
महाराष्ट्र विधानपररषद 
चौथे अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, ददनाांि २१ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण ३०, १९३९ (शिे) 
  
(१) शालेय शशक्षण, क्रीिा ि यिुि िल्याण, उच् च 

ि तांत्र शशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतति िायय, 
अल्पसांखयाांि वििास ि िक्फ मांत्री 

 

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

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ६९ 
------------------------------------- 

  
गेिराई (जि.बीि) येथील जिल्हा पररषदेच्या माध्यशमि शाळेतील उदूय 

माध्यमाांच्या शशक्षिाांची पद भरती िरण्याबाबत 
  

(१) * ३५०१० श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांिय मुांि,े श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.ियिांतराि िाधि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गेवराई (जि.बीड) येथील जिल्हा पररषद माध्यममक शाळेत सन    
२०००-२००१ या शकै्षणिक वषाापासनू उदूा माध्यमाींचे इयत्ता ११ वी व १२ वीचे 
वगा ननयममत सरुु असनू सन २०१७-२०१८ या शकै्षणिक वषाामध्ये या वगाात 
समुारे १०० ववद्याथी मशकत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ववद्यार्थयाांना मशकववण्यासाठी मशक्षक उपलब्ध नसल्याने 
मशक्षकाींच्या पद भरतीच्या मागिीसाठी प्रधान सचचव, शालेय मशक्षि ववभाग 
व सींचालक (माध्यममक व उच्च माध्यममक), पिेु याींना लोकप्रनतननधीींनी 
ददनाींक १८ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी लेखी पत्राद्वारे मागिी केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) तसेच, मौिे तलवाडा (ता. गेवराई) येथील जिल्हा पररषद शाळेतील उदूा 
माध्यमाींच्या इयत्ता १० वी मध्ये मशकिाऱ्या ववद्यार्थयाांच्या सोयीसाठी त्याींना 
मशक्षक उपलब्ध करुन उदूा माध्यमाींचे वगा सरुु करण्यासाठी शासन परवानगी 
देिार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर अनदुाननत 
पदावर कायम मशक्षकाींची नेमिकू करण्याबाबतची कायावाही करुन 
लोकप्रनतननधी याींच्या मागिी पत्राला कोिता प्रनतसाद ददला आहे वा देण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािि े : (१) सन २०१७-१८ या शकै्षणिक वषाात उदूा माध्यमाच्या 
इयत्ता ११ वी व १२ वी मध्ये एकुि ७९ ववद्याथी मशकत आहेत, हे खरे 
आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) उदूा माध्यमाच्या इयत्ता १० वी च्या वगाास शासन मान्यता असनू सदर 
वगाासाठी मशक्षकाची ननयकु्ती करण्यात आलेली आहे. 
(४) मशक्षकाींची ररक्त पदे “पववत्र” या सींगिकीय प्रिालीव्दारे ददनाींक 
२३/०६/२०१७ च्या शासन ननिायात नमदू केलेल्या कायापध्दतीने भरण्याची 
कायावाही करण्यात येिार आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात तनयमबाह्यररत्या शशक्षिाांची नेमणूि  
िेल्याची चौिशी िरण्याबाबत  

(२) * ३५५२९ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२०३० ला ददनाांि २५ िुल,ै २०१७ रोिी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ददनाींक २ मे, २०१२ च्या शासन ननिायानसुार राज्यात अनतररक्त ठरलेले 
मशक्षक पिूापिे समायोजित झाल्यामशवाय मशक्षक व मशक्षकेतर कमाचाऱ् याींची 
नवीन भरती करण्यात येऊ नये असे आदेश असताींना या शासन ननिायाच े
उल्लींघन करुन राज्यात प्राथममक ववभागात ७९६, माध्यममक ववभागात ४५७० 
व उच्च माध्यममक ववभागात १५५० अशा एकूि ६९१६ मशक्षकाींच्या नवीन 
ननयकु्त्या करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने ददनाींक २४ ऑगस््, २०१५ रोिी 
वयैजक्तक मान्यता तपासिी सममती गठीत करून मान्यता देिाऱ् या 
मशक्षिाचधकारी व मशक्षि उपसींचालक याींना कारिे दाखवा नो्ीसा बिावल्या 
असनू या प्रकरिी मशक्षिाचधकाऱ् याींनी व मशक्षि उपसींचालकाींनी सनुाविी 
घेऊन प्राथममक ववभागाच्या १६०, माध्यममक ववभागाच्या ३३८ व उच्च 
माध्यममक ववभागाच्या १११ मशक्षक/कमाचाऱ्याींच्या वयैजक्तक मान्यता रद्द 
केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याववरुध्द मुींबई उच्च न्यायालयात दाखल याचचकेवर मा.उच्च 
न्यायालयाने ददनाींक १४ ऑगस््, २०१७ रोिी या सवा याचचका ननकाली 
काढून मशक्षि आयकु्त, पिेु याींनी वयैजक्तक मान्यता रद्द करण्याचे काढलेले 
पररपत्रक रद्द केले असनू मशक्षि सींचालक, प्राथममक व माध्यममक, पिेु याींना 
पत्र पाठवनू या सवा मशक्षि सेवकाींना ननयममत सेवा सातत्य देऊन त्याींचे 
वेतन अदा करण्याची मागिी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन नागपरू ववभागाच्या 
लोकप्रनतननधीींनी शासनास ददनाींक ३१ ऑगस््, २०१७ रोिी पाठववलले्या 
पत्रानसुार दोषी असिाऱ् या सवा अचधकाऱ्याींवर कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
 मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींचे आदेश ददनाींक १४ ऑगस््, २०१७ व 
त्यास अनसुरुन शासन शधु्दीपत्रक ददनाींक २३ ऑगस््, २०१७ अन्वये 
सनुाविीची प्रक्रिया एकस्तर वररषठ अचधकाऱ्याींकडून करण्यात येत आहे. 
(४) कायावाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

विनाअनुदातनत शाळेसांदभायत मूल्याांिनािररता  
आदेश तनगयशमत िरण्याबाबत 

  

(३) * ३५८४९ िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय 
सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि,े श्री.बाळाराम पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांिय 
दत्त, श्री.अशोि ऊफय  भाई िगताप : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने ववनाअनदुाननत शाळेसींदभाात मलू्याींकनाकररता ददनाींक       
१५ नोव्हेंबर, २०११ च्या शासन पररपत्रकानसुार तसेच मा.उच्च न्यायालयाच्या 
ननिायानसुार अल्पसींखयाींक सींस्थाींना शवे्च्या वगााच्या प्ात ३० ऐविी २० 
प् करुन त्याबाबत नवीन शासन आदेश ननगाममत करण्याचे ननदेश 
शासनाला ददनाींक १२ ऑगस््, २०१६ रोिी ददले आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने अद्यापही कोितचे आदेश काढले नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन मा.उच्च 
न्यायालयाच्या आदेशानसुार उक्त आदेश ननगाममत करण्याबाबत कोिती 
कायावाही केली वा करण्यात आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािि े: (१) व (२) होय. 
(३) धोरिात्मक बाब असनू याबाबत आवश्यक कायावाही प्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

लासलगाांि विांचरू (जि.नाशशि) सह इतर प्रादेशशि पाणीपुरिठा  
योिनेसाठी सौरऊिेचा पथदशी प्रिल्प राबविण्याबाबत 

  

(४) * ३४८८४ श्री.ियिांतराि िाधि : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लासलगाींव वव ींचूर (जि.नामशक) सह १६ गावाींसाठी प्रादेमशक पािीपरुवठा 
योिनेसाठी जिल्हा वावषाक नाववन्यपिूा योिनेतनू सौर ऊिाा सयींत्र मींिूर 
करण्याची मागिी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी जिल्हा प्रशासनाकड ेददनाींक २३ 
फेब्रवुारी, २०१६ व ददनाींक ४ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन उक्त मागिीच्या 
अनषुींगाने सदर प्रादेमशक पािीपरुवठा योिनेकरीता सौरऊिेचा पथदशी प्रकल्प 
राबववण्याकरीता कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
  ददनाींक ४ सप् े्ंबर २०१७ चे लासलगाव वव ींचूर (जि.नामशक) सह १६ 
गावे प्रादेमशक पािीपरुवठा योिनेसाठी सोलर िनरे्र प्लॅं् मींिूर करिेबाबत 
पत्र जिल्हा पररषदेस प्राप्त झाले आहे. 
(२) त्या अनषुींगाने महाव्यवस्थापक, महाराषर ऊिाा ववकास महामींडळ (मेडा) 
नामशक व जिल्हा ननयोिन अचधकारी तथा जिल्हाचधकारी, नामशक याींचकेड े
ननधी प्राप्त होईल क्रकीं वा कसे याबाबत ववचारिा करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नगर पररषदेच्या माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि शाळेतील शशक्षि 
िमयचाऱ याांना शासनाच्या िैद्यिीय प्रततपुतीचा लाभ देण्याबाबत 

  

(५) * ३५२४१ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २९५६१ ला ददनाांि १ एवप्रल, २०१७ रोिी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ददनाींक १२ मे, १९८९ च्या शासन ननिायाच्या वदै्यकीय प्रनतपतुीचा लाभ 
नगर पररषदेच्या प्राथममक व माध्यममक शाळाींमधील मशक्षक व 
मशक्षकेतर कमाचाऱ् याींना लाग ू करिे आवश्यक असताींना फक्त ददनाींक      
१५ िुल,ै २०१६ च्या शासन ननिायानसुार प्राथममक शाळेतील मशक्षक व 
कमाचाऱ् याींना हा लाभ देण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नगर पररषदेच्या माध्यममक व उच्च माध्यममक शाळेतील 
मशक्षक व मशक्षकेतर कमाचाऱ् याींना अद्यापपयांत लाभ देण्यात आला नसनू 
असा भेदभाव करण्याची कारिे काय आहेत, 
(३) असल्यास, नगर पररषदेच्या माध्यममक व उच्च माध्यममक शाळेतील 
मशक्षक कमाचाऱ् याींना शासन वदै्यकीय प्रनतपतुीचा लाभ देण्यासाठी नव्याने 
शासन आदेश ननगाममत करिार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािि े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) नगरपररषदा/नगरपामलका/महानगरपामलकाींच्या मशक्षि मींडळाच्या 
अखत्याररतील माध्यममक शाळाींमधील सेवेत असलेल्या मशक्षक/मशक्षकेतर 
कमाचाऱ् याींना वदैयक्रकय खचााची प्रनतपतूी लाग ू करण्याची बाब शासनाच्या 
ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील अनधधिृत खािगी िोधचांग क्लासेसिर 
 तनयांत्रण ठेिण्याबाबत 

  

(६) * ३५२०५ िॉ.अपिूय दहरे, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि २६९६३ ला ददनाांि २० माचय, २०१७ रोिी ददलले्या उत्तराच्या 
सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात अनचधकृतररत्या चालववण्यात येिाऱ्या अनचधकृत व तत्सम 
खािगी कोचचींग क्लासेसवर शालेय मशक्षि ववभागाने ननयींत्रि ठेवण्यासाठी 
कोचचींग क्लास ननयींत्रक कायदा अींमलात आिण्याच्या अनषुींगाने नववन 
ववधेयक तयार करण्याबाबतच्या ववचाराधीन बाबीवर शासनाचा ववचार पिुा 
झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववधी व न्याय ववभागाकडील यासींबींधीच्या अमभप्रायाच्या 
अनषुींगाने नेमण्यात आलेल्या अ्यास सममतीच्या अप्राप्त मशफारशी शासनास 
प्राप्त झाल्या आहेत काय व त्यानषुींगाने पढेु कोिता ननिाय घेण्यात आला 
वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववचाराधीन बाबीवरील कायावाही केव्हापयांत पिुा होिे अपेक्षक्षत 
आहे ? 
  
