेिाही पिूशिेळ 
करुन २ शाळा शमळून १ पिूशिेळ ग्रींथपाल असािा, अशी मागिी आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर मागिीची 
दखल घेऊन कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद िािड े : (१) हे अींशत: खरे आहे. राज्यातील ५९६ अधशिेळ 
ग्रींथपालाींना पिूशिेळ ग्रींथपाल करण्याचा तनिशय शासनाने ददनाींक १ सप् े्ंबर, 
२०१८ रोजी घेतला आहे. 
(२) ि (३) राज्यातील शशक्षकेतर कमशचाऱ् याींचा आकृततबींध अींततम करण्याची 
कायशिाही शासनस्तरािरुन सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

सन २०१७ मध्ये मुांबई विद्यापीठामाफि ि घेण्याि आलेल्या  
परीक्षाांमध्ये विद्यार्थयाांना अनुत्िीणि िेल्याबाबि 

  

(८०) * ४५९१६ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.विलास पोिनीस : 
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३८६४२ ला ददनाांि १६ माचि, २०१८ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभािि सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई विद्यापीठामार्श त सन २०१७ मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षाींमध्ये 
उत्तीिश असलेल्या ३५ हजार विद्यार्थयांना अनतु्तीिश दाखविण्यात आले होत,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई विद्यापीठाच्या विविध परीक्षाींमध्ये अनतु्तीिश झाल्याने 
पनुमुशल्याींकनासाठी अजश केलेल्या ९७ हजार विद्यार्थयांपकैी समुारे ३५ हजार 
विद्याथी पनुमुशल्याींकन तनकालात चकूुन नापास झाले असल्याचे ददनाींक    
१८ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, काही विद्यार्थयांना त्या विर्याची परुििी परीक्षा ददल्यानींतर 
पनुमुशल्याींकनाचा तनकाल कळविण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार विद्यार्थयांचे शकै्षणिक नकुसान करिाऱ्या दोर्ी 
प्राध्यापक, अर्धकारी ि कमशचारी याींच्यािर कारिाई करुन सदर घ्नाींची 
पनुराितृ्ती ्ाळण्यासाठी कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद िािड े : (१) हे खरे नाही. उत्तीिश विद्यार्थयांना अनतु्तीिश म्हिून 
दाखविण्यात आलेले नव्हत ेतर हे विद्याथी पररक्षेत अनतु्तीिश झालेले होत.े  
(२) होय, हे खरे आहे. पनुमुशल्याींकनासाठी अजश केलेल्या ९७ हजार 
विद्यार्थयांपकैी काही विद्यार्थयांच्या गिुाींमध्ये थोड्यार्ार प्रमािात िाढ 
झाल्यामळेु तसेच गे्रशस ींगसाठी असलेल्या अध्यादेशाींमळेु उत्तीिश होण्यासाठी 
गे्रस माकश  देण्याचे सवुिधा असल्यामळेु पनुमुशल्याींकनामध्ये त्यापकैी समुारे ३५ 
हजार विद्याथी उत्तीिश झाले आहेत. 
(३) होय, हे खरे आहे. एवप्रल-मे, २०१७ मधील पररक्षाींच ेकाही विद्यार्थयांच े
पनुमुशल्याींकनाचे तनकाल ताींत्रत्रक अडचिीमळेु परुििी परीक्षा ददल्यानींतर 
जाहीर झाले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 
(५) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

राज्यािील शाळाांमध्ये विद्यार्थयाांना शालेय गणिेश  
वििरीि िरण्याबाबि 

  

