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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि ०१ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण १०, १९३९ ( शिे ) 
  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण युिि िल्याण, 
उच् च ि िां्रशशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतिि 
िायय, अल्पसांखयाांि वििास ि िक्फ मां्रशी 

 

 याांचे प्रभारी विभाग (२) अन् न ि नागरी पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण, 
अन् न आणण षषध प्रशासन, सांसदीय िायय मां्रशी 

(३) पयायिरण मां्रशी 
(४) पाणीपुरिठा आणण स् िच् छिा मां्रशी 

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ८६ 
------------------------------------- 

  

मुांबई विद्यापीठाला शैक्षणणि सांस््ाांच्या राष्ट्रीय  
नामाांिन यादीि स््ान शमळण्याबाबि 

 (१) * ३३७४३ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हिरक मिोत्सवी वर्ष साजरे करीत असलेल्या मुींबई ववद्यापीठाला शैक्षणिक 
सींस्ाींच्या राषरीय नामाींकन यादीत स्ान ममळाले नसल्याचे हदनाींक १९ एविल, 
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशषनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई ववद्यापीठाने सन २०१२ मध्ये (नॅक) मुल्याींकन िक्रिया पूिष 
केली त्यावेळी ववद्यापीठाला काठावर उत्तीिष करीत नॅकने ३.०५ गुि देऊन "अ" 
दजाष हदला िोता तसेच नॅकचा िा दजाष कायम ठेवण्यासाठी ववद्यापीठाने सिा 
महिने आधीपासून मुल्याींकन िक्रिया सुरु करिे अपेक्षक्षत असताना ववदयापीठाकड े
नॅकचे मुल्याींकन नसल्यामुळे ववदयापीठाच्या कामकाजात अडचिी ननमाषि 
झाल्या, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायषवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) िे अींशत: खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) १ एविल, २०१७ नींतर NAAC च्या मुल्याींकनाची िक्रिया बदलली असून 
सदर िक्रिया अधधक पारदशषक आणि सु्सु्ीत असल्यामुळे मुींबई ववद्यापीठाने 
सदर ििाली नुसार NAAC मध्ये मुल्याींकन करुन घेण्याचा ननिषय घेतला आिे. 
सदर िक्रिया NAAC च्या पातळीवर ५ जलैु, २०१७ नींतर सुरु करण्यात आली 
असून सदर िक्रियेत सिभागी िोण्यासाठी ववद्यापीठाकडून आवश्यक ती पावले 
उचलण्यात येत आिेत.  
(४) िश्न उद्् ावत नािी.  

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

मुांबई विद्यापीठाशी सांलग्न महाविद्यालयािील प्रा्यापिाांना ्िबािीच्या  
सिय रक्िमा अदा िरण्याबाबि 

  

(२) * ३२६८१ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठाशी सींलग्न मिाववद्यालयातील नवननयकु्त िाध्यापकाींचे सन 
२०१२-२०१३ पासूनचे ्कीत वेतन, ले् अॅिुव्िल, ले् मसक्् पे क्रिक्सेशन, 
िमोशन्स, पीएच.डी./एम.िील इनिीमेंट्स याींची ्कबाकी अद्यापी ममळालेली 
नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, दोन िजारािून अधधक िाध्यापकाींची ्कबाकी रुपये १०० 
को्ीींपयतं असून ३५ को्ीींची पुरविी मागिी अद्यापी हदलेली नािी, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायषवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आिे. 
(२) व (३) मुींबई ववद्यापीठाशी सींलग्न अशासकीय अनदुाननत मिाववद्यालयातील 
िाध्यापकाींना सन २०१४-१५ या आध्षक वर्षअखेर पयतंच्या ्कबाकीच्या सवष 
रक्कमा अदा करण्यात आल्या आिेत. सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ मधील 
्कबाकीबाबत ववत्त ववभागास पुरविी मागिीचा िसताव सादर करण्यात आला 
आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

नाशशि ये्े गोरेगािच्या धिीिर दादासाहेब फाळिे 
धच्रशपटसषृ्ट्टी तनमायण िरण्याबाबि 

 (३) * ३११६४ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील, डॉ.अपूिय दहरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७९७९ ला ददनाांि     
२० माचय, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि : सन्माननीय साांस् िृतिि 
िायय मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक ये्े गोरेगावच्या धतीवर दादासािेब िाळके धचत्रप्सषृ्ी ननमाषि 
करण्याकररता नामशक ववकास कायषिमाींतगषत हदनाींक २७ ऑगस्, २००९ रोजी 
रुपये १० को्ी ननयतव्यय ननश्श्चत केल्यानुसार श्जल्िाधधकारी, नामशक याींनी 
हदनाींक ५ नोव्िेंबर, २०१४ रोजी मिाराषर धचत्रप् रींगभूमी आणि साींसकृनतक 
ववकास मिामींडळास सववसतर िकल्प अिवाल सादर केलेला आिे, िे खरे आिे 
काय,  
(२) असल्यास, सदर िकल्पासाठी मुींढेगाव (ता.इगतपुरी) ये्ील जागा साींसकृनतक 
कायष ववभागाच्या नावे िसताींतरीत करण्याकररता मिसूल व वन ववभागास िसताव 
पाठववण्यात आला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन धचत्रप्सषृ्ीसाठी 
साींसकृनतक कायष ववभागास जममनीचे िसताींतरि करून सदर धचत्रप्सषृ्ीचे काम 
सुरु करण्यासाठी कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) िे खरे आिे. 
(२) िे िी खरे आिे. 
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(३) धचत्रप्सषृ्ीसाठी िसताववत जमीन साींस कृनतक कायष ववभागाकड ेिसताींतरीत 
करण्यास मिसूल व वन ववभागास ववनींती करण्यात आली असून याबाबत त्या 
ववभागाकडून जमीन िसताींतरीत करण्याबाबतचा िसताव तपासण्यात येत आिे.  
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
राज्यािील शशक्षिाांना आदशय शशक्षि पुरस्िार देण्याबाबि 

 (४) * ३२४३१ श्री.विक्रम िाळे, श्री.दत्िा्रशय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े 
श्री.सतिश चव्हाण : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मशक्षि क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करिाऱ्या मशक्षकाींना आदशष 
मशक्षक पुरसकार मािे एविल, २०१७ अखेरपयतं हदले नसल्याचे मािे एविल, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरयायान ननदशषनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच, राज्यातील मशक्षकाींना सन्माननत करण्यासाठी हदनाींक २१ जुलै, २०१६ 
च्या शासन आदेशाने आदशष मशक्षकासाठी िसताव online मागववण्यात येत 
असून सदर िसताव मागववण्यात येत असताना त्यास ववववध घ्कानुरूप गुि 
देण्यात आले आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या शासन ननिषयानुसार मुख्याध्यापकाींना आदशष मशक्षक पुरसकार 
देत असताना शाळेच्या १०० ्क्के ननकालाची अ् घालण्यात आली असून 
नैसधगषक आणि आपत्कालीन अडचिीच्या काळात परीक्षा देऊ न शकिा-या 
ववद्यार्थयाषमुळे ननकालाचे िमाि कमी िोत असून, मुख्याध्यापकास यासाठी 
जबाबदार ठरववण्यात येत असल्याने त्याींच्यावर अन्याय िोत आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर ननकालाची अ् 
मशध्ल करुन मशक्षकाींना आदशष मशक्षक पुरसकार देिेबाबत कोिती कायषवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) नािी. 
(२) िोय. 
(३) नािी. 
(४) व (५) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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अणिल भारिीय मराठी सादहत्य महामांडळाच्या िावषयि 
अनदुानाि िाढ िरण्याबाबि 

  

(५) * ३२०८५ अॅड.जयदेि गायििाड : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २३७१३ ला ददनाांि 
९ डडसेंबर, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि: सन्माननीय मराठी भाषा 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अणखल भारतीय मराठी साहित्य मिामींडळ, मराठी साहित्य पररर्द 
याबरोबरच राज्यातील मित्वाच्या सींस्ाींचे वाढीव अनदुान शासनाकड े मागील 
तीन वर्ाषपासून ्कीत असल्याचे मािे जनू, २०१७ मध्ये वा त्यादरयायान 
ननदशषनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींस्ाींचे अनदुान ्कीत ठेवण्याची कारिे काय आिेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर सींस्ाींचे ्कीत 
अनदुान देिेबाबत कोिती कायषवािी केली करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) मिाराषर राज्य साहित्य आणि सींसकृती मींडळ याींचेकडून 
उपरोक्त सात साहित्य सींस्ाींच्या िचमलत अनुदानात वाढ करण्याचा िसताव 
शासनास िाप्त त झाला असून, सदर िसताव शासनाच्या ववचाराधीन आिे. 
(२), (३) व (४) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

िला, क्रीडा ि िायायनुभि तनदेशि पदे िायम िरण्याबाबि 
  

(६) * ३३८३० श्री.अब्दलु्लािान दरुायणी : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आर्ीई ॲक््, २००९ नसुार कला, िीडा व कायाषनभुव ननदेशक पदे कायम 
करण्याबाबत मा. उच्च न्यायालय, औरींगाबाद याींनी सन २०१५ मधील याधचका 
िमाींक ११७७१ मध्ये आदेश हदले आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन मा. उच्च 
न्यायालयाच्या आदेशािमािे वरील पदे कायम करण्याबाबत कोिती कायषवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) िे खरे नािी. 
(२) िश्न उद्् ावत नािी. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर मराठिाडा विदयापीठ, षरांगाबाद ये्ील  
गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबि 

  

(७) * ३३७७० श्री.सुभाष झाांबड : सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ.बाबासािेब आींबेडकर मराठवाडा ववदयापीठ, औरींगाबाद ये्ील २८ 
िाध्यापकाींवर ववदयापीठाने सिा को्ीपेक्षा अधधक खचष करण्यात आल्याचे मािे 
मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरयायान ननदशषनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरिी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तद्नुसार दोर्ीींववरुध्द कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े : (१) नमूद ववद्यापीठातील २८ िाध्यापकाींच्या वेतनावर 
ववद्यापीठाने आतापयतं सुमारे ४.९८ को्ी खचष केलेला आिे. 
(२) िश्नात नमूद ववद्यापीठातील ३० सिायक िाध्यापकाींचे वेतनाचे दानयत्व   
हद. २८ जानेवारी, २०१५ च्या शासन ननिषयान्वये शासनाने घेतलेले आिे. त्यापकैी 
कायषरत २८ पदाच्या वेतन िसताव ववद्यापीठाकडून ववभागीय सिसींचालक, 
औरींगाबाद याींच्याकड े मींजरूीसतव पाठववण्यात आले असता सिसींचालक 
कायाषलयाकडून या िकरिी तपासिी करुन आवश्यक अमभलेखाची मागिी 
ववद्यापीठाकड े करण्यात आलेली आिे. सदर िक्रिया पूिष िोईपयतं सदर 
अध्यापकाींचे वेतन ववद्यापीठ ननधीतनू मागववण्यात येत आिे. त्यामुळे 
कोिाववरुध्द कारवाईचा िश्न उद्् ावत नािी. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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राज्यािील विद्यापीठाांचे विभाजन िरण्याबाबि 
  

(८) * ३१५३५ श्री.सांजय दत्ि, अॅड.अतनल परब, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामतनिास शसांह, श्री.शरद रणवपसे : ददनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी क्रमाांि 
१ मधील प्रश्न क्रमाांि १८५९१ ला ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि: सन्माननीय 
उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मिाववद्यालयाींची व ववद्यार्थयांची वाढती सींख्या ववचारात घेता 
उच्च व तींत्र मशक्षिाचा कारभार साींभाळण्यासाठी सध्याच्या ववद्यापीठाींच्या यींत्रिा 
कमी पडत असल्यामुळे राज्यातील सवषच ववद्यापीठाींचे ववभाजन करुन १०० ते 
१५० मिाववद्यालयाींसाठी एक यािमािे लिान-लिान ववद्यापीठे स्ापन 
करण्याचा िसताव शासनाच्या ववचाराधीन आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, राज्याच्या उच्च व तींत्र मशक्षि ववभागाच्या ननयींत्रिाखाली 
असलेल्या ववद्यापीठाींचे ववभाजन करण्यासींदभाषत नेमलेल्या सममतीचा अिवाल 
शासनास िाप्त त झाला असून सममतीने सादर केलेल्या अिवालातील मशिारशीींचे 
सवरुप काय व त्यावर शासनाने कोिता ननिषय घेतला आिे, 
(३) असल्यास, याबाबत घेण्यात आलेल्या ननिषयाचे सवरुप काय आिे, तसेच 
सदर िसतावावर अींमलबजाविी करुन सदरिू मिाववद्यालयाींची कोिकोित्या 
ववभागात ननममषती करण्यात येिार आिे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायषवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) िे खरे आिे. 
(२) व (३) िश्नाींच्या अनरु्ींगाने असे नमूद करण्यात येते की, ज्या 
ववद्यापीठाींमध्ये सींलश्ग्नत मिाववद्यालयाींची सींख्या ५०० पेक्षा अधधक आिे. 
त्याींचे ववभाजन करून राज्यात नवीन ववद्यापीठे स्ापन करावी क्रकीं वा 
ववद्यापीठाींचे ववभाजन करावे क्रकीं वा पदवी सतरावरील ववद्यार्थयांच्या पररक्षा 
घेण्यासाठी एक सवतींत्र मींडळ स्ापन करावे व पदव्यतु्तर आणि सींशोधनाचे कायष 
ववद्यापीठाकड े ठेवावे याबाबत शासनास सल्ला देण्यासाठी राज्यातील अकृर्ी 
ववद्यापीठाींतगषत िोिाऱ्या उपकें द्रासाठी धोरि ववहित करण्यासाठी डॉ. योगानींद 
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काळे याींच्या अध्यक्षतेखाली घ्ीत केलेल्या सममतीने अिवाल शासनास सादर 
केला आिे. त्यामध्ये राज्यातील ववद्यापीठाींचे ववभाजन करून श्जल्िाननिाय, 
उपकें दे्र ननमाषि करण्यात यावीत अशी मशिारस केली असून, केलेल्या मशिारशी 
श्सवकारण्यात याव्यात क्रकीं वा नािी व त्याबाबतची व्यविरता तपासून अींनतम 
ननिषय घेण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आिे. 
(४) व (५) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

पुणे विद्यापीठाचे नाशशि ि अहमदनगर ये्े उपिें द्र सुरु िरण्याबाबि 
  

(९) * ३३०७३ डॉ.सुधीर िाांबे, डॉ.अपूिय दहरे, श्री.जयिांिराि जाधि : िाराांकिि 
प्रश्न क्रमाांि २७६८७ ला ददनाांि २५ माचय, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या 
सांदभायि: सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) साववत्रीबाई िुले पुिे ववद्यापीठाींतगषत येिारी ६८० मिाववद्यालये आणि २५० 
िून अधधक सींख्या सींलग्न असल्याने िसतुत ववद्यापीठाच्या िशासकीय यींत्रिेवर 
कामकाजाचा मोठा ताि ववचारात घेता नामशक व अिमदनगर ये्े साववत्रीबाई 
िुले पुिे ववद्यापीठाचे उपकें द्र स्ापन करण्याबाबत हदनाींक १३ ऑगस्, २०१४ 
च्या मींत्रीमींडळ बैठकीमध्ये शासनाने ननिषय घेतला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील अकृवर् ववद्यापीठाींतगषत उपकें द्र ननममषतीसाठी समान 
धोरि ननश्श्चत करण्याकररता हदनाींक २८ एविल, २०१५ च्या शासन ननिषयानुसार 
िोिाऱ्या उपकें द्राींसाठी धोरि वविीत करण्यासाठी माजी कुलगुरू डॉ.योगानींद काळे 
याींचे अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या सममतीने आपला अिवाल 
शासनास सादर केला असून सदर अिवालातील शासनाच्या ववचाराधीन असलेल्या 
मशिारशीींवरील शासनाचा ववचार पुिष झाला आिे काय, या मशिारशीींचे 
सवषसाधारि सवरुप काय आिे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन साववत्रीबाई िुले पुिे 
ववद्यापीठाचे नामशक उपकें द्राकररता पुिषवेळ सवतींत्र उपकुलगुरू ननयुक्ती करुन 
ववद्यापीठाच्या नामशक व अिमदनगर उपकें द्राचे काम सुरु करण्याबाबत कोिती 
कायषवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) व (३) च्या सींदभाषत, राज्यातील अकृवर् ववद्यापीठाींतगषत उपकें द्र ननममषती 
सींदभाषत एक समान धोरि ननश्श्चत करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या    
डॉ. योगानींद काळे सममतीने शासनास सादर केलेल्या मशिारशीमध्ये िामुख्याने 
स्ाननक ववद्यार्थयाचें शकै्षणिक हित, सींशोधनात्मक ववसतारीत सेवा, िशासकीय 
िमािता, उपकें द्रासाठी पायाभूत सुववधाींचा ववकास आध्षक सत्रोताचे ननयोजन, 
पदरचना इ. बाबी सींदभाषत सममतीने मशिारशी केल्या असून सममतीने केलेल्या 
मशिारशीींची व्यविायषता तपासून अकृवर् ववद्यापीठाींतगषत उपकें द्र स्ापनेबाबतचा 
ननिषय शासनाच्या ववचारधीन आिे. 
(४) िश्न उद्भवत नािी. 

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

राज्यािील सिय िालुक्याि क्रीडा सांिुल उभारण्याबाबि 
  

(१०) * ३१३३२ डॉ.अपूिय दहरे, प्रा.अतनल सोले : ददनाांि ३० माचय, २०१७ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी क्रमाांि 
१ मधील प्रश्न क्रमाांि २३२१५ ला ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि: सन्माननीय 
क्रीडा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात एकूि ३८० तालुका िीडा सींकुल उभारण्याबाबत शासनाने घेतलेल्या 
ननिषयास अनुसरून उवषररत १७४ तालुका िीडा सींकुल सममत्या गठीत करण्याची 
सुरु असलेली कायषवािी पुिष झाली आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन उवषररत १७४ तालुका िीडा 
सींकुल सममत्या गठीत करुन तालुकासतरावरून िीडा सींकुल उभारण्याबाबत 
कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) िोय. 
त्ावप, सद्य:श्स्तीत २३७ तालुका िीडा सींकुल, सममती गठीत झाली 

असुन १४३ तालुका िीडा सींकुलाची सममती गठीत करण्याची कायषवािी सुरु आिे. 
(२) सदर १४३ पैकी १०८ तालुका िीडा सींकुलास अद्याप जागा अिाप्त त आिे. 
(मुींबई शिर व मुींबई उपनगर मधील वाडषसि)  
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  उवषररत ३५ तालुका िीडा सींकुल सममतीच्या सुधारीत शासन ननिषय 
नुसार सममती गठीत करण्यास ववलींब िोण्याचे कारिे, सींकुल सममतीची बैठक न 
िोिे, जागा उपलब्ध नसिे व अन्य ताींत्रत्रक कारिासतव, इ. कारिामुळे ववलींब 
िोत आिे. 
  सदर तालुका िीडा सींकुल सममती गठीत करण्यासाठी ताींत्रत्रक 
कारिासतव शासनसतरावरुन मागषदशषन मागववण्याबाबतचा िसताव िाप्त त झाला 
असून त्याबाबत शासनसतरावर कायषवािी करण्याचे ननयोश्जत आिे. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
अधयिेळ अतिररक्ि शशक्षिाांना पुन्हा सेिेि समाविष्ट्ट िरण्याबाबि 

 

(११) * ३३४९० श्री.दत्िा्रशय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील : 
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २६०२७ ला ददनाांि १६ डडसेंबर, २०१६ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभायि: सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मिाराषर खाजगी कमषचारी सेवाशती ननयमावली, १९८१ ननयम २१ अींतगषत 
कायषभारानसुार मशक्षक सींख्या मींजूर करताना िमाणित कायषभाराच्या १/३ पेक्षा 
कमी कायषभाराकररता पूिष वेळ मशक्षकाचे पद मींजूर न करता अधषवेळ मशक्षकाचे 
पद मींजूर करण्यात आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर अधषवेळ कमषचारी िे मिाराषर खाजगी कमषचारी सेवाशती 
ननयमावली, १९८१ ननयम २१ अींतगषत सवष अ्ी व शतीची पतूषता करीत असून 
आर.्ी.ई. ॲक््, २००९ व शासन ननिषय हदनाींक २८ ऑगस्, २०१५ नुसार 
अधषवेळ िे पद सेवक सींचात व्यपगत करण्यात आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर अधषवेळ मशक्षकाींना मिाराषर खाजगी कमषचारी सेवाशती 
ननयमावली, १९८१ ननयम २६ िमािे अनतररक्त ठरवून दसु-या हठकािी 
अनतररक्त करुन त्याींच्या सेवेला सींरक्षि देण्याची मागिी लोकिनतननधीींकडून 
करण्यात येत आिे, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन अधषवेळ मशक्षकाींना 
पुन्िा सेवेत समाववष् करण्याबाबत कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) िोय िे खरे आिे. 
(२) अींशत: खरे आिे. 
(३) व (४) िोय िे खरे आिे, अधषवेळ मशक्षकाींना सेवा सींरक्षि देण्याबाबत 
मिाराषर खाजगी कमषचारी सेवाशती ननयमावली, १९८१ मध्ये तरतुद नािी. 
(५) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

