
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि ०८ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण १७, १९३९ ( शिे ) 
  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण यिुि िल्याण, 
उच् च ि िांत्रशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतिि 
िायय, अल्पसांखयाांि वििास ि िक्फ मांत्री 

 

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

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ५८ 
------------------------------------- 

 

राज्यािील नगरपररषदेच्या उच्च माध्यशमि शाळेिील शशक्षिाांना 
सुधारीि िेिनशे्रणीचा लाभ देण्याबाबि 

  

(१) * ३३९६४ श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नगर पररषदेमधील काययरत उच्च माध्यममक मिक्षकाींना १९९६ 
पासनू सधुारीत वेतनशे्रणीचा (काल्पननक) लाभ देण्याबाबतची मागणी 
अमरावती ववभाग मिक्षक आघाडी याींनी ननवेदनाद्वारे केली असनू याकड े
िासनाचे अक्षम्य दलुयक्ष ोोत आोे, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन नगर पररषदेमधील 
काययरत उच्च माध्यममक मिक्षकाींना सधुारीत वेतनशे्रणी देण्याबाबत कोणती 
काययवाोी केली वा करण्यात येत आोे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) ोे खरे नाोी. 
(२) ददनाींक २६/२/२०१४ च्या िासन ननणययान्वये उच्च माध्यममक मिक्षकाींना 
१९९६ पासनू सधुारीत वेतनशे्रणीचा (काल्पननक) लाभ देण्यात आला असनू 
अनजु्ञेय थकबाकी अदा करण्यात आली आोे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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

राज्याि प्राथशमि शशक्षिाांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
 (२) * ३४४३१ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात नवीन िकै्षणणक सत्राच्या सरुुवातीलाच समुारे १५४२३ प्राथममक 
मिक्षकाींची पदे ररक्त असल्याचे ननदियनास आले आोे, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, प्रगत िकै्षणणक मोाराषर या िासनाच्या मखु्य  उपक्रमावर व 
ववद्यार्थयाांच्या गणुवत्तवेर पररणाम ोोत असल्याने िासनातरे्फ प्राथममक 
मिक्षकाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती काययवाोी केली वा करण्यात येत आोे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१) अींित: खरे आोे. 
 राज्यात स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींतगयत प्राथममक िाळाींपकैी काोी 
िाळाींमध्ये ववद्याथी सींख्या कमी असनू मिक्षक जास्त असल्याचे तर काोी 
िाळाींमध्ये ववद्याथी जास्त मिक्षक कमी असल्याचे आढळून आले. ववद्याथी 
सींख्येवर आधाररत मिक्षक सींख्येनसुार सद्य:स्स्थतीत मिक्षक सींख्या परेुिी 
आोे. 
(२) ववद्यार्थयाांची गणुवत्ता व प्रगत िकै्षणणक मोाराषर उपक्रमावर कोणताोी 
ववपररत पररणाम झालेला नाोी. तथावप राज्यातील स्थाननक स्वराज्य सींस्था 
व खाजगी िकै्षणणक सींस्था अनदुाननत अींित: अनदुाननत व अनदुानास पात्र 
घोवषत केलले्या व िाळाींमधील मिक्षकभरती अमभयोग्यता व बधु्दीमत्ता 
चाचणी परीक्षेतील गणुाींच्या आधारे करण्याचा ननणयय दद.२३/६/२०१७ रोजी 
घेण्यात आलेला आोे. 
 सदर परीक्षा िासन ननणयय ददनाींकापासनू ६ मदोन्याच्या आत 
करण्याबाबत काययवाोी करण्यात येत आोे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

----------------- 
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राज्याि शशक्षिेिर िमयचाऱयाांची नव्याने पदे तनमायण 

िरण्यासाठी सशमिी स्थापन िरण्याबाबि 
(३) * ३३१३८ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात चचपळूणकर व गोग्े सममतीतील त्रु् ी दरू करुन मिक्षकेतर 
कमयचाऱयाींची नव्याने पदे ठरववण्यासाठी सवयसाधारण सममती स्थापन करण्यात 
आली आोे, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, सदर सममतीचे अध्यक्ष तत्कालीन मिक्षण आयकु्त याींनी 
केलेल्या मिर्फारिी मान्य करण्यात आल्या मात्र मागील ददड वषायपासनू या 
सममतीने सचुववलेल्या मिर्फारिीींची अींमलबजावणी झाली नसल्याचे माोे मे, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आल,े ोे ोी खरे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती काययवाोी 
केली वा करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) ोोय, ोे खरे आोे. 
(२), (३) व (४) िासनस्तरावर काययवाोी सरुु आोे. 

----------------- 
राज्याि खाजगी शाळेिील विद्यार्थयाांना सादहत्यासाठी  

शुल्ि देण्याबाबि 
  

(४) * ३४२९५ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.सतुनल िटिरे, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बालकाींच्या मोर्फत व सक्तीच्या मिक्षण ोक्क कायद्याींतगयत खाजगी 
िाळाींमधील २५ ्क्के राखीव जागाींवर गरीब ववद्यार्थयाांना प्रवेि ममळत 
असला तरी प्रत्येक ववद्यार्थयायमागे येणाऱया िकै्षणणक खचायची रक्कम 
िासनाकडून वेळेवर ममळत नसल्याने याबाबत िाळा मोापामलकेस आणण 
मोापामलका िासनास जबाबदार समजत असनू त्याचा पररणाम पालकाींवर 
ोोत असल्याचे ददनाींक २५ जून, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदियनास आले, 
ोे खरे आोे काय, 
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(२) असल्यास, मिक्षण ोक्क कायद्यानसुार २५ ्क्के को्यामधून प्रवेि 
घेतलेल्या बालकाींना लेखन सादोत्य, पाठयपसु्तके आणण गणवेि मोर्फत 
ममळणे बींधनकारक असताना िासकीय िाळाींमध्ये प्रत्येक बालकामागे स्जतका 
खचय िासन करत े नततकी रक्कम २५ ्क्के कोट्यातनू प्रवेि घेतलेल्या 
बालकाींचे िलु्क व इतर िकै्षणणक खचय खाजगी िाळाींना देण्यात येईल असा 
िासन ननणयय आोे त्यानसुार ोी रक्कम िासनाकडून मोानगरपामलकेमार्फय त 
खाजगी िाळाींना देण्यात येत असनू २५ ्क्के कोट्यातनू प्रवेि घेतलेल्या 
बालकाींचे िलु्क व इतर िकै्षणणक खचय खाजगी िाळाींना देण्यात येतो, परींत ू
ती रक्कम वळेेत न ममळाल्याने गरीब पालकाींना त्याचा भदुांड सोन करावा 
लागतो, ोे ोी खरे आोे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रक्कम िासनाकडून मोानगरपामलकेमार्फय त खाजगी 
िाळाींना देण्यात येत,े ोे ोी खरे आोे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती काययवाोी 
केली वा करण्यात येत आोे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) व (२) ोे खरे नाोी.  
(३) मिक्षणाचधकाऱयामार्फय त आर्ीई २५ ्क्के प्रवेमित ववद्यार्थयाांची र्फी 
प्रनतपतूी िाळाींना ददली जात.े 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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

बीड जजल्हा पररषदेच्या शशक्षिाांना थिीि िेिन देण्याबाबि 
  

(५) * ३३२२९ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड स्जल्ोा पररषदेंतगयत बोृत आराखडयातील वाढीव पदावर काययरत 
मिक्षकाींचे माोे डडसेंबर, २०१५ पवूीचे थकीत वेतन अदा करण्याच्या 
मागणीसाठी मिक्षकाींनी स्जल्ोाचधकारी कायायलयासमोर ददनाींक ८ मे, २०१७ 
रोजी वा त्यासमुारास धरणे अींदोलन केले ोोत,े ोे खरे आोे काय, 
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(२) असल्यास, स्जल्ोयात वाढीव पदावर ककती मिक्षक काययरत असनू थकीत 
वेतनाची रक्कम ककती आोे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सींबींचधत मिक्षकाींना 
थकीत वेतन अदा करण्याबाबत कोणती काययवाोी केली वा करण्यात येत 
आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
 

  
श्री. विनोद िािड े: (१) ोे खरे आोे. 
(२) स्जल्ोयात वाढीव पदावर एकूण ७९३ प्राथममक मिक्षक काययरत असनू 
त्याींच्या थकीत वेतनाची रक्कम रुपये ३५,९१,०२,३३३/- (अक्षरी रुपये पस्तीस 
को्ी एक्क्यानऊ लाख दोन ोजार तीनि ेतोेत्तीस र्फक्त) इतकी आोे.  
(३) िासनस्तरावर काययवाोी सरुु आोे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 
 

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

बीड जजल््याि िांत्र शास्त्र विद्यापीठाची स्थापना िरण्याबाबि 
  

(६) * ३१३१८ श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सतुनल िटिरे, श्री.जयिांिराि जाधि : सन्माननीय उच् च 
ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाड्यात मागील चार वषाांपासनू दषुकाळ व नावपकीमळेु बेरोजगारीचा 
प्रश्न ननमायण झाल्याने बीड आणण उस्मानाबाद या अवषयण स्जल््यात कुिल 
कामगार ननमायण करण्यासाठी तींत्र ववद्यापीठ स्थापन करण्याची मागणी 
लोकप्रनतननधीींनी केली आोे, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, डॉ.बाबासाोेब आींबेडकर तींत्र िास्त्र ववद्यापीठ, लोणेरे या 
ववद्यापीठाच्या औरींगाबाद व नाींदेड येथील उपकें द्रास मान्यता ददली आोे, ोे 
ोी खरे आोे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन मराठवाड्यातील 
दषुकाळी पररस्स्थतीचा अ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या ववववध सममत्याींनी 
केलेल्या मिर्फारिीनसुार मराठवाड्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण कमी 
करण्यासाठी अवषयणग्रस्त बीड स्जल््यात तींत्र िास्त्र ववद्यापीठ ककीं वा 
ववद्यापीठाचे उपकें द्र सरुु करण्याबाबत कोणती काययवाोी केली वा करण्यात 
येत आोे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) ोोय. 
(२) व (३) डॉ. बाबासाोेब आींबेडकर तींत्र िास्त्र ववद्यापीठाच्या औरींगाबाद येथ े
प्रादेमिक कें द्र व नाींदेड येथे उपप्रादेमिक कें द्र स्थापन करण्याची काययवाोी  
डॉ. बाबासाोेब आींबेडकर तींत्र िास्त्र ववद्यापीठाकडुन करण्यात येत आोे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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

राज्यािील मराठी धचत्रपट तनमायत्याांच ेथिीि अनुदान देण्याबाबि 
(७) * ३४३५९ आकिय .अनांि गाडगीळ : सन्माननीय साांस् िृतिि िायय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठी चचत्रप् ननमायत्याींना िासनाने मागील ३ वषायत अनदुानास पात्र 
असनूोी अनदुान ददले नसल्याचे माोे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदियनास आले असनू यामळेु मराठी चचत्रप् ननमायत्याींमध्ये कजयबाजारीपणाच े
प्रमाण वाढल ेआोे, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन अनदुानासाठीच्या 
प्रस्तावावर ननणयय घेऊन मराठी चचत्रप् ननमायत्याींचे थकीत अनदुान 
देण्याबाबत कोणती काययवाोी केली वा करण्यात येत आोे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) ोे खरे नाोी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

----------------- 
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निीन पालघर जजल््याि िेिनपथि प्राथशमि/माध्यशमि 

िायायलय स्थापन िरण्याबाबि 
  

(८) * ३४३०९ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे स्जल्ोयाच े ददनाींक १ ऑगस््, २०१४ रोजी ववभाजन करुन नवीन 
पालघर स्जल्ोयाची ननममयती ोोवनूोी सदर स्जल्ोयात वेतनपथक      
प्राथममक/माध्यममक कायायलय अद्यापोी स्थापन झाले नसनू पालघर 
स्जल्ोयातील प्राथममक व माध्यममक अिासकीय खाजगी िाळाींची वेतन देयके 
व इतर देयके वेतनपथक ठाणे कायायलयात आोरीत व सींववतररत केली 
जातात, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, सदरची देयके सादर करण्यासाठी सदर िाळाींतील कमयचारी 
वगायस आचथयक भदुांड सोसनू व कायायलयातील कामाचा वेळ वाया घालवनू 
सदरची देयके सादर करण्यासाठी ठाणे येथे जावे लागते, ोे ोी खरे आोे 
काय, 
(३) असल्यास, वेतनपथक प्राथममक/माध्यममक कायायलय स्थापन करण्यास 
ककती कालावधी लागण्याची िक्यता आोे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन वेतनपथक 
प्राथममक/माध्यममक कायायलय स्थापन करण्याबाबत काययवाोी करुन सदरची 
वेतनपथक प्राथममक/माध्यममक कायायलये अद्यापोी सरुू न ोोण्यास 
जबाबदार असणाऱयाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आोे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) व (२) मळु ठाणे स्जल््याच ेववभाजन करून नवीन 
पालघर स्जल्ोा ननमायण करण्यात आला असनू सदर स्जल््यासाठी आतापयांत 
िालेय मिक्षण ववभागाींतगयत ३२ पदाींना मींजूरी देण्यात आलेली आोे. मात्र 
अद्याप वेतन व भववषय ननवायो ननधी पथक कायायलय स्थापन करण्याची 
काययवाोी पणूय न झाल्यामळेु देयके ठाणे येथील वेतन व भ.नन.नन कायायलयात 
सादर करण्यात येत आोेत. 
(३) प्राथममक व माध्यममक ववभागाींकररता स्वतींत्र वेतन व भववषय ननवायो 
ननधी पथक कायायलयाींसाठी पदाींना मान्यता देण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या 
ववचाराधीन आोे. 
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(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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

िोल्हापूर जजल्हयाि िधृ्द िलािाराांच्या मानधनाचे 
 प्रस्िाि प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(९) * ३१२३६ श्री.सिजे ऊफय  बांटी पाटील : सन्माननीय साांस् िृतिि िायय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्ोापरू स्जल्ोयातील समाजकल्याण ववभागात मागील दोन वषायपासनू 
१२२८ वधृ्द कलाकाराींच्या मानधनाचे प्रस्ताव ननणययाअभावी प्रलींबबत 
असल्याचे माोे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले आोे, ोे 
खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रलींबबत प्रस्तावाींच्या कागदपत्राींमध्ये त्रु् ी असल्याच े
सींबींचधत कायायलयाकडून साींगण्यात येत असल्याने वधृ्द कलाकाराींनी 
आींदोलनाचा इिारा ददला आोे, ोे ोी खरे आोे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभायत िासनाने चौकिी करुन सदर प्रस्तावाींना मींजूरी 
देण्याबाबत कोणती काययवाोी केली वा करण्यात येत आोे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१) ोे खरे आोे. 
(२) व (३) ोे खरे नाोी. 
     वधृ्द कलावींत मानधन योजनेंतगयत वधृ्द कलावींताींची ननवड 
करण्याकररता स्जल्ोास्तरीय ननवड सममतीची बठैक ददनाींक १ ऑगस््, २०१७ 
रोजी आयोस्जत करण्यात आलेली आोे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

----------------- 
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राज्यािील अशभयाांबत्रिी महाविद्यालयाांिर िारिाई िरण्याबाबि 

 

(१०) * ३३४२८ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) अणखल भारतीय तींत्रमिक्षण पररषदेने ननधायररत केलेल्या ननकषाींची पतूयता 
न करणा-या राज्यातील अमभयाींबत्रकी मोाववद्यालयाींवर कोणती कारवाई 
करणार याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने िासनास माोे जून, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ववचारणा केली आोे, ोे खरे आोे काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन आतापयांत ककती 
मोाववद्यालयाींवर कारवाई केली व त्याींचे स्वरुप काय आोे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ?  
 