श्री.विनोद तािि े : (१), (२) व (३) राज्यातील खािगी मशकविी वगाांवर 
ननयींत्रिाकरीता अचधननयम तयार करण्याच्या अनषुींगाने ववधेयकाचा मसदूा 
तयार करण्यासाठी ददनाींक ०४/०१/२०१७ रोिीच्या शासन ननिायान्वये आयकु्त 
(मशक्षि) याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती स्थापन करण्यात आली आहे. सदर 
सममतीच्या बठैका झाल्या असनू मसदूा तयार करण्याची कायावाही सरुु आहे.  

----------------- 
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राज्यात महाविद्यालयामध्ये सुरु असलेल्या रॅधगांग ि  
लैंधगि शोषणािर प्रततबांध घालण्याबाबत 

  

(७) * ३५६९१ आकिय .अनांत गािगीळ : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईसह राज्यात महाववद्यालयामधील ववद्यार्थयाांमध्ये रॅचग ींग व लैंचगक 
शोषि यामध्ये वाढ होत असल्यामळेु ववद्यार्थयाांची सरुक्षा धोक्यात आल्याच े
माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन महाववद्यालयामध्ये 
सरुु असलेल्या रॅचग ींग व लैंचगक शोषिावर प्रनतबींध घालण्याकररता कोिती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािि े: (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
 अमरावती येथील रॅचग ींगची एक घ्ना वगळता अशा प्रकारच्या घ्ना 
राज्यामध्ये आढळून आलेल्या नाहीत. 
 अमरावती येथील प्रकरिात सींबींचधत सींस्थेतील अँ् ी रॅचग ींग सममती व 
वररषठामाफा त चौकशी करुन या प्रकरिात गाडगे नगर पोलीस स््ेशन, 
अमरावती येथे ददनाींक ०१ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी गनु्हा दाखल करण्यात आला 
आहे, पोलीस तपास सरुु आहे. 
 राज्य रॅचग ींग मकु्त असावे, या अनषुींगाने ववभागाच्या ददनाींक १२ 
ऑक््ोबर, २०१७ च्या पत्रान्वये सवा सींबचधताींना सचूना ननगाममत करण्यात 
आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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



9 

राज्यातील िरीष्ट्ठ महाविद्यालयातील ताशसिा तत्िािरील 
प्राध्यापिाांच्या मानधनात िाढ िरण्याबाबत 

  

(८) * ३५४१७ श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांिय मुांि,े श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, िॉ.अपिूय दहरे, श्री.नागोराि गाणार : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१३३९ ला ददनाांि ८ ऑगस्ट, २०१७ रोिी ददलले्या 
उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात खािगी सींस्थेच्या वररषठ महाववद्यालयात तामसका तत्वावर 
कायारत प्राध्यापकाींना आठवड्याला क्रकमान १४ तास व प्रती तास रुपये ५००/- 
प्रमािे मानधन मींिुर करुन हे मानधन दरमहा ननयममतपिे देण्याबाबत 
शासनाकडून धोरिात्मक ननिाय घेण्यासींदभाातील प्रस्ताव सादर करण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावावर कोिता ननिाय घेण्यात आला व त्याबाबतचा 
शासन ननिाय ननगाममत करण्यात आला आहे काय, तसेच उक्त ननिायाची 
अींमलबिाविी केव्हापासनू होिे अपेक्षक्ष त आहे, 
(३) असल्यास, आठवड्याला फक्त ७ तास व प्रती तास रुपये २५०/- मानधन 
तसेच सदरचे मानधन प्रतीमहा न देता वषााला एकदाच देण्यात येत 
असल्यामळेु प्राध्यापकाींना आचथाक अडचिीींना सामोरे िावे लागिार आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर तामसका 
तत्वावरील प्राध्यापकाींना प्रती तास रुपये ५००/- व आठवडयाला क्रकमान १४ 
तास देण्यासाठी कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािि े: (१) नाही. याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील खािगी अनुदातनत प्राथशमि शाळाांच े 
लेखापरीक्षण िरण् याबाबत 

  

(९) * ३४७०३ श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.खिािा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, 
श्री.सतुनल तटिरे, श्री.िगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िििुत े: सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खािगी अनदुाननत प्राथममक शाळाींना शासनाकडून ददल्या 
िािाऱ्या वेतनेत्तर अनदुानाच्या ववननयोगाच े लखेापररक्षि मागील २० 
वषाापासनू आिपावेतो करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन खािगी प्राथममक 
शाळाींचे लेखापरीक्षि करण्याबाबत कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािि े : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. सन २००४-०५ त े२०१२-१३ 
या कालावधीत वेतनेतर अनदुान बींद होत.े सींबींचधत सींस्था/शाळाींचे खािगी 
सनदी लखेापालामाफा त लखेापरीक्षि करण्यात येत.े तसेच, मशक्षिाचधकारी 
सींबींचधत शाळाींच ेअनदुान ननधाारि करुन शाळाींना वेतनेत्तर अनदुान मींिूर 
करतात. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील माध्यशमि शाळेतील शशक्षिेतर िमयचाऱयाांचा  
आिृतीबांध अहिाल मांिूर िरण्याबाबत 

  

(१०) * ३४८६६ श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.सततश चव्हाण, 
िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील माध्यममक शाळेतील मशक्षकेतर कमाचाऱ्याींच्या 
आकृतीबींधाबाबत सममतीने ददलेला अहवाल मींिूर करुन इतर अनषुींचगक 
मागण्याींसाठी मशक्षकेतर कमाचारी सींघ्नेने मशक्षि आयकु्त कायाालय, पिेु 
येथे ददनाींक १८ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास धरिे आींदोलन केले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मशक्षकेतर सींघ्नेच्या मागण्याींचे तसेच त्यावर शासनाने 
घेतलेल्या ननिायाचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  

श्री.विनोद तािि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) मशक्षकेतर कमाचाऱ्याींचा आकृतीबींध तयार करण्याची कायावाही 
शासनस्तरावर सरुु आहे. 

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

मुरुि-िांजिरा, बोली, िाशशद, बारशीि ि नाांदगाि (जि.रायगि)  
येथील अनधधिृत बाांधिामाबाबत 

  

(११) * ३५७८२ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३४१९७ ला ददनाांि १ ऑगस्ट, २०१७ रोिी ददलले्या उत्तराच्या सांदभायत 
सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मरुुड-िींजिरा, बोली, कामशद, बारशीव व नाींदगाव (जि.रायगड) येथील 
समदु्रक्रकनारी काही धनाड्य लोकाींनी सागरी ननयमन क्षेत्र व पयाावरि 
कायदयाचे उल्लींघन करुन अचधकारी व बाींधकाम व्यावसानयकाींच्या 
सींगनमताने अमलशान बींगल्याची अनचधकृतपिे बाींधकामे केली आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन अनचधकृत बाींधकामाींवर 
कायावाही करुन व्यावसानयकाींववरुध्द कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.रामदास िदम : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) अमलबाग व मरुुड तालकु्यातील समदु्रक्रकनारी बाींधण्यात आलेल्या 
अनिुमे १४५ व १६७ बाींधकामधारकाींना महाराषर नगर रचना अचधननयम, 
१९६६ वे कलम ५२,५३,५४ व ५५ तसेच, पयाावरि (सींरक्षि) कायदा, १९८६ चे 
कलम ३(१) प १५ अन्वये सींबींचधत तहमसलदाराकडून नो्ीस बिावण्यात 
आल्या आहेत, सदर दाव्याींपकैी अमलबाग तालकु्यातील ६१ व मरुुड 
तालकु्यातील १०१ दाव्याींमधील अनचधकृत बाींधकामाबाबत मा.न्यायालयाने 
तात्परुत ेस्थचगती आदेश ददले आहेत. 
 सदर दोन्ही तालकु्यातील अनचधकृत बाींधकामाींपकैी अमलबाग 
तालकु्यातील ६९ व मरुुड तालकु्यातील ९५ प्रकरिाींमध्ये महाराषर नगररचना 
अचधननयम, १९६६ चे कलम ५२,५३,५४ व ५५ व कें दद्रय पयाावरि व वन 
मींत्रालयाच्या ददनाींक ६/१/२०११ रोिीच्या अचधसचूनेमधील ननदेशाींचे उल्लींघन 
केल्याने सींबींचधताववरुध्द पयाावरि (सींरक्षि) कायदा, १९८६ चे कलम ३(१) व 
१५ अन्वये गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 

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

नागपूर शहरात शमनरल िॉटरच्या नािाखाली  
थांि पाण्याची विक्री होत असल्याबाबत 

  

(१२) * ३५१५१ अॅि.ियदेि गायििाि : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शहरात पाण्यावर यवु्ही स््रीलायझशेन, सकू्ष्म गाळिी, 
ओझोनायझेशन इत्यादद प्रक्रिया न करता पािी थींड करुन ममनरल वॉ्रच्या 
नावाखाली कॅनव्दारे ववववध समारींभात वविी करुन ग्राहकाींची फसविकू केली 
िात असल्याची तिार सामाजिक कायाकत्याांनी मा.अन्न व औषधी प्रशासन 
मींत्री तसेच जिल्हाचधकारी, नागपरू याींच्याकड ेमाहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यासमुारास लेखी ननवदेनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींचधत दोषीींववरुध्द कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 



13 

श्री.धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे उपनगरात क्रीिा सांिुल उभारण्याबाबत 
  

(१३) * ३५२७६ श्री.अतनल भोसल,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
अॅि.तनरांिन िािखरे : सन्माननीय क्रीिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पिेु मधील हडपसर, कोथरुड, कवेनगर या उपनगरात िीडा सींकुल 
नसल्याचे तसेच येरवडा, सहकार नगर व इतर दठकािच्या िीडा सींकुलाची 
ददुाशा झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार पिेु उपनगरात िीडा सींकुल 
उभारण्यासाठी व िीडा सींकुलाची झालेली ददुाशा सधुारण्यासाठी कोिती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सरल प्रणालीची सांगणिीय मादहती नोंदणी  
िरण्यासाठी मुदतिाढ देण्याबाबत 

  

(१४) * ३६०२० श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.विक्रम िाळे, 
िॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्य शासनाच्या मशक्षि ववभागाच्या धोरिामळेु ववद्यार्थयाांची मादहती 
भरताना आधार काडामधील मादहती सरल प्रिालीत भरिे बींधनकारक केल े
असताना सदर सरल प्रिालीची सींगिकीय मादहती भरताना भारननयमनामळेु 
राज्यात सवात्र अडचिी येत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु ववद्याथी नोंदिीकररता माहे ऑक््ोबर, २०१७ पयांत 
ददलेल्या मदुतीत १०० ्क्के नोंदिी पिूा होव ू शकिार नसल्याने सदर 
नोंदिीस शासन मदुत वाढवनू देण्याचा ववचार करीत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या नोंदिीत शाळा नोंदवही आणि आधार काडावरील नोंदी 
यामधील तफावतीबाबत शासनाने काही धोरिात्मक ननिाय घेतला आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन ववदयाथी 
असतानाही तफावतीमळेु ननमााि होिारी प् सींखयेची अडचि, त्यामळेु 
अनतररक्त होिारे मशक्षक यासारखया ननमााि होिाऱ्या समस्याींवर कोिती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद तािि े: (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे आहे.  
(३) व (४) शाळा नोंदवहीतील ववद्यार्थयाांचे नाव व आधारकाडावरील नोंदी यात 
थोडी तफावत असेल व नावात साम्य असेल तर त ेनाव अींनतम होईल असे 
शासन ननिाय, ददनाींक १४/०८/२०१७ अन्वये आदेश ददल ेआहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