शसांधदुगुय जजल्हयाि शशक्षिाांची भरिी िरण्याबाबि 
  

(१२) * ३२३४२ श्रीमिी हुस्नबान ू िशलफे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मसींधदुगुष श्जल्ियात साडतेीन िजार उमेदवार मशक्षक भरतीच्या िनतक्षते 
असुन अदयापिी मशक्षक भरती िोत नसल्याने ङि.्ी.एड बेरोजगार सींघर्ष 
सममतीने आींदोलनाचा इशारा हदला असल्याचे हदनाींक ५ एविल, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशषनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच, सन २०१० मध्ये िा्ममक भरती सींदभाषतील सीई्ी पररक्षा घेण्यात 
आली असुनिी मशक्षक भरती झालेली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायषवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) िे खरे आिे. 
(२) व (३) स्ाननक सवराज्य सींस े्ंतगषत िा्ममक शाळेतील मशक्षकाींची ररक्त 
पदे भरण्याकररता सन २०१० मध्ये कें द्रीय भरतीपवूष ननवड चाचिी परीक्षा 
घेण्यात आलेली िोती. सदर परीक्षते एकूि १८४०३ उमेदवार पात्र ठरले असून  
मा. उच्च न्यायालयाच्या ननदेशानसुार ररक्त पदाींच्या उपलब्धतेनुसार मशक्षि 
सेवक पदी त्याींना पदस्ापना देण्याची कायषवािी करण्यात येत आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

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



12 

रायगड जजल््यािील रासायतनि िां पन्याांमुळे नद्याांचे पाणी प्रदवूषि झाल्याबाबि 
  

(१३) * ३२४५८ श्री.जयांि पाटील : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड श्जल््यातील मिाड, रोिा, खालापूर, पनवेल व पेि या हठकािी 
मिाराषर औद्योधगक क्षेत्रात रासायननक कीं पन्या कायषरत असून पयाषवरि 
ववभागाने रासायननक कीं पन्याींनी िदवूर्त साींडपािी िक्रिया करून सोडण्यात यावे 
याबाबत हदलेल्या सूचनाींचे उल्लींघन करून रासायननक कीं पन्या नदी पात्रात 
िदवूर्त साींडपािी सोडत असल्याने पररसरातील शेतीचे व छोट्या मश्च्छमाराींचे 
नुकसान झाले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन रासायननक िदवूर्त 
साींडपाण्यामुळे शेतकऱ्याींचे व छोट्या मश्च्छमाराींच्या िोिाऱ्या नकुसानाबाबत 
कायषवािी करुन िदवूर्त साींडपािी िक्रिया न करता सोडिाऱ्या रासायननक 
कीं पन्याींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) िे खरे नािी. 
(२) त्ावप, 

अ) मिाराषर िदरू्ि ननयींत्रि मींडळामािष त उद्योगाींची वेळोवेळी पाििी 
करण्यात येऊन पाििी दरयायान सींमती पत्रातील अ्ीींचे उल्लींघन 
झाल्याचे आढळून आल्यास दोर्ी उद्योगाींवर कारिे दाखवा नो्ीस 
बजाविे, िसताववत आदेश देिे, उत्पादन िक्रिया ्ाींबविे, बॅंक िमी 
जप्त त करिे तसेच उद्योग बींद करिे क्रकीं वा न्यायालयामध्ये िौजदारी 
गुन्िा दाखल करिे अशा सवरुपाच्या कायदेशीर कारवाई करण्यात येते. 

ब) एविल, २०१६ ते माचष, २०१७ या कालावधीत एकूि १८० उद्योगाींना 
कारिे दाखवा नो्ीस, १९६ उद्योगाींना िसताववत आदेश व १४ 
उद्योगाींना बींद करण्याचे आदेश मिाराषर िदरू्ि ननयींत्रि मींडळामािष त 
देण्यात आले आिेत. 

 

(३) िश्न उद्् ावत नािी. 
----------------- 
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राज्याि तनयमबा्यररत्या महाविद्यालयाांना मान्यिा ददल्याबाबि 
  

(१४) * ३२८०८ आकिय .अनांि गाडगीळ : सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या मशक्षिमींत्रयाींनी कािी मिाववद्यालयाींना, कोित्यािी िकारे 
ननयमाींची पतूषता न करता, तसेच ते्े याआधी मिाववद्यालये अश्सतत्वात 
असतानािी नववन मिाववद्यालयाींना गैर मान्यता हदली असल्याचे मािे एविल, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरयायान ननदशषनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, शाळा क्रकीं वा मिाववद्यालयाींना मान्यता देताना जागा, िमशक्षक्षत 
मशक्षक, आरोग्य सुववधा व इतर बाबीींची तपासिी करुनच परवानगी हदली जात 
असताना मा.शालेय मशक्षिमींत्रयाींनी ननयमबा्यररत्या मिाववद्यालयाींना परवानगी 
हदली, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी मिाववद्यालये अश्सतत्वात असताना 
ननयमबा्यररत्या मिाववद्यालयाींना परवानगी देण्याची कारिे काय आिेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायषवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) नािी. 
(२) व (३) मिाराषर ववद्यापीठ अधधननयम १९९४ कलम ८२(५) मधील 
परींतकुामध्ये नमुद केल्यािमािे अपवादात्मक िकरिाींमध्ये कािी हठकािी 
अश्सतत्वात असिारी मिानगरे लक्षात घेता, तसेच या मिानगराचा िोिारा 
झपा्याने ववकास, वाढलेली लोकसींख्या व त्याची गरज लक्षात घेऊन या भागात 
शैक्षणिक सींस्ाींची असिारी गरज पािता, तसेच ग्रामीि भागाींमध्ये शकै्षणिक 
दृष्या मागासलेला तालुका दगुषम व डोंगराळ भाग लक्षात घेऊन तसेच, 
मिाववद्यालयीन मशक्षिात ढोबळ प्सींख्या िमाि राषरीय सरासरीपेक्षा कमी 
असल्याने लेखी कारिे नमुद करुन शासनाने सवेच्छाधधकारानुसार हदनाींक 
५/८/२०१६ अन्वये १३ मिाववद्यालयाींना शकै्षणिक वर्ष २०१६-१७ करीता मान्यता 
िदान केलेली आिे. 
(४) व (५) िश्न उद्् ावत नािी. 
 

----------------- 
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यििमाळ जजल््याि िायमस्िरुपी पाणीटांचाई तनिारणासाठी 
उपाययोजना िरण्याबाबि 

  

(१५) * ३३९९१ श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ श्जल््यात पावसाळयाच्या सुरुवातीस पािी ी्ंचाई योजना, वविीर 
अधधग्रिि आणि ्ँकर सुरु करिे याबाबतीत श्जल्िाधधकाऱ्याींनी मींजूरी हदली 
असून श्जल््यात अद्याप २२ ्ँकर सुरुच असून कायमसवरुपी पािी ी्ंचाई 
ननवारिासाठी कोितीच उपाययोजना करण्यात आली नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच पावसाळा सुरु िोण्याच्या मागाषवर असताना ४० खाजगी वविीरी 
अधधग्रहित करुन केवळ पाच ्ँकरने पािीपुरवठा करण्यात येत असून राषरीय 
ग्रामीि पेयजल योजनेचे काम मुदतीत पूिष न झाल्याने ्ँकरने पािीपुरवठा 
करावा लागत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन यवतमाळ श्जल््यातील 
पािी ी्ंचाई दरू करण्याकररता कायषवािी करुन सदर योजना कायाषश्न्वत िोण्यास 
िोत असलेल्या हदरींगाईस जबाबदार असिाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कोिती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) यवतमाळ श्जल्िा पररर्देंतगषत सन २०१६-१७ मधील ी्ंचाई कालावधीत 
ग्रामीि भागातील पािी ी्ंचाई ननवारिा्ष २ को्ी ८८ लक्ष इतक्या रकमेस 
मींजूरी देण्यात आली आिे. तसेच रु. १९.४० लक्ष इतक्या रकमेच्या ी्ंचाई पूरक 
कृती आराखडयास मींजूरी देण्यात आली आिे. तर १४ व्या ववत्त आयोगाींतगषत 
३२७ गावात ६९० ववींधन वविीरीींची कामे मींजूर करण्यात आली आिेत व MREG 
अींतगषत २५ वविीरीींची कामे पूिष झाली असून, ४९ वविीरीींची कामे िगतीप्ावर 
आिेत. 
 यवतमाळ श्जल्ियामध्ये राषरीय ग्रामीि पेयजल कायषिमाींतगषत सन 
२०१६-१७ मध्ये २९ योजना पुिष करण्यात आल्या असून, १७ योजनाींची कामे 
िगतीप्ावर आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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बबजोरा (िा.महागाि, जज.यििमाळ) ये्े पाणीटांचाई तनमायण झाल्याबाबि 
  

(१६) * ३४१४८ श्री.अमरना् राजूरिर : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) त्रबजोरा (ता.मिागाव, श्ज.यवतमाळ) ये्े मािे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरयायान भीर्ि पािी ी्ंचाई ननमाषि झाली असून राषरीय पेयजल योजनेतून 
कामे मींजूर असताना िशासनाच्या हदरींगाईमुळे सदर योजना िलींत्रबत आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायषवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िे खरे नािी. 
  मे, २०१७ मध्ये मिागाींव तालुक्यातील ग्रामपींचायत त्रबजोरा ये्े ३ 
िातपींप, ग्रामपींचायतीची १ वविीर तसेच एका ववींधनवविीरीवरुन पािीपुरवठा सुरु 
िोता.  

तसेच त्रबजोरा ये्े राषरीय ग्रामीि पेयजल कायषिमाींतगषत मींजूर 
योजनेच्या जादा दराच्या ननववदेस ग्राम पािीपुरवठा व सवच्छता सममतीने मींजूरी 
न हदल्यामुळे योजनेचा ि्म िप्त त्याचा ननधी श्जल्िा पररर्देला परत करण्यात 
आला. 
(२) सदर हठकािी १४ व्या ववत्त आयोगाच्या ननधीतनू २ ववींधन वविीरी घेण्यात 
आल्या असून, त्यापकैी एकावर िातपींप तर दसुरीवर ववद्यतु पींप बसववण्यात 
आले आिेत. तसेच अश्सतत्वातील सावषजननक वविीरीला पाण्याची आवक 
वाढववण्याकरीता आडवे बोअर घेण्यात आले. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

राज्याि पटसांखया िमी असलेल्या शाळाांच्या  
अनदुानाि िपाि िरण्याबाबि 

  

(१७) * ३०९७४ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कमी प्सींख्या असिा-या शाळा बींद करण्याचे व त्याींच्या ननधीत 
कपात करण्याबाबत मशक्षि ववभागाच्या ववचाराधीन असल्याचे मािे एविल, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरयायान ननदशषनास आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त िश्नाबाबत ननिषय घेऊन आतापयतं राज्यातील कमी 
प्सींख्या असिा-या क्रकती शाळाींवर कारवाई करण्यात आली, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन बींद शाळाींमधील 
मशक्षकाींच्या पनुवषसनाबाबत कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) नािी. 
(२), (३) व (४) िश्न उद्् ावत नािी. 
 

----------------- 
  
राष्ट्रसांि ििुडोजी महाराज विद्यापीठ (नागपूर) ये्ील प्रा्यापि ि शशक्षिेिर 

िमयचाऱ् याांची िाढीि पदे भरण्याबाबि 
  

(१८) * ३२७७६ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.पररणय फुिे, प्रा.अतनल सोले, श्री.शमिेश 
भाांगडडया : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २८७१५ ला ददनाांि २० माचय, २०१७ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि: सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषरसींत तकुडोजी मिाराज ववद्यापीठ (नागपूर) ये्ील िाध्यापक, मशक्षक व 
मशक्षकेतर कमषचा-याींची वाढीव पद भरतीसाठी ववद्यापीठाने शासनाकड े िसताव 
सादर करुनिी वाढीव पदाींना मींजूरी देण्यात आली नसल्याचे हदनाींक          
१४ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशषनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच िाध्यापक, सियोगी िाध्यापक, मशक्षक याींची देखील ३७३ पदे ररक्त 
असल्याचे हदनाींक ६ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशषनास आले, िे िी खरे 
आिे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन ररक्त असलेली पदे 
भरुन वाढीव पद भरतीस मींजूरी देण्याबाबत कोिती कायषवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) व (२) िे खरे नािी. 
  नमूद ववद्यापीठाने ववत्त ववभागाच्या हदनाींक २/६/२०१५ च्या शासन 
ननिषयातील तरतदुीनुसार पद भरती कररता हदलेल्या मयाषदेपेक्षा जासत पदे 
भरण्याबाबतचा िसताव हदनाींक २०/०५/२०१७ च्या पत्रान्वये सींचालक, उच्च 
मशक्षि, पुिे याींना पाठववला असून सदर िसताव सींचालक, उच्च मशक्षि, पुिे 
याींच्या हदनाींक ३१/०५/२०१७ च्या पत्रान्वये शासनास िाप्त त झाला आिे. सदर 
िसतावात नमूद ववद्यापीठात मशक्षक सींवगाषची १५१ ररक्त पदे आिेत.  
(३) शासनाच्या हदनाींक २३/०९/२०१६ व हदनाींक २१/०४/२०१७ च्या पत्रान्वये ववत्त 
ववभागाच्या हदनाींक २/६/२०१५ व हदनाींक १४/०१/२०१६ तसेच सामान्य िशासन 
ववभागाच्या हदनाींक १६/७/२०१६ च्या शासन ननिषयातील तरतुदीनुसार ररक्त पदे 
भरण्याबाबत सवष अकृवर् ववद्यापीठाींना सूचना हदलेल्या आिेत. 
  सींचालक, उच्च मशक्षि, पुिे याींच्याकडून हदनाींक ३१/५/२०१७ च्या 
पत्रान्वये राज्यातील सवष अकृवर् ववद्यापीठाींमध्ये वाढीव पदभरतीचा िसताव 
शासनास िाप्त त झाला आिे. त्ावप, ववत्त ववभागाच्या हदनाींक २५/५/२०१७ च्या 
शासन ननिषयानुसार जे ववभाग आकृतीबींध मींजूर करून घेिार नािीत, तोपयतं 
त्या ववभागाींना नवीन पदननममषती तसेच पदभरती करता येिार नािी. राज्यातील 
अकृवर् ववद्यापीठातील मशक्षकीय व मशक्षकेतर पदाींचा आढावा घेऊन सुधाररत 
आकृतीबींध ननश्श्चत करण्याची कायषवािी सुरू आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

िरिड-ेपरबिाडी (िा.िणििली, जज.शसांधदुगुय) ये्ील बोअरिेलचे  
अतिररक्ि िनेक्शन िाढण्याबाबि 

  

(१९) * ३३०९८ अॅड.तनरांजन डाििरे : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वरवड-ेपरबवाडी (ता.किकवली, श्ज.मसींधुदगुष) ये्े मींजूर असलेल्या 
बोअरवेलवर िक्त ३० नळ जोडिीची क्षमता असताींना दरयायानच्या काळात १०० 
पेक्षा अधधक नळजोडिी कनेक्शन ननयमबा्यररत्या देण्यात आली आिेत, िे खरे 
आिे काय, 
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(२) असल्यास, मािे िेब्रुवारी, २०१२ मध्ये सदर बोअरवेलचे शासनामािष त 
नुतनीकरि करतेवेळी मूळ बोअरवेलला ५ िॉसष पॉवरची असिारी मो्ार बदलुन 
३ िॉसष पॉवर तर १४ पाईपलाईन्स ऐवजी १२ च पाईप लाईन ्ाकण्यात 
आल्यामुळे ग्रामस्ाींना अत्यींत कमी िमािात पािीपुरवठा िोत असल्यामुळे सदर 
बोअरवेल वरील अनतररक्त सवष कनेक्शन काढून पुवीच्या मूळ मींजुर सवरुपात 
बोअरवेल कायाषश्न्वत करण्याबाबतची तिार-ननवेदने हदनाींक ८ माचष, २०१२ पासून 
ते हदनाींक १३ जनू, २०१७ पयतं स्ाननक श्री मलींगेश्वर हितवधषक मींडळ वरवड े
या सींस्ेमािष त व सरपींच, ग्रामपींचायत वरवडमेािष त तत्कालीन श्जल्िा पालकमींत्री 
व उद्योग मींत्री तसेच मुख्य कायषकारी अधधकारी, श्जल्िा पररर्द, मसींधुदगुष, 
ग्ववकास अधधकारी, पींचायत सममती, किकवली याींचेकड े सादर केली असून 
मा.ववरोधी पक्षनेते (ववधानसभा) याींनी देखील मािे जून, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरयायान मा.ग्रामववकास मींत्री याींना पत्र-ननवेदन हदले आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर बोअरवेलच्या िॉसष 
पॉवर मो्र बदलण्यास व कमी पाईप्त स पुरववण्यास तसेच ननयमबा्य जादा नळ 
जोडिी कनेक्शन वापरिाऱ्या सींदभाषत कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
   

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िे खरे नािी. 
 वरवड-ेपरबवाडी (ता.किकवली, श्ज.मसींधदुगुष) ये्े ग्रामस्ाींच्या 
मागिीनुसार सावषजननक नळ्ाींबे बींद करुन ७९ खाजगी नळ जोडण्या देण्यात 
आल्या आिेत. 
(२) अींशत: खरे आिे. 
  या योजनेसींदभाषत श्री. मलींगेश्वर ऐक्यवधषक मींडळ, वरवड े याींचे सन 
२०१२ चे ननवेदन श्जल्िा पररर्द, मसींधदुगुष याींचेकड ेआढळून येत नािी. मात्र, 
सदर मींडळाने ग्रामपींचायत वरवड े याींना हदनाींक २७/७/२०१६ रोजी ववववध 
कामासींदभाषत ननवेदन हदले असून, सदरचे ननवेदन ग्रामपींचायतीकडून श्जल्िा 
पररर्देकड े आता िाप्त त झाले आिे. त्यामधील मुद्दा ८ िा परबवाडी ये्ील 
पाण्याबाबतचा आिे. 
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(३) १४ वा ववत्त आयोग ग्रामपींचायत सतर अींतगषत वरवड-ेपरबवाडी ये्े ववींधन 
वविीर दरुुसत करिे व सत्रोताचे पनुश्जषवन करिेबाबतची कामे िसताववत करण्यात 
आली आिेत. सदर योजनेची दैनींहदन देखभाल दरुुसती ग्रामपींचायतीमािष त 
करण्यात येत असून, योजनेमधून आजममतीस पािीपुरवठा सुरळीत सुरु आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

मुांबई विद्यापीठाि विधीच्या पदव्यतु्िर अभ्यासक्रमाच्या  
परीक्षिे गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

  

(२०) * ३१५११ श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि 
जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.सतिश 
चव्हाण, अॅड.तनरांजन डाििरे : सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठातिे ववधीच्या पदव्युत्तर अ्यासिमासाठी (एलएलएम) 
घेण्यात आलेल्या सीई्ी परीक्षते गोंधळ झाला असून, उत्तरे बोल्ड करण्यात 
आल्याने सदर परीक्षा पनु्िा घेण्यात यावी अशी मागिी ववद्या्ी सींघ्नाींच्या 
वतीने कुलगुरु आणि मा. शालेय मशक्षि मींत्रयाींकड ेकरण्यात आली आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, या परीक्षते अनेक िश्नाची पनुरावतृ्ती झाल्याने तसेच कािी िश्न 
बोल्ड करण्यात आल्याने परीक्षतेील गोंधळाचा ववद्यार्थयांवर पररिाम िोऊन 
त्याींचे शैक्षणिक नकुसान िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर ववर्याची िेर 
पररक्षा घेण्याबाबत कायषवािी करुन िश्नपत्रत्रका िोडलेल्या दोर्ीींववरुध्द कोिती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) िे खरे नािी.  
(२) िे खरे नािी. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी.  
(४) िश्न उद्् ावत नािी.  

