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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि २५ जुलै, २०१७ / श्रािण ३, १९३९ ( शिे ) 
  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण युिि 
िल्याण, उच्च ि िांत्रशशक्षण, मराठी 
भाषा, साांस्िृतिि िाय , अल्पसांखयाांि 
वििास ि िक्फ मांत्री 

 

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

(३) पया िरण मांत्री 
(४) पाणीपुरिठा आणण स् िच् छिा मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ९६ 
------------------------------------- 

  
िळमनुरी (जज.दहांगोली) िालुक्यािील पाणीटांचाईिर उपाययोजना िरण्याबाबि 

(१) * ३२२८२ श्री.रामराि िडिुिे : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कळमनुरी (जि.ह ींगोली) तालुक्यातील वाढत्या तापमानामुळे िलस्त्रोताची 
पाणी पातळी खालावली असल्याने मा े माचच ते िनू, २०१७ या मह न्यात 
ववह री, बोअर,  ातपींप सुकल्याने ५० ते ६० गावात तीव्र पाणी ी्ंचाई ननमाचण 
झाली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन भववषयात पाणी ी्ंचाई 
ननमाचण  ोऊ नये म् णनू कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  ोय, 
(२) कळमनुरी तालुक्याच्या पाणी ी्ंचाई कृती आराखडयात ११६ गावे/ वाडया 
याींचा समावेश करण्यात आला  ोता. सदर कृती आराखडयातील एकूण ६७ 
ी्ंचाईग्रस्त्त गावामध्ये ी्ंचाई अींतगचत ८५ उपाययोिना पूणच करुन पाणीपुरवठा 
करण्यात आला. 
     तसेच भववषयात पाणी ी्ंचाई भासू नये म् णनू कायमस्त्वरुपी उपाययोिना 
म् णनू तालुक्यातील मींिूर ६१ पाणीपुरवठा योिनाींपकैी ४५ योिना पूणच करण्यात 
आल्या आ ेत. उवचररत योिनाींची कामे प्रगतीपथावर आ ेत. 
     तसेच सन २०१६-१७ मध्ये िलयुक्त शशवार अशभयानाींतगचत ी २५ कामे 
पूणच करण्यात आली असुन २२ कामे प्रगतीपथावर आ ेत.  
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

स्िस्ि धान्य दिुानािनू धान्य घेिाना अांगठ्याचा ठसा घेऊन  
धान्य वििरीि िरण्याबाबि 

(२) * ३२९०६ श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय अन् न ि नागरी पुरिठा आणण 
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
 

(१) नागपूर येथे स्त्वस्त्त धान्य दकुानातून धान्य घेताना अींगठ्याचा ठसा घेऊन 
धान्य ववतरीत करण्याची योिना मा े मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाने 
सुरु केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने नागपूर श रातील सुमारे ६५४ स्त्वस्त्त 
धान्य दकुानदाराींना पॉईं् ऑफ सेल या यींरणा हदलेल्या असून बऱ्याच यींरणा 
अींगठ्याचा ठसा शोधू शकत नसल्यामुळे गरीब शशधापत्र काधारकाींना धान्यापासून 
वींचचत र ावे लागत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१)  ोय. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
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विनापरिाना िैद्यिीय सादहत्याचे आणण सामग्रीचे उत्पादन  
ि विक्री िरणाऱ्या िां पन्याांचा परिाना रद्द िरण्याबाबि 

(३) * ३०९०६ श्री.सिेज ऊफ  बांटी पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.रामराि िडिुिे, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.खिाजा बेग, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) म ाराषरातील पाशलका व शासकीय रुग्णालयातील अजस्त्थव्यींग ववभागात 
रुग्णाींवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक असणारे वदैयकीय साह त्य आणण सामग्री 
उत्पादन याींची ववनापरवाना खरेदी-ववक्री करणाऱ्या ४० कीं पन्याींकडून सुमारे १० 
को्ी रुपयाींची उपकरणे राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने िप्त केल्याचे मा े 
एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच, हृदयावरील अजँिओप्लास्त््ी या प्रक्रक्रयेसाठी कॅथे्र तसेच इतर तत्सम 
सामग्रीचा तीन कीं पन्या पनुवाचपर करुन त्यासाठी शुल्क आकारीत आ ेत,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, ज्या रुग्णालयाींतनू वदैयक्रकय उपकरणे िप्त केली त्या 
रुग्णालयाींची नावे काय आ ेत व उपकरणाच्या क्रकीं मती क्रकती आ ेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तदनुसार सदर कीं पन्यावर फौिदारी गुन् े दाखल करुन वदैयकीय 
बनाव् साह त्य व अजस्त्थव्यींग साह त्याची ववक्री करणाऱ्या कीं पन्याींचा परवाना 
रद्द करण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) हदनाींक ०२ फेब्रवुारी, २०१७ रोिी िी.्ी. रूग्णालय, मुींबई 
येथील वसनतग ृातील रूम नीं. ३०६ येथे अन्न व औषध प्रशासनाव्दारे धाड 
्ाकण्यात आली. त्यावेळी तेथे श्री. ववननत वपींगळे  े ववनापरवाना मे. मेडीकॉल 
सजिचकल ॲण्ड  ॉजस्त्प्ल इजक्पींमपें् या नावाने ववनापरवाना आथोपेडडक 
इम्प्लाी्ं ची खरेदी व ववक्री करीत असल्याचे आढळून आले. सदर ववनापरवाना 
आथोपेडडक इम्प्लाी्ं च्या साठ्यातनू दोन नमुने ववश्लेषणासाठी घेऊन उवचरीत 
अींदािे रुपये ४ लाख क्रकीं मतीचा साठा िप्त करण्यात आला. 
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    िी.्ी. रूग्णालयातील धाडीच्या वेळी शमळालेल्या माह तीच्या अनुषींगे अन्न 
व औषध प्रशासनाव्दारे ववनापरवाना आथोपेडडक इम्प्लाी्ं ची खरेदी ववक्री करणा-
या पेढयाींवर कारवाई करण्याच्या अनुषींगाने राज्यातील इतर ३७ ववक्री 
आस्त्थापनाींवर व ०२ आथोपेडडक इम्प्लाी्ं च्या उत्पादक पेढयाींवर धाडी ्ाकून ३९ 
पेढयाींकडून रू. ६,५९,६४,०४८/- इतक्या रकमेचा आथोपेडडक इम्प्लाीं्चा साठा 
िप्त करण्यात आला आ े. 
(२) हृदयावरील अजँिओप्लास्त््ी या प्रक्रक्रयेसाठी कॅथे्र तसेच इतर तत्सम 
सामग्रीचा तीन कीं पन्या पनुवाचपर करीत असल्याची बाब अन्न व औषध 
प्रशासनाच्या ननदशचनास आलेले ना ीत. तथावप अन्न व औषध प्रशासनाव्दारे 
करण्यात आलेल्या तपासणीत राज्यातील ०७ रूग्णालये अँजिओप्लास्त््ी या 
प्रक्रक्रयेसाठी कॅथे्रचा पनुवाचपर करीत असल्याचे ननदशचनास आले आ े. त्या ०७ 
रूग्णालयाींपकैी ०६ रूग्णालये त्यासाठी शुल्क आकारत असल्याचे तपासणीदरम्यान 
ननदशचनास आले. 
(३) कोणत्या ी रूग्णालयातून वदैयकीय उपकरणे िप्त करण्यात आलेली ना ीत. 
(४) श्री. ववननत वप ींपळे याींनी अवैधरीत्या आथोपेडीक इम्प्लाीं्चा साठा 
ववनापरवाना खरेदी करून त्याची ववक्री केल्याचे आढळून आल्याने त्याींचेववरूध्द 
आझाद मदैान, पोलीस ठाणे, मुींबई गुन् ा क्र. १०/१७ हद. २४/०३/२०१७ रोिी 
नोंदववण्यात आला आ े. राज्यातील ३७ ववक्री पेढयाींनी ववनापरवाना आथोपेडीक 
इम्प्लाी्ं चा साठा खरेदी ववक्री केल्याप्रकरणी चौकशी पूणच करून त्याींचेववरूध्द 
सींबींचधत न्यायालयामध्ये ख्ला दाखल करण्यात आलेला आ े. 
(५) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

सेंट जोसेफ स्िूल (नविन पनिेल) शाळेिर िारिाई िरण्याबाबि 

(४) * ३२८४५ श्री.रविांद्र फाटि : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २३८९९ ला ददनाांि ९ 
डडसेंबर, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभा ि : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) से्ं  िोसेफ स्त्कूल (नवीन पनवेल) मध्ये झालेल्या शुल्कवाढीच्या ववरोधात 
पालकाींनी केलेल्या आींदोलनामुळे पालकाींना धडा शशकववण्याच्या  ेतनेू से्ं  िोसेफ 
स्त्कूलने थे् ववदयार्थयाांच्या प्रगती पुस्त्तकावर आक्षपेा च शेरा हदल्याचे मा े मे, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, उक्त शाळेने ववदयार्थयाांच्या प्रगतीपुस्त्तकावर ’’प्रॉब्लेमॅह्क पेरें्स 
फीस नॉ् पेड’’ असे शलह ले असून शासनाच्या ननयमानसुार दोन वषाचतनू एकदा 
१५ ्क्क्याींपयांत शुल्क वाढ करता येते असे असताींना ी शाळा दरवषी मोठया 
प्रमाणात शुल्कवाढ करीत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शाळेववरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आ े. 
(२) शाळेने ववदयार्थयाांच्या प्रगती पसु्त्तकावर प्रॉब्लेमॅह्क पेरें्स फीस नॉ् पेड 
असा शेरा हदला आ े  े खरे आ े. शाळा प्रनतवषी शुल्कवाढ करत आ े,  े खरे 
आ े. 
(३) शुल्कवाढीसींभाचत ववभागीय शुल्क ननयामक सशमती याींचेकड े सुनावणीची 
कायचवा ी सुरु आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

नांदरुबार िालुिा क्रीडा सांिुल भूशमपुजन झालेल्याच दठिाणी सुरु िरण्याबाबि 

(५) * ३२९७३ श्री.चांद्रिाांि रघुिांशी : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २८९८१ ला ददनाांि 
२० माच , २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभा ि : सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरुबार तालुका क्रीडा सींकुल शासनाच्या धोरणाप्रमाणे मागील ९ वषाचपवूी 
मींिूर झाले असून त्याचे भूशमपुिन नींदरुबार श रातील िनु्या त शसल 
कायाचलयाच्या समोरील िागेत झालेले असून सदय:जस्त्थतीत सींकुलाचे काम 
नींदरुबार श राबा ेर १५ क्रक.मी. अींतरावर सुरु करण्यात येणार असल्याचे 
ननदशचनास आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालुका क्रीडा सींकुल भुशमपुिन झालेल्याच हठकाणी सुरु 
करण्याबाबतचे ननवेदन लोकप्रनतननधीनी हदनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास मा.क्रीडा मींरी याींचेकड ेहदले,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१) व (२)  ोय,  े खरे आ े. 
(३) व (४) नींदरुबार तालुका क्रीडा सींकुल उभारणी प्रकरणी ननणचय घेण्यासाठी 
तालुका क्रीडा सींकुल सशमतीची बैठक आयोजित करण्याचे प्रस्त्ताववत आ े. 
 

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

राज्याि उच्च माध्यशमि शाळेिील िग  ि ििुड्या अनदुानास  
पात्र िरून तनधीची िरिदू िरण्याबाबि 

(६) * ३३४८८  श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.अमरनाथ 
राजूरिर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७५९१ ला ददनाांि २५ माच , २०१७ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभा ि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन २०१४-१५ या शकै्षणणक वषाचमध्ये हदनाींक २८ फेब्रवुारी, २०१४ 
च्या शासन आदेशाने राज्यातील ६ उच्च माध्यशमक शाळेतील १२ तुकड्या १०० 
्क्के अनदुानास पार व एका शाळेतील २ तुकड्या ४० ्क्के अनदुानास पार 
म् णनू घोवषत केल्या असून राज्यातील उच्च माध्यशमक शाळेतील वगच व 
तुकड्याींचे अनदुानासाठी मुल्याींकन करण्यात आले असून ी या वगच व तकुड्या 
अनदुानास पार म् णनू घोवषत करण्यासाठी सींबींचधत क्षेत्र य अचधकाऱ् याकडून 
त्याींची तपासणी करण्यात येते,  े  ी खरे आ े काय, 
(२) तसेच हदनाींक २० िुलै, २००९ च्या शासन ननणचयात राज्यातील २  िार 
प्राथशमक व २  िार माध्यशमक शाळाींचा कायम शब्द वगळण्यात आला तरी 
यात कननषठ म ाववदयालयाींचा कोणता ी उल्लेख नसून राज्यातील  िारो 
कननषठ म ाववदयालयीन शशक्षक मागील १५ वषाचपासून अनदुानाच्या प्रनतक्षते 
आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील ४० ्क्केच कननषठ म ाववदयालये १०० ्क्के 
अनदुानावर असून उच्च माध्यशमक शाळेतील वगच व तकुड्याींना अिनू ी 
कोणते ी अनदुान हदले नसल्याने सदर शाळेतील वगच व तुकड्या अनदुानास पार 
म् णनू घोवषत करुन ननधीची तरतदु करण्याबाबत ववववध शकै्षणणक सींघ्ना व 
लोकप्रनतननधी याींच्याकडून सतत मागणी करण्यात येत आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर शाळेतील वगच व 
तुकड्या अनुदानास पार म् णनू घोवषत करून तसेच कायम ववनाअनदुाननत 
कननषठ म ाववदयालयाींचा कायम शब्द काढून अनदुान देण्याबाबत कोणती 
कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
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(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१)  ोय. 
(२) शासन ननणचय, हदनाींक २६ फेब्रवुारी, २०१४ अन्वये कायम ववनाअनदुान 
तत्वावर परवानगी हदलेल्या उच्च माध्यशमक शाळा/ कननषठ म ाववदयालये व 
वगच/ तकुडया याींचा “कायम” शब्द  ा वगळण्यात आला आ े.  
(३)  ोय.  
(४) याबाबत आवश्यक कायचवा ी सुरु आ े. 
(५) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

खालापूर (जज.रायगड) िालुक्याि िायु प्रदषुण झाल्याबाबि 

(७) * ३२४६७ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय पया िरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खालापूर (जि.रायगड) तालुक्यातील एका खािगी मरीन प्लाी्ं  क्र.िी.२ 
मधील मच्छी प्रक्रक्रया कीं पनीतून सडलेल्या मच्छीपासून तेल बनववले िात असून 
सदर उत्पादन करताना या कीं पनीत कोणती ी आधनुनक यींरणा नसल्याने 
सडलेल्या मच्छीची दगुांधी पररसरातील िवळपास २ क्रक.मी. अींतरापयांत पसरली 
िात आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीतनू धुर सोडला िात असल्याने वायु प्रदषुणाने येथील 
बालक, ववदयाथी व नागररकाींचे िीवनमान, आरोग्य धोक्यात आले आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर कीं पनीवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) व (२)  े खरे ना ी. 
     खालापूर (जि.रायगड) तालुका येथे मरीन प्लाी्ं  क्रमाींक िी-२ मधील मच्छी 
प्रक्रक्रया कीं पनी अजस्त्तत्वात ना ी.   
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
 

----------------- 
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राज्याि शशक्षि/शशक्षिेिराांना सावित्रीबाई फुले-फातिमा शखे  

आरोग्य िुटुांब योजना लागू िरण्याबाबि 

(८) * ३२२७० श्री.िवपल पाटील, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : िाराांकिि 
प्रश्न क्रमाांि २८४८० ला ददनाांि २० माच , २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या   
सांदभा ि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात म ाराषर पोलीस कु्ुींब आरोग्य योिनेप्रमाणे राज्यातील प्राथशमक, 
माध्यशमक व उच्च माध्यशमकच्या शशक्षक व शशक्षकेतर कमचचाऱ्याींना कॅशलेस 
काडाचची साववरीबाई फुले-फानतमा शेख आरोग्य कु्ुींब योिना कायाचजन्व त 
करण्याची घोषणा मा.शालेय शशक्षण मींरी याींनी अचधवेशनात केली,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त योिनेची अींमलबिावणी कधी  ोणार, तसेच योिनेचे 
थोडक्यात स्त्वरुप काय आ े, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१)  े खरे ना ी. 
(२), (३) व (४) राज्यातील शशक्षक-शशक्षकेतर कमचचाऱ् याींना कॅशलेस आरोग्य 
योिना लागू करण्याबाबतचा प्रस्त्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आ े. 

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

मराठी भाषेला अशभजाि भाषेचा दजा  देण्याबाबि 

(९) * ३१२६७ डॉ.अपूि  दहरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २४३३३ ला ददनाांि ९ 
डडसेंबर, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभा ि : सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठी भाषेला अशभिात भाषेचा दिाच देण्याबाबतचा प्रस्त्ताव राज्य शासनाने 
कें द्र शासनाकड े हदनाींक १६ नोव् ेंबर, २०१३ रोिी सादर केला असून ववववध 
न्यायप्रववषठ प्रकरणाींमुळे सदर प्रस्त्ताव प्रलींत्बत असल्याचे कें द्र शासनाकडून राज्य 
शासनास कळववण्यात आले आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालय, मद्रास याींनी नकुत्याच हदलेल्या ननकालाच्या 
अनषुींगाने तातडीने कायचवा ी करण्याबाबत राज्य शासनाकडून कें द्र शासनाकड े
पाठपुरावा करण्यात येत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मराठी भाषेला 
अशभिात भाषेचा दिाच देण्याबाबत कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) व (४) या प्रस्त्तावाच्या अनुषींगाने राज्य शासनाकडून सातत्याने पाठपुरावा 
करण्यात येत आ े. भारतीय भाषाींना अशभिात दिाच देण्यासींबींधी मा.उच्च 
न्यायालय, मद्रास येथे दाखल करण्यात आलेल्या िनह त याचचकेवर हदनाींक    
८ ऑगस्त््, २०१६ रोिी ननकाल हदला. सदर ननकालानींतर राज्य शासनाच्या 
प्रस्त्तावावर कें द्रीय मींत्रमींडळाने तातडीने ननणचय घ्यावा, अशी ववनींती कें द्र 
शासनाच्या सींस्त्कृनत मींरालयास करण्यात आली आ े. 

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

मुांबईसह राज्यािील मुखयाध्यापिाांची पदे रद्द िेल्याबाबि 
(१०) * ३३६०९ श्री.सुजजिशसांह ठािूर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईस  राज्यातील, १२  िार शाळाींमधील मुख्याध्यापक पद,  े राज्यातील 
शशक्षण  क्क कायदयातील शींभर ववदयार्थयाांमागे एक मुख्याध्यापक या 
तरतुदीमुळे रद्द करण्यात येत असल्याचे ननदशचनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त अचधननयमातील तरतुदीनुसार, मुींबईस  राज्यातील, एकूण 
क्रकती शाळाींमधील, मुख्याध्यापकाींची पदे रद्द करण्यात येणार आ े,   
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े,    
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आ े. 
(२) सन २०१६-१७ च्या सींचमान्यतेनुसार एकूण १९४५ शाळाींना मुख्याध्यापक पद 
मींिूर करण्यात आलेले ना ी. तथावप सदर शाळेत कायचरत मुख्याध्यापकाींना 
सेवेत सींरक्षण देण्यात आलेले आ े. 
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(३) शासन ननणचय हदनाींक २/७/२०१६ नुसार सदर शाळाींतील कायचरत 
मुख्याध्यापकाींना त्याींच्या कायचरत हठकाणी ते सेवाननवतृ्त  ोईपयांत अथवा 
शाळेच्या पदसींख्येत वाढ  ोईपयांत कायम ठेवण्याची तरतदू करण्यात आलेली 
आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
राज्यािील खाजगी अनदुातनि प्राथशमि शाळेिील शशक्षिाांना िेिन देण्याबाबि 

(११) * ३२४३० श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खािगी अनदुाननत प्राथशमक शाळेतील शशक्षक तीन मह न्यापासून 
वेतनापासून वींचचत असल्याचे मा े मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास 
आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार सदर शशक्षकाींच्या थक्रकत वेतनास  चालु मह न्याचे 
वेतन देण्याबाबत कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१)  े खरे ना ी. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत ना ी.   
 

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

औरांगाबाद शासिीय िला महाविद्यालयािील  
शशक्षिाांच्या ररक्ि जागा भरणेबाबि 

(१२) * ३२१५८ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
२८९०४ ला ददनाांि २५ माच , २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभा ि : 
सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथील शासकीय कला म ाववदयालयात मींिुर २५ पदाींपकैी फक्त 
२ शशक्षक कायमस्त्वरुपी आ ेत तर २३ िागा ररक्त असून तात्पुरत्या स्त्वरुपात 
ताशसका तत्वावर शशक्षक नेमले िात असून त्याींच्याकडून ववदयार्थयाांना शैक्षणणक 
फायदा  ोत नसल्याने ववदयार्थयाांनी मा े ऑक््ोबर, २०११ च्या दसुऱ्या 
आठवड्यात आींदोलन केले,  े खरे आ े काय, 
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(२) तसेच, ववदयार्थयाांना सोईसुववधा देण्यासाठी म ाववदयालय प्रशासनाने ५० लक्ष 
रुपयाींचा प्रस्त्ताव सींचालकाकड ेसादर केला असून त्यावर कायचवा ी न झाल्याने 
ववदयार्थयाांचे शैक्षणणक नकुसान  ोत असून ३०० ववदयार्थयाांनी म ाववदयालय 
सोडण्यासाठी प्राचायाांना ववनींत्या केल्या आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शशक्षकाींच्या िागा त्वरीत 
भरुन ववदयार्थयाांना सोईसुववधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायचवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१)  े खरे ना ी. 
     औरींगाबाद येथील शासकीय कला व अशभकल्प म ाववदयालयात मींिूर २६ 
पदाींपैकी २ शशक्षक कायमस्त्वरुपी, न्यायालयीन आदेशान्वये १ शशक्षक  ींगामी व 
५ कीं रा्ी अचधव्याख्याता सेवेत असून उवचरीत िागाींवर तात्पुरत्या स्त्वरुपात 
ताशसका तत्वावर १२ शशक्षक ननयुक्त केले आ ेत. ववदयार्थयाांना त्याचा शैक्षणणक 
फायदा  ोत आ े. ववदयार्थयाांचे आींदोलन मा े ऑक््ोबर, २०११ च्या दसुऱ्या 
आठवड्यामध्ये झाले नसून, मा े ऑक््ोबर, २०१६ च्या दसुऱ्या आठवड्यामध्ये 
झाले  ोते. 
(२) म ाववदयालयाकडून ४२ लक्ष रुपयाींचा प्रस्त्ताव सादर करण्यात आला असून, 
ववदयार्थयाांच्या सोयी सुववधाींसाठी आवश्यक असलेले अदययावत साह त्य खरेदी 
करण्याची प्रक्रक्रया सुरु आ े. िनेू साह त्य उपलब्ध असल्यामुळे ववदयार्थयाांचे 
कोणते ी शैक्षणणक नकुसान  ोत ना ी. 
     सदर म ाववदयालय सोडण्याबाबत ३०० ववदयार्थयाांनी अिच हदलेले नसून, 
केवळ उपयोजित कला ववभागातील ९२ ववदयार्थयाांनी म ाववदयालय सोडण्याबाबत 
अिच हदले  ोते. 
(३) ननयशमत स्त्वरुपात शशक्षकाींच्या िागा भरण्यासाठी म ाराषर लोकसेवा 
आयोगामाफच त िाह रात प्रशसध्द करण्यात आली असून, पदभरतीची कायचवा ी सुरु 
आ े. 
     सदयजस्त्थतीत आवश्यकतेप्रमाणे शैक्षणणक साह त्य उपलब्ध असल्यामुळे 
ववदयार्थयाांचे शैक्षणणक नकुसान  ोत ना ी. 
(४) लागू ना ी. 
 