(८१) * ४४३४२ डॉ.िजाहि शमझाि, श्री.शरद रणवपस,े श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.हररशस ांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.विक्रम िाळे, डॉ.पररणय फुिे : 
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४१७७० ला ददनाांि १६ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभािि सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनेक शाळाींतील विद्यार्थयांना गििेश खरेदीबाबत 
शासनाकडून देण्यात आलेल्या सचूनाींमळेु यािर्ी गििेशाचे िा्प करण्यात 
आले नसल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१८ च्या ततसऱ्या सप्ताहात तनदशशनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील विद्यार्थयांना गििेश देण्याऐिजी त्याींची रक्कम 
त्याींच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा तनिशय घेण्यात आला असनू अनेक 
विद्यार्थयांनी बँक खाती न उघडल्यामळेु शकै्षणिक िर्श सींपले तरी जिळपास 
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१५ लाख विद्यार्थयांना गििेश शमळालेल े नाहीत ि त्याची रक्कमही 
शमळालेली नाही, पररिामी गििेशाचे रुपये ६४ को्ी शाळेकड े प्रलींत्रबत 
असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, अकोला, बलुढािा, िींडारा, दहींगोली, लातरू, उस्मानाबाद ि 
परििी या जजल्हयातील ५० ्क्क्याहून अर्धक विद्यार्थयांना गििेश 
शमळालेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गेल्या तीन िर्ाशपासनू मागासिगीय घ्कातील विद्याथी-
विद्याथींनी तसेच दाररद्रयरेर्खेालील विद्यार्थयांना शासनाने मोर्त गििशेाची 
योजना लाग ू केली असनू मागील िर्ाशपासनू विद्यार्थयांना दोन गििेश 
घेण्यासाठी रुपये ४०० अनदुान देण्यात आले, परींत ु सदरहू रक्कम परस्पर 
विद्यार्थयांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(५) तसेच महाड (जज.रायगड) तालकु्यातील ग्रामीि िागासह जव्हार 
(जज.पालघर) तालकु्यातील जजल्हा पररर्द येथे सन २०१८-२०१९ या शकै्षणिक 
सत्राच्या शाळा माहे जून, २०१८ मध्ये सरुु झाल्यामळेु विद्यार्थयांना देय 
असलेली रक्कम शाळा सरुु होण्यापिूी प्रत्येक विद्यार्थयांच्या खात्यामध्ये 
जमा होिे आिश्यक होत,े परींत ु विद्यार्थयांच्या खात्यामध्ये गििेशाच्या 
अनदुानाची रक्कम जमा करण्यात आली नसल्यामळेु शाळा सरुु होऊन     
४ मदहन्याचा कालािधी उल्ला तरीही विद्याथी गििेशापासनू िींर्चत रादहले, 
तर देशाचा ७२ िा स्िातींत्रय ददन गििेशाविना साजरा करण्याची िेळ या 
विद्यार्थयांिर आली, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार विद्यार्थयांना गििेश न शमळण्याची िा 
गििेशाचे अनदुान प्रत्येक विद्यार्थयाशच्या बँक खात्यात जमा होण्यास विलींब 
होण्याची कारिे काय आहेत, तसेच शालेय विद्यार्थयांना तातडीने गििेश 
शमळण्याबाबत कायशिाही करुन गििेशाच्या अनदुानाची रक्कम विद्यार्थयांच्या 
बँक खात्यात जमा करण्यास विलींब झाल्याप्रकरिी सींबींर्धत दोर्ीींविरुध्द 
कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारिे 
काय आहेत ? 
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श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सिशशशक्षा अशियानाींतगशत शासकीय ि स्थातनक स्िराज्य सींस्थेच्या 
शाळाींमधील इ. १ ली त े ८ िी मध्ये शशकत असलेल्या विद्यार्थयांना 
तनकर्ाप्रमािे मोर्त गििशे ददले जातात. 
 सन २०१७-१८ या शकै्षणिक िर्ाशमध्ये मोर्त गििेश योजनेचा 
समािेश विविध कल्यािकारी योजनामध्ये िस्तसु्िरुपात शमळिाऱ्या लािाच े
हस्ताींतर, रोख स्िरुपात थे्  लािार्थयांच्या बँक खात्यात (DBT) करण्याच्या 
प्रकियेमध्ये करण्यात आल्याने गििेशाची रक्कम विद्यार्थयांच्या बँक 
खात्यात जमा करण्यात आली आहे. 
(५) हे खरे नाही. 
 विविध कल्यािकारी योजनामध्ये िस्तसु्िरुपात शमळिाऱ्या लािाच े
हस्ताींतर, रोख स्िरुपात थे् लािार्थयांच्या बँक खात्यात (DBT) 
करण्याबाबतच्या प्रकियेमधनू शालेय गििेश योजना सन २०१८-१९ या 
शकै्षणिक िर्ाशकरीता िगळण्यात आली आहे. त्यानसुार समग्र शशक्षाींतगशत सन 
२०१८-१९ मध्ये लािाथी विद्यार्थयांना शाळा व्यिस्थापन सशमतीस्तरािरुन 
गििेश उपलब्ध करुन देण्यासाठी तनधी िगश करण्यात आला आहे. 
(६) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

नॅशनल िॅडटे िोअरच े(एनसीसी) विद्याथी  
गणिेशापासून िांधचि असल्याबाबि 

  