----------------- 
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रुबी नसींग होम िें द्र, घाटिोपर (मुांबई) ये्े 
गैरप्दिीने गभयपाि झाल्याबाबि 

 

 (२१) * ३१४५२ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.किरण पािसिर, अॅड.तनरांजन डाििरे, श्री.जयिांिराि जाधि, श्रीमिी 
विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय अन्न ि 
षषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रुबी नसींग िोम कें द्र, घा्कोपर (मुींबई) ये्े गैरपध्दतीने गभषपात सुरु 
असल्यासींदभाषत शासनाच्या अन्न व और्धीद्रव्ये िशासन  ववभागाने हदनाींक    
२६ एविल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास छापा ्ाकला, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, छाप्त यात रुबी िोम कें द्रातनू काय आढळून आले आिे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन और्ध व सौंदयष 
िसाधन कायद्यानुसार नमसगं िोम ववरोधात कोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) हद. २६ एविल, २०१७ रोजी अन्न व और्ध 
िशासनाच्या अधधकाऱ् याींनी पोलीसाींसमवेत मे.रुबी नसींग िोम, ्ागोर नगर, 
वविोळी, मुींबई या हठकािी छापा ्ाकला. पेढीच्या तपासिीदरयायान ते्े 
गभषपातासाठी वापरण्यात येिा-या Synokem Pharmaceuticals Ltd, िररव्दार 
या पेढीकडून उत्पाहदत करण्यात आलेल्या A-Kare Tablet या और्धाचे      
११ क्रक् आढळून आले व १५ क्रक्चा ररकामा बॉक्स आढळून आला. सदर    
११ क्रक्मधनू ८ क्रक्चा नमूना तपासिी व ववश्लेर्िासाठी ताब्यात घेण्यात 
आला असून उवषरीत ०३ क्रक्चा साठा जप्त त करण्यात आला आिे. तपासिी व 
ववश्लेर्िासाठी ताब्यात घेण्यात आलेले नमुने चाचिी व ववश्लेर्िाकररता और्ध 
ननयींत्रि ियोगशाळा मुींबई ये्े पाठववण्यात आले असून, ियोगशाळेचा अिवाल 
िनतक्षाधीन आिे.  
(३) मे.रुबी नसींग िोम ये्े तपासिीदरयायान आढळून आलेल्या त्रु् ीींच्या 
अनरु्ींगाने मे.रुबी नसींग िोमच्या मालक डॉ.सववता चव्िाि व त्याींचे इतर 
सिकारी याींचेववरूध्द भा.दीं.वव. कलम ४२०, ३४ आणि और्धे व सौंदयष िसाधने 
कायद्यातील तरतदुीनुसार तसेच MTP कायदा, १९७१ तील तरतदुीनुसार 
पोमलसाींकड े ि्म खबर अिवाल ि. ११७/२०१७ हद. २७/०४/२०१७ रोजी 
नोंदववण्यात आला आिे. सदर िकरिी पोमलसाींकडून अधधक तपास सुरू असून, 
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तो पूिष िोताच पोमलसाींकडून कागदपत्र े िाप्त त करून सींबींधधताववरूध्द और्धे व 
सौंदयष िसाधने कायद्यातील तरतदुीनसुार ननयमानुसार आवश्यक ती 
न्यायालयान कारवाई करण्यात येईल.  
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
अन्न ि षषध प्रशासन विभागािील गैरिारभाराची चौिशी िरण्याबाबि 

 (२२) * ३२१२३ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय अन्न ि षषध 
प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अन्न व और्ध िशासन ववभागातील गैरकारभाराची चौकशी करण्याची लेखी 
मागिी मा.ववरोधी पक्षनेते, मिाराषर ववधानपररर्द व मा.ववरोधी पक्षनेते, 
मिाराषर ववधानसभा याींनी मािे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरयायान मा.मुख्यमींत्री 
याींच्याकड ेकेली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) मा.ववरोधी पक्षनेते, मिाराषर ववधानपररर्द याींचे 
मा.मुख्यमींत्री मिोदयाींना मलहिलेले पत्र िाप्त त झाले आिे. तसेच मा.ववरोधी 
पक्षनेते, मिाराषर ववधानसभा याींनी मा.मींत्री (अन्न व और्ध िशासन) याींना 
मलहिलेले पत्र िाप्त त झाले आिे. 
(२) उक्त ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने चौकशी करुन अिवाल सादर करण्याच्या सुचना 
अन्न व और्ध िशासनास देण्यात आल्या आिेत. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
राष्ट्रसांि ििुडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर ये्ील सहाय्यि  

िुलसधचि याांनी पदाचा दरुुपयोग िेल्याबाबि 

 (२३) * ३३१२४ श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषरसींत तकुडोजी मिाराज ववद्यापीठ, नागपूर ये्ील िेरमुल्याींकन 
ववभागातील सिाय्यक कुलसधचव याींनी त्याींच्या मुलाची तीन ववर्यात िेरमोजिी 
करून गुिवाढ करुन घेऊन आपल्या पदाचा दरुुपयोग केल्याचे मािे एविल, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरयायान ननदशषनास आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायषवािी केली वा 
करण्यात येत आिे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१) व (२) िे अींशत: खरे आिे. 
  राषरसींत तकुडोजी मिाराज ववद्यापीठाच्या पुनमुषल्याींकन ववभागातील 
तत्कालीन सिाय्यक कुलसधचव याींनी त्याींच्या मुलाच्या उन्िाळी - २०११ च्या 
पररक्षते पुनमुषल्याींकनात गैरिकार केल्याबाबतची बाब हदनाींक १६ जलैु, २०१२ 
रोजी ननदशषनास आली िोती. 
  उपरोक्त बाब ननदशषनास आल्यानींतर, सदर बाब ववद्यापीठाच्या 
अनुशासन कृती सममतीकड े सींदमभषत करण्यात आली िोती. अनुशासन कृती 
सममतीव्दारे सादर करण्यात आलेला अिवाल हदनाींक ०५ ऑक््ोबर, २०१३ रोजी 
सींपन्न झालेल्या परीक्षा मींडळापढेु सादर करण्यात आला. अिवालानुसार परीक्षा 
मींडळाने तत्कालीन सिाय्यक कुलसधचव, पुनमुषल्याींकन ववभाग याींच्याववरुध्द 
अनुशासनात्मक कायषवािी करण्याची मशिारस केली िोती. त्यानसुार तत्कालीन 
सिाय्यक कुलसधचव याींना ववद्यापीठाव्दारे ववद्यापीठाच्या सेवेतनू ननलींत्रबत 
करण्यात आले. तसेच त्याींच्याववरुध्द ववभागीय चौकशी करुन िाप्त त चौकशी 
अिवालानुसार त्याींना ववद्यापीठाच्या सेवेतनू ननषकामसत करण्यात आले आिे.  
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
मौजे धसई (िा.मुरबाड, जज.ठाणे) ये्ील छ्रशपिी शशक्षण मांडळ  

सांचाशलि शाळेिील इमारि धोिादायि झाल्याबाबि 
  

(२४) * ३३००७ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे धसई (ता.मुरबाड, श्ज.ठािे) ये्े छत्रपती मशक्षि मींडळ सींचामलत 
शाळेत ६०० ववद्या्ी धोकादायक इमारतीमध्ये मशक्षि घेत असल्याचे मािे    
मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरयायान ननदशषनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायषवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आिे. 
(२) सदर शाळेच्या वगषखोलीच्या मभींतीची दरुूसती करण्यात आली आिे. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

  
  

(२५) * ३१३२९ श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जयिांिराि जाधि : सन्माननीय अन् न ि 
नागरी पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
  

(१) बीड श्जल््यात २१ शासकीय धान्य साठववण्याचे गोदाम असून त्याींचा 
कायषभार बेकायदेशीरररत्या ववववध िकरिात चौकशी सुरु असलेल्या आणि गुन्िा 
दाखल झालेल्या गोदाम रक्षक याींना हदला असून बीड श्जल््यातील नेकनूर, 
चौसाळा व इतर धान्य गोदामात धान्याचा अपिार झाल्याचे मािे मे, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरयायान ननदशषनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१४ नींतर बीड श्जल््यात धान्य व केरोसीन 
गैरव्यविाराच्या सींदभाषत क्रकती गुन्िे दाखल करण्यात आले, तसेच कोि-कोित्या 
िकरिात चौकशी िसताववत करण्यात आली, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन धान्य अपिार व इतर 
िकरिातील दोर्ी अधधकारी व कमषचारी याींच्याववरुद्ध कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) श्जल्िाधधकारी, बीड याींच्या आदेशान्वये तिमसलदार, बीड 
याींनी सन २०१७ मध्ये केलेल्या तपासिीत शासकीय धान्य गोदाम, नेकनूर ये्े 
ताींदळू २०७ श्क्वी्ं ल व शासकीय धान्य गोदाम, चौसाळा ये्े गिू १९८.७९ 
श्क्वी्ं ल असे एकूि ४०५.७९ धान्य कमी असल्याचे आढळून आले आिे. 
(२) व (३) बीड श्जल््यामध्ये धान्य व केरोसीन गैरव्यविाराच्या सींदभाषत एकूि 
९ गुन्िे दाखल आिेत. गोदाम धान्याच्या गैरव्यविारात शासकीय धान्य गोदाम 
नेकनूर व चौसाळा ये्ील तत्कालीन गोदाम रक्षक श्री. हदलीप गालिाड े व 
शासकीय धान्य गोदाम गेवराई ये्ील तत्कालीन गोदाम रक्षक श्री. मिादेव 
मिाकुड ेयाींचेववरुध्द ववभागीय चौकशी सुरु असून िकरि न्यायिववष ठ आिे. 
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 श्री.एम.डी.भींडारे, तत्कालीन गोदाम रक्षक याींना हदनाींक १२/०७/२०१७ 
रोजी ननलींत्रबत केले आिे व ववभागीय चौकशी िसताववत करण्यात येत आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

इस््रशा महाविद्यालय ददहसर (पूिय), मुांबई ये्ून  
दहािीच्या उत्िरपब्रशिा चोरी झाल्याबाबि 

 (२६) * ३३२६२ श्री.िानाजी सािांि, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्रीमिी हुस्नबानू िशलफे, 
श्री.अशोि ऊफय  भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) इसत्रा मिाववद्यालय दहिसर (पवूष), मुींबई ये्नू दिावीच्या ५२६ 
उत्तरपत्रत्रकाची चोरी झाल्याचे मािे एविल, २०१७ मध्ये वा त्यादरयायान 
ननदशषनास आले असून ववलेपाले ये्े एक मशक्षक िॉ्ेलमध्ये बसून उत्तरपत्रत्रका 
तपासत असल्याचा श्व्िडीओ व्िायरल झाला असल्याचे हदनाींक १३ एविल, २०१७ 
रोजी वा त्यासुमारास ननदशषनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच दिावीच्या उत्तरपत्रत्रका रद्दी याििनू ववकल्या गेल्याचे हदनाींक       
१७ एविल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास मुींबई उपनगरात ननदशषनास आले, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, इसत्रा मिाववद्यालयातील ५२६ ववद्यार्थयांचे शैक्षणिक भववतव्य 
धोक्यात आले असून उत् तरपत्रत्रका चोरी िकरिाची चौकशी करण्यासाठी ववभागीय 
मींडळाने सममती ननयुक्त केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन ववद्यार्थयांच्या 
उत्तरपत्रत्रकाींच्या सुरक्षक्षततेबाबत कायषवािी करुन सींबींधधत दोर्ीींववरुध्द कोिती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) िे खरे आिे. 
(४) याबाबत कायषवािी सुरु आिे. 
(५) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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हाफकिन सांशोधन सांस््ेला सांशोधनासाठी तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
  

(२७) * ३३००३ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, आकिय .अनांि गाडगीळ : 
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील परळ ये्ील िािक्रकन सींशोधन सींस्ेला शासनाकडून सींशोधनासाठी 
कोितीिी आध्षक मदत ममळत नसल्यामुळे या सींस्ेत कािी क्रकरकोळ सींशोधन 
व चाचण्या वगळता कोितेिी सींशोधन िोत नसल्याचे मािे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरयायान ननदशषनास आले असून या सींशोधन सींस्ेच्या एकूि पदाींपैकी ६० 
्क्के पदेिी भरण्यात आली नािीत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन या सींस्ेला पनु्िा 
जागनतक दजाष िाप्त त करुन देण्यासाठी सींशोधनासाठी आवश्यक तो ननधी, रसायने 
तसचे अद्ययावत उपकरिे उपलब्ध करुन देण्याबाबत तसेच सींशोधकाची ररक्त 
पदे भरण्याबाबत कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ?  
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) सींस्ेला शासनाकडून िनतवर्ी सींशोधनाकररता सिायक 
अनदुान मींजुर करण्यात येते. तसेच सींस्ेच्या ग् अ व ब पदाींपकैी ५५ ्क्के 
पदे भरण्यात आली आिेत. 
(२) िािक्रकन सींस्ेच्या व्यापक सुधारिासाठी प्दशषक िकल्प तयार 
करण्यासाठी डॉ.रघुना् माशेलकर याींच्या अध्यक्षतेखाली हदनाींक ०६/०६/२०१७ 
अन्वये उच्च सतररय तज्ञ सममती ननयकु्त करण्यात आली आिे. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
मराठी भाषा सांचालनालयासाठी सांचालिाची तनयुक्िी िरण्याबाबि 

  

(२८) * ३१२१९ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांि टिले, अॅड.तनरांजन डाििरे, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमिी हुस्नबान ू
िशलफे : सन्माननीय मराठी भाषा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठी भार्ा सींचालनालयातील भार्ा ववभागासाठी पुिष वेळ सींचालक 
नसल्यामुळे सन २०११ पासून आजतागायत भार्ा सींचालकाचे पद ररक्त 
असल्याचे हदनाींक ९ जनू, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशषनास आले, िे खरे 
आिे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायषवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) नािी. 
(२) व (३) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

बीड जजल्हयाि िक्फ बोडायच्या जशमनीिर अतिक्रमण झाल्याबाबि 
  

(२९) * ३३२४२ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय िक्फ मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड श्जल्ियात वक्ि बोडाषची एकूि क्रकती जमीन तालुका ननिाय आिे, 
(२) असल्यास, वक्ि बोडाषच्या जममनीवर अनतिमि िोत असल्याची तिार 
श्जल्िा िशासनाकड े करण्यात आली असून या जममनीवर ननयमबा्य प्त लॉह्ींग 
करण्यात आले असल्याने प्त लॉ्ीींग व अनतिमिाबाबत चौकशी करण्याचे आदेश 
श्जल्िाधधकारी, बीड याींनी हदले, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन वक्ि बोडाषच्या 
जममनीवर िोत असलेले अनतिमि ननषकामसत करण्याबाबत कोिती कायषवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) वक्ि अधधननयम, १९९५ च्या कलम ४ अन्वये मिाराषर 
शासनाने हदनाींक १/१२/१९९७ च्या अधधसूचनेन्वये जमाबींदी आयुक्त आणि 
सींचालक भूमम अमभलेख, मिाराषर राज्य याींची वक्ि ममळकतीचे पहिले सवेक्षि 
करण्यासाठी सवेक्षि आयुक्त याििनू ननयुक्ती केली िोती. त्याींनी आपला 
सवेक्षि अिवाल हदनाींक ३१/१/२००२ रोजी शासनास सादर केला आिे. सदर 
अिवालानुसार बीड श्जल्ियात खालीलिमािे वक्ि जममनी आिेत :- 
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अ.ि. तालूका वक्ि सींस्ा ग्रामीि क्षेत्र 
(िेक््र) 

शिरी 
बाींधीव (चौ.मी.) मोकळी जागा (िे.आर) 

१ बीड १८४ २६८७ ८९४.५२ १५८८.६६ 
२ गेवराई २६६ २४१४.५७ ९५१.१० १७६.५५ 
३ आष्ी २४६ ७९२.०१ ६६३.६० ४.४९ 
४ माजलगाव २३५ २२९५.०१ ९०९.४७ ०.०६ 
५ केज १५१ ३५९.९६ ७५२.५४ २.४३ 
६ पा्ोदा ११३ ३९६.०५ २१०.१३ ०.०० 
७ मशरुर १०९ १३५.७२ ८८.०० ०.०० 
८ आींबेजोगाई ३०३ ०.०० २३७.४५ ४.४३ 
९ धारुर १५३ २३४.५६ ७७४.५२ ३.६५ 
१० परळी १७५ ३९१.२७ ४३२.०२ २०.८ 
११ वडविी ०० ०० ०० ०० 

 एकूि २११० ९७०६.१५ ५९१३.३५ १७८२.३५ 
 

(२) िोय. दगाषि िजरत कोचकशाि वली, बीड या वक्ि सींस्ेच्या सजा      
बीड-वप ींगळे ये्ील एकूि ७९७ एकर जममनीपैकी स.नीं.३१ व ३२ ची वविी िोत 
असल्याबाबत श्जल्िाधधकारी कायाषलयात हदनाींक ०५/०४/२०१७ रोजी तिार िाप्त त 
झाली िोती. त्यास अनुसरुन उपववभागीय अधधकारी, बीड याींची सदर िकरिी 
चौकशी अधधकारी याििनू ननयुक्ती करण्यात आलेली आिे. 
(३) सजा बीड-वप ींगळे ये्ील जागेचा हदनाींक २८/४/२०१७ रोजी उपववभागीय 
अधधकारी, बीड याींनी ित्यक्ष दशी पींचनामा केला असून सवे नीं.३२ मध्ये “इतर 
िक्क रकान्यात” नाव असलेल्या इनामदाराींकडून प्त लॉ्ीींग करुन नतचे भाड े
तत्वावर २५ वर्ाषच्या करारावर दयु्यम ननबींधक कायाषलयात दसतनोंदिी न करता 
वविी करण्याचे ठरलेले हदसून आले आिे. तसेच सवे नीं.३१ मध्ये प्त लॉ्ीींग 
केल्याचे हदसून आले नािी व जममनीत पीक देखील हदसून आलेले नािी. सवष 
हितसींबींधधताींना सुनाविीसाठी बोलाववण्यात आले असून चौकशीनींतर िैद्राबाद 
अनतयात चौकशी कायदा, १९५२ अन्वये वक्ि मींडळाच्या जममनीवर झालेले 
अनतिमि ि्ववण्याबाबत कायषवािी सुरु करण्यात येईल, असे श्जल्िाधधकारी, 
बीड याींनी सादर केलेल्या अिवालामध्ये नमूद केले आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

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



28 

विदभायिील १९६ महाविद्यालये बांद िरण्याबाबि 

(३०) * ३१३४३ श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सुतनल 
िटिरे, श्री.खिाजा बेग, अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय उच् च ि िां्रश 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ववदभाषतील १९६ मिाववद्यालये बींद करण्याचा ननिषय शासनाने मािे मे, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरयायान घेतला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, त्याींची ्ोडक्यात कारिे काय आिेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन ववद्यार्थयांचे शकै्षणिक 
नुकसान िोऊ नये याकररता कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आिे. 
(२) ववद्या्ी सींख्येचा अभाव तसेच मिाववद्यालयाींनी सींलश्ग्नकरि न 
केल्यामुळे, सींबींधधत मिाववद्यालये बींद करण्याची कायषवािी सुरू आिे. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
पालघर जजल््यािील विद्या्ी शाळा प्रिेशापासून िांधचि रादहल्याबाबि 

  

(३१) * ३२३२० श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर श्जल्ियातील खाजगी शाळाींनी आपल्या क्षमतेपेक्षा १४ िजार 
ववद्यार्थयांना िवेश हदल्यानींतरिी साडसेिा िजार ववद्या्ी नववीच्या िवेशापासून 
वींधचत राहिले असल्याचे मािे जनू, २०१७ मध्ये वा त्यादरयायान ननदशषनास आले 
असून यापैकी अधधक ववद्या्ी ग्रामीि आहदवासी भागातील असल्याने सदर 
ववद्यार्थयांना मशक्षि सोडावे लागत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, अधधकाधधक ववद्यार्थयांना नववीमध्ये िवेश देण्याबाबतचे पत्र 
श्जल्िा पररर्देने सवष शाळाींना हदले असून मयाषदेपलीकड े ववद्यार्थयांना सामावून 
घेता येिार नसल्याने खाजगी शाळाींनी िवेश बींद केल्याचे आढळून आले आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, श्जल्िा पररर्द शाळाींमध्ये नववी व दिावी इयत्ता सुरु करण्याचा 
ननिषय शासनाने न घेतल्याने सदर ववद्या्ी खाजगी शाळाींमध्ये जात आिेत, िे 
िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन पालघर श्जल््यातील 
नववीचे ववद्या्ी िवेशापासून वींधचत रािू नये याबाबत तसेच ग्रामीि आहदवासी 
बिुल भागातील ववद्यार्थयानंा पररपूिष मशक्षि घेण्याकररता कोिती कायषवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) श्ज.प. शाळेतील इ. ८ वी उत्तीिष झालेल्या ववद्यार्थयांचा 
इ. ९ वी मध्ये िवेशाचा िश्न ननमाषि झाला आिे. 
(२) िोय. 
(३), (४) व (५) श्जल्िा पररर्द शाळाींना इ. ९ वी चा वगष सुरू करण्याबाबतचा 
िसताव शासनाच्या ववचाराधीन आिे. 