----------------- 
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शासिीय विधी महाविद्यालय (मुांबई) येथील बेजबाबदार,  
तनयमबाह्य ि बेिायदेशीर िारभाराबाबि 

(१३) *  ३३७३२ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय 
उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील  काय :- 
  

(१) शासकीय ववधी म ाववदयालय (मुींबई) येथील बेिबाबदार, ननयमबाह्य व 
बेकायदेशीर कारभाराबाबत चौकशी करून ननणचय घेण्याबाबत नागपूर ववभागाच्या 
लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २० मे, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास मा. मुख्यमींरी तथा 
मा.ववधी व न्याय मींरी याींना पर पाठवून परातील ११ मुदयाींबाबत चौकशी 
करण्याची मागणी केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, चौकशी अ वालाचे थोडक्यात स्त्वरुप काय आ े, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१)  ोय. 
(२) सदर प्रकरणी प्रथमदशचनी अननयशमतता झाली नसल्याबाबत चौकशी 
अ वालामध्ये नमूद केले आ े. 
(३) सींचालक, उच्च शशक्षण, पुणे याींच्याकडून चौकशी अ वाल हदनाींक १७/७/२०१७ 
रोिी शासनास प्राप्त झाला असून त्यानुषींगाने पढुील कायचवा ी सुरु आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

राज्यािील शासिीय ि खाजगी रुग्णालयाि हृदयशस्त्रक्रीयेि िापरल्या  
जाणाऱ् या ्प्लॉलॉटचा दजा  राखनू त्यािर तनयांत्रण ठेिण्याबाबि 

(१४) * ३०९२० श्री.नारायण राणे, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरशसांह पांडडि, 
श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे, आकि .अनांि गाडगीळ : सन्माननीय 
अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शासकीय व खािगी रुग्णालयात हृदयववकारावरील अजँिओप्लास्त््ी 
या शस्त्रक्रक्रयेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या बलून कॅथे्सच आणण गायडड ींग कॅथे्सच 
याींच्या छापील क्रकीं मतीपेक्षा २० ते २०० ्क्क्याींपेक्षा िास्त् त म् णिेच रुपये २० ते 
२८  िार छापील क्रकीं मतीचे बलून कॅथे्सच, १०  िारापयांत क्रकीं मत असणारे 
गायडड ींग कॅथे्सच, गाइड वायसच, शस्त्राक्रक्रयेत वापरताना या सामग्रीच्या मूळ 
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क्रकीं मतीवर रुग्णालये, ववतरक व आयातदार नफेखोरी करीत असल्याचे अन्न व 
औषध प्रशासनाच्या सवेक्षणात मा े िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास 
आले,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच, राज्यात ववववध रूग्णालयात हृदयशस्त्रक्रीयेत वापरल्या िाणाऱ् या 
इम्प्लॉ्चा दिाच तपासण्याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाकड ेमागणी केली असून 
कमी दिाचच्या इम्प्लॉ्च्या वापरामुळे अनेक रुग्णाींना अपींगत्व प्राप्त झाले आ े, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन हृदयशस्त्रक्रीयेत 
वापरल्या िाणाऱ् या इम्प्लॉ्चा दिाच राखनू त्यावर ननयींरण ठेवण्याबाबत तसेच 
रुग्णाींची  ोणारी फसवणकू थाींबवून अशा प्रकारे  ोणाऱ्या नफेखोरीला प्रनतबींध 
करण्यासाठी कोणती कायचवा ी केली तसेच सदर रुग्णालयाींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट :  (१) अन्न व औषध प्रशासनाव्दारे माचच, २०१७ ते मे, २०१७ 
या कालावधीत राज्यातील प्रमुख १२ खािगी रूग्णालयाींची व त्याींच्या औषध 
भाींडाराची तपासणी करण्यात आली. यातील ०८ रूग्णालयाींची तपासणी  ी 
अँजिओप्लास्त््ी या प्रक्रक्रयेसाठी वापरण्यात येत असलेल्या कॅथे्रचे 
पुनवाचपराबाबत प्रशासनास प्राप्त गोपनीय माह तीच्या आधारे करण्यात आली 
आ े. तपासणी करण्यात आलेल्या ०८ रूग्णाींलयाींपकैी ०३ रूग्णालये 
अँजिओप्लास्त््ी या प्रक्रक्रयेसाठी वापरण्यात येत असलेल्या कॅथे्र तसेच इतर 
साधनाींची छापील क्रकीं मत रूग्णाींकडून आकारत असल्याचे ननदशचनास आले. 
तर ०३ रूग्णालये अँजिओप्लास्त््ी या प्रक्रक्रयेसाठी वापरण्यात येत असलेल्या 
कॅथे्र तसेच इतर साधनाींच्या खरेदी क्रकमतीवर २०%  ाताळणी व सेवा शुल्क 
आकारत असल्याचे ननदशचनास आले तर ०२ रूग्णालये सदर साह त्याच्या 
क्रकीं मतीची आकारणी स्त्वतींरपणे करण्यात येत नसून त्याचा समावेश पॅकेि 
अींतगचत करीत असल्याचे ननदशचनास आले.  
(२)  े खरे ना ी. 
(३) अँजिओप्लास्त््ी या प्रक्रक्रयेसाठी वापरण्यात येत असलेल्या बलुन कॅथे्र व 
गायडीींग कॅथे्रच्या क्रकीं मतीवर सध्या कायदयानसुार ननयींरण ना ी. बलुन कॅथे्र 
व गायडीींग कॅथे्रच्या क्रकीं मतीवर ननयींरण आणणे  ी बाब कें द्र शासनाच्या 
अखत्यारीतील आ े. बलुन कॅथे्र व गायडीींग कॅथे्रच्या क्रकीं मतीवर ननयींरण 
आणण्यासाठी  राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने बलुन कॅथे्र व गायडीींग 
कॅथे्रच्या खरेदी व ववक्री क्रकीं मतीबाबतचा अ्यास अ वाल कें द्र शासनाच्या 
राषरीय औषधमूल्य प्राचधकरणास सादर केलेला आ े. बलुन कॅथे्र व गायडीींग 
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कॅथे्रचा समावेश National List Of Essential Medicine-२०१५ मध्ये 
करण्याबाबत कें द्र शासनाच्या आरोग्य कल्याण व कु्ुींब कल्याण मींरालयास 
कळववण्यात आले असल्याचे राषरीय औषधमूल्य प्राचधकरणाने त्याींच्या हदनाींक 
१६/०६/२०१७ च्या परान्वये अन्न व औषध प्रशासनास कळववले आ े. 
     बलुन कॅथे्र व गायडीींग कॅथे्रच्या दिाचबाबतची बाब अन्न व औषध 
प्रशासनाच्या ननदशचनास आलेली ना ी. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

राज्याि शशक्षि भरिीसाठी िें द्रीय पध्दिीने  
अशभयोग्यिा चाचणी पररक्षा घेण्याबाबि 

(१५) *
  ३१४६५   श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.हेमांि टिले, अॅड.जयदेि गायििाड, 

श्री.सुतनल िटिरे, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल 
सोले : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवच अनदुाननत, ववनाअनदुाननत, अनदुानास पार ठरलेल्या क्रकीं वा 
घोवषत झालेल्या तसेच स्त्थाननक स्त्वराज्य सींस्त्थाींच्या शाळाींमधील शशक्षण 
सेवकाींची शशक्षक भरती कें द्रीय पध्दतीने अशभयोग्यता चाचणी (ॲजप्््यूड ्ेस्त््) 
आणण बुध्दीमत्ता चाचणी परीक्षेच्या गुणाींच्या आधारे घेण्याचा ननणचय शासनाने 
मा े मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त शशक्षक भरतीसाठी कें द्रीय पध्दतीने अशभयोग्यता चाचणी 
घेण्याची कारणे तसेच त्याचे थोडक्यात स्त्वरुप काय आ े, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अशभयोग्यता चाचणी 
घेण्याबाबत कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े : (१) राज्यातील खािगी अनदुाननत, अींशत: अनदुाननत व 
अनदुानास पार ठरलेल्या शाळाींमधील शशक्षक भरती अशभयोग्यता चाचणीतील 
गुणाींच्या आधारे  ोण्याबाबत ननणचय हदनाींक २३/६/२०१७ रोिी घेतलेला आ े,  े 
खरे आ े. 
(२) शशक्षक भरती प्रक्रक्रयेत सवच उमेदवाराींना ननवडीची समान सींधी शमळावी, उच्च 
गुणवत्ताधारक उमेदवाराींची ननवड  ोण्यासाठी तसेच भरती प्रक्रीया पारदशचकपणे 
 ोण्याकररता अशभयोग्यता चाचणी घेण्यात येणार आ े. नतचे स्त्वरुप थोडक्यात 
खालीलप्रमाणे आ े :- 
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 शशक्षक पारता परीक्षा उत्तीणच असलेला उमेदवार इयत्ता पह ली ते 
आठवीकररता अशभयोग्यता चाचणी देण्यासाठी पार असेल. 

 शाळा व्यवस्त्थापन त्याींच्या शाळेतील शशक्षकाची / शशक्षण सेवकाची ररक्त 
पदे भरण्याकररता त्बींद ू नामावलीस  ववषयाींच्या तपशीलानुसार, शासनाने 
क्रकीं वा शासनाने प्राचधकृत केलेल्या अशभकरणाने ववकशसत केलेल्या 
सींगणकीय प्रणालीवर क्रकमान १५ हदवसाींकररता िाह रात प्रशसध्द करेल. 

 सदर िाह रातीस अनुसरुन इच्छूक उमेदवारास त्यास अशभयोग्यता चाचणीत 
शमळालेल्या गुणाींस  ऑनलाईन प्रक्रीयेमाफच त अिच करता येईल. 

 िाह रातीत नमूद केलेली मुदत सींपल्यानींतर शाळा सशमती कामकािाच्या 
पाच हदवसाींमध्ये गुणवत्ता यादी प्रशसध्द करेल व गुणवत्ता यादीनुसार 
उमेदवाराची ननवड करुन ननयुक्ती देण्याची कायचवा ी करेल. 

 प्रत्येक उमेदवारास सेवाप्रवेश वयोमयाचदेत ५ वेळा चाचणी देण्याची मुभा 
असेल. या चाचण्याींमध्ये शमळालेल्या अचधकाचधक गुणाच्या आधारावर 
ननयुक्तीस पार असेल. 

(३) प्रथम अशभयोग्यता चाचणी स ा मह न्याच्या आत घेण्याबाबत कायचवा ी सुरु 
आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळ महाड (जज.रायगड)  
येथील िारखान्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 

(१६) * ३२५३० श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांि पाटील : सन्माननीय पया िरण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) म ाड (जि.रायगड) तालुक्यातील म ाराषर औदयोचगक ववकास 
म ामींडळामधील कारखान्यामधून प्रदवुषत पाणी ्ेमघर नाल्यामध्ये सोडत 
असल्याचे हदनाींक २१ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशचनास आले,  े 
खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, म ाड म ाराषर औदयोचगक ववकास म ामींडळातील का ी 
कारखान्याींवर म ाराषर प्रदषुण ननयींरण मींडळाने कारवाई करूनसुध्दा सदर 
कारखान्याींवर कोणताच पररणाम झाला ना ी,  े  ी खरे आ े काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींचधत कारखान्याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१)  ोय,  े खरे आ े. हदनाींक १२/०६/२०१७ रोिी 
कारखान्यामधुन प्रदवुषत पाणी ्ेमघर नाल्यामध्ये सोडत असल्याची मौखीक 
तक्रार स्त्थाननक परकार व ग्रामस्त्थाींचे माफच त प्राप्त झाली  ोती. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) सदरील तक्रारीच्या अनुषींगाने, मींडळामाफच त ्ेमघर नाला व पररसराची 
प ाणी केली असता मे. श्री री कॅशमकल एक्सपो च् शलशम्ेड, प्लॉ् नीं-अ/८, अ-
१५/१,  अ-१५/२, अ-९, एमआयडीसी, म ाड या कारखान्यामधनु औदयोचगक 
साींडपाणी पाईपलाईन फु्ल्याने का ी प्रमाणात पावसाच्या पाण्यास  ्ेमघर 
नाल्यात शमसळत असल्याचे ननदशचनास आले  ोते. त्यानुसार सदर कारखान्यास 
हदनाींक १३/०६/२०१७ रोिी कारखाना बींद करण्याचे ननदेश देण्यात आले  ोते. 
सदर कारखान्याची उत्पादन प्रक्रक्रया हदनाींक १७/०६/२०१७ पासून बींद असल्याचे 
या प्रकल्पास हदनाींक १०/०७/२०१७ रोिी म ाराषर प्रदषूण ननयींरण मींडळामाफच त 
करण्यात आलेल्या स्त्थळ पा णीदरम्यान ननदशचनास आले आ े.  
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

राज्यािील रुग्णालय अॅंजजओॉलास्टी शस्त्रक्रीयामध्ये सेिां डहँड  
सामुग्रीचा िापर िरीि असल्याबाबि 

(१७) * ३२४१३  डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.खिाजा बेग, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) फोह च्स रुग्णालय (मुलुींड), ह रानींदानी रुग्णालय (वाशी) व बीएसईएस 
(अींधेरी) तसेच राज्यात आणखी रुग्णालयात अॅंजिओप्लास्त््ीसारख्या हृदयरोग 
उपचारातील म त्वाच्या प्रक्रक्रयेमध्ये रुग्णाींना कल्पना न देताच सामग्रीचा 
पुनवाचपर  ोत असून रुग्णाींकडून त्याींची रक्कम वसूल करण्यात येत असल्याचे 
अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडी) गुप्तवाताच पथकाच्या हदनाींक २६ एवप्रल, 
२०१७ रोिी वा त्यासुमारास केलेल्या तपासणीत ननदशचनास आले,  े खरे आ े 
काय, 
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(२) तसेच कॅथे्र औषधाच्या यादीत मोडत असल्यामुळे औषधसाठा ववतरण 
याींचा परवाना आवश्यक असताींना ी फोह च्स रुग्णालय (मुलुींड) याींच्याकड े
कॅथे्रचा पुनवाचपर करताना औषधसाठा, ववतरण याींचा परवाना नसल्याचे ी 
ननदशचनास आले,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त गींभीर प्रकाराची दखल घेऊन शासनाने चौकशी करुन 
तसेच कॅथे्रचा पनुवाचपर करणाऱ्या राज्यभरातील सवचच रुग्णालयाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) अन्न व औषध प्रशासनाव्दारे माचच, २०१७ ते मे, २०१७ 
या कालावधीत राज्यातील प्रमुख ०८ रूग्णालयाींची व त्याींच्या औषध भाींडाराची 
तपासणी करण्यात आली. तपासणी  करण्यात आलेल्या ०८ रूग्णाींलयाींपकैी ०७ 
रूग्णालयात अँजिओप्लास्त््ी या प्रक्रक्रयेसाठी वापरण्यात येत असलेल्या कॅथे्रचे 
ननिचन्तकु्रककरण करून त्याचा  पुनवाचपर करीत असल्याचे ननदशचनास आले आ े. 
सदर रूग्णालये त्यासाठी शुल्क आकारत असल्याचे ी तपासणीदरम्यान 
ननदशचनास आले.    
(२) हदनाींक २४/०४/२०१७ रोिी अन्न व औषध प्रशासनाव्दारे मे. फोह च्स 
रुग्णालय (मुलुींड) या रूग्णालयाची तपासणी करण्यात आली. तपासणीदरम्यान 
असे ननदशचनास आले की, मे. फोह च्स रुग्णालय (मुलुींड) याींना हद. १३/०४/२०१७ 
पासून क्रकरकोळ औषध ववक्रीचा परवाना मींिूर असून त्याींनी या परवाना 
प्राप्तीच्या आधी रूग्णाींना कॅथे्रची ववक्री करून त्याची त्बल आकारणी केलेली 
आ े. 
(३) सदर सात ी रूग्णालयाच्या तपासणीदरम्यान तेथे आढळून आलेल्या रु् ीींच्या 
अनषुींगाने तपास व चौकशी करून ननयमानुसार आवश्यक ती कायचवा ी घेण्यात 
येईल.  
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
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राज्याि मराठी माध्यमाच्या शाळेचे अजस्ित्ि दटिविण्याबाबि 

(१८) * ३२२३५ अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्रीमिी हुस्नबान ूखशलफे, श्री.अशोि ऊफ  
भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मराठी भाषेचे सींवधचन आणण मराठी शशक्षण याकड े शासन तसेच 
म ापाशलका दलुचक्ष करीत असल्याने राज्यातील मराठी शाळा बींद पडत असल्याचे 
शशक्षण  क्क समन्वय सशमती तसेच मराठी अ्यास कें द्राने मा े मे, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाच्या ननदशचनास आणले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, मराठी माध्यमाच्या शाळाींमध्ये इींग्रिी माध्यमाच्या शाळा सुरु 
असल्याने राज्यातील मराठी शाळाींचे भववतव्य धोक्यात आल्याने सदय:जस्त्थतीची 
श्वेतपत्रका काढण्याची मागणी शशक्षण क्षेरातील सींघ्नेने शासनाकड ेकेली असून 
सन २०१२ ते २०१६ या पाच वषाचत पाशलकेच्या मराठी माध्यमातून ५६  िार 
ववदयार्थयाांनी शाळा सोडली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मराठी शाळाींच्या 
सदय:जस्त्थतीची श्वेतपत्रका काढून राज्यातील मराठी शाळा बींद  ोऊ नये 
याकरीता तसेच मराठी शाळाींचे अजस्त्तत्व ह्कववण्याकररता कोणती कायचवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१) ना ी. 
(२) व (३) य-ुडायस आधारे प्राप्त साींजख्यकीनुसार राज्यातील मराठी माध्यमाच्या 
शाळाींचे प्रमाण तसेच मराठी माध्यमाच्या ववदयार्थयाांचे प्रमाण पयाचप्त असून 
राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळा बींद पडत असल्याची पररजस्त्थती हदसून येत 
ना ी. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
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राज्याि माध्यशमि आणण उच्च माध्यशमि शाळाांमध्ये शशक्षिाांच्या  
तनयमबाहय पध्दिीने तनयुक्त्या िेल्याबाबि 

(१९) * ३२०३० श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.जगन्नाथ 
शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांिराि 
जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन 
डािखरे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विजय ऊफ  भाई धगरिर : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवच शाळाींमध्ये शासनाने सन २०११ मध्ये प् पडताळणी केली 
असता त्यामध्ये २ लाख ७०  िार ५२० ववदयाथी बोगस असल्याचे आढळून 
आल्यानींतर शासनाने बोगस ववदयाथी दाखवनू वेतन व वेतनेत्तर अनदुान 
घेणाऱ्या शशक्षण सींस्त्था व शशक्षकाींवर कारवाई केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, प् पडताळणीत ५० ्क्क्यापेक्षा िास्त्त ववदयार्थयाांची अनपुजस्त्थती 
असलेल्या शाळा बींद करणे व त्यातील कायचरत शशक्षक व शशक्षकेतर कमचचाऱ् याींना 
अनतररक्त ठरवनू त्याींच्या सेवा समाप्त करण्यात याव्यात आणण ५० ्क्क्यापयांत 
अनपुजस्त्थत ववदयाथी असलेल्या शाळाींमधील अनतररक्त ठरणाऱ् या शशक्षकाींना 
अन्य शाळाींमध्ये सामावनू घेणे, असे दोन म त्वाचे ननणचय घेण्यात आले,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) तसेच, अनतररक्त ठरलेल्या शशक्षकाींचे अन्य शाळाींमध्ये १०० ्क्के 
समायोिन झाल्याशशवाय खािगी क्रकीं वा स्त्थाननक स्त्वराज्य सींस्त्थाच्या शाळाींमध्ये 
शशक्षक व शशक्षकेतर कमचचाऱ् याींची भरती करू नये, असा शासन ननणचय हदनाींक २ 
मे, २०१२ रोिी तत्कालीन मुख्य सचचव याींनी काढला असून सदर ू आदेशानुसार 
राज्यातील शासकीय व खािगी अनदुाननत प्राथशमक, माध्यशमक आणण उच्च 
माध्यशमक शाळाींमध्ये शशक्षण भरतीला पूणच बींदी असताना तब्बल ७  िार २२८ 
शशक्षकाींच्या बेकायदा नेमणकूा केल्याचे नकुतेच ननदशचनास आले असून बेकायदा 
नेमणकुा करणाऱ्या राज्यभरातील ६२ शशक्षण अचधकाऱ्याींना नो्ीसा बिावण्यात 
आल्या आ ेत तसेच या बेकायदेशीर शशक्षकाींच्या वेतनावर रूपये ९७ 
को्ी ननयमबा य खचच झाला असून बेकायदा शशक्षक भरतीमुळे गरीब, 
गुणवत्ताधारक व प्रामाणणक पार उमेदवाराींवर अन्याय झाला आ े,  े खरे आ े 
काय, 
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(४) उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शशक्षकाींच्या बेकायदा झालेल्या 
भरतीसींदभाचत कायचवा ी करुन भरती करणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री.विनोद िािड े: (१) ते (५) अींशत: खरे आ े 
प्पडताळणीनुसार ५०% पेक्षा िास्त्त ववदयार्थयाांची अनपुजस्त्थती असलेल्या शाळा 
बींद करणे व अनतररक्त शशक्षकाींना अन्य शाळाींमध्ये सामावून घेणे इत्यादीबाबत 
हदनाींक २ मे, २०१२ रोिी शासन ननणचय काढण्यात आला. मार या शासन 
ननणचयातील का ी बाबीींना मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये रद्द करण्यात 
आला आ े. 
      हदनाींक २ मे, २०१२ नींतर मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वेळोवेळी 
शशक्षक पदभरती बींदीला का ी अींशी सु् हदली आ े. हदनाींक २० िून, २०१४ च्या 
शासन ननणचयान्वये हदनाींक ०२ मे, २०१२ च्या आदेशान्वये लादलेले ननबांध 
उठववण्यात आले असून शशक्षक पदभरती मींिुरीसाठी सशमती स्त्थापन करण्यात 
आली आ े. त्याअन्वये करण्यात आलेली शशक्षक पदभरती वगळता हदनाींक ०२ 
मे, २०१२ नींतर शशक्षकाींच्या ननयुक्त्या केल्याचे ननदशचनास आले असून याबाबत 
दोषी असणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर कारवाई करण्यासाठी आयुक्त, शशक्षण 
याींच्यामाफच त चौकशी सुरु आ े. 

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

बीड जजल्ह्याि राजीि गाांधी विद्याथी अपघाि सानुग्रह अनुदान  
योजनेिील लाभार्थयाांना अनदुान िाटप िरण्याबाबि 

(२०) *  ३१५४५   श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल्ह्यात रािीव गाींधी ववदयाथी अपघात सानुग्र  अनदुान योिनेतील 
मींिूर प्रकरणातील पार लाभाथी याींना सन २०१६-१७ चे अनदुान उपलब्ध 
करण्याची मागणी मा.लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक २० मे, २०१७ रोिी वा 
त्यासुमारास मा.मींरी शालेय शशक्षण याींना केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, बीड जिल्ह्यात अनदुानाची प्रलींत्बत रक्कम शमळण्यासाठी 
शशक्षणाचधकारी (प्रा), बीड याींनी शशक्षण सींचालक (प्रा), पुणे याींना हदनाींक १५ 
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डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास कळववले आ े तसेच जिल् ाचधकारी, बीड 
याींनी हदनाींक १६ मे, २०१७ च्या परानुसार शशक्षणाचधकारी (प्रा) याींना कु.कीती 
ठाकूर या ववदयाथीनीच्या मतृ्यू प्रकरणी उक्त योिनेत दाखल करुन घेण्याच्या 
ननदेशाबाबतची कायचवा ी झाली ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनुसार सन २०१६-२०१७ या वषाचतील अनुदान उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत तसेच अनदुान प्रलींत्बत ठेवणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आ े,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) कायाचलयात प्राप्त झाले आ े. 
(२) अींशत: खरे आ े. 
     सींबींचधत ववदयाचथचनीच्या पालकाींची शाळेच्या मुख्याध्यापकाींनी समक्ष भे् 
घेऊन कागदपर े सादर करण्यास कळववले आ े. तथावप पालकाींनी कागदपर े
अदयाप पयांत सादर केलेली नसल्याने उक्त प्रकरणी सानुग्र  अनदुान वा्प 
करता आलेले ना ी. 
(३) बीड जिल्ह्यात रािीव गाींधी सानुग्र  अनदुाना पो्ी सन २०१६-१७ या वषी 
एकूण रुपये ४०,९५,०००/- इतकी रक्कम ववतरीत केली असून, बीड जिल्ह्यासाठी 
शशक्षणाचधकारी (प्राथशमक) याींनी सन २०१७-१८ या कालावधीसाठी रुपये 
३१,५०,०००/- इतकी रक्कम अनदुान मागणी केलेली आ े. शासन ननणचय हदनाींक 
१२ िुलै, २०१७ अन्वये शशक्षण उपसींचालक (प्राथशमक) याींना रािीव गाधी 
सानुग्र  अनदुानाची रक्कम वा्प करण्यासाठी रुपये ४,६६,८८,०००/- इतके 
अनदुान ववतरीत करण्यात आले आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

गोंददया जजल्ह्याि दधु भेसळ िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 
(२१) *  ३२९५८ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोंहदया जिल् यामध्ये अनेक हठकाणी दधुामध्ये रासायननक पदाथाांची भेसळ 
करुन दधु व दगु्धिन्य पदाथाांची ववक्री  ोत असल्याचे मा े िून, २०१७ मध्ये वा 
त्यासुमारास ननदशचनास आले असून का ी हदवसाींपूवी अन्न औषध व प्रशासन 
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ववभागाने जिल् यात अनेक दधू डअेरीींवर धाड ्ाकून दोन ते तीन  िार क्रकलो 
भेसळयकु्त खवा िप्त केला  ोता,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दधूातील भेसळ 
रोखण्याबाबत कायचवा ी करुन सींबींचधत दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१)  े खरे ना ी. 
(२) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी.  

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

यििमाळ जजल्ह्यािील वपण्याच्या पाण्याचे स्त्रोि फ्लोराईडयुक्ि असल्याबाबि 

(२२) * ३०८९९ श्री. हररशसांग राठोड : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल्ह्यात १५ तालुक्यातील २५० गावाींमधील वपण्याच्या पाण्याचे 
४७१ स्त्रोत फ्लोराईडयकु्त असल्याचे मा े मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशचनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, फ्लोराईडयकु्त पाण्यामुळे हदग्रस येथील ३० नागररकाींना क्रकडनीचा 
आिार झाला असून गावातील नागररकाींना तेच पाणी प्राशन करावे लागत 
असल्यामुळे अनेक आिाराींना सामोरे िावे लागत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नागररकाींच्या समस्त्या 
सोडववण्याबाबत तसेच गावामध्ये मींिूर झालेले आर ओ मशीन बसववण्याबाबत 
कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े अींशत: खरे आ े. 
     सन २०१६-१७ मध्ये केलेल्या रासायननक तपासणीत यवतमाळ 
जिल् यात ४१६ स्त्रोत फ्लोराईडयुक्त आढळून आले.  
(२) हदग्रस तालुक्यात ६ गावातील स्त्रोत फ्लोराईडयकु्त आढळून आले आ ेत. 
त्यापैकी २ गावाींना पाणीपुरवठा योिनेदवारे तसेच उवचरीत गावाींना सावचिननक 
वव ीरी व  ातपींपादवारे शुद्ध पाणीपुरवठा केला िातो.   
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     हदग्रस तालुक्यातील क्रकडनीचे रुग्णाींची सींख्या ११ असून, त्याींना 
फ्लोराईडयकु्त पाणी वपण्याने क्रकडणीचे आिार झाले नसून, अन्य कारणाने 
आिार झाल्याचे  आढळून आले. 
(३) फ्लोराईडयुक्त स्त्रोताींना लाल रींगाचे पटे्ट लावण्यात आले असून, सदर पाणी 
वपण्यास अयोग्य म् णनू फलक लावण्यात आले आ ेत. 
    हदग्रस तालुक्यातील मौिे माळ ीवरा येथे आर. ओ. मशीन सुरळीत सुरु 
आ े. मौिे धानोरा ताींडा येथे आर. ओ बसववणे प्रस्त्ताववत असून सदर कामाची 
ई ननववदा प्रक्रक्रया सुरु आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

 
मुांबईिील शशक्षिाांच्या िेिनािून िर िापूनही प्राजॉििर  

विभागाने नोटीसा पाठविल्याबाबि 

(२३) * ३१३७४ आकि .अनांि गाडगीळ, श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील शशक्षक-शशक्षकेतराींच्या दरम ा वेतनातून कराची वेळेत कपात 
 ोवून ी त्याींची कपात वेळेत िमा न झाल्यामुळे २७००० शशक्षकाींना प्राजप्तकर 
ववभागाने नो्ीसा पाठववल्या असल्याचे मा े माचच, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशचनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, शशक्षण ननरीक्षक कायाचलयाच्या अनागोंदी कारभाराचा रास 
मुख्याध्यापक, शशक्षक व कमचचाऱ्याींना ना क स न करावा लागणार आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींचधत शशक्षक व 
कमचचारी याींची आयकर कपात िमा करण्याबाबत तसेच कोणत्या शशक्षकाींचा 
क्रकती प्राप्तीकर आ े याचे तपशशलवार वववरणपर प्राप्तीकर ववभागाकड े सादर 
करण्याबाबत कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आ े. 
(२) व (३) सन २०१० ते २०१२ पयांत शशक्षकनन ाय वयैजक्तक पॅन क्रमाींकावर 
आयकर िमा करण्याबाबत कोणत्या ी सूचना नसल्यामुळे व शशक्षण ननरीक्षक  े 
सवच शाळाींसाठी आ रण व सींववतरण अचधकारी असल्यामुळे सदर कालावधीत 
िमा झालेला एकत्रत आयकर भरणा त्याींच्या ्ॅन क्रमाींकावर करण्यात आलेला 
आ े. सदर रक्कम करपार शशक्षकाींच्या खात्यावर िमा झालेली नसल्यामुळे का ी 
शशक्षकाींना आयकर ववभागाकडून कलम १४१ अींतगचत नो्ीसा शमळालेल्या आ ेत. 
या कालावधीत िमा झालेला एकत्रत आयकर त्या त्या शशक्षकाच्या खात्यावर 
िमा करण्याबाबतची कायचवा ी सनदी लेखापालाशी चचाच करुन करण्यात येत 
आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