श्री. विनोद िािड े: (१) सदर बाब िासनास अवगत नाोी.  
(२) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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

िोंड उमरे (िा.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) गािाला  
पाणीपुरिठा िरण्याबाबि 

  

(११) * ३४४०२ श्री.अशोि ऊफय  भाई जगिाप : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
  

(१) कोंड उमरे (ता.सींगमेश्वर, स्ज.रत्नाचगरी) येथील ग्रामपींचायत उमरे 
काययक्षेत्रातील गावाला िासनाच्या प्रादेमिक नळ पाणीपरुवठा योजनेंतगयत ोोत 
आोे, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, सदरची पाईपलाईन समुारे २५ वष ेजुनी असनू ती वारींवार 
रु्फ्त असल्यामळेु गावाला सरुळीत पाणीपरुवठा ोोत नसल्याने उन्ोाळयाच्या 
ददवसात पाणी ी्ंचाईच्या काळात या गावातील ग्रामस्थाींना पाण्यासाठी वणवण 
भ्कावे लागत,े ोे ोी खरे आोे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर गावाला 
पाणीपरुवठा करणारी पाईपलाईन पणूयपणे बदलण्याबाबत कोणती काययवाोी 
केली वा करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ोोय, ोे खरे आोे. 
(२) ोे अींित: खरे आोे. 
     गावाला ननयममत पाणीपरुवठा सरुु आोे. तथावप, पाईपलाईन मलकेज 
ककीं वा वीजपरुवठा खींडीत झाल्यास पाणीपरुवठयामध्ये तात्परुता व्यत्यय येतो. 
(३) सदर गावाला पाणीपरुवठा करणारी पाईपलाईन बदलण्याच्या कामाचा, 
स्जल्ोा देखभाल दरुुस्ती अींतगयत समावेि करणेत आला असनू, त्याप्रमाणे 
अींदाजपत्रक करण्याची काययवाोी सरुु आोे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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

घुग्गुस (िा.जज.चांद्रपूर) येथील लॉयडस मेटल िां पनीमुळे  
नागररिाांच ेआरोग्य धोक्याि आल्याबाबि 

 

(१२) * ३३९४७ श्री.रामहरी रुपनिर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २३५७० ला 
ददनाांि १६ डडसेंबर, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि : सन्माननीय 
पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घगु्गसु (ता.स्ज.चींद्रपरू) येथे लॉयडस मे्ल कीं पनी अनेक वषाांपासनू कच्च े
लोखींड तयार करुन त्याचा व्यापार करीत आोेत, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीच्या मालावर कोणतोेी आवरण न घातल्याने 
त्यापासनूच्या धुळीकणाने चींद्रपरू िोर व त्यापररसरातील वातावरण प्रदवुषत 
ोोवनू तथेील नागररकाींच्या आरोग्यावर पररणाम झाल्याचे तसेच त्या 
पररसरातील ितेजममनी नावपक झाल्याचे माोे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदियनास आले असनू स्जल्ोा आरोग्य अचधकारी, स्जल्ोा 
पररषद, चींद्रपरू याींच्या अोवालानसुार सन २०१४-१५ त े २०१५-१६ या वषायत 
आजाराच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचेोी ननदियनास आल ेआोे, ोे ोी खरे आोे 
काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन उक्त कारखान्याची 
पाोणी करुन दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
 
 

श्री. रामदास िदम : (१) ोे खरे आोे. 
(२) स्जल्ोा आरोग्य अचधकारी, चींद्रपरू याींच्या अोवालानसुार आजाराच्या 
प्रमाणात सन २०१४-१५ त े २०१५-१६ या वषायत वाढ झाल्याचे ददसनू येत.े 
तथावप सदरील आजार प्रदषुणामळेु ोोत आोेत, याबाबत स्वयींस्पष् उल्लेख 
नाोी. तसेच, पररसरातील ितेजममनीच ेनकुसान झाल्याचे ददसनू आले नाोी, 
असे स्जल्ोा कृषी अचधक्षक अचधकारी, चींद्रपरू याींनी कळववले आोे.  
(३) प्रश्नाच्या अनषुींगाने केलेल्या पाोणीनसुार सदर उद्योगाने ोवा प्रदषूण 
ननयींत्रणासाठी बसववलेल्या सयींत्रणा काययरत असल्याचे आढळले. तथावप 
उद्योगास घालनू ददलेल्या ितींचे पणूयत: अनपुालन झाले नसल् याने सदर 
उद्योगास ताकीदपत्र व कारणे दाखवा नो्ीस देण्यात आलेली आोे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

----------------- 
डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर मराठिाडा विद्यावपठाच्याििीने शिेिरी ि 

शिेमजूराांच्या मुलाांना शशष्ट्यितृ्िी देण् याबाबि 
  

(१३) * ३१४९५ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सतुनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिल,े श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन 
डािखरे : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) डॉ. बाबासाोेब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यावपठाच्यावतीने ितेकरी व 
ितेमजूराींच्या मलुाींना ददली जाणारी मिषयवतृ्ती बींद करण्यात आली आोे, ोे 
खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, मिषयवतृ्तीसाठी अजय मागवनूोी ववद्यापीठाने भमूमका 
बदलल्याने ितेकरी व ितेमजूराींच्या मलुाींना मिषयवतृ्तीपासनू वींचचत रोावे 
लागणार असल् याने ववद्यार्थयाांना मिषयवतृ्ती देण्याबाबत ववद्याथी 
सींघ्नाींच्यावतीने मागणी/आींदोलने केली जात आोे, ोे ोी खरे आोे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ववद्यार्थयाांना 
मिषयवतृ्ती देण् याबाबत कोणती काययवाोी केली वा करण्यात येत आोे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) ोे खरे नाोी.  
(२) ोोय, ोे खरे आोे. 
      काोी ववद्यार्थयाांची काोी कालावधीची मिषयवतृ्ती अदा करावयाची 
रादोली ोोती त्यानषुींगाने ववद्याथी सींघ्नेकडून ववद्यापीठाकड ेननवेदन प्राप्त 
झाले ोोत.े 
(३) व्यवस्थापन पररषदेच्या ददनाींक २७/०६/२०१७ च्या सभेतील मान्यतनेसूार 
उवयररत रक्कम ववद्यार्थयाांना अदा करण्यात येत आोे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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

राज्याि २ मे, २०१२ नांिर तनयुक्ि िेलेल्या शशक्षिाांना  
िैयजक्िि मान्यिा देण्याबाबि 

  

(१४) * ३३७४९ श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड े: सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ददनाींक २ मे, २०१२ पासनू मिक्षक भरतीला बींदी घालण्यात 
आली असनू सदर भरती बींदी प्रकक्रयेतनू गणणत, इींग्रजी व ववज्ञान ववषयाच्या 
पद भरतीला मान्यता देण्यात आली आोे, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक ४ सप् े्ंबर, २०१३ च्या िासन आदेिाने राज्यातील 
ववभाग ननोाय इींग्रजी ६२८ मिक्षक, गणणत ५१६ मिक्षक व ववज्ञान ४५५ असे 
एकूण १५९९ मिक्षकाींना मान्यता देण्याबाबत िासनाने मान्य केले आोे, ोे ोी 
खरे आोे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मान्यता देण्याबाबत क्षेबत्र य अचधका-याींकडून ददरींगाई 
केली जात असल्याने सदर पदाींपकैी काोी पदाींना आजतागायत वयैस्क्तक 
मान्यता देण्यात आली नाोी, ोे ोी खरे आोे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सींबींचधत मिक्षकाींना 
वयैस्क्तक मान्यता देण्याबाबत कोणती काययवाोी केली वा करण्यात येत आोे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) ोोय ोे खरे आोे. 
(२) ोोय ोे खरे आोे. 
(३) व (४) अींित: खरे आोे. १५९९ पदाींपकैी १२७३ मिक्षकाींना वयैस्क्तक 
मान्यता प्रदान केल्या आोेत. आरक्षण व िकै्षणणक अोयतनेसुार पदभरती 
केलेली नसलेल्या प्रकरणी वयैस्क्तक मान्यता प्रदान केलेली नाोी. अन्य 
प्रकरणी प्रस्ताव अप्राप्त/त्रु् ी असल्यामळेु अद्याप काययवाोी सरुु आोे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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

उल्हासनदी प्रदषूण मुक्ि िरण्याबाबि 
 (१५) * ३१३७८ श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.जयिांिराि 
जाधि : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २९०७७ ला ददनाांि २० माचय, २०१७ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्ोासनदी (ता.कजयत, स्ज.रायगड) ोी लोणावळा जवळील राजमाचीच्या 
डोंगर दऱ यात उगम पावली असनू नेरळ त ेकल्याण पयांत सवय लोान मोठ्या 
िोराींतनू दवुषत साींडपाणी, औद्योचगक वसाोतीतील ववनाप्रकक्रया 
रसायनममचश्रत साींडपाणी या नदीत सोडण्यात येत असनू नेरळ िोरात 
वाढत्या लोकसींख्येबरोबर त्यातनू ननमायण ोोणाऱ या साींडपाण्यावर प्रकक्रया 
करणारी कोणतीोी यींत्रणा नसल्याने, िोरातील सवय लोान मोठ्या नाल्याींच्या 
माध्यमातनू साींडपाणी उल्ोासनदीत सोडण्यात येत,े ोे खरे आोे काय, 
(२) तसेच, िले,ू वाींगणी, बदलापरू येथे झालेल्या मोठमोठ्या गोृसींकुलाींचे व 
बदलापरू, अींबरनाथ मोाराषर औद्योचगक ववकास मोामींडळासो 
उल्ोासनगरमधील खेमानी नाला व जीन्स उद्योगातील साींडपाणी याच 
उल्ोासनदीपात्रात ववनाप्रकक्रया सोडण्यात येत असनू याबाबत कल्याण प्रदषूण 
ननयींत्रक मींडळाकडून वषायनवुष े तक्रार करण्यात येत आोे, ोे ोी खरे आोे 
काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ठाणे स्जल््यातील 
समुारे ५० लाख नागररकाींना वपण्याचे पाणी परुवणा-या उल्ोासनदीचे प्रदषूण 
रोखण्याबाबत काययवाोी करुन प्रदषूण ननयींत्रण मींडळातील सींबींचधत 
अचधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) नेरळ भागातील ववनाप्रकक्रया घरगतुी अथवा 
औद्योचगक साींडपाणी उल्ोास नदीमध्ये सोडण्यात येत नाोी. तथावप, 
उल्ोासनगर मोानगरपामलका क्षेत्रातील ववनाप्रकक्रयायकु्त साींडपाणी खेमानी 
नाल्याद्वारे तसेच काोी प्रमाणात वालधुनी नाल्याद्वारे उल्ोासनदीत ममसळले 
जात ेोी वस्तसु्स्थती आोे. 
(२) ोे अींित: खरे आोे. 
(३) 
• मोाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळामार्फय त प्रदान करण्यात आलेल्या 

सींमतीपत्रातील अ्ी व ितींचे उल्लींघन केलेल्या दोषी उद्योग व 
सामानयक साींडपाणी प्रकक्रया यींत्रणाींवर मोाराषर प्रदषूण ननयींत्रण 
मींडळाकडून वेळोवेळी कायदेिीर कारवाई केली जात.े तसेच सींबींचधत 
मोानगरपामलका व नगरपामलका याींचेमार्फय त ववनाप्रकक्रया केलेले घरगतुी 
साींडपाणी नदीत थे्  सोडल्या प्रकरणी सींबींचधताींवर न्यायालयात ख्ल े
दाखल केले आोेत. 

• मा.राषरीय ोररत लवाद, पणेु येथे सदर प्रकरणी दाखल याचचकेच्या 
अनषुींगाने मा. राषरीय ोररत लवादाने ददलेल्या ननदेिानसुार, ववभागीय 
आयकु्त, कोकण याींच्या अध्यक्षतखेाली सवयसींबींचधताींची सममती गठीत 
करण्यात आली आोे. 

• सदर सममतीच्या आजतागायत आठ बठैका झाल्या असनू सममतीच्या 
माध्यमातनु मोाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळ, मोाराषर औद्योचगक 
ववकास मोामींडळ, स्थाननक स्वराज्य सींस्था व सामानयक साींडपाणी 
प्रकक्रया यींत्रणा व इतर सींबींचधत यामध्ये समन्वय साधुन आवश्यक 
उपाययोजना कालबध्दपणे करण्यात येत आोेत. 
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• मा.मखु्य सचचव, मोाराषर िासन याींचे अध्यक्षतखेाली उच्चस्तरीय 

सममतीमार्फय त ननयममत आढावा घेण्यात येतो. 
• मा.राषरीय ोररत लवाद, पणेु व मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींचेकड ेसदर 

प्रकरण न्यायप्रववषठ आोे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

----------------- 
  
धाटाि (िा.रोहा, जज.रायगड) येथे विषारी िायूच ेप्रदषुण झाल्याबाबि 

  

(१६) * ३२४५० श्री.जयांि पाटील : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 
  

(१) धा्ाव (ता.रोोा, स्ज.रायगड) मोाराषर औद्योचगक ववकास मोामींडळ 
पररसरात ववववध रासायननक कीं पन्या काययरत असनू धा्ाव औद्योचगक 
पररसरातील मे.ददपक नायरे्, कर्फि स््ार, रवव केडीया र्फायनास्न्सक कीं पनी, 
स्पेक्रम त े डीआर्ी अचथया कीं पनीच्या रस्त्यालगत असलेल्या भमूमगत 
ग्ारामधून गडद वपवळया रींगाच्या ववषारी वायचू्या धुराचे डोंब बाोेर येत 
असल्याचे ददनाींक ४ मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदियनास आले, ोे खरे 
आोे काय, 
(२) तसेच, सींबींचधत ग्रामपींचायतीचे सरपींच व पदाचधकारी याींनी कीं पनीच्या 
रस्त्यालगत असलेल्या भमूमगत ग्ारातनू वपवळया गडद रींगाचे ववषारी 
वायचूे प्रदषुण ोोत असल्याचे कीं पनी प्रिासनाच्या ननदियनास आणले आोे, ोे 
ोी खरे आोे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन रासायननक 
कीं पन्याींनी प्रदवुषत ोोणाऱया वायचूे ननषकामसकरण करण्याच्यादृष्ीने तसेच 
पररसरातील नागररकाींच्या आरोग्याच्यादृष्ीने काययवाोी करुन दोषी 
कीं पन्याींववरुद्ध कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आोे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) ोे खरे आोे.  
(२) सदर बाब कीं पनी प्रिासनाच्या ननदियनास आणली, ोे खरे नाोी.  
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(३) सींबींचधत रासायननक कीं पन्यानी ोवा प्रदषूण ननयींत्रणासाठी डस््कलेक््र 
(घलुीकनाची प्रदषूण रोखन्यासाठी) तसेच स्क्रबीींग यींत्रणा (उत्पादन 
प्रकक्रयेदरम्यान ननमायण ोोणाऱया वायचुे ननषकािन/ननयींत्रण करण्यासाठी) 
तसेच जल प्रदषूण ननयींत्रणासाठी औद्योचगक साींडपाणी प्रकक्रया यींत्रणा 
(ई.्ी.पी.) बाबतची उपाययोजना केलेली आोे. 
 मींडळास प्राप्त अजायच्या अनषुींगाने सींयकु्त पाोणी केली असता दोषी 
आढळलेल्या उद्योगास प्रस्ताववत आदेि बजावण्यात आले असनू वयैस्क्तक 
सनुावणीअींती अींतररम आदेि बजावनू एक मदोन्याच्या आत योग्य ती 
उपाययोजना करण्याचे ननदेि ददले आोेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी.  