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

राज्यािील िाजगी शाळेिील ग्रां्पालाांना पदिीधर िेिनशे्रणी देण्याबाबि 
  

(३२) * ३१३७५ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.शमिेश भाांगडडया : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खाजगी शाळातील ग्री्ं पाल याींना पदवीधर वेतनशे्रिी देण्याबाबत 
मा.उच्च न्यायालयाच्या नतन्िी खींडपीठाींनी सुमारे ३०० पेक्षा अधधक ननकाल 
ग्रीं्पालाच्या बाजनेु देण्यात येवनूिी अद्याप पदवीधर वेतनशे्रिीपासून ग्रीं्पाल 
वींधचत असल्याने याबाबत मिाराषर राज्य मशक्षि पररर्द, पालघर याींनी      
मा.मुख्यमींत्री व मा.शालेय मशक्षि मींत्री याींना हदनाींक २८ िेब्रुवारी, २०१७ रोजी 
वा त्यासुमारास ननवेदन देवनूिी ग्रीं्पालाच्या मागण्या मान्य केल्या नसल्याचे 
ननदशषनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर ग्री्ं पालाींना पदवीधर 
वेतनशे्रिी लागू करण्याबाबत कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आिे. 
  बी.एड. पदवीधर मशक्षकाींिमािे पदवीधर ग्रीं्पालाींना वेतनशे्रिी 
देण्याबाबतची मागिी मिाराषर राज्य मशक्षि पररर्देने हदनाींक १८/०१/२०१७ च्या 
ननवेदनाद्वारे अध्यक्ष, राज्य वेतन सुधारिा सममती व शासनाकड ेकेली आिे. 
(२) यािकरिी शासनाने पदवीधर ग्रीं्पालाींना अनुजे्ञय वेतनशे्रिीबाबत हदनाींक  
१४ जून, २०१६ च्या पररपत्रकान्वये सववसतर व सुसपष् सूचना हदलेल्या आिेत. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
षांढा नागना् (जज.दहांगोली) ये्े स्िस्ि धान्य दिुानािील  

गव्हाची पोिी घराि आढळल्याबाबि 

 (३३) * ३२२९० श्री.रामराि िडिुिे : सन्माननीय अन् न ि नागरी पुरिठा आणण 
ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औींढा नागना् (श्ज.हिींगोली) ये्े एका नवीन बाींधकाम केलेल्या घरामध्ये ९२ 
सवसत धान्य दकुानातील गव्िाची पोती हदनाींक ५ मे, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशषनास आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायषवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) िोय. 
(२) पोलीस उपननररक्षक, औींढा नागना् व पोलीस ननररक्षक, उप ववभागीय 
पोलीस अधधकारी कायाषलय ग्रामीि हिींगोली याींच्या सोबत श्रीमती रतन सींभाराव 
पोले, रासत भाव दकुानदार, अहिल्यानगर, रा.औींढा, नागना् याींचे घरातील 
खोल्याींची पाििी केली असता एका खोलीत ९२ कटे्ट गिू आढळुन आले. तसेच 
त्याींच्या रासत भाव दकुानाची पाििी केली असता त्यामध्ये ५७ कटे्ट गिू मशल्लक 
असल्याचे आढळून आले. दोन्िी जागेचा पींचनामा करण्यात येऊन जागेवर एकूि 
१४९ कटे्ट गिू याििजेच ७४.५० श्क्वीं्ल गिू मशल्लक आढळून आला. पोलीस 
उपननररक्षक याींनी श्रीमती रतन सींभाराव पोले व त्यास पयाषयी व्यवस्ा असलेले 
श्रीमती सींगीता मुळे या दोन्िी दकुानाचे अमभलेखे जप्त त केले व रासत भाव 
दकुानदार याींचा मुलगा श्री.मारोतराव सींभाराव पोले याींचेववरुध्द औींढा ना. पोलीस 
स्ेशन ये्े गुन्िा दाखल करण्यात आला आिे. 
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  सौ.रतन सींभाराव पोले, रासत भाव दकुानदार, औींढा ना, ता.औींढा 
याींच्या रासत भाव दकुानाचा परवाना श्जल्िा पुरवठा अधधकारी, हिींगोली याींच्या 
हदनाींक २७/०६/२०१७ च्या आदेशान्वये ननलींत्रबत करण्यात येऊन १०० ्क्के 
अनामत जप्त त करण्यात आली आिे. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
मुांबई विद्यापीठाच्या उत्िरपब्रशिा िपासण्याचे िाम ऑनलाईन िरण्याबाबि 

 

 (३४) * ३१३८५ श्री.नारायण राणे, श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 
िटिरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.अतनल 
परब, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.जगन्ना् शशांदे, श्री.जनादयन चाांदरूिर : सन्माननीय 
उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या िलींत्रबत ननकालाींवर उपाययोजना याििनू कुलगुरु 
डॉ.सींजय देशमुख याींनी एविलपासून उत्तरपत्रत्रका तपासण्याचे काम ऑनलाईन 
करण्याचा ननिषय घेतला असून, ऑनलाईन िक्रियेसाठी मागववण्यात आलेल्या 
ननववदा िक्रियेला आवश्यक िनतसाद ममळाला नसल्याने मुींबई ववद्यापीठात 
ऑनलाईन असेसमें् अभावी मुल्याींकनाचे काम ्ाींबले असल्याने दोन लाखािून 
अधधक उत्तरपत्रत्रका पडून असल्याचे मािे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरयायान 
ननदशषनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, ऑनलाईन उत्तरपत्रत्रका तपासिीकररता (ऑन-सिीन माक्रकष ग 
ओएसएम) ताींत्रत्रक सािाय्य पुरवविा-या कीं पनीची ननयुक्ती झाली नसताींना 
त्यासाठीचे िमशक्षि देण्यास मुींबई ववद्यापीठाने सुरुवात केली मात्र िमशक्षि 
कें द्रावर पुरेसे सींगिक क्रकीं वा इीं्रने् सुववधा उपलब्ध नसुन मशक्षकाींच्या ताींत्रत्रक 
सवरुपाच्या शींकाचे ववद्यापीठाकडून ननरसन िोत नसल्याने हदनाींक २४ ते २८ 
एविल, २०१७ या कालावधीत झालेल्या पाच हदवसाच्या िमशक्षिामधनु काय 
ननषपन्न िोिार असा िश्न अध्यापकाींना पडला आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, चचषगे्पासून मसींधुदगुषपयतंच्या जवळपास ५० कें द्रावर १२ 
िजाराींिून अधधक अध्यापकाींना िे िमशक्षि देण्यात येत आिे वासतववक 
अमभयाींत्रत्रकी अध्यापकाींना ऑनलाईन उत्तरपत्रत्रका मूल्याींकन करताींना अनेक 
अडचिी येत असल्याने त्याींनी याबाबत ववरोध दशषववला आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
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(४) असल्यास, मािे माचष-एविल, २०१७ च्या पहिल्या सत्रामध्ये आयोश्जत 
करण्यात आलेल्या सवष ववद्या शाखाींच्या ववववध ४०६ परीक्षाींच्या २२ लाख 
उत्तरपत्रत्रकाींचे सींगिकीय मुल्याींकन करण्याचा ननिषय घेण्यात आला असून 
त्यासाठी मेरी्रॅक या ताींत्रत्रक सिकायष पुरवविा-या कीं पनीची ननवड केल्यानींतर 
मािे मे, २०१७ अखेरपयतं २२ लाख उत्तरपत्रत्रकाींपैकी केवळ ५० िजार 
उत्तरपत्रत्रकाींचेच मुल्याींकन िोऊ शकले असून मािे जुलै, २०१७ अखेरपयतं 
पररक्षाींचे ननकाल लागिे अशक्य असल्याची श्स्ती ननमाषि झाली आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन ववद्यार्थयांच्या 
अ्यासावर पररिाम तसेच ववद्यार्थयांचे नकुसान िोवू नये यासाठी सदर 
ननिषयाचा िेरववचार करण्याबाबत कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) िे खरे आिे. 
(२) अींशत: खरे आिे.  
  या साठी मुींबई ववद्यापीठाींतगषत सुमारे ११,००० मशक्षकाींना िमशक्षक्षत 
करण्यात आले असून त्याकररता ववद्यापीठाने इीं्रने् सुववधेसि पुरेसे सींगिक 
उपलब्ध करुन हदले िोते. 
(३) अींशत: खरे आिे. 

परींत ुसदर अडीअडचिी दरू करण्याचा ियत्न करण्यात येत आिे. 
(४) आजममतीस एकूि ४७७ परीक्षाींच्या ननकालापकैी १०६ परीक्षाींचे ननकाल 
ववद्यापीठाने जािीर केले आिेत. ववद्यापीठाकडून िाप्त त माहितीनुसार        
हद. २४/०७/२०१७ अखेर १७.६८ लाख उत्तरपत्रत्रकाींपकैी ११.२६ लाख उत्तरपत्रत्रका 
तपासून झाल्या आिेत आणि २.८३ लाख उत्तरपत्रत्रकाींच्या मॉडरेशनचे काम पूिष 
झालेले आिे. 
(५) शासनाने मुींबई ववद्यापीठाचे ननकाल लवकरात लवकर लावण्यासाठी      
हद. ०६/०७/२०१७ रोजी मुींबई ववद्यापीठाने स्ापन केलेल्या वॉररुम ये्े उपश्स्त 
रािून दैनींहदन देखरेख ठेऊन समन्वय करण्यासाठी ववभागीय सिसींचालक (उच्च 
मशक्षि), कोकि ववभाग याींची ननयकु्ती केली आिे. 
(६) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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पाांड ेमहाल (जज.भांडारा) िास्िचूी विक्री िेल्याबाबि 
  

(३५) * ३२९४६ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय साांस् िृतिि िायय मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पाींड े मिाल (श्ज.भींडारा) इनतिासकालीन वासतूची शासकीय सींकेतस्ळावर 
ऐनतिामसक क्रकल्ला याििनू नोंद असून त्यास पुरातत्व वासतचुा दजाष असताींना 
त्याची वविी करण्यात आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, पाींड े मिाल वविीची रश्जसरी रद्द करावी या मागिीसाठी 
शिरातील सवषपक्षक्षय सींघ्ना व सामाश्जक सींस्ा याींनी मा.मुख्यमींत्री मिोदयाींना 
मािे जनू, २०१७ मध्ये वा त्यादरयायान लेखी ननवेदन पाठववले आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन उक्त ननवेदनाच्या 
अनरु्ींगाने वासतू खरेदीदार व वविीदाराींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) िे खरे नािी. सदर वासतु राज्य सींरक्षक्षत समारक नािी. 
(२) िोय. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

लेन्सचा अत्यािश्यि षषधाांच्या राष्ट्रीय यादीि समािेश िरण्याबाबि 

 (३६) * ३२९५० श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मोतीत्रबींद ू व तत्सम शसत्रक्रियेसाठी वापरल्या जािाऱ् या ववववध 
कीं पनीच्या लेन्सद्वारे रुग्िालयाकडून रुग्िाींची िसविकू सुरु असल्याचे 
ननदशषनास आले असून या िकरिी अन्न व और्ध िशासनाने ववववध 
रुग्िालयाची तपासिी करुन त्याबाबतचा अिवाल राषरीय और्ध क्रकीं मत 
िाधधकरिाला मािे जनू, २०१७ मध्ये वा त्यादरयायान पाठववला आिे, िे खरे आिे 
काय, 
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(२) तसेच लेन्सच्या वगषवारीचा अत्यावश्यक और्धाींच्या राषरीय यादीत समावेश 
करावा अशी मागिी अन्न व और्ध िशासनाने केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायषवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) अन्न व और्ध िशासनाने मोतीत्रबींद ु वा तत्सम 
शसत्रक्रियेसाठी वापरल्या जािाऱ् या ववववध कीं पनीच्या इन्राॲक्युलर लेन्स 
क्रकीं मतीबाबत चौकशी केली असता कुठेिी MRP पेक्षा जासत क्रकीं मत आकारल्याचे 
आढळून आलेले नािी. 
 त्ावप रूग्िालयास व पुरवठादाराींना आकारण्यात येिाऱ् या क्रकीं मती 
MRP पेक्षा खपू कमी असल्याचे आढळले. रूग्िालयास व पुरवठादाराींना 
आकारण्यात येिाऱ् या क्रकीं मती व MRP मध्ये २०० ते ३०० ्क्के तिावत 
आढळली.  
 इन्राॲक्युलर लेन्सच्या क्रकीं मतीवर ननयींत्रि आिण्यासाठी इन्राॲक्युलर 
लेन्सचा समावेश अत्यावश्यक और्धाींच्या राषरीय यादीत करण्याबाबत राषरीय 
और्ध क्रकीं मत ननयींत्रि िाधधकरि, नवी हदल्ली याींना अन्न व और्ध 
िशासनाकडून हदनाींक ०५/०६/२०१७ च्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आिे. 
(२) िे खरे आिे. 
(३) इन्राॲक्युलर लेन्सच्या क्रकीं मतीवर ननयींत्रि आिण्यासाठी इन्राॲक्युलर 
लेन्सचा समावेश अत्यावश्यक और्धाींच्या राषरीय यादीत करण्याबाबत राषरीय 
और्ध क्रकीं मत ननयींत्रि िाधधकरि, नवी हदल्ली याींना अन्न व और्ध 
िशासनाकडून हदनाींक ०५/०७/२०१७ च्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी.  

----------------- 
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उमराळे (िा.िसई) ये्ील िाजगी अनदुातनि शाळेच्या व्यिस््ापिाांनी  
ददशाभूल ि फसिणिू िेल्याबाबि 

  

(३७) * ३२६५५ श्री.अशोि ऊफय  भाई जगिाप : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मशक्षि िक्क कायदयानसुार नमुना-दोन िमािपत्राचे नूतनीकरि करण्यासाठी 
ग्मशक्षि अधधकारी, वसई याींचे कायाषलयात दाखल केलेला िसताव मागे 
घेण्याबाबत उमराळे (ता.वसई) ये्ील खाजगी अनदुाननत शाळेच्या 
व्यवस्ापकाींनी हदनाींक २६ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास मशक्षिाधधकारी 
(िा्.) श्जल्िा पररर्द, पालघर याींच्याकड ेननवेदन हदले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर शाळेतील ववद्यार्थयाचंी प्सींख्या खपू कमी असून मशक्षकाींचे 
वेतन, शालेय पोर्ि आिार व वेतनेतर अनुदान यासाठी दरवर्ी २० लाख 
रुपयाींिून जासत रक्कम शासनाला खचष करावी लागत असून सदर 
नूतनीकरिाच्या िसतावासोबत अनेक खो्ी व बनाव् कागदपत्र े दाखल करुन, 
शासनाची िसविकू व हदशाभुल केल्याचे सदर ननवेदन व त्यासोबतच्या 
कागदपत्रावरुन मसध्द िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन शाळेच्या 
व्यवस्ापकाींनी हदनाींक २६ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी हदलेले ननवेदन मान्य 
करण्याबाबत व शाळेतील १४ ववद्यार्थयाचें स्लाींतर/समायोजन जवळच्या 
उमराळे/सोपारे ये्ील श्जल्िा पररर्द शाळेत करण्याबाबत कायषवािी करुन दोर्ी 
अधधका-याींववरुध्द कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आिे. 
(२) अींशत: खरे आिे. 
(३) व (४) या सींदभाषत मशक्षिाधधकारी (िा्ममक) पालघर याींच्याकडून अिवाल 
िाप्त त झाल्यावर पढुील कायषवािी करण्याचे ियोश्जत आिे. 

----------------- 
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बडा पोिरण (िा.डहाण,ू जज.पालघर) ये्ील नळ पाणीपुरिठा  
योजनेचे िाम पुणय िरण्याबाबि 

  

(३८) * ३२७४७ श्री.जगन्ना् शशांदे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २२३६३ ला ददनाांि 
२१ जुलै, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि: सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बडा पोखरि (ता.डिाि,ू श्ज.पालघर) पश्श्चम क्रकनारपट्टीवरील २९ गावे व ४ 
पाडयाींना पािीपुरवठा करिाऱ् या नळ पािीपुरवठा योजनेच्या नतुनीकरिासाठी 
रूपये ४३ को्ी मींजूर झाल्यानींतर काम सुरू िोवनू १० वरे् झाली तरीिी गावाींना 
पािी ममळत नसल्याने ग्रामस्ाींना पािी ी्ंचाईस सामोरे जावे लागत आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेच्या दरुूसतीचे काम मागील १० वर्ाषपासून िलींत्रबत 
असण्याची सवषसाधारि कारिे काय आिेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायषवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 

  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िे खरे नािी, 
  रुपये ४३.२८ को्ी ढोबळ क्रकीं मतच्या बडा पोखरि पािीपुरवठा योजनेस 
हदनाींक १४/११/२०१३ रोजीच्या शासन ननिषयाद्वारे िशासकीय मींजुरी िाप्त त झाली 
असून, हदनाींक ५/३/२०१४ रोजी कायाषदेश देण्यात आले आिे. योजनेतील 
समाववष् ३३ गावाींपकैी २९ गावाींना चाचिी सवरुपात पािीपुरवठा सुरु करण्यात 
आलेला असून उवषररत कामे िगतीप्ावर आिेत. 
(२) िश्न उद्् ावत नािी.   
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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राज्यािील िां्रशतनिेिन ि अशभयाांब्रशिी सांस््ामधील िाांब्रशि  
उपिरणे ि सांगणि िालबा्य झाल्याबाबि 

  

(३९) * ३२१८१ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय उच् च ि िां्रश 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात तींत्रमशक्षि ववभागामािष त तींत्रननकेतन व अमभयाींत्रत्रकी सींस्ा 
चालववल्या जात असून सदर सींस्ेत मागील २० वर्ाषपवूीची ताींत्रत्रक उपकरिे व 
सींगिके असून ती कालबािय झाली आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, कालबािय झालेल्या उपकरिाींवर ववद्यार्थयानंा मशक्षि हदले जात 
असल्याने ववद्या्ी व अध्यापकाींना अनेक अडचिी येत आिेत, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर उपकरिे बदलून 
अद्यावत उपकरिे घेण्यासाठी कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
श्री. विनोद िािड े: (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) सींस्ाींची उपकरिाींची मागिी व ननधीची उपलब्धता ववचारात घेऊन िनतवर्ी 
सवष सींस्ाींकरीता उपकरिे खरेदी करण्यास मान्यता हदली जाते. चालु आध्षक 
वर्ाषत ४१९४ इतके सींगिक खरेदी करण्यास मींजूरी देण्याची कायषवािी सुरु आिे.  
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

राज्याि अनेि पीएच.डी. प्रबांध बोगस असल्याबाबि 
 (४०) * ३१०८३ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरशसांह पांडडि, अॅड.तनरांजन डाििरे, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय उच् च ि 
िां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अध्याषिून अधधक पीएच.डी. िबींध बोगस असल्याचे वक्तव्य पुिे 
ये्ील एका कायषिमात मा. उच्च व तींत्र मशक्षि मींत्री याींनी मािे मे, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरयायान केले तसेच मोिनदास पै सममतीच्या अिवालानुसार राज्यातील 
पीएच.डी. पकैी १.३ ्क्के िबींधाींचे सींदभष (साय्ेशन) वापरले जातात असेिी   
मा. उच्च व तींत्र मशक्षि मींत्री याींच्या ननदशषनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, बोगस पीएच.डी. िबींधावर ननयींत्रि ठेवण्याकररता पीएच.डी 
िवेशासाठी ने्-से् अननवायष करण्याचे शासनाच्या ववचाराधीन आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार बोगस पीएच.डी. पदव्या देण्यास जबाबदार 
अधधकाऱ्याींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े : (१) राज्यात अध्याषिून अधधक पीएच.डी. िबींध बोगस 
असल्याचे वक्तव्य पुिे ये्ील एका कायषिमात केले िे खरे नािी.  
 त्ावप, मोिनदास पै सममतीचा अिवाल माझ्या ननदशषनास आिण्यात 
आला िे खरे आिे. 
(२) ववद्यापीठ अनदुान आयोगाच्या मागषदशषक तत्वाींनसुार कायषवािी करण्यात 
येते. 
(३) ररसचष कशा िकारे सरें्ननींग करता येईल याबाबत मशक्षि तज्ञाींशी 
ववचारववननयम करण्यात आला असून याबाबतचे धोरि लवकरच ठरववण्यात 
येईल.  
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

 

उत्िम गल्िा मेटॅशलि िां पनीने (जज.िधाय) पयायिरणाच्या 
 तनयमाांचे उल् लांघन िेल्याबाबि 

  

(४१) * ३३९४६ श्री.रामहरी रुपनिर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १४९९२ ला ददनाांि 
१५ माचय, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि: सन्माननीय पयायिरण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उत्तम गल्वा मे्ॅमलक कारखान्याववरुध्द आवश्यक ती कायषवािी अद्याप पूिष 
झालेली नसल्याचे मािे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरयायान ननदशषनास आले आिे, िे 
खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, सदर कीं पनीच्या मागील बाजूस साठविकू करण्यात आलेल्या 
सलॅगची शासत्रोक्त पध्दतीने कालबध्द कायषिमाींतगषत ववल्िेवा् लावण्यात आली 
असून दवुर्त घ्काींचे उत्सजषन िोिार नािी अशा सींमतीपत्राच्या अ्ी व 
शतीनुसार िवा व जल िदरू्ि ननयींत्रि सयींत्रिा िभावी पध्दतीने चालववण्यात 
येत नसून औदयोधगक साींडपािी सयींत्रिाची दरुुसती व पनुबाधंिी करण्याबाबत 
सदर कारखान्याने कालबध्द कायषिम सादर न केल्याने त्याची पतूषता केली नािी, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने उक्त कारखान्याची पाििी करुन 
कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  

श्री. रामदास िदम : (१) िे खरे नािी. 
श्जल्िाधधकारी, वधाष व मिाराषर िदरू्ि ननयींत्रि मींडळाकडून कायषवािी 

करण्यात आलेली आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

-----------------  
 राज्यािील प्रा्शमि, मा्यशमि शाळेि समुपदेशिाची तनयकु्िी िरण्याबाबि 

 (४२) * ३२२०८ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ववद्यार्थयांचे मानमसक सवास् ह्कववण्यासाठी िा्ममक, माध्यममक 
शाळेत समुपदेशकाची ननयकु्ती करण्याची मागिी मशक्षक भारतीने केली आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायषवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े : (१) अशा िकारची मागिी केल्याचे अद्याप ननदशषनास 
आलेले नािी. 
(२) व (३) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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वप ांपळगाांि (जज.नाशशि) ये्े पुणे विद्यापीठाच्या एफ.िाय.बी.एस.सी.च्या 
उत्िरपब्रशिा रद्दीि सापडल्याबाबि 

  