सन २०१७-२०१८ च्या शकै्षणणि िषा साठी नििी, दहािी िररिा  
निीन शैक्षणणि धोरण लागू िरण्याबाबि 

(२४) *  ३०८८८ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, अॅड.तनरांजन डािखरे, अॅड.अतनल परब : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१७-२०१८ या शकै्षणणक वषाचसाठी नववी व द ावीचे मराठी माध्यमाचे 
ववदयाथी प्रथम भाषा म् णनू मराठी भाषा नाकारु शकतील आणण इींग्रिी प्रथम 
भाषा म् णनू ननवड करु शकतील तसेच इींग्रिी माध्यमाच्या ववदयार्थयाांना ी प्रथम 
भाषा म् णनू इींग्रिी क्रकीं वा मराठी ननवडण्याचे स्त्वातींत्र्य असेल अशा प्रकारचा 
राज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शशक्षण मींडळाचा नवा पॅ्नच मा े एवप्रल, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान राबववण्यात येणार आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, या नवीन धोरणानुसार मराठी व इींग्रिी माध्यमाच्या ववदयार्थयाांना 
प्रथम भाषा ननवडण्याचे स्त्वातींत्र्य देण्यात आले असून  ा नवा पॅ्नच राबववण्यात 
येण्याची कारणे काय आ ेत, 
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(३) असल्यास, मराठी भाषा सक्तीची न करता मराठी भाषा नाकारण्याचे 
स्त्वातींत्र्य या पॅ्नचने हदले असल्याने  ा नवा पॅ्नच मराठी भाषेच्या मूळावर येणार 
असल्याने तो रद्द करण्यात यावा अशी राज्यातील ववववध स्त्तरातून मागणी  ोत 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

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

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

राज्याि विनापरिाना सुरु असलेल्या पाणी ॉलाांटिर िारिाई िरण्याबाबि 

(२५) * ३२७६४ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.सुजजिशसांह 
ठािूर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २०२२२ ला ददनाांि २१ जलैु, २०१६ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभा ि : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ववनापरवाना सुरु असलेल्या पाणी प्लाी्ं मुळे बा्लीबींद अशुध्द 
पाण्याचा काळाबािार  ोत असून पाण्याच्या अनचधकृत उदयोगावर, अन्न व 
औषध ववभागातफे कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी, “म ाराषर बॉ्ल्ड वॉ्र 
मॅन्यफॅुक्चरसच असोशसएशन” या सींघ्नेने मुींबईतील वाींदे्र येथील अन्न व औषध 
ववभागाच्या कायाचलयावर मोचाच काढून आींदोलन केल्याचे मा े एवप्रल, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, राज्यात बा्लीबींद पाणीपुरवठा करण्यासाठी अींदाजित ८१० 
प्रकल्पाींना परवानगी हदली असून ववनापरवाना प्रकल्पाींची सींख्या सुमारे दीड 
 िाराींवर असल्याचे आढळून आल्याने यासींदभाचत असोशसएशनने शासन तथा 
अन्न व औषध ववभागाकड ेलेखी तक्रार केली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बेकायदेशीर पाणी 
प्लाी्ं धारकाींकडून अशुध्द पाणी भरुन नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आल्याने 
बेकायदेशीरररत्या सुरु असलेल्या पाणी प्लाी्ं वर औषध प्रशासनाने कारवाई करुन 
उक्त पाणी प्लाीं् बदीं करण्याबाबत कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१)  े खरे आ े. 
(२) राज्यात बा्लीबींद पाणीपुरवठा परवाने घेऊन बा्लीबींद पाण्याचे उत्पादन 
करणारे सुमारे ५८४ पेढया आ ेत. ववनापरवाना बा्लीबींद पाण्याचे अनचधकृत 
उदयोगाींववरूध्द असोशसएशनने अन्न औषध ववभागाकड ेतक्रार केली  ोती  े खरे आ े. 
(३) अन्न व औषध प्रशासनाव्दारे बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेल्या पाणी 
प्लाीं्बाबत चौकशी करून १०९ प्रकरणी अन्न सुरक्षा व मानके कायदयाच्या 
कलम ३६ (३) (बी) अींतगचत उत्पादन बींद करण्याच्या नो्ीसा िारी करण्यात 
आल्या आ ेत सींबींचधताववरूध्द पुढील तपास करून ननयमानुसार कारवाई घेण्यात 
येईल.  
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
राज्यािील मुजस्लम समाजाला शासिीय, तनमशासिीय सेिाांमध्ये  

िसेच शकै्षणणि सांस्थाांमध्ये आरक्षण देण्याबाबि 

(२६) * ३१४०३ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि 
जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.सतिश 
चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २६७६४ ला ददनाांि २० 
माच , २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभा ि : सन्माननीय अल्पसांखयाांि 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मुजस्त्लम समािास शशक्षण व नोकरीत आरक्षण देण्याची मागणी 
सातत्याने करण्यात येत असल्याने मुजस्त्लम समािाला शासकीय, ननमशासकीय 
सेवाींमध्ये तसेच शकै्षणणक सींस्त्थाींमध्ये आरक्षण देण्याच्या ववचाराधीन असलेल्या 
बाबीवर शासनाने ननणचय घेतला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननणचयाचे थोडक्यात स्त्वरुप काय आ े, 
(३) असल्यास, यापूवीच्या सरकारने मुजस्त्लम समािास शशक्षण व नोकरीत पाच 
्क्के आरक्षण देण्याचा ननणचय घेतला  ोता तसेच यासींदभाचत न्यायालयाने ी 
मुजस्त्लम समािास मुख्य प्रवा ात आणण्याबाबत शैक्षणणक आरक्षण देणे 
आवश्यक असल्याचे नमूद केले आ े,  े  ी खरे आ े काय 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. विनोद िािड े : (१) (२), (३) व (४) सामान्य प्रशासन ववभाग, हदनाींक ९ 
िुलै, २०१४ रोिीच्या अध्यादेशादवारे मुजस्त्लम समािासाठी नोकरीमध्ये व 
शैक्षणणक सींस्त्थेमध्ये प्रवेशासाठी ५% आरक्षण देण्यात आले  ोते. 
     याबाबत मा. उच्च न्यायालयामध्ये याचचका दाखल करण्यात आल्या 
 ोत्या. मा. उच्च न्यायालयाने हदनाींक १४ नोव् ेंबर, २०१४ रोिी अींतररम ननणचय 
हदला आ े व सदर अींतररम आदेशाव्दारे शासकीय व अनुदाननत शैक्षणणक 
सींस्त्थेमध्ये प्रवेशासाठी हदलेले आरक्षण अबाचधत ठेवण्यात आले आ े. परींत ु
खािगी ववना अनुदाननत सींस्त्थाींमधील प्रवेश व शासकीय सेवेतील भरतीसाठी 
हदलेल्या आरक्षणाला स्त्थचगती हदली आ े. सदर अध्यादेशाचे हदनाींक २३ डडसेंबर, 
२०१४ पयांत कायदयात रुपाींतर न झाल्याने सदर अध्यादेश व्यपगत झाला आ े. 
      
    सदर प्रकरण मा. उच्च न्यायालयात अींनतम ननणचयासाठी प्रलींत्बत आ े. 
याबाबत मा. उच्च न्यायालयाच्या अींनतम ननणचयानुसार  आवश्यक ती कायचवा ी 
करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
राज्यािील शशक्षि ि मुखयाध्यापिाांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

(२७) * ३१४७४ श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.रामराि िडिुिे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह 
पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शशक्षक व मुख्याध्यापकाींची ३०  िारा ून अचधक पदे ररक्त 
असल्याचे मा े एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, सदर पदे ररक्त ठेवण्याची कारणे काय आ ेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववदयार्थयाांना 
ज्ञानािचनाचे काम पूणच क्षमतेने व् ावे याकररता कोणती कायचवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आ े. 
(२) व (३) कायचवा ी सुरु आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

महाड (जज.रायगड) िालुक्याि पाणीटांचाई तनमा ण झाल्याबाबि 

(२८) * ३२८४३ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) देशाला सैननक देणारी गावे म् णनू पररचचत असलेल्या म ाड (जि.रायगड) 
येथील फौिी आींबावड े शशरवलीस  २५ गावाींत तीव्र पाणी ी्ंचाई ननमाचण झाली 
असल्याचे मा े एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल्यास, या गाव पाडयाींना पाणीपुरवठा करणाऱ् या णखींडवाडी धरणातील 
गाळ पा्बींधारे ववभागाने मागील अनेक वषे काढलेला ना ी,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गाव पाडयाींना 
पाणीपुरवठा करुन णखींडवाडी धरणातील गाळ काढण्याबाबत कोणती कायचवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े खरे ना ी. 
(२) णखींडवाडा धरणातील पाणीसाठयाचा शसींचनासाठी तसेच वपण्याच्या पाण्यासाठी 
पुरेपूर उपयोग  ोऊन, प्रकल्पात पाणी शशल्लक र ात असल्याने सदयजस्त्थतीत 
धरणातील गाळ काढण्याचे कोणते ी ननयोिन ना ी.         
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

बालधचत्रिाणी सांस्था बांद िेल्याबाबि 

(२९) * ३३४८३ अॅड.अतनल परब, श्री.सुतनल िटिरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
१५८२८ ला ददनाांि १५ माच , २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभा ि : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) नव्वद दशकापासून सुरु असलेली बालचचरवाणी  ी सींस्त्था कायमची बींद 
करुन नव्याने ई-बालभारती स्त्थापन करण्याचा ननणचय शासनाने हदनाींक ३१ मे, 
२०१७ रोिी वा त्यासुमारास िा ीर केला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर सींस्त्था बींद करुन नव्याने स्त्थापन करण्याची कारणे काय 
आ ेत तसेच सींस्त्थेत काम करणाऱ्या कमचचाऱ्याींबाबत शासनाने कोणता ननणचय 
घेतला आ े,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नव्याने स्त्थापन केलेल्या 
ई-बालभारतीचा कायचक्रम पणूच क्षमतेने  ोण्याकररता कोणती कायचवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१)  ोय. 
(२) व (३) बालचचरवाणी या सींस्त्थेच्या स्त्थापनेपासून कमचचाऱ्याींचे वेतन, कायचक्रम 
ननशमचती व इतर सवच खचाचसाठी कें द्र शासनाकडून १०० ्क्के अनदुान शमळत 
 ोते. तथावप, कें द्र शासनाकडून सदर अनदुान बींद करण्यात आले. बालचचरवाणी 
या सींस्त्थेकड े स्त्वत:च्या उत्पन्नाचा कोणता ी स्त्रोत उपलब्ध नव् ता तसेच 
सींस्त्थेस कोणते ी अनदुान शमळत नव् ते.  त्यामुळे बालचचरवाणी मधील 
कमचचाऱ्याींचे वेतन अदा करण्यास सींस्त्थेकड े ननधी उपलब्ध नव् ता. व ज्या 
उद्देशाने बालचचरवाणीची ननशमचती करण्यात आली  ोती ते सवच उद्देश आता शाळा 
शाळाींमधून शशक्षकाींच्या तींरज्ञानातील कौशल्यामुळे पूणच  ोत आ ेत. बालचचरवाणी 
 ी सींस्त्था आचथचकदृष्या अडचणीत असल्याने तसेच कमचचाऱ्याींचे वेतन व दैनींहदन 
खचच भागववण्यासाठी सुध्दा रक्कम शशल्लक नसल्याने, या सींस्त्थेत ५० पेक्षा कमी 
कामगार असल्याने आणण  ी सींस्त्था उदयोग या सींजे्ञत येत असल्याने ती बींद 
करण्याचा व ई-बालभारती  ी सींस्त्था नव्याने स्त्थापन करण्याचा ननणचय घेण्यात 
आला. 
     बालचचरवाणी या सींस्त्थेतील कायचरत कमचचाऱ्याींना औदयोचगक कल  
कायदा, १९४७ नुसार एक मह न्याची आगावू नो्ीस पे देऊन सवच कमचचाऱ्याींना 
हदनाींक ३१ मे, २०१७ रोिी सेवामुक्त करण्यात यावे, असा ननणचय घेण्यात आला 
आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
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रत्नाधगरी जजल्हयाि पाणीटांचाई तनमा ण झाल्याबाबि 

(३०) * ३२२९६ श्रीमिी हुस्नबान ूखशलफे : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाचगरी जिल् यात मागील वषाचत भरपूर पाऊस पडून ी तेथील अनेक 
भागात पाण्यासाठी ग्रामस्त्थाींना इतरर िावे लागत आ े. तसेच या जिल् यातील 
२७ गावे व ५० वाडयाींमध्ये पाणी ी्ंचाईची समस्त्या सुरु असून केवळ ९ ्ँकरच्या 
माध्यमातनू पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याचे हदनाींक १९ एवप्रल, २०१७ रोिी 
वा त्यासुमारास ननदशचनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त पाणी ी्ंचाईचा िास्त्त पररणाम रत्नाचगरी जिल् यातील 
धनगरवाडयाींना  ोत असल्याने ५९ धनगरवाडयाींमध्ये पाऊस पाणी सींकलन ्ाकी 
उभारण्याचा ननणचय घेण्यात आला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रत्नाचगरी जिल् यातील 
पाणी ी्ंचाईची समस्त्या सोडववण्याबाबत कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  ोय, 
(२) रत्नाचगरी जिल् यातील ्ँकरने पाणी पुरवठा केलेल्या ७८ वाडयाींकररता पाऊस 
पाणी सींकलन ्ाकी बाींधनू सदर वाडया ्ँकरमुक्त करणेबाबतचे आचथचक 
ननयोिन सुरु आ े. सदर प्रस्त्ताववत वाडयाींमध्ये १५ धनगरवाडयाींचा समावेश 
आ े. 
(३) सदर योिना राबववणेकररता ननधीची उपलब्धता नसल्याने जिल् यातील 
CSR अींतगचत समावेश  ोणाऱ् या सींस्त्थामाफच त तसेच नाववन्यपूणच योिनाींतगचत 
ननधीची तरतदू करण्याची कायचवा ी सुरु आ े.  
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

पुणे जजल्ह्याि दधुाची िपासणी िरण्याबाबि 

(३१) * ३२३६४ श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) पुणे जिल्ह्यात दररोि इतर जिल्ह्यातनू येणाऱ्या दधू वा तुक वा नाींची 
तपासणी केली असता त्या दधूामध्ये पोषणमूल्ये नसल्याचे अन्न व औषध 
प्रशासनाच्या मा े एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसूार दधुातनू पोषणमूल्याींची चोरी करणाऱ्या दधू 
डअेरीींवर कारवाई करण्याबाबत व इतर राज्यातनू येणाऱ्या दधुाची सातत्याने 
तपासणी करण्याबाबत कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ?      
  

श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) अन्न व औषध प्रशासनाव्दारे हदनाींक १० व ११ 
िानेवारी, २०१७ रोिी पुणे श रात बा ेरून येणाऱ् या दधूाची तपासणी करण्यासाठी 
पुणे जिल्ह्यातील मोशी, लोणीकाळभोर व खेड शशवापूर या ्ोलनाक्याींवर ववशेष 
मो ीम राबववण्यात आली. सदर तपासणी दरम्यान दधूाचे एकूण २४ नमुने 
तपासणीसाठी ताब्यात घेण्यात आले   ोते. सदर नमुने ववश्लेषणासाठी 
प्रयोगशाळेत पाठववण्यात आले  ोते. प्रयोगशाळेच्या माचच, २०१७ मध्ये प्राप्त  
ववश्लेषण अ वालानुसार सदर २४ नमुन्याींपैकी १६ नमुने प्रमाणणत दिाचचे, ०५ 
नमुने कमी दिाचचे तर ०३ नमुने गैरछापाचे असल्याचे स्त्पष् झाले. प्रशासनातफे 
कमी दिाचच्या ०५ नमुन्याींप्रकरणी व गैरछापाच्या ०३ नमुन्याींप्रकरणी 
कायदयातील तरतदूीनुसार न्यायननणचय ख्ले दाखल करण्यात आले आ ेत .  
     पुणे श रात इतर राज्यातून दधू ववक्रीकररता येत ना ी. 
     अन्न  व औषध प्रशासनातफे ननयशमतपणे श रात बा ेरून येणाऱ् या दधूाची 
तपासणी करण्याची कायचवा ी करण्यात येते. तपासणी दरम्यान घेतलेल्या 
नमुन्याींच्या ववश्लेषण अ वालानुसार सींबींचधतावर ननयमानुसार आवश्यक ती 
कायचवा ी केली िाते. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
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मौजे माळघर (िा.जव्हार, जज.पालघर) गािाि पािसाचे पाणी  
साठिनू पाणी पुरिठा िरण्याबाबि 

(३२) * ३१२२१ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांि टिले, अॅड.तनरांजन डािखरे, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमिी हुस्नबान ू
खशलफे : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मौिे माळघर (ता.िव् ार, जि.पालघर) गावात मा े माचच ते िनू या तीव्र 
उन् ाळयाच्या काळात पाणीपुरवठा करण्यासाठी पावसाचे पाणी साठवनू 
पाणीपुरवठा करण्याची योिना राबववण्यासाठी लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १४ िनू, 
२०१७ रोिी वा त्यासुमारास प्रधान सचचव, पाणीपुरवठा आणण स्त्वच्छता ववभाग 
याींना ननवेदन हदले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीचे थोडक्यात स्त्वरुप काय आ े, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) मौिे माळघर (ता.िव् ार, जि.पालघर) येथे पावसाचे पाणी प्लास्त््ीक 
्ाक्याींमध्ये साठवनू माचच ते िून या पाणी ी्ंचाई कालावधीत पाणीपुरवठा करणे. 
(३) िव् ार तालुक्यात खरींबा, कासा्वाडी, काष्ीचापाडा, दाप्ी, दादर कोपरा, 
कायरी- ््ीपाडा या हठकाणी शशवकालीन ्ाकी बाींधण्याची कामे करण्यात आली 
असून, त्यादवारे ी्ंचाई कालावधीमध्ये पाणीपुरवठा करण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

राज्यािील शाळाांच्या उपहारगहृामधील जांि फूडिर बांदी आणण्याबाबि 

(३३) * ३२८१७ श्री.प्रविण दरेिर, डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ’’िींक फुड’’ खाण्याच्या सवयीमुळे शालेय ववदयार्थयाांमध्ये ननमाचण  ोणा-या 
आरोग्याच्या समस्त्याींवर प्रनतबींध घालण्यासाठी शाळाींच्या उप ारग ृात िींक फूडवर 
बींदी आणण्याचा ननणचय मा े मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाने घेतला 
आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, सदर ू ननणचयाची अींमलबिावणी सवच शाळाींमध्ये केव् ापासून 
 ोणार आ े, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त ननणचयाची 
अींमलबिावणी न करणाऱ्या शाळाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१)  े खरे आ े. 
(२) व (३) शाळाींच्या उप ारग ृात HFSS (High in Fat, Salt and Sugar) 
अन्न ठेवण्यास व ववक्री करण्यास शासनाच्या हदनाींक ०८/०५/२०१७ च्या 
ननणचयानुसार बींदी घालण्यात आली आ े.  HFSS अन्न पदाथच शाळाींच्या 
उप ारग ृात आढळणार ना ीत, याची दक्षता सींबींचधत शाळेचे मुख्याध्यापक व 
शाळाव्यवस्त्थापन सशमतीने घेण्याचे ननदेश सवच क्षते्रय कायाचलयाींना देण्यात आले 
आ ेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

 
अशोिा रेडडशमक्स ॉलँटमधून शसमेंट आणण रसायनशमश्रीि  

पाणी शमठी नदी सोडल्याबाबि 

(३४) * ३२६६४ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय पया िरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अशोका या रेडडशमक्स प्लॅं्मधनू शमठी नदीपारात सोडण्यात येणाऱ्या शसमें् 
आणण रसायनशमश्रीत पाण्यामुळे नदीपारात शसमें्चा थर िमा झाल्याने नदीच्या 
सफाईत अनेक अडचणी ननमाचण  ोत असल्याचे मा े िून, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशचनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, अनेक मह न्याींपासून िमा झालेला शसमें् थर िेशसबीने ी तोडता 
येत नसल्याने शमठी नदी सफाई करताना अनेक अडचणीींना सामोरे िावे लागत 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त कीं पनी बींद 
करण्याबाबत कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२)  ोय,  े खरे आ े. 
(३) व (४) मे. अशोका त्बल्डकॉन याींच्या रेडडशमक्स प्रकल्पास ब ृन्मुींबई 
म ानगरपाशलकेने हदलेल्या परवान्याची मुदत हद. ३१/०३/२०१७ समाप्त  ोत 
असल्याने सदर परवान्याच्या नतूनी करण्यासाठी सींबींचधत प्रकल्प प्रवतचकाने 
कोणता ी प्रनतसाद न हदल्याने सदर प्रकल्पाचा परवाना रद्द करण्यात येत 
असल्याबाबत व सदर प्रकल्पाचे उत्पादन बींद करण्याबाबत ब ृन्मुींबई 
म ानगरपाशलकेने हद. १०/०७/२०१७ रोिीच्या परान्वये प्रकल्प प्रवतचक कळववले 
आ े. तसेच, सींबींचधत प्रकल्प प्रवतचकाववरुध्द म. न. पा. अचधननयम, १८८८ च्या 
कलम ४७१ अींतगचत दावा दाखल करण्याची कायचवा ी ब ृन्मुींबई 
म ानगरपाशलकेमाफच त सुरु आ े. 

----------------- 
खटाि (जज.सािारा) िालुक् याि पाणीपुरिठा योजना राबविण्याबाबि 

(३५) * ३२६१८ श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 
स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ख्ाव (जि.सातारा) तालुक्यातील औींध, पुसेसावळीस  अनेक गावातील 
ग्रामपींचायतीने नळपाणी पुरवठा योिनेची वीि देयके भरली नसल्याने वीि 
कीं पनीने वीि िोडणी बींद केल्याने येथील नळपाणी परुवठा योिना बींद पडली 
असून अनेक गावाींमध्ये पाणी ी्ंचाई ननमाचण झाल्याने ग्रामस्त्थाींना पाण्यासाठी 
वणवण भ्कीं ती करावी लागत असल्याचे मा े माचच, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशचनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन येथील गत तीन वषाचची 
दषुकाळी पररजस्त्थ ती लक्षात घेता गावातील नळ पाणीपुरवठा योिना पुवचवत करुन 
ग्रामस्त्थाींना पाणीपुरवठा करण्याबाबत कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आ े. 
    ख्ाव तालुक्यातील औींध गणेशवाडी व १९ गावाींची प्रादेशशक नळ 
पाणीपुरवठा योिना व पुसेसावळी व ८ गावाींची प्रादेशशक नळपाणी पुरवठा 
योिना वीि देयकाची थकबाकी न भरल्याने सध्या बींद आ ेत. 
(२) ख्ाव तालुक्यामध्ये एकूण १४३ गावे असून तालुक्यात २०६ स्त्वतींर नळ 
पाणीपुरवठा योिना व ५ प्रादेशशक नळ पाणी योिना कायाचजन्वत झालेल्या 
आ ेत. स्त्वतींर नळ पाणीपरुवठा योिनाींची ग्रामपींचायतीने वीि देयके भरली 
असल्याने त्या योिनाींव्दारे गावास पाणीपुरवठा सुरळीतपणे सुरु आ े. या पकैी 
ज्या योिनाींच्या उध्दवास पाणी कमी पडू लागले अथवा उध्दव कोरडा पडला 
आ े अशा गावास ववह र अचधग्र ण/ववींधन ववह र अचधग्र ण/्ँकरव्दारे एवप्रल, 
२०१७ पासून पाणीपुरवठा करण्यात आला आ े. 
     ख्ाव तालुक्यात औींध गणेशवाडी व १९ गावे, पुसेसावळी व ८ गावे, 
मायणी व ५ गावे,  वडूि व ५ गावे, खातवळ व ११ गावे अशा एकूण ५ 
प्रादेशशक नळ पाणी योिना असून त्यापकैी औींध गणेशवाडी प्रादेशशक नळ 
पाणीपुरवठा योिना ऑक््ोबर, २०१२ पासून बींद असून योिनेचा ववदयतु पुरवठा 
म ाराषर राज्य ववदयतु ववतरण कीं पनीने वीि देयकाची थकबाकी असल्याने  
हदनाींक ३१/१२/२०१३ रोिी तात्पुरत्या स्त्वरुपात हदनाींक ०१/०३/२०१४ रोिी कायम 
स्त्वरुपी वीि पुरवठा खींडीत केलेला आ े. तसेच पसेुसावळी व ८ गावे प्रादेशशक 
नळपाणी पुरवठा योिना सप् े्ंबर २०१३ पासून बींद असून योिनेचा ववदयुत 
पुरवठा म ाराषर राज्य ववदयतु ववतरण कीं पनीने हदनाींक १४/११/२०१४ रोिी 
तात्पुरत्या स्त्वरुपात व हदनाींक १/४/२०१५ रोिी कायमस्त्वरुपी वविपुरवठा खींडीत 
केला आ े. या दोन् ी ी प्रादेशशक नळ पाणीपुरवठा योिनेच्या वीि देयकाबाबत 
वीि ववतरण कीं पनीने न्यायालयात दावा दाखल केलेला आ े. प्रादेशशक औींध नळ 
पाणीपुरवठा योिनेतील ननमसोड, गोसाव्याचीवाडी व खबालवाडी या गावाला 
पाणी ी्ंचाई भासल्याने एवप्रल, २०१७ पासून ्ँकरने पाणीपुरवठा  करणेत आला 
आ े. तसेच औींध व नाींदोशी या २ गावाींना ववह र अचधग्र ण करून व वरुड या 
गावाींस ववह र व ववींधन ववह र अचधग्र ण करून पाणीपुरवठा सुरु आ े. प्रादेशशक 
नळ पाणीपुरवठा योिनेतील समाववष् उवचरीत गावाींना पाणी ी्ंचाई भासलेली 
ना ी. प्रादेशशक पुसेसावळी नळ पाणीपुरवठा योिनेतील कोणत्या ी गावास 
वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई भासलेली ना ी. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
 

----------------- 
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येिला (जज.नाशशि) येथे अल्पसांखयाांि समाजािील विद्यार्थयाांसाठी  
निीन शासिीय िांत्रतनिेिन सांस्था सुरु िरण्याबाबि 

(३६) * ३०९४५ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) येवला (जि.नाशशक) येथे अल्पसींख्याींक समािातील ववदयार्थयाांसाठी नवीन 
शासकीय तींरननकेतन सींस्त्था सुरु करण्याची मागणी स्त्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
हदनाींक २ िनू, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास शासनाकड ेकेली,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१)  ोय. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी येवला व त्या पररसरातील अल्पसींख्याक समािाची 
लोकसींख्या, उपलब्ध शैक्षणणक सुववधा इत्यादी बाबीींची पडताळणी करण्यात येत 
आ े. 