 

राज्यातील रुग्णालये, न्यायालये ि शैक्षणणि सांस्था  
शाांतता प्रिण क्षेत्रात समाविष्ट्ट िरण्याबाबत 

  

(१५) * ३४९३७ श्री.सांिय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर : 
सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात एकही शाींतता प्रवि क्षते्र नसल्याची मादहती राज्य शासनाने 
मा.उच्च न्यायालयात ददल्याचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कें द्र शासनाने ध्वनीप्रदषूि ननयमात दरुुस्त्या केल्या आहेत व 
महाराषर राज्याच्या ववनींतीनींतर कें द्र शासनाने या दरुुस्त्याींना मान्यता ददली 
असनू या नव्या ननयमानसुार रुग्िालये, न्यायालये आणि शकै्षणिक सींस्था 
याींचा समावेश शातींता प्रवि क्षते्रात येत नसल्याच ेम्ह्ले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने रुग्िालये, न्यायालये व शकै्षणिक सींस्था मधील 
शातींताप्रवि क्षेत्र ह्ववण्यामागील कारिे काय आहेत, 
(४) असल्यास, राज्यातील वाढत े ध्वनी प्रदषूि रोखण्यासाठी शासनाने 
अध्यादेश काढून शाींतता प्रवि क्षते्राींची यादी घोवषत करुन रुग्िालये, 
न्यायालये व शकै्षणिक सींस्था शातींता प्रवि क्षते्रात समाववष् करुन 
घेण्याबाबत कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम : (१), (२) व (३) कें दद्रय पयाावरि मींत्रालयाने ददनाींक १० 
ऑगस््, २०१७ च्या अचधसचूनेव्दारे सधुाररत ध्वनी प्रदषूि (ननयमन व 
ननयींत्रि) ननयम, २०१७ ननगाममत केली असनू त्यानसुार राज्यातील रुग्िालये, 
न्यायालये व शकै्षणिक सींस्थापासनू १०० मी्र पररघातील क्षेत्र शाींतता क्षेत्र 
म्हिून घोवषत करण्याच े अचधकार स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींऐविी राज्य 
शासनास ददले आहेत. 
(४) त्यानसुार राज्यात कें दद्रय सधुाररत ध्वनी प्रदषूि (ननयमन व ननयींत्रि) 
ननयम, २०१७ या ननयमाींना अनसुरुन रुग्िालये, न्यायालये व शकै्षणिक 
सींस्थापासनू १०० मी्र पररघातील क्षेत्र शाींतता क्षते्र ननजश्चत करण्याबाबत 
ददनाींक २० नोव्हेंबर, २०१७ रोिी शासन ननिाय ननगाममत करण्यात आलेला 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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महाि औद्योधगि िसाहतीमधील रासायतनि  
िारखान्यातून प्रदषूण झाल्याबाबत 

  

(१६) * ३५६०८ श्री.ियांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२४५८ ला ददनाांि 
१ ऑगस्ट, २०१७ रोिी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय पयायिरण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाड (जि.रायगड) औद्योचगक वसाहतीमध्ये अनेक रासायननक कारखाने 
असनू या कारखान्यातील रासायननक प्रदवूषत पािी तसेच वाय ू प्रदषूिाच्या 
समस्या मागील अनेक वषाांपासनू कायम रादहल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रासायननक कारखान्याींतील प्रदवूषत साींडपािी नदीच्या 
पात्रात सोडल्याने नदीतील मासे मतृ्यमूखुी पडल्याचे ददनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१७ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन रासायननक प्रदवूषत 
पािी सोडण्याबाबत तसेच वाय ू प्रदषुि रोखण्याबाबत कायावाही करुन सदर 
कारखान्याींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री.रामदास िदम : (१) महाड औद्याचगक वसाहतीत १८२ उद्योग असनु 
िल व हवा प्रदषूि करण्याच्या उद्योगाींकडून अद्यायावत प्रदषूि सींननयींत्रि 
यींत्रिा स्थावपत करण्यात आली असल्याने व सामदूहक साींडपािी प्रक्रिया 
यींत्रिा कायारत असल्याने प्रदषूि सींननयींत्रिामध्ये सधुारिा झाली आहे.  
(२) नाही. तथावप, ददनाींक ६/९/२०१७ रोिी ्ेमघर नाल्यामध्ये अशी घ्ना 
घडली होती.  
(३) सदर घ्नेच्या अनषुींगाने महाड औद्योचगक वसाहतीमध्ये महाराषर 
प्रदषूि ननयींत्रि मींडळाकडून करण्यात आलेल्या ददनाींक ०६/०९/२०१७ रोिी 
करण्यात आलेल्या पाहिी ी़ नसुार ०४ कारखान्याींवर उत्पादन बींद करण्याची 
कारवाई करण्यात आली होती. यापकैी ०३ कारखान्याींनी सधुारिा केल्यानींतर 
त्याींना पनु्हा उत्पादन सरुु करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच 
हवा प्रदषूिात दोषी आढळलेल्या १ कारखान्यास कारिे दाखवा नो्ीस, ३  
कारखान्याींना प्रस्ताववत ननदेश व २ कारखान्यास उत्पादन बींद करण्याच े
आदेश बिावण्यात आल ेहोत.े सदर २ उद्योगाींनी सधुारिा केल्यानींतर त्याींना 
पनु्हा उत्पादन सरुु करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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



17 

ददनाांि १ ि २ िुलै, २०१६ रोिी अनुदानास पात्र झालेल्या शाळाांच्या 
पदामध्ये दरुुस्ती िरून शुध्दीपत्रि तनगयशमत िरण्याबाबत 

  

(१७) * ३५६२१ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ददनाींक १ व २ िुल,ै २०१६ रोिी राज्यातील प्राथममक व माध्यममक 
शाळा व वगा तकुड्या अनदुानास पात्र झाल्या असनू सदर घोवषत केलेल्या 
पात्र शाळाींमधील मशक्षक व मशक्षकेतराींच्या पदामध्ये त्रु् ी असल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शाळाींना अनदुान देिेबाबत शासन सकारात्मक ववचार 
करत असनू सदर शाळा व वगा तकुड्या याींना अनदुान देत असताना प्रत्यक्ष 
कायारत असिाऱ् या मशक्षकाींची व मशक्षकेतर कमाचारी याींची पदे घोवषत शासन 
आदेशातील पदामध्ये ददसत नसल्याने मशक्षक व मशक्षकेतर कमाचारी याींनी 
क्षेत्रत्रय अचधकारी याींच्याकड ेतिारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर शासन 
आदेशामध्ये घोवषत केलेल्या पदाींमध्ये दरुुस्ती करुन शधु्दीपत्रक ननगाममत 
करण्याबाबत कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद तािि े: (१) नाही. 
(२) शासन आदेशातील पदाींमध्ये दरुुस्तीबाबत क्षते्रत्रयस्तरावर तिारी करण्यात 
आल्या आहेत. तथावप, सींचमान्यतनेसुार मींिूर असलेल्या पदाींनाच अनदुान 
अनजु्ञेय आहे.  
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
 ----------------- 

 

राज्यातील विद्यापीठामध्ये स्त्री अभ्यास िें दे्र िाययरत िरण्याबाबत 
  

(१८) * ३५०१७ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ववद्यापीठामध्ये यिुीसीच्या ननदेशानसुार सरुु झालेली स्त्री 
अ्यास कें दे्र पदे न भरल्याने व ननयममत न केल्याने बींद पडली आहेत, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, ववद्यापीठननहाय या स्त्री अ्यास कें द्राींची सद्य:जस्थती काय 
आहे तसेच स्त्री अ्यास कें द्राींना ममळालेल्या अनदुानाचा वापर न 
होण्यामागची कारिे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन स्त्री अ्यास कें दे्र 
कायारत करण्याबाबत कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  
  

श्री.विनोद तािि े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) नाथीबाई दामोदर ठाकरसी मदहला ववद्यापीठ, मुींबई, मशवािी ववद्यापीठ, 
कोल्हापरू, स्वामी रामानींद तीथा मराठवाडा ववद्यापीठ, नाींदेड, सींत गाडगेबाबा 
अमरावती ववद्यापीठ, उत्तर महाराषर ववद्यापीठ, िळगाींव, राषरसींत 
तकुडोिी महाराि नागपरू ववद्यापीठ, डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा 
ववद्यापीठ, औरींगाबाद व साववत्रीबाई फुले पिेु ववद्यापीठ येथे स्त्री 
अ्यास/मदहला अध्ययन कें दे्र ववद्यापीठ अनदुान आयोगाकडून ममळालेल्या 
अनदुानातनू/ ववद्यापीठाच्या स्वननधीतनू/शासन अनदुानातनू सरुु आहेत. 
उवाररत ववद्यापीठाींमध्ये स्त्री अ्यास कें दे्र अजस्तत्वात नाहीत. 
  ववद्यापीठ अनदुान आयोगाच्या अनदुानातनू सरुु असलेल्या स्त्री 
अ्यास/मदहला अध्ययन कें द्राींना ममळालेल्या ननधीचा वापर ववद्यापीठाींकडून 
झालेला आहे. 
(३) ववद्यापीठातील स्त्री अ्यास कें दे्र हा ववद्यापीठ अनदुान आयोगाच्या 
योिनाींपकैी एक योिना आहे. ववद्यापीठ अनदुान आयोगाच्या धोरिानसुार 
स्त्री अ्यास कें द्राींचा आचथाक भार प्रथमत: ५ वषाांच्या कालावधीसाठी 
ववद्यापीठ अनदुान आयोगाकडून घेण्यात येतो. ववद्यापीठ अनदुान 
आयोगाकडून काही स्त्री अ्यास कें द्राींना योिना कालावधी सींपल्यानींतर 
वेळोवेळी मदुतवाढ ददलेली आहे. काही स्त्री अ्यास कें दे्र शासन अनदुानातनू 
व काही स्त्री अ्यास कें दे्र ववद्यापीठाींच्या ववद्यापीठ ननधीतनू सरुु आहेत.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िसई पजश्चम (जि.पालघर) येथील नागररिाांना 
िलस्त्रोत उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१९) * ३५३४८ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिल े: सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई पजश्चम (जि.पालघर) येथील नागररकाींना ववदहर हाच एकमेव 
िलस्त्रोत असल्यामळेु मागील दोन वषाापासनू येथील ग्रामस्थाींना पाण्यामळेु 
ववववध आिाराींची लागि होत असल्याचे माहे ऑगस््-सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ववदहरीींच्या पाण्यामध्ये क्षार, क्लोराईडचे प्रमाि अचधक 
असनू त े पािी वपण्यास अयोग्य असल्याचा ननषकषा िलतपासिीनींतर 
काढण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन वसई पजश्चम 
येथील नागररकाींना दसुऱ्या िलस्त्रोताची व्यवस्था करण्याबाबत कोिती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
  जिल्हा पालघरमधील वसई तालकु्यातील एकूि ३१ ग्रामपींचायती 
असनू त्यापकैी वसई पजश्चम पट्टय्ात एकूि ११ ग्रामपींचायती आहेत. वसई 
पजश्चम पट्टय्ातील काही भाग वसई ववरार शहर महानगरपामलकेमध्ये 
समाववष् आहे. जिल्हा पररषदेंतगात समाववष् ११ ग्रामपींचायतीमध्ये ५० 
सावािननक ववदहरी तसेच ४ नळ पािीपरुवठा योिना व ५११ बोरवेल याव्दारे 
पािीपरुवठा केला िात आहे. 
  नागरी भागातील काही ग्रामस्थ तथेील खािगी/सावािननक ववदहरी व 
बोअरीींगच्या पाण्याच्या स्त्रोतावर अवलींबनू आहेत. 
  जिल्हा आरोग्य अचधकारी, जि.प.पालघर याींच्या अहवालानसुार वसई 
तालकु्यात सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मधील ऑक््ोबर, २०१७ पयांत 
िलिन्य आिाराींचा उदे्रक झालेला नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
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       पालघर उपववभागीय प्रयोगशाळेमध्ये वसई तालकु्यातील प्राप्त पािी 
नमनु्याींच्या िलतपासिीअींती कोिताही नमनुा क्लोराईड बाचधत आढळून 
आलेला नाही. 
       तथावप आयकु्त, वसई ववरार शहर महानगरपामलका याींच्या 
अहवालानसुार वसई पजश्चम पट्टय्ातील नागरी भागातील पािी नमनेु 
तपासिीची कायावाही सरुू करण्यात आली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मातोश्री िाशीबेन ब्रिलाल िाशलया शाळा बोरीिली (प.), मुांबई  
येथील िगय स्थलाांतरीत िरण्याबाबत 