(४३) * ३१६५० श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल िटिरे, आकिय .अनांि गाडगीळ, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.शमिेश भाांगडडया, श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साववत्रीबाई िुले पुिे ववद्यापीठ (पुिे) या राषरीय मानाींक्रकत ववद्यापीठाच्या 
एि.वाय.बी.एस.सी.च्या उत्तरपत्रत्रका वपींपळगाींव (श्ज.नामशक) ये्े रद्दीत 
सापडल्याचे मािे एविल, २०१७ मध्ये वा त्यादरयायान ननदशषनास आले, िे खरे 
आिे काय, 
(२) तसेच मिाववद्यालयामािष त ि्म वर्ाषच्या मॅ्ेमॅह्क्सच्या उत्तरपत्रत्रका न 
तपासताच गुि देण्यात आल्याचे ननदशषनास आल्याने ववद्यापीठ व 
मिाववद्यालयातील परीक्षा ववभागावर िश्नधचन्ि ननमाषि झाले आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार ववद्यार्थयाचें शैक्षणिक नकुसान रोखण्याकररता 
दोर्ी आढळून येिा-या सींबींधधताींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) नािी, िे खरे नािी. 
(३) िोय, कुलगुरु, साववत्रीबाई िुले पुिे ववद्यापीठ, पिेु याींनी डॉ. गजानन 
खरा्े याींच्या अध्यक्षतेखाली सत्यशोधन सममती ननयुक्त केली िोती. सत्यशोधन 
सममतीने सखोल चौकशी करुन कुलगुरु याींना हदनाींक ०७ जुलै, २०१७ रोजी 
अिवाल सादर केला आिे. सममतीचा अिवाल कुलगुरुींनी श्सवकारला असून दोर्ीींवर 
पुढील कायषवािी करण्यासाठी हदनाींक ०८/०७/२०१७ रोजी मिाववद्यालयाच्या 
व्यवस्ापनास कळववले आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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मराठिाडयािील प्रा्शमि ि मा्यशमि शाळाांच्या  
सांचमान्यिेिील चिुा दरुुस्ि िरण् याबाबि 

  

(४४) * ३२४३४ श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाडयातील िा्ममक व माध्यममक शाळाींच्या सींचमान्यतेत चुका 
झाल्याचे मािे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरयायान ननदशषनास आले, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरिी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तद्नुसार सींचमान्यतेतील चुका दरुुसत करण्याबाबत कोिती 
कायषवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आिे. 
(२) मशक्षि सींचालनालय (िा्ममक/माध्यममक व उच्च माध्यममक) याींच्या 
सतरावर मशत्रबराींचे आयोजन करुन सींच मान्यता दरुुसत करण्यात आल्या असून 
कािी िाप्त त िसतावाींच्या छाननीचे काम सुरु आिे. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
परभणी ये्ील धान्य गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबि 

  

(४५) * ३३८४२ श्री.अब्दलु्लािान दरुायणी : सन्माननीय अन् न ि नागरी पुरिठा 
आणण ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभिी ये्ील धान्य गैरव्यविारा िकरिी आरोपीींना अ्क करण्याबाबत व 
ननलींबनाबाबत झालेल्या हदरींगाईची चौकशी करण्याचे आश्वासन मा.अन्न व 
नागरी पुरवठा मींत्री याींनी मािे माचष, २०१७ मध्ये वा त्यादरयायान हदले िोते, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मींत्री मिोदयाींनी हदलेल् या आश्वासनािमािे उक्त िकरिाची 
पुनषचौकशी व दोर्ी तत्कालीन श्जल्िा पुरवठा अधधकारी याींचे ननलींबन व अ्क 
करण्याबाबत कारवाई करावी अशी मागिी परभिी ये्ील सामाश्जक 
कायषकत्याींनी मुख्य सधचव, मुींबई याींच्याकड ेकेली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन वरील दोन्िी िकरिी 
सवष दोर्ी अधधकाऱ्याींना अ्क व ननलींबन करण्याबाबत कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) परभिी ये्ील धान्य गैरव्यविारा िकरिी चौकशी 
करण्याचे आश्वासन मा.अन्न, नागरी पुरवठा व ग्रािक सींरक्षि मींत्री याींनी सन 
२०१७ च्या अ्षसींकल्पीय अधधवेशनात हदले आिे. 
(२) श्री. बालाजी काळे पा्ील, सामाश्जक कायषकताष, परभिी याींनी तत्कालीन 
श्जल्िा पुरवठा अधधकारी याींचे ननलींबन व अ्क करण्याची मागिी हदनाींक 
५/७/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये मा.मुख्य सधचव, मींत्रालय, मुींबई याींच्याकड े केली 
आिे. 
(३) व (४) सदर िकरिात हदनाींक १३/८/२०१६ रोजी गु.र.नीं. ३०५/१६ अन्वये 
गुन्िा दाखल करण्यात आला असून श्री. हदलीप कच्छवे, श्जल्िा पुरवठा 
अधधकारी, परभिी, श्री. सींतोर् रुईकर, तिमसलदार, परभिी, श्री. मस.बी. पाींचाळ, 
नायब तिमसलदार (पुरवठा) परभिी, श्री. अननल आींबेराव, गोदामपाल परभिी 
याींना ननलींत्रबत करण् यात आले आिे. उपरोक्त अधधकारी/कमषचारी याींच्यावर 
ववभागीय चौकशी िसताववत करण्यात आलेली आिे. सदर िकरिाचा पढुील 
तपास सुरु आिे. 

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

िणी (जज.यििमाळ) ये्ील िधाय नदीचे पा्रश विषारी झाल्याबाबि 

(४६) * ३४१३७ श्री.सुभाष झाांबड, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय पयायिरण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) विी (श्ज.यवतमाळ) ये्ील वधाष नदीच्या नतरावर मातीचे हढगारे उभे केले 
असून खािीतनू ननघिारे रसायनयकु्त पािी नदीच्या पात्रात सोडल्यामुळे नदीचे 
पात्र ववर्ारी झाल्याचे ननदशषनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, नदीपात्रापासून ३०० मी्र लाींब अींतरावर िे मातीचे हढगारे ्ाकिे 
गरजेचे असताींना ननयमाचे उल्लींघन केले जात असल्याचेिी ननदशषनास आले, िे 
िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायषवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
राज्याि िूर डाळीच्या किां मिीिर तनयां्रशण ठेिण्याबाबि 

  

(४७) * ३१५४४ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २३५४० 
ला ददनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि: सन्माननीय 
अन् न ि नागरी पुरिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) तूर डाळीच्या दराचे ननयींत्रि करण्याबाबत शासनाने तयार केलेल्या 
कायद्याच्या मसुद्यास कें द्र शासनाने मान्यता हदली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच कें द्र शासनाने सदर कायद्याच्या मसुद्यास मान्यता हदली नसल्यास 
कें द्र शासनाने त्यावर काय अमभिाय हदले आिेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर कायद्याच्या 
मसुद्यास कें द्र शासनाची मान्यता ममळण्याबाबत कोिती कायषवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) िे खरे नािी. 
(२) व (३) राज्य शासनाने डाळीींसाठी दर ननयींत्रक कायद्याचे िारुप तयार केले 
असून, हदनाींक ०१/१२/२०१६ च्या पत्रान्वये कें द्र शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर 
केले आिे. त्यास अनुसरुन कें द्र शासनाने अनतररक्त माहिती माधगतली आिे. 
त्याअनुर्ींगाने सींबींधधत ववभागाींकडून माहिती मागववण्यात आली असून, माहिती 
अद्याप अिाप्त त आिे. सदरची माहिती उपलब्ध झाल्यानींतर कें द्र शासनास सादर 
करण्यात येईल.  
(४) िश्नच उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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सन २०१५-१६ च्या सांच मान्यिेम्ये ्रशटुी आढळल्याबाबि 
  

(४८) * ३३०९३ डॉ.सुधीर िाांबे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१५-१६ या वर्ाषच्या सींच मान्यतेमध्ये असींख्य त्रु् ी असल्याने या त्रु् ी 
दरुुसतीचे िसताव मशक्षि आयकु्त, पुिे याींच्या कायाषलयाकड े मागील          
४ महिन्यापासून िलींत्रबत आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन िसताव दरुुसती करुन सींच 
मान्यता ममळण्यासाठी कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) िे खरे नािी. 
(२) मशक्षि सींचालनालय (िा्ममक / माध्यममक व उच्च माध्यममक) याींच्या 
सतरावर मशत्रबराचे आयोजन करुन सींचमान्यता दरुुसत करण्यात आले असून 
कािी िाप्त त िसतावाींच्या छाननीचे काम सुरु आिे. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
नाशशि ये्े स्ििां्रश कफल्म ॲण्ड टेशलजव्हजन विद्यापीठ उभारण्याबाबि 

  

(४९) * ३१३३३ डॉ.अपिूय दहरे : ददनाांि ३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी क्रमाांि ५ मधील 
प्रश्न क्रमाांि १८२२३ ला ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि: सन्माननीय साांस् िृतिि 
िायय मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात धचत्रप् ननममषतीला िोत्सािन देण्यासाठी सवतींत्र धचत्रप् ववद्यापीठ 
उभारण्याचा ननिषय मिामींडळाच्या सींचालक मींडळाने घेतला असून धचत्रप् 
ननममषतीसाठी लागिाऱ्या व शासनाच्या ववववध ववभागाींकडून आवश्यक असिाऱ्या 
परवानग्या एकाच हठकािी िाप्त त व्िाव्यात, या उद्देशाने एक णखडकी योजनेची 
िगतीप्ावर असलेली कायषवािी पूिष झाली नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, धचत्रप् ववद्यापीठ व एक णखडकी योजनेबाबतची कायषवािी 
केव्िापयतं पूिष िोिे अपेक्षक्षत आिे, 
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(३) तसेच नामशक ये्े भारतीय धचत्रप्सषृ्ीचे जनक दादासािेब िाळके याींचे 
असलेले जन्मस्ान, तसेच गोरेगाींवच्या धतीवर नामशक ये्े दादासािेब िाळके 
धचत्रप्सषृ्ी ननमाषि करण्याचा शासनाने घेतलेला ननिषय, या पाश्वषभुमीवर 
नामशक ये्े सवतींत्र क्रिल्म ॲण्ड ्ेमलश्व्िजन ववद्यापीठ उभारण्यात यावे, अशी 
मागिी कलािेमीकडून करण्यात येत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन उक्त मागिीच्या 
अनरु्ींगाने कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) व (२) िोय. 

मिाराषर धचत्रप्, रींगभूमी आणि साींसकृनतक ववकास मिामींडळाच्या 
सींचालक मींडळाच्या बठैकीत, राज्य शासनाचा धचत्रप् ववद्यापीठ स्ापन 
करण्याचा ननिषय घेण्यात आला आिे. सदर ववद्यापीठासाठी िसताववत करण्यात 
आलेली जागा अद्याप मिामींडळाच्या ताब्यात ममळालेली नािी. 
  धचत्रप् ननममषती, ह्.व्िी. मामलका जाहिरात प् इत्यादीींच्या 
धचत्रीकरिासाठी ननमाषत्याींना लागिाऱ्या सवष परवानग्या, ऑनलाईन पद्धतीने सात 
हदवसाींच्या आत एक णखडकी योजनेव्दारे परवानग्या देण्याबाबतच्या िसतावाबाबत 
सींबींधधत ववभागाींचे अमभिाय िाप्त त करण्याची कायषवािी करण्यात येत आिे. 
(३) व (४) धचत्रप्सषृ्ीसाठी िसताववत जमीन साींस कृनतक कायष ववभागाकड े
िसताींतरीत करण्यास मिसूल व वन ववभागास ववनींती करण्यात आली असून 
याबाबत त्या ववभागाकडून जमीन िसताींतरीत करण्याबाबतचा िसताव तपासण्यात 
येत आिे.  
  मिाराषर धचत्रप्, रींगभूमी आणि साींसकृनतक ववकास मिामींडळाकड े
नामशक ये्े सवतींत्र क्रिल्म ॲण्ड ्ेमलश्व्िजन ववद्यापीठ उभारण्याचा िसताव 
िाप्त त झालेला नािी. 
(५) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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राज्याि शशक्षि ि शशक्षिेिर िमयचा-याांना जुनी भविष्ट्य 
तनिायह तनधी योजना लागू िरण्याबाबि 

  

(५०) * ३३८१५ श्री.दत्िा्रशय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अतनल सोले : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २६८०६ ला ददनाांि २० माचय, २०१७ 
रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि: सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात हदनाींक १ नोव्िेंबर, २००५ पवूीच्या मान्यता िाप्त त खाजगी 
अनदुाननत िा्ममक, माध्यममक, उच्च माध्यममक व अध्यापक ववद्यालयातील 
मशक्षक व मशक्षकेतर कमषचाऱ्याींसाठी हदनाींक २० नोव्िेंबर, २०१० च्या ननिषयान्वये 
अींशदान ननवतृ्तीवेतन योजना लागू केली असून सदर योजनेच्या पवूीच्या 
कमषचाऱ्याींचे समावेश शासनाने पूिष केले नसल्याचे मािे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरयायान ननदशषनास आले, िे िी खरे आिे काय, 
(२) तसेच हदनाींक १ नोव्िेंबर, २००५ पवूीच्या ववना अनुदाननत व अींशतः 
अनदुाननत शाळेत सेवा करिाऱ् या मशक्षक व मशक्षकेतर कमषचाऱ् याींना जनुी भववषय 
ननवाषि ननधी योजना लागू करण्यासाठी सींबींधधत कमषचाऱ् याींनी मा.उच्च न्यायालय 
मुींबई, औरींगाबाद खींडपीठ व नागपूर खींडपीठ या हठकािी याधचका दाखल केल्या 
असून शासनाच्या ववरोधात आींदोलने, उपोर्िे केली आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालय याींनी याबाबत अींतररम आदेश देऊन सदर 
याधचकाकत्यांना जुन्या भववषय ननवाषि ननधीचे सवष लाभ देण्याबाबत आदेश हदले 
आिेत, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, सदर योजनेतील ४० ्क्के रक्कम वावर्षक (ऍन्युई्ी) खरेदी 
करण्यासाठी गुींतवविे अननवायष आिे, िे खरे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन उक्त योजना रद्द करुन 
जुनी भववषय ननवाषि ननधी योजना लागू करण्याबाबत कोिती कायषवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) हदनाींक १ नोव्िेंबर, २००५ रोजी क्रकीं वा त्यानींतर ननयुक्त 
झालेल्या मान्यता िाप्त त खाजगी अनदुाननत िा्ममक, माध्यममक, उच्च 
माध्यममक व अध्यापक ववद्यालयातील १००% अनुदाननत पदावरील मशक्षक व 
मशक्षकेतर कमषचाऱ्याींसाठी पररभावर्त अींशदान ननवतृ्तीवेतन योजना हदनाींक    
२९ नोव्िेंबर, २०१० च्या शासन ननिषयान्वये लागू करण्यात आली आिे. 
(२) िोय. 
(३) अींशत: खरे आिे. कािी िकरिात अींतररम आदेश हदले आिेत. त्ावप, उच्च 
न्यायालय, नागपूर खींडपीठाने रर् याधचका ि.३४५८/२०१२ मध्ये व उच्च 
न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठाने ६७५/२०१४ मध्ये हदनाींक २९/११/२०१० चा 
शासन ननिषय वैध ठरववला आिे. 
(४) िे खरे आिे. 
(५) िश्न उद्् ावत नािी. 
(६) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

राजापूर (जज.रत्नाधगरी) िालुक्याि पाणीपुरिठा योजना राबविण्याबाबि 
  

(५१) * ३२४४४ श्रीमिी हुस्नबानू िशलफे, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगिाप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३०२८९ ला ददनाांि 
२५ माचय, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राजापूर (श्ज.रत्नाधगरी) तालुक्यात पािीपुरवठयाच्या ववववध योजनाींसाठी 
मागील १० ते १५ वर्ाषत कोट्यवधी रुपयाींचा ननधी असतानािी तालुका ्ँकरमुक्त 
करण्याबाबत िशासन अपयशी ठरल्याचे मािे एविल, २०१७ मध्ये वा त्यादरयायान 
ननदशषनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदरील तालुक्यात धरि िकल्प जासत िमािात असतानािी 
केवळ ननयोजनाअभावी धरिालगतच असलेल्या गावाींना पाण्यासाठी भ्कीं ती 
करावी लागते, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन राजापूर तालुका 
्ँकरमुक्त करण्याबाबत कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िे खरे नािी. 
राजापूर तालुकासतरीय अिवालानुसार मािे जनू २०१७ अखेरपयतं राजापूर 

तालुक्यास पािी ी्ंचाई भासली नसल्याने तालुका ्ँकरमुक्त आिे. 
(२) िश्न उद्् ावत नािी. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

रायगड जजल्हयाि विविध िालुक्यािील पाणी टांचाईिर  
उपाययोजना िरण्याबाबि 

(५२) * ३२४९० श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.प्रविण दरेिर : 
सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
  

(१) अमलबाग (श्ज.रायगड) तालुक्यातील १२ गावे व ७१ वाड्या, मुरुड 
तालुक्यातील ३३ गावे व १२ वाड्या, उरि तालुक्यातील ८ वाड्या, पनवेल 
तालुक्यातील १७ गावे व ४४ वाड्या, कजषत तालुक्यातील ४४ गावे व ३६ वाड्या, 
खालापूर तालुक्यातील २६ गावे व ४० वाड्या, पेि तालुक्यातील ३९ गावे व १५४ 
वाड्या, श्रीवधषन तालुक्यातील १९ गावे व ८१ वाड्या, सुधागड तालुक्यातील १० 
गावे व ३० वाड्या, रोिा तालुक्यातील ८ गावे, यािसळा तालुक्यातील ७ गावे व 
२० वाड्या, मािगाव तालुक्यातील १६ गावे व ४० वाड्या, मिाड तालुक्यातील ३६ 
गावे व २२० वाड्या आणि पोलादपूर तालुक्यातील ४८ गावे व २७२ वाड्याींमध्ये 
मािे एविल, २०१७ मध्ये वा त्यादरयायान तीव्र पािी ी्ंचाईची समसया ननमाषि 
झाली िोती, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच श्रीवधषन (श्ज.रायगड) तालुक्यातील सींभाव्य ५१ गावे आणि ११२ 
ी्ंचाईग्रसत वाडयाींचा समावेश पािी कृती आराखडयात केला असतानािी 

नागलोली, धनगरमलई, हदघी कोंढेपींचतन पररसरातील महिला/मुले पाण्याकररता 
ॅ्ंकरमागे धावत आिेत, िे खरे आिे काय, 

(३) असल्यास, रायगड श्जल्िा िशासनाकडून तयार करण्यात आलेला पािी ी्ंचाई 
ननवारि आराखडा शासनाकड ेपाठववण्यात आला असून उक्त िकरिी शासनाने 
चौकशी करुन रायगड श्जल््यात ववववध तालुक्यातील पािी ी्ंचाईची समसया 
सोडववण्यासाठी कोिती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) रायगड श्जल््याच्या सन २०१६-२०१७ च्या सींभाव्य 
पािी ी्ंचाई कृती आराखडयात १५ तालुक्याींतील ३६७ गावे व ११०९ वाड्या अशा 
एकूि १४७६ गावे/वाड्याींचा समावेश करण्यात आला िोता. 
(२) िे खरे नािी.  
(३) रायगड श्जल््याच्या सन २०१६-१७ च्या सींभाव्य पािी ी्ंचाई कृती 
आराखडयानुसार रायगड श्जल््यात ग्रामपींचायती व ग् ववकास अधधकारी याींनी 
केलेल्या मागिीनुसार ३४ ्ँकरद्वारे ९० गावे व २९२ वाड्या अशा एकूि ३८२ 
गावे/वाडयाींमध्ये मािे एविल, २०१७ ते जनू, २०१७ पयतं पािीपुरवठा करण्यात 
आला आिे. तसेच २३ गावे व ८० वाडया अशा एकूि १०३ गाींवे/वाडयाींमध्ये 
ववींधन वविीरी घेण्यात आल्या आिेत. अशािकारे ी्ंचाई अींतगषत आवश्यक त्या 
उपाययोजना करुन रायगड श्जल्ियातील पािी ी्ंचाईग्रसत गाींवे/वाडया याींना 
वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला आिे.  
(४) िश्न उद्् ावत नािी.  