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

सांगमनेर (जज.अहमदनगर) िालुक्याि वपण्याच्या पाण्याची  
टांचाई तनमा ण झाल्याबाबि 

(३७) * ३१४१२ श्री.अशोि ऊफ  भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय 
दत्ि, श्रीमिी हुस्नबान ूखशलफे, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 
स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमनेर (जि.अ मदनगर) तालुक्यात वपण्याच्या पाण्याची तीव्र ी्ंचाई ननमाचण 
झाली असताना ी प्रशासन ्ँकर मींिूर करण्यास हदरींगाई करीत असल्याचे मा े 
एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाचत स्त्थाननक लोकप्रनतननधीींनी जिल् ाचधकारी याींना ननवेदन 
देऊन ्ँकर मींिूर करताना त्यात िनावराींच्या सींख्येचा समावेश करावा अशी 
मागणी केली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींगमनेर तालुक्यातील 
ी्ंचाईग्रस्त्त गावाींना वपण्याच्या पाण्याचे ्ँकर उपलब्ध करुन देवनू पाण्याची 
समस्त्या सोडववण्याबाबत कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े खरे ना ी.           
(२)  े खरे आ े. 
(३) सींगमनेर तालुक्यातील ी्ंचाईमुक्त गावाींची वपण्याच्या पाण्याची समस्त्या 
सोडववण्यासाठी जिल् ाचधकारी कायाचलयाकडून ्ँकरची मींिूरी देऊन तात्काळ 
सींबींचधत गावाींना ्ँकरदवारे पाणीपुरवठा करण्यात आला आ े. हदनाींक ११ िून, 
२०१७ अखेर सींगमनेर तालुक्यात १४ गावे ५९ वाडयात एकूण १५ ्ँकरदवारे 
पाणीपुरवठा करण्यात आला आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

राज्याि िला, क्रीडा ि िाया नुभि विषयाच्या िाशसिा िमी िेल्याबाबि 
(३८) * ३३०४९ डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन २०१७-१८ या शैक्षणणक वषाचपासून इयत्ता १ ली ते १० वी च्या 
वगाांसाठी ताशसकाींचे ननयोिन करण्याकररता ताशसका ववभागणीमध्ये बदल 
करण्याबाबत शशक्षण आयकु्ताकडून पररपरक काढण्यात आल्याचे हदनाींक      
२८ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशचनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, ननयोिनात कला व क्रक्रडा ववषयाींसाठी आठ ्क्क् याऐवजविी दोन 
ताशसका देवनू त्याींच्यावर अन्याय करण्यात आला असून ताशसका ववभागणीनसुार 
कला, क्रीडा व कायाचनुभव या ववषयाच्या पवूीच्या ताशसका कमी करण्यात आल्या 
आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, नवीन ताशसका ववभागणीमुळे अनेक शैक्षणणक सींघ्नानी या 
धोरणाच्या ववरोधात अ मदनगर जिल् यात तसेच इतर हठकाणी आींदोलने केली 
आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर पररपरक रद्द 
करण्याबाबत तसेच कला, क्रीडा व कायाचनुभव या ववषयाच्या ताशसका पवूीप्रमाणे 
करण्याबाबत कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१), (२) व (३)   ोय. 
(४) इ. १ ली ते ८ वी साठी कायाचनभुव, आरोग्य व शारीररक शशक्षण, कला या 
ववषयाकररता ववषयवार ताशसका ववभागणीमध्ये ताशसका कमी केलेल्या असल्या 
तरी एकूण घडयाळी शमनन्ाींच्या सध्याच्या ववषयाींना हदलेला वेळ फारसा कमी 
झालेला ना ी. म् णिेच पवूीच्या ३० शमनन्ाींच्या अपेक्षक्षत  ोत्या, त्या सध्या ३५ 
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शमनन्ाींच्या आ ेत. कला, कायाचनुभव व शारीररक शशक्षण या ववषयाींचा इतर 
ववषयाींशी असलेला समन्वय ववचारात घेऊन ते आींतरववदयाशाखीय दृष्ीकोनातून 
शशकववले गेले पाह िेत, म् णनू त्याींची कालावधीची ्क्केवारी कमी न करता 
ताशसका कमी केल्या आ ेत.  
(५) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

नागपूर जजल्हयाि शशक्षिाांच्या तनयमबाह्यररत्या तनयुक्त्या िेल्याबाबि 

(३९) * ३२३६६  श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल 
सोले : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात हदनाींक २ मे, २०१२ पासून शशक्षक भरतीवर बींदी असताना नागपूर 
जिल् यात ब ुताींश शशक्षण सींस्त्थाींनी शशक्षकाींची भरती केल्याचे हदनाींक २५ फेब्रुवारी, 
२०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशचनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, शशक्षण ववभागाच्या समायोिन प्रक्रक्रयेत ७० शशक्षक अनतररक्त 
झाल्याचे ी ननदशचनास आले,  े  ी खरे आ े काय, 
 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शशक्षकाींच्या ननयमबा य 
ननयुक्त्या करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१)  ोय  े खरे आ े. 
(२) अींशत: खरे आ े. 
(३) व (४) कायचवा ी सुरु आ े. 

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

मादहम (मुांबई) येथील किल्ल्याची दरुिस् था झाल्याबाबि 

(४०) *  ३१६९५ श्री.विजय ऊफ  भाई धगरिर : सन्माननीय साांस् िृतिि िाय  
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील ऐवजनत ाशसक हठकाणाींपकैी माह म क्रकल्ल्याची पडझड झाली 
असल्याने सदर क्रकल्ला नामशेष  ोण्याच्या मागाचवर असून या हठकाणी 
झोपड्याींचे अनतक्रमण  ोवून ी म ापाशलका याकड ेदलुचक्ष कररत आ े,  े खरे आ े 
काय, 
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(२) असल्यास, क्रकल्ल्याच्या समुद्रालगतच्या कोसळलेल्या बरुुिाकड े पुरातन 
ववभागाने दलुचक्ष केले असून माह मच्या क्रकल्ल्याप्रमाणे मुींबई आणण उपनगरातील 
अनेक ऐवजनत ाशसक क्रकल्ल्याींची जस्त्थती केवळ नाममार राह ली आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मुींबईतील ऐवजनत ाशसक 
स्त्थळाींचे ितन करण्यासाठी कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) व (२)  े अींशत: खरे आ े. 
     माह म क्रकल्ल् याची िमीन कें द्र शासनाच्या कस्त््म ववभागाच्या मालकीची 
असून क्रकल्ल्याची का ी प्रमाणात पडझड झाली असून झोपडयाींचे अनतक्रमण 
झाले आ े. तसेच मुींबईतील इतर क्रकल्ले सुजस्त्थतीत आ ेत. 
(३) माह म क्रकल्ला वगळता इतर क्रकल्ल्याींचे आवश्यकतेनसुार ितन दरुुस्त्ती 
करण्यात आली आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

राज्याि स्टेंटच्या किां मिीिर तनयांत्रण ठेिण्याबाबि 

(४१) * ३१३९२ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.शमिेश भाांगडडया, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २९०७४ ला ददनाांि २० माच , २०१७ 
रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभा ि : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील रूग्णाची फसवणकू रोखण्यासाठी शासनाने स्त् े्ं्चे दर कमी 
करून ी खािगी रूग्णालय रूग्णाींकडून अॅंजिओग्राफीकररता िास्त्त शुल्क आकारीत 
असल्याचे हदनाींक २५ फेब्रवुारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशचनास आले,  े 
खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रुग्णाींची फसवणकू 
करणाऱ्या रुग्णालयाींवर कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) अॅंजिओग्राफीकररता स्त् े्ं् वापरण्यात येत ना ी. मार 
अॅंजिओप्लास्त््ीसाठी वापरण्यात येणा-या स्त् े्ं्ची क्रकीं मत िास्त्त आकारली 
असल्याची बाब अन्न व औषध प्रशासनाच्या ननदशचनास आलेली ना ी.  
(२) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

आसनगाि (पिू ) (िा.शहापूर, जज.ठाणे) येथील प्रादेशशि  
पाणीपुरिठा योजनेचे िाम पणु  िरण्याबाबि 

(४२) * ३०९८० अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आसनगाव (पूवच) (ता.श ापूर, जि.ठाणे) येथे लोकवस्त्ती वाढल्याने त्या 
गावामधील नागररकाींसाठी प्रादेशशक पाणीपुरवठा योिना सुरु करण्यात यावी, 
याबाबतचा प्रस्त्ताव आसनगाव ग्रामपींचायतीने दीडवषाचपूवी (मा े फेब्रवुारी, २०१६) 
ठाणे जिल् ा पररषदेमाफच त शासनाकड ेमींिुरीसाठी सादर केला आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रादेशशक पाणीपुरवठा योिना प्रस्त्तावास शासनाने गतवषी 
मान्यता देऊन त्यासाठी रक्कम रुपये १५ लक्ष ननधी ग्रामपींचायतीस उपलब्ध 
करुन हदला असून एक वषाचचा कालावधी  ोवनू तसेच ननधी प्राप्त असून ी 
प्रस्त्ततु योिनेचे काम अदयाप सुरु करण्यात आले नसल्याचे हदनाींक ११ मे, 
२०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशचनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रादेशशक पाणीपुरवठा 
योिनेच्या कामात दोषी असणाऱ्याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े खरे ना ी. 
     आसनगाींव प्रादेशशक पाणी पुरवठा योिनेचा कोणता ी प्रस्त्ताव जिल् ा 
पररषद, ठाणे याींचेकडून शासनास प्राप्त झालेला ना ी. 
(२), (३), व (४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
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राज्याि औषधी िां पन्याांनी औषधाांिर ब्रडँडे नािाऐिजी जेनेररि औषधे  
नमूद िरण्याची सक्िी िरण्याबाबि 

(४३) * ३२०३९ अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सवचसामान्याींना कमी दरात औषधे उपलब्ध व् ावीत यासाठी मा े 
ऑक््ोबर, २०१५ पासून देशभरात कें द्र शासनाने पींतप्रधान िेनेररक औषध योिना 
राबववण्यात येत असून सुध्दा डॉक््र मेडीकल वप्रजस्त्क्रप्शन वर म ागडी ब्रॅण्डडे 
औषधे शल ून देत आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच राज्यात औषधी कीं पन्याींनी औषधाींवर ब्रँडडे नावाऐवजविी िेनेररक औषधे 
असे ठळक अक्षरात नमूद करण्याची सक्ती औषध कीं पन्याींना करण्यात यावी 
अशी मागणी मा.मुख्यमींरी, मा.वैदयकीय शशक्षण व मा.अन्न व औषध प्रशासन 
मींरी याींच्याकड े िन आरोग्य अशभयानाींतगचत मा े एवप्रल, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान करण्यात आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, िागनतक आरोग्य सींघ्नेच्या (डब्लूएचओ) मानकानुसार िेनेरीक 
औषधे गुणवत्तेच्या तुलनेत कमी नसून ब्रॅण्डडे औषधाींपेक्षा कमी दरात शमळत 
असून गरीब व गरिू िनतेला औषधे खरेदी करणे सोयीचे  ोऊन भववषयात 
औषधावीना रुग्णाींची गैरसोय  ोऊ नये याबाबत कोणता ननणचय घेण्यात आला आ े, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) रूग्णाींना चाींगल्या प्रतीची औषधे योग्य दरात उपलब्ध 
व् ावी या  ेतुने कें द्र शासनाने सुरू केलेल्या पींतप्रधान िेनेररक औषध योिनेंतगचत 
राज्यात सदयजस्त्थतीत १३८ िनऔषधी स्त््ोअसच कायचरत आ ेत. तसेच प्रत्येक 
औषधी दकुानात ी िेनेरीक औषधे उपलब्ध असतात. डॉक््र मेडीकल वप्रजस्त्क्रप्शन 
वर म ागडी ब्रणॅ्डडे औषधे शल ून देतात अशी तक्रार म ाराषर वदैयकीय 
पररषदेकड ेप्राप्त झालेली ना ी. 
(२) औषध उत्पादक त्याच्या औषधाच्या लेबलवर औषधाचे िेनेरीक नाव नमूद 
करत नसतील तर अन्न व औषध प्रशासनाकडून त्याींचेवर ननयम ९६ (१) (i) 
(A) नुसार कारवाई केली िाते. िन आरोग्य अशभयानाींतगचत अशा प्रकारची 
केलेली मागणी अन्न व औषध प्रशासनाच्या ननदशचनास आलेली ना ी. 
(३) व (४) रूग्णाींना चाींगल्या प्रतीची औषधे योग्य दरात उपलब्ध व् ावी 
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तसेच गरीब व गरि ूिनतेला औषधे खरेदी करणे सोयीचे व् ावे यासाठी कें द्र 
शासनाच्या मदतीने राज्यात ३०० िेनेरीक मेडीकल स्त््ोअसच सुरू करण्याची बाब 
शासनाच्या ववचाराधीन आ े.  
        भारतीय आयुचववज्ञान पररषद, नवी हदल्ली याींनी हदनाींक २१ सप् े्ंबर, 
२०१६ रोिी अचधसूचना ननगचशमत करून इींडीयन मेडीकल कौजन्सल ( प्रोफेशनल 
कडींक्् ए्ीके् अॅण्ड इचथक्स ) रेग्युलेशन २००२ मधील Chapter-१-B-Duties 
& responsibilities of physician general, clause १.५ under heading- 
Use of generic name of drug मध्ये खालील प्रमाणे सुधारणा केली आ े.  
“ Every physician should, as far as possible, prescribe drug with 
generic name and he/she shall ensure that there is a rational 
prescription and use of drugs ” 
     भारतीय आयुचववज्ञान पररषद, नवी हदल्ली याींनी त्याींच्या हदनाींक 
२१/०४/२०१७ च्या परान्वये म ाराषर वदैयकीय पररषदेकड ेनोंदणीकृत असलेल्या 
वैदयकीय व्यावसानयकाींच्या माह तीसाठी सदर बाबी प्रशसध्द त्याचे अींमलबिावणी 
करण्याचे ननदेश म ाराषर वदैयकीय पररषदेने हदनाींक ०८/०५/२०१७ रोिी  हदले 
 ोते. त्यानुषींगाने म ाराषर वैदयकीय पररषदेने सदर बाब त्याींच्या वेबसाई्वर 
प्रशसध्द केली आ े. 
(५) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
  
राष्ट्रीय क्रीडा स्पधेि िामधगरी िरणाऱ्या क्रीडापटूांना आधथ ि मदि देण्याबाबि 

(४४) * ३३५२५ श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.किरण पािसिर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २१७९० ला ददनाांि २८ जुलै, 
२०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभा ि : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) केरळ येथे सन २०१५ मध्ये झालेल्या राषरीय स्त्पधेतील सुवणच पदक वविेत्या 
राज्याच्या खो-खो सींघात शशवछरपती पुरस्त्कार वविेत्या खेळाडूींस  राज्यातील १२ 
खेळाडूींचा समावेश असलेल्या सुवणचपदक वविेत्या सींघाच्या बक्षक्षसाथीचे रुपये ७ 
लाख तसेच राज्यासाठी राषरीय स्त्पधाांमध्ये सुवणचपदक प्कावणाऱ्या राज्यातील 
१२३ खेळाडूींचे रुपये ५ को्ी २० लाख अदयाप ी त्याींना देण्यात आले ना ीत,  े 
खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, राज्याच्या क्रक्रडा धोरणाच्या उदाशसनतेमुळे राज्यातील ३० पेक्षा 
अचधक खेळाडूींनी आता म ाराषर राज्य सोडून कनाच् क, पींिाब व  ररयाणा 
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राज्याच्या सींघात आपला समावेश करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आ े. तसेच 
ऑलजम्पक सींघ्नेने खेळाडूींच्या प्रलींत्बत बक्षीसाची रक्कम शमळण्याबाबत 
शासनाला ९ स्त्मरणपर ेहदली असून राज्याच्या अथचमींत्र्याींची भे् घेऊन ी त्याींच्या 
बक्षीसाची रक्कम अदयाप ी त्याींना  देण्यात आलेली ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन खेळाडूींची थकीत 
असलेली रक्कम त्याींना देण्याबाबत व राज्यातील खेळाडू परराज्यात िाऊ नयेत 
याबाबत कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१)  ोय. 
(२) ना ी. 
(३) खेळाडूींना रोख पाररतोवषक देण्याबाबतचा प्रस्त्ताव शासनाच्या ववचाराधीन 
आ े.  
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

 
 

बीड िालुक्यािील धान्य अपहाराची चौिशी िरण्याबाबि 

(४५) * ३३२१७ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय अन् न ि नागरी पुरिठा आणण 
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड तालुक्यात कल्याणकारी सींस्त्थेने बोगस ववदयाथी दाखवनू ननयमबाह्य 
रेशन धान्य घेवनू गैरव्यव ार केल्याचे जिल् ा प्रशासनाच्या ननदशचनास आले 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, या ननयमबाह्य रेशन धान्य वा्प प्रकरणी चौकशी करण्याचे 
आदेश जिल् ाचधकारी, बीड याींना हदले  ोते,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, या धान्य गैरव्यव ाराची चौकशी कोणामाफच त करण्यात आली 
आ े, तसेच उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तदनुसार गैरव्यव ार करणाऱ्या कोण-कोणत्या सींस्त्थाींवर कारवाई 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) बीड येथील दैननक लोकाशा वतृ्तपरात हदनाींक 
२४/३/२०१७ रोिी व त्यानींतर स्त्थाननक वतृ्तपरामध्ये बीड तालुक्यात कल्याणकारी 
सींस्त्थेने बोगस ववदयाथी दाखवुन ननयमबाह्य रेशन धान्य उचलून घो्ाळाबाबतचे 
वतृ्त प्रशसध्द झाले आ े. जिल् ाचधकारी, बीड याींच्या समक्ष सूचनेनुसार जिल् ा 
पुरवठा अचधकारी, बीड याींनी हदनाींक २७/३/२०१७ रोिी सदर प्रकरणाच्या 
चौकशीकरीता ९ पथकाच्या ननयुक्त्या केल्या आ ेत. तसेच जिल् ाचधकारी, बीड 
याींनी हदनाींक २९/३/२०१७ रोिीच्या परान्वये वतृ्तपरातील बातमीच्या अनषुींगाने 
चौकशी करण्याबाबत कळववले आ े. 
(३) बीड येथील दैननक लोकाशा वतृ्तपरात हदनाींक २४/३/२०१७ रोिी व त्यानींतर 
स्त्थाननक वतृ्तपरामध्ये आलेल्या वतृ्ताची दखल घेऊन जिल् ाचधकारी, बीड याींनी 
तपासणीसाठी पथक गठीत केले असून पुढील चौकशी त शसलदार, नायब 
त शसलदार (पुरवठा) व अव्वल कारकुन (पुरवठा) याींचेमाफच त सुरु आ े. 
चौकशीअींती सींबींचधत सींस्त्थाींवर कारवाईबाबत ननणचय घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

मुांबईिील पूि  प्राथशमि िगा िील प्रिेश शुल्िािर तनयांत्रण ठेिण्याबाबि 

(४६) * ३०९३८ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद 
ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई श रातील आणण उपनगरातील पवूच प्राथशमक वगाचतील प्रवेश शुल्कास  
वावषचक शुल्कात अनेक शाळाींनी शासकीय आदेशाचे पालन न करता भरमसाठ 
शुल्कवाढ केल्याने ववदयार्थयाांस  पालकाींनी आझाद मैदान येथे मा े एवप्रल-मे, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचने केली,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, शासनाने खािगी शाळाींच्या शुल्कवाढीवर ननयींरण ठेवावे अशी 
मागणी पालकाींकडून शासनाकड ेकेली िात आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन खािगी शाळाींच्या 
शुल्कवाढीच्या प्रश्नाबाबत पालकाींनी केलेल्या मागणीवर कोणती कायचवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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 श्री. विनोद िािड े: (१) व (२)  ोय. 
(३) पूवच प्राथशमक शैक्षणणक धोरण ननजश्चत करणेबाबतचा कायदा शासनाच्या 
ववचाराधीन असून, यामध्ये पूवच प्राथशमक शाळा सुरु करण्याचे धोरण व 
परवानगी, शशक्षण शुल्क, पायाभूत सुववधा, प्रवेश व अ्यासक्रम इत्यादी बाबीींचा 
समावेश करण्यात येणार आ े. तसेच म ाराषर शैक्षणणक सींस्त्था (शुल्क 
ववननयमन), अचधननयम, २०११ मध्ये सुधारण्यासींदभाचत कायचवा ी सुरु आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

शशरड शहापूर (िा.औांढा नागनाथ, जज.दहांगोली) िालुक्यािील  
नळ पाणीपुरिठा योजना सुरु िरण्याबाबि 

(४७) * ३२२९१ श्री.रामराि िडिुिे : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शशरड श ापूर (ता.औींढा नागनाथ, जि.ह ींगोली) तालुक्यातील २२ गावाींच्या 
प्रादेशशक नळ पाणीपुरवठा योिनेला शासनाने २ वषाचपवूी मींिूर हदली  ोती,  े 
खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, शासनाने प्रादेशशक नळ पाणीपुरवठा योिनेला मींिुरी देऊन ी 
अदयाप योिना सुरु करण्यात आली ना ी,  े खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आ े. 
     मुख्यमींरी ग्रामीण पेयिल कायचक्रमाींतगचत ह ींगोली जिल्ह्यातील (ता.औढा 
नागनाथ/ वसमत) पुरिळ २० गाींवे प्रादेशशक पाणीपुरवठा योिना पनुरुज्िीववत 
करण्याचे प्रस्त्ताववत असून त्यामध्ये मौ.शशरड श ापूर गावाचा समावेश आ े. 
परींत ुसदर योिनेचा प्रस्त्ताव जिल् ा पररषद, ह ींगोली याींचेकडून अदयाप शासनास 
सादर केलेला ना ी. 
(२) व (३) मौ.पुरिळ २० गाींवे प्रादेशशक पाणीपुरवठा योिनेतून १८ गावाींना 
सप् े्ंबर, २०१६ पयांत पाणीपरुवठा सुरु  ोता. परींत ुवीि ववतरण कीं पनीने ववदयतु 
पुरवठा खींडडत केल्यामुळे मा े ऑक््ोबर, २०१६ पासून योिना बींद आ े. 
सदय:जस्त्थतीत योिनेचे रुपये २३१.३१ लक्ष इतके ववदयतु देयक थक्रकत आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
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 राज्यािील मल्लाांच्या मानधनाि िाढ िरुन त्याांचे थिीि मानधन देण्याबाबि 
(४८) * ३१४१६ श्री.सिेज ऊफ  बांटी पाटील : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ७ ह ींद केसरीस  ३०  ून अचधक म ाराषर केसरी िेषठ मल्लाींचे 
मानधन गेल्या स ा मह न्यापासून रखडले असल्याचे मा े एवप्रल, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, याकरीता सतत अिच व ववनींत्या करुन ी शासन त्याकड े दलुचक्ष 
करीत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर मल्लाींच्या 
मानधनात वाढ करुन त्याींचे थकीत मानधन देण्याबाबत कोणती कायचवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) ना ी. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

राज्याि विशेषि: मुांबई ि लगिच्या शहराांमध्ये ॉलाजस्टि अांडी  
ि रसायनाद्िारे फळे वपिविणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 

(४९) * ३२४९५ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.तनरांजन 
डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, डॉ.अपिू  दहरे, प्रा.अतनल सोले :  सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ववशेषत: मुींबई व लगतच्या श राींमध्ये तसेच वसई-ववरार 
म ानगरपाशलका (जि.पालघर) येथे प्लाजस्त््क अींडी, प्लॉजस्त््कचा ताींदळु चायना 
देशात बनवनू आपल्या देशात ववक्री करण्यासाठी आणला िात असल्याचे हदनाींक 
१३ एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यासुमारास ननदशचनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच, राज्यात घाऊक फळ ववके्रत्याींकडून कृत्रमररत्या आींबा, द्राक्ष, केळी, 
चचकु, पपई व इतर ववववध प्रकारची फळे काबोईड या घातक रासायननक 
पदाथाचचा वापर करून वपकववण्यात येत असून,  ी फळे बािारपेठात ववक्री कररत 
असल्याचे हदनाींक ९ मे, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशचनास आले,  े  ी खरे 
आ े काय, 
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(३) असल्यास, काबोईड या रासायननक पदाथाचदवारे प्रक्रक्रया करून आींबे, द्राक्ष, 
केळी, चचकु, पपई व अन्य ववववध प्रकारची फळे अत्यींत कमी वेळेत कृत्रमररत्या 
वपकववण्यात येणारी प्रकरणे प्रसार माध्यमाींनी शासनाच्या निरेस आणनू 
हदल्याने शासनाने या प्रकरणाींची दखल घेतली असून असे प्रकार 
करणाऱ्याींववरोधात कारवाई करण्याचे आदेश मा.अन्न व औषध प्रशासन मींरी 
याींनी मा े एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान हदले आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर प्रकरणी क्रकती 
िणाींवर गुन् े दाखल केले आ ेत तसेच सामान्य नागररकाींच्या आरोग्यास 
असलेला धोका ववचारात घेता रासायननक प्रक्रक्रया करून फळाींची ववक्री 
करणाऱ्याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) अशा प्रकारच्या बातम्या, माह ती तथा तक्रारी अन्न व 
औषध प्रशासनाकड े प्राप्त झाल्या  ोत्या परींतू तपासणीअींती  ी वस्त्तुजस्त्थती 
नसल्याचे स्त्पष् झाले. 
(२) ननजश्चत हदनाींक ०९/०५/२०१७ रोिी वा त्या सुमारास काबाचईड  या घातक 
रासायननक पदाथाचचा वापर करून घाऊक फळववके्रत्याींकडून फळे वपकववण्यात 
येतात असे ननदशचनास आले नसले तरी,  अन्न व औषध प्रशासनाच्या दैनींहदन 
अन्न सुरक्षा व मानके कायदयाींतगचत घेण्यात आलेल्या कारवाईमध्ये आींबे व 
केळी वपकववल्या िात असल्याच्या घ्ना ननदशचनास आलेल्या आ ेत.    
(३) मा.मींरी (अन्न व औषधे) याींनी हदनाींक १८/०४/२०१७ रोिी सोशल 
शमडीयावर लवकर फळे वपकववण्यासाठी काबाचइड या ववषारी द्रव्याखेरीि इथेलीन 
चायना व एमआय गु्रप ऑन ३९ या घातक रसायनाींचा वापर  ोत 
असल्याबाबतची चचरक्रफत प्रसाररत झाल्यामुळे िनसामान्याींत भीतीचे साव् 
ननमाचण झाले असून याप्रकरणीचा वस्त्तनुनषठ अ वाल सादर करण्याचे व आवश्यक 
कारवाई करण्याचे ननदेश आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन याींना हदले  ोते.   
(४) अन्न व औषध प्रशासनाव्दारे एवप्रल, २०१६ ते िनू, २०१७  या कालावधीत 
१३ हठकाणी तपासणी करून फळाींचे एकूण १२८ नमुने ववश्लेषणासाठी घेण्यात 
आले. या नमुन्याींपकैी ८५ नमुन्याींचे अ वाल प्रमाणणत तर ०९ नमुने  े 
काबाचईडचा वापर करून वपकववण्यात आले असल्याने असुरक्षक्षत घोवषत झाले 
आ ेत. उवचरीत नमुन्याींचे ववश्लेषण अ वाल प्रलींत्बत आ ेत. ०९ असुरक्षक्षत 
नमुन्याींपैकी ०४ प्रकरणी मा. न्यायालयात कायदयातील तरतदुीनुसार ख्ले 
दाखल करण्यात आले आ ेत तर उवचरीत ०५ प्रकरणी ख्ले कायदयातील 
तरतूदीींची पतूचता करून ख्ले दाखल करण्याची कायचवा ी प्रशासनाकडून करण्यात 
येत आ े.   
(५) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
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वित्ि विभागाच्या तनण यानुसार ॉलॅनमधील शशक्षिाांच्या  
िेिनाचा खच  अतनिाय  खचा ि समािेश िरण्याबाबि 

(५०) * ३२२७१ श्री.िवपल पाटील, श्री.विक्रम िाळे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
२६८१४ ला ददनाांि २० माच , २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभा ि : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्राथशमक, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शाळा व वगच तकुडया 
१०० ्क्के अनदुानावर येवनू ी त्या नॉन प्लॅनमध्ये न गेल्याने त्यावरील कायचरत 
शशक्षक कमचचाऱ्याींना माशसक वेतन वेळेवर शमळत नसल्याने ववत्त ववभागाच्या 
ननणचयानुसार प्लॅनमधील शशक्षकाींच्या वेतनाचा खचच अननवायच खचाचत समावेश 
करण्याबाबत अदयापी कायचवा ी झालेली ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, ववत्त ववभागाने याबाबत कायचवा ीची प्रक्रीया ननजश्चत केली आ े, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून शशक्षकाींच्या वेतनाचा 
खचच नॉनप्लॅन करुन अननवायच खचाचत ्ाकण्याबाबत कोणती कायचवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१)  े खरे ना ी. 
(२), (३) व (४) ववत्त ववभाग, शासन ननणचय हदनाींक २७/१/२०१७ अन्वये सन 
२०१७-१८ च्या अथचसींकल्पापासून योिनाींतगचत व योिनेतर खचाचचे एकत्रकरण 
करण्याचा ननणचय घेण्यात आला असून, योिनाींतगचत व योिनेतर असे दशचववले 
िाणारे ववभािन बींद करण्यात आले आ े. वेतन, ननवतृ्तीवेतन व व्याि प्रदाने 
इत्यादीचा खचच अननवायच खचाचमध्ये वगीकृत करण्यात आलेला आ े.  