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

फुलांब्री (जज.औरांगाबाद) िालुक्याि स्िस्ि धान्य  
दिुानाांिर िारिाई िरण्याबाबि 

 (१७) * ३४४१५ श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण 
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रु्फलींब्री (स्ज.औरींगाबाद) तालकु्यात ननदियनास आलेल्या स्वस्त धान्य 
दकुानातील ताींदळाच्या काळाबाजाराच ेजाळे स्जल्ोाभर पसरले असल्याचे माोे 
मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आल,े ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, स्वस्त धान्य दकुानातील दकुानदार ोे धान्य जनतलेा 
ववतरीत न करता परराज्यात पाठववतात, ोे ोी खरे आोे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सींबींचधत दोषी 
स्वस्त धान्य दकुानदारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) ोे खरे नाोी.    
      तथावप, ददनाींक १९/४/२०१७ रोजी तोमसलदार, रु्फलींब्री याींच्या पथकाने 
ताींदळाच्या २४० गोण्या अवधै वाोतकु ोोत असल्याने पकडून सींबींचधत चालक 
व स्क्लनर याींचेववरुध्द गनु्ोा दाखल केला आोे. 
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(३) तोमसलदार, रु्फलींब्री याींच्या पथकाने ददनाींक १९/४/२०१७ रोजी अवधै 
वाोतकु ोोत असलेल्या २४० ताींदळाच्या गोण्या पकडल्यानींतर ०५ स्वतींत्र 
तपासणी पथके स्थापन केली. ददनाींक १७ व १८ एवप्रल, २०१७ रोजी िासकीय 
धान्य गोदाम रु्फलींब्री येथून धान्याची उचल केलेल्या १५ रास्तभाव दकुानाींची 
तपासणी करण्यात आली असनू सदर तपासणीमध्ये ०६ रास्तभाव 
दकुानदाराींकड े धान्य कमी आढळून आल्यामळेु स्जल्ोा परुवठा अचधकारी, 
औरींगाबाद याींच्या ददनाींक ३१/५/२०१७ रोजीच्या आदेिान्वये उक्त ०६ 
रास्तभाव दकुानाींचे परवाने ननलींबबत करण्यात आले आोेत. 
 इतर ०९ रास्तभाव दकुानदाराींकड ेधान्य आढळून आले तथावप त्याींच े
दकुानातील अमभलेखे अद्ययावत नसल्यामळेु सींबींचधत रास्तभाव दकुानदाराींना 
नो्ीस देवनू सनुावणी ठेवण्यात आली आोे. सनुावणीनींतर सदर प्रकरणी 
ननयमानसुार योग्य ती काययवाोी करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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

औरांगाबाद जजल्हयाि विधी विद्यापीठ उभारण्याबाबि 
  

(१८) * ३३४३१ श्री.विक्रम िाळे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २८८८६ ला ददनाांि 
२० माचय, २०१७ रोजी ददलले्या उत्िराच्या सांदभायि : सन्माननीय उच् च ि िांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काींचनवाडी (स्ज.औरींगाबाद) येथे ववधी ववद्यापीठ उभारण्याचे िासनाच्या 
ववचाराधीन आोे, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, ववचाराधीन बाबीींवरील िासनाचा अींनतम ननणयय झाला आोे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती काययवाोी 
केली वा करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) ोे खरे नाोी, 
 राषरीय ववधी ववद्यापीठ, औरींगाबाद स्थापन करण्यासाठी मौज े
करोडी, ता. स्ज. औरींगाबाद येथील िासकीय जमीन ग् क्र. २४ मधील २० 
ोे.आर. जमीन राषरीय ववधी ववद्यापीठ, औरींगाबाद ववद्यापीठास मोसलु व 
वन ववभागाच्या िासन ननणयय ददनाींक १६/०९/२०१० अन्वये मान्यता देण्यात 
आली आोे. सद्यस्स्थतीमध्ये राषरीय ववधी ववद्यापीठ, औरींगाबाद ोे 
तात्परुत्या स्वरुपात िासकीय बी.एड मोाववद्यालयाच्या इमारतीमध्ये     
सन २०१७-१८ पासनू सरुु ोोत आोे. 
 तथावप, राषरीय ववधी ववद्यापीठ, औरींगाबाद ोे बी.एड. 
मोाववद्यालयाऐवजी काींचनवाडी, औरींगाबाद येथे तात्परुत्या स्वरुपात सरुु 
करण्याची बाब िासनाच्या ववचाराधीन आोे. 
(२) नाोी. 
(३) या प्रकरणाची ससुाध्यता/व्यवोाययतचेी पडताळणी करुन अींनतम ननणयय 
घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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

िाघाळा (िा.पाथरी, जज.परभणी) येथील रास्िभाि  
दिुानाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

  

(१९) * ३३८४१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा 
आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाघाळा (ता.पाथरी, स्ज.परभणी) येथील रास्तभाव दकुानदाराने केलेल्या 
गरैप्रकाराची चौकिी करण्यासाठी नेमलेल्या चौकिी पथकाने सींगनमताने 
गरैप्रकारास पाठीिी घातले असल्याने सदरोू गरैप्रकाराची चौकिी करण्यात 
यावी अिी मागणी तथेील नागररकाींनी ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद व 
स्जल्ोाचधकारी, परभणी याींच्याकड े माोे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
केली आोे, ोे खरे आोे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सींबींचधत रास्तभाव 
दकुानदाराचा परवाना रद्द करुन दोषी अचधकाऱयाींची चौकिी करण्याबाबत 
कोणती काययवाोी केली वा करण्यात येत आोे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) ोोय. 
     ददनाींक २२/६/२०१७ रोजी तपासणी पथक रास्तभाव दकुानदाराला 
पाठीिी घालत असल्याबाबत तथेील नागररकाींचा अजय स्जल्ोाचधकारी, परभणी 
याींच्याकड ेप्राप्त झाला आोे. 
(२) त्यानसुार या प्रकरणी तोमसलदार, पाथरी याींचा अोवाल ववचारात घेऊन 
स्जल्ोा परुवठा अचधकारी, परभणी याींच्या ददनाींक १३/७/२०१७ च्या आदेिान्वये 
मौजे वाघाळा, तालकुा पाथरी, स्जल्ोा परभणी येथील रास्तभाव दकुानाचा 
परवाना रद्द करण्यात आला आोे. 
     सदर प्रकरणात तक्रारदाराच्या तक्रारीची दखल घेऊन ननयमाप्रमाणे 
काययवाोी पार पाडण्यात आली असल्याने कोणत्याोी अचधकाऱयावर कारवाई 
करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाोी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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

यििमाळ जजल््यािील अतिररक्ि माध्यशमि 
शशक्षिाांना िेिन देण्याबाबि 

  

(२०) * ३४१५० डॉ.सधुीर िाांबे : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ स्जल््यात सन २०१६-१७ या िकै्षणणक वषायत अनतररक्त 
ठरलेल्या माध्यममक मिक्षकाींना समायोजनानींतरोी त्याींचे वेतन ममळाल ेनाोी, 
ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, स्जल््यातील खाजगी मिक्षण सींस्थाींमधील १२४ माध्यममक 
मिक्षक अनतररक्त ठरले असनू १२४ पकैी १२ अनतररक्त मिक्षक अद्यापोी 
कोणत्याच िाळेत रुजू झाले नसनू गेल्या सोा मदोन्याींपासनू सदर मिक्षकाींना 
वेतन ममळाले नाोी, ोे ोी खरे आोे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सींबींचधत दोषी 
अचधकाऱयाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१) ोे खरे नाोी. 
(२) ोे खरे नाोी.  
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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

 

सोलापूर विद्यापीठास पुण्यश्लोि अदहल्यादेिी होळिर  
याांच ेनाि देण्याबाबि 

 (२१) * ३१८६२ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापरू ववद्यापीठास पणु्यश्लोक अदोल्यादेवी ोोळकर याींचे नाव 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करुन सादर करण्यात यावा असे ननदेि ददनाींक 
२६ मे, २०१६ रोजी िासनस्तरावर झालेल्या बठैकीत मा.मखु्यमींत्री याींनी ददले 
आोेत, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ननदेिानसुार िासनास प्रस्ताव प्राप्त झाला 
आोे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सोलापरू 
ववद्यापीठास पणु्यश्लोक अदोल्यादेवी ोोळकर याींचे नाव देण्याबाबत कोणती 
काययवाोी केली वा करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) ोोय, ोे खरे आोे. 
(२) नाोी.  
     सोलापरू ववद्यापीठाच्या नामववस्ताराबाबत ववववध सींघ्ना व राजकीय 
पक्ष याींच्याकडून प्राप्त झालेली ननवेदने/पत्र े ददनाींक २३/०५/२०१७ च्या 
व्यवस्थापन पररषदेच्या बठैकीत ववचाराथय ठेवण्यात आली ोोती. भववषयात 
जातीय तढे ननमायण ोोऊन ववद्यापीठाच्या ननकोप ववकासाला अडथळा 
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ननमायण ोोऊ नये यासाठी सोलापरू ववद्यापीठाच े नाव सोलापरू ववद्यापीठच 
राोील असा पवूी सवायनमुत े घेण्यात आलेला ननणयय कायम ठेवण्याबाबत 
ववद्यापीठाने कळववले आोे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

----------------- 
राज्यािील शशक्षण विभागािील गैरव्यिहाराची  

चौिशी िरण्याबाबि 
 (२२) * ३४३९० श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मिक्षण ववभागातील अचधकाऱयाींिी तातडीने सींपकायत 
राोण्याकररता मिक्षण ववभागाने सरुु केलेल्या १२० पकैी ९७ स्व्ोडीओ 
कॉन्र्फरन्स कें दे्र बींद असल्याचे माोे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदियनास आल,े ोे खरे आोे काय, 
(२) तसेच राज्यातील िाळाींमध्ये ई-लननांगसाठी खरेदी करण्यात आलले्या 
सादोत्याींमध्ये गरैव्यवोार झाला असनू उपलब्ध असलेले सादोत्य उपयोगात 
आणल ेजात नसल्याचेोी ननदियनास आल,े ोे ोी खरे आोे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आोे काय, चौकिीत 
काय आढळून आल ेव तद्नसुार बींद पडलेली स्व्ोडीओ कॉन्र्फरन्स कें दे्र सरुु 
करण्यासाठी तसेच ई-लननांग सादोत्य गरैव्यवोाराची चौकिी करण्यासाठी 
कोणती काययवाोी केली वा करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) ोोय. 
(२) ोे खरे नाोी. 
(३) स्व्ोडीओ कॉन्र्फरन्स कें दे्र सरुु करण्यासाठी आवश्यक मनषुयबळ उपलब्ध 
करुन घेण्याची काययवाोी सरुु आोे. ई-लननांग सादोत्य खरेदीत गरैव्यवोार 
झाल्याचे ननदियनास आलेले नसल्यामळेु चौकिी करण्याचा प्रश्न उद्् ावत 
नाोी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

----------------- 
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जजल्हा पररषदेिील पूिय िस्िीशाळा शशक्षिाांना/तनमशशक्षिाांना 

टीईटीमधनू िगळण्याबाबि 
  

(२३) * ३२२६९ श्री.िवपल पाटील : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २८५१६ ला ददनाांि 
१ एवप्रल, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्जल्ोा पररषदाींच्या सेवेत कायम झालेल्या वस्तीिाळा 
मिक्षकाींना/ननममिक्षकाींना ्ीई्ीमधून वगळण्याबाबत राज्य िासनाने कें द्र 
िासनाला मिर्फारस केली आोे, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, या मिर्फारिीींमध्ये काोी त्रु् ी रादोल्यामळेु कें द्राकडून यास 
मींजुरी ममळाली नाोी, ोे ोी खरे आोे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती काययवाोी 
केली वा करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) ोोय, ोे खरे आोे. 
(२) कें द्र िासनाने यावर अद्याप ननणयय घेतलेला नाोी, ोे खरे आोे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

----------------- 
मुांबई विद्यापीठाने अभ्यासक्रमाांसाठी परीक्षा शुल्िाि िाढ िेल्याबाबि 

  

(२४) * ३२६०९ श्रीमिी हुस्नबान ू खशलफे, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगिाप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठाने येत्या िकै्षणणक वषायत ववद्यार्थयाांवर १०० ्क्के 
परीक्षा िलु्कवाढ प्रस्ताववत केली असनू पदवी, पदव्यतु्तर, एम.कर्फल, पीएचडी 
अिा सवय अ्यासक्रमाींसाठी ोी परीक्षा िलु्कवाढ लाग ू ोोणार आोे, ोे खरे 
आोे काय, 
(२) असल्यास, ववद्यापीठाच्या या प्रस्ताववत परीक्षा िलु्कवाढीला ववद्याथी व 
ववद्याथी सींघ्ना याींनी ववरोध केला आोे, ोे ोी खरे आोे काय, 
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(३) असल्यास उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर परीक्षा 
िलु्कवाढीच्या ननणययाचा रे्फरववचार करण्याबाबत कोणती काययवाोी केली वा 
करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) ोोय, ोे खरे आोे. 
(२) ववद्याथी सींघ्नेचे कोणतोेी ननवेदन ववद्यापीठास प्राप्त झालेले नाोी. 
(३) ववद्यापीठामध्ये मिक्षकाींकडून ववववध परीक्षाववषयक कामे करुन घेतली 
जातात. ोी कामे त्याींना त्याींची ननयममत मिक्षणववषयक कामे करुन 
अनतररक्तररत्या करावी लागतात. यासाठी त्याींना मानधन व येण्या-जाण्याच्या 
खचायची प्रनतपतुी केली जात.े गेल्या १६ वषायत या ननयमात सधुारणा करण्यात 
आलेली नाोी. सवय मिक्षक सवींगायतनू मानधन व प्रवास खचय यामध्ये वाढ 
करण्याची मागणी वारींवार करण्यात येत असल्यामळेु यावर ववचारववननमय 
करण्यासाठी सवय अचधषठात्याींची सममती ननयकु्त करुन सममतीच्या 
मिर्फारिीनसुार ववववध प्राचधकरणाींमध्ये तपमिलवार चचाय ोोऊन सदर वाढ 
मान्य करण्यात आली आोे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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