  

(२०) * ३५८२२ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.वििय ऊफय  भाई 
धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मातोश्री काशीबेन ब्रिलाल वामलया शाळा बोरीवली (प.), मुींबई या शाळेचे 
वगा पवेूकडील शाळेत स्थलाींतरीत करण्यास शालेय मशक्षि ववभागाने मान्यता 
ददली असली तरी त्यास पालकाींचा ववरोध असल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननिायाला पालकाींचा ववरोध असण्याची कारिे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार शाळा प्रशासन व मशक्षि ववभागाने 
पालकाींच्या प्रश्नाबाबत कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच 
त्याचे स्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािि े: (१) होय. 
(२), (३) व (४) या ववषयासींदभाात शाळेने मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे रर् 
याचचका दाखल केली असनू सदर प्रकरि न्यायप्रववषठ आहे. 

----------------- 
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राज्यातील जिल्हा पररषद शशक्षिाांिरील अन्याय दरू िरण्याबाबत 
  

(२१) * ३५७६१ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील जिल्हा पररषद अींतगात (एम.एस.सी.आय.्ी) परीक्षा न 
झालेल्या मशक्षकाींची ननयममत वेतनवाढ थाींबवनू रक्कम वसलुी होत असल्याने 
मशक्षकाींवरील अन्याय दरू करण्याबाबतचे ननवेदन लोकप्रनतननधीींनी 
मा.ग्रामववकास मींत्री याींना माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ददले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्राथममक शाळेतील मशक्षकाींची पदे ही ताींत्रत्रक सींवगाात मोडत 
नसतानाही सन २००८ पासनू वेतनवाढ थाींबवनू वसलुी करण्यात येत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मशक्षकाींची वसलुी थाींबववण्यासाठी शासनाने चौकशी करुन 
कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािि े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सींबींचधत मशक्षकाींनी मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ औरींगाबाद येथे अपील 
केल्यामळेु तात्परुती स्थचगती देण्यात आली आहे. सद्य:जस्थतीत प्रकरि 
न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

आसनगाि (ता.शहापूर, जि.ठाणे) येथील पाणी टांचाईबाबत 
  

(२२) * ३४८३५ अॅि.तनरांिन िािखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३०९८० ला 
ददनाांि २५ िुल,ै २०१७ रोिी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) आसनगाव (पवूा) (ता.शहापरू, जि.ठािे) येथे लोकवस्ती वाढल्याने या 
पररसरातील गावाींमधील तसेच सींघवी पॅराडाईि गहृप्रकल्पासह अन्य 
गहृप्रकल्पाींमध्ये राहिाऱ्या नागररकाींसाठी वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई ननमााि 
झाली असल्यामळेु पावसाळयात देखील नागररकाींना खािगीररत्या दररोि 
वपण्याच्या पाण्याचे ्ँकसा स्वखचााने मागवावे लागत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भातसा धरि ववभागाने धरिातनू भातसा नदीत होिारा 
पाण्याचा ववसगा कमी केल्यामळेु भातसा नदीची पािीपातळी खाली िावनू 
नदीवर असलले्या आसनगाव-सावरोडी पािीपरुवठा येािनेचा पािीपरुवठा 
खींडीत झाल्यामळेु पािी ी्ंचाई ननमााि झाल्याचे आसनगाव ग्रामपींचायतीचे 
सरपींच, उपसरपींच व पदाचधकारी याींनी सींबींचधत कायाकारी अमभयींता, भातसा 
धरि ववभाग ि.१ तसेच प्रधान सचचव, िलसींपदा ववभाग व प्रधान सचचव, 
पािीपरुवठा व स्वच्छता ववभाग याींना ददनाींक १० सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास तिार ननवेदन ददले असल्याचेही ननदशानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, “आसनगावातील पािी ी्ंचाईबाबत मादहती घेवनू नेमकी 
समस्या काय आहे, हे तपासनू पािी सोडण्यात येईल” असे सींबींचधत 
कायाकारी अमभयींता, भातसा धरि ववभाग ि.१ याींनी त्याचवेळी (माहे 
सप् े्ंबर, २०१७) आसनगाव ग्रामपींचायत पदाचधकाऱ्याींना साींचगतल ेहोत,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नागररकाींना परेुशा प्रमािात पािीपरुवठा करण्याची सींबींचधत 
ग्रामपींचायतीची िबाबदारी असताना आसनगाव ग्रामपींचायत िािीवपवूाक 
मागील ३ मदहन्याींपासनू बेिबाबदारपिा करीत असल्याने पािीपरुवठा सरुु 
करण्याच्या दृष्ीने तथेील नागररकाींनी ग्ववकास अचधकारी, पींचायत सममती, 
शहापरू, मखुय कायाकारी अचधकारी, जिल्हा पररषद, ठािे तसेच प्रधान सचचव, 
ग्रामववकास ववभाग याींचेकड ेअनेकदा ननवेदने सादर करुनही कायावाही झाली 
नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल ेआहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन भातसा नदीत 
होिारा पाण्याचा ववसगा पनु्हा पवुावत सरुु करुन तथेील नागररकाींना 
सरुळीतपिे व परेुशा प्रमािात पािीपरुवठा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोिती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय 
आहे ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५) ग्रामपींचायत, आसनगाींव याींनी कायाकारी अमभयींता, 
भातसा धरि ववभाग ि.१, शहापरू याींना ददनाींक ७/९/२०१७ रोिी ननवेदन 
सादर केले आहे. 
 ददनाींक ९/९/२०१७ पासनू भातसा धरिातनू १०० द.ल.मल./ददन पािी 
भातसा नदीत सोडले असनू, पािीपरुवठा सरुळीतपिे सरुु आहे. 
 भातसा धरिातनू आसनगाींव ग्रामपींचायतीसह ३८ ग्रामपींचायती व 
इतर पािी वापर सींस्थाींना ननयममत पािीपरुवठा सरुू असनू पािी ी्ंचाई 
सींदभाात आसनगाींवसह इतर कोित्याही पािीवापर सींस्थाींची तिार नाही. 
  आसनगाव येथे सद्य:जस्थतीत तीन नळ पािीपरुवठा योिना असनू 
त्यापकैी दोन योिना सरुु आहेत. एक योिनेचा Transformer त्रबघडल्याने 
योिना बींद आहे. त्यासाठी ववद्यतु ववभागाकड ेग्रामपींचायतीमाफा त पाठपरुावा 
सरुु आहे. 
  तसेच नागरी सवुवधा योिनेतनू आसनगाव नळ पािीपरुवठा 
योिनेमधील उध्दरि वादहनी बदलण्याचे काम प्रस्ताववत असनू, ननववदा 
प्रक्रिया पिूा झालेली आहे.  

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

दारव्हा (जि.यितमाळ) तालुक्यातील शालेय पोषण आहार  
योिनेची देयिे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२३) * ३४८३३ श्री.खिािा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हररशस ांग राठोि, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि ऊफय  भाई िगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) दारव्हा (जि.यवतमाळ) तालकु्यात शालेय पोषि आहार योिनेंतगात 
ववद्यार्थयाांना परुववल्या िािाऱ्या मध्यान्ह भोिनासाठी लागिारे इींधन, 
भािीपाला व सकस आहाराचे देयक तसेच स्वयींपाकी व मदतनीस याींच े
मानधनाचे रुपये ८८ लाख थक्रकत असनू शालेय पोषि आहार योिनेमळेु 
मशक्षक, कामगार मदहलाींचे हाल तसेच बालकाींच ेकुपोषि होत असल्याच ेमाहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच ताींदळू, डाळीसह इतर सादहत्य शासनामाफा त परुववले िात े व 
त्यासाठी लागिारे इींधन, भािीपाला व परूक आहार मखुयाध्यापकाींमाफा त 
परुववले िात असनू सदर खचााचे देयक मागील ७ मदहन्याींपासनू अदा 
करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर देयक थक्रकत असण्याची कारिे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन स्वयींपाकी, 
मदतनीस याींचे थक्रकत मानधन देण्याबाबत कायावाही करुन ननयममत देयक 
न देिाऱ् या अचधकारी व कमाचाऱ् याींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािि े: (१) व (२) हे खरे नाही.  
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
सेंट िोसेफ स्िूल (नविन पनिेल) या शाळेिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(२४) * ३४७६८ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांिय मुांि,े श्री.सतुनल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.ियिांतराि िाधि, अॅि.तनरांिन िािखरे, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.अतनल भोसल े: 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२८४५ ला ददनाांि २५ िुल,ै २०१७ रोिी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) से्ं  िोसेफ स्कूल (नवीन पनवेल) शाळेच्या ववरोधात शलु्कवाढीबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननधी व पालकाींनी माहे सप् े्ंबर, २०१७ च्या नतसऱ्या 
सप्ताहात आींदोलन केल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शाळेचा शलु्क वाढीबाबतचा प्रश्न मागील दोन वषाापासनू 
प्रलींत्रबत असनू शाळेची मनमानी वाढली असल्याचेही ननदशानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािि े: (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सदर तिार प्राप् त झाली असनू या प्रकरिी शाळेने मा.उच्च 
न्यायालयात  रर् याचचका दाखल केली आहे. 