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

अजजि पिार ितनष्ट्ठ महाविद्यालय, बोररिली (मुांबई)  
याांच्याविरु्द िारिाई िरण्याबाबि 

  

(५३) * ३२७६० डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अश्जत पवार कननषठ मिाववद्यालय, बोररवली (मुींबई) याींनी अकरावीसाठी 
ऑिलाईन िवेश हदल्याने कारवाई झालेल्या मिाववद्यालयामध्ये ववद्यार्थयानंा 
अनधधकृत गुिपत्रत्रका देण्यात आल्याचे मािे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरयायान 
ननदशषनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच या मिाववद्यालयातील ववद्यार्थयांचा िाचायांकडून छळ सुरु 
असल्याबाबत पालकाींकडून शासनास तिारी िाप्त त झाल्या आिेत, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नुसार उक्त दोर्ी मिाववद्यालयाववरुध्द कोिती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ?  
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श्री. विनोद िािड े: (१) िे खरे आिे. 
(२) िी परत करण्यात यावी याबाबत ववद्यार्थयाकंडून तिारी िाप्त त झाल्या 
आिेत. 
(३) शैक्षणिक वर्ष २०१७-२०१८ पासून सदर कननषठ मिाववद्यालयाची मान्यता 
काढून ्ाकण्यात आली आिे व कननषठ मिाववद्यालयातील ववद्यार्थयाचें 
समायोजन करण्याबाबत सींस्ेस कळववण्यात आले आिे. सींस्ेने याववरुध्द 
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई ये्े याधचका दाखल केली असून िकरि न्यायिववषठ 
आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

राज्यािील विनाअनुदातनि अशभयाांब्रशिी महाविद्यालयािील िमयचाऱ्याांना  
सहाव्या िेिन आयोगाप्रमाणे िेिन देण्याबाबि 

  

(५४) * ३२७७९ श्री.धगरीशचांद्र व्यास : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २८७०३ ला ददनाांि 
२० माचय, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि: सन्माननीय उच् च ि िां्रश 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील ववनाअनदुाननत अमभयाींत्रत्रकी मिाववद्यालयातील मशक्षक   
कमषचा-याींना शासक्रकय व अनुदाननत मिाववद्यालयातील मशक्षक व कमषचा-याींना 
लागू करण्यात आलेल्या वेतन आयोगानुसार वेतन ममळत नसल्याचे मािे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरयायान ननदशषनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर वेतनातील तिावत 
दरू करण्याबाबत कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) िोय. 
(२) ववनाअनदुाननत अमभयाींत्रत्रकी मिाववद्यालयातील मशक्षक व कमषचा-याींना 
अणखल भारतीय तींत्रमशक्षि पररर्देने ववहित केलेल्या ननकर्ानुसार वेतन देण्याची 
सवषसवी जबाबदारी सींबींधधत सींस्ाींच्या व्यवस्ापनाची असून मशक्षक व    
कमषचा-याच्या वेतन व सेवाववर्यक बाबी सींबींधधत ववद्यापीठाच्या अखत्यारीत 
येतात. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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स्िदेश फाऊां डशेन सांस््ेने सामाजजि दातयत्िमधनू तनिृष्ट्ट िामे िेल्याबाबि 
  

(५५) * ३११८२ अॅड.तनरांजन डाििरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच्या ववववध कायाषलयाींना रेननींग िोग्रामसाठी शासनाने सवदेश 
िाऊीं डशेन (श्ज.रायगड) या सेवाभावी खाजगी सींस्ेबरोबर करार केले आिेत, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, श्जल्िा मशक्षिाधधकारी, ग् मशक्षिाधधकारी याींच्या माध्यमातनू 
मशक्षक, मुख्याध्यापक याींचेसाठी सवदेश िाऊीं डशेन सींस्ेमािष त शासनाच्या 
नावाने िमशक्षि कायषिम आयोश्जत करण्यात येत असल्याचे मािे ङडसेंबर, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरयायान ननदशषनास आले, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर सींस्ा राज्यातील बिुताींश ववववध कीं पन्याींकडून या 
कामासाठी सामाश्जक दानयत्व (CSR Fund) याििनू ननधी घेत असून त्या िाप्त त 
ननधीमधनू सदर सींस्ेने शाळाींना पुरववलेली साधनसामुग्री ननकृष् दजाषची तर 
शाळा इमारत तत्सम कामासाठी केलेली बाींधकामे ननकृष् दजाषचे झाले असून 
ववद्यार्थयांच्या श्जववतास धोका असल्याच्या तिारी मुख्य कायषकारी अधधकारी, 
श्ज.प.रायगड, श्जल्िाधधकारी, रायगड, मशक्षि आयुक्त, पुिे, मा.शालेय मशक्षि 
मींत्री याींच्याकड े मािे, ङडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरयायान हदले असल्याचे 
ननदशषनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, सवदेश िाऊीं डशेन सींस्ेला ववववध कीं पन्याींकडून CSR Fund 
याििनू एकूि क्रकती ननधी िाप्त त झाला व केव्िापासून तसेच त्यापैकी ित्यक्षात 
क्रकती खचष झाला, याबाबतची माहिती सींस्ेने श्जल्िाधधकारी, रायगड याींचेसि 
कोित्यािी यींत्रिेला उपलब्ध करुन हदलेली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानुसार सींबींधधत सवदेश िाऊीं डशेन या सींस्ेववरुध्द 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१) िे खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) नािी. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 
(५) िश्न उद्् ावत नािी. 

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



52 

राज्याि विद्यार्थयाांच्या शैक्षणणि गुणित्िेच्यादृष्ट्टीने शाळाांम्ये 
शशक्षिाांची सांखया िाढविण्याबाबि 

 

(५६) * ३१५९५ श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात एक मशक्षकी शाळा िी सींकल्पनाच कालबा्य ठरलेली असताना 
सुमारे ३ िजार ३१५ शाळा एक मशक्षकी असल्याचे नकुतेच ननदशषनास आले 
असून आींतरराषरीय ख्यातीच्या आणि राज्याची राजधानी असलेल्या मुींबई शिरात 
सुमारे ४९ शाळा एक मशक्षकी आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, शालेय मशक्षि ववभागाने हदनाींक २८ ऑगस्, २०१५ व हदनाींक   
८ जानेवारी, २०१६ रोजी काढलेल्या पररपत्रकानसुार पहिली ते पाचवीची ववद्या्ी 
सींख्या ६० पयतं असेलतर त्या शाळेस दोन मशक्षक देण्यात यावेत आणि त्याच 
शाळेत इयत्ता सिावी ते आठवी पयतं ित्येकी एक ववद्या्ी जरी मशकत असला 
तरी त्या शाळेत दोन मशक्षक देण्यात यावेत असा कायदा करण्यात आला आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर शाळाींमध्ये 
मशकिाऱ्या ववद्यार्थयांच्या शैक्षणिक गुिवत्तेच्यादृष्ीने शाळाींमध्ये मशक्षकाींची 
सींख्या वाढववण्याकररता कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) िे खरे नािी. 
(२) िोय िे खरे आिे. 
(३) उपरोक्त िकरिी शासन ननिषय हदनाींक २८/८/२०१५ आणि पररपत्रक हदनाींक 
८/१/२०१६ मधील सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ ची सींचमान्यता करण्यात 
आली आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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राज्याि अल्पसांखयाांि विद्यार्थयाांच्या शशष्ट्यितृ्िीसाठी  
तनधीची िरिदू िरण्याबाबि 

  

(५७) * ३२०९९ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय अल्पसांखयाांि 
वििास मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अल्पसींख्याक ववद्यार्थयाचं्या मशषयवतृ्तीसाठी दरवर्ी रुपये ३५ ते ४० को्ीींची 
तरतूद करण्यात येत असताना सन २०१७-२०१८ या वर्ाषत िक्त रुपये २८ को्ी 
एवढी तरतदू करण्यात आली असल्याने अल्पसींख्याींक ववद्यार्थयानंा 
मशषयवतृ्तीपासून वींधचत रिावे लागिार असल्यामुळे त्याचा पररिाम त्याींच्या 
मशक्षिावर िोिार आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन अल्पसींख्याींक 
ववद्यार्थयांचे पुरेशा मशषयवतृ्त्याींअभावी शैक्षणिक नुकसान िोऊ नये यासाठी 
तरतूद करण्याबाबत कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास , ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े : (१) िे खरे नािी, राज्य शासनाकडून अल्पसींख्याक 
ववद्यार्थयांना देण्यात येिाऱ्या मशषयवतृ्तीसाठी सन २०१७-१८ या आध्षक वर्ाषत 
रु.१००.०० को्ी एवढी तरतदू करण्यात आली आिे. 
(२) िश्न उद्् ावत नािी. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

राज्यािील आश्िाशसि प्रगिी योजनेंिगयि िाजगी अनुदातनि प्रा्शमि  
शाळेिील शलपीिाांना पदोन्निीची सांधी नसल्याबाबि 

  

(५८) * ३३१३१ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सुधीर िाांबे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७२१० ला ददनाांि २० 
माचय, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने हदनाींक १ एविल, २०१० रोजी शासकीय चतु् षशे्रिी कमषचारी, 
मिाववद्यालयीन चतु् षशे्रिी कमषचारी याींना पदोन्नतीच्या सींधी उपलब्ध 
नसल्यामुळे २४ वर्ाषनींतर आश्वामसत िगती योजना लागू केली असून उक्त 
योजनेतनू शासन मान्य अनदुाननत खाजगी माध्यममक शाळेतील मशक्षकेतर 
कमषचा-याींना वगळण्यात आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) तसेच आश्वामसत िगती योजनेंतगषत खाजगी अनदुाननत िा्ममक शाळेतील 
मलपीकाींना पदोन्नतीची सींधी नािी याििनू २४०० रुपयाींऐवजी २१०० रुपये गे्रड पे 
वेतन मींजूर करण्यात आले असल्याचे मािे मे, २०१७ च्या दसुऱ्या आठवडयात 
ननदशषनास आले, िे खरे काय, 
(३) असल्यास, माध्यममक शाळाींतील मलपीकाींना २४०० रुपये एवढा गे्रड पे मींजूर 
करण्यात येत असून िा्ममक शाळाींतील मलपीकाींना आणि माध्यममक 
ववभागातील मलपीकाींना देण्यात येिाऱ्या वेतनशे्रिीमध्ये ववसींगती असण्याचे 
कारि काय तसेच योजनेचा लाभ ममळण्याबाबत मशक्षकेतर सींघ्ना व मशक्षक 
लोकिनतननधीींनी शासनाकड े वारींवार मागिी केली असल्याने शासनाने यापवूी 
लोकिनतननधीींना सदर योजना सींबींधधताींना लागू करण्याचे सभागिृात आश्वामसत 
केले िोते, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करून राज्यातील अनदुाननत 
शाळाींमध्ये मशक्षकेतर कमषचाऱ्याींना सेवाींतगषत आश्वामसत िगती योजनेचा लाभ 
देण्याबाबत मा.उच्च न्यायालय औरींगाबाद खींडपीठाने हदलेल्या ननिषयाच्या 
अनरु्ींगाने कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) व (२) िे खरे नािी.  
(३) िोय. 
(४) राज्यातील खाजगी अनुदाननत िा्ममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक 
शाळेतील मशक्षकेतर कमषचाऱ्याींना राज्य शासकीय कमषचाऱ्याींिमािे सेवाींतगषत 
आश्वामसत िगती योजना लागू करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आिे. 
(५) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

राज्याि ग्रामीण भागािील मराठी शाळा बांद झाल्याबाबि 
  

(५९) * ३३२७३ श्री.िानाजी सािांि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मशक्षि ववभागामािष त सुरु करण्यात आलेल्या सींचमान्यतेनुसार एका 
शाळेला एक मुख्याध्यापकाऐवजी १०० ववद्यार्थयाषमागे एक मुख्याध्यापक असा 
ननिषय शासनाने मािे एविल, २०१७ मध्ये वा त्यादरयायान केला, िे खरे आिे 
काय, 
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(२) असल्यास, मराठी माध्यमाच्या शाळा ववद्या्ी सींख्येअभावी बींद पडत 
असताना सींचमान्यतेच्या नववन ननिषयानुसार शाळा िमुखाचे पद रद्द झाल्यास 
राज्यातील मराठी भावर्क शाळा वर्ाषगणिक बींद िोण्याचे िमाि वाढले आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन ग्रामीि भागातील 
मराठी शाळा बींद िोऊ नये याकररता कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) िे खरे नािी. 
 असा ननिषय २८ ऑगस्, २०१५ रोजी घेण्यात आला आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) व (४) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

अमराििी विद्यापीठाच्या बी.ए. प्र्म िषय अभ्यासक्रमािनु  
पु्रशप्राप्िीची मादहिी शशिविण्याि येि असल्याबाबि 

  

(६०) * ३१२१८ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.तनरांजन डाििरे, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमिी हुस्नबान ू
िशलफे : सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) अमरावती ववद्यापीठाच्या कलाशाखेच्या ि्म वर्ष बी.ए. च्या इनतिासाच्या 
पुसतकातुन पुत्रिाप्त तीबाबतची माहिती मशकवली जात असून गभषधारिेपवुी व 
िसवपुवष मलींगननवडीस िनतबींध कायद्याचा भींग असल्याच्या तिारीवरुन 
राज्याच्या आरोग्य ववभागाच्या अनतररक्त सींचालकानी अमरावती श्जल्िा शल्य 
धचक्रकत्सकाींना योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश हदनाींक २७ मे, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास हदल्याचे ननदशषनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरिी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यानरु्ींगाने 
कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद िािड े : (१) सींत गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठास तिार क्रकीं वा 
ननवेदन िाप्त त झालेले नािी. तसेच अमरावती ववद्यापीठाच्या कला शाखेच्या 
ि्म वर्ष बी. ए. च्या इनतिासाच्या िममक पसुतकात पतु्रिाप्त तीबाबत कोित्यािी 
िकारचा समावेश नािी. 

याबाबतची तिार अनतररक्त सींचालक आणि मा.आयुक्त (आ.से.) 
याींचेकड े िाप्त त झाली िोती. त्यानुर्ींगाने अनतररक्त सींचालक याींनी हदनाींक 
१६/०५/२०१७ च्या पत्रान्वये श्जल्िा शल्य धचक्रकत्सक, अमरावती त्ा समुधचत 
िाधधकारी याींना योग्य ती कायषवािी करण्यासाठी ननदेमशत केले िोते. 
(२) सदर िकरिी चौकशी करण्यासाठी श्जल्िा शल्य धचक्रकत्सक, सामान्य 
रुग्िालय, अमरावती याींच्या अध्यक्षतेखाली हदनाींक २१/०७/२०१७ रोजी सममती 
गहठत करण्यात आली असून पढुील ३ हदवसात श्जल्िासतरीय दक्षता सममतीपढेु 
चौकशी अिवाल सादर करण्याबाबतच्या सूचना श्जल्िाधधकारी, अमरावती याींनी 
हदल्या आिेत. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

बीड जजल्हयाि िाजगी शाळाांनी पालिाांची आध्यि फसिणिू िेल्याबाबि 
  

(६१) * ३३९४० श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड श्जल्ियात खाजगी शाळेत िवेश देताना इमारत ननधी शुल्काच्या 
नावाखाली पालकाींची आध्षक िसविकू केली जात असून शासनाच्या 
ननिषयानुसार ६ ते १४ वर्ाषच्या मुलामुलीींना मोित मशक्षि देण्याचे धोरि 
असताना देिगीच्या नावाखाली पालकाींकडून पैसे घेत आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन खाजगी शाळाींचा 
ननयमबा्य कारभार ्ाींबवण्याकररता कायषवािी करुन दोर्ी शाळाींववरुध्द कोिती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े : (१) बीड श्जल्ियातील कािी शाळाींच्या बाबतीत इमारत 
ननधीच्या नावाखाली िी घेत असल्याबाबत पालकाींच्या तिारी िाप्त त झाल्या 
आिेत. 
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(२) याबाबत श्जल्िासतरीय चौकशी सममतीकडून चौकशीची कायषवािी सुरु आिे. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
शासिीय िां्रशतनिेिन विद्यालय, विक्रमगड (शशळ) (िा.विक्रमगड, जज.पालघर) 

ये्ील जागेिर अतिक्रमण झाल्याबाबि 
  

(६२) * ३४०१३ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय तींत्रननकेतन ववद्यालय, वविमगड (मशळ) (ता.वविमगड, 
श्ज.पालघर) ये्ील जागेवर िाचायाषच्या सिमतीने जागेचा व्यावसानयक वापर िोत 
असल्याने अनतिमि झाल्याचे मािे जनू, २०१७ मध्ये वा त्यादरयायान ननदशषनास 
आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन दोर्ीींववरुध्द कोिती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) नािी.  
(२) िश्न उद्् ावत नािी.  
(३) िश्न उद्् ावत नािी.  

----------------- 
राज्याि प्रा्शमि शशक्षणाचा दजाय सुधारण्याबाबि 

  

(६३) * ३१७६७ प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार : 
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २६८३७ ला ददनाांि २० माचय, २०१७ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभायि: सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ३६ श्जल्ियात िा्ममक मशक्षि घेिाऱ् या ववद्यार्थयांच्या सींख्येत 
घ् िोत असल्याचे सन २०१२ ते २०१७ या कालावधीत य-ूडायस (श्जल्िा 
शैक्षणिक माहिती ििाली) अिवालावरुन हदनाींक ४ मे, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशषनास आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, िा्ममक मशक्षि घेिाऱ्या ववद्यार्थयामंध्ये २ लक्ष ४० िजार 
ववद्यार्थयांची घ् झाली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन िा्ममक मशक्षिाचा 
दजाष सुधारण्याबाबत कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) िा्ममक मशक्षि िा मुलभूत िक्क आिे. गुिवत्तापूिष मशक्षि व शैक्षणिक 
दजाष वाढ यासाठी िगत शैक्षणिक मिाराषर या िकल्पाची अींमलबजाविी 
िभावीपिे करण्यात येत आिे. राज्यातील एकिी मुल अिगत रािू नये, असे 
शासनाचे उहद्दष् आिे. शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ पासून सवष व्यवस्ापनाच्या सवष 
माध्यमाींच्या शाळाींमधील इयत्ता आठवी पयतंच्या ववद्यार्थयांसाठी वर्षभरात तीन 
शैक्षणिक िगती चाचण्याींचे आयोजन करण्यात येईल. िगती तपासिीसाठी 
चाचण्या घेण्यात येत असून ज्या ववर्यामध्ये/ क्षमतेमध्ये ववद्यार्थयानंा अडचिी 
येत असतील त्यासाठी कृती कायषिम आखण्यात येत आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

दहांगोली जजल्हयाि दवूषि पाण्याचा पुरिठा झाल्याबाबि  
  

(६४) * ३३१०८ श्री.रामराि िडिुिे : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हिींगोली श्जल्ियात मागील दिा महिन्यात ९० गावाींमध्ये वपण्याचे पािी 
दवूर्त आढळून आले असून अनेक गावाींत दवूर्त पाण्यामुळे जलजन्य आजाराची 
लागि झाल्याचे मािे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरयायान शासनाच्या ननदशषनास 
आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन हिींगोली श्जल्ियात दवुर्त 
पािीपुरवठा िोवू नये याबाबत कोिती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िोय, िे अींशत: खरे आिे. 
 हिींगोली श्जल्ियातील मागील दिा महिन्यात ४६१८ पािी नमुन्याींची 
तपासिी ियोगशाळेत करण्यात आली िोती. यापकैी १०६० पािी नमुने दवुर्त 
आढळून आले िोते. श्जल्ियातील औढा नागना्, वसमत, हिींगोली व सेनगाींव या 
तालुक्यामध्ये कुठल्यािी िकारचे जलजन्य आजार उद्् ावलेले नािीत. त्ावप, 
कळमनुरी तालुक्यातील ग्राम पींचायत, िु्ािा ये्ील नळ योजनेमध्ये गावातील 
पाच हठकािी पाईपलाईनला गळती असल्यामुळे गॅसरोसदृश्य १५ रुग्ि आढळून 
आले िोते. त्यानींतर िशासनाकडून रुग्िास और्धोपचार करण्यात आला व 
गावातील नागरीकाींना शुध्द पािीपुरवठा करण्यात आला. 
(२) दवुर्त वपण्याचे पािी आढळून आलेल्या गावामध्ये सवष सत्रोताींचे श्ब्लचीींग 
पावडर ्ाकून शासत्रोक्त पध्दतीने शुध्दीकरि करण्यात आले. वपण्याच्या 
पाईपलाईनची गळती दरुुसत करण्यात येऊन, सत्रोताचा पररसर सवच्छ करण्यात 
आला. ग्राम पींचायत, िु्ािा, ता.कळमनुरी ये्े श्ब्लचीींग पावडरचा साठा 
उपलब्ध करुन देण्यात आला. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

मौजे सापेिफे िुडील (िा.महाड, जज.रायगड) ये्ील  
नागेश्िरी नदी दवूषि झाल्याबाबि 

  

(६५) * ३४०२४ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय उद्योग मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे सापेतिे तुडील (ता.मिाड, श्ज.रायगड) ये्ील नागेश्वरी नदीत 
एम.आय.डी.सी.चे रसायनयुक्त पािी मशरल्यामुळे नदी दवूर्त झाली असून सदरिू 
गावाला उक्त नदीतनू वपण्याच्या पाण्याचा पािीपुरवठा केला जात असल्याने व 
पािीपुरवठा करिारी पाईप लाईनिी दवुर्त पाण्यामुळे खराब झाली असल्याने 
नागररकाींना दवूर्त पािी प्त यावे लागत असल्याचे मािे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरयायान ननदशषनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, नागेश्वरी नदीमध्ये साींडपािी जावू नये याििनू 
एम.आय.डी.सी.मािष त सन २००२-२००३ मध्ये रावढळ ये्े बींधारा बाींधण्यात 
आला, मात्र सन २००८ मध्ये मिामींडळाकडून रुपये २०,३३,३७५/- अदा करुन व 
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करारनामा करुन सदर बींधारा बाींधण्याचे व देखभाल दरुुसतीचे काम ग्रामपींचायत 
लोअर तुडील याींच्याकड ेदेण्यात आले त्ावप, ग्रामपींचायतीचा मिसूल िार कमी 
असल्याने सदर बींधाऱ्याच्या दरुुसतीची कामे ग्रामपींचायतीला शक्य नसल्याने 
सदरिू बींधारा दरुुसती झाली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, लोअर तुडील ग्रामपींचायतीसमवेत अशा िकारचा करारनामा 
करताना त्या जवळील बाींधधत सापेतिे तुडील या गावाकडून ना िरकत िमािपत्र 
घेिे आवश्यक असताना अशा िकारचे कोितेिी िमािपत्र क्रकीं वा सींमती 
एम.आय.डी.सी. िशासनाने घेतली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन सदरिू गावाला 
पािीपुरवठा करिारी पाईप लाईन दरुुसत करुन झालेल्या नकुसानीची भरपाई 
एम.आय.डी.सी. िशासनाने करावी तसेच उक्त बींधारा दरुुसती सुध्दा 
एम.आय.डी.सी. िशासनाने करावी अशा िकारचे पत्र पींचायत सममती सदसया 
याींनी हदनाींक ९ जानेवारी, २०१७ रोजी हदले असून या सींदभाषत कोिती कायषवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई : (१) िोय, िे खरे आिे. 
     या सींदभाषत हद. ९/०१/२०१७ रोजी मिामींडळाकड ेपींचायत सममती सदसया, 
मिाड याींच्याकडून ननवेदन िाप्त त झाले आिे. 
(२) िोय, िे खरे आिे. 
     मिामींडळाने नागेश्वरी खाडीवर सन २००२-२००३ मध्ये बींधारा  बाींधण्याचे 
काम पूिष केले व सन २००७ पयषत बींधाऱ्याींची देखभाल व दरुुसती मिामींडळाकडून 
करण्यात येत िोती. ग्रामपींचायत, लोअर तुडील याींच्या मागिीनुसार सदर बींधारा 
सन २००८ साली मिामींडळाकडून रोख रक्कम रुपये २०,२३,३७५/- अदा करुन व 
करारनामा करुन पढुील देखभाल दरुुसतीसाठी कायमसवरुपी ग्रामपींचायत, लोअर 
तुडील याींना िसताींतरीत करण्यात आले आिे. 
(३) िे खरे नािी. 
     सवष ग्रामपींचायतीमािष त सदर बींधाऱ्याची ननयममत देखभाल व 
दरुुसतीबाबतची िमी ग् ववकास अधधकारी, पींचायत सममती, मिाड याींचेमािष त 
हद. २६/११/२००२ च्या पत्रान्वये देण्यात आलेली आिे. 
(४) व (५) िोय. सदर बींधारा मिामींडळातिे दरुुसती करुन ममळावा, असे ननवेदन 
ग्रामपींचायत, लोअर तुडील याींनी हदनाींक १/०४/२०१७ च्या पत्रान्वये केले आिे. 
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     मिामींडळाने ग्रामपींचायतीशी केलेल्या करारनायायािमािे सन २००८ पासून 
बींधाऱ्याची देखभाल व दरुुसती मिामींडळाच्या अखत्याररत येत नसल्याने सींबींधधत 
यींत्रिेस याबाबत कायषवािी करिेबाबत कळववले आिे. 