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

राज्याि बोगस शशधापत्रत्रिाांची पडिाळणी िरण्याबाबि 
(५१) * ३१३३० डॉ.अपूि  दहरे, अॅड.जयदेि गायििाड, डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय अन् न ि नागरी पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात एकुण २ को्ी ४७ लाख ९३  िार २०६ शशधापत्रकाधारक असून 
अन्न व नागरी पुरवठा ववभागाने राज्यातील ९२ लाख शशधापत्रका रद्द केल् या 
असताना या शशधापत्रकाींचा धान्य पुरवठा पूवचवतच असल्याबाबतची चौकशी 
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करण्याचे आदेश मा.अन्न व नागरी पुरवठा मींरी याींनी हदनाींक १५ मे, २०१७ 
रोिी वा त्यासुमारास सींबचधत ववभागाला हदले,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच राज्यातील एकुण शशधापत्रकाधारकाींपकैी दाररद्रय रेषेखालील 
शशधापत्रकाधारकाींची सींख्या ६७ लाख ९६  िार ८२२ इतकी असून दाररद्रय 
रेषेखालील शशधापत्रकाधारकाींसाठी उत्पन्नाची वव ीत मयाचदा असताींना ी ब ुसींख्य 
दाररद्रय रेषेखालील लाभार्थयाांनी उत्पन्नाचे प्रमाण कमी दाखवनू दाररद्रय 
रेषेखालील शशधापत्रका प्राप्त केल्या आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील दाररद्रय 
रेषेखालील शशधापत्रकाधारकाींस  सवचच शशधापत्रकाींची योग्य पडताळणी करुन 
सवच शशधावा्प दकुानात PoS लागू करण्याबाबत कायचवा ी करुन बोगस 
शशधापत्रकाधारकाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) अींशत: खरे आ े. राषरीय अन्नसुरक्षा अचधननयम, २०१३ 
नुसार कें द्र शासनाने ठरवनू हदलेल्या इष्ाींकानसुार त्या मयाचदेतच अन्नधान्याचा 
लाभ देण्यात येतो. 
(२) अींशत: खरे आ े. शशधापत्रकाींची वेळोवळी पडताळणी केली िात असून, 
अपार लाभाथी वगळण्याची प्रक्रक्रया चालू आ े. 
(३) राज्यातील सावचिननक ववतरण व्यवस्त्थेचे End to End Computerization 
करण्याबाबत शासनाने हदनाींक १८ मे, २०१६ रोिी लाभार्थयाांची बायोमेहरक 
ओळख प्वनू शशधावस्त्तूींचे वा्प करण्याचा धोरणात्मक ननणचय घेतला आ े. 
राज्यातील एकूण ५१३६३ रास्त्तभाव दकुानाींपैकी एकूण ४६३३० रास्त्तभाव 
दकुानाींमध्ये PoS मशीन बसववण्यात आलेल्या असून, उवचररत रास्त्तभाव 
दकुानाींमध्ये PoS मशीन बसववण्याचे काम प्रगतीपथावर आ े. सवच रास्त्तभाव 
दकुानाींमध्ये PoS मशशन बसववण्याचे काम पूणच झाल्यावर िे अपार 
शशधापत्रकाधारक असतील त्याींची लाभाथी म् णनू नोंद  ोणार ना ी व ते 
आपोआप रद्द  ोतील 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

उस्मानाबाद जजल्हयाि ररचाज  शाफ्टच्या िामाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

(५२) * ३३७७६ श्री.सुजजिशसांह ठािूर : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) उस्त्मानाबाद जिल् यात शासनाकडून िशमनीतील पाण्याची पातळी 
वाढववण्यासाठी देण्यात आलेला रुपये पावणेचार को्ीींचा ननधी ररचािच शाफ््साठी 
वापरण्यात आल्याचे मा े मे, २०१७ वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल् यास, कीं रा्दाराला पन्नास ररचािच शाफ््ची ऑडचर असताना देयक 
हदडशे ररचािच शाफ््चे अदा केले असून ई-ननववदेमध्ये स भाग नसताना अपार 
असलेल्या कीं रा्दाराींनी लाखोंच्या कामाचा गैरव्यव ार केल्याचे ननदशचनास आले, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िबाबदार असणाऱ्या 
व्यक्तीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) उस्त्मानाबाद जिल् यात िलयुक्त शशवार 
अशभयानाींतगचत सन २०१५-१६ मध्ये २३०४ मींिूर ररचािच शाफ्् कामाींपकैी २१८५ 
कामे पूणच झालेली असून त्यावर रु.५८५.०० लक्ष इतका ननधी खचच झालेला आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
     ई-ननववदा प्रक्रीया  ी ररचािच शाफ्् कामाचे दर करार (Rate Contract) 
ननजश्चत करण्यासाठी करण्यात आलेली आ े. यानुसार L-१ दराप्रमाणे एकूण 
२३०४ मींिूर कामाींपैकी २१८५ कामे खालील प्रमाणे पूणच करण्यात आलेली आ ेत. 
या प्रमाणे फक्त ई-ननववदा प्रक्रीयेमध्ये भाग घेतलेल्या कीं रा्दारामाफच त पूणच 
करण्यात आलेल्या ररचािच शाफ््च्या कामाींची माह ती पुढील प्रमाणे – 
 
अ.क्र.    कीं रा्दाराचे नाव 

 

पूणच करण्यात आलेली कामे 

१ मे.पा्ील मशीनरीि (L-१) १०८८ 
२ मातोश्री मिूर स कारी सींस्त्था ६४ 
३ प्रणव माधवराव कुलकणी  २८५ 
४ प्रमोद भगवान चव् ाण २६० 
५ मेससच साई बोअरवेल एिन्सी ४८८ 

एकूण २१८५ 
 
(३) या प्रकरणी सींचालक, भूिल सवेक्षण आणण ववकास यींरणा, पुणे याींना 
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चौकशी करुन अ वाल शासनास सादर करणेबाबत कळववण्यात आले  ोते. त्या 
अनषुींगाने सींचालनालय स्त्तरावरुन त्रसदस्त्यीय सशमती नेमण्यात आली  ोती. या 
सशमतीने चौकशी करून चौकशी अ वाल शासनास हदनाींक ८ नोव् ेंबर, २०१६ 
रोिी सादर केला. उक्त चौकशी अ वालानुसार श्री. उदयशसीं  प्रकाशराव 
ननींबाळकर याींनी केलेल्या तक्रारीत तर्थय आढळून येत नसल्याचे ननदशचनास आले. 
त्याअनुषींगाने श्री. ननींबाळकर याींना शासनाच्या हदनाींक ५ मे, २०१७ रोिीच्या 
परान्वये कळववण्यात आले आ े. 
(४) लागू ना ी. 

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

राज्याि विशेषि: मुांबई महानगर प्रदेशामधील प्राथशमि, माध्यशमि ि उच्च 
माध्यशमि शाळा अनधधिृि असल्याबाबि 

(५३) *
 ३१०५६ श्री.नारायण राणे, श्री.सांजय दत्ि, अॅड.जयदेि गायििाड :  

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ५८३ प्राथशमक, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शाळा अनचधकृत असल्याचे 
मा े मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच शालेय शशक्षण ववभागाच्या मान्यतेशशवाय मुींबई म ानगर प्रदेशामधील 
प्राथशमक व माध्यशमक अशा एकूण ३१८ शाळा अनचधकृत असल्याचे मा े िनू, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले असून ठाणे जिल् यातील ब ुताींश 
इींग्रिी माध्यमाच्या अनचधकृत शाळा शशक्षण ववभागाच्या परवान्याशशवाय सुरु 
असून या अनचधकृत शाळाींची यादी दरवषी िाह र करुन ी उक्त शाळाींवर 
कारवाई केली िात ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अनचधकृत शाळाींमाफच त 
पालकाींची  ोत असलेली फसवणकू रोखनू शाळेतील ववदयार्थयाांचे नुकसान  ोऊ 
नये याकररता अनचधकृत शाळा बींद करण्याबाबत कोणती कायचवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आ े. 
(२) ना ी. 
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(३) बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या शशक्षणाचा अचधकार अचधननयम, २००९ ची 
प्रभावी अींमलबिावणी करण्याच्या अनषुींगाने, शासनाच्या हदनाींक ३ डडसेंबर, 
२०१२ च्या अचधसुचनेनुसार अनचधकृत शाळेवर कारवाई करण्याबाबत सक्षम 
प्राचधका-याींना प्राचधकृत केले आ े. अनचधकृत शाळेत प्रवेश घेऊ नये यासाठी 
अनचधकृत शाळाींची यादी वतचमानपरात प्रशसद्ध करण्यात येते. तसेच अनचधकृत 
शाळेवर तात्काळ कारवाई करण्याचे ननदेश सवच शशक्षण ननरीक्षक/ शशक्षणाचधकारी 
याींना देण्यात आले आ ेत. अनचधकृत शाळा बींद झाल्यानींतर ववदयार्थयाांचे 
नजिकच्या मान्यताप्राप्त शाळेत समायोिन करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

मुांबई आणण ठाणे शहराि बफा ि भेसळ झाल्याबाबि 
(५४) * ३१४६६ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अशोि ऊफ  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.जयदेि 
गायििाड : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई आणण ठाणे श रात बफाचत भेसळ झाल्याचे ननदशचनास आले असून 
शभवींडी (जि.ठाणे) तालुक् यात खाण्यासाठी अयोग्य असलेल्या बफाचच्या 
कारखान्याींवर कृषणा कॉम्प्लेक्स येथील गाळा नींबर ८ मध्ये आर िी आईस 
फॅक््री याहठकाणी प्रशासनाने मा े मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान छापा 
्ाकला,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मुींबई व ठाणे श रात 
तसेच शभवींडी (जि.ठाणे) तालुक् यात भेसळयुक्त बफाचची ववक्री  ोव ूनये याबाबत 
कायचवा ी करुन अयोग्य बफच  तयार करणा-या सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) अन्न व औषध प्रशासनाव्दारे दवूषत बफाचच्या अनषुींगाने शभवींडी (जि. ठाणे) 
येथे ०५ तपासण्या करण्यात आल्या व ०३ बफाचचे नमुने ववश्लेषणासाठी घेण्यात 
येऊन ३५९६ क्रकलो गॅ्रम बफच  नष् करण्यात आला. ठाणे श रात ४७ तपासण्या 
करण्यात आल्या व ०६ बफाचचे नमुने ववश्लेषणासाठी घेण्यात येऊन ७२६१ क्रकलो 
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गॅ्रम बफच  नष् करण्यात आला तर मुींबई ववभागात २१ बफाचचे नमुने 
ववश्लेषणासाठी घेण्यात येऊन ७३०८ क्रकलो गॅ्रम बफच  नष् करण्यात आला. 
    मुींबई ववभागातील तपासणीसाठी घेण्यात आलेल्या २१ नमुन्याींपैकी ०३ 
नमुन्याींचे अ वाल प्राप्त झाले असून त्यापैकी ०२ नमुने प्रमाणणत तर ०१ नमूना 
अप्रमाणणत घोवषत झाला आ े. त्याबाबत न्यायननणचय ख्ला दाखल करण्यात 
आला आ े. उवचरीत १८ नमुन्याींचे अ वाल प्रलींत्बत आ ेत. 
     अन्न व औषध प्रशासनाव्दारे भेसळयकु्त बफाचची ववक्री  ोऊ नये म् णनू 
उन् ाळ्याच्या हदवसात ववशषे मो ीम राबववण्यात येते. बफाचचा साठा आरोग्यास 
अपायकारक जस्त्थतीत ठेवल्याचे आढळून आल्यास अथवा तो कमी दिाचचा क्रकीं वा 
असुरक्षक्षत घोवषत झाल्यास त्यावर ननयमानसुार कारवाई घेण्यात येते.  
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी.  

----------------- 
िरिीर तनिाशसनी श्री अांबाबाईच्या मूिीचे सांिध न िरण्याबाबि 

(५५) * ३२६४९ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय साांस् िृतिि िाय  मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दोन वषाचपवूी रासायननक सींवधचन प्रक्रक्रया केल्यानींतर ी करवीर ननवाशसनी श्री 
अींबाबाईच्या मूतीची झीि झाल्याचे मा े मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशचनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, मूती सींवधचनासाठी केलेली रासायननक सींवधचनाची प्रक्रक्रया ननकामी 
ठरल्याचे स्त्पष्  ोत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मुतीची पा णी केली 
आ े काय, त्यानुसार कोणता ननषकषच काढण्यात आला आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१)  े खरे ना ी. 
(२) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
(३) लागू ना ी. तथावप, वतृपरात प्रशसद्ध झालेल्या बातम्याींच्या अनुषींगाने 
उपअचधक्षक, पुरातत्वीय रसायनतज्ञ, भारतीय पुरातत्व सवेक्षण, औरींगाबाद याींनी 
हदनाींक २/६/२०१७ रोिी श्री अींबाबाईच्या मूतीची पा णी केली असता मुतीची झीि 
झाली नसल्याचे ननषपन्न झाले. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
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मराठी भाषा भिन उभारण्याबाबि 
(५६) * ३२०५५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १६२८५ 
ला ददनाांि १२ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभा ि : सन्माननीय 
मराठी भाषा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) म ाराषर राज्याच्या साींस्त्कृनतक धोरणानुसार मराठी भाषेचा ववकास, सींवधचन, 
ितन व सींरक्षण करण्याच्यादृष्ीने स्त्वतींर मराठी भाषा ववभागाची स्त्थापना 
करण्यात आलेली असून या ववभागाच्या अखत्याररत (१) भाषा सींचालनालय, (२) 
राज्य मराठी ववकास सींस्त्था, (३) म ाराषर राज्य साह त्य आणण सींस्त्कृती मींडळ, 
(४) म ाराषर राज्य मराठी ववश्वकोश ननशमचती मींडळ  ी चार कायाचलये असून 
सदर ू कायाचलये मुींबईत ववववध हठकाणी कायाचजन्वत असल्याने या कायाचलयाचा 
आपापसात समन्वय साधण्यासाठी  ी कायाचलये एकाच इमारतीत असण्याची 
गरि असल्यामुळे भाषा भवन उभारण्याचा प्रस्त्ताव दीघच काळापासून शासनाच्या 
ववचाराधीन आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, यासाठी आवश्यक ती िागा उपलब्ध करण्यासाठी मा े माचच, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान म सूल ववभागाकड ेववचारणा करण्यात आली असून 
म सूल ववभागाकडून अ वाल प्राप्त झाला असल्यास त्याचे स्त्वरुप काय आ े, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१)  ोय. 
(२), (३) व (४) म सूल ववभागाकडून अदयाप अ वाल प्राप्त झालेला ना ी. 

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

शभिापूर (जज.नागपूर) िालुक्याि स्ियांपािी ि मदिनीसाांना  
िेळेिर मानधन देण्याबाबि 

(५७) * ३२९६६ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शभवापूर (जि.नागपूर) तालुक्यात अनेक शासकीय शाळाींमध्ये पोषण आ ार 
तयार करणारे स्त्वयींपाकी व मदतनीस याींना शमळणारे मानधन वेळेवर शमळत 
नसल्याने स्त्वयींपाकी व मदतनीस याींच्या कु्ुींबावर उपासमारीची वेळ आल्याचे 
मा े एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले असून याबाबत 
सींबींचधत अचधकाऱ्याींकड ेवेळोवेळी ववनींती अिच देऊन ी कोणतीच कायचवा ी झाली 
ना ी,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१)  े खरे ना ी. 
(२) शालेय पोषण आ ार योिनेंतगचत नागपूर जिल् यातील कायचरत स्त्वयींपाकी 
तथा मदतनीस याींचे मा े माचच, २०१७ पयांतचे मानधन अदा करण्यात आले 
असून मा े एवप्रल, २०१७ चे मानधन अदा करण्याबाबत कायचवा ी सुरु आ े. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
चांद्रपूर महाऔजष्ट्णि िीज िें द्रािून फरनेस ऑईल  

िेडली नाल्यामध्ये िाहून गेल्याबाबि 
(५८) * ३१०७७  श्री.हररशसांग राठोड, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि 
गाणार : सन्माननीय पया िरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर म ाऔजषणक वीि कें द्रातनू  िारो शल्र फरनेस ऑईल वेडली 
नाल्यामध्ये वा ून गेल्यामुळे येथील पाणी प्रदवूषत झाल्याचे मा े मे, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले असून यासींदभाचत म ाराषर प्रदषूण ननयींरण 
मींडळ, मुींबई याींचेकड ेतक्रार करण्यात आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच, म ाऔजषणक वीि कें द्रातनू कोळशाचे ननघणारे दवुषत पाणी, वीि 
सींचातनू ननघणारे दवुषत पाणी यावर कोणती ी प्रक्रक्रया न करता वेडली नाल्यात 
सोडले िात असल्याने चींद्रपूर श राला पाणीपुरवठा करणाऱ्या इरई नदीवरील 
िलशुदी कें द्रातनू दवुषत पाण्याचा पुरवठा  ोत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन म ाऔजषणक वीि 
कें द्रावर कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) चींद्रपूर म ाऔजषणक वीि कें द्रातनू  िारो शल्र फरनेस 
ऑईल वेडली नाल्यामध्ये वा ून गेल्याची माह ती म ाराषर प्रदषूण ननयींरण 
मींडळास हदनाींक २५/०४/२०१७ रोिी प्राप्त झाली. 
(२) हदनाींक २५/०४/२०१७ रोिी म ाराषर प्रदषूण ननयींरण मींडळाने सदर कें द्रास 
हदलेल्या भे्ी दरम्यान औदयोचगक पाण्यावर प्रक्रक्रया करण्यासाठी असणारी 
सयींरणा बींद असल्याचे आढळले. तथावप, उदयोगामधील प्रक्रक्रयाकृत/ ववनाप्रक्रक्रया 
साींडपाणी नदीत शमसळत असल्याचे ननदशचनास आले नसल्याचे म ाराषर प्रदषूण 
ननयींरण मींडळाने कळववले आ े. 
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     सदर उदयोगाच्या सींच क्र. ८ येथील फरनेस ऑईलची ड्रने ्ाकी ओव् रफ्लो 
 ोऊन फरनेस ऑईल पावसाचे पाणी वा ून नेणाऱ्या चॅनेलमध्ये प्रवा ी  ोऊन ते 
५०० मी्र पयांत वा त िाऊन नतथे ते अडववण्यात आले  ोते. उदयोगाने 
हठकहठकाणी कच्चे बींधारे ्ाकून चॅनेलमधील फरनेस ऑईल काढण्याचे काम सुरु 
केले व ८ ते १० हदवसात पुणच चॅनेलमधनू काढून घेण्यात आले असून फरनेस 
ऑईल रान वेंडली नाला अथवा इरई नदीमध्ये गेल्याचे हदसून आले ना ी. सबब, 
चींद्रपूर श रास दवुषत पाणी पुरवठा झाले नसल्याचे म ाराषर प्रदषूण ननयींरण 
मींडळाने कळववले आ े. 
(३) म ाराषर प्रदषूण ननयींरण मींडळामाफच त हदनाींक २५/०४/२०१७ रोिी सदर 
उदयोगास स्त्थळभे् देण्यात आली व त्यानुषींगाने हदनाींक ०८/०५/२०१७ रोिी 
उदयोगास सींमतीपरातील अ्ी व शतींच्या उल्लींघनाच्या अनषुींगाने कारणे दाखवा 
नो्ीस बिाववण्यात आली आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

राज्याि जलप्रदषूणािर उपाययोजना िरण्याबाबि 
(५९) * ३२८१३ आकि .अनांि गाडगीळ : सन्माननीय पया िरण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील भूगभाचतून अचधक खोलातनू पाण्याचा उपसा वाढत असल्याने 
िशमनीखालील दगडाींमधील रासायननक घ्क पाण्यामध्ये शमसळत असल्याने 
पाण्याचे स्त्रोत दवूषत  ोत असल्याचे मत डॉ. पवन लाभशे्वार, शास्त्रज्ञ, नीरी 
याींनी मा े एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान व्यक्त केले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, शेतीसाठी वापरली िाणारी खते, क्रक्कनाशके, साींडपाणी, 
कारखाने यामुळे पाणी प्रदषूणाींचे प्रमाण वाढत असल्याने आरोग्यावर ववपरीत 
पररणाम  ोत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िलप्रदषूणाींच्या 
कारणाचा शोध घेऊन त्यावर उपाययोिना करुन पाणी ी्ंचाईचे सींक् ्ाळण्यासाठी 
कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. रामदास िदम : (१) प्रश्नात नमूद अ वाल शासनास सादर झाल्याचे हदसून 
येत ना ी.  
(२) व (३) शतेीमध्ये वापरली िाणारी खते, क्रक्कनाशके, नागरी साींडपाणी 
इ.मुळे िलप्रदषूण  ोते  े अींशत: खरे असून यावर खालीलप्रमाणे उपाययोिना 
करण्यात येत आ ेत. 
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• नवीन उदयोगाींना क्रकमान ८०% साींडपाणी प्रक्रक्रया करुन त्याचा पुनवाचपर वा 
पनचचक्रण करणे बींधनकारक करण्यात आले आ े. 

• उपरोक्त उदयोगाींनी सींमतीपरातील अ्ी व शतींचे उल्लींघन केल्यास िल 
प्रदषूण (प्रनतबींध आणण ननयींरण) कायदा, १९७४ अन्वये कारवाई करण्यात 
येते. 

• नववन औदयोचगक सामानयक प्रक्रक्रया यींरणेस परवानगी देताना ती शुन्य 
ननषकासन या तत्वावरच हदली िाते. 

• नागरी साींडपाण्यामुळे  ोणारे प्रदषूण कमी करण्यासाठी नगरपाशलकाींना नागरी 
साींडपाणी प्रक्रक्रया कें द्र बसववणे म ाराषर प्रदषूण ननयींरण मींडळादवारे 
बींधनकारक करण्यात आले आ े. 

(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
----------------- 

 

शालेय पोषण आहार योजनेि झालेल्या गैरव्यिहाराबाबि 
(६०) * ३०८९१ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण 
पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनेक शाळाींमध्ये ठेकेदाराींमाफच त देण्यात आलेल्या शालेय पोषण 
आ ारात गैरव्यव ार झाल्याबाबत `एस.आय.्ी.’ योिनेंतगचत चौकशी करण्याबाबत 
ग ृ ववभागाला शशफारस करण्यात आल्याची घोषणा ववधानसभेत हदनाींक ७ 
एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास मा.शालेय शशक्षण मींरी याींनी केली,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल्यास, एस.आय.्ी. चौकशीचे स्त्वरुप तसेच एस.आय.्ी. चौकशीसाठी 
क्रकती कालावधी लागणार आ े, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१), (२), (३) व (४) शालेय पोषण आ ार योिनेबाबत प्राप्त 
तक्रारीींच्या अनुषींगाने चौकशी करण्यात आली आ े. यामुळे यासाठी “ववशषे तपास 
पथक” (एस.आय.्ी.) स्त्थापन करण्याची आवश्यकता ना ी. 