राज्यािील प्रमुख ि धाशमयिदृष्ट्टया महत्िाच्या नद्या  
प्रदषुणमुक्ि िरण्याबाबि 

  

(२५) * ३१३३७ डॉ.अपिूय दहरे, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय पयायिरण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्रीय प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाने देिातील २९ राज्ये आणण ६ कें द्र िामसत 
प्रदेिातील नद्याींच्या केलेल्या सवेक्षणातनू मोाराषरातील सवायचधक नद्याींच े
भववतव्य धोक्यात असल्याचा इिारा ददनाींक १८ जानेवारी, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास देण्यात आला असनू प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाच्या प्रकामित 
सवेक्षण अोवालात मोाराषरातील प्रमखु तसेच मोत्वाच्या ४९ नद्या ‘‘अत्यींत 
प्रदवूषत’’ असनू त्यात गोदावरी, तापी, चगरणा इत्यादी नद्याींचा समावेि आोे, 
ोे खरे आोे काय, 
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(२) असल्यास, ग्रामीण भागातनूच नव्ोे तर तालकुा आणण िोरातनू सधु्दा 
साींडपाणी नद्याींमध्ये सोडले जात,े त्यामळेु नद्या प्रदवूषत ोोत असल्याचे 
ननषकषय अोवालात नोंदववण्यात आले तसेच साींडपाणी, उद्योग आणण कृवष ोे 
नतन् ोी घ्क नद्याींच्या प्रदषुणासाठी कारणीभतू असनू त्यामळेु नद्याींमधील 
प्राणवायचूी मात्रा ददवसेंददवस कमी ोोत असल्याचेोी सवेक्षणातनू ननदियनास 
आल,े ोे ोी खरे आोे काय, 
(३) असल्यास, मोाराषरासारख्या प्रगत राज्यातील सवायचधक नद्या प्रदवूषत 
असणे, ोे पयायवरणाच्या आणण नागररकाींच्या आरोग्याच्यादृष्ीने गींभीर असनू 
यावर उपाय न िोधल्यास तसेच या नद्या प्रदषुणमकु्त न केल्यास 
नागररकाींचे भववतव्य धोक्यात येव ू िकत,े असा इिारा पयायवरण तज्ञाींनी 
ददला आोे, ोे ोी खरे आोे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन मोाराषरातील 
धाममयकदृष्या मोत्वाच्या अिा गोदावरी, चींद्रभागा व अन्य सवयच प्रमखु व 
अत्यींत प्रदवूषत अिा शे्रणीतील नद्या प्रदषुणमकु्त करण्यासाठी कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आोे तसेच त्याचे सवयसाधारण स्वरुप 
काय आोे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) व (२) कें द्रीय प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने सन २००९ 
त े सन २०१२ या कालावधीतील मोाराषरातील नद्याींच्या जल गणुवत्ता 
ननकालावर आधाररत ४९ प्रदवूषत नद्याींच ेपटे्ट माचय २०१५ मध्ये जादोर केले.  
     नदी पट्टयाींतील जल गणुवत्ततेील जवैवक ऑस्क्सजनची मागणी    
(बी. ओ. डी.) ोा घ्क ककमान ३ ममलीगँ्रम/ली्र पेक्षा जास्त आढळून 
आलेल्या पट्टयाींचा समावेि प्रदवूषत पट्टयात करण्यात आलेला आोे.  
(३) व (४) राज्यातील नद्याींच्या सवेक्षणावरुन ४९ प्रदवूषत पटे्ट आढळून आले 
आोेत व त्यावरील प्रदषूण कमी करण्यासाठी पढुील प्रमाणे उपाय योजना 
करण्यात येत आोेत. 
अ) राषरीय नदी कृती योजना व राज्य नदी कृती योजना राबववण्यात येत 

आोे. 
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ब) प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने उदयोगाींना ववनाप्रकक्रया साींडपाण्याचा ववसगय 

करण्यास बींदी घातलेली असनू उदयोगातनू ननममयत ोोणाऱ या साींडपाण्यावर 
प्रकक्रया करून प्रकक्रयाकृत साींडपाणी बाोेर सोडण्याचे ननदेि ददलेले आोेत. 

क) राज्यातील मोानगरपामलका व नगरपामलका याींना साींडपाणी व नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत सचूना देण्यात आलले्या आोेत. 

ड) सद्यस्स्थतीत ४९ पट्टयाींपकैी १३ पटे्ट प्रदवूषत पटे्ट म्ोणून गणले जात 
नाोी.  

इ) राज्यात ददनाींक १२ ऑगस््, २०१६ च्या िासन ननणययान्वये नमामम 
चींद्रभागा प्राचधकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आोे. 

(५) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 
----------------- 

  
मौजे खराबिाडी (िा.खेड, जज.पुणे) येथील अक्षया अलॉय 

िारखान्यामुळे िायू प्रदषुण झाल्याबाबि 
  

(२६) * ३२६६७ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे खराबवाडी (ता.खडे, स्ज.पणेु) येथील अल्यमुमननयम व वपतळापासनू 
वस्त ू ननमायण करणाऱया अक्षया अलॉय प्रा.मल. कीं पनीच्या कारखान्यातनू 
दवूषत वाय ू व धूर बाोेर सोडल्याचे माोे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदियनास आल,े ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, दवूषत वाय ूव धूरामळेु नागररकाींच्या जीववतास धोका ननमायण 
झाल्याने तोमसलदार खेड याींनी जा.क्र.कावव/र्फौजदारी/१०१५/२०१६ अन्वये 
प्रादेमिक अचधकारी, प्रदषुण ननयींत्रण मोामींडळ, वाकडवेाडी, पणेु याींना     
माोे जुल,ै २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तक्रार केली, ोे ोी खरे आोे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती काययवाोी 
केली वा करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) व (२) ोे खरे आोे. 
(३) मींडळाच्या अचधकाऱयाींच्या पाोाणी दरम्यान, उदयोगाच्या प्रकक्रयेमधून 
काोी प्रमाणात धूर ननमायण ोोऊन उद्योगाच्या िडेमध्ये पसरल्याचे 
ददसल्याने, मींडळाने ददनाींक १२/०८/२०१६ रोजी समजपत्र ददले. तसेच, 
उदयोगाच्या प्रकक्रयेमधून ननमायण ोोणारा धूर बाोेर जाऊ न देण्याबाबत 
ददनाींक २४/०४/२०१७ रोजी उदयोगास अींतररम आदेि ददले. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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

भांडारा जजल््यािील िैनगांगा नदीच ेपाणी दवुषि झाल्याबाबि 
 (२७) * ३३३०० श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा स्जल््यातील वनैगींगा नदीच्या दवुषत पाण्यामळेु समुारे ददड लक्ष 
नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आले असनू नागनदीचे घाण पाणी याच नदीत 
ममचश्रत ोोत असल्यामळेु तसेच इकॉननयया वनस्पतीमळेु नदीकाठी गाळ 
साचला असल्याचे माोे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आल े
आोे, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, नदीकाठावरील बऱ याच गावाींमध्ये जलिधु्दीकरण सयींत्र 
नसल्याने नागररकाींना अिधु्द पाणी प्यावे लागत असल् यामळेु नागररकाींच्या 
स्जवीतास धोका ननमायण झाला असनू याबाबत नागररकाींनी व स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी सींबींचधत ववभाग व स्जल्ोाचधकारी याींना तक्रार केली आोे, ोे 
ोी खरे आोे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती काययवाोी 
केली वा करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  

श्री. रामदास िदम : (१) वनैगींगा नदीकाठावरील भींडारा व पवनी 
नगरपामलकेचे घरगतुी साींडपाणी तसेच नाग नदीतील साींडपाणीोी वनैगींगा 
नदीत ममसळत असल्याने वनैगींगा नदीच्या पात्रात काोी प्रमाणात इकॉननयया 
या वनस्पतीची वाढ झालेली आोे ोी वस्तसु्स्थती आोे. तथावप, स्जल्ोा 
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आरोग्य अचधकारी, स्जल्ोा परीषद, भींडारा याींनी सदर नदीकाठावरील 
गावाींमध्ये माोे एवप्रल, २०१७ त े जून, २०१७ पयांत कोणत्याोी आजाराच्या 
साथीचा उदे्रक झाला नसल्याचे कळववलेले आोे. 
(२) व (३) काययकारी अमभयींता, ग्रामीण पाणीपरुवठा, स्जल्ोा पररषद, भींडारा 
याींनी खालीलप्रमाणे कळववल्यानसूार, 
• वनैगींगा नदी काठावरील गावाींमध्ये सद्यस्स्थतीत उपलब्ध असणाऱया 

वव ींधन व साध्या ववोीरीींचा उपयोग पाणी िधु्द करण्याची प्रकक्रया करुन 
(स्ब्लचचींग पावडरद्वारे) वपण्याच्या पाण्याकररता करण्यात येत असल्याच े
कळववले आोे.  

• उपरोक्त पररसरात िधु्द पाणी उपलब्ध ोोण्यासाठी ५० गावाींमध्ये 
जलिधु्दीकरण सयींत्र बसववण्याकररता मींजूरी प्राप्त झालेली आोे.  

(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 
----------------- 

 

राज्यािील शासिीय रुग्णालयाांमध्ये जेनेररि औषधे  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(२८) * ३२२१६ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपस े: िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
२६९०० ला ददनाांि ९ माचय, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि : 
सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील जेनेररक औषधाींची कें दे्र अचधकाचधक सींख्येने सरुु करण्याच े
िासनाच्या ववचाराधीन असल्याचे माोे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदियनास आल,े ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन जेनेररक औषधे 
मधुमेो, हृदयववकार, कॅन्सर इत्यादी ववकाराींवर उपयकु्त असल्याने त्याचा 
सवयसामान्याींना उपयोग ोोण्याच्यादृष्ीने ववववध रुग्णालयाींमध्ये जेनेररक 
औषधे उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती काययवाोी केली वा करण्यात येत 
आोे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) ोे खरे आोे. 
(२) अन्न व औषध प्रिासनाकड ेप्राप्त ोोणा-या “जन औषधी स््ोअसय” च्या 
परवाना मींजुरीसाठीच्या अजायचा प्राधान्याने ननप्ारा करण्याच्या सचूना सवय 
क्षेबत्रय कायायलयाींना देण्यात आल्या आोेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाोी.  

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

रहाटणी (जज.पुणे) येथे िुल्फी खाल्याने बबषबाधा झाल्याबाबि 
  

(२९) * ३२१४३ अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रोा्णी (स्ज.पणेु) येथ ेलग्न समारींभात ददनाींक २१ मे, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास कुल्र्फी खाल्याने ५३ नागररकाींना बबषबाधा झाली, ोे खरे आोे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आोे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार कुल्र्फी उत्पादनावर कारवाई करुन ववषबाधाच े
प्रकार रोखण्याबाबत कोणती काययवाोी केली वा करण्यात येत आोे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ?  
  
श्री. धगरीश बापट : (१) ोे अींितः खरे आोे. 
(२) िासनाने सदर प्रकरणी चौकिी केली असनू चौकिी दरम्यान सदरचा 
व्यावसानयक ववनापरवाना व्यवसाय करताना आढळून आला. त्यामळेु 
त्याींचेवर अन्न सरुक्षा व मानके कायद्यानसुार कारवाई केली असनू वाकड 
पोलीस ठाण्यात ददनाींक २२/०५/२०१७ रोजी गनु्ोाोी दाखल करण्यात आला 
आोे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

----------------- 
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राज्यािील रात्रशाळाांमधील शशक्षिाांच्या सेिा समाप्ि 

 िरण्याचा तनणयय रद्द िरण्याबाबि 
  

(३०) * ३३४५९ अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
  

(१) िासनाने ददनाींक १४ मे, २०१७ रोजी रात्रिाळा सींदभायत ननगयममत केलले्या 
िासन ननणययामळेु १०१० मिक्षकाींच्या व ३४८ मिक्षकेतर कमयचाऱयाींच्या सेवा 
समाप्त केल्याच ेददनाींक १५ मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदियनास आले 
असनू सदरच्या िासन ननणययास राज्यातील मिक्षक सींघ्नाींनी प्रखर ववरोध 
करुन, त्याच ददविी म्ोणजेच ददनाींक १५ मे, २०१७ रोजी मींत्रालयासमोर 
आींदोलन करुन िासनाचे लक्ष वेधले आोे, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, मासमु या स्वयींसेवी सींस्थेमार्फय त, रात्रिाळाींना मदत करणारी 
योजना प्रधान सचचव, िालेय मिक्षण ववभाग याींच्याकड ेसादर केली असता, 
“रात्रिाळाींना मदत नको, तर त्या किा बींद करता येतील याची योजना सादर 
करा” असे सींस्थेच्या पदाचधकाऱयाींना प्रधान सचचव, िालेय मिक्षण ववभाग 
याींनी साींचगतल्याच ेननदियनास आले आोे, ोे ोी खरे आोे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन राज्यातील मिक्षक, 
मिक्षकेतर कमयचारी व मिक्षक सदस्याींचा ववरोध लक्षात घेऊन सदरचा िासन 
ननणयय रद्द करण्याबाबत कोणती काययवाोी केली वा करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आोेत ? 
 