(८२) * ४६०३९ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नॅशनल कॅडे्  कोअरच्या (एनसीसी) विद्यार्थयांना काही िर्ाशपासनू 
गििेश ददला जात नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान 
तनदशशनास आले तसेच राज्यात ८२६ शाळा आणि ४५३ महाविद्यालये 
एनसीसी यतुन् सरुु करण्याच्या परिानगीच्या प्रततक्षते असल्याचेही 
तनदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नॅशनल कॅडे्  कोअरच्या (एनसीसी) विद्यार्थयांना गििेश न 
शमळण्याची कारिे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसुार नॅशनल कॅडे्  कोअरच्या (एनसीसी) च्या 
विद्यार्थयांना गििेश देण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद िािड े: (१), (२) ि (३) होय. 
तथावप, एनसीसी िात्राींना गििेश देिे ि शाळा, महाविद्यालयाींना 

एनसीसी यतुन् सरुू करण्यास परिानगी शमळिेबाबतच ेअजश मींजूर करिे या 
बाबी कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील आहेत. त्यानुर्ींगाने कें द्र शासनाकडून 
माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये ३४०० िात्राींना गििेश देण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

आदशि विद्या प्राथशमि विभाग, िासार िडिली, ठाणे शाळेिील 
िुिड्याांना पुनमािन्यिा देण्याबाबि 

  

(८३) * ४४८२१ अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आदशश विद्या प्राथशमक वििाग, कासार िडिली, ठािे या शाळेतील 
इयत्ता १ ली त े४ थीच्या तकुड्याींना कायाशलयीन ददरींगाईमळेु पनुमाशन्यता न 
घेतल्याने विशरे् बाब म्हिून पिुशलक्षी प्रिािाने मान्यता देऊन िर्ाशनिुर् े
कायशरत कमशचाऱ् याींना सींरक्षि देण्याबाबत लोकप्रतततनधीींनी मा.शालेय शशक्षि 
मींत्री याींना ददनाींक ०६ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी तनिेदन देऊन मागिी केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन शाळेतील कायशरत 
कमशचाऱ् याींना सींरक्षि देण्याबाबत कायशिाही करुन अर्धकाऱ् याींच्या ददरींगाईमळेु 
पनुमाशन्यता प्रलींत्रबत रादहल्याने सींबींर्धत दोर्ी अर्धकाऱ् याींिर कोिती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद िािड े: (१) याबाबतचे तनिेदन प्राप्त झाले आहे. 
(२) प्राप्त तनिेदनाच्या अनरु्ींगाने तपासिी करुन पढुील उर्चत कायशिाही 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

शशष्ट्यितृ्िीधारि विद्यार्थयाांना शशष्ट्यितृ्िीची  
रक्िम अदा िरण्याबाबि 

(८४) * ४५१०५ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील विविध शशषयितृ्तीची परीक्षा देिाऱ्या विद्यार्थयांची सींख्या 
कमी होत असताना सन २०१६ मध्ये शशषयितृ्तीसाठी पात्र ठरलेल्या 
विद्यार्थयांची शशषयितृ्तीची रक्कम शमळाली नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ 
मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या िर्शिरापासनू विद्याथी शशषयितृ्ती शमळण्याच्या 
प्रततक्षेत असनू पालकाींनी शशक्षि वििागाकड े िारींिार सींपकश  साधूनही 
आजशमतीस काहीच प्रततसाद शमळालेला नसनू पात्र असलेल्या विद्यार्थयांना 
शशषयितृ्तीची रक्कम अदा करण्यास विलींब होण्याची कारिे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले तद्नसुार शशषयितृ्तीधारक विद्यार्थयांना विनाविलींब 
शशषयितृ्तीची रक्कम अदा करण्याबाबत कायशिाही करुन पात्र 
शशषयितृ्तीधारकाींना शशषयितृ्तीपासनू िींर्चत ठेििाऱ्या अर्धकारी तसेच 
सींबींर्धत वििागािर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री.विनोद िािड े: (१) अींशतः खरे आहे. 
(२) विद्यार्थयांच्या बँक खात्यािर शशषयितृ्तीची रक्कम जमा करण्यास विलींब 
होण्याची सिशसाधारि कारिे खालीलप्रमािे आहेत :- 

१. बऱ् याच िेळा बँका शनु्य शशलकीिर खात े उघडण्यास तनरुत्साही 
असतात.  
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२. बऱ् याच िेळा पालकाींकडून ककीं िा शाळाींकडून प्राप्त बँक खात्याची 
मादहती चुकीची ककीं िा अपरुी असत.े  

३. इ. ५ िी ि इ. ८ िी ची शशषयितृ्ती परीक्षा झाल्यानींतर बरेच 
शशषयितृ्तीधारक विद्याथी शाळा बदलतात. त्यामळेु त्याींचा शोध 
घेिे अिघड होत.े 

४. उपरोक्त बँक खात्याची सधुारीत मादहती पनु्हा त्याच िमाने 
पाठविण्यात येत असल्याने सदर मादहती सींचालनालयास प्राप्त 
होण्यास विलींब होतो.  