----------------- 
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सन २०१७-१८ या िषा िरीिा महाविद्यालयाांना  
िसेच ििुडयाांना मान्यिा देण्याबाबि 

(६१) * ३२७७१ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय उच् च ि िांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१७-१८ या वषाचकरीता राज्यातील ३६ नव्या म ाववदयालयाींचे प्रस्त्ताव 
तसेच कला, वाणणज्य आणण ववज्ञान शाखाींसाठी सुमारे ४८ तकुडयाींची मागणी 
शालेय ववभागाकड ेकेल्याचे मा े एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास 
आले,  े खरे आ े काय,   
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन म ाववदयालयाींना तसेच 
तुकडयाींना मान्यता देण्याबाबत कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) व (२) अींशत: खरे आ े. 
     शकै्षणणक वषच २०१७-१८ साठी या कायाचसनाशी सींबींचधत पारींपारीक 
अ्यासक्रमासींदभाचत नवीन म ाववदयालय/ ववदयाशाखा/ अ्यासक्रम याींच्या 
प्रस्त्तावाींना मान्यता न देण्याचा ननणचय शासनाने हदनाींक २१/१०/२०१६ च्या 
पररपरकान्वये व हदनाींक ९/११/२०१६ च्या शुद्धीपरान्वये घेण्यात आला आ े. 
त्यानुसार शैक्षणणक वषच २०१७-१८ मध्ये ववदयापीठाींनी नवीन म ाववदयालयाींचे 
प्रस्त्ताव शासनास शशफारशीत केले ना ीत. 
    तथावप, राज्यातील अकृषी ववदयापीठाींकडून उच्च शशक्षण 
सींचालनालयाींतगचत  असलेल्या पारींपारीक अ्यासक्रमाींच्या अनतरीक्त तकुडयाींचे 
एकूण १६७ प्रस्त्ताव शासनास प्राप्त झाले असून त्यापकैी एकुण ९४ प्रस्त्तावाींना 
शासन ननणचय हदनाींक २३/६/२०१७, हदनाींक ५/७/२०१७ व हदनाींक ७/७/२०१७ अन्वये 
मान्यता देण्यात आली आ े. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

भेसळयकु्ि अन्न आणण औषधाांविषयी िारिाई िरण्याबाबि 
(६२) * ३१४१० श्री.सांजय दत्ि, डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.रामतनिास शसांह, 
श्री.शरद रणवपसे, आकि .अनांि गाडगीळ : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) भेसळयुक्त अन्न आणण औषधाींववषयीच्या तक्रारीचे प्रमाण वाढले असून 
मागील दोन वषाचमध्ये अन्न व औषध प्रशासनाच्या कोकण ववभागाकड ेआलेल्या 
ववववध प्रकारच्या ५८८ तक्रारीपैकी फक्त २१० तक्रारी ननकाली ननघाल्याचे मा े 
मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, उप ारग ृातील अस्त्वच्छता, खादयपदाथाचमधील भेसळ, ननकृष् 
दिाचचा क्रकराणा माल आहद तक्रारीवर मागील दोन वषाचत कारवाई झाली 
नसून प्रकरणे प्रलींत्बत असण्याची कारणे काय आ ेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अन्न व औषध 
भेसळीची प्रकरणे ननकाली काढण्यास  ोत असलेल्या ववलींबाबाबत कायचवा ी करुन 
सदर प्रकरणातील दोषी व्यक्तीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

 श्री. धगरीश बापट : (१) अन्न व औषध प्रशासनाच्या कोकण ववभागाकड े
भेसळयकु्त अन्नाबाबत मा े एवप्रल, २०१५ ते माचच, २०१७ या  कालावधीत एकूण 
३८८ तक्रारी प्राप्त झाल्या  ोत्या त्यापैकी प्रशासनाव्दारे ३८० तक्रारी ननकाली 
काढण्यात आल्या आ ेत.  औषधाींबाबत  अन्न व औषध प्रशासनाच्या कोकण 
ववभागाकड े एवप्रल, २०१५ ते िून, २०१७ या  कालावधीत एकूण २२६ तक्रारी 
प्राप्त  झाल्या  ोत्या त्यापेकी प्रशासनाव्दारे २१९  तक्रारी ननकाली काढण्यात 
आल्या आ ेत. 
(२) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
(३) अन्न व औषध प्रशासनाच्या कोकण ववभागाकड ेभेसळयुक्त अन्नाबाबत मा े 
एवप्रल, २०१५ ते माचच, २०१७ या कालावधीत एकूण ३८८ तक्रारी प्राप्त झाल्या 
 ोत्या त्यापकैी प्रशासनाव्दारे ३८० तक्रारी ननकाली काढण्यात आल्या आ ेत.  
औषधाींबाबत अन्न व औषध प्रशासनाच्या कोकण ववभागाकड े एवप्रल, २०१५ ते 
माचच, २०१७ या  कालावधीत एकूण २२६ तक्रारी प्राप्त  झाल्या  ोत्या त्यापेकी 
प्रशासनाव्दारे २१९ तक्रारी ननकाली काढण्यात आल्या आ ेत.  दोन् ी प्रकरणी 
उवचरीत तक्रारी ननकाली काढण्याची कारवाई करण्यात येत आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

महषी ििे शशक्षण सांस्था (पणेु) द्िारा सांचाशलि मदहला आश्रमशाळा  
आणण ितनष्ट्ठ महाविद्यालयाने शुल्ि िाढ िेल्याबाबि 

(६३) * ३१७१४ श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  म षी कवे शशक्षण सींस्त्था (पुणे) दवारा सींचाशलत मह ला आश्रमशाळा आणण 
कननषठ म ाववदयालयाने इयत्ता ५ वी ते ७ वी ववनाअनदुाननत वगाचसाठी ९६ 
्क्के, इयत्ता ८ वी ते १० वी वगाचसाठी ८१ ्क्के तर इयत्ता ५ वी ते १० वी 
अनदुाननत वगाचसाठी २६ ्क्के एवढी शुल्कवाढ केली आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, उक्त शाळेत शशक्षण घेणाऱ्या ववदयार्थयाांच्या पालकाींनी यावर तीव्र 
आक्षपे घेतला असून मा.शालेय शशक्षण मींत्र्याींची भे् घेऊन त्याींना ननवेदन हदले 
असता मा.शालेय शशक्षण मींत्र्याींनी  ी वाढ रद्द करण्याचे आदेश हदले असताना ी 
सदर शशक्षण सींस्त्थेने अदयापी शुल्कवाढ रद्द केली ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शुल्कवाढ रद्द 
करण्याबाबत कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१)  ोय. 
(२) व (३) पालकाींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने शुल्कवाढीचे प्रकरण ववभागीय 
शुल्क ननयामक सशमती समोर आ े. याबाबत सशमतीकड े सुनावणीचे कामकाि 
सुरु आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

िल्याण (जज.ठाणे) येथील ग्रामीण भागाि पाणीटांचाई तनमा ण झाल्याबाबि 

(६४) * ३३३१३ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण (जि.ठाणे) येथील ग्रामीण भागातील वाडया-पाडयात तीव्र पाणी ी्ंचाई 
असल्याने पाण्याकररता मह ला व मुलाींना अनेक अडचणीींना सोमोरे िावे लागत 
असून सध्या िे पाणीसाठे उपलब्ध आ ेत त्यापकैी १४ हठकाणच्या पाण्याचे 
नमुने दवुषत असल्याचे हदनाींक २२ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशचनास 
आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, मा े िानेवारी, २०१७ मध्ये कल्याण ग्रामीण भागातील १६६ 
वाडया-पाडयातील ७८ हठकाणचे पाणी तपासणीकररता पाठवले असता का ी 
हठकाणच्या पाण्याचे नमुने दवुषत असल्याचे आढळून आल्याने नागररकाींचे 
आरोग्य धोक्यात आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कल्याण ग्रामीण 
भागातील वाडया-पाडयात  ोणाऱ्या दवुषत पाण्याबाबत कोणती कायचवा ी केली वा  
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) अींशत: खरे आ े. 
     कल्याण तालुक्यामध्ये उपलब्ध साधनाींदवारे पुरेसा पाणीपुरवठा  ोत 
असल्याने, तेथे ी्ंचाईची जस्त्थती ना ी. तसेच कल्याण तालुक्यामध्ये िानेवारी, 
२०१७ मध्ये तपासण्यात आालेल्या ७८ नमुन्याींपैकी १४ नमुने दवुषत आढळून 
आले आ ेत. 
(३) प्रामुख्याने वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतावर कपड ेधुणे, भाींडी घासणे, पाण्याचा 
योग्य ननचरा न  ोणे, या कारणाींमुळे दवुषत पाणी वपण्याच्या पाण्यामध्ये 
शमसळत असल्याने पाणी दवुषत  ोत आ े. 
     
    सदर दवुषत पाण्याच्या स्त्रोताचे ग्रामपींचायती माफच त शुध्दीकरण करण्यात 
आले असुन, स्त्रोताींच्या नमुन्याींची फेरतपासणी केली असता स्त्रोतातील पाणी 
वपण्यास योग्य असल्याचा अ वाल हदला आ े. तसेच सदर पाण्याच्या स्त्रोताचे 
शुध्दीकरण करण्यात आल्याने, या भागात कोणत्या ी िलिन्य साथीचा रोगाींचा 
प्रादभुाचव झालेला ना ी.  
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

अल्पसांखयाि विभागामाफ ि खाजगी शाळाांना पायाभुि सुविधा देण्याबाबि 
(६५) * ३२३४४ श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे : सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अल्पसींख्याक ववभागामाफच त राज्यामध्ये खािगी शाळाींना पायाभुत 
योिनेमधून रुपये दोन लाखाचा ननधी पायाभुत सुववधाकररता देण्यात येत 
असल्याचे मा े एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननधीमधुन स्त्थाननक स्त्वराज्य सींस्त्था, म ानगरपाशलका, 
नगरपाशलका, नगर पींचायत व जिल् ा पररषदेच्या माध्यमाींच् या शाळाींना पायाभुत 
सुववधेकररता रुपये दोन लाखाचा ननधी देण्यात येत ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर शाळाींना पायाभूत 
सुववधाकररता रुपये दोन लाख ननधी देण्याबाबत कोणती कायचवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. विनोद िािड े : (१)  ोय, सन २००८-०९ पासून राज्यामधील अल्पसींख्याींक 
ब ुल ववदयाथी असलेल्या खािगी शाळाींना पायाभुत सुववधाींसाठी रूपये दोन 
लाखाचा ननधी देण्याची योिना राबववण्यात येत आ े. 
(२)  ोय, म ानगरपाशलका व जिल् ा पररषदा या स्त्थाननक स्त्वराज्य सींस्त्थाींच्या 
अचधपत्याखाली चालववण्यात येत असलेल्या शाळा, कननषठ म ाववदयालये व 
अपींग शाळा या योिनेसाठी पार ना ीत. 
(३) हदनाींक ७/१०/२०१५ च्या शासन ननणचयानुसार अल्पसींख्याींक शाळाींना पायाभुत 
सुववधाींसाठी रुपये २.०० लाखाचे अनदुान देण्यात येते. सदर अनुदानासाठी 
नगरपाशलका व नगरपररषद शाळा पार आ ेत. तथावप म ानगर पाशलका व 
जिल् ा पररषदा या स्त्थाननक स्त्वराज्य सींस्त्थाींच्या अचधपत्याखाली चालववण्यात 
येत असलेल्या शाळा/ कननषठ म ाववदयालये/ अपींग शाळा पार ना ीत. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

िोंढिा (जज.पुणे) येथील िक्फ बोडा च्या जशमनीि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

(६६) * ३२३७२ श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोंढवा (जि.पुणे) येथील सव् े क्र.५५ मधील वक्फ बोडाचच्या मालकीची 
असलेली िमीन परस्त्पर खासगी ववकासकाला ववकण्यात येऊन त् यात करण्यात 
आलेल्या गैरव्यव ाराची चौकशी करण्याचे आदेश मा.मुख्यमींरी याींनी हदले 
असल्याचे मा े िनू, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसुार वक्फ बोडाचच्या मालकीच्या िशमनीचा परस्त्पर 
गैरव्यव ार करणाऱ्याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) व (२) ना ी. कोंढवा (बु.), पुणे येथील सवे नीं.५५ वरील 
आलमचगर मस्त्िीद रस्त््, कोंढवाच्या मालकीच्या वक्फ िशमनीसींदभाचत झालेले 
बेकायदा ववक्री/लीि व्यव ार थाींबववण्यात यावेत व सदर प्रकरणाची सी. आय.डी 
चौकशी करण्यात यावी, अशी तक्रार मा.आमदार श्री. सय्यद इजम्तयाि िलील, 
ववधानसभा सदस्त्य याींनी त्याींच्या मा.मुख्यमींरी म ोदयाींना उद्देशून शलह लेल्या 
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हदनाींक १/५/२०१७ च्या परान्वये ववनींती केली  ोती. सदर पराच्या अनुषींगाने 
मा.मुख्यमींरी म ोदयाींच्या हदनाींक २९/५/२०१७ च्या परान्वये मा.आमदार 
म ोदयाींना पोच देण्यात आली  ोती व त्याींच्या सदर ववनींती अिच आवश्यक त्या 
कायचवा ीस्त्तव ग ृ ववभाग व अल्पसींख्याक ववकास ववभागाला पाठववण्यात आला 
 ोता.  सदर प्रकरणी म ाराषर राज्य वक्फ मींडळाने पढुीलप्रमाणे अ वाल सादर 
केला आ े- 
     वक्फ शमळकत सवे नीं.५५ मध्ये २००६ पासून आतापयांत कोणत्या ी 
प्रकारचे व्यव ार /ववकसनाचे व्यव ार अथवा करारनामे रस्त््ीींनी केलेले ना ी. 
२००६ पवूी सवे नीं.५५ मध्ये का ी बदल झाले असल्यास याबाबतची माह ती 
रस्त््ीींना ना ी कारण वक्फ सींस्त्था आलमगीर मस्त्िीद कोंढवा बु.ता. वेली जि.पुणे 
 े पूवी धमाचदाय आयुक्त, पुणे याींच्याकड े बी-४९२ अन्वये नोंदणीकृत  ोते. 
त्यानींतर सन २००९ मध्ये वक्फ अचधननयम, १९९५ चे कलम ४३ नुसार वक्फ 
मींडळात क्र.MSBW/PUN/३२/२००९ अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली आ े. सदर 
प्रकरणात प्रादेशशक वक्फ अचधकारी, पुणे  े चौकशी करत असून त्याींच्याकडून 
अ वाल प्राप्त झाल्यानींतर कायचवा ी करण्यात येईल. 
    तथावप, सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने मा.मुख्यमींरी म ोदयाींनी सी. आय. डी. 
चौकशी करण्याचे कोणते ी आदेश हदलेले ना ी. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

राज्याि शाळाांमध्ये विजेची िसेच सांगणिाांची सुविधा नसल्याबाबि 

(६७) * ३१०१५ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.तनरांजन डािखरे, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, डॉ.सुधीर िाांबे, 
श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शकै्षणणक वषे २०१५-१६ मध्ये ९८  िार २१३ शाळाींपैकी १३  िार 
८४८ शाळाींमध्ये वीिेची असुववधा असून सन २०१४-१५ च्या तुलनेत सन २०१५-
१६ या शकै्षणणक वषाचत वीि नसलेल्या शाळाींची सींख्या ७४२ ने वाढली असल्याचे 
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तसेच ४२  िार ३३० शाळाींमध्ये सींगणकाींची सुववधा नसल्याचे “युननफाईड 
डडजस्त्रक् इन्फॉमेशन शसजस्त््म फॉर एज्यकेुशन” ने िाह र केल्याचे मा.शालेय 
शशक्षण मींरी तसेच आयकु्त, शालेय शशक्षण याींच्याकड े समथचन सींस्त्थेने 
ननवेदनादवारे हदनाींक ६ िनू, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशचनास आणले 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच राज्यातील शाळा डडजि्ल करण्यासाठी शशक्षण ववभागाकडून डडजि्ल 
शाळाींची मोह म राबवण्यात आली असून राज्यातील खािगी अनुदाननत ८००० 
माध्यशमक शाळामध्ये कें द्र शासन पुरस्त्कृत आयशस्ी योिनेंतगचत प्रत्येकी रुपये 
१८ लक्ष याप्रमाणे रुपये १४४० को्ी क्रकीं मतीच्या सींगणक प्रयोगशाळा हदल्या 
आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, को्यवधी रुपये खचूचन सुद्धा ववदयाथी सींगणकीय शशक्षणापासून 
वींचचत रा त असून खािगी व्यवस्त्थापनाच्या शाळाींना मोफत अथवा स्त्वस्त्त दरात 
वीि उपलब्ध व् ावी यासाठी शासनाकड े मागणी केली िात असून राज्यातील 
जिल् ा पररषद, नगरपाशलका आणण म ानगरपाशलकाींच्या क्रकती शाळाींना ववदयुत 
िोडणी हदली आ े तसेच ववदयतु िोडणी असलेल्या शाळाींचे ववदयुत देयके अदा 
करण्यासाठी प्रनतमा  शासन क्रकती ननधी खचच करते, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळून आले तदनुसार शाळा डडजि्ल करुन ववदयार्थयाांना सींगणकीय 
शशक्षण देवून शाळाींना घरगुती वीित्बल आकारणी करणेबाबत तसेच जिल् ा 
पररषद, नगरपाशलका आणण म ानगरपाशलकाींच्या शाळाींना वीिेच्या िोडण्या देऊन 
ववदयुत देयके अदा करण्यासाठी ननयशमत ननधी उपलब्ध करण्यासाठी कोणती 
कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१)  ोय. 
(२) अींशत: खरे आ े. 
     कें द्र पुरस्त्कृत ICT@school या योिनेंतगचत ७६१८ शाळाींसाठी रुपये 
८५९.२० को्ी क्रकीं मतीच्या सींगणक प्रयोगशाळा देण्यात आल्या आ ेत. 
(३) व (४) कें द्र पुरस्त्कृत ICT@school या योिनेंतगचत सींगणक प्रयोगशाळा 
पुरववलेल्या शाळाींना वीि त्बलासाठी प्रनतमा  रुपये ३००/- रक्कम देण्यात येते. 
याव्यनतररक्त सवच शशक्षा अशभयानाींतगचत शाळाींना देखभाल व दरुूस्त्तीकररता मींिूर 
ननधीतून वीि देयक अदा करता येते.  
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     शाळाींना वीि त्बल आकारणी, स्त्थाननक स्त्वराज्य सींस्त्थाींच्या शाळाींमध्ये 
वीि िोडणी व ववदयतु देयकाींसाठी ननधी मींिूरी याबाबत आवश्यक कायचवा ी 
करण्यात येत आ े. 
(५) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
पालघर जजल्हयाि ६४ शाळा अनधधिृि असल्याबाबि 

(६८) * ३२९३० श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल् यात सन २०१६-१७ या शैक्षणणक वषाचत ६४ शाळा अनचधकृत 
असल्याची यादी मा े िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान िाह र केले,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त शाळेतील शशक्षण घेत असलेल्या ववदयार्थयाांना कोणत्या 
शाळेत सामावनू घेण्यात आले आ े, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत  ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१)  ोय. 
(२) व (३) बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या शशक्षणाचा अचधकार अचधननयम, २००९ 
ची प्रभावी अींमलबिावणी करण्याच्या अनषुींगाने, शासनाच्या हद. ३ डडसेंबर, 
२०१२ च्या अचधसुचनेनुसार अनचधकृत शाळेवर कारवाई करण्याबाबत सक्षम 
प्राचधका-याींना प्राचधकृत केले आ े. अनचधकृत शाळाींची यादी वतचमानपरात प्रशसद्ध 
केली आ े. तसेच  अनचधकृत शाळेवर तात्काळ कारवाई करण्याचे ननदेश सवच 
शशक्षण ननरीक्षक/ शशक्षणाचधकारी देण्यात आले आ ेत. अनचधकृत शाळा बींद 
झाल्यानींतर ववदयार्थयाांचे नजिकच्या मान्यताप्राप्त शाळेत समायोिन करण्यात 
येते. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
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बहृन्मुांबईिील शशक्षि-शशक्षिेिर िम चाऱ्याांचे िेिन 
राष्ट्रीयिृि बिेँमाफ ि अदा िरण्याबाबि 

(६९) * ३२७११ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ब ृन्मुींबईतील खािगी अनदुाननत, प्राथशमक, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक 
शाळाींतील शशक्षक-शशक्षकेत्तर कमचचाऱ्याींचे वेतन मुींबई जिल् ा मध्यवती बँकेमाफच त 
अदा करण्याचा ननणचय शासनाने मा े िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला 
असून शशक्षक-शशक्षकेतर कमचचाऱ्याींनी याबाबत ननषेध व्यक्त केला आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शशक्षक-शशक्षकेतर 
कमचचाऱ्याींचे वेतन राषरीयकृत बकँामाफच तच अदा करण्याबाबत कोणती कायचवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१)  ोय. 
(२) व (३) राज्यातील शशक्षक व शशक्षकेतर कमचचाऱ्याींचे वेतन स कारी 
बँकामाफच त अदा करण्याबाबतचा ननणचय शालेय शशक्षण ववभागाने हदनाींक 
२९/५/१९७३ च्या शासन ननणचयान्वये घेतला आ े.  राज्याचे स कारी बकँाबाबतचे 
धोरण, मुींबई जिल् ा मध्यवती बकेँकडून पुरववण्यात येणाऱ्या सुववधा, या बाबी 
लक्षात घेऊन शासनाने ब ृन्मुींबईतील शशक्षक / शशक्षकेत्तर कमचचाऱ्याींचे वेतन या 
बँकेमाफच त अदा करण्याचा ननणचय घेतला आ े. 

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

फायझर शल. औषधे उत्पादि िां पनीने बनािट ि शमसब्रँडडे  
औषधाांचा पुरिठा िेल्याबाबि 

(७०) * ३०९९८ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) फायझर शल. (गोवा) या औषधे उत्पादक कीं पनीने पुरवठा केलेली औषधे 
बनाव् व शमसब्रँडडे असल्याबाबत हदनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१६ व हदनाींक १ मे, 
२०१७ रोिी वा त्यासुमारास तक्रार करण्यात आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच हदनाींक १६ नोव् ेंबर, २०१५ रोिी अन्न व औषध प्रशासन कायाचलय, 
नागपूर याींनी क्लोरोमायसे्ीन आय अजॅप्लकॅब  े औषध शमसब्रँडडे असल्याबाबत 
अन्न व औषध प्रशासन कायाचलय, गुिरात याींना तक्रार करून ी त्याींनी अदयाप 
फायझर शल. (बलसाड) या औषध उत्पादनावर कोणती ी कारवाई केली ना ी,  े 
 ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, फायझर शल. (गोवा) याींच्यावर बनाव् व शमसब्रँडडे औषध 
प्रकरणी कारवाई करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त, म ाराषर राज्य 
याींनी हदनाींक २१ माचच, २०१७ च्या परान्वये गोवा, अन्न व औषध प्रशासनास 
कळववले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी गुिरात व गोवा अन्न व औषध प्रशासनाने 
सींबींचधत उत्पादनावर अदयाप ी कारवाई न केल्यामुळे शासनाने चौकशी करुन 
पाठपुराव्याबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) फायझर शल. (गोवा) या औषधे उत्पादक कीं पनीने 
उत्पादन केलेली Ativan २ mg Tablet  े औषध बनाव् असल्याची हदनाींक १६ 
सप् े्ंबर, २०१६ रोिीची तक्रार अन्न व औषध प्रशासनाच्या गुप्तवाताच ववभागास 
प्राप्त झाली आ े. मार अशा स्त्वरूपाची हद. १ मे, २०१७ रोिी वा त्या सुमाराची 
तक्रार अन्न व औषध प्रशासनास प्राप्त झालेली ना ी.  
(२)  े खरे आ े. 
(३)  े खरे आ े. 
(४) अन्न व औषध प्रशासनाच्या हदनाींक २१/०३/२०१७ च्या परान्वये फायझर शल. 
(गोवा) याींच्यावर कारवाई घेण्याबाबत सींचालक, अन्न व औषध प्रशासन, गोवा 
याींना कळववण्यात आले आ े. त्याींचा याबाबतचा खलुासा प्राप्त न झाल्याने सदर 
बाबत  सींचालक, अन्न व औषध प्रशासन, गोवा याींना हदनाींक १३/०७/२०१७ रोिी 
स्त्मरणपर पाठववण्यात आले आ े. 
     अन्न व औषध प्रशासनाच्या हदनाींक २६/११/२०१५ च्या परान्वये 
क्लोरोमायसे्ीन आय अजॅप्लकॅब या औषधाबाबत प्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने 
सदर औषध उत्पादक कीं पनी फायझरवर  कारवाई घेण्याबाबत आयुक्त, अन्न व 
औषध ननयींरण प्रशासन, गाींधीनगर, गुिरात  याींना कळववण्यात आले आ े. 
त्याींचा याबाबतचा खलुासा प्राप्त न झाल्याने सदर बाबत आयुक्त, अन्न व 
औषध ननयींरण प्रशासन, गाींधीनगर, गुिरात याींना हदनाींक २६/०९/२०१६ व 
हदनाींक १५/०३/२०१७ रोिी अशी दोन स्त्मरणपर ेपाठववण्यात आली आ ेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
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िसारा (िा.शहापूर, जज.ठाणे) येथील ग्रामपांचायि हद्दीिील  
गािाांना पाणीपुरिठा िरण्याबाबि 

(७१) * ३१६४३ श्री.अशोि ऊफ  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय 
पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कसारा (ता.श ापूर, जि.ठाणे) ग्रामपींचायत  द्दीतील गावाींना भीषण पाणी 
ी्ंचाईस सामोरे िावे लागत असून येथील मह लाींना हदवसभर पाण्यासाठी 
भ्कीं ती करावी लागत असल्याचे मा े एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशचनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर हठकाणी कायमस्त्वरुपी पाण्याची सोय करावी यासाठी एका 
सामाजिक सींघ्नेने त शसलदार कायाचलयावर मोचाच काढला  ोता,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ग्रामपींचायतीच्या 
 द्दीतील गावाींना कायमस्त्वरुपी पाणीपुरवठा करण्याबाबत कोणती कायचवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े खरे ना ी. 
     कसारा ग्रामपींचायत  द्दीतील गावाींना स्त्थाननक स्त्रोतादवारे पाणीपुरवठा 
केला िातो. तथावप, ग्रामपींचायतीच्या मागणीनुसार हदनाींक १५/०४/२०१७ ते 
०८/०६/२०१७ या ी्ंचाई कालावधीत ्ँकरने पाणीपुरवठा करण्यात आला आ े.  
(२)  े खरे आ े. 
(३) कसारा बु. गावासाठी स्त्वतींर पाणीपुरवठा योिना मींिुर करण्यात आली 
असून, योिनेची कामे प्रगतीपथावर आ ेत. तसेच कसारा ग्रामपींचायतीच्या 
 द्दीतील कसारा, त्बबळवाडी, चचींतामणवाडी, ओ ळाचीवाडी इत्यादीस  श ापूर 
तालुक्यातील एकूण ९७ गावे व २५९ पाड ेयाींना ्ँकर/ ी्ंचाईमुक्त करण्यासाठी 
नाशशक जिल् यातील इगतपुरी तालुक्यातील भावली धरण  ा उध्दव घेऊन 
गुरुत्वाकषचणावर आधारीत प्रादेशशक नळ पाणीपुरवठा योिना प्रस्त्ताववत केलेली 
असून योिनेच्या प्रस्त्तावास ताींत्रक मींिूरी शमळालेली आ े.  
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
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राज्यािील अशासिीय अनदुातनि शाळेमधील शशक्षिेिर  
िम चाऱ्याांना तनिडशे्रणी देण्याबाबि 

(७२) * ३३०६७ डॉ.सुधीर िाांबे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अशासकीय अनदुाननत शाळाींमध्ये शशक्षकेतर कमचचाऱ् याींना २४ वषे 
पूणच झाल्यानींतर ननवडशे्रणी नाकारली िाते तथापी शासकीय कमचचाऱ् याींना अशी 
ननवडशे्रणी देण्यात येते,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सवच अनदुाननत 
शाळेतील वगच ३ व ४ च्या कमचचाऱ् याींना  ी वेतनशे्रणी देण्याबाबत कोणती 
कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१)  े खरे आ े. 
(२) व (३) शासन स्त्तरावर कायचवा ी सुरु आ े.  