श्री. विनोद िािड े: (१) ोे खरे नाोी. 
(२) ोे खरे नाोी. 
(३) सदर िासन ननणययाच्या अनषुींगाने मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे रर् 
याचचका क्र.१५४१/२०१७ अन्वये मदु्दा उपस्स्थत करण्यात आला ोोता. सदर 
िासन ननणययान्वये िासनाने घेतलेली भमूमका योग्य असल्याबाबत ननणयय 
मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक १६/०६/२०१७ रोजी ददला आोे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

----------------- 
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गडचाांदरू (िा.िोरपना, जज.चांद्रपूर) येथे क्रीडा सांिुल उभारण्याबाबि 

  

(३१) * ३२७५४ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडचाींदरू, (ता.कोरपना, स्ज.चींद्रपरू) येथे ववववध खेळाींना प्रोत्साोन 
देण्यासाठी लागणारे क्रीडा सींकुल नसल्याचे माोे जून, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदियनास आले आोे, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, क्रीडा सींकुलाअभावी अनेक ोोतकरु व प्रनतभावींत खेळाडूींना 
आपल्या क्रीडा क्षते्राचा सराव ननयममतपणे करता येत नसल्याने स्थाननक 
नागररकाींनी क्रीडा सींकुल उभारण्यात यावे अिी मागणी िासनाकड ेकेली आोे, 
ोे ोी खरे आोे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन उक्त मागणीच्या 
अनषुींगाने सदरोू दठकाणी क्रीडा सींकुल उभारण्याबाबत कोणती काययवाोी केली 
वा करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१) नाोी. 
 एका तालकु्यात एक क्रीडा सींकुल या धोरणानसुार कोरपना 
तालकु्यामध्ये मौजे थोप्ाळा येथील सव्ोे नीं. ११६/१२.०० ोे.आर जागेत 
तालकुा क्रीडा सींकुल उभारण्यात येत आोे. 
(२) नाोी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

तथावप, कोरपना क्रीडा सींकुल बाींधकामासाठी ्प्या्प्याने रुपये 
१००.०० लक्ष ननधी ववतरीत करण्यात आलेले आोे. 

सदर ननधीतनू सींरक्षण मभींत, मदैान समपातळीकरण, बोअरवेल या 
सवुवधा पणुय झालेले आोे. सदर कामावर रुपये १७.०० लक्ष खचय करण्यात 
आला असनु सींकुल सममतीकड े रुपये ८३.०० लक्ष ननधी मिल्लक आोे. 
यामध्ये ववववध मदैान,े कायायलयीन इमारत, रु्फ्बॉल मदैान, बास्के्बॉल 
को य्, २०० मी. धावनपथ, इ. क्रीडा सवुवधाचे बाींधकाम प्रगतीपथावर असनु 
बाींधकाम पणुय ोोताच क्रीडा सींकुल खेळाडुींसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
(४) प्रश्नच उद्् ावत नाोी. 

----------------- 
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राज्याि स्थलाांिरामुळे मुले शाळेि जाि नसल्याबाबि 

(३२) * ३४२९६ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिल,े 
श्री.सतुनल िटिरे, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पररस्स्थतीमळेु वेगवेगळ्या कारणाींनी स्थलाींतर करणारी ६ त े१४ 
वयोग्ाींतील २ को्ीींपके्षा जास्त मलेु कायद्याची पणूयपणे अींमलबजावणी ोोत 
नसल्याने मिक्षणाच्या प्रवाोात येऊ िकली नसनू प्नोंदणी पींधरवडा 
मोदोमेत स्थलाींतररत मलुाींची नावे िाळेत दाखल झाली परींत ू िासनाच्या 
दलुयक्षामळेु त्याींची िाळेतील ननयममत उपस्स्थती कमी झाली आोे, ोे खरे आोे 
काय, 
(२) तसेच बालाघा्, मेळघा्, डोंगरी भाग आणण आददवासी पाड्याींवर 
अजूनोी वस्तीपासनू १० ककलोमी्रपयांत उच्च प्राथममक िाळा नसल् याने, 
त्या िाळाींना परेुिा आणण सवुवधायकु्त इमारती नसल् याचे तसेच ग्रामीण 
आणण दगुयम भागातील ९० ्क्के िाळाींमध्ये वीज आणण वपण्याचे पाणी 
उपलब्ध नसल्याचे ननदियनास आले आोे, ोे ोी खरे आोे काय, 
(३) असल्यास, एका पाोणीनसुार १०० ्क्के प्नोंदणीचे उदद्दष् काोी 
प्रमाणात पाळले जात असनू काोी मलेु केवळ ोजेरी प्ावरच ददसतात पण 
िाळेत प्रत्यक्ष गरैोजर असल्यामळेु कारणे न दाखवता इतर आचथयक 
कारणास्तव या मलुाींची सरायस उपस्स्थती दाखवण्यात येत ेआणण कधीोी ोजर 
नसलेली मलेु पढेु पढुील इयत्तते जातात, पररणामतः ग्रामीण भागातील 
आठव्या इयत्तते मिकणाऱया ७० ्क्के ववद्यार्थयाांना मलदोता वाचता, बेरीज 
वजाबाकी कक्रयाोी करता येत नाोी, ोे खरे आोे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर िाळाींचा व 
ववद्यार्थयाांचा िकै्षणणक दजाय उींचावण्याबाबत कोणती काययवाोी केली वा 
करण्यात येत आोे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
 
 

श्री. विनोद िािड े: (१), (२) व (३) नाोी. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

----------------- 
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बीड जजल्हा पररषद शाळेिील मुलाांना गणिेश िाटप िरण्याबाबि 

  

(३३) * ३३३३९ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
  

(१) बीड स्जल्ोा पररषद िाळेतील इयत्ता १ त े८ वी पयांतच्या ववद्यार्थयाांना 
मोर्फत गणवेि उपक्रमाींतगयत गणवेिाऐवजी त्याींच्या बँक खात्यावर गणवेि 
खरेदीसाठी रुपये ४००/- देण्याचे आदेि िासनाने जारी केले आोे, ोे खरे आोे 
काय, 
(२) असल्यास, मोर्फत परुवला जाणारा गणवेि रुपये ४००/- आणण राषरीयकृत 
बँकेत खात े उघडण्यासाठी रुपये ५००/- भरावे लागत असनू सदरील िासन 
ननणययाववरोधात बीड स्जल्ोा मिक्षण सममतीने ववरोध केला असनु तसा 
ठरावोी घेतला आोे, ोे ोी खरे आोे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती काययवाोी 
केली वा करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१) ोे खरे आोे. 
(२) व (३) ददनाींक ०५/१२/२०१६ च्या िासन ननणययान्वये सवय मिक्षा 
अमभयानाींतगयत मोर्फत गणवेि वा्प योजनेच्या लाभाचे ोस्ताींतरण रोख 
स्वरुपात लाभार्थयाांच्या थे् बँक खात्यात करण्याबाबत ननणयय घेतला असनू 
सदर ननणययाची अींमलबजावणी सरुु आोे. तथावप, बीड स्जल्ोा मिक्षण 
सममतीने याववरोधात ठराव घेतला असला तरी, प्रस्ततु िासन ननणययाप्रमाणे 
काययवाोी करणे क्रमप्राप्त असल्याने त्यानसुार काययवाोी करण्यात येत आोे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

----------------- 
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राज्यािील उपविभागीय प्रयोगशाळेिील िां त्राटी  

िमयचाऱयाांना िायम िरण्याबाबि 
  

(३४) * ३१३२१ श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सतुनल िटिरे, श्री.जयिांिराि जाधि : सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ददनाींक १ मे, २०१३ रोजी राज्यातील सवय सावयजननक वपण्याच्या 
पाण्याच्या स्त्रोताींची तपासणी करण्यासाठी तालकुास्तरावर १३८ नवीन 
उपववभागीय प्रयोगिाळा स्थापन करण्याचा ननणयय झाला असनू         
सन २०१२-२०१३ त ेमाचय, २०१५ पयांत प्रयोगिाळेत काम करणाऱया रसायनी, 
अनजुैववक तींत्रज्ञ, प्रयोगिाळा सोाय्यक आणण मदतनीस याींना ११ 
मदोन्यासाठी ननयकु्ती देण्यात येत ोोती, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, माोे एवप्रल, २०१५ नींतर प्रयोगिाळेत काम करणाऱया कीं त्रा्ी 
कमयचाऱयाींना ५ व ६ मदोने अिा दोन ्प्प्यामध्ये तीन ददवसाींचा ताींबत्रक खींड 
देवनू ननयकु्ती देण्यात येत आोे, ोे ोी खरे आोे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील उपववभागीय प्रयोगिाळेत काम करणाऱया समुारे 
९०० ोून अचधक कमयचाऱयाींनी आवश्यक िकै्षणणक अोयता, प्रमिक्षण व अनभुव 
घेतलेला असताना त्याींच्या ननयकु्तीबाबत िासन अन्याय करीत आोे, ोे खरे 
आोे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती काययवाोी 
केली वा करण्यात येत आोे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ोे खरे आोे.  
     पाणीपरुवठा व स्वच्छता ववभागाच्या िासन ननणयय क्र.डब्लकु्यएूम-
२०१०/प्र.क्र.९५/पाप-ु१२, ददनाींक ०३/०३/२०१२ नसुार ९९ व िासन ननणयय 
क्र.डब्लकु्यएूम-२०१२/प्र.क्र.१८८/पाप-ु१२, ददनाींक २६/११/२०१२ नसुार ३९ अश्या 
एकूण १३८ उपववभागीय प्रयोगिाळा स्थापन करण्यात आल्या आोेत. प्रत्येक 
उपववभागीय प्रयोगिाळेमध्ये काम करणाऱया रसायनी, अनजुैववक तींत्रज्ञ, 
प्रयोगिाळा सोाय्यक आणण मदतनीस याींना ११ मदोन्यासाठी ननयकु्ती 
देण्यात येत ोोत्या. 
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     पाणीपरुवठा व स्वच्छता ववभागाच्या िासन ननणयय क्र.डब्लकु्यएूम-
२०१४/प्र.क्र.०८/पाप-ु१२, ददनाींक १८/१२/२०१४ नसुार सावयजननक आरोग्य 
ववभागाने सवय उपववभागीय प्रयोगिाळा भजूल सवेक्षण आणण ववकास यींत्रणा 
याींच्याकड ेददनाींक ३१/०३/२०१५ रोजी ोस्ताींतररत केल्या आोेत. 
(२) ोे खरे आोे. 
     पाणीपरुवठा व स्वच्छता ववभागाच्या िासन ननणयय क्र.डब्लकु्यएूम-
२०१४/प्र.क्र.५९/पाप-ु१२, ददनाींक २३/०२/२०१५ नसुार कीं त्रा्ी पध्दतीने 
भरावयाच्या कमयचा-याींना सींबींचधताींसोबत करारनामा करून ६ व ५ मदोने या 
प्रमाणे दोन ्प्प्यात कायायलयीन ३ ददवसाींचा ताींबत्रक खींड देवनू ११ 
मदोन्याींसाठी कीं त्रा्ी पध्दतीने ननयकु्ती देण्यात येत.े 
(३) ोे खरे नाोी. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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

आगाशी-िुां भारिाडा (जज.पालघर) येथे रॉिेलचा िाळाबाजार झाल्याबाबि 
  

(३५) * ३४००३ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण 
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आगािी-कुीं भारवाडा (स्ज.पालघर) येथील रास्तभाव दकुानावर ४९०० मल्र 
रॉकेलचा साठा जप्त केल्याचे माोे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदियनास आले असनू सदर साठा काळया बाजाराने ववकताना दकुानदाराला 
अ्क करण्यात आली आोे, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन उक्त दकुानाचा परवाना 
रद्द करण्याबाबत कोणती काययवाोी केली वा करण्यात येत आोे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ?  
  

श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) मौजे आगािी कुीं भारवाडा, ता.वसई, 
स्ज.पालघर येथील ककरकोळ केरोमसन परवानाधारकाववरुध्द ददनाींक १२/६/२०१७ 
रोजी प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने परुवठा ननररक्षक, वसई याींनी 
तपासणी केली असता सदर दकुानामध्ये ४९६० मल्र केरोमसनचा साठा 
आढळून आला. चौकिीअींती सदर परवानाधारकान े माोे माचय, एवप्रल व    
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मे, २०१७ या मदोन्याचे केरोमसन मिधापबत्रकाधारकाींना ववतररत न करता 
दकुानात साठा करुन ठेवले व त्याबाबतची मादोती तोसील कायायलयास 
ददलेली नसल्याचे ननदियनास आले. 
  सदर परवानाधारकाववरुध्द ददनाींक १३/६/२०१७ रोजी जीवनावश्यक 
वस्त ू अचधननयम, १९५५ चे कलम ३ मधील मोाराषर अनसुचूचत वस्त ू
ककरकोळ ववके्रता आदेि, १९७९ तसेच मोाराषर केरोमसन डडलसय परवाना 
आदेि, १९६६ अन्वये अनायळा पोलीस स््ेिनमध्ये गनु्ोा नीं. II६/१७ गनु्ोा 
दाखल करण्यात आला आोे. 
  स्जल्ोा परुवठा अचधकारी, पालघर याींनी ददनाींक २५/७/२०१७ च्या 
आदेिान्वये सदर परवाना रद्द केला आोे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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

राज्याि उच्च ि िांत्रशशक्षण विभागाने तनयमबा्यररत्या शशक्षण 
सांस्थाांच्या महाविद्यालयाांना मान्यता दिल्याबाबत 

  

(३६) * ३१६६७ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सतुनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिल,े श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन 
डािखरे : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात उच्च व तींत्रमिक्षण ववभागाने ननयमबा्यररत्या सन २०१६-१७ 
या िकै्षणणक वषायसाठी १३ मिक्षण सींस्थाींच्या मोाववद्यालयाींना मान्यता 
ददल्याच ेमाोे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले आोे, ोे 
खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, बोृत आराखड्यात मोाववद्यालयाींसाठी बब ींद ु उपलब्ध नसणे, 
मोाववद्यालयाींसाठी आवश्यक सोई सवुवधाींमध्ये कमतरता असणे, 
कागदपत्राींमध्ये त्रु् ी असणे, प्रस्ताव नसतानाोी मींजरुी देणे अिा ववववध 
कारणास्तव अचधकाऱयाींनी ववरोध केला असतानाोी मोाववद्यालयाींना परवानगी 
देण्यात आली आोे, ोे ोी खरे आोे काय, 
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(३) असल्यास, सींबींचधत मोाववद्यालयाींची मान्यता रद्द करुन 
ननयमबा्यररत्या मान्यता देणाऱया अचधकाऱयाींववरुध्द कारवाई करण्याची 
मागणी लोकप्रनतननधीींनी माोे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
मा.मखु्यमींत्री, मखु्य सचचव, सचचव, उच्च व तींत्रमिक्षण याींच्याकड ेकेली आोे, 
ोे खरे आोे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती काययवाोी 
केली वा करण्यात येत आोे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१) नाोी. 
(२) व (३) मोाराषर ववद्यापीठ अचधननयम १९९४ कलम ८२(५) मधील 
परींतकुामध्ये नमदु केल्याप्रमाणे अपवादात्मक प्रकरणाींमध्ये काोी दठकाणी 
अस्स्तत्वात असणारी मोानगरे लक्षात घेता, तसेच या मोानगराचा ोोणारा 
झपाट्याने ववकास, वाढललेी लोकसींख्या व त्याची गरज लक्षात घेऊन या 
भागात िकै्षणणक सींस्थाींची असणारी गरज पोाता, तसेच ग्रामीण भागाींमध्ये 
िकै्षणणक दृषट्या मागासलेला तालकुा दगुयम व डोंगराळ भाग लक्षात घेऊन 
तसेच, मोाववद्यालयीन मिक्षणात ढोबळ प्सींख्या प्रमाण राषरीय 
सरासरीपेक्षा कमी असल्याने लेखी कारणे नमदु करुन िासनाने 
स्वेच्छाचधकारानसुार ददनाींक ५/८/२०१६ अन्वये १३ मोाववद्यालयाींना िकै्षणणक 
वषय २०१६-१७ करीता मान्यता प्रदान केलेली आोे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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

 

राज्याि डोंगराळ, आददिासी ि अल्पसांखयाांि भागािील खाजगी 
व्यिस्थापनाच्या शाळेि शशक्षि अतिररक्ि झाल्याबाबि 

 

 (३७) * ३३७५३ श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड े: सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात डोंगराळ, आददवासी, अल्पसींख्याींक भागातील िाळेत अनेक 
मिक्षक ववद्याथी सींख्येअभावी अनतररक्त झाले असल्याने ददनाींक २ रे्फब्रवुारी 
२००९ च्या िासन आदेिाने वगय व तकुड्या द्कवण्यास ववद्याथी सींख्येत 
सवलत ददली आोे, ोे खरे आोे काय, 
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(२) असल्यास, सन २०१३-१४ च्या सींचमान्यतपेासनू पढुील सींच मान्यतमेध्ये 
सदर आदेिाची अींमलबजावणी करणे प्रलींबबत आोे, ोे ोी खरे आोे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सींचमान्यता 
सधुारण्याबाबत कोणती काययवाोी केली वा करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े : (१), (२), (३) व (४) ददनाींक २८/०८/२०१५ च्या िासन 
ननणययानसुार याबाबतच े यापवूीचे सवय िासन ननणयय अचधक्रममत करण्यात 
आलेले आोेत. ददनाींक २८/०८/२०१५ च्या िासन ननणययातील तरतदुीनसुार 
सींचमान्यता करण्यात येत आोे. 