 िरील सिश अडचिी लक्षात घेता सिश शशक्षिार्धकारी(माध्य./शशक्षि 
तनरीक्षक) ि ग्शशक्षिार्धकारी याींच्या बठैका आयोजजत करुन सिांना कृती 
कायशिम देण्यात आला आहे ि त्याींच्यामार्श त प्रलींत्रबत विद्यार्थयांच्या बँक 
खात्यात शशषयितृ्तीची रक्कम जमा करण्याची कायशिाही सरुु आहे.  
(३) ि (४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

राज्यािील खाजगी व्यिस्थापनाच्या शाळाांना  
िेिनेिर अनुदान देण्याबाबि 

  

(८५) * ४४२६७ श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील : 
ददनाांि ०७ माचि, २०१८ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याि आलेल्या 
अिाांराकिि प्रश्नोत्िराांच्य यादी क्रमाांि ४ मधील प्रश्न क्रमाांि ३५७५३ ला 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभािि सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खाजगी व्यिस्थापनाच्या शाळाींना ददनाींक १९ जानेिारी, २०१३ 
च्या शासन तनिशयानसुार माहे माचश, २००८ पिुी १०० ्क्के अनदुानािर 
आलेल्या शाळाींना ४ ्क्के िेतनेतर ि १ ्क्का इमारत िाड े ददले जात,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात ददनाींक १ एवप्रल, २००८ नींतर समुारे १५०० शाळा 
१०० ्क्के अनदुानािर आलेल्या असनू सदर शाळाींना िेतनेतर अनदुान ददले 
जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, माहे माचश, २००८ नींतर १०० ्क्के अनदुानािर आलेल्या 
शाळाींना िेतनेतर अनदुान देण्याबाबत विविध शशक्षक सींघ्ना ि 
लोकप्रतततनधी याींच्याकडून मागिी केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन शाळाींना िेतनेतर 
अनदुान देण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) होय. 
(२) शासन तनिशय, ददनाींक १९ जानेिारी, २०१३ मधील अ्ी ि शतींची पतूशता 
करिाऱ् या शाळाींना िेतनेतर अनदुान उपलब्ध करुन देण्यात येत.े  
(३) याबाबतचे तनिेदन प्राप्त झाले आहेत. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् िित नाही.  
 

----------------- 
  
गडधचरोली येथील गोंडिाना विद्यापीठािील विांग्स अ िोसि इन इांजग्लश 

लँग्िेज अॅण् ड शलटरेचर पा्यपुस्ििािील चिुा सुधारण्याबाबि 
  

(८६) * ४४८४१ प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय उच् च ि 
िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडर्चरोली येथील गोंडिाना विद्यापीठाने सन २०१८-२०१९ करीता 
बी.ए.िाग दोन (सत्र तीन) साठी वि ींग्स अ कोसश इन इींजग्लश लँग्िेज अॅण् ड 
शल्रेचर या पाठ्यपसु्तकाचा नव्याने समािेश केला असनू या 
अभ्यासिमाच्या पाठ्यपसु्तकात शब्दसींग्रह, शब्दाथश आणि सींरचनात्मकदृष्या 
अनेक चुका असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या शिे्च्या आठिड्यात 
तनदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अभ्यासिमामध्ये विद्यापीठाचा अभ्यासिम आणि 
पाठ्यपसु्तकात कोितीही समानता ददसनू येत नसनू याप्रकरिी अभ्यास 
मींडळाच्या जेषठ सदस्याने कुलगरुुींकड े तीनदा तिार नोंदिनूही कोितीही 
कायशिाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर अभ्यासिम 
शशकत असलेल्या विद्यार्थयांचे नकुसान होऊ नये याकरीता पाठ्यपसु्तकातील 
चुका सधुारण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर प्रकरिी तिारकत्याशच्या अध्यक्षतखेाली सशमती गठीत करुन सदर 
सशमतीने ददलेल्या अहिालाच्या अनरु्ींगाने विदित पररर्देने बी.ए. सत्र ३ 
मधील इींग्रजी या विर्याचे वि ींग्स अ कोसश इन इींजग्लश लँग्िेज अॅण् ड शल्रेचर 
हे पसु्तक शकै्षणिक सत्र २०१९-२० पासनू तर सत्र ४ चे वि ींग्स शल्रेचर हे 
पसु्तक शकै्षणिक सत्र २०१८-१९ पासनू रद्द करण्याचा ठराि मींजूर केलेला 
आहे. तसेच हे पसु्तक सींपादीत करिाऱ् या सींपादक मींडळािर गोंडिाना 
विद्यापीठाशी कुठल्याही प्रकाशनापासनू पढुील तीन िर्ांकरीता बींदी घालण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पररषदेच्या शशक्षि पात्रिा  
परीक्षेि अतनयशमििा झाल्याबाबि 

