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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि २७ नोव्हेंबर, २०१८ / अग्रहायण ६, १९४० (शिे) 
  
(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि यिुि िल्याण,  

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

 

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

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ७९ 
------------------------------------- 

  
िारापूर (जि.पालघर) औद्योधगि िसाहिीिील घािि रासायतनि घन 

िचरा रस्त्यािर टािणाऱ्या िां पन् याांिर िारिार िरायाबाबि 
  

(१) * ४४८८७ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.खिािा 
बेग, अॅड.अतनल परब, श्री.ियांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.धनांिय मुांड,े श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.िगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
(१) तारापरू (जि.पालघर) औद्योगगक वसाहतीतील कीं पन्याींमधून ननघणारा 
समुारे १४ ्न घातक रासायननक घनकचरा ववल्हेवा् लावण्यासाठी तळोिा 
येथे प्रक्रिया कें द्रात पाठवणे बींधनकारक असताना सदर प्रक्रिया खगचिक 
असल्याने तारापरू औद्योगगक क्षते्रातील बहुतके कीं पनी मालक केममकल 
माक्रियाींना हाताशी धरुन घातक रासायननक कचरा रस्त्यावरच ्ाकत 
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असल्याने घनकचऱ्याच्या २०० गोणी बोईसर त ेमुींबई अहमदाबाद महामागािला 
िोडणाऱ्या गचल्हार िा्ा या मखु्य रस्त्याच्याकडलेा उघड्यावर ्ाकल्यामळेु 
या रस्त्याचे डींवप ींग ग्राऊीं ड झाल्याचे माहे ऑगस्त्, २०१८ मध्ये वा 
्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर रासायननक कचऱ् यामळेु पररसरातील गावाींमध्ये दगुधंी 
पसरल्याने येथील रहहवाशाींचे आरोग्यही धोक्यात आले, तसेच पावसामळेु 
कचरा ववरघळून रसायनममगित पाणी शतेात पसरुन शतेकऱ् याींच्या वपकास 
धोका ननमािण झाला असनू सदरहू रासायननक कीं पन्याींतनू ननघणारा घातक 
घनकचरा मागील अनेक वर्ांपासनू बोर्िसर-गचल्हार रस्त्यावर िागोिागी 
्ाकला िात असतानाही प्रदरू्ण महामींडळाकडून सींबींगधत गनु्हेगाराींववरूध्द 
कोणतीही कारवार्ि करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, तारापरू औद्योगगक क्षते्रातील प्रदरू्णाचे दषुपररणाम मानवी 
िीवनावर, पक्षी आणण वनसींपदेवरही होत असनू, ्ी झोनमध्ये एकाच हदवशी 
२० गचमण्या मृ् यमूखुी पडल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान 
ननदशिनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या पररसरातील कारखान्यातनू ननघणाऱ्या घातक रासायननक 
पाण्याबाबत शतेकरी तसेच नागररकाींनी औद्योगगक क्षते्रातील प्रदरू्ण ननयींत्रण 
मींडळाकड ेअनेक तिारी करुनही प्रशासन याकड ेदलुिक्ष कररत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सदर रसायनयकु्त घातक घनकचऱ्याची 
ववल्हेवा् लावनू कचरा उघड्यावर िेकणाऱ् या कारखान्याींवर तसेच तारापरू 
औद्योगगक वसाहतीतील रासायननक कीं पन्याींकडून ननघणारा घातक 
घनकचऱ्याची योग्य प्रकारे ववल्हेवा् न करणाऱ्या सींबींगधत दोर्ीींववरुध्द 
कोणती कारवार्ि केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.रामदास िदम : (१) ऑगस्त्, २०१८ मध्ये गचल्लार िा्ा बोईसर रोडच्या 
कडलेा दोन हठकाणी व मुींबई-अहमदाबाद मागािवर खाननवड े्ोल नाक्यापासनू 
साधारणत: ९ त े१० क्रक.मी. अींतरावर रस्त्यालगत अज्ञात र्समाकडून घातक 
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घनकचरा ्ाकलेला आढळून आला. सदर ्ाकलेला २५,५७० मे.्न घनकचरा 
्वरीत शास्तत्रोक्त पध्दतीने ववल्हेवा्ीसाठी हदनाींक २०/०८/२०१८, २१/०८/२०१८ 
व २२/०८/२०१८ रोिी मुींबई वेस्त् मॅनेिमें् मल. या सामाईक घातक घनकचरा 
हाताळणी व ववल्हेवा्, सींस्तथेच्या अगधकृत वाहनाद्वारे उचलनू शास्तत्रोक्त 
पध्दतीने ववल्हेवा्ीसाठी पाठववण्यात आला आहे.  
(२) हे खरे नाही. 

तथावप, तारापरू (जि.पालघर) औद्योगगक वसाहतीतील कीं पन्याींकडून 
ननघणारा घातक घनकचरा अवधैरर्या वाहतकू करणाऱ्या पाच कारखान्याींवर 
महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाने कारवाई केलेली आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) अनगधकृतपणे ्ाकलेला घातक घनकचरा शास्तत्रोक्त पध्दतीने ववल्हेवा् 
लावण्यासाठी मुींबई वेस्त् मॅनेिमें् तळोिा येथे ता्काळ पाठववण्यात आला 
आहे. 

तारापरू (जि.पालघर) औद्योगगक वसाहतीतील कीं पन्याींकडून ननघणारा 
घातक घनकचरा अवधैरर्या वाहतकू करुन नेला िात असताना पोलीस 
ववभाग व महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळामािि त पकडून सदर कारखान्याींवर 
महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाने कारवाई केलेली आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर येथे पाली बौध्द विद्यापीठ तनमायण िरायाबाबि 
  

(२) * ४५३४६ श्री.प्रिाश गिशभये : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पाली बौध्द ववद्यापीठ नसल्याने नागपरुात पाली बौध्द 
ववद्यापीठाची १०० एकराच्या िागेत ननममिती करून सवि कमिचारी, प्राध्यापक 
सहहत ग्राीं्ेड पाली बौध्द ववद्यापीठाची ननममिती करण्याची मागणी राज्यातील 
ववववध आींबेडकरी सींघ्नाींनी केल्याचे ननदशिनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पाली बौध्द ववद्यापीठ ननमािण करण्याच्या मागणीसाठी 
हहवाळी अगधवेशन, २०१७ व पावसाळी अगधवेशन, २०१८ मध्ये भव्य मोचाि 
काढण्यात आला होता, यावेळी मोचेकऱ् याींनी पाली बौध्द ववद्यापीठ ववलींब न 
करता ननमािण करण्याची मागणी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपरूच्या पववत्र दीक्षाभमूी येथे डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींनी 
१९५६ साली पाली भार्ते दीक्षा घेतली, तसेच पाली भार्लेा बधु्द धम्मात िार 
मह्व असनू भगवान बदु्ाींनी सदु्ा पाली प्राकृत भार्ते धम्माचा प्रचार प्रसार 
केला तसेच पाली भार्ा अनेक भार्ाींची िननी असल्याने पाली बौध्द 
ववद्यापीठ ननमािण करण्याची मागणी मा.मखु्यमींत्री याींना ननवेदनाव्दारे 
करण्यात आली, यावर ्याींनी सींबींगधत अगधकाऱ् याींची बठैक घेऊन ननणिय 
घेण्याचे आश्वासन हदल ेहोत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नागपरू येथे पाली 
बौध्द ववद्यापीठ ननमािण करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४) सद्य:जस्तथतीत राज्यातील अकृर्ी ववद्यापीठामध्ये पाली भार्चे े
अभ्यासिम सरुु आहेत. पाली ववद्यापीठाची स्तथापना करण्याबाबत ननणिय 
झालेला नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर येथील लक्ष्मीनारायण िांत्रशास् त्र सांस्थेमधील प्राध्यापिाांची  
ररक्ि पदे भरायाबाबि 

  

(३) * ४४१४७ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राषरसींत तकुडोिी महाराि, नागपरू ववद्यापीठाने लक्ष्मीनारायण 
तींत्रशास्त त्र सींस्तथेमध्ये ३१ प्राध्यापकाींच्या पद भरतीला मींिूरी देण्याबाबतच ेपत्र 
उच्च मशक्षण ववभागाला हदनाींक २० सप् े्ंबर, २०१८ रोिी वा ्यासमुारास 
हदल् याच ेननदशिनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सदर पदे भरण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या 
नागपरू खींडपीठाने राज्य शासनासोबत ववचारववननमय करून ररक्त पदाची 
समस्तया सोडववण्याच ेआदेश हदल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) अल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर ररक्त पदे 
भरण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) लक्ष्मीनारायण तींत्रशास्तत्र सींस्तथतेील ररक्त मशक्षकीय पदे भरण्यास शासन 
ननणिय हदनाींक १६/११/२०१८ अन्वये मींिूरी देण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबर विद्यापीठाांिगयि ठाणे, िल्याण, रत्नाधगरी उपिें द्राि  
सोयी-सुविधा उपलब्ध िरुन देायाबाबि 

  

(४) * ४४१३५ श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठाींतगित ठाणे, कल्याण, र्नागगरी या उपकें द्राींत 
पनूतिपासणी अिि, ननकाल, गणुपत्रत्रका, पात्रता, प्रमाणपत्राींची पडताळणी, 
प्रनतलेख र््यादी अ्यावश्यक सोयी-सवुवधा ववद्यार्थयांना आिममतीपयतं 
उपलब्ध झाल्या नसल्याने प्र्येक वेळी कोकणातील ववद्यार्थयांना मुींबईत यावे 
लागत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या अींनतम सप्ताहात ननदशिनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मुींबई ववद्यापीठ अगधननयम २०१६ च्या कलम ३८ व ६० या 
उपकें द्राींवर प्र-कुलगरुू नेमण्याची तरतदू असतानाही आिममतीपयतं        
प्र-कुलगरुूीं ची नेमणकू करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार कोकणातील ववद्यार्थयांची गरैसोय दरू 
करण्यासाठी या उपकें द्राींवर ववद्यार्थयांसाठी अ्यावश्यक सोयी-सवुवधा उपलब्ध 
करून देण्याबाबत आणण प्र-कुलगरुू नेमण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 

श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) महाराषर सावििननक ववद्यापीठ अगधननयम २०१६ मधील कलम ३८ 
अन्वये उपपररसराची तरतदू करण्यात आलेली आहे. तथावप, प्र-कुलगरुुची 
ननयकु्ती उपपररसरासाठी करण्यात येत नसनू ती ववद्यापीठासाठी करण्यात 
येत.े मुींबई ववद्यापीठाकरीता प्र-कुलगरुु याींची ननयकु्ती करण्यात आलेली 
आहे. 
(३) कोकणातील ववद्यार्थयांची सोयीसाठी खालीलप्रमाणे ववद्यापीठाींने व्यवस्तथा 
केलेली आहे. 
 पररक्षा अिि ऑनलाईन सादर करणे, अहवाल पनुमुिल्याींकन अिि, 
गणुपत्रत्रका व हदक्षाींत प्रमाणपत्रावरील नावामध्ये बदल तसेच र्तर सवि अिि 
उपकें द्राींवर िमा केली िातात. प्रवेशा सींबींगधत कागदपत्र ेस्तवीकारली िातात. 
तसेच काही त्रु् ीींमळेु परीक्षा प्रवेश पत्र ऑनलाईन उपलब्ध होत नसल्यास 
सदर परीक्षा प्रवेश पत्र मेलव्दारे उपलब्ध करून हदले िात.े 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 
 ----------------- 
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गोंडिाना विद्यापीठाने खरेदी िेलेल्या िशमनीच्या  
गैरव्यिहाराची चौिशी िरायाबाबि 

  

(५) * ४४४५६ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोल,े श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) गोंडवाना ववद्यापीठाने ५८ को्ीची िमीन ७५ को्ीत खरेदी केल्याचे 
माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववद्यापीठाने खरेदी 
केलेल्या िममनीच्या गरैव्यवहाराची चौकशी करण्याबाबत कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे नाही. 
 सहा.जिल्हागधकारी तथा उपववभागीय अगधकारी, गडगचरोली याींच्या 
हदनाींक २८/०९/२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये कळववल्यानसुार परुवणी मागणीव्दारे 
रुपये ८९,०२,८४,१२३/- तसेच प्रभारी अगधकारी, (भसूींपादन) जिल्हागधकारी 
कायािलय, गडगचरोली याींच्या हदनाींक १३/०३/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये 
कळववल्यानसुार रुपये ३,१५,२९,७००/- र्तकी रक्कम गोंडवाना ववद्यापीठास 
अनिुमे हदनाींक ०९/०२/२०१८ व हदनाींक २१/०३/२०१८ रोिीच्या आदेशान्वये 
अदा करण्यात आली आहे. 
 प्रभारी कुलसगचव, गोंडवाना ववद्यापीठ याींनी उपजिल्हागधकारी तथा 
ववशरे् भसूींपादन अगधकारी, गडगचरोली याींच्यामािि त पनुमुिल्याींकन करून 
्याींचे हदनाींक २८/०५/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये रुपये ५८,४९,२२,७९४/- सधुाररत 
मलु्याींकन प्राप्त झाले असल्याच े हदनाींक १३/११/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये 
कळववले आहे. ्यानसुार एकूण १४.१५ हेक््र खरेदीखत करण्यात आल्याच े
नमदू केले आहे.  
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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नागपूर येथील मानिापूर क्रीडा सांिुलाि प्राथशमि  
सोयी-सुविधा उपलब्ध िरुन देायाबाबि 

  

(६) * ४४७९० श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील मानकापरू िीडा सींकुलात प्राथममक सोयीींची (शौचालय व 
प्रसाधन गहृ) दरुवस्तथा झाली असनू ्याहठकाणी घाणीच े साम्राज्य ननमािण 
झाल्याने खेळाडूींनी िीडा अगधकाऱ् याींना सींकुलात प्राथममक सवुवधा उपलब्ध 
नसल्याची तिार हदनाींक १४ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी वा ्यासमुारास केली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िीडा सींकुलात कमिचाऱ् याींकरीता प्राथममक सवुवधा असनू 
ज्याींच्यासाठी हे िीडा सींकुल आहे ्याींनाच सवुवधा देण्यात येत नसल्यामळेु 
सींबींगधत िीडा अगधकाऱ् याींवर कायिवाही करण्यात येणार आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मानकापरू िीडा 
सींकुलात प्राथममक सवुवधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, तसेच सदर कायिवाहीस क्रकती कालावधी लागण्याची 
शक्यता आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) ववभागीय िीडा सींकुलाची मानकापरू, नागपरू येथे उभारणी करण्यात 
आली असनू उपरोक्त सींकुलामध्ये बहुउद्देमशय हॉल, ववववध खेळाींची मदैान े
अींतगित रस्तत,े ४०० मी. मस ींथेह्क धावनपथ, िु्बॉल मदैान, वसनतगहृ र्. 
सवुवधा ननमािण करण्यात आल्या असनू ्याचा ननयममत वापर सरुु आहे. 
तसेच सदर सींकुलात शौचालय व प्रसाधनगहृ बाींधण्यात आलेली असनू ्याींची 
देखभाल दरुुस्तती व स्तवच्छता ननयममत करण्यात येत.े  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील उदूय भावषि विद्याथी शशक्षणापासून  
िांधचि राहि असल्याबाबि 

  

(७) * ४४४३५ डॉ.ििाहि शमर्ाय, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.हररशस ांग राठोड, 
श्री.अमरनाथ रािूरिर, प्रा.िोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील उदूि माध्यमाींच्या १८० प्राथममक शाळा कमी प्सींख्येमळेु 
शासनाने बींद केल्या असताना व उदूि माध्यममक शाळा गावात नसल्यामळेु 
शकेडो मलुीींना पढुील मशक्षणासाठी दहा त े बारा मलै अींतर िावे लागत 
असल्याने गरीब कु्ुींबातील अनेक मलेु-मलुी मशक्षणापासनू वींगचत राहत 
असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या दसुऱ्या सप्ताहात ननदशिनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच उदूि प्राथममक, उच्च प्राथममक शाळा िक्त आठवीपयतं असल्याने 
या शाळाींना नववी व दहावीचा वगि िोडावा अशी मागणी सात वर्ांपवूी उदूि 
मशक्षक सींघ्नेने केली असनू ्याचा सतत पाठपरुावा करुनही या मागणीकड े
शासनाने दलुिक्ष केल्याने उदूि भावर्क ववद्याथी मशक्षणापासनू वींगचत राहत 
असल्याचेही ननदशिनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार उदूि भावर्क ववद्याथी मशक्षणापासनू वींगचत राहू 
नयेत यासाठी नववी व दहावीचा वगि प्राथममक व उच्च प्राथममक शाळाींना 
िोडण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) र्य्ता ८ वी पयतंच्या शाळेस र्य्ता ९ वी व १० वी चा वगि 
िोडणे/शाळेची दिािवाढ करणे याबाबत महाराषर स्तवयींअथिसहाजययत शाळा 
(स्तथापना व ववननयमन) अगधननयम, २०१२ नसुार प्राप्त प्रस्ततावाींची छाननी 
करुन ननणिय घेण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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व्दारिाबार गणेश नारि विद्यालय, मदहला मांडळ, िुळगाांि (बदलापूर) 
सांस्थेविरुध्द िारिार िरायाबाबि 

  

(८) * ४४३४६ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, अॅड.राहुल नािेिर, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) व्दारकाबाई गणेश नाईक ववद्यालय, महहला मींडळ, कुळगाींव (बदलापरू) 
या सींस्तथेने ३८ वर्ांची शकै्षणणक सेवा केलेल्या मखु्याध्यावपका िीमती कववता 
खैरनार याींच्यावर खो्े आरोप ठेवनू आणण बेकायदेशीर चौकशी करुन ्याींची 
सेवा समाप्त केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िीमती खरैनार याींच्यावरील आरोप आणण केलेली चौकशी 
याबाबत सींस्तथेने अननयममतता केल्याने ग्मशक्षण अगधकारी, पींचायत सममती 
अींबरनाथ, मशक्षण अगधकारी जि.ठाणे, मखु्य कायिकारी अगधकारी, जिल्हा 
पररर्द ठाणे, मशक्षण उपसींचालक, मुींबई याींनी वेळोवेळी सलग १८ आदेश 
देवनुही सींस्तथा व्यवस्तथापनाने ्याींना सेवेत रुिू करुन न घेतल्यामळेु 
शासनाच्या आदेशाचे उल्लींघन झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, व्दारकाबाई गणेश नाईक ववद्यालयातील मखु्याध्यापक पद, 
मशक्षकाचे वेतन, अनदुान आणण सींस्तथेवरील प्रशासक नेमण्यासाठी शासनाने 
कोणती कायिवाही केली आहे, याबाबत सींस्तथेची प्रनतक्रिया काय आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शासनाच्या 
आदेशाचे पालन न केलेल्या सदर सींस्तथा आणण शाळेववरुध्द कारवाई करुन 
िीमती कववता खैरनार याींची सेवाननवृ् तीची कायिवाही पणूि करण्याबाबत 
तसेच सदर सींस्तथचेी मान्यता काढून वेतन अनदुान रोखण्याबाबत कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े : (१), (२), (३) व (४) मखु्याध्यावपकेस सींबींगधत सींस्तथेने 
सक्तीच्या रिेवर पाठववल े होत.े सदर तरतदू महाराषर खािगी शाळातील 
कमिचारी (सेवेच्या शती) ननयमावली, १९८१ मध्ये नसल्यामळेु ्याींना सेवेत 
रुिू करुन घेण्याबाबत मशक्षणागधकारी (प्राथममक), ठाणे याींनी सींस्तथेस  
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कळववले होत.े दरम्यान सींस्तथेने महाराषर खािगी शाळाींतील कमिचारी 
(सेवेच्या शती) ननयमावली, १९८१ मधील ननयम ि. ३७ च्या तरतदूीनसुार 
चौकशी सममती नेमनू, चौकशी सममतीच्या ननषकर्ािनसुार सींबींगधत 
मखु्याध्यावपकेस बडतिि  केले आहे. सींस्तथेवर प्रशासक नेमण्याबाबत अथवा 
अन्य कायिवाहीबाबत शासनास प्रस्तताव प्राप्त झाललेा नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पालघर-िसर येथील खाडयाांमध्ये िारखान्याांनी सोडलेल्या 
साांडपाायामुळे मासमेारीिर पररणाम होि असल्याबाबि 

  

(९) * ४५१०९ श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.बाळाराम पाटील, अॅड.अतनल परब : 
सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर-वसई येथील खाड्याींमध्ये कारखान्याींनी सोडलेल्या साींडपाण्यामळेु 
मासेमारीवर अननषठ पररणाम झाल्याने यासींबींधी पयािवरण ववभागाने काही 
सींशोधन केले आहे काय, 
(२) असल्यास, खाडीतील कोण्या प्रकारच्या माश्याींवर ्याचा ववशरे् पररणाम 
झाला आहे, तसेच खाडीत ममळणाऱ्या ववववध माश्याींची िात नष् होण्याची 
पररजस्तथती ननमािण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम : (१) पालघर-वसई येथील खाड्यामध्ये कारखान्याींतील 
सोडलेल्या साींडपाण्यामळेु सन २०१२ त े सन-२०१७ या कालावधीत सहायक 
आयकु्त म्स्तयव्यवसाय याींनी केलेल्या सींशोधनावरून म्स्तयव्यवसाय घ् 
झाल्याचे हदसनू येत.े 
(२) स्तथाननक मच्छीमार याींच्याकडून प्राप्त झालेल्या माहहतीप्रमाणे 
खाडीमधील ननव्ी (mudskipper), गच ींबोरी (Mud Crab), कालवे (Clams 
& oysters), बोय (mullets), ननवेरी (Theropon spp), वडा मासा (Scat), 
खािरी (Seabass), हेकरू (grouper) र््यादी प्रिातीींना धोका पोहचण्याची 
शक्यता आहे. 
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(३) व (४) याबाबत महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाकडून कडक कारवाई 
करुन वेळोवेळी ननबधं घालण्यात येतात. 
 