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

अल्पसांखयाांि विभागािील िामामध्ये अतनयशमििा झाल्याबाबि 
  

(३८) * ३२४७० श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय 
अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अल्पसींख्याींक ववकास मींत्री याींनी मान्यता ददलेल्या कामाींव्यनतररक्त अन्य 
२६ कामाींचा मान्यतमेिवाय सींबींचधत ववभागातील कक्ष अचधकारी याींनी 
समावेि केल्याबाबत त्याींना कारणे दाखवा नो्ीस देण्यात आली आोे, ोे खरे 
आोे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन मान्यत ेव्यनतररक्त 
२६ कामाींचा समावेि करणाऱ या कक्ष अचधकाऱयाींववरुध्द कारवाई करुन सदर 
कामाची मान्यता रद्द करण्याबाबत कोणती काययवाोी केली वा करण्यात येत 
आोे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) ोोय. 
(२) सदर २६ कामाींची मान्यता रद्द करण्यात आललेी आोे व सींबींचधत कक्ष 
अचधकाऱयाववरुध्द मिस्तभींगववषयक काययवाोीची प्रकक्रया सरुु करण्यात आलेली 
आोे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

----------------- 
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शशरसिाडी येथे इजन्स्टट्युट ऑफ िेशमिल टेक्नॉलॉजी 

 (आयसीटी) सुरु िरण्याबाबि 
  

(३९) * ३४४२३ श्री.सभुाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अमरनाथ राजूरिर : 
सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद-जालना येथील मिरसवाडी येथे आींतरराषरीय ख्यातीची 
इस्न्स््ट्यु्  ऑर्फ केममकल ्ेक्नॉलॉजी (आयसी्ी) सरुु करण्यासाठी 
मिरसवाडी गावातील २०३ एकर जममनीींचे ोस्ताींतरण माोे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तींत्रमिक्षण ववभागाकड ेकरण्यात आल,े ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी आयसी्ीसाठी ककती ननधीची तरतदू करण्यात 
आली आोे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन मिरसवाडी येथ े
आयसी्ी बाींधण्याबाबत कोणती काययवाोी केली वा करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े : (१) मौ. मसरसवाडी, ता.स्ज.जालना येथील ग् नीं. १३२ 
मधील २०० एकर िासकीय जमीन इस्न्स््ट्यु्  ऑर्फ केममकल ्ेक्नॉलॉजी या 
सींस्थेस मोसलू व वन ववभागाच्या ददनाींक १७/१०/२०१६ च्या िासन 
ज्ञापनानसुार उपलब्ध करुन देण्यात आली आोे. िासनाच्या ददनाींक 
१७/१०/२०१६ रोजीच्या ज्ञापनास अनसुरुन स्जल्ोाचधकारी जालना याींचे आदेि 
क्रमाींक २०१७/म.िा.का./जमीन/सी.आर.२०६, ददनाींक ३०/०१/२०१७ अन्वये 
जमीन उच्च व तींत्र मिक्षण ववभागाकड ेसपुतूय करण्यात आली आोे. 
(२) इस्न्स््ट्यु्  ऑर्फ केममकल ्ेक्नॉलॉजीच्या प्रस्ततु प्रकल्पाकरीता ननधीची 
अद्याप तरतदू करण्यात आलेली नाोी. 
(३) इस्न्स््ट्यु्  ऑर्फ केममकल ्ेक्नॉलॉजीच्या प्रस्ततु प्रकल्पाच्या 
बाींधकामाची काययवाोी सींस्था करणार आोे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

----------------- 
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साई इजन्स्टट्युट ऑफ इांजजतनयररांग ॲण्ड टेक्नॉलॉजी (औरांगाबाद) 

महाविद्यालयाची चौिशी िरण्याबाबि 
 (४०) * ३३४४१ श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद येथील डॉ.बाबासाोेब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठाींतगयत साई 
इस्न्स््ट्यु्  ऑर्फ इींस्जननयररींग ्ण्ड ्ेक्नॉलॉजी मोाववद्यालयाने माोे 
ऑक््ोबर-नोव्ोेंबर, २०१६ च्या पररक्षा िलु्काचा ९९ ोजार ८०० रुपयाींचा दींड 
ववद्यापीठातील अचधकाऱयाींच्या सींगनमताने मार्फ केला असल्याचे माोे जून, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आल,े ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, सदर मोाववद्यालयाची सींलग्नता रद्द ोोत असताना सदर 
मोाववद्यालयात प्रवेि सरुु आोेत, ोे ोी खरे आोे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आोे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले तद्नसुार सदर मोाववद्यालयात प्रवेि घेऊन ववद्यार्थयाांचे 
िकै्षणणक नकुसान ोोऊ नये याकररता काययवाोी करुन डॉ.बाबासाोेब आींबेडकर 
मराठवाडा ववद्यापीठाची बदनामी करणाऱया साई इस्न्स््ट्यु्  ऑर्फ 
इींस्जननयररींग आणण ्ेक्नॉलॉजी मोाववद्यालयावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) ोे खरे नाोी.  
(२) ोे खरे नाोी. 

सदरील मोाववद्यालयाचे मोाराषर सावयजननक ववद्यापीठ अचधननयम, 
२०१६ च्या अचधन राोून सींलग्नीकरण रद्द करण्यात येत असल्याच े
मोाववद्यालयास ददनाींक ०६/०७/२०१७ च्या पत्रान्वये, मराठवाडा 
ववद्यापीठाकडून कळववण्यात आले आोे. त्यामळेु िकै्षणणक वषय २०१७-१८ 
साठी सदरील मोाववद्यालयास प्रवेि प्रकक्रयेमध्ये समाववषठ करण्यात आलेले 
नाोी. 
(३) या प्रकरणी डॉ.जी.बी. क्लाकु्े याींच्या अध्यक्षतखेाली चौकिी सममतीच े
गठन करण्यात आलेले आोे. चौकिी सममतीचा अोवाल अप्राप्त आोे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

----------------- 
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परभणी जजल्हयािील पाणीपुरिठा योजना 

तनयमबा्यररत्या राबविल्याबाबत 
 (४१) * ३३८६१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी स्जल्ोयातील पाणीपरुवठा योजनेत ननयमभींग करणाऱया 
स्जल्ोयातील ११६ पाणीपरुवठा सममती अध्यक्ष व सचचवाींच्या ७/१२ वर बोजा 
नोंदववण्याबाबतची काययवाोी ग्रामीण पाणीपरुवठा योजना स्जल्ोा पररषद, 
परभणी याींनी सन २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, पढुील काययवाोी करण्याबाबत स्जल्ोापररषद व मोसलू ववभाग 
ददरींगाई करीत असल्याने दोषीींना पाठीिी घालण्याच े प्रकार करण्यात येत 
आोेत, ोे खरे आोे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती काययवाोी 
केली वा करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींित: खरे आोे. 
 सन २०१५-१६ मध्ये परभणी स्जल्ोयातील स्जल्ोा पररषद, परभणी 
अींतगयत ५९ गावातील पाणीपरुवठा व स्वच्छता सममतीचे अध्यक्ष व सचचव 
याींच्याकड ेतर्फावतीची रक्कम मिल्लक असल्यामळेु त्याींच्या ७/१२ वर बोजा 
्ाकण्याबाबतचा आर.आर.सी. (Revenue Recovery Certificate) चा 
प्रस्ताव स्जल्ोाचधकारी, परभणी याींचेकड े सादर करण्यात आला आोे. 
त्याअनषुींगाने स्जल्ोाचधकारी, परभणी याींचेमार्फय त पाणीपरुवठा व स्वच्छता 
सममतीच ेअध्यक्ष व सचचव याींचे ७/१२ वर बोजा ्ाकण्याचे आदेि सींबींचधत 
तोमसलदार याींना देण्यात आले आोेत. 
(२) व (३) नाोी, 
 ७/१२ वर बोजा ्ाकण्यासाठी आर.आर.सी. साठी प्रस्ताववत केलले्या 
५९ गावाींच्या सममतीकड ेपाठपरुावा केल्यामळेु, ५९ पकैी १९ गावाींच्या योजना 
पणुय झाल्या आोेत. १५ गावाींच्या योजनेची कामे प्रगतीपथावर आोेत.      
६ सममतीींवर पोलीस स््ेिनमध्ये गनु्ोा नोंदववण्यात आला आोे. तसेच, एका 
योजनेच्या सममतीने तर्फावत रक्कम स्जल्ोा पररषद, परभणी याींच े
खात्यामध्ये जमा केली आोे. 
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 त्याचप्रमाणे, उवयरीत १८ गावाींच्या सममतीने पाठपरुावा करुनोी कामे 
सरुु करण्यात आली नाोीत. सदर १८ गावाींच्या अध्यक्ष/सचचव, पाणीपरुवठा व 
स्वच्छता सममती याींना वारींवार नो्ीस देण्यात आल्या आोेत. तसेच, 
योजनाींची कामे सरुु न झाल्यास अींनतम नो्ीस देऊन सींबींचधताींवर गनु्ोे 
दाखल करण्याची काययवाोी करण्यात येत आोे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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

डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर याांनी जनिा साप्िादहिािनू  
िेलेले शलखाण अप्रिाशशि असल्याबाबि 

 (४२) * ३१८६३ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील : ददनाांि ३० माचय, २०१७ रोजी सभागहृाच्या पटलािर 
ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी क्रमाांि ३ मधील प्रश्न 
क्रमाांि १९५६१ ला ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि : सन्माननीय उच् च ि िांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डॉ.बाबासाोेब आींबेडकर याींचे सन १९३० त े १९५५ या काळात प्रकामित 
झालेल्या जनता साप्तादोकामधील लेखनाचे मळू दस्तऐवज डॉ.बाबासाोेब 
आींबेडकर चररत्र साधने प्रकािन सममतीस प्राप्त झाले आोे, ोे खरे आोे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन या साप्तादोकातील 
मलखाण प्रकामित करण्यासाठी कोणती काययवाोी केली वा करण्यात येत आोे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१) ोोय. 
(२) नागपरू ववद्यापीठ आणण सममतीचे सदस्य-सचचव याींच्यामध्ये ददनाींक   
१५ डडसेंबर, २०१६ रोजी करार करुन, जनता साप्तादोकाचे मळू दस्ताऐवज 
डॉ.बाबासाोेब आींबेडकर चररत्र साधने प्रकािन सममतीस प्राप्त झाले असनू, 
सदर दस्तऐवजाींची र्फो्ोकॉपी करणे, र्फो्ोकॉपीच ेसॉफ्् कॉपीत रुपाींतर करणे 
आणण डी.्ी.पी. करणे अिी कामे सरुु आोेत.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

----------------- 
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राज्याि शाळाांमध्ये प्रयोगशाळा सहाय्यि ि  

पररचर आणण ग्रांथपाल नेमण्याबाबि 
  

(४३) * ३२२६६ श्री.िवपल पाटील : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २८५३८ ला ददनाांि 
१ एवप्रल, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िाळाींमध्ये प्रयोगिाळा सोाय्यक, पररचर आणण ग्रींथपाल 
नसल्यामळेु ववद्यार्थयाांच े िकै्षणणक नकुसान ोोऊन िकै्षणणक गणुवत्तवेर 
पररणाम ोोत आोे, ोे खरे आोे काय, 
(२) तसेच मिक्षकेतर आकृनतबींधाबाबत ददनाींक १२ रे्फब्रवुारी, २०१५ अन्वये 
ननयकु्त सममतीच्या अोवालातील मिर्फारिी ववचारात घेण्याबाबत 
िासनस्तरावर काययवाोी सरुु आोे, ोे ोी खरे आोे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर कमयचारी 
भरतीबाबत कोणती काययवाोी केली वा करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) ोे खरे नाोी. 
(२), (३) व (४) िासनस्तरावर काययवाोी सरुु आोे. 