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

िक्ष अधधिारी, अल्पसांखयाि वििास विभाग, मांत्रालय, मुांबई  
याांच्या िारभाराची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(२५) * ३५४०९ श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.धनांिय मुांि,े श्री.सततश चव्हाण : 
सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभिी येथील स्थाननक स्वराज्य सींस्थेचे लोकप्रनतननधीींनी श्री फारूख 
पठाि, कक्ष अचधकारी, अल्पसींखयाक ववकास ववभाग याींच्या कारभाराची 
चौकशी करून त्याींच्यावर कारवाई करावी याबाबत मा.मखुयमींत्री व 
मा.अल्पसींखयाक  ववकास मींत्री याींच् याकड ेमदु्देननहाय व सववस्तर तिार सन 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान नोंदववलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तिारीतील सवा मदु्दयाींची मदु्देननहाय चौकशी करण्यात आली 
आहे काय, त्यात काय ननषपन्न झाल,े 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन श्री.पठाि, कक्ष 
अचधकारी याींच्याववरूध्द कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािि े: (१) होय. 
(२) तिारीतील सवा मदु्याींची मदु्देननहाय चौकशी करण्यात आली असनु या 
तिारीमध्ये तर्थय आढळून आले नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िाशशम जिल्ह्यातील िलािांताांना मानधन देण्याबाबत 
  

(२६) * ३५९३१ प्रा.िोगने्द्र ििाि,े श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय 
साांस् िृतति िायय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वामशम जिल््यातील २७८ कलावींताींच े मानधन मागील ७ त े ८ 
मदहन्याींपासनू प्रलींत्रबत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ च्या दसुऱ्या 
आठवड्यात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कलावींताींचे मानधन प्रलींत्रबत असण्याची कारिे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन उक्त कलावींताींचे 
मानधन त्याींच्या बँकेच्या खात्यात िमा करण्याबाबत कायावाही करुन 
मानधन बँकेत िमा करण्यास ववलींब करिाऱ्या अचधकाऱ्यावींर कोिती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद तािि े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) वामशम जिल्हयातील मींिूर कलावींताींची सींखया २७८ इतकी नसनू ती 
एकूि १७८ इतकी आहे. लाभार्थयाांचे खात ेिमाींक व आयएफएसी कोड प्राप्त 
नसल्याने कलावींताींच्या खात्यावर मानधन िमा करण्यात आलेले नव्हत.े  
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
यितमाळ जिल्ह्यातील ज्येष्ट्ठ िलािांताांना मानधन देण्याबाबत 

  

(२७) * ३५६०९ श्री.हररशस ांग राठोि : सन्माननीय साांस् िृतति िायय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) यवतमाळ जिल््यातील ज्येषठ कलावींताींचे मानधन मागील चार त ेपाच 
वषाापासनु थक्रकत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कलावींत म्हिून समािात िनिागतृी केल्यानींतर उतारवयात 
िीवन िगता यावे या हेतनेू शासनातफे हे मानधन ददले िात असताना 
मागील काही वषाापासनू ज्येषठ कलावींताींना जिल्हाचधकारी कायाालयात वारींवार 
िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन ज्येषठ कलावींताींना 
मानधन ववतरीत करण्याबाबत कायावाही करुन सदर कामास ववलींब करिाऱ्या 
सींबींचधत दोषी अचधकाऱ्याींववरुध्द कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािि े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात आांतरराष्ट्रीय दिायच्या शाळा उभारण्याबाबत 
  

(२८) * ३६१४५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि ऊफय  भाई 
िगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, 
श्री.सभुाष झाांबि, श्री.िनादयन चाांदरूिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८६४६ ला 
ददनाांि २० माचय, २०१७ रोिी ददलले्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात आींतरराषरीय दिााच्या १०० शाळा उभारण्याचा ननिाय घेण्यात 
आला असनू त्यासाठी कें त्रब्रि ववद्यापीठ व त्रब्र्ीश कौजन्सलची मदत घेण्यात 
येिार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननिायाचे स्वरुप काय आहे व त्याची अींमलबिाविी 
केव्हापासनू करण्यात येिार आहे, 
(३) असल्यास, यासाठी क्रकती ननधीची आवश्यकता आहे व सदर ननधी 
कशाप्रकारे उपलब्ध करण्यात येिार आहे ? 
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श्री.विनोद तािि े: (१) होय. 
(२) व (३) राज्यातील सवा माध्यमाच्या सवा शाळाींची शकै्षणिक गिुवत्ता 
आींतरराषरीय शाळाींच्या दिााच्या तयार करिे. सदर शाळा या ्प्प्या्प्याने 
करण्यात येिार असनू आिममतीस नींदरुबार येथ े एक शाळा प्रायोचगक 
तत्वावर सरुु करण्यात आली आहे. या साठी सवा मशक्षा अमभयान तसेच 
CSR च्या माध्यमातनू ननधी उपलब्ध करुन घेण्यात येत आहे. 

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

राज्यात चाांगला पाऊस होिूनही पाणीपुरिठा  
िरणाऱया टँिरची सांखया िाढल्याबाबत 

  

(२९) * ३६२७५ श्री.धनांिय मुांि,े श्री.ियिांतराि िाधि, श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.सततश चव्हाण, अॅि.तनरांिन िािखरे : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ३१२ गावे आणि १५०४ वाड्याींना माहे सप् े्ंबर, २०१७ अखेर 
३०० पेक्षा अचधक ्ँकरव्दारे पािीपरुवठा करण्यात येत असल्याचे माहे 
नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील वषी याच कालावधीत १५० पके्षा कमी गावे व ३८० 
पेक्षा कमी वाड्याींमध्ये २०४ ्ँकसाद्वारे पािीपरुवठा करण्यात आला, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात गत वषाात मागील वषीपेक्षा चाींगला पाऊस होवनूही 
्ँकरची सींखया वाढण्याची सवासाधारि कारिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) मागील वषी ददनाींक ०६/०९/२०१६ रोिीच्या साप्तादहक ्ँकर 
अहवालानसुार राज्यात १४४ गावे, ६८० वाडयाींमध्ये एकूि २०४ ्ँकरद्वारे 
पािीपरुवठा सरुु होता.  
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(३) ददनाींक १३ िून, २०१६ च्या साप्तादहक ्ँकर अहवालानसुार त्या 
सप्ताहात सन २०१६ या वषाातील सवााचधक ६१४० ्ँकरद्वारे पािीपरुवठा सरुु 
होता. 
 ददनाींक १२ िून, २०१७ च्या साप्तादहक ्ँकर अहवालानसुार त्या 
सप्ताहात सन २०१७ या वषाातील सवााचधक १६६६ ्ँकरद्वारे पािीपरुवठा सरुु 
होता.  
 राज्यात मागील वषीपेक्षा यावषी चाींगला पाऊस झाल्यामळेु ्ँकर 
सींखया कमी झाली आहे.  तथावप, २०१७ च्या पावसाळयात सप् े्ंबर, २०१७ 
पयांत पिेु ववभागात पिान्यमान कमी झाल्यामळेु सप् े्ंबर, २०१६ च्या 
तलुनेत सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये चाल ूअसलेल्या ्ॅकरची सींखया िास्त ददसनू 
येत.े मात्र त्यानींतर ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये चाींगला पाऊस झाल्याने ददनाींक 
२४/१०/२०१७ पासनू पिेु ववभागातील ्ँकसा बींद करण्यात आले होत.े  
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

राज्यातील सीमािती भागात असलेल्या िाचनालयाांना  
आधथयि सहाय्य देण्याबाबत 

  

(३०) * ३६३८८ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर सीमावती भागात असलेल्या वाचनालयाींमध्ये मराठी भाषतेील 
ववववध वाङमयीन पसु्तके मराठी भावषकाींना उपलब्ध करून देण्यासाठी 
कनाा्क शासनाकडून आचथाक सहाय्य ममळत नसल्याने लोकप्रनतननधीींनी 
महाराषर शासनाकडून आचथाक साहाय्य ममळण्याबाबतची मागिीपत्र े ददनाींक 
२६ िुल,ै २०१७ व २४ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी मा.ववत्त मींत्री याींच्याकड ेकेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागिीच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी करुन कोिती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािि े: (१) होय. 
(२) महाराषर कनाा्क सीमा भागात मराठी भाषा व सींस्कृतीचा ववकास आणि 
समधृ्दी करण्याच्या हेतनेू अथासहाय्य देण्याची योिना ननयममतपिे 
राबववण्यासाठी धोरिात्मक ननिाय घेण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन 
आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सोलापूर ि िाशशम जिल्हयात स्त्रीयाांिरील  
अन्यायाप्रिरणी चौिशी िरण्याबाबत 

  

(३१) * ३६४३७ श्री.िगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चचकमहूद (ता.साींगोला, जि.सोलापरू) गावात तसेच मालेगाव (जि.वामशम) 
तालकु्यात स्वच्छता अमभयानाच्या नावाखाली मोदहम राबवविाऱ् या सींबींचधत 
अचधकाऱ् याींनी मयाादेचे उल्लींघन करुन एका गभावती मदहलेला उघडयावर 
शौचालय केल्याच्या कारिास्तव गळयात हार घालनू फो्ो सेशन केल्याचे 
माहे ऑक््ोबर, २०१७ च्या पदहल्या आठवडयात ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, स्वच्छता अमभयानाच्या नावाखाली राज्याच्या ववववध भागात 
होत असलेल्या स्त्रीयाींवरील अन्यायाबाबत राइा्  ्ू पी ने राज्याच्या मखुय 
सचचवाकड ेएक लखेी तिार माहे ऑक््ोबर, २०१७ च्या दसुऱ् या आठवडयात 
सादर करून सींबींचधत दोषीींववरोधात कारवाइा करण्याची मागिी केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार दोषीींववरुध्द कोिती कारवाइा केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) श्रीमती सवुप्रया िाि, राई् ्ू पी चळवळ कायाकती, मुींबई याींनी 
ददनाींक ०८/१०/२०१७ रोिी साींगोला तालकु्यातील चचकमहूद गावात मदहलाींच्या 
सन्मानाचे उल्लींघन करिाऱ्याींवर कायावाही करण्याबाबत एक ननवेदन मखुय 
सचचव याींना ददले होत.े सदर ननवेदनाच्या अनषुींगाने ववभागीय आयकु्त, पिेु 
याींना उचचत कायावाही करुन याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्याबाबत 
कळववले आहे. सदर अहवाल शासनास अद्याप प्राप्त झालेला नसनू अहवाल 
प्राप्त झाल्यानींतर उचचत कायावाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात विशषेत: मुांबई, ठाणे ि नागपूर जिल्हयाच्या शहरी भागात 
महाराष्ट्र प्रदषूण तनयांत्रण मांिळाने िनिागतृी िेली नसल्याबाबत 

  

(३२) * ३६७४६ श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववशषेत: मुींबई, ठािे, नागपरू या जिल््याच्या शहरी भागात 
ददनाींक १८, १९ व २० ऑक््ोबर, २०१७ रोिी प्रदषूिाची पातळी िास्त 
असनूही फ्ाक्याच्या प्रदषूिामळेु आरोग्याला होिाऱ् या त्रासाबाबत महाराषर 
प्रदषूि ननयींत्रि मींडळाने सखोल िनिागतृी केली नसल्याचे ददनाींक       
२६ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार प्रदषुिावर ननयींत्रि ठेवण्याच्यादृष्ीने 
कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री.रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. या साठी राज्यस्तरावर सवा 
माध्यमाींव्दारे व्यापक िनिागतृी मोदहम राबववली आहे. तसचे 
मा.मखुयमींत्रयाींनी फ्ाके मकु्त ददवाळी सािरी करण्याची शपथ राज्यातील 
सवा ववद्यार्थयाांना ददली आहे.  
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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ददग्रस (जि.यितमाळ) येथील स्िस्त धान्य दिुानािर 
 िारिाई िरण्याबाबत 

  