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

शालेय शशक्षण विभागाने ियार िेलेल्या सेिाज्येष्ट्ठिेि 
 सांभ्रम तनमायण र्ाल्याबाबि 

  

(१०) * ४४६८२ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.वििय ऊफय  भार धगरिर, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.िवपल पाटील : 
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४२३७० ला ददनाांि ९ िुल,ै २०१८ रोिी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभायि सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) शालेय मशक्षण ववभागाने हदनाींक १४/११/२०१७ रोिी काढलले्या 
पररपत्रकामळेु राज्यातील मान्यता प्राप्त खािगी माध्यममक व उच्च 
माध्यममक शाळाींमधील कायिरत मशक्षकाींच्या सेवा ज्येषठतबेाबत सींभ्रमावस्तथा 
ननमािण झाल्याच ेमाहे ऑगस्त्, २०१८ च्या नतसऱ् या आठवड्यात ननदशिनास 
आले असनू या प्रकरणी न्यायालयात हदलेल्या परस्तपराींशी ववसींगत ननणियामळेु 
गोंधळाची पररजस्तथती ननमािण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री, मा.शालेय 
मशक्षण मींत्री व मा.ववधी व न्याय राज्यमींत्री याींना माहे ऑगस्त्, २०१८ मध्ये 
वा ्यादरम्यान ननवेदन हदले असनू एमईपीएस रूल्स १९८१ मधील अनसुचूी 
ि (२) बाबत सींभ्रम ननमािण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववमल आवळे प्रकरणात मा.सवोच्च न्यायालयाने हदनाींक 
१४/८/२०१३ ला हदलेल्या ननणियाच्या अनरु्ींगाने मा.उच्च न्यायालयाच्या 
औरींगाबाद खींडपीठाने मा.सवोच्च न्यायालयाचा ननणिय हा माध्यममक 
शाळेतील मशक्षकाींना लाग ू पडत नसनू अनसुचूी ि (२) मधील तरतदू रद्द 
ठरत नसनू ती कायम अजस्तत्वात असल्याने या तरतदुीला कोण्याही 
प्रकारची बाधा पोहचत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, शालेय मशक्षण ववभागाने हदनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१६ व 
हदनाींक २४ िानेवारी, २०१७ आणण हदनाींक १४ सप् े्ंबर, २०१७ च्या 
पररपत्रकात र्य्ता ६ वी त े ८ वी ला मशकवणाऱ् या प्रमशक्षक्षत पदवीधर 
मशक्षकाींच्या वेतनिेणीबाबत असल्याने अनसुचूी ि (१) मधील तरतदुीला 
बाधा पोहचत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) तसेच ववनाअनदुान त्वावरील शाळाींमधून अनदुाननत त्वावरील 
शाळेतील पदावर बदलीबाबत मा.उच्च न्यायालयात दाखल झालले्या प्रकरणी 
मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार बदल्याींना मान्यता देण्याबाबत शासनाने 
ननणिय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर ववसींगतीपणूि 
पररपत्रक रद्द करुन एमईपीएस अॅक्् १९९८ मधील अनसुचूी ‘ि’ मधील 
कायदेशीर तरतदुीबाबत तसेच १०० ्क्के अनदुान असलेल्या शाळाींमधील 
अनदुाननत मींिूर पदाींवर मशक्षक नेमण्याचा शासन ननणिय एमईपीएस 
कायदयाला ववसींगत असल्याने सदर शासन ननणिय मागे घेण्याबाबत कायिवाही 
केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद िािड े: (१) व (२) मा.सवोच्च न्यायालय, नवी हदल्ली येथे दाखल 
मसव्हील अपील ि. ७६९९/२०१४ यामध्ये सेवाज्येषठतबेाबत कोणत े ननकर् 
ववचारात घ्याव,े याबाबत हदनाींक १३/०८/२०१४ रोिी हदलेल्या न्याय ननणियास 
अनसुरुन हदनाींक १४/११/२०१७ चे शासन पररपत्रक पाररत करण्यात आलेले 
आहे. 
(३) व (४) शासन पररपत्रक हदनाींक १४/११/२०१७ अनसुरुन मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई तसेच खींडपीठ नागपरू व औरींगाबाद येथे मशक्षकाींच्या सेवा 
ज्येषठतसे अनसुरुन दाखल ववववध यागचकाींमध्ये मा.न्यायालयाने हदलेल्या 
ननणियास अनसुरुन शासन पररपत्रक हदनाींक १४/११/२०१७ तसेच महाराषर 
खािगी शाळेतील कमिचारी (सेवेच्या शती) ननयमावली, १९८१ मधील सींबींगधत 
तरतदूी ववधी व न्याय ववभागाच्या सल्ल्या-मसलतीने तपासण्यात येत आहे. 
(५) मा.न्यायालयाचे आदेश वयैजक्तक प्रकरणाींमध्ये हदले आहेत. मा.उच्च 
न्यायालयाच्या आदेशानसुार ्या-्या प्रकरणी कायिवाही करण्यात येत आहे. 
(६) एमईपीएस कायद्यात सधुारणा करण्यात येत असल्यामळेु प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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पोशलसाांच्या धिीिर शशक्षि/शशक्षिेिर िमयचाऱ् याांसाठी िॅशलेस  
िुटुांब आरोग्य योिना लागू िरायाबाबि 

  
(११) * ४४३९३ श्री.िवपल पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.हेमांि टिल,े डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.दत्िात्रय सािांि : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
४१५७० ला ददनाांि ९ िुल,ै २०१८ रोिी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पोमलसाींच्या धतीवर मशक्षक/मशक्षकेतर कमिचाऱ् याींसाठी कॅशलेस कु्ुींब 
आरोग्य योिना मा.शालेय मशक्षण मींत्री याींनी सभागहृात केलेल्या घोर्णेनसुार 
हदनाींक १ एवप्रल, २०१८ पासनू सरुु झाली आहे काय, तसेच राज्यातील 
मशक्षक-कमिचाऱ्याींना वदैयकीय खचािची देयके मींिूर करण्याच्या प्रक्रियेऐविी 
कॅशलेस स्तमा ि् काडि योिना लाग ूकरण्याबाबत शासनाचा ववचार पणूि झाला 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ्याचे स्तवरुप काय आहे, सदर योिनेला साववत्रीबाई      
िुले-िानतमा शखे कॅशलेस कु्ुींब आरोग्य योिना असे नाव देण्याबाबत 
शासनाने घेतलेल्या ननणियाचे स्तवरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शासनाकड ेप्रलींत्रबत 
असलेल्या वदै्यकीय प्रनतपतूीच्या प्रस्ततावाच्या तिारीींबाबत कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील मशक्षक/मशक्षकेतर 
कमिचाऱ् याींना कॅशलेस आरोग्य योिना लाग ू करण्याबाबत शासनस्ततरावर 
कायिवाही सरुु आहे. 
 

----------------- 
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पांिप्रधान याांच्या िीिनािर आधारीि लघुपट  
सिय शाळाांमध्ये सक्िीने दाखविायाबाबि 

  

(१२) * ४४४९७ श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांिय मुांड,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.सतिश 
चव्हाण, श्री.िगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) भारताचे मा.पींतप्रधान याींच्या िीवनावर आधारीत लघपु् सवि जिल्हा 
पररर्द तसेच महानगरपामलकेच्या शाळाींमध्ये सक्तीने दाखववण्याबाबतचा 
ननणिय हदनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी घेण्यात आला ्याची अींमलबिावणी 
करण्याचे आदेश हदनाींक १८ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी ननगिममत करण्यात आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या लघपु्ाच्या प्रक्षेपणासाठी लॅप्ॉप क्रकीं वा डसे्तक्ॉप 
सींगणकाची सोय शाळाींनीच करावयाची असनू क्रकमान १ एमबीपीएस वेग 
असलेले र्ीं्रने् िोडणी करणे आवश्यक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.पींतप्रधानाींच्या िीवनावर आधारीत लघपु् सक्तीने 
दाखववण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
  
राज्यािील प्राथशमि/माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि शाळेिील शशक्षि 

िमयचाऱ्याांच्या अांशदायी तनितृ्िीिेिन योिनेबाबि 
  

(१३) * ४४६०२ श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, डॉ.सधुीर िाांबे, 
श्री.दत्िात्रय सािांि : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३७८९५ ला ददनाांि १६ माचय, 
२०१८ रोिी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील प्राथममक/माध्यममक व उच्च माध्यममक शाळेत हदनाींक       
१ नोव्हेंबर, २००५ नींतर सेवेत आलले्या मशक्षक कमिचाऱ्याींना अींशदायी 
ननवृ् तीवेतन योिना लाग ू असनू अशा सवि मशक्षक कमिचाऱ्याींची खात े
उघडण्यात येवनू ्याींच्या खा्यावर ्याींच्या व शासनाच्या हहश्श्याची देय 
होणारी रक्कम िमा करुन ्याींना भववषय ननवािह ननधीच्या पाव्या देण्याची 
कायिवाही पणूि झाली आहे काय,  
(२) तसेच, अींशदायी ननवृ् तीवेतन योिनेत येणाऱ्या अशा मशक्षक कमिचाऱ्याींची 
खात े न उघडणे व ्याींची रक्कम िमा न होणे याबाबतची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) अींशदायी ननवृ् तीवेतन योिनेनसुार पाव्या देण्यासाठी 
क्षेत्रत्रय अगधकाऱ्याींना कायिवाही करण्याबाबत सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
हदनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ नींतर सेवेत आलेल्या कमिचाऱ्याींना भववषय ननवािह 
ननधी योिना लाग ूनाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
  
राज्यािील प्राथशमि शशक्षिाांना देायाि येणाऱ्या अशैक्षणणि िामाांबाबि 
  

(१४) * ४५२२२ डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय  भार 
िगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.ििाहि शमर्ाय, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि : िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि ३९२०४ ला ददनाांि १६ माचय, २०१८ रोिी ददलले्या उत्िराच्या सांदभायि 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्राथममक मशक्षकाींना ननवडणूक आयोगाकडून वर्िभर मतदार 
नोंदणी अगधकारी म्हणून अशकै्षणणक काम हदले िात े असल्याने याबाबत 
शासन व न्यायालयीन पातळीवर मशक्षक सींघ्नाींनी पाठपरुावा करुन 
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न्यायालयाच्या ननणियामळेु हे काम प्राथममक मशक्षकाींना देण्यात येऊ नये, 
्याचा प्राथममक शाळाींच्या गणुव्तवेर पररणाम होतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्र्येक गावातील समुशक्षक्षत तरुणाींना मानधन त्वावर नेमनू 
िे मानधन मशक्षकाींना हदले िात ेत े्या तरुणाींना हदल्यास अनेक समुशक्षक्षत 
तरुणाींना रोिगार ममळेल व प्राथममक मशक्षकाींच ेकाम कमी होईल, याबाबत 
शासनाने कोणता ननणिय घेतला आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे नाही.  
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) शकै्षणणक गणुव्तवेर पररणाम होऊ नये म्हणून हदनाींक ०१ ऑगस्त्, 
२००८ च्या शासन ननणियान्वये ननवडणूक व ्यासींबींधीची कामे देणे आवश्यक 
असल्यास त े सटु्टीच्या हदवशी व अशकै्षणणक कालावधीत देण्याच्या सचूना 
हदल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

 

ह्यमुन नॉमयल ्युयुनोग्लोबीन फॉर ा्ंराव्हेनस मडशमतनस्रेशन 
औषधाची बेिायदेशीर विक्री थाांबविायाबाबि 

  

(१५) * ४४३८७ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांिय मुांड,े 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.वििय ऊफय  भार धगरिर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्रीमिी जस्मिा िाघ, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश 
चव्हाण, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.िगन्नाथ शशांदे, 
श्री.रामराि िडिुि,े श्री.खिािा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.अतनल 
भोसल े: सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) ठाणे जिल््यात िीवरक्षक म्हणून वापर करण्यात येणाऱ्या आणण महाग 
असलेल्या ्यमुन नॉमिल र्म्यनुोग्लोबीन िॉर र्ींराव्हेनस मडममननस्तरेशन 
(आय.पी.५%) या और्धाची गरैमागािने महाराषरासह ४ राज्यात वविी होत 
असल्याचे और्ध ववभागाच्या माहे ऑगस्त्, २०१८ च्या शवे्च्या सप्ताहात 
ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच भाईंदरच्या वविे्याकड े सापडलेल्या और्धाींवर रािस्तथान 
सरकारसाठी, खािगी वविीसाठी नाही असे स्तपष् मलहहलेले असतानाही या 
और्धाची राज्यातील बािारात वविी होत असल्याच े पथकाच्या ननदशिनास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी ठाणे जिल््यातील भाईंदर येथील एका और्ध 
वविे्यासह चार राज्यातील बारा और्ध वविे्याींववरोधात गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सदर और्धाींची होत असलेली बेकायदेशीर 
वविी थाींबववण्याबाबत कायिवाही करुन वविी करणाऱ्या सींबींगधताींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट : (१) होय. सदर घ्ना माहे िुल,ै २०१८ मध्ये अन्न व 
और्ध प्रशासनाच्या ननदशिनास आली आहे. 
(२) व (३) होय. 
(४) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असनू ्यानसुार एकूण १२ और्ध 
वविी परवानेधारक सींस्तथाींववरुध्द हदनाींक २४/०८/२०१८ रोिी भाईंदर (प)ू, 
नवघर, जि.ठाणे पोलीस स्त्ेशनमध्ये प्रथम खबर अहवाल (एि.आय.आर.ि. 
०३१५/१८) हदनाींक २४/०८/२०१८ दाखल करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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िरोडी (जि.औरांगाबाद) पररसरािील क्रीडा विद्यापीठाच्या  
िशमनीची मोिणी िरायाबाबि 

  

(१६) * ४४९४४ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) करोडी (जि.औरींगाबाद) पररसरातील ग् नीं. २४ मधील ४८ हेक््र िागा 
आींतरराषरीय दिािच्या िीडा ववद्यापीठाला देण्याचा प्रस्तताव िीडा 
आयकु्तालयाने शासनाकड ेमाहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान पाठवला 
असनू प्रस्ततावास शासनाने मान्यता हदल्याने सदर िममनीची मोिणी 
करण्यासाठी जिल्हागधकारी याींना सचूना हदल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्तपो ि् अ ॅथॉरर्ी ऑि र्ींिडया नींतर िीडा ववद्यापीठ हे 
मराठवाड्यातील सवि स्ततरावरील खळेाडूींसाठी आींतरराषरीय स्ततरासाठीच े
महाप्रवेशद्वार ठरु शकेल, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन करोडी येथील िीडा 
ववद्यापीठाला मान्यता हदलेल्या िममनीची मोिणी करण्यासाठी कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) िीडा ववद्यापीठाला मान्यता हदलेल्या करोडी येथील िममनीची मोिणी 
करण्यासाठी जिल्हा िीडा अगधकारी, औरींगाबाद याींनी रुपये ४३,५००/- र्तकी 
रक्कम भमूी अमभलेख याींचेकड ेभरणा केली असनू ्यानसुार िागा मोिणी 
करण्याची कायिवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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शालेय विद्यार्थयाांच्या पोषण आहाराि तनरिस दधु भुिटीचा  
समािेश िरीि असल्याबाबि 

  

(१७) * ४४७२२ श्री.िगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांिय मुांड,े श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कनाि्क राज्यातील ‘क्षीर भाग्य योिनेच्या’ धतीवर राज्याच्या शालेय 
मशक्षण ववभागाने शालेय पोर्ण आहारात दधु भकु्ीचा समावेश केला असनू 
शालेय मशक्षण ववभागाच्या ननणियानसुार पहहली त ेआठवीतील १ को्ी १८ 
लाख ववद्यार्थयांना महहन्यातनू एकदा २०० ग्राम दधु भकु्ीचे वा्प करण्यात 
येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासकीय गोदामाींमध्ये मागील अनेक वर्ांपासनू ३० हिार 
्नाींहून अगधक भकु्ी पडून असनू हा साठा सींपववण्यासाठी तसेच ्या 
पोर्णमलु्य ववरहहत, कोणतहेी पोर्क मलू्य नसलेली साडसेात हिार ्न 
भकु्ी शालेय पोर्ण आहाराींतगित राज्यातील ववद्यार्थयांना देण्याचा ननणिय 
शालेय मशक्षण ववभागाने घेतला असल्याचे माहे ऑगस्त्, २०१८ मध्ये वा 
्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पोर्णमलु्य नसलेली दधुभकु्ी विन कमी करण्याची 
गरि असलेल्या प्रौढाींना उपयकु्त ठरणारी असनू ती शालेय पोर्ण 
आहाराींतगित देण्यात येणार असल्याने याचा ववपरीत पररणाम मलुाींच्या 
आरोग् यावर होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व ्यानसुार सींबींगधत दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्याि विक्री होणारे बाटलीबांद पाणी दवूषि असल्याबाबि 
  

(१८) * ४४५१७ श्री.वििय ऊफय  भार धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्रीमिी 
जस्मिा िाघ, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि ऊफय  भार िगिाप, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.िनादयन चाांदरूिर, 
प्रा.िोगेन्द्र ििाड,े डॉ.ििाहि शमर्ाय, श्री.प्रिाश गिशभये : सन्माननीय अन्न 
ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वपण्याच्या बा्लीबींद पाण्यासाठी कीं पन्या ग्राहकाींकडून िास्तत रक्कम घेत 
असनूही पाणी तसेच बा्ली पणूिपणे स्तवच्छ व सरुक्षक्षत नसल्याचे कें द्र 
शासनाने माहे ऑगस्त्, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान सादर केलले्या एका 
अहवालातनू ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, कें द्र शासनाच्या आकडवेारीनसुार बा्लीबींद पाण्याचा दर सहावा 
नमनुा ठरलेल्या ननकर्ाींच्यादृष्ीने पात्र ठरला नसनू महाराषरातील २,१९७ 
नमनु्याींपकैी ३५१ नमनु्यात त्रु् ी आढळून आल्याच ेननदशिनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र शासनाच्या ग्राहक ववभाग, अन्न व नागरी परुवठा 
मींत्रालयाने तपासणी केली असता हे नमनेु परवानाधारक प्रमाणणत बँ्रडच े
असनू िे नमनेु मानक ब्यरुोच्या तपासणीत नाहीत, ्यात रासायननक आणण 
िैववक अशधु्दता हदसनू आली, हे शासनाच्या ननदशिनास आले आहे काय, 
(४) असल्यास, भारतीय खाद्य सींरक्षण व मानक प्रागधकरणाकडून 
(एिएसएसएआय) वेळोवेळी बा्लीबींद पाण्याची तपासणी केली िाते, परींत ु
राज्यात लाखो लोक दरहदवशी बा्लीबींद अशधु्द पाण्याचे सेवन करीत 
असल्यामळेु ्याींना अनेक आिाराींना सामोरे िावे लागत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ग्राहकाींना शधु्द 
पाण्याचा परुवठा करण्याबाबत कायिवाही करुन दवूर्त पाणी ववकणाऱ्या 
कीं पन्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीश बापट : (१) होय.  
(२) व (३) होय, कें द्र शासनाच्या अन्न, नागरी परुवठा व ग्राहक सींरक्षण 
मींत्रालयाने १६ व्या लोकसभेत सादर केलेल्या “Standing Committee on 
Water Resources, 23rd Report, Ministry of Water Resources, 
River Development & Ganga Rejuvenation” च्या अहवालात सदर 
बाब ननदशिनास आली आहे. 
(४) हे खरे नाही. अशी बाब अन्न व और्ध प्रशासनाच्या ननदशिनास आलेली 
नाही. 
(५) या सींदभाित चौकशी केली असनू अन्न व और्ध प्रशासनाने राज्यात सन 
२०११ त े२०१८ या कालावधीत बा्लीबींद पाण्याचे एकूण ७०९ नमनेू तपासणी 
साठी घेतले होत.े ्यापकैी कमी दिािच्या व ममर्थयाछाप नमनु्याप्रकरणी १४२ 
न्याय ननणिय ख्ले दाखल केले आहेत. तसेच असरुक्षक्षत नमनु्याप्रकरणी ९८ 
ख्ले न्यायालयात दाखल केले आहेत. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मराठी भाषेला अशभिाि भाषेचा दिाय शमळायाबाबि 
  

(१९) * ४४०८६ श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, 
श्री.अशोि ऊफय  भार िगिाप : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३७९१६ ला ददनाांि ९ 
माचय, २०१८ रोिी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठी भार्लेा अमभिात भार्चेा दिाि देण्याबाबत मागील अनेक 
वर्ांपासनू प्रलींत्रबत असलेल्या बाबीींवर ननणिय घेण्यात आला आहे काय, 
(२) असल्यास, ननणियाचे स्तवरुप काय आहे व ्यानसुार कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, तसेच यासाठी अिून क्रकती कालावधी लागणार 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद िािड े: (१) नाही. 
(२) व (३) मराठी भार्लेा अमभिात भार्चेा दिाि ममळण्यासाठी ववहहत 
प्रस्तताव कें द्र शासनाला सादर केलेला आहे. सदर प्रस्तताव कें द्र शासनाच्या 
सींस्तकृती मींत्रालयाकड ेववचाराधीन आहे. सदर प्रस्ततावावावर ननणिय घेण्यासींबींधी 
कें द्र शासनाकड ेसात्याने पाठपरुावा सरुू आहे. 
 