----------------- 
िोराडी (जज.नागपूर) येथील िीज प्रिल्पामुळे नागररिाांच्या  

आरोग्यािर पररणाम झाल्याबाबि 

(७३) * ३२७७८ श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय पया िरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोरडी ववदयतु (जि.नागपूर) कें द्रातील चचमणीतून ननघणाऱ् या सल्फर 
ऑक्साईडमुळे गोधनी, बोखारा, मानकापूर या पररसरात मोठ्या प्रमाणात प्रदषुण 
ननमाचण  ोत असल्याचे हदनाींक ९ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास 
ननदशचनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी चौकशी करुन प्रदषुणावर आळा 
घालण्यासाठी कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. रामदास िदम : (१) हदनाींक १५/०४/२०१७ रोिीच्या  दैननक ्ाईम्स ऑफ 
इींडीया या वतृ्तपरात या आशयाची बातमी प्रकाशशत झाली  ोती,   े खरे आ े. 
(२) मे. कोराडी औजषणक ववदयतु कें द्राच्या प्रदषुणावर आळा घालण्यासाठी 
मींडळाकडुन वेळोवेळी कायचवा ी करण्यात येते. तसेच प्रकाशशत झालेल्या 
बातमीच्या अनषुींगाने मौका पा णी केली असता सल्फर डाय ऑक्साईड व 
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धुळीकणाींचे प्रमाण ववह त प्रमाणापेक्षा अचधक आढळल्याने सदर कें द्रास हदनाींक 
१८/०५/२०१७ च्या परान्वये म ाराषर प्रदषूण ननयींरण मींडळाव्दारे  कारणे दाखवा 
नो्ीस बिावण्यात आलेली आ े. त्याचप्रमाणे शासनाने ी सदर उदयोगास वाय ू
प्रदषूण (प्रनतबींध व ननयींरण) कायदा, १९८१ मधील कलम १७, २२A व कलम 
३१A नुसार कायचवा ी करणेबाबत ननदचश हदले आ ेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

नागपूर येथे डॉ. वि. शभ. िोलिे ि सुरेश भट याांचे स्मारि उभारण्याबाबि 

(७४) * ३२२७३ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :  
सन्माननीय मुखयमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) म ाराषर राज्यात मालगुींडला केशवसुताींचे स्त्मारक, अमळनेर येथे साने गुरूिी 
याींचे स्त्मारक, बुलढाण्यात ताराबाई शशींदे तर मे करला कवववयच ना.घ. देशपाींड े
याींचे स्त्मारक उभारण्यात आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, त्याच धतीवर नागपूर येथे डॉ. वव. शभ. कोलते, सुरेश भ् याींचे 
स्त्मारक उभारण्यात येणार असून शासन याबाबत पढुाकार घेणार आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)    ग्रामववकास ववभागाच्या अ वालानुसार, मालगुींड येथे 
केशवसुताींचे आणण अमळनेर येथे साने गुरुिी याींचे स्त्मारक आ े. 
      बुलढाणा नगरपररषद  द्दीत ताराबाई शशींदे व मे कर नगरपररषद  द्दीत 
कवववयच ना.घ.देशपाींड ेयाींचे असे कोणते ी स्त्मारक उभारण्यात आलेले ना ी. 
(२), (३) व (४) डॉ.वव.शभ.कोलते याींचे स्त्मारक उभारण्याचे नागपूर 
म ानगरपाशलकेकडून प्रस्त्ताववत ना ी.  
     तथावप, सुरेश भ् याींचे नावाने, नागपूर जस्त्थत रेशीमबाग येथील 

म ानगरपाशलकेच्या िागेवर २००० आसन क्षमतेचे सभाग ृाचे बाींधकाम पूणचत्वास 

आ े. या हठकाणी स्त्व.कवववयच सुरेश भ् याींचा अधाचकृती पतुळा उभारण्याचे 

नागपूर मनपाकडून प्रस्त्ताववत आ े. 
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    शासनाकडून या स्त्मारकासाठी रुपये २०.०० को्ी इतका ननधी नागपूर मनपास 
ववतरीत करण्यात आला आ े.   

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

राज्यािील शाळाबाह्य मुलाांच्या सव्हेक्षणाबाबि 
(७५) * ३११८७ अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने मा े िुलै, २०१५ मध्ये शाळाबाह्य मुलाींसींदभाचत केलेल्या 
सव् ेक्षणात ५५  िार मुले शाळाबाह्य असल्याचे तर याच वषाचत कें द्र शासनाने 
प्रशसध्द केलेल्या आकडवेारीनुसार म ाराषर राज्यात १४ लाखापेक्षा अचधक मुले 
शाळाबाह्य असल्याचे मा े िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास 
आले असून पुणेस  राज्यात शाळाबाह्य ववदयार्थयाांचे ननयोिन शून्य केलेल्या 
सवेक्षणात फक्त द ा  िार मुले शाळाबाह्य असल्याचा चुकीचा अ वाल शशक्षण 
ववभागाने मा े मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान हदला असल्याचे ी ननदशचनास 
आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सन २०१६-१७ या वषाचत शासनाने शाळाबाह्य मुलाींचे सवेक्षण 
केले नसून बालकाींच्या मोफत शशक्षण  क्क कायदयानुसार ६ ते १४ वयोग्ातील 
मुलाींना मोफत व सक्तीचे शशक्षण बींधनकारक असताना शाळाबाह्य मुलाींचे 
सवेक्षण न झाल्यामुळे सदर कायदयाचे उल्लींघन करण्यात येत असल्याचे मा े 
िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शाळाबाह्य मुलाींच्या 
आकडवेारीमध्ये असलेल्या ववसींगतीबाबत तसेच शाळाबाह्य मुलाींच्या 
शशक्षणाबाबत कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आ े.    
(२) ना ी. 
(३) शाळाबा य बालकाींच्या सवेक्षणासींदभाचत राज्यामध्ये हदनाींक ४ िुलै, २०१५ 
रोिी झालेल्या सवेक्षणानुसार ५५,४३९ इतकी शाळाबा य मुले आढळून आली.  
त्याचबरोबर सन २०१५-१६ मध्ये करण्यात आलेल्या सवेक्षणाच्या पढुील ्प्प्यात 
७४,९७१ इतकी शाळाबा य मुले आढळून आली.  त्याचबरोबर राज्याने सन २०११ 
च्या िनगणना व युडायस २०१६ नुसार दाखल झालेल्या ववदयार्थयाांची पडताळणी 
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केली असता राज्यात एकूण ४.२० लाख मुले शाळाबा य असल्याचे हदसते. या 
आकडवेारीबाबत सवच  जिल् याींना हदनाींक ९ डडसेंबर, २०१६ च्या परानसुार या 
मुलाींचा शोध घेऊन शाळेत दाखल करण्याबाबत तसेच या सवच मुलाींची नाव सरल 
प्रणालीमध्ये नोंदववण्याबाबत ननदेश देण्यात आलेले आ ेत. त्याचबरोबर का ी 
मुले स्त्थलाींतररत झाल्यास त्याींच्यासाठी “शशक्षण  मी पर” उपलब्ध करुन देण्यात 
येत आ े.  राज्यात या पुढील काळात एकसुध्दा मूल शाळाबा य क्रकीं वा 
शशक्षणबा य रा णार ना ी यासाठी शशक्षण ववभाग सींवेदनशील असून त्या दृष्ीने 
ननयोिनपूवचक काम करत आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

राज्याि अनेि शाळाांनी शैक्षणणि शुल्िाि िाढ िेल्याबाबि 

(७६) * ३२०४०  अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि :  
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७६०४ ला ददनाांि २० माच , २०१७ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभा ि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शुल्क ननयींरण कायदयाची अींमलबिावणी सुरु असताना ी आगामी 
शैक्षणणक वषाचसाठी राज्यातील अनेक शाळाींनी ननयमबा य पध्दतीने शकै्षणणक 
शुल्कात वाढ केल्याने ववदयार्थयाांच्या पालकाींनी मा े एवप्रल-मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान आींदोलने केली,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार राज्यभरात शाळाींनी शैक्षणणक शुल्कात वाढ करु नये 
यासाठी कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) राज्यातील का ी शाळाींनी शैक्षणणक शुल्कात वाढ केल्याने 
ववदयार्थयाांच्या पालकाींनी आींदोलन केले,  े खरे आ े. 
(२) यानषुींगाने का ी शाळाींचे व्यवस्त्थापन व पालकाींसोबत बैठक घेऊन, म ाराषर 
शैक्षणणक सींस्त्था (शुल्क ववननयमन) अचधननयम, २०११ मधील तरतदूीनुसार 
शुल्कवाढ करता येईल असे स्त्पष् केले आ े. तसेच का ी शाळाींबाबत शुल्कवाढी 
सींदभाचतील तक्रारी ववभागीय शुल्क ननयामक सशमतीकड ेसादर झाल्या आ ेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
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बीड जजल्हयाि पेयजल योजनेि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 
(७७) * ३३३२८ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल् यात भारत ननमाचण योिना, राषरीय पेयिल येािना व जिल् ा 
पररषद ग्रामीण पाणी पुरवठा योिनेतनू को्यवधी रुपयाींचा गैरव्यव ार झाल्याचे 
नुकतेच ननदशचनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, जिल् यातील अनेक पाणीपुरवठा सशमतीवर गुन् े दाखल करण्यात 
आले असून सदय:जस्त्थतीत बऱ्याच पाणीपुरवठा योिना कायाचजन्व त व बींद 
अवस्त्थेत आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बीड जिल् यातील 
गैरव्यव ारासींबींधातील पाणीपुरवठा सशमतीवर गुन् े नोंद करण्याबाबत कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  ोय,  े अींशत: खरे आ े. 
(२)  ोय,  े अींशत: खरे आ े. 
(३) उपरोक्त प्रकरणी ४४ योिनाींमध्ये ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्त्वच्छता 
सशमतीवर फौिदारी गुन् े दाखल करण्यात आले आ ेत. ४४ पैकी ९ योिनाींची 
कामे पुणचपणे झालेली आ ेत. ३ योिनाींची कामे प्रगतीपथावर असून, ३ योिना 
पुणच करुन योिना कायाचजन्वत करण्यात आल्या आ ेत. अप ारीत रक्कम 
भरलेल्या २ योिना असून, १ योिनेचा ननधी जिल् ा मध्यवती बकेँत अडकला 
आ े. उवचरीत २६ योिनाींची कामे बींद असून, पोलीस तपास चालू आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

राज्यािील अन्न ि औषध विभागािील ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
(७८) * ३०९४१ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.िानाजी सािांि, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २६७४६ ला ददनाांि २० माच , २०१७ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभा ि : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ११ को्ी िनतेच्या औषध सुरक्षकेररता १०० औषध ननररक्षकाींपकैी 
फक्त ८७ अन्न ननररक्षक कायचरत असल्याचे मा े मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशचनास आले आ े तसेच भारतात सध्या बािारात ननरननराळया 
शमश्रणाचा समावेश असलेली सुमारे हदड लाख औषधे उपलब्ध असून त्या 
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औषधाींची गुणवत्ता तपासणेकरीता सींपूणच देशात फक्त ४० प्रयोगशाळा उपलब्ध 
असल्याचे हदनाींक ९ मे, २०१७ वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच, िगभरात िाणारी अनेक औषधे राज्यात तयार  ोत असताना, दधुचर 
आिाराींवर उपचार करण्यासाठी देशभरातनू रुग्ण म ाराषरात येत असून त्याींना 
हदली िाणारी औषधे व अन्न  े दिेदार आ े की ना ी  े तपासणारी सक्षम 
यींरणा राज्यात अजस्त्तत्वात नसून नव्याने ननमाचण झालेल्या जिल्ह्याींमध्ये अन्न 
व औषध प्रशासन ववभागाचे कायाचलय अदयाप सुरु केले ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, ग् ‘अ’ ते ‘ड’ या चार सींवगाचसाठी ११७६ मींिूर पदाींपैकी ४०७ पदे 
ररक्त असून राज्यातील सुमारे ७४  िार घाऊक व क्रकरकोळ औषध ववक्री 
करणा-या दकुानाींदावर ननयींरण ठेवण्यासाठी केवळ १६३ अन्न व औषध 
प्रशासनाचे ननरीक्षक सध्या कायचरत आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रुग्णसेवा सक्षम 
करण्याकरीता तसेच भेसळ व बनाव् औषधे याींना आळा घालण्याकररता ररक्त 
पदे तातडीने भरण्याकररता कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) सदय:जस्त्थतीत अन्न व औषध प्रशासनामध्ये औषध 
ननररक्षकाींच्या १६१ मींिूर पदाींपैकी १०० पदे मा े मे, २०१७ पयांत कायचरत आ ेत. 
     तसेच भारतात बािारातील ननरननराळ्या शमश्रणातील औषधाींची सींख्या व 
त्याींची गुणवत्ता तपासण्यासाठी उपलब्ध प्रयोगशाळाींची सींख्या याबाबतची माह ती 
कें द्रशासनाच्या CDSCO या कायाचलयाकडून घेण्यात येत आ े. 
(२) राज्यातील अन्न व औषधाचा दिाच तपासण्यासाठी प्रशासनाच्या ३ अन्न 
चाचणी प्रयोगशाळा व ३ औषध चाचणी प्रयोगशाळा आ ेत. तसेच, सावचिननक 
आरोग्य ववभागाच्या १२ अन्न चाचणी प्रयोगशाळा आ ेत. 
     तसेच, गोंहदया, नींदरूबार, वाशशम, ह ींगोली या नवननशमचत जिल्ह्यातील 
कायाचलयाींचे कामकाि त्याींच्या मुळ जिल्ह्यातील कमचचाऱ्याींकडून करून घेण्यात 
येत आ े व पालघर जिल्ह्यातील कामकाि ठाणे जिल्ह्यातील कमचचाऱ्याींकडून 
करून घेण्यात येत आ ेत. 
(३) अन्न व औषध प्रशासनातील एकूण मींिूर ११७६ पदाींपैकी ४०९ पदे ररक्त 
आ ेत. सदय:जस्त्थतीत प्रशासनामध्ये १०० औषध ननररक्षक व १७४ अन्न सुरक्षा 
अचधकारी कायचरत आ ेत. 
(४) सदय:जस्त्थतीत अन्न व औषध प्रशासनातील वगच-१ ते ४ या सींवगाचतील १३९ 
पदे सरळसेवेने व ११ पदे पदोन्नतीने भरण्याची कायचवा ी सुरु आ े. 
(५) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
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राज्यािील प्रस्िाविि ऑलजप्लपि भिन नाशशि येथे उभारणेबाबि 
(७९) * ३१३३१ डॉ.अपिू  दहरे : ददनाांि ३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी क्रमाांि १ मधील 
प्रश्न क्रमाांि १३८९६ ला ददलेल्या उत्िराच्या सांदभा ि : सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) देशातील ववववध राज्याींच्या धतीवर म ाराषरात ऑलजम्पक भवन 
उभारण्याच्या अनषुींगाने प्रस्त्ताववत ऑलजम्पक भवनासाठी पुणे श र वा पुणे 
श रालगत िागा उपलब्ध करून देण्याबाबत क्रीडा सींचालनालयाकडून सन, २०१४ 
मध्ये वा त्यादरम्यान जिल् ाचधकारी, पुणे याींना कळववण्यात आले,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, िागा उपलब्धतेसींदभाचत जिल् ाचधकारी, पुणे याींचेकडून कोणती 
कायचवा ी करण्यात आली व उक्त प्रकल्पासाठी आवश्यक िागा उपलब्ध करून 
देण्यात आली आ े काय तसेच राज्य ऑलजम्पक भवन उभारण्यासींदभाचत कोणता 
ननणचय घेण्यात आला वा येत आ े, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी जिल् ाचधकारी, पुणे याींच्याकडून अदयाप िागा 
उपलब्ध करून देण्यात न आल्याने या म त्वाकाींक्षी प्रकल्पास ववलींब  ोत 
असल्याने नाशशक म ानगर पररसरात िागा सींपाहदत करून उक्त प्रकल्पाची 
उभारणी करण्याबाबत तसेच नुकत्याच सींपन्न झालेल्या ररओ ऑलजम्पक मधील 
भारताच्या ननराशािनक कामचगरीच्या पाश्वचभूमीवर खेळाडूींना िास्त्तीत िास्त्त 
आधुननक खेळ प्रशशक्षण सुववधा उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१)  ोय. 
(२) हदनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१४ परान्वये जिल् ाचधकारी, पुणे याींना प्रस्त्ताववत 
ऑलजम्पक भवनसाठी पुणे श र क्रकीं वा पुणे श रालगतच्या अन्यर स्त्वतींर २ एकर 
िागा उपलब्ध करुन देण्यात यावी असे सींचालनालयाच्या हदनाींक ०८ ऑक््ोबर, 
२०१४ व हदनाींक २४ नोव् ेंबर, २०१४ च्या परान्वये कळववण्यात आलेले आ े. 
तथावप, जिल् ाचधकारी, पुणे याींचेकडून अदयाप उक्त प्रकल्पासाठी आवश्यक 
िागा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली ना ी. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 
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     या पाश्वचभुमीवर शमशन २०२० या योिनेची म ाराषरात सुरुवात करण्यात 
आलेली आ े. याकररता ननवडक १४ खेळाींमध्ये उल्लेखनीय कामचगरी करणाऱ्या 
खेळाडूींसाठी ववशेष योिना आणण्यात आली आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
िळोजा (जज.रायगड) औद्योधगि विभागािील विषारी पाण्यामुळे  

िासाडी नदी प्रदवुषि होि असल्याबाबि 
(८०) * ३११३० श्री.नारायण राणे : सन्माननीय पया िरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तळोिा (जि.रायगड) औदयोचगक ववभागातील दवूषत पाण्यावर प्रक्रक्रया 
करणाऱ्या सी.ई.्ी.पी. प्रकल्पातनू ववघातक आणण ववषारी पाण्यावर प्रक्रक्रया न 
करता ते वानघवली खाडीत सोडत असल्याचे मा े एवप्रल, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशचनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, या ववषारी पाण्यामुळे कासाडी नदी प्रदवूषत  ोवून पररसरातील 
गावाींतील नागरीकाींचे आरोग्य धोक्यात आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सी.ई.्ी.पी. प्रकल्पातील 
दोषी अचधकारी व कमचचारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१)  ोय,  े अींशत: खरे आ े. 
     तळोिा (जि.रायगड) सीई्ीपी मधील साींडपाणी कासाडी नदीमध्ये 
शमसळल्याचे मा े मे व िनू, २०१७ मध्ये ननदशचनास आले  ोते. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) व (४) मा े मे व िनु २०१७ मध्ये तळोिा (जि.रायगड) ओदयोचगक 
ववभागातील दवूषत पाण्यावर प्रक्रक्रया करण्याऱ्या सी.ई.्ी.पी. मधील साींडपाणी 
कासाडी नदीमध्ये शमसळल्याचे मा े मे व िनू, २०१७ मध्ये ननदशचनास आल्याने 
म ाराषर प्रदषूण ननयींरण मींडळामाफच त सीई्ीपीच्या सींचालक मींडळाववरुध्द 
फौिदारी दावा दाखल करण्याची कायचवा ी सुरू आ े.  

----------------- 
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िारापूर (जज.पालघर) एमआयडीसीिील रासायतनि िां पन्याांिर  
िारिाई िरण्याबाबि 

(८१) * ३१५७९ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय पया िरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तारापूर (जि.पालघर) एमआयडीसीतील कारखानदार मोठ्या कीं पन्या तसेच 
प्लॉ् नीं.ई भागातील कीं पन्या पाऊस सुरु  ोताच रारीच्या वेळी साींडपाण्यावर 
कोणती ी प्रक्रक्रया न करता समुद्रात सोडत असल्याने सदर कीं पन्याींना प्रदषुण 
मींडळाने उत्पादने बींद करण्याच्या नो्ीसा मा े मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
हदल्याचे ननदशचनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळून आले तदनसुार रारीच्या वेळी कोणती ी प्रक्रक्रया न करता साींडपाणी 
समुद्रात सोडणाऱ्या रासायननक कीं पन्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. रामदास िदम : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
      एवप्रल व मे २०१७ दरम्यान म ाराषर प्रदषूण ननयींरण मींडळाकडून 
प्रश्नाधीन एमआयडीसी ई - भागातील उदयोगाींच्या आकजस्त्मक पा णी दरम्यान 
मे. रामदेव केशमकल्स शल., युननयन पाकच  केशमकल्स प्रा. शल. व मींधाना ववववींग 
 ाऊस या तीन उदयोगाींनी प्रक्रक्रया न केलेले साींडपाणी सीई्ीपी मध्ये सोडताना 
आढळून आले  ोते. त्यानुसार सदर उदयोगाींना हदनाींक २५/०४/२०१७ व हदनाींक 
१७/०५/२०१७ रोिी उत्पादन बींद करण्याचे ननदेश देण्यात आले  ोते.  
(२) व (३) सदर उदयोगाींनी साींडपाणी व  वा प्रदषूण ननयींरण यींरणेत सुधारणा 
करणेबाबत म ाराषर प्रदषूपण ननयींरण मींडळास सादर केलेल्या प्रस्त्तावानुसार मे. 
रामदेव केशमकल्स शल. या कीं पनीस हदनाींक २५/०४/२०१७ देण्यात आलेल्या 
उत्पादन बींदी आदेशास हदनाींक ०९/०५/२०१७ रोिी म ाराषर प्रदषूण ननयींरण 
मींडळामाफच त स्त्थचगती देण्यात आलेली आ े. तसेच, युननयन पाकच  केशमकल्स प्रा. 
शल. व मींधाना ववववींग  ाऊस या उदयोगाींना अनु. क्र. हदनाींक २२/०६/२०१७ व 
हदनाींक ०२/०६/२०१७ रोिीच्या आदेशानुसार बकँ  मी घेऊन अ्ी व शतीच्या 
आधारे उदयोग पुन् ा सुरू करण्यास म ाराषर प्रदषूण ननयींरण मींडळामाफच त 
परवानगी देण्यात आली आ े.  

----------------- 
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राज्याच्या क्रीडा विभागाच्या बदल्याांमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबि 
(८२) * ३२०६७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या क्रक्रडा ववभागात बदल्याींमध्ये मा े डडसेंबर, २०१६ मध्ये झालेल्या 
गैरव्यव ाराप्रकरणी प्रधान सचचव, शालेय शशक्षण व क्रीडा ववभाग याींचा चौकशी 
अ वाल मा े माचच, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनास प्राप्त झाला आ े,  े 
खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त अ वालाचे थोडक्यात स्त्वरुप काय आ े, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आ े. 
(२) व (३) सींबींचधत उपसींचालक, (क्रीडा व युवकसेवा) याींचा खलुासा घेण्यात 
आला. त्याींनी केलेल्या सदर खािगी सींभाषणामुळे शासनाची प्रनतमा मलीन  ोत 
असल्याने  म ाराषर नागरी सेवा (वतचणकू) व (शशस्त्त व अपील)  ननयम ०८ 
नुसार त्याींच्यावर चौकशी करण्यात येत असून अन्य प्रकरणी सींबींचधत 
उपसींचालक याना ननलींत्बत करण्यात आले आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

आमगाांि (जज.गोंददया) िालुक्याि पाणीपुरिठा योजना राबविण्याबाबि 

(८३) * ३३२९० श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आमगाींव (जि.गोंहदया) तालुक्यातील त सील  द्दीत वपण् याच्या पाण्याच्या 
समस्त्येमुळे तेथील नागररकाींचे  ाल  ोत असल्याचे मा े एवप्रल, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशचनास आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, पाण्याच्या समस्त्येमुळे स्त्थाननक नागररकाींना दवूषत पाणी प्यावे 
लागत असल्याने त्याींना ववववध आिाराींना सामोरे िावे लागत असून ल ान 
बालके व वधृ्द याींचे  ाल  ोत असल्याने नागररकाींनी सींबींचधत अचधकाऱ्याींकड े
लेखी तक्रार देऊन ी कोणती ी कायचवा ी केली ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
 



79 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आमगाींव तालुक्यातील 
वपण्याच्या पाण्याची समस्त्या सोडववण्याबाबत कायचवा ी करुन सींबींचधत 
अचधकाऱ्याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२)  े खरे ना ी. 
      मा े एवप्रल, २०१७ मध्ये आमगाींव स्त्वतींर नळ पाणीपुरवठा योिनेच्या 
उपसा पींपात त्बघाड झाल्याने गावातील पाणीपुरवठा खींडीत झाला  ोता. 
     तथावप, आमगाींव ग्रामपींचायत व लोकप्रनतननधीींच्या मागणीनसुार बनगाींव 
प्रादेशशक पाणीपुरवठा योिनेदवारे हदनाींक २३/४/२०१७ ते ३०/४/२०१७ या 
कालावधीत शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यात आला आ े. दरम्यान गावामध्ये पाण्यामुळे 
कोणते ी आिार झाले नसल्याची खारी करण्यात आली आ े. 
(३) सदर योिनेचा पींप दरुुस्त्त करण्यात आला असून, हदनाींक १/५/२०१७ पासून 
योिनेदवारे पुवचवत पाणीपुरवठा सुरु करण्यात आला आ े. सदयजस्त्थतीत, आमगाींव 
पाणीपुरवठा योिनेतनू पाणीपुरवठा व्यवजस्त्थतररत्या सुरु आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगामाफ ि भरण्याि येणाऱ्या उपशशक्षणाधधिारी  
पदािररिा शशक्षिाांना अपात्र ठरविल्याबाबि 