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

श्री मािळी मांडळ (ठाणे) इांग्रजी मा्यमाच्या शाळेच् या  
व्यिस््ापनेिर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(६६) * ३२९५२ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्री मावळी मींडळ (ठािे) इींग्रजी माध्यमाच्या शाळा व्यवस्ापनाने यींदाच्या 
वर्ी शाळेतनूच गिवेश खरेदी करण्याची सक्ती केली असून सदरच्या गिवेशाचा 
दजाष ननकृषठ असून क्रकीं मत जासत दराने असल्याची तिार ते्ील पालकाींनी   
मा.शालेय मशक्षि मींत्री याींच्याकड े हदनाींक ६ जून, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास 
केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर शाळा व्यवस्ापनेवर 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
श्री. विनोद िािड े : (१) या सींदभाषतील तिार मशक्षिाधधकारी, ठािे 
मिानगरपामलका, ठािे याींचेकड ेकरण्यात आली आिे. 
(२) सदर िकरिी मशक्षिाधधकारी, ठािे मिानगरपामलका, याींचेकडून चौकशी 
करण्यात येत आिे. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
िाांदे्र, मुांबई ये्ील शासिीय िां्रश तनिेिन 

िसतिगहृाची दरुिस््ा झाल्याबाबि 

 (६७) * ३३९२० श्री.अशोि ऊफय  भाई जगिाप : सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाींदे्र, मुींबई ये्ील शासकीय तींत्र ननकेतनचे ववद्या्ी जे.जे.च्या वाींदे्र (पूवष) 
ये्ील वसनतगिृात राित असून सदर इमारतीची दरूवस्ा झाली असल्याचे 
हदनाींक ११ एविल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशषनास आले आिे, िे खरे 
आिे काय, 
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(२) असल्यास, सदरिू इमारतीींना तड े गेले आिेत तसेच कोित्यािी क्षिी छत 
कोसळण्याचा धोका असून इतरिी अनेक दरूवस्ा असल्याने सदरिू इमारतीींमध्ये 
ववदया्ी जीव मुठीत घेऊन राित असून ववदयार्थयांच्या सुरक्षेचा िश्न ननमाषि 
झाला असल्याने या ववदयार्थयानंी तींत्र मशक्षि सींचालनालयावर मोचाष काढला 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायषवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) िोय. 
(२) नािी. 
(३) सर जे.जे. वासतुशासत्र, वसनतगिृ, बाींद्रा ये्ील इमारतीच्या मजबतुीकरिाचे 
व दरुुसतीचे अींदाजपत्रक तयार करण्याबाबत शासकीय तींत्रननकेतन, मुींबई या 
सींस्ेने हदनाींक १०/०४/२०१७ व हदनाींक २७/०६/२०१७ रोजीचे पत्रान्वये अधधक्षक 
अमभयींता, सा.बाीं.वव. याींना कळववलेले आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
सिय शशक्षा अशभयानासाठी उपलब्ध िरुन ददलेला 

तनधी अिधचयि रादहल्याबाबि 
  

(६८) * ३१२४४ श्री.जगन्ना् शशांदे, श्रीमिी विद्या चव्हाण : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) सवष मशक्षा अमभयानाचे ववववध उपिम राबववण्यासाठी कें द्र शासनाकडून 
गतवर्ाषत राज्यातील ३४ श्जल््यात १ िजार ८९४ को्ी ८४ लाखाींचा ननधी िाप्त त 
झाला असून त्यापकैी १ िजार ५३९ को्ी ७२ लाखाींचा ननधी खचष झाल्याने सुमारे 
६१३ को्ी रुपयाींचा ननधी अखधचषत राहिला असल्याचे मिाराषर िा्ममक मशक्षि 
पररर्देच्या माहितीच्या अधधकारात मािे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरया यान 
ननदशषनास आले, िे खरे आिे काय, 

(२) तसेच, सन २०१६-१७ साठी राज्यातील २३ मिानगरपामलकाींना कें द्राकडून १४२ 
को्ी ९६ लाखाींचा ननधी देण्यात आला असताना, त्यातील िक्त ४६ को्ी ७७ 
लाखाींचा ननधी खचष करण्यात आल्याने रुपये ९६.१६ को्ी अखधचषत आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, सदरिू ननधी अखधचषत रािण्याची कारिे काय आिेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायषवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 

श्री. विनोद िािड े: (१) व (२) िे खरे नािी.  
(३), (४) व (५) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

षरांगाबाद जजल्हयािील जजल्हा पररषद शाळेि पोषण आहार िरणाऱ्या  
स्ियांपािी ि मदिनीस याांना ्िीि मानधन देण्याबाबि 

  

(६९) * ३२१८२ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद श्जल्ियातील श्जल्िा पररर्द शाळेत पोर्ि आिार करिाऱ्या 
सवयींपाकी व मदतनीस याींना मागील ५ महिन्यापासून मानधन ममळाले नािी, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, औरींगाबाद श्जल्ियात ६२९० सवयींपाकी व मदतनीस कायषरत 
असून मानधन न ममळाल्याने त्याींना आध्षक पररश्स्तीला सामोरे जावे लागत 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन सवयींपाकी व मदतनीस 
याींना ्कीत मानधन देण्यासाठी कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) व (२) िे खरे नािी. 
(३) शालेय पोर्ि आिार योजनेंतगषत औरींगाबाद श्जल्ियातील कायषरत सवयींपाकी 
त्ा मदतनीस याींचे मािे ऑक््ोबर, २०१६ ते मािे माचष, २०१७ पयतंचे मानधन 
अदा करण्यात आले असून मािे ऑगस्, २०१७ पयतंचे मानधन अदा 
करण्याबाबत कायषवािी सुरु आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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पुणे शहरािील शाळाांनी सन २०१७-१८ शकै्षणणि  
िषायि शुल्ि िाढ िेल्याबाबि 

 (७०) * ३१०८८ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरशसांह पांडडि, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अतनल भोसले : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुिे शिरातील १८ शाळाींनी सन २०१७-१८ शैक्षणिक वर्ाषत शुल्कवाढ केली 
असून शालेय साहित्य खरेदी करण्यासाठी पालकाींना सक्ती करण्यात येत 
असल्याने पालकाींनी याबाबत शाळेववरुध्द तिार केलेली असून अद्यापपयतं 
शाळाींवर कोितीच कारवाई केली जात नसल्याचे मािे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरयायान ननदशषनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरिी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तद्नुसार शुल्कवाढ करिाऱ्या १८ शाळाींवर तसेच शालेय साहित्य 
खरेदीसाठी पालकाींवर सक्ती करिाऱ्याींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
श्री. विनोद िािड े: (१) पुिे शिरातील १८ शाळाींनी सन २०१७-१८ या शकै्षणिक 
वर्ाषत शुल्कवाढ केली असून त्या शाळाींववरुध्द तिार केली आिे िे खरे आिे.  
(२) यासींदभाषत ववभागीय शुल्क ननयामक सममतीपुढे तिारीींच्या अनुर्ींगाने 
सुनाविीचे कामकाज व आवश्यक कायषवािी सुरु आिे. यापकैी ४ शाळा 
व्यवस्ापनाींनी मा. उच्च न्यायालयात याधचका दाखल केल्या असून िकरि 
न्यायिववषठ आिेत. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

माळशशरस (जज.सोलापूर) िालुक्यािील शासिीय धान्य गोदामािील 
गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबि 

 (७१) * ३४२३० श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय अन् न ि नागरी पुरिठा आणण 
ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माळमशरस (श्ज.सोलापूर) तालुक्यातील शासकीय धान्य गोदामातील 
गैरव्यविारावर ननयींत्रि ठेवण्याबाबत मस्ीझन िॉरम ियुमन राई् या 
सींघ्नेद्वारे मागिी करण्यात आल्याचे मािे जनू, २०१७ मध्ये वा त्यादरयायान 
ननदशषनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, माळमशरस तालुक्यातील नातेपतेु, अकलूज ये्ील शासकीय धान्य 
गोदामाच्या सोसायट्या नसताना िमालीचे बनाव् शासकीय देयक सादर करुन 
शासनाची हदशाभूल केली, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन गोदामातील 
गैरव्यविाराची चौकशी करण्याबाबत कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) िे खरे आिे.  
(२) िे खरे नािी. माळमशरस तालुक्यातील शासकीय धान्य गोदामातील 
अन्नधान्य िाताळिकूीची कामे करिाऱ्या तीन िमाल कीं त्रा्दार सींस्ाींची नोंदिी 
सिायक ननबींधक, सिकारी सींस्ा याींच्याकडून रद्द करण्यात आली िोती. मात्र 
त्यापैकी दोन सींस्ा पनु्िा पनुश्जषवीत करण्यात आल्या आिेत. रद्द करण्यात 
आलेल्या सींस्ेची कोितीिी देयके अदा केलेली नािीत.  
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

राज्याि िला, क्रीडा अति्ी शशक्षिाांना सेिेि िायम िरण्याबाबि 
  

(७२) * ३२२१३ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कला, िीडा अनत्ी मशक्षकाींना सेवेत कायम करण्याचा िश्न 
शासनाच्या ववचाराधीन आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, त्याबाबत शासनाचा ननिषय झाला आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन कला, िीडा अनत्ी 
मशक्षकाींना सेवेत कायम करण्याबाबत कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 

 

श्री. विनोद िािड े: (१) िे खरे नािी. 
(२), (३) व (४) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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येिला (जज.नाशशि) िालुक्याि टांचाईग्रस्ि गािाांसाठी पाणीपुरिठा िरण्याबाबि 
  

(७३) * ३१८०२ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) येवला (श्ज.नामशक) तालुक्यातील ी्ंचाईग्रसत गावाींसाठी नाींदरूमध्यमेश्वर 
एक्सिेस कालव्यामधनू नवीन िादेमशक पािीपुरवठा योजना तयार करण्याकररता 
पूिषव्यविायषता अिवाल तयार करुन शासनास सववसतर िसताव सादर करण्याची 
मागिी स्ाननक लोकिनतननधीींनी हदनाींक २७ िेब्रवुारी, २०१७ रोजी व हदनाींक   
१२ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरिी शासनास पूिषव्यविायषता अिवाल िाप्त त झाला आिे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन अिवालामधील 
मागिीच्या अनुर्ींगाने कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िोय. 
(२) नािी. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 
(४) िसततु मागिी केलेल्या योजनेची व्याप्त ती व गावाींची सींख्या मोठ्या िमािात 
असल्याने सद्य:श्स्तीत वपण्याच्या पाण्याची उपलब्ध साधने व िोिारा दरडोई 
पािीपुरवठा इ. बाबतची माहिती सींबींधधत ग्रामपींचायत व ग्ववकास अधधकारी 
याींचेकडून हदनाींक १०/०७/२०१७ रोजी अधधक्षक अमभयींता, मिाराषर जीवन 
िाधधकरि मींडळ, नामशक याींना उपलब्ध झाली आिे. त्यानुसार व्यविायषता 
अिवाल तयार करण्याची कायषवािी सुरु आिे. 

----------------- 
राज्यािील शशक्षिेिर िमयचाऱ्याांच्या आिृिीबांधास मांजुरी देण्याबाबि 

 (७४) * ३२४३५ श्री.विक्रम िाळे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २३८४९ ला ददनाांि    
९ डडसेंबर, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि: सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मशक्षकेतर कमषचाऱ्याींचा आकृतीबींधाचा िसताव शासनाकड े हदड 
वर्ाषपासून िलींत्रबत असल्याने मशक्षकेतर कमषचाऱ्याींच्या बढती भरतीवर अद्याप 
बींदी आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर मशक्षकेतर 
कमषचाऱ्याींच्या आकृतीबींधास मींजुरी देण्याबाबत कोिती कायषवािी केली वा 
करण्यात येत आिे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१) िोय िे खरे आिे. 
(२) मशक्षकेत्तर कमषचाऱ् याींच्या आकृतीबींधाचा िसताव शासनाच्या ववचाराधीन आिे. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
परभणी ये्ील सव्हे नां २५० ि २५५ िक्फ मालमत्िेची चौिशी िरण्याबाबि 

 (७५) * ३३८७६ श्री.अब्दलु्लािान दरुायणी : सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभिी ये्ील सव्िे नीं. २५० व २५५ िे वक्ि मालमत्ता असून त्याची नोंद 
मिाराषर राजपत्रात मसजीद मुलतान याििनू घेण्यात आली असून सदरील वक्ि 
मालमत्तेची मुतवली व त्याींचे वारसदार िे ननयमबाियररत्या प्त लॉ्ीींग व    
खरेदी-वविी व्यविार करीत असल्याबाबत श्जल्िाधधकारी, परभिी याींनी मािे जनू, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरयायान त् याींना नो्ीस बजावली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, वक्ि अधधननयम, १९९५ मधील तरतदुीनसुार वक्ि मालमत्तेच्या 
वविीची परवानगी नसताींना वविी करण्यात आलेल्या मालमत्तेचे खरेदी वविीचे 
करार रद्द करून सदरील मालमत्ता वक्ि मींडळाच्या ताब्यात घेण्यात आली आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन िसविकु झालेल्या 
गोरगरीब जनतेची रक्कम परत देण्याबाबत कायषवािी करुन सींबींधधताववरूध्द 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आिे. मिाराषर राज्य वक्ि मींडळाने सादर 
केलेल्या अिवालानुसार परभिी ये्ील सवे नीं.२५० व २५५ या वक्ि मालमत्तेची 
सींबींधधत मुतवल्ली व त्याींच्या वारसदाराींकडून ननयमबाियररत्या प्त लॉ्ीींग करुन 
ववल्िेवा् लावण्यात येत असल्याचे िकरि वक्ि मींडळात १९८७ सालापासून सुरु 
आिे. सद्य:श्स्तीत सदर िकरिी मा.मुींबई उच्च न्यायालय, खींडपीठ औरींगाबाद 
ये्े दसुरे अपील ि.२१५/२००१ दाखल असून िकरि न्यायिववष् आिे. त्ावप, 
सदर िकरिी मािे जनू, २०१५ मध्ये व त्यादरयायान सींबींधधताींना श्जल्िाधधकारी, 
परभिी याींनी नो्ीस बजावलेली नािी. 
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(२) िकरि न्यायिववष् आिे. 
(३) िकरि न्यायिववष् आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

राज्याि अनधधिृि ित्िलिान्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 
  

(७६) * ३१८५१ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर : 
सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
(१) मुींबईसि राज्यात साडचेार िजारपेक्षा जासत अनधधकृत कत्तलखाने असून 
त्यामध्ये बोकड व कोंबडयाींची बेकायदेशीर कत्तल सुरु असून एकािी अनधधकृत 
कत्तलखान्यावर अन्नसुरक्षा कायदा २०११ अींतगषत कारवाई केली नसल्याचे मािे 
मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरयायान ननदशषनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच राज्यभरातील अनधधकृत कत्तलखान्याींमध्ये सवच्छता व आरोग्याचे 
कोितेिी ननकर् पाळले जात नसून कापण्यात येिारे जनावर िे खाण्यायोग्य 
असल्याचे वदै्यक्रकय िमािपत्र घेतले गेले नसल्याचे िी ननदशषनास आले, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील कत्तलखान्याींची नोंद िी अन्नसुरक्षा कायद्याींतगषत 
अन्न व और्ध िशासनाकड े बींधनकारक असताना त्याींची अींमलबजाविी िोत 
नसून अन्न व और्ध िशासनाकड े असलेल्या अपुऱ् या मनुषयबळामुळे उक्त 
िकरिी कारवाई िोत नािी, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील अनधधकृत 
कत्तलखान्याींवर कारवाई करुन अन् न व और्धे िशासनाकड ेआवश्यक मनुषयबळ 
देण्याबाबत कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) िे अींशतः खरे आिे. हदनाींक २१/०५/२०१७ रोजीच्या 
वतृ्तपत्रात अशा आशयाची बातमी िमसध्द झाली आिे. त्ावप अनधधकृत 
कत्तलखान्याींवर अन्न व और्ध िशासनाकडून कारवाई केली जात नािी िी बाब 
खरी नािी. अनधधकृत कत्तलखाना आढळल्यास त्याला परवाना घेण्यासाठी बाध्य 
करण्यात येते. 
(२) अशा िकारची बाब अन्न व और्ध िशासनाच्या ननदशषनास आलेली नािी. 
(३) िे अींशतः खरे आिे 
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(४) मिाराषर लोकसेवा आयोगाने ४६ अन्न सुरक्षा अधधकारी व १९ सिायक 
आयुक्त (अन्न) या पदाींसाठी उमेदवाराींची मशिारस केली असून त्याींना ननयुक्ती 
देण्याची कायषवािी अींनतम ्प्त प्त यात आिे. त्यानींतर सदर ववर्याबाबत भरीव 
कायषवािी करता येईल.  
(५) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

त्र्यांबिेश्िर (जज.नाशशि) ये्े सांिपीठ स््ापन िरण्याबाबि 

 (७७) * ३१३३५ डॉ.अपूिय दहरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २४३६१ ला ददनाांि      
९ डडसेंबर, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि: सन्माननीय साांस् िृतिि 
िायय मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पैठि ये्े स्ापन करण्यात आलेले सींतपीठ कायाषश्न्वत करण्याची सुरु 
असलेली कायषवािी पुिष झाली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सींतपीठ कायाषश्न्वत करण्याच्या अनरु्ींगाने सींतपीठ योजना िा 
ववर्य साींसकृनतक कायष ववभागाकडून उच्च व तींत्रमशक्षि ववभागाकड ेिसताींतरीत 
करण्याची सुरु असलेली कायषवािी पुिष झाली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, पैठििमािेच त्रयींबकेश्वर (श्ज.नामशक) ये्े सींत ननवतृ्ती 
मिाराजाींची समाधी आणि शिराचे धाममषक, पौराणिक, साींसकृनतकदृष्या असलेले 
मित्व पािता त्रयींबकेश्वर व राज्यात अन्यत्र सींतपीठ स्ापन करण्यासींदभाषत 
शासनाकडून कोिता धोरिात्मक ननिषय घेण्यात येत आिे वा येिार आिे, 
(४) नसल्यास, उपरोक्त िकरिाबाबतची कायषवािी केव्िापयतं पुिष िोिे अपेक्षक्षत 
आिे व याबाबत शासनाचे धोरि काय आिे ? 
 

श्री. विनोद िािड े : (१) व (२) सींतपीठ कायाषश्न्वत करण्याच्या अनुर्ींगाने 
“सींतपीठ योजना” िा ववर्य साींसकृनतक कायष ववभागाकडून उच्च व तींत्र मशक्षि 
ववभागाकड ेिसताींतरीत करण्याची कायषवािी सुरु असून ती अींनतम ्प्त यात आिे.  
(३) व (४) त्रयींबकेश्वर (श्ज.नामशक) तसेच राज्यात अन्यत्र सींतपीठ स्ापन 
करण्याचा िसताव सद्य:श्स्तीत शासनाच्या ववचाराधीन नािी. 