----------------- 
  
राज्याि खािगी शशििायाांिर तनयांत्रणाचा िायदा ियार िरायाबाबि 

  

(२०) * ४४६२९ आकिय .अनांि गाडगीळ, श्री.धनांिय मुांड,े श्री.अतनिेि िटिरे, 
श्री.िगन्नाथ शशांदे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबानू 
खशलफे, श्री.अशोि ऊफय  भार िगिाप, डॉ.ििाहि शमर्ाय : िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि ३८४३२ ला ददनाांि ९ माचय, २०१८ रोिी ददलले्या उत्िराच्या सांदभायि 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खािगी मशकवण्याींच्या चालकाींकडून मनमानी कारभार तसेच 
मशक्षणाचे व्यावसानयकरण होत असल्याने खािगी मशकवण्याींवर ननयींत्रण 
आणणारा कायदा करण्याची बाब सन २००० पासनू शासनाच्या ववचाराधीन 
असनू यासाठी शासनाने माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये मशक्षण सींचालकाींच्या 
अध्यक्षतखेाली सममती नेमलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील वर्ाित खािगी मशकवणी क्षते्रात गनु्हेगारी स्तवरुपाच्या 
अनेक घ्ना घडल्या असनू मशक्षण सींचालकाींच्या सममतीचा अहवाल 
शासनाला प्राप्त झाला आहे काय, सममतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला 
असल्यास अहवालाचे स्तवरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कायद्याचा मसदूा 
तयार होऊन खािगी मशकवण्याींवर ननयींत्रण आणणारा कायदा तयार 
करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद िािड े : (१) शासन ननणिय हदनाींक ४ िानेवारी, २०१७ अन्वये 
आयकु्त (मशक्षण) याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती नेमण्यात आली. 
(२) व (३) आयकु्त (मशक्षण) याींच्या अध्यक्षतखेाली सममतीने अगधननयमाचा 
मसदुा सादर केला असनू सदर मसदु्याबाबत अन्य आवश्यक मदु्दे/बाबी 
ववचारात घेऊन शासनस्ततरावर पढुील कायिवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

शशक्षिाांना प्रशशक्षण देायासाठी स्िि:ची िादहनी सुरु िरायाबाबि 
  

(२१) * ४४१९३ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.अशोि ऊफय  भार िगिाप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.मोहनराि िदम, आकिय .अनांि गाडगीळ, प्रा.िोगेन्द्र ििाड,े 
श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.हेमांि टिल,े श्री.धनांिय मुांड,े श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.िगन्नाथ शशांदे, श्री.अतनल भोसल े: सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शकै्षणणक वर्ािपासनू पहहली आणण आठवीची पाठ्यपसु्ततके बदलल्यामळेु 
महाराषर राज्यातील मशक्षकाींना हदनाींक २४ त े २६ सप् े्ंबर, २०१८ या 
कालावधीत प्रमशक्षण देण्याचा ननणिय शासनाने घेतल्यानसुार मशक्षकाींना 
द्यावयाचे प्रमशक्षण राज्यातील मराठी वाहहन्याींऐविी गिुरात राज्यातील “वींदे 
गिुरात” या वाहहनीवरुन देण्याचे आदेश शासनाने हदल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच “वींदे गिुरात” हे गिुराती चॅनेल महाराषरात प्रसाररत होत 
नसल्यामळेु हे चॅनेल पाहण्यासाठी डी्ीएच सेवा (िडश बॉक्स) बसववण्याच्या, 
तसेच जियो ह्व्ही मपचा वापर करण्याचे आदेशही शाळाींना देण्यात आललेे 
होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रमशक्षणाचे स्तवरुप काय आहे व त ेराज्यातील स्याद्री 
वाहहनीसह अन्य मराठी वाहहन्याींच्याऐविी गिुरातमधील “वींदे गिुरात” या 
वाहहनीच्या माध्यमातनू देण्याची व यासाठी शाळाींवर ववमशष् सेवा उपलब्ध 
करण्याची कारणे काय आहेत, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील 
मशक्षकाींना तसेच आरोग्य व अन्य ववभागातील सींलग्न कमिचाऱ् याींना प्रमशक्षण 
देण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन स्तवतःची वाहहनी सरुु करण्याबाबत कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) महाराषर राज्य शकै्षणणक सींशोधन व प्रमशक्षण पररर्द 
(ववद्या प्रागधकरण), पणेु याींच्यास्ततरावर सदर प्रमशक्षण वींदे गिुरात-१ या 
शकै्षणणक वाहहनीव्दारे देण्याची कायिवाही करण्यात आललेी आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) र्य्ता पहहली ते आठवीचे पनुरिगचत पाठ्यपसु्ततक प्रमशक्षणाच्या 
प्रक्षेपणाची सवुवधा वींदे गिुरात-१ शकै्षणणक वाहहनीव्दारे ववनाशलु्क उपलब्ध 
करून देण्यात आली आहे. स्याद्री वा अन्य वाहहन्या या सशलु्क उपलब्ध 
आहेत. 
(४) कें द्र शासनाच्या मदतीने स्तवत:चे चॅनेल सरुू करणे ववचाराथि आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

निी मुांबर पररसराि शासिीय िूर डाळीचा  
िाळाबािार होि असल्याबाबि 

  

(२२) * ४४२०९ श्री.धनांिय मुांड,े श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.हेमांि टिल,े श्री.िगन्नाथ शशांदे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ रािूरिर : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि 
सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जिल्हा परुवठा ववभागाने माहे िलु,ै २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान 
नवी मुींबई पररसरात पकडलेल्या तरूडाळीच्या ररकाम्या पाक्रक्ाींवर 
महहनाभरापवूीच्या तारखा आढळून आल्यामळेु शासकीय तरूडाळीचा 
काळाबािार झाल्याचे ननदशिनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त गरैव्यवहारात ममलर व सावििननक ववतरण व्यवस्तथेतील 
लोकाींचा प्र्यक्ष सींबींध असल्याने या प्रकरणाची उच्चस्ततरीय चौकशी शासनाने 
करावी, अशी मागणी ववरोधी पक्ष नेत,े ववधानपररर्द याींनी शासनाकड ेकेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, महाराषर स्त्े् को-ऑपरेह्व्ह माकेह्ींग िेडरेशनने माहे िुल,ै 
२०१८ च्या शवे्च्या आठवड्यात व ऑगस्त्, २०१८ च्या पहहल्या आठवड्यात 
पाठववलेली समुारे २१००० ्न तरूडाळ मशधावा्प दकुानाींतनू काळ्या बािारात 
गेल्यामळेु ्यात कोट्यवधी रुपयाींचा गरैव्यवहार झाल्याचे माहे ऑगस्त्, 
२०१८ च्या दसुऱ् या आठवड्यात शासनाच्या ननदशिनास आल,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार तरूडाळीचा काळाबािार रोखण्याबाबत कायिवाही 
करुन सींबींगधत दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) राषरीय अन्नसरुक्षा योिनेंतगित ववतररत करण्यात येणारे अन्नधान्याच े
पात्र व ्याच लाभार्थयांला ववतरण व्हावे म्हणून ई-पॉस व्दारे 
मशधापत्रत्रकाधारकाींची बायोमेरीक ओळख प्वनू अन्नधान्याचे तसेच डाळीचे 
ववतरण केल ेिात असल्याने, काळाबािार होण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
मुांबर विद्यापीठाच्या शैक्षणणि गुणित्िेबद्दल प्रश्न तनमायण र्ाल्याबाबि 
  

(२३) * ४५२९५ श्री.अमररशभार पटेल, श्री.अशोि ऊफय  भार िगिाप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, आकिय .अनांि गाडगीळ, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.िनादयन चाांदरूिर, 
श्री.सभुाष र्ाांबड, श्री.अमरनाथ रािूरिर, प्रा.िोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय 
उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



27 

(१) मुींबई ववद्यापीठ हे गणु वाढवण्यापासनू गरैव्यवहारापयतं अनेक 
प्रकरणात असनू या ववद्यापीठाला ननकाल वेळेत लावण्याचे आव्हान पणूि 
करता आले नसनू ववद्यापीठाींतगित येणाऱ् या ७१९ महाववद्यालयाींपकैी ५१५ 
महाववद्यालये ता्परुती सींलग्नता ममळववण्यासींदभाित तसेच ववद्यार्थयांच्या 
शकै्षणणक गणुव्तबेद्दल प्रश्न ननमािण झाल्याच े माहे िुल,ै २०१८ मध्ये वा 
्यादरम्यान ननदशिनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील महाववद्यालयात आवश्यक शकै्षणणक पात्रतचे े
प्राध्यापक नसणे, पणूिवेळ प्राचायािचा अभाव, अपरुा मशक्षकेतर कमिचारी वगि, 
महाववद्यालयासाठी र्मारत वगि नसणे, वाचनालय, ग्रींथालय, प्रयोगशाळाींची 
दरुवस्तथा आणण वपण्याच ेपाणी-प्रसाधनगहृाींची गरैसोय होत असणे यासारख्या 
अनेक समस्तया असतानाही सदर महाववद्यालये ता्परु्या स्तवरुपात मान्यता 
ममळवनू ्या-्या शकै्षणणक वर्ािपरुत ेकाम करुन घेत असल्याचे ननदशिनास 
येणे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववद्यापीठाींच्या 
गोंधळामळेु ववद्यार्थयांचे शकै्षणणक वर्ि वाया िात असल्याने ववद्यार्थयांच े
ननकाल व प्रवेश वेळेत होण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े : (१) अींशत: खरे आहे. मुींबई ववद्यापीठ हे गणु 
वाढवण्यापासनू गरैव्यवहारापयतं अनेक प्रकरणात असनू या ववद्यापीठाला 
ननकाल वेळेत लावण्याचे आव्हान पणूि करता आले हे म्हणणे खरे नाही. 
तथावप, ववद्यापीठाींतगित येणाऱ्या ८०१ महाववद्यालयाींपकैी ६१७ 
महाववद्यालयाींनी ता्परुती सींलग्नता ममळववण्यासाठी ववद्यापीठाकड े अिि 
केले आहेत. 
(२) व (३) महाराषर सावििननक ववद्यापीठ अगधननयम, २०१६ मधील कलम 
११४ व ११६ च्या तरतदुीनसुार महाववद्यालयाींना सींलग्नता हदली िात.े सदर 
सींलग्नता दोन प्रकारची असनू प्रथम ता्परुती सींलग्नता हदली िात.े 
महाववद्यालयाींना पाच वर्ि पणूि झाल्यानींतर क्रकीं वा NAAC मलु्याींकन 
झाल्यानींतर त ेकायम सींलग्नतसेाठी अिि करू शकतात. 
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ता्परुती सींलग्नता देण्यासाठी ववद्यापीठाींच्या कुलगरुुीं मािि त स्तथाननक 
चौकशी सममती गठीत केली िात.े सदर स्तथाननक चौकशी सममती 
महाववद्यालयास प्र्यक्ष भे् देऊन उपलब्ध भौनतक सोयी सवुवधा व उपलब्ध 
मशक्षक मशक्षकेतर कमिचाऱ्याींच्या आधारावर अहवाल सादर करतात. सदर 
अहवाल ववद्यापीठाच्या ववद्वत पररर्देमध्ये ठेऊन ्यात मान्य केलेल्या 
ठरावानसुार महाववद्यालयाींमध्ये असणाऱ्या त्रु् ीींच्या अ्ी व शतींच्या अगधन 
राहून ता्परुती सींलग्नता/मान्यता महाववद्यालयाींना हदली िात.े ्यास  
अनसुरुन महाववद्यालये त्रु् ीपतुितचेा अनपुाल अहवाल ववद्यापीठास सादर 
करतात. तरी देखील महाववद्यालयाींमध्ये त्रु् ी आढळून आल्यास 
कुलगरुुींमािि त उच्चस्ततरीय सममती नेमनु महाववद्यालयाींवर कारवाई करण्यात 
येत.े 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सावित्रीबार फुले पुणे विद्यापीठाच्या पररसरािील  
चांदनाच्या र्ाडाांची चोरी होि असल्याबाबि 

  

(२४) * ४५१३१ श्री.अतनल भोसल,े श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय उच् च ि िांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साववत्रीबाई िुले पणेु ववद्यापीठाच्या पररसरातील िींगलामध्ये वकृ्ष 
सींगोपनासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपये खचि करुन सरुक्षा मभ ींत बाींधण्यात 
आली असताना चींदनाच्या झाडाींची मोिणी झाली नसल्याने ववद्यापीठाच्या 
सरुक्षेच्या दलुिक्षामळेु चींदनाच्या झाडाींची चोरी होत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१८ च्या दसुऱ्या आठवड्यात ननदशिनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार साववत्रीबाई िुले पणेु ववद्यापीठाच्या 
पररसरातील चींदनाची झाडाींची चोरी थाींबववण्याकरीता उपाययोिना करुन 
सरुक्षा अगधकारी व सींबींगधत ववभाग याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.विनोद िािड े: (१) हे अींशतः खरे आहे. 
 साववत्रीबाई िुले पणेु ववद्यापीठ आवारात माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये 
अज्ञात चोरट्याकडून चींदनाच्या झाडाींची चोरी करण्याचा प्रय्न झाला होता. 
तथावप, सरुक्षा कमिचाऱ्याींच्या सतकि तमेळेु चोरी झाली नाही. याप्रकरणी 
चतःुिृींगी पोलीस स्त्ेशन, पणेु याींचकेड ेभारतीय दींड सींहहता कलम ३८०, ५११ 
प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(२) ववद्यापीठ पररसरातील वकृ्षतोड/चोरी रोखण्यासाठी ववद्यापीठ आवाराला 
एकसींघ मभ ींत बाींधण्यात येत आहे. तसेच ववद्यापीठ आवारात सरुक्षा 
पयिवेक्षकाींमािि त दचुाकी व चारचाकी वाहनाींनी गस्तत घेण्यात येत आहे. 
ववद्यापीठ पररसरातील अजस्तत्वात असलेल्या चींदनाच्या झाडाींची मोिणी 
करण्याबाबत सहाययक सींचालक, उपवने व उद्याने, महाराषर राज्य, पणेु 
याींना कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

विभागीय शशक्षण उपसांचालि िायायलय, मुांबर येथे िमयचाऱ् याांच े
िैयजक्िि मान्यिेच ेप्रस्िाि प्रलांबबि असल्याबाबि  

  

(२५) * ४४७६० अॅड.तनरांिन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववभागीय मशक्षण उपसींचालक कायािलय, मुींबई येथे शाींतीग्राम ववद्यालय, 
उल्हासनगर, खाड े ववद्यालय, शहापरू, िनता ववद्यालय, खोपोली या 
सींस्तथाींतील कमिचाऱ् याींच्या वयैजक्तक मान्यतचे े प्रस्तताव अनेक महहन्याींपासनू 
प्रलींत्रबत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तताव अनेकवेळा नवीन त्रटु्या काढून सींस्तथेकड ेपरत 
पाठववले िात असनू सदर प्रलींत्रबत प्रस्तताव ननकाली काढण्याबाबत ववभागाने 
कोणती कायिवाही केली, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वयैजक्तक मान्यता 
मींिुरीबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) सदरहू प्रस्तताव अमान्य केल्याबाबत व ्याबाबतची कारणे 
वेळोवेळी सींबींगधत महाववद्यालयाींना ववभागीय मशक्षण उपसींचालक स्ततरावरुन 
कळववण्यात आली आहेत. आता शासन ननणिय हदनाींक २४/८/२०१८ च्या 
अनरु्ींगाने िेरतपासणी करुन पढुील कायिवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

शशक्षिाांच्या सेिेस ि िेिनास सांरक्षण देायाबाबि 
  

(२६) * ४४३१९ डॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय 
सािांि, श्री.बाळाराम पाटील : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४२४१६ ला ददनाांि १६ 
िुल,ै २०१८ रोिी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माध्यममक ववभागातनू उच्च माध्यममक ववभागात ननयममत मशक्षक 
म्हणून ननयकु्ती ममळववलेल्या मशक्षकाींच्या सेवेस व वेतनास सींरक्षण ममळत 
नाही, तसेच राज्यातील अनदुाननत प्राथममक व माध्यममक शाळाींतनू सींस्तथाींनी 
ननयकु्त केलेल्या मशक्षण सेवकाींना तीन वर्ािकरीता मान्यता देण्यात आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शालेय मशक्षण ववभागाच्या हदनाींक १५ सप् े्ंबर, २०११ च्या 
ननणियानसुार माध्यममक ववभागात ननयममत मशक्षक म्हणून ननयकु्ती 
ममळणाऱ् या मशक्षकाींच्या सेवेला सींरक्षण ममळत नसल्यामळेु अनेक ज्येषठ 
मशक्षक उच्च माध्यममक िेणी स्तवीकारत नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, हदनाींक १३ ऑक््ोबर, २००० च्या शासन आदेशानसुार व शासनाने 
मा.उच्च न्यायालयात हदलेल्या शपथपत्रानसुार तीन वर्ािपवूी अशा मान्यता 
प्राप्त मशक्षण सेवकास सेवामकु्त करण्यात येत नसतानाही राज्यात      
सन २०१२ पासनू सेवेत कायिरत असलेल्या असींख्य मशक्षण सेवकाींना तीन 
वर् ेपणूि होण्यास काही हदवस उरलेले असताना सेवामकु्त करण्यात आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, शासनाने वेतनास सींरक्षण हदल्यास शासनावर कोणतहेी 
अनतररक्त भार येणार नसनू उच्च माध्यममक मशक्षकाची पदेही ररक्त होणार 
नाहीत तसेच ्यावर शासनास समायोिन करता येईल, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, ्यात 
काय आढळून आले, तद्नसुार उक्त मशक्षकाींना सेवेत सामावनू घेण्याबाबत 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े : (१) माध्यममक ववभागातनू उच्च माध्यममक ववभागात 
ननयममत मशक्षक म्हणनू ननयकु्ती ममळववलेल्या मशक्षकास हदनाींक 
१५/०९/२०११ च्या शासन ननणियानसुार वेतनात सींरक्षण नाही, हे खरे आहे. 
 तसेच, शासन पररपत्रक हदनाींक ०४/०४/२०१८ व शासन ननणिय हदनाींक 
२४/०८/२०१८ अन्वये मशक्षण सेवकाींना मान्यता देण्याबाबत सचूना देण्यात 
आल्या आहेत. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) शाळाींच्या दरवर्ी करण्यात येणाऱ्या सींचमान्यतते प्सींख्येअभावी 
अनतररक्त ठरणाऱ्या मशक्षण सेवकाींच्या सेवा खींडीत होतात, हे खरे आहे. 
(४) सदर बाब शासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
(५) अनतररक्त ठरल्यामळेु सेवाखींडीत झालेल्या मशक्षण सेवकाींना अनतररक्त 
मशक्षकाींच्या समायोिनाअींती पनु:स्तथापना देण्याबाबत हदनाींक २७/०६/२०१६ 
च्या शासन ननणियान्वये सचूना पाररत करण्यात आलेले आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

यििमाळ जिल्ह्यािील शाळाांना शालेय पोषण  
आहारासाठी तनधी देायाबाबि 

  