  

(८७) * ४४५५१ श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यितमाळ जजल्हयात महाराषर राज्य परीक्षा पररर्देच्याितीने माहे जुल,ै 
२०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान शशक्षक पात्रता परीक्षा घेण्यात आली असनू 
यामध्ये एका परीक्षाथीला पदहल्या पेपरच्या ऐिजी दसुरा पेपर देण्यात 
आल्याचे तनदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समुारे दीड तासानींतर सदर परीक्षाथीला दसुरा पेपर देण्यात 
आल्याने परीक्षा कें द्रािर गोपतनयतचे्या तनयमाचे पालन करण्यात आल ेनाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदरहू पररक्षेत 
झालेल्या अतनयशमततबेाबत कायशिाही करुन सींबींर्धत दोर्ीींविरुध्द कोिती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  
श्री.विनोद िािड े: (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

विद्यार्थयाांच ेसमायोजन पटसांखया िाढि असलेल्या  
शाळेमध्ये िरण्याबाबि 

  

(८८) * ४५४०४ श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कमी गिुित्तमेळेु प्सींख्या कमी होत असलेल्या शाळाींतील विद्यार्थयांचे 
चाींगल्या गिुित्तमेळेु प्सींख्या िाढत असलेल्या शाळेमध्ये समायोजन 
करण्याबाबत महाराषर शासनाने आयकु्त (शशक्षि) आणि शशक्षि सींचालक 
(प्राथशमक) याींना तनदेश देिारे पत्रक काढल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर बालकाींचा मोर्त ि सक्तीच्या शशक्षिाचा हक्क 
तनयम २०११ मधील तरतदुीनसुार प्राथशमक शाळा एक कक.मी. अींतरात ि 
उच्च प्राथशमक शाळा तीन कक.मी. च्या अींतरात विद्यार्थयांचे स्थातनक 
स्िराज्य सींस्थेच्या/खाजगी अनदुातनत शाळेत समायोजन करण्याचा तनिशय 
कौतकुास्पद असला तरी कमी गिुित्तचे्या शाळेत प्सींख्या कमी होत आहे 
हा शासनाचा तनिशय ददशािलू करिारा असल्याने पालक तसेच विद्यार्थयांची 
गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन शाळेतील 
विद्यार्थयांचे समायोजन करण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद िािड े : (१) कमी गिुित्तमेळेु प्सींख्या खालाित असलेल्या 
१२९२ शाळाींतील विद्यार्थयांचे चाींगल्या गिुित्तमेळेु प्सींख्या िाढत 
असलेल्या जिळच्या शाळेमध्ये समायोजन करण्याबाबतचे तनदेश शासनाने 
ददनाींक १६/११/२०१७ अन्िये ददले आहेत. 
(२) ि (३) विद्यार्थयांना शाळेमध्ये येण्या-जाण्यासाठी अडचिीचे होईल अशी 
शाळा समायोजजत करण्याच ेशासनाचे प्रयोजन नाही. िौगोशलक अींतर, दगुशम 
डोंगराळ िाग, िाहतकू करण्यास अडचि, लहान विद्याथी/विद्याथींनीची 
सरुक्षक्षतता या बाबी विचारात घेऊन अशा शाळाींबाबत शासनास अहिाल सादर 
करण्याबाबत मखु्य कायशकारी अर्धकारी, जजल्हा पररर्द याींना सचूना देण्यात 
आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

महाराष्ट्रािील ग्रांथालये ि ग्रांथालयािील िमिचाऱ् याांच्या  
समस्या सोडविण्याबाबि 

  