(३३) * ३७०३० श्री.मोहनराि िदम, श्री.हररशस ांग राठोि, श्री.सांिय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफय  भाई िगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३०६५९ ला ददनाांि १ एवप्रल, २०१७ रोिी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत 
सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ददग्रस (जि.यवतमाळ) येथील स्वस्त धान्य दकुानावर 
मशधापत्रत्रकाधारकाींना धान्य कमी देिे, िादा पसै े घेिे व मिीतील लोकाींना 
धान्य देिे इत्यादी प्रकार होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी स्थाननक नागररकाींनी ननवेदन देऊनही सींबींचधत 
दकुानदार मनमानी करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सवासामान्याींच्या 
हक्काच े धान्य देण्याऐविी मनमानी करिाऱ्या स्वस्त धान्य दकुानदाराींवर 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री.धगरीश बापट : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 तथावप, ददग्रस तालकु्यातील मौिा वरींदळी येथील रास्तभाव 
दकुानाववरुध्द अींत्योदय योिनेंतगात ३५ क्रकलो धान्याच्या ऐविी ३० क्रकलो 
धान्य ममळत असल्याबाबत ददनाींक १२/१०/२०१७ च्या अिाान्वये तहमसलदार, 
ददग्रस याींचकेड ेतिार प्राप्त झाली होती.  
 तिारीच्या अनषुींगाने परुवठा ननररक्षक, ददग्रस याींनी सववस्तर चौकशी 
केली असता तिारदार याींनी अनावधानाने तिार केली व त्याींना धान्य बरोबर 
ममळाल्याबाबत चौकशीच्यावेळी बयान ददले. तिारीमध्ये काही तर्थय 
नसल्याचे ननदशानास आले. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यात शासनाच ेशशक्षणविषयि धोरण सतत बदलत असल्याबाबत 
  

(३४) * ३७२०४ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांिय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररशस ांग राठोि, श्री.अशोि ऊफय  भाई िगताप, 
श्री.सभुाष झाांबि, प्रा.िोगने्द्र ििाि,े श्री.अमरनाथ रािूरिर, आकिय .अनांत 
गािगीळ, श्री.िनादयन चाांदरूिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शासनाच े मशक्षिववषयक धोरि सतत बदलत असल्याने 
मशक्षकाींमध्ये तिाव व सींभ्रम पसरला असनू मशक्षि ववभागाकडून वारींवार 
शासन ननिाय ननघत असल्याने ववना वेतन काम करिाऱ् या मखुेड (जि.नाींदेड) 
तालकु्यातील शाहीर अण्िाभाऊ साठे माध्यममक व उच्च माध्यममक 
ववद्यालयाचे मशक्षक बाबरुाव परशरुाम पवळे याींनी मा.शालेय मशक्षि मींत्री 
याींना पत्र मलहून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे ददनाींक २० 
ऑगस््, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सततच्या बदलावामळेु 
मशक्षकाींचे ववद्यार्थयाांच्या अ्यासाींकड े दलुाक्ष होत असनू मशक्षिववषयक 
धोरिात ससुतू्रता आिण्याबाबत कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािि े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) ववद्यार्थयाांचे शकै्षणिक दहत लक्षात घेऊन शासनस्तरावर वळेोवेळी 
आवश्यक त ेआदेश ददले िातात. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
दहांगोली जिल्हयातील ियाध ूनदी साांिपाण्यामुळे प्रदवुषत झाल्याबाबत 

  

(३५) * ३७३५८ श्री.रामराि िििुत े: सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सेनगाींव, दहींगोली, कळमनरुी (जि.दहींगोली) या तीन तालकु्यातनू वाहत 
असिारी कयाध ूनदी दहींगोली शहरातील साींडपाण्यामळेु प्रदवुषत झाली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ही नदी प्रदवुषत झाल्यामळेु नतन्ही तालकु्यातील पािी दवुषत 
झाल्याने तथेील िनतलेा वपण्याच्या पाण्यामळेु अनेक आिाराींना सामोरे िावे 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन दहींगोली 
जिल््यातील प्रदषुि रोखण्याबाबत कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही, प्रश्नाधीन नतन्ही तालकु्याींना कयाधू नदीवरुन पािीपरुवठा 
करण्यात येत नाही. 
(३) व (४) सदर प्रदषूि रोखण्याकररता नगरपररषद, दहींगोली याींच्यावतीने १५ 
दशलक्ष घनमी्र (MLD) क्षमतचे्या साींडपािी प्रक्रिया कें द्राची (STP) 
उभारिी करण्यात येत आहे. 

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

तुमसर पांचायत सशमती (जि.भांिारा) अांतगयत असलेली  
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(३६) * ३७४१५ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तमुसर (जि.भींडारा) पींचायत सममती अींतगात १९ मखुयाध्यापक, १७ 
पदवीधर मशक्षक व ४ सह मशक्षक्षका अशा एकूि ४० मशक्षकाींची ररक्त पदे 
भरण्यासाठी मशक्षिाचधकारी (प्राथममक) जिल्हा पररषद, भींडारा याींना स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननवेदन 
ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर ररक्त पदे 
भरण्याबाबत कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मखुयाध्यापकाची पदे पदोन्नतीने भरण्याची कायावाही करण्यात येत 
असनू मशक्षकाींची ररक्त पदे “पववत्र” या सींगिकीय प्रिालीद्वारे ददनाींक 
२३/०६/२०१७ च्या शासन ननिायात नमदु केलेल्या कायापध्दतीने भरण्याची 
कायावाही करण्यात येिार आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात शशक्षिाांची ऑनलाईन िामे रद्द िरण्याबाबत 
  

(३७) * ३५४८१ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.िवपल पाटील, श्री.ियांत पाटील, श्री.सांिय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफय  भाई िगताप, श्री.िनादयन चाांदरूिर, 
श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, आकिय .अनांत गािगीळ, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हुस्नबान ूखशलफे, श्री.अमरनाथ रािूरिर, प्रा.िोगेन्द्र ििाि,े श्री.सभुाष झाांबि, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शाळाींमधील ववववध शालेय मादहती ऑनलाईन भरण्याचे काम 
सन २०१५ पासनू मशक्षक करीत असनू राज्यातील सवा ववद्याथी एका 
जक्लकवर उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने मशक्षि ववभागाकडून सरल या 
सींगिक प्रिालीमध्ये ववद्यार्थयाांची मादहती भरुन घेण्याचे काम शासनाने 
मशक्षकाींवर सोपववले असल्याने शालाींतगात मलू्यमापन, परीक्षाींचे ननकाल, 
ववद्यार्थयाांची मादहती, ववद्यार्थयाांची व पालकाींची बँक अकाऊीं ी्ंस, मतदार 
नोंदिी, आधारकाडा याबद्दलची सवा मादहती ऑनलाईन भरिे, शाळेत ववववध 
ददवस सािरे करुन त्याींच ेअहवाल पाठवविे, शौचालयाींची पाहिी करिे या 
अशकै्षणिक कामास ववरोध करण्यासाठी औरींगाबाद, दहींगोली, पिेु, िळगाव, 
कोल्हापरू आदद जिल्हयातील मशक्षकाींनी जिल्हाचधकारी कायाालयासमोर 
शासनाच्या ववरोधात आींदोलन केल्याच े माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल् यास, ववद्यार्थयाांची मादहती भरताना मशक्षकाींना अनेक अडचिीींचा 
सामना करावा लागत असनू सींकेतस्थळ अत्यींत सींथगतीने सरुु असिे तर 
कधी कधी बींदावस्थते असिे, वींिारी िात ही एन्ीडी ऐविी एन्ीबीमध्ये 
समाववष् करिे, ववद्यार्थयाांचे पालक अकाऊीं ्ची मादहती देत नसिे, 
परराज्यात िन्मलेल्याींची नावे नोंदी करण्यास अडचिी येिे, एक कॉलम िरी 
भरायचा रादहला तरी मादहती सेव्ह न होिे, अपींग ववद्याथी असल्यास त्याची 
सींपिूा मादहती भरावी लागत असनू ती पालकाींकड ेनसिे, यामळेु मशक्षकाींना 
त्याींच्या तामसकेवर िाण्यास वेळ न ममळिे, पररिामी ववद्यार्थयाांच्या 
अ्यासावर त्याचा पररिाम होत असिे तसेच सदर ऑनलाईन कामासाठी 
शासनाने शाळाींना स्वतींत्र इीं्रने् सवुवधा परुववली नसनू ग्रामीि व शहरी 
भागात इीं्रने् सवुवधा सक्षम नसल्याने त्याचा त्रास मशक्षकाींना होत 
असल्याने शालेय मादहती भरण्यासाठी वेळ वाया िात असनू मशक्षकाींचे 
ववद्यार्थयाांच्या मशकववण्याकडहेी दलुाक्ष होत असल्याने मशक्षकाींमध्ये असींतोष 
ननमााि झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बँक अकाऊीं ्स, आधारकाडा आणि अन्य तपशीलाची मादहती 
ऑनलाईन भरण्यासाठी आवश्यक तो कमाचारी वगा नसल्याने त्या कामासाठी 
शासन आऊ्सोसींग करिार असल्याने तोपयांत सदर ननिाय स्थचगत 
ठेवण्याचा शासनाचा ववचार असनू मशक्षकाींना ददल्या िािाऱ्या ३२ प्रकारच्या 
अशकै्षणिक कामाींमळेु ववद्यार्थयाांच्या शकै्षणिक गिुवत्तवेर पररिाम होत 
असनू त्यामळेु मशक्षिाचा दिाा कमी होवनू शाळेतील ववद्यार्थयाांच्या सींखयेत 
घ् होत असल्याने मराठी शाळा बींद होण्याच्या मागाावर आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, मागील दोन वषाात शासनाच्या आग्रहामळेु १ लाख ५८ हिार 
५८३ मशक्षकाींनी तींत्रज्ञान अवगत करुन शासनाच्या सींकेतस्थळावर अचधकृत 
तींत्रस्नेही मशक्षक म्हिून त्याींची नोंदिी करण्यात आली असनू त्याींचा सन्मान 
करण्याऐविी त्याींच्याकडून डा्ा एन्रीचे काम करवनू घेण्याच्या सचूना 
ददनाींक १४ ऑगस््, २०१७ रोिी ददल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, मागील दहा वषाापासनू राज्यातील अनदुाननत मराठी/दहींदी 
माध्यमाच्या शाळाींमधील मशक्षकाींना मतदार याद्या पनुः ननरीक्षि, वाडााचे 
कु्ुींब सवेक्षि, ननवडिुकीची कामे व इतर सव्हेची कामे देऊन त्याींना वषाभर 
या कामात गुींतवनू ठेवण्यात येत असल्याने या प्रकरिी मा.उच्च न्यायालय 
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आणि मा.सवोच्च न्यायालयाने शासनाला सचूचत करून मशक्षकाींना 
मतदानाच्या ददवासाव्यनतररक्त इतर कोितीही अशकै्षणिक कामे देण्यात येऊ 
नये असे ननदेश ददले असताींना या आदेशाची अींमलबिाविी शासन करीत 
नसल्याने अशकै्षणिक कामातनू मशक्षकाींची व मशक्षि क्षते्राची सु् का 
करण्याबाबतच े ननवेदन लोकप्रनतननधीींनी मा.मखुयमींत्री याींना माहे ऑक््ोबर, 
२०१७ च्या दसुऱ्या आठवडयात ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरिी नागपरू ववभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी शासनास 
ददनाींक ४ मे, २०१७ रोिी व त्यासमुारास अनेकवेळा ननवेदने देऊन मा.उच्च 
न्यायालय व मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननदेशाींची अींमलबिाविी करुन 
मशक्षकाींना अशकै्षणिक कामातनू मकु्त करुन मशक्षकाींवरील अनतररक्त कामाचा 
ताि कमी करण्याच्यादृष्ीने एक अनतररक्त पद भरण्याबाबत तसेच 
अशकै्षणिक कामासाठी स्वतींत्र व्यवस्था करण् याबाबत तसेच मशक्षि हक्क 
कायदा, २००९ नसुार मशक्षकाींना केवळ अध्यापनाच ेकाम देण्याबाबत शासनाने 
कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री.विनोद तािि े: (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
(५) याबाबतचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(६) याबाबत तपासनू कायावाही करण्यात येत आहे. 