(२७) * ४५१६५ श्री.खिािा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ववद्यार्थयांना सकस आहार ममळावा, ्याींना आवश्यक त े उषमाींक 
दररोिच्या आहारातनू ममळावे, ववद्यार्थयांचे कुपोर्ण होऊ नये या उद्देशाने 
मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननदेशानसुार राज्यातील वगि १ त े ८ वीच्या 
ववद्यार्थयांना मध्यान्ह भोिन हदले िात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यवतमाळ जिल््यातील वणी, मारेगाव व झरी तालकु्यात माहे 
िुल,ै २०१८ पासनू तरूडाळ वा्प करण्यात आली नसल्याने व देयक प्रलींत्रबत 
असल्याने ववद्यार्थयांना भािी भातच खावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन यवतमाळ 
जिल््यातील ववद्यार्थयांना मध्यान्ह पोर्ण आहार देण्याबाबत कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) यवतमाळ जिल््यामध्ये शालेय पोर्ण आहार योिनेंतगित 
आहारामध्ये तरूडाळीचा परुवठा झालेला नाही. तथावप, तरूडाळीऐविी र्तर 
डाळीींचा समावेश आहारात करण्यात आला आला असनू ववद्यार्थयांना शालेय 
पोर्ण आहार उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

राज्याि आांिरराष्ट्रीय दिायच्या शाळा सुरु िरायाबाबि 
  

(२८) * ४५२९८ डॉ.पररणय फुिे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४२७४६ ला ददनाांि 
९ िुल,ै २०१८ रोिी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात आींतरराषरीय शकै्षणणक दिािच्या १०० शाळा ननमािण करण्याचा 
ननणिय शासन ननणियानसुार घेण्यात आला असनू ्यानसुार आींतरराषरीय 
दिािच्या शाळा तयार करण्यासाठी शाळा ननवडीचे कोण्या स्तवरुपाचे ननकर् 
ननजश्चत करण्यात आले आहे, 
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(२) तसेच शाळा ननवडीमध्ये कोण्या व क्रकती शाळाींचा समावेश करण्यात 
आला आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१), (२) व (३) शासन ननणिय, हदनाींक ३० नोव्हेंबर, २०१७ 
अन्वये आींतरराषरीय दिािच्या शाळा ननममितीचे ननकर् ननजश्चत करण्यात आले 
आहेत, यानसुार १३ ओिस आींतरराषरीय शाळाींची ननवड करण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबरिील अनेि उपनगराि मैलापाणी प्रकक्रया िें द्र उभारायाबाबि 
  

(२९) * ४४१५४ श्री.अशोि ऊफय  भार िगिाप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील       
काय :- 
(१) मुींबईतील अनेक उपनगरात मलैापाणी प्रक्रिया कें द्र नसल्याने दवूर्त पाणी 
समदु्रात क्रकीं वा खाडीत सोडले िात असनू मुींबई निीकच्या वसई-ववरार,   
मीरा-भाईंदर व मभवींडी येथे मलैापाणी प्रक्रिया कें द्र नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, पणेु शहरातील क्रकती पाणी प्रक्रियेववना नदीत सोडले िात ेयाींची 
माहहती शासनाकड े उपलब्ध नसल्याने याबाबत हररत लवादाने शासनाला 
ववचारणा केल्याच े माहे ऑगस्त्, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात िास्तत प्रदवूर्त नदी-पटे्ट असल्याने ननधीची तसेच 
तींत्रज्ञानाची कमतरता नसनूही ५६ प्रदवूर्त पट्टयाींमळेु नागररकाींच्या तसेच 
िलसींपदा, वन्यिीवाच्या आरोग्याला धोका ननमािण झाला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मुींबईतील अनेक 
उपनगरात मलैापाणी प्रक्रिया कें द्र सरुु करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) पणेु महानगरपामलकेकडून शहरातनू ननमािण होणाऱ्या ७४४ द.ल.मल. 
साींडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी १० साींडपाणी प्रक्रिया यींत्रणा उभारण्यात 
आलेल्या आहेत. १० साींडपाणी प्रक्रिया यींत्रणाींची क्षमता ५६७ द.ल.मल. असनू 
्यामध्ये प्र्यक्ष ३९६.९ द.ल.मल. र्तके साींडपाणी प्रक्रिया केले िात.े उविररत 
३४७.१ द.ल.मल. साींडपाणी ववनाप्रक्रिया नदीत ममसळत असल्याबाबत 
मा.राषरीय हररत लवाद याींना कळववले आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
(४) 

• स्तथाननक स्तवराज्य सींस्तथाींनी ्याींचे साींडपाणी व्यवस्तथापन व घनकचरा 
व्यवस्तथापनाची भाींडवली खचाितनू २५ ्क्के रक्कम राखीव ठेऊन 
याच कारणासाठी वापरणे बींधनकारक करण्यात आले आहे. 

• स्तथाननक स्तवराज्य सींस्तथाींनी ्याींच्या साींडपाणी यींत्रणा अद्ययावत 
करण्याकरीता सींबींगधत सींस्तथाींना महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाकडून 
नो्ीसा पाठववण्यात आल्या आहेत. 

• साींडपाणी प्रक्रिया यींत्रणेच्या प्रक्रियाकृत ववसगि होणाऱ्या पाण्यासाठी 
बीओडी व सीओडी ची मानके अगधक कडक करण्यात आली आहेत. 

• बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमािि त वरळी, वाींदे्र, धारावी, वसोवा, 
घा्कोपर, भाींडूप व मालाड येथील मलिल प्रक्रिया कें द्राींची ननववदा 
प्रक्रिया सरुु आहेत. 

(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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आयसीटी शशक्षिाांना सेिा सांरक्षण देायाबाबि 
  

(३०) * ४५१०१ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील मलुाींना आय्ी क्षते्राचे ज्ञान ममळावे म्हणून काही शाळाींना 
आयसी्ी योिनाींतगित आयसी्ी लॅब परुववण्यात आलेल्या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, आयसी्ी योिनेकरीता ठराववक कालावधीसाठी ववमशष् 
कीं पनीकड ेदेण्यात आलेल्या ठेक्याचा कालावधी सींपल्या पासनू आयसी्ी लॅब 
बींद अवस्तथेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच आयसी्ी मशक्षकाींना सेवा सींरक्षण देण्यासाठी सेवक सींचात पद 
ननमािण करण्याची मागणी केली िात असल्याचेही ननदशिनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व ्यानसुार कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे व ्याबाबत शासनाची भमूमका काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर योिनेची अींमलबिावणी ्प्पाननहाय करण्यात येत.े प्र्येक 
्प्प्याचा कालावधी ५ वर्ांचा आहे. या योिनेंतगित कायिरत सींगणक 
ननदेशकाींना एिन्सीमािि त कीं त्रा्ी त्वावर केवळ मयािहदत कालावधीसाठी 
नेमण्यात आलेले आहेत. या कालावधीमध्ये सींगणक ननदेशकाींनी शाळेतील 
मखु्याध्यापकाींसह ५ मशक्षकाींना दरवर्ी सींगणक प्रमशक्षक्षत करणे अमभप्रेत 
आहे. ५ वर्ािनींतर खािगी कीं पनीमािि त सींगणक प्रयोगशाळा सींबींगधत शाळाींना 
हस्तताींतरीत करण्यात येतात. तद्नींतर सदर सींगणक प्रयोगशाळा प्रमशक्षक्षत 
झालेल्या मशक्षकाींच्या सहाययाने सींबींगधत शाळास्ततरावर चालववण्यात येतात. 
(३) नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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



36 

शालेय पोषण आहार योिनेंिगयि ददली िाणारी धान्यादी ि पूरि 
आहार देयिे िेळेि शमळायाबाबि 

  

(३१) * ४४१२९ श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील सवि व्यवस्तथापनाच्या शाळाींमध्ये शालये पोर्ण आहार योिना 
राबववली िात असनू सदर योिनेंतगित धान्यादी व परूक आहारासाठी 
आवश्यक असणारी आगथिक तरतदू सवि शाळाींना स्तवखचाितनू प्रथम करावी 
लागत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर धान्यादी व परूक आहारासाठी शाळेने केलेल्या खचािची 
देयके शासनाकडून उशीराने प्राप्त होत असल्यामळेु याचा शालेय प्रशासनावर 
आगथिक ताण येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन धान्यादी व परूक 
आहारासाठी आवश्यक असणारी आगथिक तरतदू करण्याबाबत कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

श्री गायत्री आयुिेददि औषधालय, मॉ गायत्री ररटेल, 
 गायत्री आयुिेददि धचकित्सालय (नागपूर) िां पनीच्या  

सांचालिाांविरुध्द िारिार िरायाबाबि 
  

(३२) * ४४७७९ प्रा.िोगेन्द्र ििाड,े श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िी गायत्री आयवेुहदक और्धालय, मॉ गायत्री रर्ेल, गायत्री आयवेुहदक 
गचक्रक्सालय (नागपरू) या कीं पनीवर तसेच सदर कीं पन्याींच्या सींचालकाींच्या 
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ननवासस्तथानी बनाव् और्धाींची ववनापरवाना ननममिती व वविी प्रकरणी अन्न 
व और्ध प्रशासन ववभागाच्या अगधकाऱ्याींनी छापा ्ाकल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१८ च्या शवे्च्या आठवड्यात ननदशिनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कीं पन्याींकडून ववनापरवाना अप्रमाणणत आयवेुहदक 
और्धाींची बेकायदेमशररर्या ररपॅक्रकीं ग व ररलेबमलींग करुन रुग्णाींना वविी 
करण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर कीं पनीच्या 
सींचालकाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, तसेच बनाव्, 
ववनापरवाना तसेच रुग्णाींच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या कीं पनीच्या सींचालकाींवर 
कधीपयतं िौिदारी गनु्हे दाखल करण्यात येणार आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट : (१) व (२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी धाड घालनू और्ध साठा िप्त करण्यात आला आहे. तसेच 
सींबींगधत पेढीच्या सींचालकाींववरुध्द नागपरू पोलीस स्त्ेशन येथे प्रथम खबर 
अहवाल दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
िळगाांि येथील बांददस्ि नाट्यगहृाच्या तनिृष्ट्ट दिायच्या िामाांबाबि 

  

(३३) * ४५०२२ श्रीमिी जस्मिा िाघ : सन्माननीय साांस् िृतिि िायय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िळगाींव येथ े बाींधण्यात आलेल्या बींहदस्तत नाट्यगहृाच्या तळघराच े
करण्यात आलेले स्तरक्चरल ऑडी् चुकीचे असल्याने सदरहू नाट्यगहृाचे 
उद्घा्न होण्याअगोदर गळती लागल्याचे माहे िलु,ै २०१८ मध्ये वा 
्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सींबींगधत ठेकेदार व अगधकारी याींच्याववरुध्द तिार 
प्राप्त होवनू ्याींच्यावर अधीक्षक अमभयींता, िळगाींव याींच्याकडून कोणतीही 
कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर प्रकरणाबाबत 
दोर्ी ठेकेदार व अगधकारी तसेच, तिार प्राप्त होऊनही कारवाई न करणाऱ्या 
अधीक्षक अमभयींता, िळगाींव याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री.विनोद िािड े: (१) अशी बाब ननदशिनास आली नाही.  
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

बनािट पटसांखया दाखविणाऱ् या शाळाांच ेमुखयाध्यापि,  
सांस्थाचालि आणण िमयचाऱ् याांिर िारिार िरायाबाबि 

  

(३४) * ४४८४२ श्री.सभुाष र्ाांबड, श्री.अशोि ऊफय  भार िगिाप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
आकिय .अनांि गाडगीळ, प्रा.िोगेन्द्र ििाड,े श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ 
रािूरिर, श्री.अमररशभार पटेल, श्री.रमेश पाटील : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने सन २०११ मध्ये केलेल्या शाळाींच्या ववशरे् पडताळणी मोहहमेत 
बोगस ववद्याथी सींख्या दाखववणाऱ् या शहर आणण पररसरातील १२ शाळाींचे 
मखु्याध्यापक, सींस्तथाचालक, मशक्षक आणण मशक्षकेतर कमिचाऱ् याींवर दोन 
हदवसात िौिदारी गनु्हे दाखल करण्याच े आदेश प्राथममक मशक्षण 
सींचालनालयाच्या सींचालकाींनी पींचायत सममतीच्या ग्मशक्षणागधकाऱ् याींना 
हदनाींक ३१ िुल,ै २०१८ रोिी वा ्यासमुारास हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बोगस ववद्याथी दाखवनु शासनाचे अनदुान लु् णाऱ् या 
राज्यभरातील शाळाींना प्रनतबींध करण्यासाठी हदनाींक ३ त े५ ऑक््ोबर, २०११ 
या काळातील राज्यभरातील शाळाींची एकच प्पडताळणी केली असता 
राज्यातील अनेक शाळा बोगस असल्याचे आढळले असल्याने अशा बोगस  
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शाळाींवर कारवाई करण्याच े आदेश ्याच वळेी देण्यात आल े होते, परींत ु
याबाबत दलुिक्ष करण्यात आल्याने अद्यापही खोट्या प्सींख्या दाखवनू 
अनदुान घेणाऱ्या शाळाींवर कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, मागील ७ वर्ांमध्ये या शाळाींवर प्र्यक्षात कोणतीच कारवाई 
करण्यात न येण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मशक्षक आणण 
मशक्षकेतर कमिचाऱ् याींवर गनु्हे दाखल करण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 

सन २०११ मध्ये मधील ववशरे् प्पडताळणी मोहहमेत ५० ्क्के पेक्षा 
कमी उपजस्तथती आढळलेल्या व ्यानींतर कमी प्सींख्या असलेल्या शाळाींच्या 
व्यवस्तथापनाींवर िौिदारी गनु्हे दाखल करण्याचे आदेश मशक्षण सींचालक 
(प्राथममक), पणेु याींनी हदनाींक २४/०७/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये सवि 
मशक्षणागधकारी (प्राथममक) याींना हदले आहे. 
(२), (३) व (४) मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठाने रर् यागचका ि. 
४१६८/२०१२ मध्ये याबाबतच्या शासन ननणिय, हदनाींक ०२/०५/२०१२ मधील 
परी. ि. १.१ त े १.७ मधील आदेश रद्द ठरववल्याने शाळाींववरुध्द कारवाई 
करण्यात आली नाही. मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठाने िनहहत 
यागचका ि. १७/२०१२ मध्ये सींबींगधत शाळाींचा खुलासा प्राप्त झाल्यावर योग्य 
ती कारवाई करण्याच ेननदेश देऊन यागचका ननकाली काढली आहे. ्यानसुार 
कायिवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

औदायाय योिनेि प्रोत्साहन भत्िा िाढविायाबाबि 
  

(३५) * ४४३७८ श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) आहदवासी क्षेत्रातील दाररद्रयरेर्खेालील मलुीींनी शाळेत यावे, साक्षर व्हावे 
व शाळेतील उपजस्तथती वाढावी याकरीता सन १९९२ मध्ये त्कालीन शासनाने 
्याींना एक रुपया प्रो्साहन भ्ता म्हणि ेऔदायाि योिना सरुू करण्याचा 
ननणिय घेतला होता, परींतु मागील २७ वर्ांपासनू या योिनेमध्ये कुठलीही 
वाढ केली गेली नसल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान 
ननदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार प्रो् साहनपर भ्ता वाढववण्याबाबत कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, या बाबतीत शासनाचे धोरण काय 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद िािड े : (१) व (२) औदायाि योिना या नावाने शालेय मशक्षण 
ववभागामध्ये कोणतीही योिना कायािजन्वत नाही. तथावप, शासन ननणिय, 
हदनाींक १० िानेवारी, १९९२ अन्वये र्य्ता १ ली ते ४ थी मधील शाळेत 
िाणाऱ् या आहदवासी उपयोिना क्षेत्रामधील तसेच आहदवासी उपयोिना 
क्षेत्राव्यनतररक्त राज्यातील अन्य भागातील अनसुगूचत िाती, भ्क्या व 
ववमकु्त िमातीतील दाररद्रयरेर्खेालील ववद्याथींनीींना ननयममत शाळेत 
उपजस्तथत राहण्यासाठी प्रनतहदनी प्र्येक मलुीमागे १ रुपया या दराने मलुीींच्या 
पालकाींना उपजस्तथती भ्ता हदला िातो. हा भ्ता वर्िभरासाठी मलुगी जितके 
हदवस शाळेत हिर असेल, ्याप्रमाणे हदवसासाठी रुपये १ या दराने हदला 
िातो. साधारणपणे एका वर्ािसाठी सरासरी २२१ त े २३० रुपये एका 
ववद्याथींनीस ममळतात. 
 सदर योिनेनींतर शासनाने मध्यान्ह भोिन योिना, मोित 
पाठ्यपसु्ततके योिना व मोित गणवेश योिना लाग ूकेल्या आहेत. या नतन्ही 
योिनेव्दारे एक ववद्यार्थयािमागे रुपये २,६५०/- र्तका वावर्िक खचि केला िातो. 
्यामळेु उपजस्तथती भ्ता ही योिना आता कालबाहय झाल्याने प्रस्तततु 
योिनेऐविी अन्य लाभदायी योिना लाग ूकरता येईल क्रकीं वा कसे याबाबतचा 
प्रस्तताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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हाफकिन िीि औषध तनमायण महामांडळाने औषधाांची 
िास्ि दराने विक्री िेल्याबाबि 

  

(३६) * ४४०३२ अॅड.अतनल परब : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खुल्या ननववदेव्दारे िी और्धे ’’डब्लएूचओ िीएमपी’’ मानाींकनानसुार 
स्तवस्तत दरात ममळतात तीच और्धे हािक्रकन िीव और्ध ननमािण 
महामींडळाने िास्तत दराने देऊन शासनाचे नकुसान केल्याच े माहे सप््ेबर, 
२०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खुल्या ननववदेत ७ रुपये ७७ पसै ेदर असतानाही हािक्रकनने 
२० रुपये ६५ पसैे दर लावला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने बािारभावापेक्षा अगधक दराने 
और्धाींची वविी केल्याबाबत चौकशी केली आहे काय, ्यात काय आढळून 
आले व ्यानरु्ींगाने यास िबाबदार असणाऱ् याींववरुध्द कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िेळठण (िा.िाडा, जि.पालघर) येथील िेनस बायोक्युदटिल  
िां पनीिर िारिार िरायाबाबि 

  

(३७) * ४४९०१ श्री.िनादयन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय  भार 
िगिाप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.अमररशभार पटेल, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, आकिय .अनांि गाडगीळ, श्री.मोहनराि िदम, श्री.सभुाष 
र्ाांबड, श्री.अमरनाथ रािरूिर, अॅड.तनरांिन डािखरे, अॅड.अतनल परब, 
श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) केळठण (ता.वाडा, जि.पालघर) येथील सौंदयि प्रसाधने बनववणाऱ् या वेनस 
बायोक्यहु्कल कीं पनीने रासायननक साींडपाण्याची योग्य ववल्हेवा् न लावता त े
शतेात सोडल्यामळेु शतेात रासायननक तवींग गेल्याने गोराड येथील २७ 
शतेकऱ् याींची हिारो एकर भातशतेी धोक्यात आली असनू सदरच्या 
साींडपाण्यामळेु डासाींचा प्रादभुािव वाढला आहे, तसेच ववहहरीतील पाण्यातही 
प्रदवूर्त साींडपाणी णझरपल्याने वपण्याचे पाणीही दवूर्त झाले असनू 
प्रदरू्णामळेु पररसरातील रहहवाशाींचे आरोग्य धोक्यात आल्याचे माहे ऑगस्त्, 
२०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ग्रामस्तथाींनी तहमसलदाराींकड े तिार करुनही सदर 
कीं पनीवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व ्यानसुार सदरील कीं पनीवर कारवाई करुन आहदवासी 
शतेकऱ् याींच्या भातशतेीच्या नकुसानाची नकुसान भरपाई देण्याबाबत कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 सदर तिारीच्या अनरु्ींगाने महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाने 
केलेल्या पाहणी दरम्यान कारखान्यामधील आढळून आलेल्या त्रु् ीींच्या 
अनरु्ींगाने कारखान्यास हदनाींक ०९/०८/२०१८ रोिी हदलेल्या आदेशाचे पालन 
न केल्याने हदनाींक १३/०८/२०१८ रोिी कारखान्यास िल प्रदरू्ण ननयींत्रण 
कायदा, १९७४ चे कलम ३३ अन्वये उ्पादन बींद करण्याचे ननदेश देण्यात 
आले होत.े तद्नींतर महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाने काही अ्ी व शती 
घालनू सदर कारखाना पनु्हा सरुु करण्यास हदनाींक ०६/१०/२०१८ रोिी 
परवानगी हदली आहे. 
(३) व (४) तहमसलदार, वाडा याींच्या अहवालानसुार कीं पनीच्या ऑईल ममिीत 
साींडपाण्यापासनू भात शतेीच ेनकुसान झाले आहे. 
 