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

राजापूर (जज.रत्नाधगरी) िालुक्याि नागररि  
धान्यापासुन िांधचि रादहल्याबाबि 

(४४) * ३३६३३ श्रीमिी हुस्नबान ू खशलफे : सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राजापरू (स्ज.रत्नाचगरी) तालकु् यात मागील ४० वष े धान्य परुवठा 
करणाऱ या खारेपा्ण सोसाय्ीने कोणतीोी पवूयसचूना न देता धान्य परुवठा 
करणे थाींबववले असनू राजापरू परुवठा ववभागाने धान्य परुवण्याची कोणतीोी 
व्यवस्था केली नसल्याने समुारे अडीचि े घरे धान्य परुवठयापासनू वींचचत 
रादोले असल्याचे ददनाींक १४ जून, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदियनास 
आल,े ोे खरे आोे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी धान्य परुवठा त्वरीत न झाल्यास येथील 
ग्रामस्थाींनी उपोषणास बसण्याचा इिारा ददला आोे, ोे ोी खरे आोे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन राजापरू तालकु्यात 
त्वररत धान्य परुवठा ोोण्याच्यादृष्ीने कोणती काययवाोी केली वा करण्यात 
येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१), (२) व (३) ोे खरे नाोी. 
 तथावप, रत्नाचगरी स्जल््यातील राजापरू तालकु्यातील पन्ोाळे, 
िजेवली व गुींजवणे ोी गावे खारेपा्ण तालकुा कणकवली, स्जल्ोा मस ींधुदगुय 
या गावाला जवळ असल्याने सदर गावातील मिधापबत्रका धान्य ववतरणासाठी 
खारेपा्ण तालकुा कणकवली स्जल्ोा मस ींधदुगुय येथील सोसाय्ीमार्फय त 
चालववलेल्या दकुानाला जोडलेल्या ोोत्या. सदर धान्याचे ननयतन स्जल्ोा 
परुवठा अचधकारी, मस ींधुदगुय याींच्याकडून तोमसलदार, कणकवली याींच्याकड े
ववतरणासाठी उपलब्ध करुन ददले जात ोोत.े त्यामळेु गेली अनेक वषय 
सरुळीतपणे धान्य वा्प सरुु ोोत.े 
 सींगणकीकरणामळेु स्जल्ोा-तालकुा-गोदाम रास्तभाव दकुाने या 
साखळीमध्ये स्जल््यातील रास्तभाव दकुाने व मिधापबत्रका त्याच 
तालकु्यातील गोदामाींना जोडण्यात आलेली आोेत. त्यामळेु रत्नाचगरी 
स्जल््यातील राजापरू तालकु्यातील पन्ोाळे, िजेवली व गुींजवणे या तीन 
गावातील मिधापबत्रका ज्या खारेपा्ण तालकुा कणकवली येथील रास्तभाव 
दकुानाला पवूी जोडल्या ोोत्या. आता सींगणकीकरणामळेु मस ींधुदगुय 
स्जल््यातील खारेपा्ण दकुानाला जोडता येणे िक्य नाोीत. त्यामळेु सदर 
गावातील मिधापबत्रकाधारकाींना खारेपा्ण येथून धान्य वा्प करण्याच े बींद 
करण्यात आले आोे. तथावप सदर गावचे तात्परुत े व्यवस्थापन लगतच्या 
कौंड्ये तरे्फ सौंदळ, ता. राजापरू, स्जल्ोा रत्नाचगरी या धान्य दकुानास जोडले 
आोे. सदर गावाींतील लोकाींच्या सोमतीने एवप्रल मदोन्यापासनूचे धान्य 
रास्तभाव दकुान कौंड्ये तरे्फ सौंदळ येथून वा्प करण्यात आले आोे. आता 
तथेील मिधापबत्रकाधारकाींची कोणत्याोी प्रकारे तक्रार नाोी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

----------------- 
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राज्याि िररष्ट्ठ महाविद्यालयािील िाशसिा ित्िािरील 

प्राध्यापिाांच्या मानधनाि िाढ िरण्याबाबि 
  

(४५) * ३१३३९ डॉ.अपिूय दहरे : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात खाजगी सींस्थेच्या वररषठ मोाववद्यालयात तामसका तत्वावर 
काययरत प्राध्यापकाींना आठवड्याला ककमान १४ तास व प्रती तास रुपये ५०० 
प्रमाणे मानधन मींजुर करुन ोे मानधन दरमोा ननयममतपणे देण्याबाबत 
िासनाकडून धोरणात्मक ननणयय घेण्याच्या ववचाराधीन बाबीींवर िासनाचा 
ववचार पणुय झाला आोे, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत कोणता ननणयय घेण्यात आला व त्याबाबतचा िासन 
ननणयय ननगयममत करण्यात आला आोे काय, तसेच उक्त ननणययाची 
अींमलबजावणी केव्ोापासनू ोोणे अपेक्क्ष त आोे, 
(३) नसल्यास, आठवड्याला र्फक्त ७ तास व प्रनत तास रुपये २५० मानधन 
तसेच सदरचे मानधन प्रतीमोा न देता वषायला एकदाच देण्यात येत 
असल्यामळेु प्रस्ततु प्राध्यापकाींची ोोणारी आचथयक अडचण ववचारात घेता 
याबाबतचा धोरणात्मक ननणयय केव्ोापयांत ोोणे अपेक्क्षत आोे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन मान्यताप्राप्त 
वररषठ मोाववद्यालयात प्राध्यापकाींच्या ररक्त जागाींवर ननयकु्त करण्यात 
येणाऱया तामसका तत्वावरील प्राध्यापकाींच्या नेमणूकीस ववद्यापीठाची मान्यता 
अननवायय केलेली असनू या प्रकक्रयेस लागणारा कालावधी पाोता ररक्त पदावर, 
ववदोत आवश्यक िकै्षणणक अोयताधारक प्राध्यापकाींचे तामसका तत्वावरील 
नेमणूकीस ववद्यापीठ मान्यतचेी असलेली सक्ती रद्द करण्याबाबत कोणती 
काययवाोी केली वा करण्यात येत आोे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) नाोी. याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आोे. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

----------------- 
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िांत्रशशक्षण विभागाच्या सीईटी सेलने िेलेल्या  

तनयमबा्य िारभाराबाबि 
(४६) * ३४१०६ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य तींत्रमिक्षण ववभागातरे्फ अमभयाींबत्रकी, औषधननमायण आणण 
पॉमल्ेस्क्नक अ्यासक्रमाींसाठी साडतेीन लाख ववद्यार्थयाांना सन २०१६-२०१७ 
या िकै्षणणक वषायत प्रवेि देतवेेळी तींत्रमिक्षण ववभागाच्या सीई्ी सेलने प्रवेि 
ददलेल्या ववद्यार्थयाांकडून प्रत्येकी पाच ोजार रुपयाींच ेडी.डी. घेतले असनू ३७ 
ोजार ५०० ोून अचधक ववद्यार्थयाांचे डी.डी. तीन मदोन्याींत बॅंकेत जमा न 
केल्यामळेु कालबाोय झाल्याचे माोे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदियनास आले आोे, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, ववद्यार्थयाांनी डी.डी. काढण्यासाठी बँकाींना कममिन ददले असनू 
डी.डी. कालबाोय झाल्यामळेु ववद्यार्थयाांना डी.डी. काढण्याकरीता पनु्ोा बॅंकाींना 
कममिन द्यावे लागणार असल्याने ववद्यार्थयाांमध्ये मनस्ताप तसेच पसै ेखचय 
ोोत असल्यामळेु नाराजीच े वातावरण ननमायण झाले आोे, ोे ोी खरे आोे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन दोषी 
अचधकाऱयाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) अींित: खरे आोे. 
(२) अींित: खरे आोे. 
(३) राज्य सामानयक प्रवेि परीक्षा कक्षाने ददलेल्या सचूनेनसुार कालबा्य 
धनाकषायबाबतची काययवाोी बँकेमार्फय त पणूय करण्यात आली आोे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

----------------- 
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पुणे जजल्हयािील नद्या प्रदषूण मुक्ि िरुन पाण्याची 

 गुणित्िा िाढविण्याबाबि 
(४७) * ३२२४९ अॅड.जयदेि गायििाड : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २९५५५ ला 
ददनाांि १६ माचय, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि : सन्माननीय 
पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु स्जल्ोयातील मळुा-मठुा, नद्या प्रदवुषत झाल्या असनू त्याबरोबरच 
इींद्रायणी, नीरा व घोड या नद्याींमधील पाण्याची गणुवत्ता कमी झाल्याच े
माोे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, पणेु स्जल्ोयातील नद्याींची िासनाने पाोणी केली आोे काय, 
पाोणीचे ननषकषय काय आोेत व तद्नसुार पणेु स्जल्ोयातील नद्या प्रदषूण 
मकु्त करुन पाण्याची गणुवत्ता वाढववणेबाबत कोणती काययवाोी केली वा 
करण्यात येत आोे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) माोे एवप्रल व मे या मदोन्यात नदीच्या पाण्याची 
नसैचगयक प्रवोन प्रकक्रया कमी पाण्यामळेु मींदावलेली असल्याने तसेच पणेु, 
वप ींपरी-चच ींचवड व नदीकाठावरील मोानगरपामलका, नगरपामलका, गावे या 
क्षेत्रातील घरगतुी साींडपाणी नदीपात्रात ममसळत असल्यामळेु पाण्याची 
गणुवत्ता कमी झाल्याची बाब मोाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळामार्फय त 
नदीच्या पाण्याचे करण्यात आलेल्या पथृ:करण अोवालानसूार ददसनू येत.े 
(२) मोाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकडून दरमोा नदीच्या पाण्याचे पथृ:करण 
करण्यात येत.े 
  राज्यातील नद्याींच्या सवेक्षणावरुन आढळून आलेल्या प्रदवूषत 
पट्याींचे प्रदषूण कमी करण्यासाठी पढुील प्रमाणे उपाययोजना करण्यात येत 
आोेत. 
(अ) राषरीय नदी कृनत योजनेंतगयत पणेु िोरातील मळुा-मठुा नदी 

सींवधयनाच्या अनषुींगाने साींडपाणी सींकलन व प्रकक्रया यासाठी कें द्र 
िासनामार्फय त रूपये ९९०.२६ को्ी एवढ्या खचायचा प्रस्ताव मींजूर झालेला 
आोे. 
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(ब) प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने उदयोगाींना ववनाप्रकक्रया साींडपाण्याचा ववसगय 

करण्यास बींदी घातलेली असनू उदयोगातनू ननममयत ोोणा-या साींडपाण्यावर 
प्रकक्रया करून प्रकक्रयाकृत साींडपाणी बाोेर सोडण्याचे ननदेि ददलेले आोेत. 

(क) राज्यातील मोानगरपामलका व नगरपामलका याींना साींडपाणी व नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत सचूना देण्यात आलेल्या आोेत. 

(ड) राज्यात ददनाींक १२ ऑगस््, २०१६ च्या िासन ननणययान्वये नमामम 
चींद्रभागा प्राचधकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आोे. 

(३) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 
----------------- 

  

िोिणािील समुद्र किनाऱ यािरील होणारे प्रदषुण रोखण्याबाबि 
  

(४८) * ३४२४८ अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणातील समदु्र ककनाऱ याींवर पयय् काींसाठी ववववध मनोरींजनाची खेळणी 
चालवण्यास िासनाने परवानगी ददली असनू सदरची परवानगी केव्ोा व 
कोणत्या ववभागाकडून घेण्यात आली, 
(२) तसेच ककनाऱ याींवरील मनोरींजनाच्या खेळण्याींमध्ये डडझेलवर चालणाऱया 
खेळण्याींच्या वापरामळेु ककनारपट्टीवरील पाणी आणण माती काळी झाल्याच े
माोे माचय, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले असनू या काळया 
पाण्यामळेु त्वचेचे ववकार ोोत असल्याची तक्रार स्थाननक ग्रामस्थ व 
लोकप्रनतननधीींनी लखेी ननवेदनाद्वारे सींबींचधताींकड े केली आोे, ोे खरे आोे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोकणातील समदु्र 
ककनाऱ यावरील खेळण्याींमधील डडझेलमळेु ोोणारे प्रदषूण रोखण्याबाबत कोणती 
काययवाोी केली वा करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  

श्री. रामदास िदम : (१) याबाबतची परवानगी सन २०१० मध्ये मखु्य 
काययकारी अचधकारी, मोाराषर मेरी्ाईम बोडय याींच्याकडून देण्यात आली आोे. 
सन २०१६ पासनू याबाबतची नतुनीकरण परवानगी प्रादेमिक बींदर अचधकारी, 
रत्नाचगरी बींदरे समोू याींच्याकडून देण्यात येत.े 
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(२) सदरची खेळणी परेोलवर चालववली जात असल्याचे व प्रश्नाधीन तक्रार 
प्राप्त झाली नसल्याबाबत मोाराषर मेरी्ाईम बोडायने कळववले आोे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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

लोणार (जज.बुलढाणा) येथील पांचायि सशमिी अांिगयि गािे 
हागणदारीमुक्ि िरण्याबाबि 

(४९) * ३४२६४ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोणार (स्ज.बलुढाणा) येथील पींचायत सममती अींतगयत येणारी गावे स्वच्छ 
भारत योजनेंतगयत ोागणदारीमकु्त करण्यासाठी सन २०१६-१७ या आचथयक 
वषायत अनकु्रमे ४ ोजार १७१ िौचालय बाींधकाम पणूय करण्याचे उदद्दष् 
असताना र्फक्त ३ ोजार २१३ िौचालये बाींधण्यात आले असल्याचे माोे जून, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले आोे, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, लोणार पींचायत सममतीमार्फय त उक्त उदद्दष् पणूय झाले नसनू 
िासनाकडून िौचालय बाींधकामाकररता ममळालेल्या अनदुानात गरैव्यवोार 
झाला आोे, ोे ोी खरे आोे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन अनदुानामध्ये 
गरैव्यवोार केलेल्या अचधकारी व कमयचाऱयाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) सन २०१६-१७ या आचथयक वषायत पींचायत 
सममती, लोणार करीता वयैस्क्तक िौचालयाचे बाींधकाम एकूण ४९७४ एवढे 
उद्दीष् प्राप्त ोोत.े त्यापकैी एकूण ३२१३ एवढे वयैस्क्तक िौचालयाच े
बाींधकाम पणुय झाले आोे. वयैस्क्तक िाैचालय बाींधकाम अनदुान ननयमानसुार 
लाभार्थयायच्या खात्यात जमा ोोत असल्याने अनदुान वा्पामध्ये गरैव्यवोार 
झालेला नाोी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

----------------- 
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उच्च शशक्षण सांचालिाांनी नोिर भरिीि गैरव्यिहार िेल्याबाबि 

  

(५०) * ३१७४९ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सतुनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिल,े श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन 
डािखरे : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) उच्च मिक्षण सींचालकाींनी नोकर भरतीत गरैव्यवोार केल्याप्रकरणी 
त् याींच्या ननलींबनाची घोषणा मा. उच्च व तींत्रमिक्षण मींत्री याींनी सभागोृात 
केली असनू त्याबाबतची अींमलबजावणी अद्यापपयांत झाली नाोी, ोे खरे आोे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी नेमण्यात आलले्या सममतीने मागणी करुन 
तसेच मा. उच्च व तींत्रमिक्षण मींत्री मोोदयाींनी सभागोृात आश्वासन देवनू 
सधु्दा अद्यापपयांत सींचालकास ननलींबबत न करण्याची कारणे काय आोेत, 
तसेच सींबींचधत सींचालकास ककती ददवसात ननलींबबत करण्यात येईल, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कारवाईस ददरींगाई 
करणाऱया सींबींचधत अचधकाऱयाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) ोोय. 
(२) या सींदभायत नेमण्यात आलले्या बत्रस्तरीय सममतीने ननलींबनाची मागणी 
केलेली नव्ोती. मा.मींत्री मोोदयाींनी ददलेल्या आश्वासनाच्या अनषुींगाने ननणयय 
अींनतम ्प्प्यात आोे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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