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

येिला (जि.नाशशि) येथे अल्पसांखयाांि समािातील विद्यार्थयाांसाठी 
निीन शासिीय तांत्रतनिेतन सांस्था सुरु िरण्याबाबत 

  

(३८) * ३४६९२ श्री.ियिांतराि िाधि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३०९४५ ला 
ददनाांि २५ िुल,ै २०१७ रोिी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय 
अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) येवला (जि.नामशक) येथे अल्पसींखयाींक समािातील ववद्यार्थयाांसाठी नवीन 
शासकीय तींत्रननकेतन सींस्था सरुु करण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
ददनाींक १२ िून, २०१७ रोिी शासनाकड ेकेलेल्या मागिीनसुार शासनाने सदर 
मागिीसींदभाात पडताळिी करण्याबाबत क्षेत्रत्र य कायाालयाला कळववले आहे, हे 
खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी क्षेत्रत्र य कायाालयाकडून शासनास अहवाल प्राप्त 
झाला आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर अहवालानसुार 
येवला येथे अल्पसींखयाींक समािातील ववद्यार्थयाांसाठी नवीन शासकीय 
तींत्रननकेतन सींस्था सरुु करण्यासाठी कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करिे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद तािि े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) तींत्रमशक्षि सींचालनालयाने सादर केलेल्या अहवालानसुार पदववका 
अ्यासिमाींच्या (तींत्रननकेतन) बाबत नामशक ववभाग व जिल््यातील ररक्त 
िागाींचे प्रमाि मागील तीन वषाांपासनू सतत वाढत असनू त े२८.६०% वरुन 
४९.२३% पयांत झालेले आहे. तसेच नामशक ववभागातील शकै्षणिक वषा   
२०१६-१७ करीता अल्पसींखयाींकाींच्या प्रवेमशत आकडवेारी वरुन असे ननदशानास 
येत े की, कें द्रीय प्रवेशाच्या (CAP) ७५% िागा ररक्त आहेत. नामशक 
जिल््यातील व येवला तालकु्यातील सध्या सरुु असलेल्या तींत्रननकेतनामध्ये 
ररक्त िागाींचे प्रमाि िास्त असल्यामळेु येवला, जिल्हा नामशक येथ ेनवीन 
शासकीय तींत्रननकेतन स्थापन करण्याची आवश्यकता नाही. 

----------------- 
राज्यातील शारररीि शशक्षण शशक्षिाांना न्याय देण्याबाबत 

  

(३९) * ३५२४३ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३०४९ ला ददनाांि २५ िुल,ै २०१७ रोिी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात इयत्ता १ ली त े १० वी च्या वगाांसाठी शारररीक मशक्षकाींच्या 
तामसका पवूावत करुन त्याींच्या न्याय मागण्या ननकाली काढण्याबाबत नागपरू 
ववभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २७ िुल,ै २०१७ व ददनाींक ९ ऑक््ोबर, 
२०१७ रोिी वा त्यासमुारास न्याय देण्याची मागिी केल्याचे ननदशानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शालेयस्तरावर कायारत शारररीक मशक्षकाींचे पद व्यपगत करून 
त्याींना सहायक मशक्षकाींमध्ये समाववष् करण्याचा शासनाचा ववचार असनू 
याबाबत शासनाने योग्य ननिाय घेऊन शारररीक मशक्षकाींना न्याय ददला नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन शारररीक 
मशक्षकाींच्या न्याय मागण्याींबाबत कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद तािि े: (१) होय.  
(२) नाही. 
(३) शारररीक मशक्षिाच्या तामसका पवूावत करण्याबाबत महाराषर ववद्या 
प्राचधकरि, पिेु याींचेमाफा त ददनाींक ०५/१०/२०१७ रोिी सधुाररत पररपत्रक 
काढण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
सन २०१५-२०१६ च्या सांच मान्यतेच्या प्रस्तािाांची दरुूस्ती 

िरून सुधाररत सांच मान्यता देण्याबाबत 
  

(४०) * ३६२१६ िॉ.अपिूय दहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३०९३ ला ददनाांि   
१ ऑगस्ट, २०१७ रोिी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०१५-२०१६ या वषााच्या सींच मान्यतामध्ये अनेक त्रु् ी आढळून 
आल्याने सींच मान्यता दरुूस्त करण्याच्या अनषुींगाने प्राप्त प्रस्तावाींच्या 
छाननीचे सरुु असलेले काम पिुा झाले आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर प्रस्तावाींची 
दरुुस्ती करून सधुाररत सींच मान्यता देण्यासींदभाात कोिती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, कायावाही केव्हापयांत होिे अपेक्षक्षत आहे ? 
  

श्री.विनोद तािि े: (१) होय. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यात १ नोव्हेंबर, २००५ रोिी किां िा त्यानांतर सेिेत असलेल्या 
िमयचाऱयाांना िुनी पेन्शन योिना लागू िरण्याबाबत 

  

(४१) * ३५६८२ आकिय .अनांत गािगीळ, िॉ.अपिूय दहरे, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ रोिी क्रकीं वा त्यानींतर सेवेत असलेल्या 
मशक्षक, शासकीय कमाचारी आणि अचधकाऱ् याींना तसेच ननयकु्त मान्यता प्राप्त 
खािगी, अनदुाननत, ववनाअनदुाननत, प्राथममक, माध्यममक, उच्च माध्यममक 
व अध्यापक ववद्यालयातील मशक्षक, मशक्षकेतर कमाचाऱ्याींना िुनी पेन्शन 
योिना आणि भववषय ननवााह ननधी योिना लाग ू करण्याबाबतची मागिी 
महाराषर राज्य प्राथममक मशक्षक सममतीच्यावतीने अमरावती येथील 
जिल्हाचधकारी कायाालयासमोर धरिे आींदोलन करुन राज्यभर आींदोलन 
करण्याचा इशारा ददनाींक १९ ऑगस््, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ददला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नववन पररभावषत अींशदान ननवतृ्तीवेतन योिनेत 
कमाचाऱ्याींच्या लाभाचा व मतृ कमाचाऱ्याींच्या वारसाच्या न्याय हक्काचा ववचार 
करण्यात आलेला नसल्याने अींशदान ननवतृ्तीवेतन योिनेची कपात थाींबवावी 
व िुनी ननवतृ्तीवेतन योिना लाग ूकरावी, यासाठी मशक्षक सींघ्ना व मशक्षक 
कमाचाऱ्याींकडून वेळोवेळी आींदोलने करण्यात येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, काही कमाचाऱ्याींनी मा.उच्च न्यायालयाचे मुींबई, औरींगाबाद व 
नागपरू खींडपीठ यादठकािी दाखल केलेल्या याचचकाींचे प्रकरिी मा.उच्च 
न्यायालयाने सदरील कमाचाऱ्याींची कपात थाींबवविेबाबत अींतररम आदेश ददले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच सन २००५ पासनू ननयकु्त झालेल्या राज्य शासकीय, ननम 
शासकीय, अनदुाननत शाळेतील मशक्षक, कमाचारी आणि अचधकाऱ् याींना 
शासनाने िुनी पेन्शन योिना, कु्ूींब ननवतृ्तीवेतन योिना आणि भववषय 
ननवााह ननधी योिना बींद करुन पररभावषत अींशदायी ननवतृ्तीवेतन योिना 
लाग ू केली आणि आता पनु्हा नव्याने फेरबदल करुन राषरीय ननवतृ्तीवेतन 
योिना सरुु केली असनू या दोन्ही योिनाींमळेु माहे नोव्हेंबर, २००५ नींतर 
सेवेत असलेल्या मशक्षक, कमाचारी आणि अचधकारी याींना सेवाननवतृ्तीनींतर 
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उदरननवााहाचा प्रश्न ननमााि होिार असनू ननवतृ्तीवेतनावर अवलींबनू 
असिाऱ् या कु्ूींत्रबयाींवर उपासमारीची वेळ येिार असल्याचे ननदशानास येत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन ननवतृ्तीनींतरचे 
िीवन िगिाऱ् या ननवतृ्तीवेतनधारकाींबाबत तसेच नववन पररभावषत अींशदान 
ननवतृ्ती योिना रद्द करून िुनी पेन्शन योिना लाग ू करिेबाबत कोिती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री.विनोद तािि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील शशक्षि ि मुखयाध्यापिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(४२) * ३५३९६ श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांिय मुांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.अमरशसांह पांडित, िॉ.सुधीर ताांबे, श्री.दत्तात्रय 
सािांत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१४७४ ला ददनाांि २५ िुल,ै २०१७ रोिी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मशक्षक व मखुयाध्यापकाींची ३० हिाराहून अचधक पदे ररक्त 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ररक्त पदाींमळेु ववद्यार्थयाांचे शकै्षणिक नकुसान होत 
असल्याने जिल्हाननहाय प्राथममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक मशक्षकाींच्या 
ररक्त पदाींची सींखया क्रकती आहे, तसेच सदर पदे ररक्त ठेवण्याची कारिे 
काय आहेत, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन ववद्यार्थयाांच े
ज्ञानािानाचे काम पिुा क्षमतनेे व्हावे याकररता सदरील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) अनतररक्त ठरलेल्या मशक्षकाींचे ररक्त पदाींवर समायोिन पिूा 
झाल्यानींतर उवारीत ररक्त पदे “पववत्र” या सींगिकीय प्रिालीव्दारे ददनाींक  
२३ िून, २०१७ च्या शासन ननिायात नमदू केलेल्या कायापध्दतीने भरण्याची 
कायावाही करण्यात येिार आहे. 