----------------- 
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विनाअनुदातनि बी.एड. महाविद्यालयाांना अनुदान देायाबाबि 
   

(३८) * ४५३२० श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) राज्यामध्ये सन २००१ पवूीची ८९ ववनाअनदुाननत बी.एड. महाववद्यालये 
असनू ववनाअनदुाननत मशक्षण शाखा, महाववद्यालय, प्राचायि, प्राध्यापक व 
मशक्षकेतर कमिचाऱ् याींच्या असोमसएशन नोंदणीकृत सींघ्नेच्यावतीने 
अनदुानाबाबत मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त महाववद्यालयाींना गेल्या १८ वर्ांपासनू अनदुान 
नसल्यामळेु ्याींच्यावर उपासमारीची वेळ आली असनू ्याींच्यावर अवलींबनु 
असणाऱ् या कु्ुींत्रबयाींची आगथिक पररजस्तथती हलाखीची झाली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववनाअनदुाननत 
बी.एड. महाववद्यालयाींना अनदुान देण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद िािड े: (१) होय. 
(२) व (३) राज्यावरील वाढत ेकिि, खचाित झालेली वाढ, राज्यातील दषुकाळी 
पररजस्तथती, शतेकरी कििमािी, महसलू उभारणीसाठीच्या मयािदा, ननधी/साधने 
मयािहदत असल्याने ननधीचा र्ष्तम वापर होऊन वव्तीय समतोल ह्कवणे 
या कारणास्ततव सदर प्रस्तताव शासनस्ततरावरुन बींद करण्यात आलेला आहे. 
 सदर महाववद्यालये ही व्यावसानयक अभ्यासिमाींची असनू मशक्षण 
शलु्क सममतीमािि त सदर महाववद्यालयाींच्या खचािच्या अनरु्ींगाने शलु्क 
ननधािरीत केल ेिात.े 
 ववनाअनदुाननत मशक्षणशास्तत्र महाववद्यालय प्राचायि, प्राध्यापक आणण 
मशक्षकेतर कमिचारी असोमसएशन, कल्याण याींनी सन २००१ पवुी मान्यता 
हदलेल्या ८९ कायम ववनाअनदुाननत मशक्षणशास्तत्र महाववद्यालयाींना वेतन 
अनदुान मींिूर करण्यासाठी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे रर् यागचका 
िमाींक २७१५/२०१६ दाखल केलेली आहे. सदरची यागचका न्यायप्रववष् आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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िळोिा येथील िासाडी नदी प्रदवूषि र्ाल्याबाबि 
  

(३९) * ४५६७३ श्री.रमेश पाटील : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३५८०८ ला ददनाांि 
१४ डडसेंबर, २०१७ रोिी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि सन्माननीय पयायिरण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील तळोिा औद्योगगक वसाहतीतील रासायननक 
कारखान्यातील प्रक्रिया न केलेले साींडपाणी तळोिा येथील कासाडी नदीत 
सोडल्यामळेु नदी प्रदवूर्त होत असल्याचे हदनाींक ७ ऑगस्त्, २०१८ रोिी वा 
्यासमुारास ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रसायनममगित पाण्यामळेु नदीतील मासे व र्तर 
िलिीवाींना धोका ननमािण झाला असनू या प्रकरणी प्रदरू्ण ननयींत्रण 
मींडळाकड ेवारींवार तिार करुनही ्याकड ेदलुिक्ष करीत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कासाडी नदी 
प्रदरू्णमकु्त करण्यासाठी कायिवाही करुन नदीचे पात्र प्रदवूर्त करणाऱ् या 
कारखान्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 

तथावप, तळोिा औद्योगगक वसाहतीतील साींडपाणी वाहून नेणारी 
सयींत्रणा िुनी झाल्यामळेु काही वेळा चेंबर चोक/पाईपलाईन िु्णे अशा 
घ्नाींमळेु साींडपाणी नाल्याव्दारे कासाडी नदीमध्ये ममसळत असल्याचे 
ननदशिनास आले होत.े 
(२) व (३) याबाबत महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाकड ेहदनाींक १९/९/२०१८ 
रोिी प्राप्त तिारीनसुार करण्यात आलेल्या पहाणीमध्ये महाराषर औद्योगगक 
ववकास महामींडळाची साींडपाणी वाहून नेणारी सयींत्रणा चोक होणे/चेंबर 
ओव्हरफ्लो होऊन ्याव्दारे सदर औद्योगगक साींडपाणी नाल्याव्दारे कासाडी 
नदीमध्ये ममसळत असल्याचे आढळून आले होत.े ्यामळेु याबाबत आवश्यक  
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ती दक्षता घेण्याबाबत महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाला हदनाींक 
२७/९/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये कळववण्यात आले होत.े तसेच सदर साींडपाणी 
वाहहनीमध्ये वारींवार होणाऱ् या नादरुुस्ततीबाबत कायिकारी अमभयींता, महाराषर 
औद्योगगक ववकास महामींडळ, तळोिा याींना हदनाींक ३/१०/२०१८ रोिी ननदेश 
देण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्यािील सागरी तनयमन बाधधि क्षेत्रामध्ये शौचालय बाांधायाबाबि 

  

(४०) * ४५७९६ श्री.ियांि पाटील : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सागरी ननयमन क्षेत्र बागधत क्षते्रामध्ये सावििननक अथवा 
व्यक्तीगत शौचालयाचे बाींधकाम करावयाचे असल्यास सागरी ननयमन क्षेत्र, 
सममती, महाराषर राज्य याींची परवानगी घेण्याची आवश्यकता आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, स्तवच्छ भारत अमभयानाींतगित सागरी ननयमन क्षते्र बागधत 
नगरपररर्देच्या स्तवत:च्या अथवा शासकीय िागेत सावििननक शौचालय 
बाींधावयाचे असल्यास, कोणकोण्या ववभागाची परवानगी घेणे आवश्यक 
आहे, 
(३) असल्यास, हागणदारी मकु्ती शहराींसाठी सागरी ननयमन क्षेत्र बागधत 
क्षेत्रात नगरपररर्देस सावििननक व व्यक्तीगत शौचालय बाींधण्यासाठी 
कोण्या ववशरे् सवलती आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सागरी ननयमन क्षेत्र 
बागधत क्षते्रात सावििननक व व्यक्तीगत शौचालय बाींधण्यासाठी कोणती 
उपाययोिना केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) महाराषर सागरी क्रकनारा व्यवस्तथापनाच्या हदनाींक 
१९/१२/२०१५ रोिीच्या बठैकीतील ननणियानसुार, सीआरझेड क्षेत्रात येणाऱ् या 
सावििननक शौचालयाच्या बाींधकामाींना सीआरझेड परवानगीची आवश्यकता 
नाही. तथावप, भरती व ओहो्ीमधील क्षते्रामध्ये शौचालय बाींधकाम अनजु्ञेय 
नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िोििाल बुर (िा.पोलादपूर, जि.रायगड) गािािील विविध  
िामाांसाठी तनधी उपलब्ध िरुन देायाबाबि 

  

(४१) * ४६१८६ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.वििय ऊफय  भार 
धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोतवाल बरु (ता.पोलादपरू, जि.रायगड) गावातील नळपाणीपरुवठा ववहहरी 
व साठवण ्ाकीची झालेली दरुवस्तथा, धनगरवाडी नळ पाणीपरुवठा योिनेची 
पाईपलाईन दरुुस्तती करणे, पींडीत हदनदयाळ उपाध्याय योिनेंतगित ३० त े३५ 
वाढीव पोल मींिूर करणे, समाि मींहदर बाींधणे, गावात स्तमशानभमूी, 
गावाींतगित रस्तत ेतयार करणे, तसेच गावात दाररद्रयरेर्खेालील कु्ुींबाींना वीि 
परुवठा करण्यासाठी १० त े १५ पोल मींिूर करणे र््यादी बाबीींकरीता ननधी 
उपलब्ध व्हावा याकरीता लोकप्रनतननधीींनी सींबींगधत मा.मींत्री याींच्याकड ेहदनाींक  
४ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी वा ्यासमुारास पत्रव्यवहार केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच ननधी उपलब्ध करुन देण्यास होत असलेल्या ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
 
 



47 

श्री.बबनराि लोणीिर : (१) कोतवाल ब.ु (ता.पोलादपरू, जि.रायगड) नळ 
पाणीपरुवठा योिना व धनगरवाडी नळ पाणीपरुवठा योिना, ता.पोलादपरू या 
दोन योिनाींची दरुुस्तती करणे व यासींदभाित ननधी उपलब्ध व्हावा याकरीता 
मा.लोकप्रनतननधीींनी सींबींगधत मा.मींत्री महोदयाींकड े हदनाींक ०४ सप् े्ंबर, २०१८ 
रोिी पत्रव्यवहार केला आहे, हे खरे आहे. 
(२) कोतवाल ब.ु (ता.पोलादपरू, जि.रायगड) नळ पाणीपरुवठा योिना व 
धनगरवाडी नळ पाणीपरुवठा योिना, ता.पोलादपरू या दोन योिना राषरीय 
ग्रामीण पेयिल कायििम सन २०१८-१९ च्या मींिूर आराखड्यात सधुारणा व 
ववस्ततारीकरणाच्या सदराखाली मींिूर आहेत. 
 पींिडत हदनदयाळ उपाध्याय घरकुल िागा खरेदी अथिसहायय 
योिनेंतगित पात्र लाभार्थयांना घरकुल बाींधण्याकरीता िागा खरेदी करण्यासाठी 
अथिसहायय उपलब्ध करुन देण्यात येत.े सदर योिनेंतगित पोल मींिूर 
करण्यात येत नाहीत. 
 रायगड जिल्हा पररर्देस अनसुगूचत िाती व नवबौध्द घ्काींतील 
वस्ततीींचा ववकास करणे या योिनेंतगित कोतवाल ब.ु बौध्दवाडी अींतगित रस्तता 
तयार करणे आणण समािमींहदर दरुुस्तती व सींरक्षण मभींत बाींधणे या कामाींच े
प्रस्तताव ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये प्राप्त झाल े होत.े तसेच कोतवाल ब.ु 
रोहहदासवाडी येथे स्तरी् लाई् पोल बसववणे या कामाचा प्रस्तताव नोव्हेंबर, 
२०१८ मध्ये प्राप्त झाला होता. ्यापकैी कोतवाल ब.ु बौध्दवाडी अींतगित रस्तता 
तयार करण्याबाबतचा प्रस्तताव मींिूरीची कायिवाही सरुु आहे. तसेच 
समािमींहदर दरुुस्तती व सींरक्षण मभींत बाींधणे या कामाींचे अींदािपत्रक प्राप्त 
होताच पढुील कायिवाही करण्यात येईल.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अिोला जिल्ह्यािील खारपान पट्टयािील नद्याांमधील  
प्रदषूण रोखायाबाबि 

  

(४२) * ४६१९६ श्री.गोवपकिशन बािोरीया : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अकोला जिल््यातील खारपान पट्टयातील नदयावरील सवि बॅरेिेस पणूि 
होण्याआधी नदयामध्ये सोडण्यात येणारे शहरातील व र्तर कारखान्यातील 
ववर्ारी, हहरवे मळसर पाणी, मलमतू्र व दवूर्त पाणी तसेच केरकचरा ्ाकणे 
बींद करण्याबाबत, अकोला जिल्हा िलमसींचन सींघर्ि सममती, अकोला याींनी 
कें द्र व राज्य शासनाच्या सींबींगधत मा.मींत्री याींच्याकड े पत्रव्यवहार करुन 
कायिवाही करण्याची मागणी हदनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा ्यासमुारास 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून उक्त पत्राच्या 
अनरु्ींगाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने उपप्रादेमशक अगधकारी, महाराषर प्रदरू्ण 
ननयींत्रण मींडळ याींनी ्याींच्या हदनाींक १२/११/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये अध्यक्ष, 
अकोला जिल्हा िलमसींचन सींघर्ि सममती, अकोला याींना खालीलप्रमाणे 
कळववले आहे. 

• अकोला महानगरपामलका क्षेत्रातील घरगतुी साींडपाणी ववनाप्रक्रिया 
मोणाि नदीमध्ये सोडत असल्याबाबत अकोला महानगरपामलका याींना 
महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळामािि त हदनाींक ४/८/२०१७ रोिी ख्ला 
दाखल करण्याबाबत नो्ीस बिावण्यात आली असनू 
महानगरपामलकेने घरगतुी साींडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याकरीता ३० 
द.ल.ली. क्षमतचे्या घरगतुी साींडपाणी प्रक्रिया यींत्रणेच े काम मसलोड 
गावािवळ सरुु केले आहे. 

• पणूाि नदीमध्ये शहरातील कोणताही घनकचरा ्ाकण्यात येत नाही, 
तसेच या नदीमध्ये कोण्याही कारखान्याचे साींडपाणी सोडले िात 
नाही. 

(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबरसह ठाणे, डोंबबिली आणण मुांबर महानगर प्रदेश क्षेत्रािील 
प्रदषूणािर तनयांत्रण आणायाबाबि 

  

(४३) * ४६३१७ अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भार 
िगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.िनादयन 
चाांदरूिर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३७७०५ ला ददनाांि ९ माचय, २०१८ रोिी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईसह ठाणे, डोंत्रबवली आणण मुींबई महानगर प्रदेश क्षते्रात येणाऱ् या 
अन्य शहराींमध्ये वाय ू प्रदरू्णाींचे प्रमाण वाढल्याचे हदनाींक ३० िून, २०१८ 
रोिी वा ्यासमुारास महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाने (एमपीसीबी) कें द्रीय 
पयािवरण मींत्रालयाला सादर केलेल्या अहवालातनू ननदशिनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील प्रदरु्णात िास्तत प्रमाणात वाढ होत असल्याने 
नागरीकाींना श्वसनासींबींगधत आिारास सामोरे िावे लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रदरु्णावर ननयींत्रण 
आणण्याकरीता कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.रामदास िदम : (१) व (२) हे खरे नाही.  
 कें द्रीय प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाने हदनाींक १ िुल,ै २०१६ अन्वये 
राज्यातील १७ प्रदवूर्त शहराींचे प्रदरू्ण रोखण्यासाठी व हवेची गणुव्ता 
सधुारण्यासाठी उपाययोिना करण्याबाबत हवा (प्रनतबींध व ननयींत्रण) कायदा, 
१९८१ कलम िमाींक १८(१)(ब) अन्वये ननदेश हदले होत े व ्याबाबत कृती 
आराखडा तयार करण्यास साींगगतले होत.े या अनरु्ींगाने म.प्र.नन. मींडळाने 
ननरी, नागपरू व आय.आय.्ी., मुींबई याींच्यासमवेत सींबींगधत १७ शहरातील 
भागधारकाींसोबत वेळोवेळी बठैका घेऊन, हवा प्रदरू्ण ननयींत्रणाकरीता सवि  
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समावेशक कृती आराखडा तयार करण्याकरीता ननदेश हदले होत.े तसेच १७ 
शहराींच्या महानगरपामलकेने तयार केलेला सविसमावेशक हवा प्रदरू्ण ननयींत्रण 
आराखडा पनुवविलोकनाथि हदनाींक २७/०८/२०१८ व ०६/१०/२०१८ रोिी कें द्रीय 
प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळास सादर केला आहे. 
(३) म.प्र.नन. मींडळाने महाराषरातील मोठ्या शहराींमध्ये िसे औरींगाबाद, 
कोल्हापरू, चींद्रपरू, पणेू, मुींबई, नागपरू, नामशक, नवी मुींबई, सोलापरू, 
अमरावती या शहराींची हवा गणुव्ता सधुारण्याबाबत नामाींक्रकत अशा राषरीय 
पयािवरण अमभयाींत्रत्रकी सींशोधन सींस्तथा (ननरी) व भारतीय प्रौद्योगगक 
अमभयाींत्रत्रकी सींस्तथा, पवई (आय.आय.्ी.) याींच्यासोबत करारनामा करुन 
ताींत्रत्रक आराखडा तयार करण्याचे काम हदले असनू, ्याबाबतचा लघ ु
कालावधीकरीता ताींत्रत्रक आराखडा सादर केला आहे. तसेच म.प्र.नन. 
मींडळाकडून उद्योगाींना अ्ी व शती यकु्त असे सींमतीपत्र प्रदान केले िात.े 
तसेच सींबींगधत उद्योगाींना ्याींच्या धुराींड े अथवा गचमणीमधून उ्सजिित 
होणाऱ् या वायचु ेप्रदरू्ण ननयींत्रणासाठी प्रदरू्ण ननयींत्रण सयींत्रणा बसववलेल्या 
आहेत. म.प्र.नन. मींडळाकडून उद्योगाींनी बसववलेल्या प्रदरू्ण ननयींत्रण 
सयींत्रणेची तपासणी करण्यात येत े व दोर्ी आढळून आलेल्या उद्योगाींना 
कारणे दाखवा नो्ीस तसेच प्रस्तताववत आदेश बिावण्यात येतात. उघड्यावर 
िाळण्यात येणाऱ्या घरगतुी घनकचऱ् यामळेु हवेतील प्रदरू्णात वाढ होत.े 
याबाबत म.प्र.नन. मींडळाकडून महानगरपामलका तसेच औदयोगगक ववकास 
महामींडळ याींना वेळोवेळी याबाबत सचूना केलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

  
 

बी.पी.एल., ए.पी.एल. ि अांत्योदय िाडयधारिाांना  
िेरोसीन वििरीि िरायाबाबि 

  

(४४) * ४५३४१ श्री.प्रिाश गिशभये : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा 
आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बी.पी.एल., ए.पी.एल. व अी्ं योदय काडि धारकाींना दरमहा ४ मल्र 
केरोमसन ववतरीत केले िात असनू हदनाींक १ ऑगस्त्, २०१८ च्या शासन 
पररपत्रकाच्या अनरु्ींगाने बी.पी.एल., ए.पी.एल. व अी्ं योदय काडिधारकाींकडून 
्याींच्याकड े मसलेंडर नसल्याचे मलणखत हमीपत्र घेण्याचे शासनाने पररपत्रक 
काढले असनू त ेहमीपत्र केरोसीन परवानाधारकाींनी भरुन घ् यावयाचे आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या पररपत्रकात केरोसीन परवानाधारकाने हमीपत्राची 
कामे करावी, असे कुठेच नमदु नसनू परुवठा अगधकारी काडिधारकाींकडून गॅस 
मसलेंडर नसल्याबाबत हमीपत्र भरुन घेण्याचे काम करण्याकरीता केरोसीन 
परवानाधारकाींवर दबाव ्ाकत असल्याच ेननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच नागपरू शहरातील सवि केरोसीन परवानाधारक व हॉकसि याींना 
परुवठा ववभागाने माहे सप् े्ंबर, २०१८ त े आितागायत केरोसीनचा को्ा 
वा्पाकरीता हदलेला नसल्याने नागपरुकराींना केरोसीन पासनू वींगचत रहावे 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन केरोसीन 
दकुानदाराींना महहन्याच्या १५ तारखेनींतर देण्यात येणारा केरोसीन को्ा 
महहन्याच्या पहहल्या आठवड्यात देण्याकररता कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट : (१) शासन पररपत्रक हदनाींक ०१ ऑगस्त्, २०१८ अन्वये 
मशधापत्रत्रकाधारकाींकडून गॅसिोडणी नसल्याबाबतचे हमीपत्र घेऊन केरोसीन 
ववतरण करण्याबाबतच्या सचूना सवि क्षेत्रत्रय कायािलयाींना देण्यात आल्या 
आहेत. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही.  
 