(८४) * ३११४२ श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.अपिू  दहरे, श्री.नागोराि गाणार :  
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शशक्षण ववभागातील शशक्षण सींचालक, शशक्षण स सींचालक, शशक्षण 
उपसींचालक, शशक्षणाचधकारी व उपशशक्षणाचधकारी या सींवगाचतील, २६९ पदे ररक्त 
असल्याचे मा े िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले,  े खरे 
आ े काय, 
(२) तसेच म ाराषर शशक्षण सेवा ग् क व जिल् ा ताींत्रक सेवा ग् क 
सींवगाचतील कमचचाऱ्याींना शालेय शशक्षण व क्रीडा ववभागाच्या अचधपत्याखालील 
म ाराषर शशक्षण सेवा/ग् ब (प्रशासन शाखा) अींतगचत उपशशक्षणाचधकारी व 
तत्सम पदावर ननवडीदवारे ननयकु्तीसाठी म ाराषर शशक्षण सेवा ग् ब (प्रशासन 
शाखा) मयाचहदत ववभागीय स्त्पधाच पररक्षा घेण्याबाबतचा ननणचय हदनाींक १७ मे, 
२०१७ रोिीच्या शासन ननणचयादवारे घेण्यात आला,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, राज्यातील उपशशक्षणाचधकारी पदाच्या राज्य लोकसेवा 
आयोगाकडून सुरु करण्यात आलेल्या भरती प्रक्रक्रयेस राज्यातील डी.एड, बी.एड. 
पदववकाधारक शशक्षकाींनी ववरोध दशचववत हदनाींक १७ मे, २०१७ रोिीच्या शासन 
ननणचयाचा पूनववचचार व् ावा आणण सरळ सेवेतनू शशक्षणाचधकारी, 
उपशशक्षणाचधकारी  ी पदे भरावीत, अशी मागणी केल्याचे हदनाींक २४ मे, २०१७ 
रोिी वा त्यासुमारास ननदशचनास आले,  े खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, सदर परीक्षा देण्यासाठी शशक्षकाींना अपार ठरववण्यात आल्याची 
तक्रार शशक्षकाींनी आपले सरकार या वेब पो च्लवर केली असून शशक्षणक्षेरात 
अचधकारी  ोण्यासाठी डी.एड., बी.एड.  पदवी असणे गरिेचे असल्याचे मत 
शशक्षण तज्ञाींकडून व्यक्त करण्यात आले आ े. याबाबतीत शशक्षण आयुक्त 
कायाचलयाने हदनाींक १९ मे, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास काढलेल्या 
अचधसूचनेत खािगी अनदुाननत शाळा, म ापाशलकेच्या शाळा, आश्रमशाळेतील 
कमचचाऱ्याींनी अिच करू नये असे ननदेश हदले आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन हदनाींक १७ मे, २०१७ 
च्या शासन ननणचयान्वये भरती प्रक्रक्रयेत शशक्षकाींवर  ोणारा अन्याय तसेच सक्षम 
पयचवेक्षक्ष य यींरणेसाठी अनुभव आणण शशक्षण अत्यावश्यक असल्याने डी.एड., 
बी.एड. शशक्षकाींची असलेली भावना व शशक्षण तज्ञाींचे मत ववचारात घेता याबाबत 
पुनववचचार करण्याकररता कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आ े. 
(२)  े खरे आ े. 
(३)  े खरे ना ी. तथावप, जिल् ा पररषद प्राथशमक शशक्षक, अनदुाननत शाळेतील 
खािगी शशक्षक, सवच शशक्षा अशभयानमधील कीं रा्ी शशक्षक इत्यादी शशक्षकाींनी 
मयाचहदत ववभागीय स्त्पधाच पररक्षेस बसण्यास परवानगी देण्याची ववनींती केली आ े. 
(४)   उपशशक्षणाचधकारी पदाच्या हदनाींक ५ िुलै, २०१६ च्या सेवाप्रवेश ननयमानसुार 

मयाचहदत ववभागीय स्त्पधाच पररक्षा आयोजित करण्यात आली असून त्याबाबत 
हदनाींक १७ मे, २०१७ रोिी पररपरक प्रशसध्द करण्यात आले आ े. सदर पररक्षा  ी 
मयाचहदत सींवगाचसाठी असल्यामुळे शशक्षण आयुक्त कायाचलयाने हदनाींक १९ मे, 

२०१७ च्या परादवारे सवच मुख्य कायचकारी अचधकाऱ्याींना सदर पररक्षेसींदभाचत पार 
कमचचाऱ्याींना बसता यावे याकररता आवश्यक सूचना हदलेल्या आ ेत.    
(५)  उपशशक्षणाचधकारी पदाच्या हदनाींक ५/७/२०१६ च्या सेवाप्रवेश ननयमानुसार 
मयाचहदत ववभागीय स्त्पधाच परीक्षा आयोजित करण्यात आली आ े. त्यासाठी 
म ाराषर शशक्षण सेवा, ग्-क व जिल् ा ताींत्रक सेवा, ग्-क मधील पद धारण 
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करणाऱ्या व या पदावर क्रकमान ५ वषे ननयशमत सेवा पूणच करणाऱ्या व्यक्तीस 
सदर परीक्षसे बसता येणार आ े.  या सींवगाचतील कमचचारी सदर पदोन्नतीस पार 
असल्याने फक्त त्या सींवगाचतील कमचचाऱ्याींमधनू मयाचहदत ववभागीय स्त्पधाच 
परीक्षचे्या ननकालाच्या आधारे तयार केलेल्या गुणवत्ता यादीच्या आधारे ननवडीने 
ननयुक्ती देण्यात येणार आ े.  
(६)  प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
राज्यािील शशक्षण हक्ि िायद्याचा भांग िरणाऱ्या 

शाळाांिर िारिाई िरण्याबाबि 

(८५) * ३१०८२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरशसांह पांडडि, अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पूवच प्राथशमक आणण प्राथशमक प्रवेशासाठी राबववण्यात येणाऱ्या 
शशक्षण  क्क कायदयाींतगचत उपलब्ध असलेल्या िागाींपकैी अध्याच ून अचधक िागा 
ररक्त असल्याचे मा े िनू, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल्यास, आर्ीई अींतगचत प्रवेशास सींस्त्था अनूत्सूक असल्याने सदर िागा 
ररक्त रा त असून आर्ीई प्रवेशासाठीची आचथचक मयाचदा ३ लाखाींपयांत 
वाढववण्याची मागणी  ोत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आर्ीई कायदयानुसार 
िागा न भरणाऱ्या शाळाींवर कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१), (२) व (३)  े खरे ना ी.   
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
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राज्याि हॉटेलमालिाांिडून सेिाशुल्िाद्िारे ग्राहिाांची  
फसिणिू होि असल्याबाबि 

(८६) * ३१५२७ श्री.सांजय दत्ि : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २९०१५ ला ददनाांि २५ 
माच , २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभा ि : सन्माननीय अन् न ि नागरी 
पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात  ॉ्ेल व रेस्त््ॉरीं्मध्ये  ॉ्ेलमालकाींकडून सेवाशुल्काबाबत कें द्राच्या 
ननदेशाचे पालन न करता ग्रा काींची फसवणकू करण्यात येत आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन  ॉ्ेलमालकाींकडून 
ग्रा काींची  ोत असलेली फसवणकु थाींबवनू  ॉ्ेलमालकाींवर ननबांध आणण्यासाठी 
कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
श्री. धगरीश बापट : (१) ठाणे अनतररक्त जिल् ा मींच याींच्या कायाचलयात या 
सींदभाचत एक तक्रार प्राप्त झाली असून, ग्रा क सींरक्षण अचधननयम, १९८६ 
अींतगचत कायचवा ी सुरु आ े. 
(२)  ॉ्ेल/रेस्त््ॉरन्् यामध्ये आकारल्या िाणाऱ्या सववचस चािेस यासींदभाचत कें द्र 
शासनाने त्याच्या हदनाींक २१/४/२०१७ च्या परान्वये मागचदशचक सूचना ननगचशमत 
केल्या आ ेत. सदर मागचदशचक सूचनाींना व्यापक प्रशसध्दी देऊन, ग्रा काींमध्ये 
िनिागतृी करण्यात यावी. तसेच, या सींदभाचत प्राप्त  ोणाऱ्या तक्रारीींचे ननराकरण 
जिल् ा ग्रा क मींच व राज्य स्त्तरावर  ोणे आवश्यक आ े. त्यासाठी सदर सूचना 
राज्यातील सवच  ॉ्ेल / रेस्त््ॉरन्् याींना अवगत करण्यात याव्यात अशा सूचना 
शासनाच्या हदनाींक १५ मे, २०१७ च्या परान्वये सवच सींबींचधताींना हदल्या आ ेत. 
     तसेच, या सींदभाचत कें द्र शासनाच्या हदनाींक १४/१२/२०१६ च्या पराच्या 
अनषुींगाने मींरालयातील सवच ववभागाींना त्याींच्या अखररत्यातील सवच कायाचलयाींना 
या परानुसार उचचत कायचवा ी करण्याच्या सूचना शासनाच्या हदनाींक १७/३/२०१७ 
रोिीच्या परान्वये हदल्या आ ेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
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समद्रपुर (िा.दहांगणघाट, जज.िधा ) येथे पुरिठा  
तनररक्षिाने गैरव्यिहार िेल्याबाबि 

(८७) * ३३६३० श्री.रामहरी रुपनिर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १८१५४ ला ददनाांि 
१२ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभा ि : सन्माननीय अन् न ि नागरी 
पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) समद्रपुर (ता.ह ींगणघा्, जि.वधाच) येथील पुरवठा ननररक्षकाने मा े डडसेंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान गैरव्यव ार केल्याने सींबींचधत जिल् ा पुरवठा 
अचधकारी याींनी त्याींची बदली सेवा जिल् ा पुरवठा कायाचलय, वधाच येथे करुन 
कारणे दाखवा नो्ीस हदली असून सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी 
जिल् ाचधकारी, वधाच याींनी उपववभागीय अचधकारी, ह ींगणघा् याींची चौकशी 
अचधकारी म् णनू ननयुक्ती केली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उपववभागीय अचधकारी, ह ींगणघा् याींनी आपला अ वाल 
जिल् ाचधकारी याींना सादर केला असून त्याचे थोडक्यात स्त्वरुप काय आ े, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींचधत पुरवठा 
ननररक्षकाववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
श्री. धगरीश बापट : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२), (३) व (४) या प्रकरणी प्राथशमक चौकशी करण्यात आलेली आ े. प्राथशमक 
चौकशीत पुरवठा ननररक्षक, समुद्रपूर याींच्याववरुध्दच्या तक्रारीत सत्यता आढळून 
आली आ े. प्राथशमक चौकशीचा अ वाल हदनाींक ७/७/२०१७ रोिी प्राप्त झाला 
आ े. सींबींधीत पुरवठा ननररक्षकाववरूध्द शशस्त्तभींगववषयक कारवाई प्रस्त्ताववत 
करण्यात आली आ े. 

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

राज्यािील महाविद्यालयाांमध्ये वििास सशमिीची स्थापना िरण्याबाबि 

(८८) * ३२३९३ श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे : सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) म ाववदयालयाचे धोरणात्मक ननणचय, म त्वाच्या प्रकरणावरील कायचवा ी 
करण्यासाठी नव्या ववदयापीठ कायदयानुसार प्रत्येक म ाववदयालयात पवूीच्या 
स्त्थाननक सशमतीऐवजविी ववकास सशमती स्त्थावपत करण्याची तरतूद करण्यात 
आल्याचे हदनाींक २५ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशचनास आले आ े, 
 े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त म ाववदयालयाचे 
कामकाि सुरळीत चालण्याकररता सशमतीची स्त्थापना करण्याबाबत कोणती 
कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 श्री. विनोद िािड े: (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) म ाराषर सावचिननक ववदयापीठ अचधननयम, २०१६ मधील तरतदूीनुसार, 
सींचालक (उच्च शशक्षण) पुणे याींनी हदनाींक ०३/०३/२०१७ च्या परान्वये 
म ाववदयालयाचे कामकाि सुरळीत चालण्याकररता सशमतीची स्त्थापना 
करण्याच्या सूचना सवच सींबींचधताींना हदल्या आ ेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
 शहापूर (जज.ठाणे) ि मोखाडा (जज.पालघर) िालुक्याांना पाणीपुरिठा िरण्याबाबि 
(८९) * ३१२१२ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्रीमिी हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.खिाजा बेग, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श ापूर (जि.ठाणे) तालुक्यातील स याद्री पवचताच्या खाली आणण डोंगरात 
उींचावर असलेल्या आहदवासी पाडयातील नागररकाींना मा े माचच ते िनू, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान पाणी ी्ंचाईला सामोरे िावे लागत असून मोखाडा 
(जि.पालघर) तालुक्यातील २६ गावे व ६१ पाडयात वव ीरी कोरडया पडल्या 
असल्यातरी ४२ गावपाडयाींना ॅ्ंकरने पाणीपुरवठा केला िात नसल्याचे हदनाींक 
२६ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशचनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच श ापूर तालुक्यात अनेक धरणे असून ी तालुक्यात पाणी ी्ंचाई सोबत 
दवूषत पाण्याचा पुरवठा  ोत असून मोखाडा तालुक्यातील १०० पेक्षा अचधक 
गावपाडयातील वव ीरी दरवषी एवप्रल मह न्यापासुनच कोरडया पडत असल्याने 
गावात पाणी ी्ंचाई ननमाचण झाली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ब ृन् मींबई श राला 
पाणी पुरवठा करणाऱ्या भातसा आणण तानसा धरणातनु श ापूर तालुक्याला पाणी 
पुरवठा करुन सदर दोन् ी तालुक्यातील नागररकाींना स्त्वच्छ, शुध्द व पुरेसा 
पाणीपुरवठा करुन तेथील वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडववण्याबाबत कोणती 
कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत, 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े खरे ना ी. 
(२)  े खरे आ े, 
(३) भातसा, वैतरणा आणण तानसा या मोठया धरणाींतुन श ापुर तालुक्यातील 
ी्ंचाईग्रस्त्त गाींव/पाडयाींना पाणीपुरवठा करण्याकररता योिना प्रस्त्ताववत करण्यात 
आलेली ना ी. कारण सदर धरणाींवरुन करावयाच्या योिना ताींत्रक व 
आचथचकदृष्या परवाडणाऱ् या ना ीत. तथावप, श ापूर तालुक्यातील ी्ंचाईग्रस्त्त 
गाींवे/ पाडयाींना कायम स्त्वरुपी ्ँकरमुक्त करणेकरीता नाशशक जिल् यातील 
इगतपुरी तालुक्यामधील भावली धरणावरुन गुरुत्वाकषचणादवारे पाणीपुरवठा 
करणेकररता ९७ गाींवे व २५९ पाड्याकररता अींदािे १७१ को्ीची पाणीपुरवठा 
योिना प्रस्त्ताववत करण्यात आलेली आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
युतनव्हस ल हायस्िूल, ददहसर (मुांबई) शाळेिर िारिाई िरण्याबाबि 

(९०) * ३२९३७ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दह सर (मुींबई) उपनगरातील युननव् सचल  ायस्त्कूलने सन २०१७-१८ या 
शैक्षणणक वषाचची शुल्कवाढ अमान्य असणाऱ् या ७० ववदयार्थयाांचे नाव शाळेतून 
कमी केल्याचे हदनाींक २७ मे, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशचनास आले,  े 
खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववदयार्थयाांचे शकै्षणणक 
नुकसान  ोव ूनये म् णनू सदर शाळेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१)  ोय. 
(२) शुल्क वाढीबाबतचे प्रकरण मा.उच्च न्यायालयात प्रववष् आ े. त्याचा 
ननणचय  ोईपयांत ७० ववदयार्थयाांच्या पालकाींनी वाढीव शुल्क भरण्यास समथचतता 
दशचववलेली असून ववदयाथी पनु् ा शाळेत िात आ ेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
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डी.एस.डी. स्िूल, गौरीपाडा (िल्याण) शाळेिर िारिाई िरण्याबाबि 
(९१) * ३२७१४ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गौरीपाडा, कल्याण (पजश्चम) येथील डी.एस.डी. स्त्कूल या इींग्रिी माध्यमाच्या 
नामाींक्रकत शाळेने का ी ववदयार्थयाांनी शुल्क भरले ना ी म् णनू त्याींचे ननकाल 
प्रलींत्बत ठेवल्याचे मा े िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले आ े, 
 े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, शासन ननणचयानुसार शुल्क आकारणे बींधनकारक असताना शाळा 
व्यवस्त्थापनाने तीन प्ीने शुल्क वाढववले असल्याने पालकाींनी शुल्क भरण्यास 
ववरोध केला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त शाळा 
व्यवस्त्थापनेचा ननयमबाह्य कारभार तसेच मुख्याध्यापक याींच्याववरोधात कारवाई 
करुन ववदयार्थयाांना त्याींचे ननकाल उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायचवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
श्री. विनोद िािड े : (१) शाळेतील दोन ववदयार्थयाांचे ननकाल प्रलींत्बत ठेवण्यात 
आले  ोते,  े खरे आ े. 
(२) सींबींचधत शाळेतील एका पालकाने शुल्क भरण्यास ववरोध केला आ े. 
(३) शुल्कवाढ तक्रारीच्या अनुषींगाने शशक्षण ववभाग, कल्याण डोंत्बवली 
म ानगरपाशलका, कल्याण याींनी, पालक शशक्षक सींघाच्या ठरावापूवी पालकाींकडून 
िादा आकारण्यात आलेले शुल्क पालकाींना परत करण्याबाबत शाळेस परादवारे 
कळववले आ े. तसेच ववदयार्थयाांना ननकाल उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आ ेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

नाशशि येथील शसॉला िां पनीने औषधाांची अिैधररत्या विक्री िेल्याबाबि 
(९२) * ३१००२ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशक येथील शसप्ला कीं पनीच्या का ी ववतरकाींवर औषधे व सौंदयच प्रसाधने 
कायदा १९४० व त्याखालील ननयमान्वये बोगस, बनाव् व खो्ी देयके बनवनू 
शासनाची फसवणकू केल्याच्या प्रकरणी अन्न व औषध प्रशासन कायाचलय, 
नाशशक याींना केलेल्या चौकशीत ११ घाऊक ववके्रते दोषी असल्याचे ननदशचनास 
आले,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणी एकूण ११ ववके्रत्याींपकैी फक्त २ ववके्रत्याींवरच गुन् े 
दाखल करण्यात आले असून शसप्ला शल. नाशशक या औषध उत्पादक कीं पनीदवारे 
औषधाींची अवैधररत्या ववक्री केल्यामुळे शासनाचा म सूल बुडाल्याबाबत तसेच 
औषधे व सौंदयच प्रसाधने कायदयाचे उल्लींघन झाल्याबाबत हदनाींक ५ एवप्रल, 
२०१७ रोिी वा त्यासुमारास अन्न व औषधे प्रशासनाकड े तक्रार दाखल केली 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी ववतरकाींना प्रशासन स कायच करीत असल्याबाबतची 
तक्रार हदनाींक १५ मे, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास शासनाकड ेकरण्यात आली,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) अन्न व औषध प्रशासनाच्या गुप्तवाताच 
ववभागाकड ेमे. शसप्ला शल. या उत्त्पादकाच्या ववतरकाींनी खो्ी त्बले बनवनू ती 
उत्पादकास सादर केल्याची हदनाींक २१/११/२०१६ रोिीची तक्रार प्राप्त झाली. सदर 
तक्रारीच्या अनषुींगाने  अन्न व औषध प्रशासनादवारे मे. शसप्ला शल. च्या नाशशक 
श रातील १२ अचधकृत ववतरकाींची चौकशी केली असता, या १२ ववतरकाींनी 
औषधे व सौंदयच प्रसाधने कायदा, १९४० व त्याखालील ननयमाींन्वये अचधकृत 
खरेदीदाराच्या नावे ववक्री त्बले न बनववता मे.शसप्ला शल. कीं पनीने ज्या 
खरेदीदाराींना सवलतीच्या दराने औषध खरेदी करण्यास मान्यता हदली  ोती त्या 
खरेदीदाराच्या नावे बोगस, बनाव्ी व खो्ी ववक्री त्बले बनवून, ती त्बले 
तपासणी अचधका-याींना तसेच मे. शसप्ला शल., याींना सादर केल्याचे अन्न व 
औषध प्रशासनाव्दारे करण्यात आलेल्या तपासणीत ननदशचनास आले. यात 
शासनाची फसवणकू केल्याचे तसेच शासनाचा म सूल बुडाल्याचे ननदशचनास 
आलेले ना ी. तपासणीदरम्यान ननदशचनास आलेल्या रु् ीींच्या अनुषींगाने अन्न व 
औषध प्रशासनाव्दारे सदर १२ ववतरकाींपैकी ०२ ववतरकाींवर हदनाींक ०७/०१/२०१७ 
रोिी सरकारपाडा पोलीस स्त््ेशन नाशशक येथे प्रथम खबर अ वाल क्र. ०७/२०१७ 
नोंदववण्यात आला आ े. उवचरीत १० ववतरकाींची नावे ी सदर प्रथम खबर 
अ वालामध्ये अींतभुचत करण्यासाठी हदनाींक ११/०७/२०१७ रोिी सरकारपाडा पोलीस 
स्त््ेशन, नाशशक याींना कऴववण्यात आले आ े.  
(३)  े खरे ना ी. 
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(४) अन्न व औषध प्रशासनाव्दारे करण्यात आलेल्या तपासणीदरम्यान ननदशचनास 
आलेल्या रु् ीींच्या अनषुींगाने अन्न व औषध प्रशासनाव्दारे सदर १२ ववतरकाींपकैी 
०२ ववतरकाींवर भा.दीं.वव. तील कलम ३४, ४०६, ४१५, ४२०, ४६४, ४६८ व ४७१ 
नुसार तसेच औषधे व सौंदयच प्रसाधने कायदयातील तरतदुीनुसार हदनाींक 
०७/०१/२०१७ रोिी सरकारपाडा पोलीस स्त््ेशन नाशशक येथे प्रथम खबर अ वाल 
क्र. ०७/२०१७ नोंदववण्यात आला आ े. उवचरीत १० ववतरकाींची नावे ी सदर प्रथम 
खबर अ वाल क्र. ०७/२०१७ मध्ये अींतभुचत करण्यासाठी हदनाींक ११/०७/२०१७ रोिी 
सरकारपाडा पोलीस स्त््ेशन नाशशक याींना कळववण्यात आले आ े. 
     सदर १२ ववतरकाींपकैी एका ववतरकाने प्रकरण उघडकीस येण्यापूवीच 
प्रशासनाकड े अिच देऊन परवाने रद्द करण्याबाबत कळववले आ े.  
तपासणीच्यावेळी ननदशचनास आलेल्या रु् ीींच्या अनषुींगाने ११ ववतरकाींचे परवाने 
प्रशासनाच्या आदेशान्वये  रद्द करण्यात आले आ ेत. सदर आदेशास ववतरकाींनी 
शासनाकड ेअपील दाखल केले  ोते. सदर अपीलाींवर मा. मींरी (अन्न व औषधे) 
याींच्यासमक्ष सुनावणी  ोऊन त्याींच्या आदेशान्वये सदर ववतरकाींचे परवाने 
वेगवेगळ्या कालावधीसाठी ननलींत्बत करण्यात आले आ ेत.   
(५) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

न्याहाळे बदु्रिू (िा.जव्हार, जज.पालघर) येथील पाणीटांचाई दरू िरण्याबाबि 

(९३) * ३२१४५ श्री.अशोि ऊफ  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रविांद्र 
फाटि : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) न्या ाळे बुद्रकू (ता.िव् ार, जि.पालघर) येथील ग्रामपींचायत  द्दीतील 
काष्ीपाडा, मोगरावाडी, मोरचगळा, शशवाकोरडयाची मे् या चार पाडयाींना 
वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई ननमाचण झाली असल्याचे मा े एवप्रल, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशचनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, िव् ार पींचायत सशमतीकड े्ँकरची मागणी करुन ी अदयाप येथे 
पाण्याचे ्ँकर सुरु न झाल्यामुळे येथील मह लाींना पाण्यासाठी भ्कीं ती करावी 
लागत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन न्या ाळे बदु्रकू येथे 
वपण्याच्या पाण्याचे ्ँकर सुरु करुन येथील पाणी ी्ंचाईची समस्त्या दरू 
करण्याबाबत कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े खरे आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) िव् ार तालुक्यात िनू, २०१७ अखेर १५ गावे व ३४ पाडयात ी्ंचाई सदृषय 
पररजस्त्थती ननमाचण झाली  ोती. सदर ी्ंचाईवर मात करण्यासाठी १३ गावे ३२ 
पाडयाींना ्ँकरने पाणीपुरवठा करण्यात आला आ े. तसेच उवचररत गावे/ पाडयात 
ववींधन वव ीरी वरुन पाणीपुरवठा करण्यात आला आ े. 
(४) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

----------------- 
राज्यािील ितनष्ट्ठ महाविद्यालयािील िाढीि पदाांना मांजरूी देण्याबाबि 

(९४) * ३३०६९ डॉ.सुधीर िाांबे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १५९७० ला ददनाांि ५ 
एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभा ि : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कननषठ म ाववदयालयातील पायाभूत पेक्षा वाढीव पदाींना त्याच 
वषी मान्यता दयावी असा शासन ननणचय असताींना ी ४ ते ५ वषाचपयांत  ी पदे 
मींिूर केली िात ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रलींत्बत सवच पदाींना मींिूरी 
देण्याबाबत कोणती कायचवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आ े 
(२) व (३) शासन स्त्तरावर कायचवा ी चालू आ े. 

----------------- 
गोंददया जजल्हयाि ग्राहिाांची फसिणिू होि असल्याबाबि 

(९५) * ३२७९४ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.शमिेश 
भाांगडडया : सन्माननीय अन् न ि नागरी पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोंहदया जिल् यात आठवडा बािारातील भािी दकुानदार व इतर वस्त्तुची 
ववक्री करणारे दकुानदार विन का्यात ५० ते १०० गॅ्रमचा फरक करुन ग्रा काींना 
वस्त्तु कमी देवून त्याींची फसवणकू करीत असल्याचे हदनाींक १९ एवप्रल, २०१७ 
रोिी वा त्यासुमारास ननदशचनास आले,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसुार सदर प्रकरणाकड े दलुचक्ष करणाऱ्या विनमाप 
अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) ना ी,  े खरे ना ी. 
     गोंहदया जिल्ह्यात आठवडा बािारातील भािी दकुानदार व इतर वस्त्तूची 
ववक्री करणारे दकुानदार विन का्यात ५० ते १०० गॅ्रक फरक करुन ग्रा काींना 
वस्त्तू कमी देऊन त्याींची फसवणकू करीत असल्याचे हदनाींक १९/०४/२०१७ रोिी 
वा त्यासुमारास ननदशचसनास आलेले ना ी अथवा याबाबत वधैमापन शास्त्र 
यींरणेकड ेतक्रार प्राप्त झालेली ना ी. 
(३) प्रश्न उद् ावत ना ी. 

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

विनाअनदुातनि ितनष्ट्ठ महाविद्यालयामधून अनदुातनि ितनष्ट्ठ महाविद्यालयाि 
बदलीने िेलेल्या तनयुक्िीस मान्यिा देण्याबाबि 

(९६) * ३१२०९ अडॅ.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ववनाअनदुाननत कननषठ म ाववदयालयामधनू अनदुाननत कननषठ 
म ाववदयालयात बदलीने केलेल्या ननयुक्तीस मान्यता शमळण्याबाबतचा प्रस्त्ताव 
मागील ७ ते ८ मह न्याींपासून शशक्षण उपसींचालक कायाचलय, मुींबई येथे प्रलींत्बत 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, शालेय शशक्षण ववभागाने ननगचशमत केलेल्या हदनाींक २८ िनू, 
२०१६ च्या शासन ननणचयामध्ये कननषठ म ाववदयालय असा उल्लेख आढळून येत 
ना ी याकररता मागचदशचन व् ावे असे पर शशक्षण उपसींचालक, मुींबई याींनी शशक्षण 
सींचालक (माध्यशमक व उच्च माध्यशमक) याींना हदले असल्याचे हदनाींक २० मे, 
२०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशचनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, शासन पररपरकात खािगी शाळा असा उल्लेख असल्याने 
मागचदशचन मागववण्याचे प्रयोिन काय, तसेच हदनाींक २६ मे, २०१७ रोिीच्या 
परान्वये शशक्षण सींचालक, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक याींनी त्याींचे मागचदशचन 
हदले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ?  
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श्री. विनोद िािड े: (१)  ोय  े खरे आ े. 
(२)  ोय  े खरे आ े. 
(३)  ोय  े खरे आ े. 
(४) व (५) कायचवा ी सुरु आ े. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवच सवच प्रक्रक्रया म ाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींरणेवर करण्यात आली आ े.  

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 
 