50 

 
राज्याि सांस्िृि भाषेच्या शशक्षिाांची तनयुक्िी िरण्याबाबि 

  

(५१) * ३३८५४ श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड े: सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ददनाींक २ मे, २०१२ पासनू सवय ववषयाच्या मिक्षक भरतीला 
घालण्यात आलेली बींदी ददनाींक २० जून, २०१४ च्या िासन आदेिान्वये 
उठववण्यात आली असनू अनतररक्त मिक्षकाींचे समायोजन प्रकक्रया पणूय 
झाल्यानींतर मिक्षक भरती करण्यात येणार आोे, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, भारताची प्राचीन भाषा असलेल्या सींस्कृत ववषयाचा एकोी 
मिक्षक अनतररक्त झाला नाोी, ोे ोी खरे आोे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सींस्कृत ववषयाच्या 
मिक्षकाींची भरती करण्याबाबत कोणती काययवाोी केली वा करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
 

  
श्री. विनोद िािड े: (१) ोोय ोे खरे आोे. 
(२) ोे खरे नाोी. 
     मुींबई ववभागात सींस्कृत ववषयाचे ९ मिक्षक अनतररक्त आोेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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

पाली अष्ट्टविनायि तिथयक्षेत्र (िा.सुधागड, जज.रायगड) येथे 
 पाणीपुरिठा योजनेसाठी तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(५२) * ३३७१४ श्री.जयांि पाटील : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाली अष्ववनायक नतथयक्षते्र (ता.सधुागड, स्ज.रायगड) ोे 
अष्ववनायकापकैी एक असनू येथे दररोज ोजारोंच्या सींख्येने पयय् क व 
भाववक भे् देत असनू या दठकाणी भाववक व पयय् काींसो ग्रामस्थाींना 
पाणीपरुवठा योजना नसल्यामळेु वपण्याच्या पाण्याची गरैसोय ननमायण झाली 
आोे, ोे खरे आोे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर नतथयक्षेत्रासाठी 
भाववक व पयय् काींसाठी पाणीपरुवठा योजना मींजूर करून आवश्यक ननधी 
उपलब्ध करण्याबाबत कोणती काययवाोी केली वा करण्यात येत आोे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) अींित: खरे आोे. 
 पाली अष्ववनायक नतथयक्षते्र (ता.सधुागड, स्ज.रायगड) येथे 
अस्स्तत्वातील जुनी योजना नादरुुस्त असल्याने तथेील नागररकाींच्या 
वपण्याच्या पाण्याच्या सोईसाठी मोाराषर जीवन प्राचधकरणामार्फय त वाढीव 
पाली नळ पाणीपरुवठा योजना िासनाकड े प्रस्ताववत करण्यात आली ोोती. 
तथावप याबाबत ग्रामपींचायतीकड ेवारींवार पाठपरुावा करुनोी आवश्यक ठराव 
प्राप्त न झाल्याने पढुील काययवाोी करण्यात आली नाोी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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

राज्यािील शहरी ि ग्रामीण भागािील शाळाांमध्ये  
पाच ददिसाचा आठिडा िरण्याबाबि 

(५३) * ३३४४७ श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील सवय प्रकारच्या िोरी व ग्रामीण भागातील िाळाींमध्ये सोमवार 
त ेिकु्रवार असा पाच ददवसाचा आठवडा करण्याचा िालेय मिक्षण ववभागाने 
ननणयय घेतला आोे, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने घेतलेल्या ननणययाचे सवयसाधारण स्वरुप काय आोे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती काययवाोी 
केली वा करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) ोे खरे नाोी. 
 िासन ननणयय ददनाींक २९/०४/२०११ अन्वये मिक्षकाींच ेकामाच ेककमान 
ददवस व मिक्षणाचे तास ववोीत केले असनू त्यानसुार िाळाींनी काययवाोी 
करावयाची आोे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

----------------- 
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लासलगाि (िा.तनफाड, जज.नाशशि) येथे मलतन:स्सारण िें द्रासह  

भुयारी गटार योजना राबविण्याबाबि 
  

(५४) * ३१९५७ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) लासलगाव (ता.ननर्फाड, स्ज.नामिक) येथे मलनन:स्सारण कें द्रासो भयुारी 
ग्ार योजना राबववण्याची स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मोाराषर जीवन 
प्राचधकरणाकड े ददनाींक २२ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास मागणी 
केली आोे, ोे खरे आोे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती काययवाोी केली 
वा करण्यात येत आोे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ोोय. 
(२) िासन ननणयय, पाणीपरुवठा व स्वच्छता ववभाग, ददनाींक ५/८/२०१४ 
अन्वये राज्यातील ग्रामीण क्षेत्रात नाबाडयच्या अथयसोाय्याने “ग्रामीण साींडपाणी 
व्यवस्थापन काययक्रम” अींमलबजावणीसाठी मागयदियक सचूना ननगयममत 
करण्यात आल्या आोेत. सन २००१ च्या जनगणनेनसुार ज्या गावाींची 
लोकसींख्या १५००० वा त्यापेक्षा जास्त आोे, ती गावे लोकसींख्येच्या उतरत्या 
क्रमानसुार प्रकल्पामध्ये समाववष् करण्याबाबत सदर िासन ननणययामध्ये 
नमदू करण्यात आले आोे. या िासन ननणययात समाववष् असलले्या ११० 
गावाींच्या यादीमध्ये लासलगाव या गावाचा समावेि करण्यात आलेला नाोी. 
त्यामळेु लासलगाव गावासाठी ग्रामीण साींडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प अोवाल 
तयार करण्यात आलेला नाोी. 
 नाबाडय अथयसोास्य्यत ग्रामीण साींडपाणी प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी 
ग्रामीण पायाभतू ववकास ननधी-१९ (RIDF-XIX) अींतगयत उपरोक्त ११० 
गावाींच्या यादीतील ्प्पा १ म्ोणून २८ गावाींसाठी ग्रामीण साींडपाणी 
व्यवस्थापन काययक्रम राबववण्यात येत आोे. 
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 सदर २८ गावाींच्या रक्कम रूपये ११२५८.३८ लक्ष एवढया प्रकल्प 
ककींमतीस िासन ननणयय, पाणीपरुवठा व स्वच्छता ववभाग, ददनाींक ७/८/२०१४ 
अन्वये तत्वत: प्रिासकीय मान्यता देण्यात आली आोे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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

जैिापूर (जज.रत्नाधगरी) गािाि नळ पाणीपुरिठा 
 उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(५५) * ३३६३६ श्रीमिी हुस्नबान ू खशलफे : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जैतापरू (स्ज.रत्नाचगरी) गावात मागील सात वषायपासनू नळाद्वारे वपण्याच े
पाणी येत नसल्याने ग्रामस्थाींनी सींताप दियववल्याच ेमाोे एवप्रल, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदियनास आल,े ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन नळ पाणीपरुवठा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती काययवाोी केली वा करण्यात येत आोे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ोोय, ोे खरे आोे. 
(२) व (३) सन २०१४-१५ मध्ये जैतापरू नळ पाणीपरुवठा योजनेस मींजूर 
देण्यात आली ोोती. ोोळी येथील ग्रामस्थाींनी ववोीरीच ेपाणी देण्यास ोरकत 
घेतल्याने योजना सरुु ोोऊ िकली नाोी. सद्य:स्स्थतीत जैतापरू पाणीपरुवठा 
योजनचा राषरीय ग्रामीण पेयजल काययक्रमाींतगयत सन २०१७-१८ च्या कृती 
आराखडयात समावेि करण्यात आला आोे. 
 

----------------- 
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राज्यािील नसयरीच ेप्रिेश िायद्याच्या िक्षेि आणण्याबाबि 

  

(५६) * ३१४७९ डॉ.अपिूय दहरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २९१३१ ला ददनाांि   
२० माचय, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववनापरवाना इींग्रजी माध्यमाच्या खाजगी नसयरी/िाळाींचे प्रमाण 
वाढले असनू या िाळाींकड े दजेदार मिक्षणाच्या कोणत्याोी िकै्षणणक व 
भौनतक सवुवधा उपलब्ध नसताना मोठ्या प्रमाणात िलु्क आकारणी करून 
त्याींच्याकडून ननयमाींचे उल्लींघन करण्यात येत असल्याचे ननदियनास आल े
असनू अनचधकृत िाळाींवर कायदेिीर ननयींत्रणाच्या अनषुींगाने राज्यातील पवूय 
प्राथममक मिक्षणाबाबतच े धोरण व कायदा तयार करण्याबाबत 
िासनस्तरावरून सरुु असलेली काययवाोी पणुय झाली आोे, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात इींग्रजी माध्यमाच्या खाजगी नसयरी/िाळाींची सींख्या 
वाढली असनू िकै्षणणक व भौनतक सवुवधा आणण प्रमिक्क्षत तसेच ववोीत 
िकै्षणणक अोयता असलेले मिक्षक याींची कमतरता असतानाोी नसयरी व िाळाींचे 
सींचालन केले जात असल्याचे ननदियनास येत आोे, ोे ोी खरे आोे काय, 
(३) असल्यास, िकै्षणणक व भौनतक सवुवधाींनी ग्रासलेल्या खाजगी नसयरी, 
िाळाींववरुध्द कोणतीोी कारवाई ोोत नसल्याने ववद्यार्थयाांचे िकै्षणणक नकुसान 
व पालकाींचे आचथयक नकुसान ोोत आोे, ोे खरे आोे काय, 
(४) असल्यास, ववनापरवाना व बेकायदेिीरररत्या चालववल्या जाणाऱया इींग्रजी 
माध्यमाींच्या खाजगी नसयरी/िाळाींवर ननयींत्रणाकररता तयार करण्यात आलेल्या 
पवूय प्राथममक मिक्षणाबाबतच्या धोरण व कायद्याचे सवयसाधारण स्वरुप काय 
आोे, प्रस्ततु धोरण व कायदा तयार करण्याबाबतची काययवाोी केव्ोापयांत 
पणुय ोोणे अपेक्क्षत आोे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१) नाोी. पवूय प्राथममक मिक्षणाच ेननयींत्रण करण्यासाठी 
धोरण व कायदा तयार करण्याची बाब िासनस्तरावर सरुु आोे. 
(२) अींित: खरे आोे. 
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(३) व (४) पवूय प्राथममक मिक्षणाच्या प्रस्ताववत कायद्यामध्ये पवूय प्राथममक 
िाळा सरुु करण्याचे धोरण व परवानगी, मिक्षण िलु्क, पायाभतू सवुवधा, 
प्रवेि व अ्यासक्रम या बाबीींचा समावेि करण्यात येत आोे. प्रस्ताववत 
कायद्याच्या मसदु्याला लवकरच अींनतम स्वरुप देण्यात आोे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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

अांबरनाथ (जज. ठाणे) येथील SICES साऊथ इांडडयन शाळेिील 
सांस्थेिर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(५७) * ३४२४९ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ (स्ज. ठाणे) येथील SICES साऊथ इींडडयन िाळेत सामान्य 
कु्ुींबातील मलेु मिक्षण घेत असनू या िाळेत मलुाींकरीता मलुभतू सवुवधा 
नसल्याचे माोे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आल ेआोे, ोे 
खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, मलुभतू सवुवधा म्ोणजे मलुाींच्या प्रसाधनगोृात पाणी नसणे, 
मलुाींना वपण्याकररता पाणी नसणे, िाळेच्या णखडक्याींच्या काचा तु् लेल्या 
असल्यामळेु पावसाचे पाणी वगायत येणे इत्यादीमळेु िाळेत मिक्षण घेत 
असलेल्या मलुाींचे अतोनात ोाल ोोत असनू िाळा प्रिासन पालकाींकडून 
मोठया प्रमाणात िलु्क वसलू करीत आोे, ोे खरे आोे काय, 
(३) असल्यास, मलुभतू सवुवधाींकरीता पालकाींनी अनेक वेळा मखु्याध्यापकाींना 
तक्रार करुनोी तक्रारीच ेननवारण ोोत नसल्यामळेु पालक त्रस्त झाले आोेत, 
ोे ोी खरे आोे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन उक्त सींस्थेवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आोे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
 
श्री. विनोद िािड े: (१) ोे खरे नाोी. 
(२) व (३) ोे खरे नाोी. 
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(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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

गोंददया जजल््यािील नळ योजनाांच्या  
ई-तनविदा प्रकक्रया पूणय िरण्याबाबि 

  

(५८) * ३४२६८ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंददया स्जल््यातील डव्वा, खजरी, कोोळी्ोला/आदिय, डोंगरगाव/खजरी, 
वडगेाींव, देोगाींव, सतोना, वप ींडकेपार, कोडलेोोारा, गमुाधावडा, कनेरा/राम, 
परूगाव, भरेंगाव तसेच इतर गावातील नळ योजनाींना मखु्यमींत्री ग्रामीण 
पेयजल काययक्रमाींतगयत माोे रे्फब्रवुारी, २०१७ त े म,े २०१७ या कालावधीत 
मींजूरी ममळाली असल्याचे माोे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास 
आले आोे, ोे खरे आोे काय, 
(२) असल्यास, मींजूर नळ योजनाींची ई-ननववदा प्रकक्रया अद्यापपयांत पणूय 
करण्यात आलेली नाोी, ोे ोी खरे आोे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन योजनाींच्या      
ई-ननववदा प्रकक्रया पणूय न करणाऱया अचधकारी व कमयचाऱयाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आोे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आोेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) सदर योजनाींना प्रधान सचचव, पाणीपरुवठा व 
स्वच्छता ववभाग याींचे अध्यक्षतखेालील ताींबत्रक सममतीने माोे फेब्रवुारी त े  
मे-२०१७ दरम्यान मान्यता ददली आोे. तथावप सदर योजनाींची प्रिासकीय 
मींजूरी मखु्य काययकारी अचधकारी, स्जल्ोा पररषद याींचे अखत्याररत येत.े 
त्यानसुार मखु्य काययकारी अचधकारी, स्जल्ोा पररषद, गोंददया याींनी सदर 
योजनाींना ददनाींक ०५/०५/२०१७, ददनाींक २५/०५/२०१७ व ददनाींक १२/०७/२०१७ 
रोजी प्रिासकीय मींजूरी ददली आोे. 
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(२) व (३) सदर प्रिासकीय मींजूरी प्राप्त सवय योजनाींच्या ई-ननववदेकररता 
आवश्यक सवय कागदपत्र े व प्रपत्र तयार करण्यात आली असनू, ननववदा 
प्रकक्रया प्रगतीपथावर आोे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाोी. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवय सवय प्रकक्रया मोाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आोे.  

मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 
 