----------------- 
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मुांबर विद्यापीठाच्या विविध अभ्यासक्रमाच्या तनिाल प्रकक्रयेि 
साित्याने गोंधळ होि असल्याबाबि 

  

(४५) * ४६०५९ श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मातोिी पषुपाबेन ववनभुाई वामलया महाववद्यालय, बोरीवली, मुींबई येथे 
‘बॅचलर ऑि अकाऊीं ह्ींग अणँ्ड िायनान्स’ च्या ततृीय वर्ाित मुींबई 
ववद्यापीठाच्या सदोर् ननणिय प्रक्रियेमळेु ‘के्ी’ लागल्याने ररद्ी परब या 
ववद्याथींनीने माहे ऑगस्त्, २०१८ च्या दसुऱ्या सप्ताहात आ्मह्या केली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नेनींतर मुींबई ववद्यापीठाने िाहीर केलेल्या 
पनुमुिल्याींकनाच्या ननकालात ररद्ी परब ही ववद्याथींनी उ्तीणि झाल्याच े
स्तपष् झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार मुींबई ववद्यापीठाच्या ननणिय प्रक्रियेत 
ननषकाळिीपणा करणाऱ्या सींबींगधत अगधकारी/कमिचारी याींच्यावर कारवाई 
करुन मुींबई ववद्यापीठाच्या ववववध अभ्यासिमाच्या ननकाल प्रक्रियेत 
सात्याने होत असलेला गोंधळ दरू करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील िधृ्द िलािांिाांच्या मानधनाबाबिची अट बदलायाबाबि 
  

(४६) * ४५५०७ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
ददनाांि २० िुल,ै २०१८ रोिी सभागहृाच्या पटलािर ठेिायाि आलेल्या 
अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी क्रमाांि ३ मधील प्रश्न क्रमाांि ४०७३९ ला 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि सन्माननीय साांस् िृतिि िायय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात लोक कलावींताींना वधृ्दकाळात सन्मानाने िीवन िगता यावे या 
हेतनेू शासनातिे वधृ्द कलावींत मानधन सन १९६५ पासनू सरुू करण्यात 
आले असनू प्र्येक जिल््यात वर्ािला िक्त ६० वधृ्द कलावींताींना दरमाह 
मानधन ममळत असल्याच्या अ्ीमळेु नागपरू जिल््यातील १० हिार वधृ्द 
कलावींत मानधनापासनू वींगचत असल्याच े हदनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी 
वा ्यासमुारास ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर वधृ्द कलावींताच्या 
मानधनाबाबतची अ् बदलण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) चौकशी सरुु आहे. 
(२) सद्य:जस्तथतीत प्रश्न उद् भवत नाही.  
(३) सद्य:जस्तथतीत प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

दहािीच्या अभ्यासक्रमाच्या पुस्ििाि चिुा आढळल्याबाबि 
  

(४७) * ४४७८६ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४१९७२ ला ददनाांि ९ िुल,ै 
२०१८ रोिी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) दहावीच्या अभ्यासिमाचे अधे सत्र सींपल्यानींतर दहावीच्या अभ्यासिमात 
चुका असल्याचे मशक्षण मींडळाच्या ननदशिनास आले असनू ्या 
सधुारण्याबाबत सचूना देण्यात आल् या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार दहावीसारख्या अभ्यासिमाबाबत असा 
ननषकाळिीपणा झाल्याने मलुाींच्या शकै्षणणक नकुसानास िबाबदार असणाऱ्या 
मशक्षण मींडळाच्या अगधकारी व कमिचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

राज्याि शशक्षण हक्ि िायद्यानुसार राखीि  
िागा ररक्ि असल्याबाबि 

  

(४८) * ४४३४९ डॉ.ििाहि शमर्ाय, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अमरनाथ 
रािूरिर, श्री.हररशस ांग राठोड, प्रा.िोगेन्द्र ििाड े: िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
४२०६९ ला ददनाांि १६ िुल,ै २०१८ रोिी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शाळाींमध्ये आगथिक दबुिल घ्काींतील ववद्यार्थयांकरीता राखीव 
असलेल्या िागाींपकैी ४२ ्क्के िागा ररक्त असल्याचे माहे ऑगस्त्, २०१८ 
च्या नतसऱ्या सप्ताहात ननदशिनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील मशक्षण ववभागाकडून सींथगतीने चालणारी प्रक्रिया, 
शाळेच्या अींतरावरून येणाऱ्या अडचणी, मशक्षण ववभागाच्या सचूनाींना       
न िुमानता खािगी शाळाींकडून ववद्यार्थयांना प्रवेश नाकारण्याचे प्रकार यामळेु 
गरि असनूही अनेक ववद्याथी प्रवेशापासनू वींगचत राहहल्याचे ननदशिनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार आगथिक दबुिल घ्कातील ववद्यार्थयांना सवि 
शाळाींमध्ये प्रवेश ममळण् याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
 काही शाळाींमध्ये प्रवेशासाठी पालकाींकडून परेुसे अिि येत नसल्यामळेु 
िागा ररक्त राहतात. 
(३) ज्या शाळा प्रवेश देणार नाहीत अशा शाळाींवर कारवाई करण्याबाबत 
सींचालनालयस्ततरावरुन सचूना सवि मशक्षणागधकारी याींना देण्यात आल्या 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
पालघर जिल्ह्यािील आददिासी भागािील पाणीटांचार दरू िरायाबाबि 

  

(४९) * ४६३७१ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल््यातील आहदवासी भागामध्ये भीर्ण पाणी ी्ंचाई होत 
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यामध्ये पाणी ी्ंचाईवर मात करण्याकरीता शासनाने 
को्यावधी रुपयाींचा ननधी िाहीर करुनही आहदवासी भागात पाणी ी्ंचाईचा 
प्रश्न ननमािण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार पाणी ी्ंचाईवर मात करुन आहदवासी भागातील 
पाणी ी्ंचाई दरू करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही.  
(२) व (३) हे खरे नाही.  
 यावर्ी पििन्यमान कमी झाल्यामळेु राज्यात काही हठकाणी पाणी 
ी्ंचाई िाणवत आहे. 

 तथावप, आहदवासी तथा अन्य क्षेत्रात सींभाव्य पाणी ी्ंचाई कृती 
आराखड ेतयार करण्यात आले असनू ्यानसुार आवश्यक उपाययोिना घेऊन 
पाणी ी्ंचाई ननवारण करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

राज्याि ्यत्िा १ ली िे ८ िीच्या विद्यार्थयाांना  
पाठ्यपुस्ििाांचा पुरिठा िरायाबाबि 

  

(५०) * ४४६८४ श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने र्य्ता १ ली त े८ वीच्या ववद्यार्थयांना नागपरू ववभागाींतगित 
बालभारतीच्या नागपरू भींडारातनू १०० ्क्के पाठ्यपसु्ततकाींचा परुवठा 
शाळास्ततरावर करण्यात आला आहे अशी माहहती देण्यात आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त माहहती चुकीची तसेच शासनाची हदशाभलू करणारी 
असनू शाळाींना १०० ्क्के पाठ्यपसु्ततकाींचा परुवठा झालेला नसल्याने अनेक 
शाळाींमधील ववद्यार्थयांना पसु्ततके ममळाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन र्य्ता १ ली त े    
८ वीच्या ववद्यार्थयांना पाठ्यपसु्ततकाींचा परुवठा करण्याबाबत कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 
 



57 

श्री.विनोद िािड े: (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
(३) सन २०१८-१९ या शकै्षणणक वर्ािमध्ये भींडारा जिल््यामध्ये प्सींख्या 
वाढल्याने ्यासाठी केलेल्या अनतररक्त मागणीनसुार पाठ्यपसु्ततके उपलब्ध 
करुन देण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

शशक्षि/शशक्षिेिर िमयचाऱ् याांच्या िेिनािनू िपाि  
िेलेला आयिर िमा िरायाबाबि 

  

(५१) * ४४०१९ श्री.िवपल पाटील : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३५२३४ ला ददनाांि 
१४ डडसेंबर, २०१७ रोिी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शाळाींमािि त दरमहा मशक्षक/मशक्षकेतर कमिचाऱ् याींच्या वेतनातनू आयकर 
कपात होऊनही मुींबईसह राज्यातील हिारो मशक्षकाींना आयकर ववभागाची 
नो्ीस आल्याप्रकरणी मा. शालेय मशक्षण मींत्री याींनी आश्वासन देऊनही 
मशक्षण ववभागाकडून कोणतीही कायिवाही करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, आयकरापो्ी केलेली कपात आयकर खा्याकड ेमशक्षकननहाय 
वगि करण्यात आलेली नसल्याने आयकर ववभागाची नो्ीस मशक्षकाींना येत 
असनू याबाबतची वस्ततजुस्तथती काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मशक्षक/मशक्षकेतर 
कमिचाऱ् याींच्या वेतनातनू कपात केलेली आयकर िमा करण्याबाबत कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) अनदुाननत शाळेचे मखु्याध्यापक हे ्याींच्या शाळेतील कमिचाऱ्याींच े
आहरण व सींववतरण अगधकारी आहेत. मखु्याध्यापकामािि त शाळेतील 
कमिचाऱ्याींचे ननयममत वेतन अधीक्षक, वेतन व भववषय ननवािह ननधी पथक 
याींचेकड ेसादर करण्यात येत.े  
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सदर देयकातनू शासकीय विाती कपात करुन ननव्व्ळ रक्कम 
कमिचाऱ्याींच्या खा्यामध्ये िमा करण्यात येत.े सन २०१२ पासनू आयकराची 
वसलुी शाळास्ततरावर करण्याचा ननणिय घेण्यात आला व मखु्याध्यापकाींमािि त 
चलनाने आयकर ववभागास िमा करण्यात आला. मात्र मशक्षकाींची कपात 
केलेली रक्कम आहरण व सींववतरण अगधकाऱ्याींनी आयकर ववभागाच्या 
सींगणक प्रणालीवर भरलेली नसल्यामळेु काही मशक्षकाींना नो्ीसा प्राप्त 
झाल्या आहेत. सींबींगधत आहरण व सींववतरण अगधकाऱ्याींनी सींगणक 
प्रणालीवर आवश्यक तपमशल ता्काळ भरण्याच्या सचूना देण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

 
राज्याि हाफिीन िीि औषध तनमायण महामांडळािडून औषध खरेदीस 

विलांबामुळे औषधाांचा िुटिडा तनमायण र्ाल् याबाबि 
  

(५२) * ४४०७५ श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांिय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.िगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि 
िडिुि,े श्री.खिािा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.अतनल भोसल,े 
डॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे, श्री.वििय ऊफय  भार धगरिर, श्रीमिी जस्मिा िाघ, 
श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रिाश गिशभये, 
अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.अशोि ऊफय  भार िगिाप : सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सविच शासकीय दवाखान्याींमध्ये और्धे व उपकरणाींचा तीव्र 
तु् वडा ननमािण झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये ननदशिनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, और्धे व साहह्य खरेदीचे कें द्रीकरण करण्याच्यादृष्ीने 
शासनाने माहे िुल,ै २०१७ मध्ये ननयकु्त केलेल्या मुींबईतील हािकीन और्ध 
खरेदी महामींडळाकड े वदै्यकीय मशक्षण ववभागाने रुपये २३९ को्ी व 
सावििननक आरोग्य ववभागाने रुपये ३४० को्ी असे एकूण रुपये ५७९ को्ी 
और्ध खरेदीसाठी हदलेले असताना महामींडळाने केवळ रुपये १७० को्ीची  
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और्धे खरेदी केल्याच े ननदशिनास आले असनू मींत्रत्रमींडळाच्या ननदेशानसुार 
नागपरू मेडीकलच ेरुपये ६१ को्ी तर मेयोच े२९ को्ी रुपयाींचा ननधी वळता 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्याच्या सवि शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व 
रुग्णालयातील और्धी त्सम वस्तत ूआणण वदै्यकीय उपकरणाींची खरेदी ही 
केवळ हािक्रकन बायो-िामािस्तयहु्कल्स कॉपोरेशन मलमम्ेडमािि त करणे 
बींधनकारक आहे, असा ननणिय असताना देखील हािक्रकने खरेदीचे धोरण 
ठरववलेले नसल्यामळेु उपरािधानीत और्धाींचा तू् वडा ननमािण होवनू डेंग ूया 
आिाराच्या रुग्णाींची सींख्या वाढत असल्याच ेननदशिनास आल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, शासकीय रुग्णालयाींना वर्ािला पॅरामस्ामील, मधुमेह, उच्च 
रक्तदाबापासनू त े हहमोिेमलया व र्तर रुग्णाींना आवश्यक असणारी २५०० 
प्रकारची और्धे व सामगु्रीची आवश्यकता भासत असनू ्यापकैी केवळ १८० 
प्रकारची और्धे हािकीनकडून परुववण्यात आली आहेत व या और्धाच्या 
परुवठादाराने शासनाकडून पशैाींचे येणे बाकी असल्यामळेु परुवठा करणे बींद 
केल्यामळेु राज्यातील शासकीय रुग्णालयाींना शस्तत्रक्रिया सामगु्री व और्धाींचा 
तु् वडा ननमािण झाल्याने अनेक शस्तत्रक्रिया प्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, हािकीन खरेदी महामींडळाच्या कायिप्रणालीमळेु राज्यातील 
रायगड, नाींदेड, सातारा, साींगली, िळगाींव, नागपरू, औरींगाबाद तसेच र्तर 
जिल््यातील आरोग्य कें द्रात व रुग्णालयात और्धाींचा तु् वडा ननमािण 
झाल्याने राज्यातील रुग्णाींची गरैसोय होत आहे तसेच परेुशी और्धे खरेदी 
झाली नसल्याने स्तथाननक पातळीवर जिल्हा आरोग्य अगधकारी व मेिडकल 
कॉलेिचे िडन स्तथाननक बािारातनू चढयादराने और्धे घेत असल्याने 
शासनाचे आगथिक नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, बािारभावापेक्षाही अगधक दराने और्धाींची खरेदी 
केल्याप्रकरणी तसेच ननधी उपलब्ध असतानाही और्धे व सामगु्री खरेदी न 
केल्यासींदभाित शासनाने चौकशी करुन दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली व 
राज्यातील शासकीय दवाखाने व रुग्णालयात परेुशी और्धे खरेदीबाबत योग्य 
यींत्रणा तयार करण्यासाठी कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहेत, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) सींचालनालय आरोग्य सेवा याींचेकडून रुपये ३३६.६८ को्ी प्राप्त झाल े
आहेत. सींचालनालय वदै्यकीय मशक्षण व सींशोधन याींचेकडून रुपये २३९.०५ 
को्ी र्तके अनदुान प्राप्त झाले आहेत. एकूण रुपये ४३५.३१ को्ी र्तक्या 
रकमेचे ६४२ परुवठा आदेश ननगिममत करण्यात आलेले आहेत. एकूण मान्य 
ननववदाींची रक्कम रुपये ६५१.२५ को्ी र्तकी असनू उविररत रकमेचे परुवठा 
आदेश ननगिममत करण्याची कायिवाही सरुु आहे. 
(३) शासन ननणिय, उद्योग, ऊिाि व कामगार ववभाग ि. भाखींस-
२०१४/प्र.ि.८२/भाग-III/उद्योग-४, हदनाींक ०१/१२/२०१६ मधील नमदू मागिदशिक 
सचूनाींनसुार सवि खरेदी प्रक्रिया राबववली िात.े तसेच ज्या काही आवश्यक 
बाबी उदा. ननववदा मान्यता सममतीची, ववननदेश सममतीची रचना अशा बाबी 
शासनाकडून मान्य करून घेऊन पढुील प्रक्रिया केली िात.े 
     तसेच और्धाींच्या तु् वड्यामळेु डेंग ू आिाराच्या रुग्णसींख्येत वाढ 
झाली, हे खरे नाही. 
(४) एकूण रुपये ४३५.३१ को्ी र्तक्या रकमेचे ६४२ परुवठा आदेश ननगिममत 
करण्यात आलेले आहेत. ्यामध्ये ४३३ और्धाींचा समावेश आहे. 
(५) हे खरे नाही.  
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 
    राज्यातील शासकीय दवाखाने व रुग्णालयात परेुशा और्धाींचा परुवठा 
करण्यासाठी हािक्रकन िीव-और्ध ननमािण महामींडळ मयािदीत अींतगित खरेदी 
कक्षाची स्तथापना करण्यात आली आहे. सध्या और्ध खरेदी ननववदा प्रक्रिया 
करून केली िात ेव सवि रुग्णालयाींना और्धे व उपकरणाींचा परुवठा करण्याची 
प्रक्रिया सरुु आहे. 

----------------- 
  
राज्यािील सिय शाळाांसाठी नॅिच्या धिीिर सॅि लागू िरायाबाबि 

  

(५३) * ४४५४४ श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, डॉ.सधुीर िाांबे, 
श्री.दत्िात्रय सािांि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यातील सवि शाळाींसाठी नॅकच्या धतीवर सॅक लाग ू करण्याबाबत 
शासनस्ततरावरुन कोणता ननणिय घेण्यात आला आहे, 
(२) असल्यास, शासनाने घेतलेल्या ननणियाचे सववस्ततर स्तवरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) असा ननणिय घेण्यात आलेला नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

अनुदातनि शशक्षि-शशक्षिेिर िमयचाऱ् याांच ेअांशदायी  
तनितृ्िीिेिनाच ेदहशबे अद्ययािि ठेिायाबाबि 

  

(५४) * ४५२०५ डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय  भार 
िगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
डॉ.ििाहि शमर्ाय, श्री.विक्रम िाळे, श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड े: 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनदुाननत अशासकीय माध्यममक व उच्च माध्यममक शाळा, 
अध्यापक ववद्यालयातील मशक्षक-मशक्षकेतर कमिचाऱ् याींचे अींशदायी 
ननवृ् तीवेतन (डीसीपीएस) योिनेतील िमा ननधीच े हहशबे ममळत नाहीत,    
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या कमिचाऱ् याींच े
वर्िननहाय िमा रकमेच े हहशबे अद्ययावत ठेवण्याबाबत सवि शाळाींना 
आदेमशत करण्यासोबतच ननधीचे ववतरण करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद िािड े: (१) नाही, हे खरे नाही.  
(२) कमिचाऱ्याींचे वर्िननहाय िमा रकमचेे हहशबे अद्ययावत ठेवण्याच्या सचूना 
देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच ्यासाठी आवश्यक ननधीही ववतरीत करण्यात 
आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबरि भेसळयुक्ि दधु वििणाऱ्याांिर िारिार िरायाबाबि 
  

(५५) * ४४७११ श्री.वििय ऊफय  भार धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्रीमिी जस्मिा 
िाघ, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत सध्या चहाच्या ्परीवर भेसळीच ेदधु कमी क्रकींमतीत ववकले िात 
असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आले असनू 
अन्न व और्ध प्रशासनाने सन २०१७ मध्ये केलले्या पाहणीत खारदाींडा, 
अींधेरी, िुहू, दहहसर, मालाड मालवणी आदी हठकाणी दधुाच्या भेसळीचे अड्ड े
असल्याचे ननषपन्न झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईत रासायननक भेसळीपेक्षा पाण्याची भेसळ अगधक 
प्रमाणात होत असल्याचे ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दधु भेसळवर 
प्रनतबींध घालण्याकरीता कायिवाही करुन भेसळयकु्त दधु ववकणाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट : (१) अींशत: खरे आहे. 
 अन्न व और्ध प्रशासनाकडून हदनाींक १२/०९/२०१८ व हदनाींक 
१८/०९/२०१८ रोिी मालाड व खारदाींडा खार पजश्चम येथ े धाड ्ाकून 
भेसळयकु्त दधुाबाबत कारवाई करण्यात आली आहे. 
(२) होय. 
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(३) सींबींगधताींवर गनु्हे दाखल करण्यात आले असनू दधु भेसळ 
करणाऱ्याींववरुध्द वेळोवेळी ववशरे् मोहहमा राबवनू कारवाया करण्यात येत 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

बबलोली (जि.नाांदेड) येथील शासिीय धान्याच्या  
गैरव्यिहाराची चौिशी िरायाबाबि 

  

(५६) * ४५७१५ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भार िगिाप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर िाांबे, 
आकिय .अनांि गाडगीळ, डॉ.ििाहि शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
रािूरिर, श्री.सभुाष र्ाांबड, श्री.िनादयन चाांदरूिर, श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी : 
सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) त्रबलोली (जि.नाींदेड) येथील एिसीआय मधून माहे िानेवारी, २०१८ त े
िुल,ै २०१८ या सहा महहन्याींच्या कालावधीत ननघालले्या शासकीय धान्याच े
समुारे २०० रक कृषणूर येथील र्ींिडया मेगा िूड या खािगी कीं पनीत 
उतरववल्यामळेु शासकीय धान्याचा गरैव्यवहार झाल्याचे ननदशिनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. मात्र, हदनाींक १८ िुल,ै २०१८ रोिी नाींदेड 
िवाहर नगर, तपु्पा येथील भारतीय खाद्य ननगमच्या बेस डपेोतनु 
सावििननक ववतरण व्यवस्तथेचे अन्नधान्य घेऊन ननघालेली हहींगोली 
जिल््यातील ७ वाहने व नाींदेड जिल््यातील ३ वाहने अशी एकूण १० वाहने 
नाींदेड पोमलसाींनी कृषणूर पररसरात पकडली, हे खरे आहे. 
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(२) या प्रकरणी दोर्ी आढळून आलेल्या व्यक्तीींववरुध्द पोलीस स्त्ेशन, कुीं ्ूर 
येथे िीवनावश्यक वस्तत ूअगधननयमातील कलम ि. ३ व ७ नसुार गनु्हा ि. 
१०९/२०१८ दाखल करण्यात आला असनू, सद्य:जस्तथतीत राज्य गनु्हा 
अन्वेर्ण शाखेकडून पढुील तपास करण्यात येत आहे. 
 ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींनी या प्रकरणाच्या सखोल 
चौकशीसाठी नाींदेड व हहींगोली जिल््यामध्ये अप्पर जिल्हागधकारी याींच्या 
अध्यक्षतखेाली चौकशी समम्या गहठत केल्या हो्या. या समम्याींचा अहवाल 
प्राप्त झाला असनू, ्याची छाननी ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींच्याकडून 
करण्यात येत आहे.      
(३) ववलींब झालेला नाही. 