----------------- 
मुांबई विद्यापीठाच्या तनयमबा्य िारभारािर तनयां्रशण ठेिण्याबाबि 

 (७८) * ३२६०२ श्रीमिी हुस्नबानू िशलफे, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगिाप, श्री.सांजय 
दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जनादयन चाांदरूिर : सन्माननीय उच् च ि िां्रश 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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 (१) मुींबई ववद्यापीठाच्या परीक्षा ववभागाने हदक्षाींत िमािपत्रावरील नावे 
चुकवल्यानींतर परीक्षा ववभागाच्या पोस्ल घोळाने ववद्या्ी त्रसत झाले असून 
मुींबई ववद्यापीठाच्या पररक्षा ववभागातिे ्पालाद्वारे पाठववलेल्या हदक्षाींत 
िमािपत्राच्या पाकी्ात ठािे ये्े राििाऱ्या िदीप बनसोड े याींना दसुऱ् याच 
ववद्यार्थयाषचे िमािपत्र आढळून आल्याचे हदनाींक १३ एविल, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशषनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, पोस्ाने आलेल्या पाक्रक्ावर ववद्यापीठाने “दमुडू नये” असे सपष् 
मलहिले असतानािी पाक्रक्ाला अनेक घडया पडल्याच्या तिारीिी ववद्यार्थयांकडून 
िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन ववद्यापीठाच्या 
ननयमबा्य कारभाराबाबत कायषवािी करुन सींबींधधताींवर कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) िोय, िे खरे आिे. 
 श्री. िदीप बन्सोड े याींनी त्याींना दसूऱ्या ववद्यार्थयाषचे िमािपत्र 
पाठववल्याचे ननदशषनास आिनू हदल्यानींतर त्याींना त्याींचे िमािपत्र देण्यात आले 
आिे.  
(२) िे खरे नािी. 
(३) व (४) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

मुांबईिील मेससय पीओमा िेशमिल्स षषध उत्पादन 
िां पनीिर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(७९) * ३२७७४ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मभवींडी (ठािे) ये्ील मेससष पीओमा केममकल्स और्ध उत्पादन कीं पनीच्या 
गोदामावर अन्न व और्ध िशासनाने छापा ्ाकून लॅश्क्््ोल मोनोिायडे्  
और्धाचा १२,७३० क्रकलोचा साठा हदनाींक २७ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास 
जप्त त केला आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, सदर कीं पनीने कें द्र शासनाच्या सींबींधधत ववभागाकडून परवानगी 
घेिे बींधनकारक असतानािी परवानगी न घेता अन्य देशातनू और्धाींची आयात 
करुन, और्धाींची बेकायदा वविी केली असून सदरिू छाप्त यात ४० लाखाींचा माल 
जप्त त करण्यात आला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार दोर्ी कीं पनीववरुध्द कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) अन्न व और्ध िशासन ववभागाव्दारे हदनाींक 
१६/०५/२०१७ रोजी मे. वपओमा केममकल्स, ववलेपाले, मुींबई या घाऊक और्ध 
वविी करिाऱ् या पेढीची तपासिी करण्यात आली. तपासिीच्यावेळी सदर जागेत 
कुठलािी और्ध साठा उपलब्ध नसल्याचे ननदशषनास आले. सदर पेढी और्ध 
साठा त्याींच्या मभवींडी ये्ील गोदामामध्ये साठववत असल्याचे त्याींनी 
तपासिीच्यावेळी साींधगतले. सदर सींस्ेच्या मभवींडी ये्ील गोदामाची तपासिी 
केली असता ते्े लॅश्क्््ोल मोनोिायडे्  और्धाचा १२,७३० क्रकलोचा साठा 
आढळून आला. सदर कीं पनीने लॅश्क्््ोल मोनोिायडे्  या और्धाच्या आयातीसाठी 
आयात परवाना घेिे बींधनकारक असतानािी आयात परवाना न घेता कें द्र 
शासनाच्या अधधकाऱ् याींकडून Dual use NOC घेऊन सदर और्ध आयात केले 
असून त्याची वविी और्धी पाठ उत्पादन करिाऱ् या सींस्ाना केल्याचे तपासिी 
दरयायान ननदशषनास आले. तपासिीच्या वेळी ननदशषनास आलेल्या त्रु् ीींच्या 
अनरु्ींगाने लॅश्क्््ोल मोनोिायडे्  और्धाच्या १२७३० क्रकलो साठ्यातनू १ नमुना 
ववश्लेर्िासाठी ताब्यात घेऊन उवषरीत साठा िनतबींधधत करण्यात आलेला आिे.  
(३) आयातीसाठी परवाना घेिे िी बाब कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील असल्याने 
सदर िकरिी कें द्र शासनाच्या अधधकाऱ् याींना कळववण्याबाबतची कायषवािी 
करण्यात येत आिे. ववश्लेर्िासाठी ताब्यात घेण्यात आलेल्या नमुन्याचा 
ववश्लेर्ि अिवाल िनतक्षाधीन आिे. ववश्लेर्ि अिवाल िाप्त त िोताच, पेढीत 
तपासिीच्या वेळी ननदशषनास आलेल्या त्रु् ीींच्या अनुर्ींगाने पेढीवर ननयमानुसार 
पुढील कारवाई करण्यात येईल. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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अशलबाग ि मुरुड (जज.रायगड) िालुक्याि सीआरझेड िायद्याचे 
उल्लांघन िरून बेिायदेशीर इमारिी बाांधल्याबाबि 

 (८०) * ३४१९७ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामहरी रुपनिर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
२६७२० ला ददनाांि २० माचय, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि : 
सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अमलबाग व मुरूड (श्ज.रायगड) तालुक्यात बािेरील धनाढ्य लोकाींनी शतेघर 
बाींधण्याच्या नावाखाली सीआरझेड कायद्याचे उल्लींघन करून ववना परवानगी 
बेकायदेशीर िशसत इमारती बाींधल्या असून सदर इमारतीींवर कारवाई न करता 
वापरात येत आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सीआरझेड कायद्याचे उल्लींघन करून बाींधण्यात आलेल्या 
इमारतीींवर मिसूल ववभागाने इमारती जैसे ्े ठेवनू सींबींधधताींचे वॉलकीं पाऊीं ड 
तोडून शुल्लक कारवाई केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने दोर्ीींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 

श्री. रामदास िदम : (१) अमलबाग व मुरुड (श्ज.रायगड) तालुक्यामध्ये बािेरील 
धनाढय लोकाींनी शतेघर बाींधण्याच्या नावाखाली सी.आर.झेड. कायद्याचे उल्लींघन 
करुन ववना परवानगी िशसत इमारती बाींधल्या आिेत, िे खरे आिे. 
 त्ावप, अशा बेकायदेशीर इमारतीींवर कारवाई न करता, सदर इमारती 
वापरात येत आिेत, िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) व (४) अमलबाग व मुरुड तालुक्यातील समुद्रक्रकनारी बाींधण्यात आलेल्या 
अनिुमे १४५ व १६७ बाींधकाम धारकाींना मिाराषर नगररचना अधधननयम, १९६६ 
चे कलम ५२, ५३, ५४ व ५५ तसेच, पयाषवरि (सींरक्षि) कायदा, ११९८६ चे 
कलम ३ (१) व १५ अन्वये सींबींधधत तिमसलदाराींकडून नो्ीस बजावण्यात आल्या 
आिेत. सदर नो्ीसीींच्या अनुर्ींगाने सींबींधधताींनी मा.श्जल्िा न्यायालय, अमलबाग 
ये्े दावे दाखल केले असून, सदर दाव्याींपकैी अमलबाग तालुक्यातील ६१ व मुरुड 
तालुक्यातील १०१ दाव्याींमधील अनधधकृत बाींधकामाबाबत मा.न्यायालयाने 
तात्पुरते स्धगती आदेश हदले आिेत. 
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 सदर दोन्िी तालुक्यातील अनधधकृत बाींधकामाींपैकी अमलबाग 
तालुक्यातील ६९ व मुरुड तालुक्यातील ९५ िकरिाींमध्ये मिाराषर नगररचना 
अधधननयम, १९६६ चे कलम ५२, ५३, ५४ व ५५ व कें द्रीय पयाषवरि व वन 
मींत्रालयाच्या हदनाींक ०६/०१/२०११ रोजीच्या अधधसूचनेमधील ननदेशाींचे उल्लींघन 
केल्याींने सींबींधधताींववरुध्द पयाषवरि (सींरक्षि) कायदा, १९८६ चे कलम ३ (१) व 
१५ अन्वये गुन्िे दाखल करण्यात आले आिेत. 

----------------- 
दापोली (जज.रत्नाधगरी) िालुक्याि पाण्याच्या 

स््रशोिाांचे शु्दीिरण िरण्याबाबि 
  

(८१) * ३१६४० अॅड.तनरांजन डाििरे : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दापोली (श्ज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील तालुका आरोग्य ववभागाकडून ित्येक 
महिन्यात सावषजननक वापर िोत असलेल्या पाण्याच्या सत्रोताचे २६२२ पािी 
नमुने तपासिीसाठी श्जल्िा ियोगशाळेत तपासिीसाठी पाठववण्यात आले असता 
श्जल्िा ियोगशाळेतनू िाप्त त झालेल्या अिवालानुसार १६२ नमुने दवुर्त असल्याचे 
सपष् झाले असून यामध्ये वपसई िा्ममक कें द्राींतगषत ४२ उींबले, ३० आसूद, २६ 
दाभोळ, १७ ििसू, आणि १६ केळशी या गावाींचे पािी नमूने दवुर्त असल्याचे 
हदनाींक २७ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशषनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, िामुख्याने वपसई िा्ममक आरोग्य कें द्राींतगषत सवाषधधक पािी 
दवुर्त िोण्याची कारिे काय आिेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन दवुर्त पािी असलेल्या 
गावातील सत्रोताींचे शुध्दीकरि करण्याबाबत कोिती कायषवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िे खरे आिे. 
दापोली (श्ज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील तालुका आरोग्य अधधकारी 

ववभागाकडून मािे एविल, २०१६ ते माचष, २०१७ या कालावधीत सावषजननक वापर 
िोत असलेल्या पाण्याच्या सत्रोताींचे २८४० पािी नमुने तपासिीसाठी ियोगशाळेत 
पाठववण्यात आले असता,१५२ पािी नमूने दवुर्त असल्याचे आढळून आले. 
यामध्ये िा्ममक आरोग्य कें द्र वपसई ४१, उींबले २९, आसुद २७, दाभोळ ९, 
ििसु १७, केळशी १७, आींजलाष ९, साखळोली ३ या गावाींतील नमूने दवूर्त 
आिेत. 
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(२) िा्ममक आरोग्य कें द्र, वपसई अींतगषत असिाऱ् या सत्रोताींच्या पररसरातील 
तसेच इतर जलाशयाचे पािी जात असल्यामुळे ते्ील पािी दवुर्त िोते. 
(३) सींबींधधत ग्रामपींचायतीींना ननयममत शुध्दीकरि योग्य पध्दतीने करण्याबाबत 
कळववण्यात आले आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
यििमाळ ि अिोला जजल्हा पररषदेच्या शाळाांना िगय  

जोडण्याच्या तनणययाला स््धगिी देण्याबाबि 
  

(८२) * ३३१३२ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ व अकोला श्जल्िा पररर्देच्या शाळाींना ५ वी ते ८ वी चे वगष 
जोडण्याच्या ननिषयाला स्धगती देण्याची मागिी लोकिनतननधीींनी मािे एविल, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरयायान केली िोती, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, अकोला श्जल्िा पररर्देच्या शाळाींना इयत्ता ५ वी ते ८ वी चे वगष 
सुरु करण्याचा ननिषय रद्द करावा या मागिीसाठी शैक्षणिक समन्वय सममतीने 
मािे मे, २०१७ च्या पहिल्या आठवडयात आींदोलन केले िोते, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायषवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) िे खरे नािी. 
(२) अींशत: खरे आिे. 
(३) व (४) बालकाींचा मोित व सक्तीच्या मशक्षिाचा अधधकार अधधननयम, २००९ 
मधील तरतुदीनुसार १ ली ते ८ वी पयतंचे मशक्षि उपलब्ध करुन देण्याची 
जबाबदारी शासन व स्ाननक सवराज्य सींस्ाींवर आिे. त्यानरु्ींगाने अकोला व 
यवतमाळ श्जल्िा पररर्दाींनी िा्ममक मशक्षिाचे Elementary Cycle पूिष 
िोण्याच्यादृष्ीने त्याींचे अींतगषत श्जल्िा पररर्द शाळाींना ५ वी चा व ८ वी चा वगष 
जोडण्याची कायषवािी केली आिे.  

----------------- 
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शालेय शुल्ि तनयां्रशण िायद्याि सुधारणा िरण्याबाबि 

 (८३) * ३१२१६ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.तनरांजन डाििरे, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमिी हुस्नबान ू
िशलफे, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने ववद्यमान शालेय शुल्क ननयींत्रि कायद्यात सुधारिा करण्याबाबत 
जाहिर केले असल्याने शुल्क अधधननयम पनुररषक्षि सममती गठीत केली असून 
गठीत केलेल्या सममतीमध्ये ननवडलेल्या ६ पालकाींना काढुन ते्े अन्य पालकाींना 
नेमल्याचे हदनाींक ७ जून, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशषनास आले, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सममतीतील सदसयाींनी मिाराषर शैक्षणिक सींस्ा शुल्क 
ववननयमन अधधननयम, २०११ मध्ये पालकाींकडून सूचना, िरकती आणि तिारी 
मागववल्या आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सममतीने आपला अिवाल शासनास सादर केला असल्यास 
ववद्यमान शालेय शुल्क ननयींत्रि कायद्यात कोित्या सुधारिा करण्यात आल्या 
आिेत तसेच शालेय शुल्क ननयींत्रि कायदयातील सुधारिाींमुळे निेखोर मशक्षि 
सींस्ाींवर शासनाचे ननयींत्रि असेल, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन सममतीने सादर 
केलल्या अिवालाच्या अनरु्ींगाने कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) नािी. 
(२) मिाराषर शैक्षणिक सींस्ा (शुल्क ववननयमन) अधधननयम, २०११ मध्ये 
सुधारिा करिेसींदभाषत ननयकु्त केलेल्या सममतीने पालक, जनता याींचेकडून 
सूचना/िरकती मागववल्या िोत्या. 
(३) सदर सममतीचा अिवाल अदयाप शासनास सादर झालेला नािी. 
(४) व (५) िश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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मेळघाट (जज.अमराििी) ये्ील विद्या्ी गणिेशापासून िांधचि असल्याबाबि 
  

(८४) * ३३२१२ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 
  

(१) शासनाच्या नव्या धोरिानुसार शालेय ववद्यार्थयानंा गिवेशासाठी ममळिारे 
पैसे आई व मुलाच्या सींयकु्त खात्यात जमा करिार आिेत, िे खरे आिे काय, 
 
(२) असल्यास, मेळघा् (श्ज.अमरावती) ये्ील कु्ुींबाींनी आध्षक 
पररश्स्तीअभावी तसेच बॅंकाकडून व्यवश्स्त सुववधा पुरववल्या जात नसल्याने 
बँकेत खाती उघडली नसल्याने सुमारे २४ िजार ववद्या्ी गिवेशापासून वींधचत 
राििार आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन ववद्यार्थयांना गिवेश 
ममळण्याकररता कोिती कायषवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१) िे खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) हदनाींक ०५/१२/२०१६ च्या शासन ननिषयान्वये सवष मशक्षा अमभयानाींतगषत 
मोित गिवेश वा्प योजनेचा लाभ रोख सवरुपात ्े् लाभार्थयांच्या बकँ 
खात्यात (Direct Benefit Transfer) जमा करण्याची कायषवािी सुरु आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

महाराष्ट्र राज्य िक्फ मांडळािील विविध सांिगायिील ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
 (८५) * ३२१८३ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय अल्पसांखयाांि 
वििास मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मिाराषर राज्य वक्ि मींडळास ववववध सींवगाषतील १०६ पदे 
भरण्यासाठी शासनाने हदनाींक १७ जनू, २०११ रोजी वा त्यासुमारास मान्यता 
हदली असून अद्याप ररक्त पदे भरण्याची कायषवािी न झाल्याने कमषचारी सींख्या 
कमी िोवून त्याचा कामकाजावर पररिाम िोत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने पदे भरण्यास मान्यता हदली असूनिी ननधी मींजूर न 
केल्याने पदे भरण्यास अडचिी येत आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर ररक्त पदे 
भरण्यासाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोिती कायषवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े : (१) नािी. वक्ि अधधननयम, १९९५ च्या कलम २४ ये्ील 
तरतूदी नुसार वक्ि मींडळातील अधधकारी व कमषचाऱ्याींची सींख्या ननश्श्चत 
करण्याचे अधधकार राज्य वक्ि मींडळाला असून त्याबाबतचा तपशील वक्ि 
मींडळाने राज्य शासनाशी सल्ला मसलत करुन ठरववण्याची तरतदू आिे. 
त्यानुसार मिाराषर राज्य वक्ि मींडळाने त्याींच्या आस्ापनेवरील कमषचाऱ्याींची 
सींख्या ५१ वरुन १०६ इतकी करण्याच्या मिाराषर राज्य वक्ि मींडळाच्या 
िसतावास राज्य शासनाची सिमती िदान करण्यात आलेली आिे. वक्ि 
मींडळाच्या आस्ापनेवरील कमषचाऱ्याींची ननयुक्ती करण्याववर्यीची सेवािवेश 
ननयमावली तयार करण्याची कायदेशीर िक्रिया वक्ि मींडळामािष त सुरु असून 
सदर कायषवािी पूिष झाल्यानींतर या पदाींवर ननयुक्त्या करिे शक्य िोिार आिे. 
(२) नािी. वक्ि अधधननयम, १९९५ च्या कलम ७७ (४) (क) मधील तरतुदीनुसार 
वक्ि मींडळाच्या आस्ापनेवरील अधधकारी व कमषचाऱ्याींचे वेतन वक्ि िीं डातून 
अदा करिे अपेक्षक्षत असून मुख्य कायषकारी अधधकारी िे पद वगळता वक्ि 
मींडळातील इतर कोित्यािी पदाच्या वेतनासाठी राज्य शासनाकडून अनदुान हदले 
जात नािी. सबब, शासनाने ननधी मींजूर न केल्याने वक्ि मींडळातील पदे 
भरण्यास अडचिी येत आिे िे ववधान वसतशु्स्तीवर आधाररत नािी. 
(३) िश्न उद्् ावत नािी. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

इफेड्रीन प्रिरणाच्या िपासणीि गैरप्रिार आढळून आल्याबाबि 
  

(८६) * ३१३५० श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन डाििरे : 
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७२३२ ला ददनाांि २० माचय, २०१७ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभायि: सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
 
 
  



78 

(१) इिेड्रीन िकरिी केलेल्या तपासिीत ३७ िकरिात गैरिकार आढळून 
आल्याने या गैरव्यविाराची चौकशी करण्याची मागिी मा.लोकिनतननधीींनी 
मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड ेकेली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, यासींबींधी मा. मुख्यमींत्रयाींनी वररषठ अधधकाऱ्याींच्यामािष त या 
िकरिाची चौकशी करण्याचे आदेश हदले आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरिी शासनाने चौकशी करुन दोर्ी आढळून 
आलेल्याींववरुध्द कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आिेत ? 
 

  

श्री. धगरीश बापट : (१), (२) व (३) िोय, सि आयुक्त (दक्षता) याींनी हदनाींक 
१९/०९/२०१६ ते हदनाींक २१/०९/२०१६ या कालावधीत केलेल्या आस्ापना 
ववभागाच्या तपासिीमध्ये अधधकारी व कमषचारी याींच्या सेवा बाबी सींबींधी ३७ 
धाररका िलींत्रबत असल्याचे आढळून आले िोते. िशासनाकडून सदर धाररका 
ननकाली काढण्यात आल्या आिेत. सदर ववलींबाबाबत सींबींधधताींचा खलुासा घेण्यात 
आला असून याबाबत पढुील कायषवािी करण्यात येत आिे. सदर ३७ िकरिे 
सोलापूर ये्ील इिेड्रीनशी सींबींधीत नािीत.  
 सोलापूर ये्ील इिेड्रीन िकरिात सि आयकु्त (ववधी), अन्न व और्ध 
िशासन, मुींबई याींच्या अध्यक्षतेखाली हदनाींक ०७/०४/२०१७ रोजी ४ सदसयीय 
सममती स्ापन करण्यात येऊन सममतीने त्याचा अिवाल शासनास हदनाींक 
०५/०६/२०१७ रोजी सादर केला आिे. सदर अिवालात तत्कालीन सिायक 
आयुक्त, सोलापूर व तत्कालीन और्ध ननररक्षक या २ अधधकाऱ्याींववरुध्द 
मिाराषर नागरी सेवा १९७९ मधील ननयम ८ अ्वा १० अींतगषत ववभागीय 
चौकशी करण्याबाबत शासनास मशिारस करण्यात आली आिे. सदर िकरिी 
पुढील कायषवािी सुरु आिे. 
(४) िश्न उद्् ावत नािी. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 

मुद्रिपूवष सवष िक्रिया मिाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगिक यींत्रिेवर करण्यात आली आिे.  
मुद्रि: शासकीय मध्यवती मुद्रिालय, मुींबई. 
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