(८९) * ४४६५३ श्री.विप्लि बाजोररया : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४२५९५ ला 
ददनाांि ९ जुल,ै २०१८ रोजी ददलले्या उत्िराच्या सांदभािि सन्माननीय उच् च ि 
िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषरातील ग्रींथालये ि ग्रींथालयातील कमशचाऱ् याींच्या समस्या ि 
मागण्याींसींदिाशत शासनस्तरािर काय तनिशय घेण्यात आला िा येत आहे, 
त्याचे स्िरुप काय आहे, 
(२) असल्यास, ग्रींथालयाच्या अनदुानात िाढ करण्याबाबत शासन विचाराधीन 
आहे काय, तसेच सदर मागण्याींिर कधीपयतं अींमलबजाििी होिे अपेक्षक्षत 
आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद िािड े : (१), (२) ि (३) राज्यातील नोंदिीकृत शासन मान्य 
सािशजतनक ग्रींथालयाींना देण्यात येिाऱ् या परररक्षि अनदुानातील ५०% रक्कम 
िेतनासाठी ि उिशरीत ५०% रक्कम िेतनेतर अनजु्ञये बाबीींिरील खचाशसाठी 
म्हिून ददली जात.े कमशचाऱ्याींच्या िेतनात शक्य ती िाढ करण्याच्या 
दृष्ीकोनातनू ि त्याींना ककमान ददलासा शमळािा म्हिून १९७० मध्ये 
अनदुानविर्यक तनयम झाल्यानींतर प्रथमच १९७९-८० साली ि त्यानींतर 
१९८९-९०, १९९५-९६, १९९८-९९, २००४-०५ मध्ये परीरक्षि अनदुान त्या-त्या 
िेळच्या अनदुानाच्या दपु्प्ीने िाढविण्यात आले आहे. तसेच सन २०१२-१३ 
पासनू त्या अनदुानामध्ये ५०% िाढ करण्यात आली आहे. त्यानसुार 
परररक्षि अनदुान देण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् िित नाही. 

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

महाड (जज.रायगड) येथील षद्योधगि िसाहिीि 
 प्रदषूण होि असल्याबाबि 

  

(९०) * ४५९५३ श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय पयाििरण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाड (जज.रायगड) येथील औद्योर्गक िसाहतीत प्रदरू्ि होत 
असल्याच्या तिारी प्राप्त झाल्या असनू साींडपािी िाहून नेिारी पाईपलाईन 
कुीं िळे गािालगत रु््ल्याने पररसरातील शतेीचे नकुसान तसेच वपण्याच े
पािीही दवूर्त झाल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी महाराषर औद्योर्गक विकास महामींडळ ि 
महाड मॅन्यरॅु्क्चरसश असोशसएशन याींचेमार्श त प्रदरू्ि रोखण्याविर्यी कोिती 
कायशिाही करण्यात आली, तसेच सामदुातयक साींडपािी प्रकिया कें द्र 
(सी.ई.्ी.पी.) कायशरत नसनू त्याकड े दलुशक्ष होत असल्याने महाड महाराषर 
औद्योर्गक विकास महामींडळामध्ये अपघाताचे प्रमाि िाढल्याने आग 
लागण्याच्या घ्ना घडत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन महाड येथील 
औद्योर्गक िसाहतीतील प्रदरू्ि रोखण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) 

अ) महाड औद्योर्गक िसाहतीमधील साींडपािी िाहून नेिाऱ्या 
पाईपलाईनमध्ये िारींिार होिाऱ्या गळतीच्या अनरु्ींगाने महाराषर 
प्रदरू्ि तनयींत्रि मींडळामार्श त महाड मॅन्यरॅु्क्चरसश असोशसएशन ि 
महाराषर औद्योर्गक विकास मींडळ याींना कारिे दाखिा नो्ीस 
तसेच समजपत्र देण्यात आले आहे. 

ब) महाड औद्योर्गक िसाहतीमधील सामदुातयक साींडपािी प्रकिया कें द्र 
महाराषर प्रदरू्ि तनयींत्रि मींडळाने ददलेल्या सींमतीपत्रातील अ्ी ि 
शतींनसुार कायाशजन्ित आहे. 

(४) प्रश्न उद् िित नाही. 
-----------------  

 
 

विधान भिन :   डॉ. अनांि िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रिपूिश सिश प्रकिया महाराषर विधानमींडळ सर्चिालयाच्या सींगिक यींत्रिेिर करण्यात आली आहे. 

मुद्रि: शासकीय मध्यिती मुद्रिालय, मुींबई. 