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

राज्यामध्ये मुक्ि शाळा (ओपन स्िूल) स्थापन िरायाबाबि 
  

(५७) * ४४०८४ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यामध्ये मकु्त शाळा (ओपन स्तकूल) स्तथापन करण्याबाबत महाराषर 
राज्य माध्यममक व उच्च माध्यममक मशक्षण मींडळाने तज्ञाींची एक सममती 
माहे ऑगस्त्, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान गठीत केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू सममतीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला 
आहे काय, ्याींचे स्तवरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू अहवालातील 
मशिारशीच्या अनरु्ींगाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े : (१) मशक्षणापासनू वींगचत राहहलेल्या आणण मशक्षणाच्या 
मखु्य प्रवाहापासनू दरू गेलेल्या मलुामलुीींकरीता महाराषर राज्य मकु्त 
ववद्यालय मींडळ स्तथापन करण्याचा ननणिय शासनाने हदनाींक १४ िुल,ै २०१७ 
रोिी घेतलेला आहे. तथावप, याबाबत राज्य मींडळाने तज्ञाींची वेगळी सममती 
गठीत केलेली नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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पुणे महानगरपाशलिेिडून राबविायाि येणारा मुळा-मुठा नदी  
सांिधयन प्रिल्प प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(५८) * ४५१५४ श्री.अतनल भोसल,े श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय पयायिरण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मळुा-मठुा नदी सींवधिनाकरीता िपानमधील िायका कीं पनीच्या मदतीने 
पणेु महानगरपामलकेकडून राबववण्यात येणाऱ्या मळुा-मठुा नदी सींवधिन 
प्रकल्पास कें द्र शासनाने सन २०१६ मध्ये मान्यता देऊनही तसेच ५७ को्ी 
रुपयाींचा ननधी उपलब्ध असतानाही सदर प्रकल्पाच ेकाम सरुु झाले नसल्याची 
बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या दसुऱ्या आठवड्यात ननदशिनास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मळुा-मठुा नदी सींवधिन प्रकल्प वेळेत सरुु न झाल्यामळेु नदी 
पररसरातील नागररक मोठ्या प्रमाणात असाध्य रोगाींना बळी पडत 
असल्याचेही ननदशिनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार िबाबदार अगधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 

मळुा मठुा नदी सींवधिनाकरीता कें द्र शासनाचे मींिुरीनसुार पणेु 
महानगरपामलकेकडून मळुा-मठुा नदी सींवधिन प्रकल्पाींतगित बाणेर, बालेवाडी 
पररसरामध्ये मलवाहहन्या ्ाकणे या कामाची ननववदा प्रक्रिया पणूि करुन 
हदनाींक १२/०१/२०१८ रोिी पणेु महानगरपामलकेने काम सरुु करण्याचा 
कायािदेश हदला असनू आितागायत िागेवर समुारे ३५ ्क्के काम पणूि झाले 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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



66 

उत्िषय ग्रामस्थ मांडळ शशरिणे (प्राथशमि), निी मुांबर  
शाळा अनुदानापासून िांधचि रादहल्याबाबि 

  

(५९) * ४४८१५ अॅड.तनरांिन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मशक्षणागधकारी (प्रा.), जि.प.ठाणे याींनी मशक्षण उपसींचालक, मुींबई याींच्या 
हदनाींक १३/१०/२०१६ च्या पत्राच्या अनरु्ींगाने शाळा अनदुान तपासणीबाबत 
कोणतीही कायिवाही केली नसल्याने उ्कर्ि ग्रामस्तथ मींडळ, मशरवणे 
(प्राथममक), नवी मुींबई ही शाळा अनदुानापासनू वींगचत राहहली असल्याच े
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शाळेचे ऑनलाईन मलु्याींकन झाले असनू व सदर 
शाळेस ९० ्क्के गणु प्राप्त असनू ठाणे येथ े झालेल्या सभेमध्ये सदर 
शाळेची तपासणी करण्याबाबत सचूना देण्यात आली व ्यानसुार 
मशक्षणागधकारी (प्रा.), जि.प.ठाणे याींनी सदर शाळेची तपासणी केली, परींतु 
आिममतीस मलु्याींकन सममती अजस्तत्वात नसल्याने सींबींगधत शाळेच्या 
ऑनलाईन मलु्याींकन प्रस्ततावाबाबत सद्य:जस्तथतीत कोणतीही कायिवाही करता 
येणार नसल्याचे पत्र मशक्षणागधकारी (प्रा.), जि.प.ठाणे याींनी हदल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर प्रस्तताव 
प्रलींत्रबत ठेवणाऱ् या अगधकाऱ् याींवर कारवाई करुन सदर शाळेचा प्रस्तताव 
शासनस्ततरावर सादर करुन क्षेत्रत्रयस्ततरावर कळववण्याबाबत कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) व (२) अींशत खरे आहे.  
 सदर शाळेने ऑनलाईन स्तवयींमलु्याींकन प्रस्ततावाची प्रत ववहहत 
मदुतीत जिल्हास्ततरीय गणुाींकन सममतीकड े सादर केली नसल्याने शासनास 
सादर झालेल्या मलु्याींकनाच्या एकत्रत्रत प्रस्ततावात सदर शाळेचा समावेश 
नाही.  
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील िररष्ट्ठ महाविद्यालयािील शशक्षिाांना 
 र-सेिेचा लाभ देायाबाबि 

  

(६०) * ४४२०३ डॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मशक्षकाींना ई-सेवा देण्याकरीता शासनाने समुारे ५-६ वर्ािपवूी 
सवि मशक्षकाींची माहहती भरुन घेतली असनू ्यानसुार माध्यममक शाळा व 
कननषठ महाववद्यालयातील मशक्षकाींचे वेतन ई-सेवेनसुार ्याींच्या बॅंक खा्यात 
िमा केले िात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याच सेवेचा िायदा वररषठ महाववद्यालयातील मशक्षकाींना 
देण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वररषठ 
महाववद्यालयातील मशक्षकाींना ई-सेवेचा लाभ ममळण्याकरीता कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद िािड े: (१) राज्यातील खािगी अनदुाननत प्राथममक, माध्यममक व 
उच्च माध्यममक शाळाींमधील मशक्षक व मशक्षकेतर कमिचाऱ्याींचे वेतन भ्त े
शालेय मशक्षण ववभागाचा शासन ननणिय, हदनाींक ०७/११/२०१२ अन्वये शालाथि 
प्रणालीव्दारे अदा करण्यात येत.े 
(२), (३) व (४) तींत्र मशक्षण सींचालनालयाच्या अगधप्याखालील शासकीय 
तींत्रननकेतने, अमभयाींत्रत्रकी महाववद्यालये, और्ध ननमािणशास्तत्र पदववका सींस्तथा 
तथा पदवी महाववद्यालये, र््यादी या शासकीय सींस्तथाींतील मशक्षकाींना     
ई-सेवाथि प्रणालीव्दारे वेतन अदा करण्यात येत.े तींत्र मशक्षण सींचालनालयाच्या 
अगधप्याखालील अशासकीय अनदुाननत पदवी, पदववका सींस्तथेतील मशक्षकाींना 
एच्ीई-सेवाथि प्रणालीव्दारे वेतन अदा करण्यात येत ेव ्याींच्या बँक खा्यात 
ईसीएसव्दारे वेतन िमा करण्यात येत.े 
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उच्च मशक्षण सींचालनालयाच्या आगधप्याखालील राज्यातील सवि 
अशासकीय अनदुाननत महाववद्यालये व अकृर्ी/अमभमत ववद्यापीठाींमधील 
शासन मान्य मशक्षक/मशक्षकेतर कमिचाऱ्याींचे माहे िडसेंबर, २०१५ पासनूच े
वेतन एच्ीई सेवाथि प्रणालीव्दारे करण्यात येत आहे. 

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

नुिन सरस्ििी विद्यालय, मुलुांड (प.) येथील तनितृ्ि  
शशक्षिाांना तनितृ्िीिेिन ि ्िर देणी देायाबाबि 

  

(६१) * ४६०४४ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नतुन सरस्तवती ववद्यालय, मलुुींड (प.) मुींबर्ि या ववद्यालयातनू हदनाींक 
३१ िडसेंबर, २०१६ रोिी ननवृ् त झालेल्या मशक्षकाींना ननवृ् तीवेतन गॅ्रच्यरु््ी 
व र्तर देणी देण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी मा.शालेय मशक्षण मींत्री याींना सींबींगधत 
मशक्षकाींनी हदनाींक ८ माचि, २०१७, हदनाींक २६ एवप्रल, २०१७, हदनाींक ५ 
एवप्रल, २०१८ व हदनाींक २९ ऑगस्त्, २०१८ रोिी ननवेदन देऊन तिार केललेी 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर मशक्षकाींना 
ननवृ् तीवेतन व र्तर देणी देण्याबाबत कायिवाही करुन सदर मशक्षकाींना 
ननवृ् तीवेतन हदली नसल्यास सींबींगधत अगधकाऱ्याींवर कोणती कारवार्ि केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) होय.  
(२) होय. 
(३) नतुन सरस्तवती ववद्यालय, मलुुींड (प.) मुींबई या ववद्यालयाने हदनाींक 
३१/१२/२०१६ रोिी सेवाननवृ् त झालेल्या मशक्षकाच्या आवश्यक कागदपत्राींची 
पतूिता केल्यावर प्रस्तताव महालेखाकार कायािलयाकड ेपाठववण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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सोलापूर विद्यापीठाच्या सुधारीि आिृतिबांधाच्या  
प्रस्िािास मान्यिा देायाबाबि 

  

(६२) * ४४१३० श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) सोलापरू ववद्यापीठास ववद्याथी सींख्येच्या प्रमाणात २१० र्तकी 
प्रशासकीय पदे सन २००८ च्या दरम्यान मींिूर करण्यात आली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्य:जस्तथतीत सोलापरू ववद्यापीठाच्या वाढीव ववद्याथी 
सींख् येनसुार ववद्यापीठाने सधुारीत आकृनतबींधाचा वाढीव प्रशासकीय पदाचा 
प्रस्तताव शासनाकड ेसादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वाढीव ववद्याथी सींख्येप्रमाणे वाढीव प्रशासकीय पद मींिुरीच्या 
आकृनतबींधाच्या प्रस्ततावास मान्यता प्रदान करण्यासाठी लोकप्रनतननधी 
याींच्याकडून शासनाकड ेमागणी करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वाढीव पदास मींिूरी 
देण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद िािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) सींचालक, उच्च मशक्षण, पणेु याींचेमािि त हदनाींक ०६/०९/२०१८ च्या 
पत्रान्वये सवि अकृर्ी ववद्यापीठाींच्या सधुाररत आकृनतबींधाचा प्रस्तताव शासनास 
प्राप्त झाला असनू याबाबत हदनाींक ०१/११/२०१८ रोिी सगचव स्ततरावर सवि 
अकृर्ी ववद्यापीठाींचे कुलसगचव याींची बठैक घेण्यात आली. सदरहू बठैकीमध्ये 
ववद्यापीठाींनी पाठववलेले आकृनतबींधाचे प्रस्तताव वव्त ववभाग, शासन 
पररपत्रक, हदनाींक २९ िून, २०१७ अन्वये हदलेल्या मागिदशिक सचूनाींनसुार 
नसल्याने वव्त ववभागाच्या मागिदशिक सचूनाींनसुार सधुाररत प्रस्तताव 
सींचालक, उच्च मशक्षण याींच्यामािि त शासनास सादर करण्याबाबत सवि अकृर्ी 
ववद्यापीठाींना सगूचत करण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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सांि िुिडोिी महाराि नागपूर विद्यापीठािफे िेरळ येथील 
पूरवपडीिाांसाठी िमा िरायाि आलेल्या तनधीि  

गैरव्यिहार र्ाल्याबाबि 
  

(६३) * ४४८०७ प्रा.िोगेन्द्र ििाड,े श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय उच् च ि 
िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींत तकुडोिी महाराि नागपरू ववद्यापीठातिे केरळ येथील 
परूवपडीताींसाठी पदव्यु् तर ववभाग व सींलजग्नत महाववद्यालयाींतील     
मशक्षक-कमिचारी याींच्याकडून िमा करण्यात आलेला मदतननधी 
ववद्यापीठाच्या खा्यात पडून असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या शवे्च्या 
आठवड्यात ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, केरळ येथील परूवपडीताींकरीता िमा करण्यात आललेा ननधी 
ववद्यापीठाच्या खा्यात पडून असल्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त ननधी 
वपडीताींपयतं पोहोचववण्याकरीता कायिवाही करुन वपडीताींपयतं ननधी 
पोहोचववण्यास हदरींगाई करणाऱ्या अगधकारी व कमिचाऱ्याींववरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

औषधाच्या नामसाधयुयायमुळे र्ालेल्या चिुीने  
रुग्णाांचा मतृ्यू र्ाल्याबाबि 

  

(६४) * ४५०३२ श्रीमिी जस्मिा िाघ : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४२३०२ ला 
ददनाांि १६ िुल,ै २०१८ रोिी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि सन्माननीय अन्न 
ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) और्धाच्या नावातील सारखेपणामळेु चुकीचे और्ध घेतल्याने मालाड 
येथील रुग्णाचा मृ् य ूझाल्याचे ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात और्धाच्या नावावर (ब्राींडनेम) ननयींत्रण ठेवण्यासाठी 
कोण्याही प्रकारची यींत्रणा नसनू सदर यींत्रणा शासनामािि त कायािजन्वत 
करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच यींत्रणा 
कायािजन्वत न करण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट : (१) होय. 
(२) कें द्र शासनाच्या रेडमाकि  कायािलयाकडून बॅ्रण्ड उ्पादक याींची उ्पादने 
रेडमाकि  म्हणून नोंदणी केली िातात. ्यावर राज्य शासनाचे कोणतहेी 
ननयींत्रण नाही. 
 तथावप, या दघुि् नेसींदभाित सारखेच ‘बॅ्रण्ड नेम’ देताना आवश्यक 
काळिी घेण्याबाबत व हदलेल्या ‘बॅ्रण्ड नेम’ मध्ये आवश्यक त े बदल 
करण्याबाबत कें द्र शासनाच्या “द रेड माकि  रजिस्तरी, हदल्ली, मुींबई व 
अहमदाबाद” याींना कळववण्यात आले आहे. 
 ----------------- 

 
ठाायािील मेडडिल दिुानाि “कफक्स्ड डोस िॉजयुबनेशन”  

औषधाांची विक्री होि असल्याबाबि 
  

(६५) * ४४०४२ अॅड.अतनल परब : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाण्यातील मेिडकल दकुानात आरोग्यास हाननकारक असलेल्या “क्रिक्स्तड 
डोस कॉजम्बनेशन” या और्धाींची वविी होत असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१८ 
मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरोग्यास हाननकारक असलेल्या “क्रिक्स्तड डोस कॉजम्बनेशन” 
या और्धावर कें द्र शासनाने बींदी घातलेली असनू ्याची अींमलबिावणी झाली 
नसल्याने या और्धाचा सरािस वापर केला िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, और्धाींवरील बींदीची अींमलबिावणी न होण्याची कारणे काय 
आहेत, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, आरोग्यास हाननकारक असलले्या और्धाींची वविी 
करणाऱ् या दकुानदाराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
 “क्रिक्स्तड डोस कॉजम्बनेशन” या और्धावर कें द्र शासनाने बींदी 
घातलेली असनू ्याची अींमलबिावणी नाही ही बाब खरी नाही. या और्धाचा 
सरािस वापर केला िात असल्याचे अन्न व और्ध प्रशासनास आढळून आलेले 
नाही. 
(४) यासींदभाित अन्न व और्ध प्रशासनाने चौकशी केली असनू कें द्र शासनाने 
“क्रिक्स्तड डोस कॉजम्बनेशन” पाठाच्या उ्पादन व वविीवर हदनाींक 
०७/०९/२०१८ पासनू बींदी घातली असनू या और्धाची ननयमबा्य वविी होत 
असल्याचे प्रशासनास आढळून आलेले नाही. 
 सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, हदल्ली याींचे हदनाींक ०९/१०/२०१८ 
अनसुार वविी साखळीमध्ये असलेल्या बींदी घातलेल्या “क्रिक्स्तड डोस 
कॉजम्बनेशन” और्धाची वविी करण्याबाबत परवानगी हदली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

रत्नाधगरी जिल्हा पररषदेच्या शाळाांिर शशक्षि नेमायाबाबि 
  

(६६) * ४५८०५ श्री.ियांि पाटील : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्नागगरी जिल््याच्या ग्रामीण भागामध्ये जिल्हा पररर्देच्या मराठी 
माध्यमाच्या २ हिार ५२४ व उदूि माध्यमाच्या १६४ अशा एकूण २ हिार 
६८८ शाळा असनू ्यामध्ये समुारे १ लाखापके्षा िास्तत ववद्याथी मशक्षण घेत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, र्नागगरी जिल्हा पररर्देच्या ग्रामीण भागातील शाळा ्या 
शनू्य मशक्षकी झाल्यामळेु मशक्षकाींना एका शाळेतनू दसुऱ्या शाळेत 
मशकववण्यासाठी िावे लागत,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मशक्षकाींची जिल्हास्ततरावर बदली तसेच काही मशक्षक 
सेवाननवृ् त झाल्यामळेु र्नागगरी जिल्हा पररर्देच्या समुारे ५३ प्राथममक 
शाळा शनू्य मशक्षकी झाल्या आहेत, तसेच अशी पररजस्तथती राज्यातील जिल्हा 
पररर्द शाळाींची सधु्दा आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर शाळेच्या प् 
सींख्येमध्ये घ् तसेच ववद्यार्थयांचे शालेय नकुसान होव ूनये यासाठी कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४) मशक्षक भरतीच्या अनरु्ींगाने “पववत्र” ही सींगणकीय प्रणाली कायािजन्वत 
करण्यात आली आहे. तसेच ववद्याथींहहताच्या दृष्ीने कमी प्सींख्येच्या 
शाळाींचे समायोिन पररक्षेत्रातील िास्तत प्सींख्या असलेल्या शाळेत करण्यात 
येवनू, ववद्यार्थयांना गणुव्तापणूि मशक्षण उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अिोला जिल्ह्यािील प्राचायाांची ररक्ि पदे भरायाबाबि 
  

(६७) * ४६२४९ श्री.गोवपकिशन बािोरीया : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जिल््यातील एकूण ६१ महाववद्यालयापकैी समुारे ३७ 
महाववद्यालयातील प्राचायाचंी पदे ररक्त असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ 
मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पदे भरण्यास प्रशासनासह सींस्तथा चालकाींकडून दलुिक्ष 
होत असल्याने महाववद्यालयातील कामकािाची िबाबदारी प्रभारीींवर आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 



74 

(३) असल्यास, ववद्यार्थयांना दिेदार मशक्षण देण्यासाठी शासन को्यवधी 
रुपये खचि करीत असतानाही मशक्षक, प्राचायि व मशक्षकेतर कमिचाऱ् याींची पदे 
ररक्त असल्याने शकै्षणणक प्रक्रिया कमी होत असल्याने ्याचा शकै्षणणक 
गणुव्तवेर पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरची ररक्त पदे 
भरण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच उक्त पदे 
ररक्त राहण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) होय. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 

प्राचायांची ररक्त पदे भरण्याकरीता शासनाने हदनाींक २३/४/२०१८ च्या 
पररपत्रकानसुार मींिुरी हदलेली आहे व शासन ननणिय, हदनाींक ३/११/२०१८ 
अन्वये अशासकीय अनदुाननत महाववद्यालयातील मशक्षक व मशक्षकेतर ररक्त 
पदे भरण्यावरील ननबधं काही प्रमाणात मशथील करण्यात आले आहेत. 
(४) ररक्त पदे भरण्याची कायिवाही चाल ूआहे. ननयत वयोमान सेवाननवृ् ती, 
स्तवेच्छा सेवाननवृ् ती, रािीनामा, पदोन्नती अशा कारणाने पदे ररक्त राहतात. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

रायगड जिल्हा पररषदेच्या अडीच हिार शाळाांची 
िीि देयिे प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(६८) * ४६३१८ अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भार 
िगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.िनादयन 
चाांदरूिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) रायगड जिल््यातील ग्रामीण भागात असलेल्या जिल्हा पररर्देच्या अडीच 
हिार शाळाींना मशक्षण ववभागाच्यावतीने ४ ्क्के रक्कम र्तर खचािसाठी 
हदली िात असनू बहुतके शाळाींची ही रक्कम सींगणकाच्या दरुुस्तती आणण 
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देखभालीवर खचि होत असल्याने जिल््यातील ३०० शाळाींचे वीि देयक भरल े
नसल्यामळेु या शाळाींचा वीि परुवठा खींिडत केल् याचे हदनाींक २१ िुल,ै २०१८ 
रोिी वा ्यासमुारास ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील वीि देयक भरण्यासाठी मशक्षण मींडळाकड े पसैे 
नसल्याचेही ननदशिनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववद्यार्थयांना 
मशक्षण ममळण्यासाठी शाळेचे वीि देयक भरण्याकरीता आगथिक तरतदू 
करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) शासन पररपत्रक, वव्त ववभाग, हदनाींक १८ एवप्रल, २०१७ नसुार 
स्तथाननक स्तवराज्य सींस्तथाींना अनदुाने ववतरीत करण्यापवूी सदर सींस्तथाींकडून 
राज्य शासनास येणे असणारी रक्कम वसलू करुन उविरीत अनदुान ववतरीत 
करण्याबाबत आदेश आहेत. 
 रायगड जिल्हा पररर्देचे अनदुान ननधािरण करुन अखगचित वसलुपात्र 
रक्कम शासनाकड ेिमा केल्यानींतर रायगड जिल्हा पररर्देस साहदल अनदुान 
ववतरीत करता येईल. काही शाळाींनी अन्य ननधी/तरतदुीमधून वीि देयके 
अदा केली आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्य मांडळाच्या दहािीच्या परीक्षेि भाषा विषयास  
गुण देायाच्या पध्दिीि बदल िरायाबाबि 

  

(६९) * ४६२१३ श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य मींडळाने दहावी र्य्तते देण्यात येणारे भार्ा ववर्याचे अींतगित २० 
गणु रद्द करून १०० गणुाींची लेखी परीक्षा घेण्याचा ननणिय चाल ू शकै्षणणक 
वर्ाित घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्य मींडळाव्यनतररक्त सीबीएसई बोडि, आयसीएसई बोडि, 
आयबी बोडि या सवि बोडांच्या ववद्यार्थयांना भार्ा ववर्याच्या अींतगित १०० 
गणुाींपकैी ४० गणु देण्यात येत असल्याने ्याचा पररणाम आगामी शकै्षणणक 
वर्ाित राज्य मींडळाच्या अकरावी प्रवेशपात्र ववद्यार्थयांच्या गणुव्तवेर होणार 
असनू सवि नामाींक्रकत महाववद्यालयात अकरावीसाठी प्रवेश ममळणे त्रासाच े
होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सीबीएसई, 
आयसीएसई, आयबी या सवि मींडळाच्या धतीवर राज्य मींडळाच्या दहावीच्या 
गणु देण्याच्या पध्दतीत बदल करून अकरावी प्रवेशात राज्य मींडळाच्या 
ववद्यार्थयांवर होणारा अन्याय दरू करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यािील ितनष्ट्ठ महाविद्यालय विद्यार्थयाांिडून  
िाढीि शुल्ि आिारीि असल्याबाबि 

  

(७०) * ४४७४३ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.वििय ऊफय  भार धगरिर : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कननषठ महाववद्यालय ववद्यार्थयांकडून वाढीव शलु्क आकारत 
असल्यामळेु शासनाने सींबींगधत सींस्तथाींवर ननयींत्रण आणण्यासाठी शलु्काची 
िेररचना करावी अशी मागणी मसस्तकॉम सींघ्नेने केल्याचे माहे ऑगस्त्, 
२०१८ च्या चौर्थया आठवड्यात ननदशिनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनदुाननत शाळा कननषठ महाववद्यालयाींना शलु्क ठरववण्याचे 
अगधकार नसनू शासनाने ननधािरीत केलेले शलु्क घेणे बींधनकारक असल्याच े
ननदेश शाळा सींहहता आणण महाराषर शलु्क अगधननयम, २०११ मध्ये हदलेल े
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शाळा व कननषठ महाववद्यालयाने हे शलु्क ४० वर्ािपवूी 
ननजश्चत केले असल्याचे कारण देवनू पालकाींकडून िादा शलु्क वसलू करीत 
असल्याने मशक्षण ववभागाकड ेआलेल्या तिारीनसुार झालेल्या चौकशीमधून 
या शाळा व कननषठ महाववद्यालये दोर्ी असल्याच े मसध्द झाल्यानींतरही 
प्रशासनाने कायिवाही केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सन २०१६-१७ मध्ये ११ वी प्रवेश प्रक्रियेच्या माहहती 
पजुस्ततकेत नोंदववलेले शलु्क हे शासनाने ननधािरीत केलेल्या शलु्कापेक्षा क्रक्येक 
प्ीने अगधक असताना देखील हदनाींक १० िुल,ै २०१७ रोिी र्य्ता ११ वी 
अनदुाननत कननषठ महाववद्यालयात प्रवेश ननजश्चत करण्यासाठी सन    
२०१६-१७ चे (मागील वर्ािचे) शलु्क घेण्याचे ननदेश असल्याचे मशक्षण उच्च 
सींचालकाींनी िाहीर केल,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार अनदुाननत शकै्षणणक सींस्तथाींना प्रशासनाच्या 
रािरोसपणे मनमानी कारभार आणण शलु्क वसलु करण्यास परवानगी 
ममळाल्याने ववद्याथी व पालकाींवर होत असलेल्या आगथिक अन्यायाबाबत 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े : (१) अनदुाननत कननषठ महाववद्यालयाच्या शलु्काच्या 
िेररचनेबाबत मसस्तकॉम सींघ्नेने ननवेदन सादर केले आहे.  
(२) महाराषर शकै्षणणक सींस्तथा (शलु्क ववननयमन) अगधननयम, २०११ नसुार 
अनदुाननत शाळेतील शकै्षणणक शलु्क शासनाने ननजश्चत केल्याप्रमाणे राहील. 
(३) िादा शलु्काबाबत तिारीच्या अनरु्ींगाने िादा शलु्क परत करण्याबाबत 
सींबींगधताींना ननदेमशत केले आहे. 
(४) पणेु ववभागातील ज्या शाळाींनी शलु्कवाढीसाठी आवश्यक कायिपध्दतीचा 
अवलींब केलेला नाही ्याींना मागील वर्ािप्रमाणे शलु्क ठरववण्याबाबत कळववले 
आहे. 
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(५) कननषठ महाववद्यालयाींच्या िीमध्ये ननयमानसुार बदल करुन माहहती 
पजुस्ततकेत योग्य शलु्क नमदू करण्याचे मशक्षण उपसींचालक, पणेु याींनी 
कळववले आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यािील मुल्याांिन पात्र शाळाांना १००% अनुदान शमळायाबाबि 
  

(७१) * ४४०२२ श्री.िवपल पाटील : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३८८५४ ला ददनाांि 
९ माचय, २०१८ रोिी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मलु्याींकन पात्र शाळाींना १००% अनदुान देण्याचा प्रश्न 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे काय, 
(२) असल्यास, मलु्याींकन प्राप्त शाळाींना ५ वर्ािनींतरही २०% अनदुानाची 
तरतदू करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े : (१) शासन ननणिय, हदनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ अन्वये 
प्राथममक व माध्यममक शाळाींना द्यावयाच्या अनदुान सतू्रामध्ये सधुारणा 
करुन शासनाच्या पढुील आदेशापयतं, सरसक् २० ्क्के प्रमाणे अनदुान सतू्र 
ववहहत करण्यात आले आहे. 
(२) व (३) शासन ननणिय, हदनाींक २ िुल,ै २०१६ अन्वये व ्यापवूी वेळोवेळी 
अनदुानास पात्र घोवर्त करण्यात आलेल्या प्राथममक व माध्यममक शाळाींना 
सरसक् २० ्क्के अनदुान मींिूर करण्यात आलेले आहे. उविरीत शाळाींबाबत 
आवश्यक कायिवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील िस्िुरबा गाांधी विद्यालयािील शशक्षि िमयचाऱ्याांना  
मानधनाऐििी िेिनशे्रणी देायाबाबि 

  

(७२) * ४४६४२ श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, डॉ.सधुीर िाांबे, 
श्री.दत्िात्रय सािांि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील कस्ततरुबा गाींधी बामलका ववद्यालयातील मशक्षक कमिचाऱ्याींना 
मानधनाऐविी वेतनिेणी देण्याबाबत शासनस्ततरावरुन कोणता ननणिय घेण्यात 
येत आहे,  
(२) असल्यास, शासनाने घेतलेल्या ननणियाचे स्तवरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री.विनोद िािड े : (१) कें द्र शासनाच्या ननयमाप्रमाणे राज्यातील कस्ततरुबा 
गाींधी बामलका ववद्यालयातील मशक्षक कमिचाऱ्याींना मानधन देण्यात येत.े  
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

अहमदनगर जिल्हा पररषदेच्या शाळेिील ररक्ि पदे भरायाबाबि 
  

(७३) * ४५२४१ डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय  भार 
िगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
डॉ.ििाहि शमर्ाय, श्री.विक्रम िाळे, श्री.दत्िात्रय सािांि : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर जिल्हा पररर्देच्या शाळाींच्या प्सींख्येत वाढ होत असनू 
शाळाींचा दिािही सधुारत आहे, परींत ुया शाळेत मशक्षक व अन्य कमिचाऱ्याींची 
पदे ररक्त असल्याच े माहे ऑगस्त्, २०१८ च्या पहहल्या आठवड्यात 
ननदशिनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर जिल््यात सध्या उपमखु्याध्यापक ६९, पदवीधर मशक्षक 
९७ आणण मखु्याध्यापकाींची ८१ पदे ररक्त असल्याचे ननदशिनास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरील पदे 
भरण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच क्रकती 
कालावधीत पदे भरण्यात येतील, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 अहमदनगर जिल््यात सध्या उपमखु्याध्यापक-०८, पदवीधर 
प्राथममक मशक्षक-४८, मखु्याध्यापक-७९ अशी पदे ररक्त आहेत. 
(३) मशक्षक भरती करण्यासाठी “पववत्र” ही सींगणकीय प्रणाली कायािजन्वत 
करण्यात आलेली आहे. तसेच मखु्याध्यापकाींची ररक्त पदे ही अहमदनगर 
महानगरपामलकेची ननवडणकू आचारसींहहता सींपल्यानींतर पदोन्नतीने भरण्यात 
येतील. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबर विद्यापीठाच्या बीएच्या तिसऱ्या िषायच्या अभ्यासक्रमाि 
आददिासी मुलीांची मानहानी िरणारी िवििा छापल्याबाबि 

  

(७४) * ४५७१६ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भार िगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर िाांबे, 
आकिय .अनांि गाडगीळ, श्री.िनादयन चाांदरूिर, श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, डॉ.ििाहि 
शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या बीएच्या नतसऱ्या वर्ािच्या अभ्यासिमात “पाणी कस 
असतीं” या मशर्िकाखाली समाववष् करण्यात आलेल्या कववतते आहदवासी 
मलुीींची मानहानी करणारे, ववनयभींग करणारे वणिन असल्याचे ननदशिनास 
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आले असनू समािाच्या ववववधस्ततरात याबाबत तीव्र स्तवरुपाच्या प्रनतक्रिया 
ननमािण झाल्या असल् याने ववववध सींघ्नाींनी माहे सप् े्ंबर, २०१८ च् या 
शवे्च्या आठवड्यात मोच ेकाढून आींदोलने केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, ्यात कोण्या बाबी स्तपष् झालेल्या आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मुींबई ववद्यापीठाच्या बीएच्या नतसऱ्या वर्ािच्या अभ्यासिमात समाववष् 
असलेल्या सदर कववतचेी बाब ववद्यापीठाच्या ननदशिनास आल्यानींतर 
ववद्यापीठाच्या मराठी अभ्यास मींडळाने तातडीने बठैक बोलवनु ही कववता  
अभ्यासिमातनू वगळण्याचा व सदर कववतचेे अध्यापन तसेच ्याबाबत 
कोणताही प्रश्न न ववचारण्याचा ननणिय सवािनमुत ेघेण्यात आला व ्यानसुार 
सवि सींबींगधताींना तातडीने कळववण्यात आले. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

विद्यापीठ अनुदान मांडळाने राज्यािील विद्यापीठाांच्या िसेच  
विद्यापीठािील अभ्यासक्रमाांच्या मान्यिा रद्द िेल्याबाबि 

  

(७५) * ४४१५८ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मुींबई ववद्यापीठ (दरूस्तथ मशक्षण ववभाग) मशवािी ववद्यापीठ, 
स्तवामी रामानींद तीथि मराठवाडा ववद्यापीठ व महा्मा गाींधी आींतरराषरीय 
हहींदी ववश्व ववद्यालय याींची मान्यता ववद्यापीठ अनदुान मींडळाने माहे 
ऑगस्त्, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान रद्द केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्याची कारणे काय आहेत, तसेच यशवींतराव चव्हाण महाराषर 
मकु्त ववद्यापीठाींच्या ३८ अभ्यासिमाींपकैी केवळ १७ अभ्यासिमाींना व 
एसएनडी्ी महहला ववद्यापीठाच्या केवळ तीन अभ्यासिमाींना ववद्यापीठ 
अनदुान मींडळाने माहे ऑगस्त्, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान मान्यता हदली, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, तसेच उविररत अभ्यासिमाींना मान्यता न 
देण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) यशवींतराव चव्हाण महाराषर मकु्त ववद्यापीठाच्या ६० पकैी ३२ 
अभ्यासिमाींना ववद्यापीठ अनदुान आयोगाने दोन ्प्प्यात मान्यता हदलेली 
आहे. पयािप्त मनषुयबळ अभावी उविररत अभ्यासिमाची मान्यता प्रलींत्रबत 
होती. याबाबत आवश्यक ्या मनषुयबळाची पतुिता करुन २४ अभ्यासिमाींच्या  
मान्यतकेरीता पनु्हा ववद्यापीठ अनदुान आयोगाकड ेप्रस्तताव सादर केला आहे. 
उविररत ४ अभ्यासिम नवीन असल्याने त ेप्रवेशासाठी उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेले नाही. 

तसेच एसएनडी्ी महहला ववद्यापीठामािि त चालववल्या िाणाऱ्या १४ 
दरूस्तथ अभ्यासिमाींपकैी ९ अभ्यासिमाींना ववद्यापीठ अनदुान आयोगाने 
२०१८-१९ व २०१९-२० या शकै्षाणणक वर्ािकरीता मान्यता हदली असनू, उविररत 
५ अभ्यासिमाींना परेुसा मशक्षकवृींद नसल्याने मान्यता नाकारलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगाच्या पररक्षेमध्ये उमेदिार बनािट खेळाडू 

प्रमाणपत्र सादर िरुन शासिीय सेिेि दाखल र्ाल्याबाबि 
  

(७६) * ४५२८६ श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, अॅड.तनरांिन डािखरे : 
सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) पररक्षेमध्ये राखीव पद 
भरतीच्या िागेवर ननम्म्यापेक्षा अगधक उमेदवार हे बनाव् खेळाडू प्रमाणपत्र 
सादर करुन शासकीय सेवेत दाखल होत असल्याची बाब माहे ऑगस्त्, २०१८ 
मध्ये वा ्यादरम्यान ननदशिनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या भरतीमध्ये 
बनाव् प्रमाणपत्र घेणाऱ्या खेळाडू आणण प्रमाणपत्र देणाऱ्या िीडा सींघ्नाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) व (२) होय. 

महाराषर ्ाईम्स, पणेु या वृ् तपत्रात हदनाींक २० ऑगस्त्, २०१८ रोिी 
प्रमसध्द झालेल्या वृ् तामध्ये महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या पररक्षेमध्ये 
राखीव पद भरतीच्या िागेवर ननम्म्यापेक्षा अगधक उमेदवार हे बनाव् खळेाडू 
प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय सेवेत दाखल होत असल्याचे नमदू केले 
आहे. सदर बातमीच्या अनरु्ींगाने सन २०१५ त े सन २०१८ या कालावधीत 
महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या ववववध पररक्षाींतनू खळेाडू प्रवगाितनू ननवड  
झालेल्या खेळाडूींच्या िीडा प्रमाणपत्राींची स्यता तपासण्याकरीता सदर खळेाडू 
उमेदवाराींचा तपमशल महाराषर लोकसेवा आयोगाकडून उपलब्ध करून घेण्यात 
येत आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िोिणासाठी स्ििांत्र विद्यापीठाच्या स्थापनेबाबि 
  

(७७) * ४४७५५ अॅड.तनरांिन डािखरे, श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.धनांिय मुांड,े 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हेमांि टिल,े श्री.िगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय उच् च ि 
िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकणासाठी स्तवतींत्र ववद्यापीठाच्या स्तथापनेबाबत शासनाने ववचार केला 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोकणातील लोकप्रनतननधी, मशक्षणतज्ञ व 
मान्यवर नागररकाींबरोबर शासनाने बठैक घेऊन चचाि केली आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नववन 
ववद्यापीठाच्या स्तथापनेबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद िािड े: (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

 

डोंगराळ आददिासी भागािील विद्यार्थयाांना मोफि  
सायिल िाटप योिना सुरू िरायाबाबि 

  

(७८) * ४४१३८ श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात आहदवासी पाड्यात स्तथाननक स्तवराज्य सींस्तथा व खािगी 
व्यवस्तथापनाच्या शाळा सरुु असल्याने या भागातील मलुाींच्या मशक्षणाची मोठी 
सोय ननमािण झाली असनू सदर डोंगराळ भागात लोकसींख्या ववरळ असल्याने 
समुारे १० त े१५ क्रक.मी. पररसराच्या अींतरावर माध्यममक व उच्च माध्यममक 
शाळा ननमािण झालेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ववद्यार्थयांना ्याींच्या घरापासनू शाळेपयतं 
पोहचण्यासाठी र्तर सवुवधा नसल्याने शाळेपयतंच े अींतर पायी चालत िावे 
लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर डोंगराळ 
भागातील ववद्यार्थयांना ्याींच्या घरापासनू शाळेपयतं पोहचण्यासाठी मोित 
सायकल वा्प करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद िािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) मानव ववकास कायििमाींतगित १२५ तालकु्यामध्ये ववद्यार्थयांसाठी बस 
सेवा सरुु आहे. र्तर हठकाणी स्तथाननक स्तवराज्य सींस्तथाींच्या सेस िीं डातनू 
मोित सायकल वा्प ववद्यार्थयांना करण्यात येत.े तसेच, आहहल्याबाई 
होळकर मलुीींना मोित प्रवास योिनेंतगित एस.्ी.ने मोित प्रवास करण्याची 
सवलत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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अमळनेर (जि.िळगाांि) िालुक्यािील अनेि गािाि पाणीपुरिठा 
योिना तनधीअभािी बांद असल्याबाबि 

  

(७९) * ४५०५० श्रीमिी जस्मिा िाघ : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमळनेर (जि.िळगाींव) तालकु्यातील अनेक गावात पाणीपरुवठा योिनेची 
कामे अपणूि अवस्तथेत अथवा नादरुुस्तत असल्यामळेु अनेक गावात 
पावसाळ्यात ्ँकरव्दारे पाणीपरुवठा होत असल्याचे माहे िुल,ै २०१८ मध्ये वा 
्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त तालकु्यातील सामहुहक पाणीपरुवठा व गाींव पाणीपरुवठा 
योिना ननधीअभावी नादरुुस्तत तसेच बींद असल्याचे ननदशिनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन तालकु्यातील 
सामहुहक पाणीपरुवठा योिना कायािजन्वत करण् यासाठी आवश्यक ननधी 
उपलब्ध करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
 अमळनेर तालकु्यात िुल,ै २०१८ मध्ये आठ गावाींना ्ँकरव्दारे 
पाणीपरुवठा करण्यात येत होता व माहे नोव्हेंबर मध्ये २५ गावाींना ्ँकरव्दारे 
पाणीपरुवठा करण्यात येत आहे. 
(२) व (३) अींशत: खरे आहे, 
 अमळनेर तालकु्यातील कोणतीही स्तवतींत्र पाणीपरुवठा योिना 
नादरुुस्तत नाही. तथावप, अमळनेर तालकु्यातील ५१ गावे प्रादेमशक पाणीपरुवठा 
योिनेचा उद् भव सन २००६ मध्ये तापी नदीला आलेल्या महापरुामळेु वाहून 
गेल्याने योिना बींद आहे. या योिनेतील ५१ गावाींपकैी कळमसरे व २६ गावे 
या २७ गावाींसाठी प्रादेमशक पाणीपरुवठा योिना पनुिीववत करण्याच े
प्रस्तताववत आहे. उविरीत गावाींपकैी १९ गावाींना स्तथाननक उद् भव आधारीत  
 
 



86 

पाणीपरुवठा योिना वापरात आहेत. उपरोक्त ५१ मधील उविरीत ५ गावे ही 
धुळे जिल््यातील असल्याने या योिनेतनू वगळून ३ गावाींसाठी स्तवतींत्र 
पाणीपरुवठा योिना कायािजन्वत आहे व २ गावाींसाठी स्तवतींत्र योिनेची काम े
प्रगतीत आहेत. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांि िळसे 
मुांबर.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवि सवि प्रक्रिया महाराषर ववधानमींडळ सगचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 
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