----------------- 
  
िुझ े(ता.तलासरी, जि.पालघर) येथील शासिीय गोदामातून पुरिठा 

िेलेला ताांदळू ि गहू खतशमश्रीत असल्याबाबत 
  

(४३) * ३४६७५ श्री.हेमांत टिले, श्री.सतुनल तटिरे, श्री.खिािा बेग, श्री.आनांद 
ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कुझे (ता.तलासरी, जि.पालघर) येथील वननता मदहला बचतग् रास्तभाव 
दकुान ग् ि.१ मधून ऑगस्् मदहन्यात शासकीय गोदामातनू परुवठा केलेले 
ताींदळू व गहू खतममश्रीत असनु ताींदळाच्या गोण्यातील ववतरीत केलेला ताींदळू 
खाल्याने ग्राहकाींना पो् दखुिे, मळमळ होिे, चक्कर येिे आदद त्रास 
झाल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींचधताींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीश बापट : (१) होय.  
(२) प्रस्ततु प्रकरिी लाभार्थयाांना वा्प केलेले धान्य परत घेण्यात आले 
असनू, त्याबदल्यात त्याींना धान्य बदलनू देण्यात आले आहे. परत घेतलेले 
धान्य सावािननक आरोग्य प्रयोगशाळेमध्ये पाठववण्यात आले असता, त्याींच्या 
अहवालात सदर धान्य मानवास खाण्यास अखाद्य असल्याबाबत स्पष् 
उल्लेख नसनू, सदर धान्य ९० ्क्के चाींगले असल्याबाबत प्रयोगशाळेने 
प्रमािपत्र ददलेले आहे. सदर धान्य तपासिीअींती मानवास खाण्यास अयोग्य 
असल्याचे नमदू नसल्याने, सींबींचधताींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् भवत 
नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील िररष्ट्ठ महाविद्यालयात अधधव्याखयात्याांच्या  
सेिा ग्राहय धरुन त्याांना इतर लाभ देण्याबाबत 

  

(४४) * ३५१३१ श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.सततश चव्हाण, 
िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वररषठ महाववद्यालयात सन १९९१ त े माचा, २००० 
याकालावधीत सेवेत आलेल्या त्रबगर ने्-से् अचधव्याखयात्याींच्या सेवा ग्राहय 
धरुन त्याींना इतर सवा अनषुींचगक लाभ देिेबाबत मा.सवोच्च न्यायालय व 
मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या ननिायानसुार सोलापरू, अमरावती इत्यादी 
काही उच्च मशक्षि सहसींचालकाींनी सींबींचधत याचचकाकत्याांना सेवाववषयी 
बाबीींचे सवा लाभ देण्याबाबत कायावाही केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औरींगाबाद, िळगाींव, नाींदेड इत्यादी मशक्षि सहसींचालकाींनी 
ननकाल लागलेल्या याचचकाकत्याा अचधव्याखयात्याींना वेतन ननजश्चतीच ेलाभ व 
सेवाग्राहय धरण्याबाबतची कायावाही पिूा केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन मा.सवोच्च 
न्यायालयाने ददलेल्या ननिायाच्या अनषुींगाने कोिती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािि े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) नाही. मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार कायावाही करण्यात आलेली 
आहे.  
(३) ददनाींक २३/१०/१९९२ त े ददनाींक ०३/०४/२००० या कालावधीत सेवेत 
आलेल्या त्रबगर ने्-से् अचधव्याखयात्याींबाबत शासनाने मा.सवोच्च 
न्यायालयात ववशषे अनमुती याचचका दाखल केलेली असनू सदरचे प्रकरि 
न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील शशक्षण विभागाची जव्हिीयो िॉन्फरन्स िें दे्र बांद झाल्याबाबत 
  

(४५) * ३६९५० श्री.अतनल भोसल े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४३९० ला ददनाांि 
८ ऑगस्ट, २०१७ रोिी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मशक्षि ववभागातील अचधकाऱ्याींशी तातडीने सींपकाात 
राहण्याकररता मशक्षि ववभागाने सरुु केलेल्या १२० पकैी ९७ जव्हडीयो 
कॉन्फरन्स कें दे्र बींद असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील शाळाींमध्ये ई-लननांगसाठी खरेदी करण्यात आलले्या 
सादहत्याींमध्ये गरैव्यवहार झाला असनू उपलब्ध असलेले सादहत्य उपयोगात 
आिल ेिात नसल्याचे ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार बींद पडलेली जव्हडीयो कॉन्फरन्स कें दे्र सरुु 
करण्यासाठी आवश्यक मनषुयबळ उपलब्ध करून देिे तसेच ई-लननांग 
सादहत्य गरैव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी कोिती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािि े: (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर ९७ जव्हडीयो कॉन्फरन्स कें द्र सरुु करण्यासाठी Bandwidth 
Connectivity परुवण्यासाठी आवश्यक कायावाही करण्याबाबत सींबींचधताींना 
सचूना देण्यात आल्या असनू यींत्रिा कायााजन्वत करण्यासाठी मनषुयबळ 
उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील शशक्षिाांसाठी सांरक्षण िायदा तयार िरण्याबाबत 
  

(४६) * ३६०२२ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.विक्रम िाळे, 
िॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) वाघोली (जि.पिेु) येथे वाड ेबोल्हाई येथील १९ वष ेवयाच्या कुमार सनुनल 
पोप् भोर या ववद्यार्थयााने श्री धनींिय आबनावे या मशक्षकावर गींभीर हल्ला 
केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याची कारिे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार डॉक््राप्रमािे मशक्षकाींना सींरक्षि देण्याच्या 
दृष्ीने कायदा करण्याबाबत कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
तसेच हा कायदा क्रकती कालावधीत करण्यात येईल, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद तािि े: (१), (२) व (३) शाळेमध्ये बेमशस्तपिे न राहण्याबाबतच्या 
सचूना सींबींचधत ववद्यार्थयाास मशक्षकाने ददलेल्या होत्या. त्यानषुींगाने सदर 
घ्ना घडलेली आहे. सदर घ्नेबाबत पोलीस ठाण्यात गनु्हा दाखल करण्यात 
आला असनू, प्रकरि पोलीस तपासाचधन आहे. 
 मशक्षकाींना सींरक्षि देण्याच्यादृष्ीने कायदा करण्याची बाब 
सद्य:जस्थतीत शासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील प्रदषूणािर तनयांत्रण ठेिण्याबाबत 
  

(४७) * ३६७९५ श्री.सांिय दत्त : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत औद्योचगकरिाबरोबरच लोकसींखया तसेच वाहनाींची वाढिारी 
सींखया यामळेु प्रदषूिात वाढ झाल्याने मुींबई राज्यात पदहल्या तर देशात 
नतसऱ्या िमाींकावर असल्याचे ‘सफर’ या सींस्थेने केलेल्या सवेक्षिात माहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रदषूि वाढीची सवासाधारि कारिे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन प्रदषूिावर ननयींत्रि 
ठेवण्याबाबत कायावाही करुन प्रदषूिकारी घ्काींवर कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री.रामदास िदम : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) मुींबईमध्ये अववरत सरुु असलेली बाींधकामे आणि वाहनाींच्या सींखयेमध्ये 
मोठया प्रमािात होत असलेली वाढ ही मुींबईत वाढलेल्या प्रदषूिासाठी 
िबाबदार आहेत. 
(३) मुींबई व सभोवतालच्या पररसरातील हवेची गिुवत्ता मोिमाप 
करण्यासाठी महाराषर प्रदषूि ननयींत्रि मींडळ, कें द्रीय प्रदषूि ननयींत्रि मींडळ, 
मुींबई महानगरपामलका व राषरीय पयाावरि अमभयाींत्रत्रकी सींशोधन सींस्था 
याींच्यावतीने ४ दठकािी १३ सींयत्रिाींची उभारिी करण्यात आली आहे. मुींबई 
शहरातील प्रमखु िींक्शनवर महाराषर प्रदषूि ननयींत्रि मींडळाच्यावतीने ननरी 
(NEERI) व आयआय्ी (IITB) मुींबई याींच्या सहयोगाने प्रायोचगक तत्वावर 
हवा शधु्दीकारि यींत्रिा (वव ींड ओग्मॅ्ेशन आणि प्यरुीफायीींग यनुन्) 
बसववण्यात आली आहेत. तसेच मुींबई शहरातील वाढत्या प्रदषूिावर आळा 
घालण्याकररता कृती आराखडा तयार करण्याचे काम महाराषर प्रदषूि ननयींत्रि 
मींडळाकडून आयआय्ी, मुींबई व ननरी (NEERI) या सींस्थाींच्या सहकायााने 
सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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निी मुांबई आणण ठाणे औद्योधगि वििास महामांिळातील 
िारखान्याांच्या विषारी गॅसमुळे प्रदषूण झाल्याबाबत 

  

(४८) * ३५६३२ श्री.ियांत पाटील, प्रा.िोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय पयायिरण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठािे-बेलापरू महाराषर औद्योचगक ववकास महामींडळ ही आमशया 
खींडातील सवाात मोठी केममकल कीं पन्याींची वसाहत असनू सदर महाराषर 
औद्योचगक ववकास महामींडळातील अनेक कीं पन्याींमधून रात्री ववषारी गॅस 
वातावरिात तसेच केममकलममश्रीत पािीही पावसाळ्याच्या ददवसात 
नाल्याींमध्ये सोडले िात असल्याचे ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नवी मुींबई येथील नेरुळ, िुईनगर व मशरविे पररसरात या 
कीं पन्याींकडून ददनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास मध्यरात्री 
दीडच्या समुारास ववषारी गॅस सोडण्यात आल्याने त्याचा पररिाम या 
भागातील नागररकाींच्या आरोग्यावर झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सींबींचधत दोषी 
कीं पन्याींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री.रामदास िदम : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर औद्योचगक वसाहतीतील साींडपािी वाहून नेिारी पाईपलाईन फु्िे, 
चेंबर ओव्हरफ्लो होिे अशा घ्ना तात्काळ एमआयडीसी व सीईद्पी याींच्या 
ननदशानास आिून देण्यात येतात व त्यावर महाराषर प्रदषूि ननयींत्रि 
मींडळामाफा त तात्काळ कायावाही करण्यात येत.े त्यानसुार सप् े्ंबर-ऑक््ोंबर, 
२०१७ दरम्यान महाराषर प्रदषूि ननयींत्रि मींडळामाफा त सदर औद्योचगक 
वसाहतीमध्ये करण्यात आलेल्या पाहिीनसुार तीन उद्योगाींना उत्पादन बींदच े
आदेश, चार उद्योगाींना प्रस्ताववत आदेश व पाच उद्योगाींना कारिे दाखवा 
नो्ीस बिावण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील राष्ट्रीय मल्लखाांब ि इतर खेळािूांना  
शासिीय सेिेत ५ टक्िे आरक्षण देण्याबाबत 

  

(४९) * ३५६२३ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि े: सन्माननीय क्रीिा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील राषरीय खेळाडूींना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासकीय सेवेत      
५ ्क्के आरक्षि देण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक १ िुल,ै २०१६ पवूी पात्र असलेल्या मल्लखाींब व इतर 
खेळातील राषरीय खेळाडूींना शासकीय सेवेत ५ ्क्के आरक्षि लाग ू असनू 
शालेय मशक्षि व िीडा ववभागाच्या ददनाींक १ िुल,ै २०१६ च्या शासन 
आदेशाने मल्लखाींब व इतर खेळ िे ऑमलजम्पक खेळामध्ये समाववष् नाहीत 
त्या खेळाचे शासकीय सेवेतील ५ ्क्के आरक्षि रद्द करण्यात आलेले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ददनाींक १ िुल,ै २०१६ पवूी शासकीय सेवेत ५ ्क्के 
आरक्षिास पात्र असलेल्या राषरीय मल्लखाींब व इतर खेळाडूींना आरक्षि 
देण्याबाबत शासनाकड ेननवेदने प्राप्त झाली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन ददनाींक १ िुल,ै 
२०१६ पवूी पात्र असलेल्या राषरीय मल्लखाींब व इतर खेळाडूींना शासकीय 
सेवेत ५ ्क्के आरक्षि देण्याबाबत कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािि े: (१), (२) व (३) होय. 
(४) शासनाच्या ददनाींक १५ नोव्हेंबर, २०१७ च्या पत्रकान्वये “मल्लखाींब” 
खेळातील राज्यातील प्राववण्य प्राप्त खळेाडूींना शासकीय, ननमशासकीय व 
इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी ५ ्क्के आरक्षिाचे लाभ अनजु्ञेय करण्यात आले 
आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील माध्यशमि विभागातील शशक्षिाांच्या ररक्त िागाांबाबत 
  

(५०) * ३५०१९ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात माध्यममक ववभागात १९ हिार ररक्त िागा आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची मुींबईसह जिल्हाननहाय वस्तजुस्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन अनतररक्त मशक्षकाींच े
समायोिन सदर िागाींवर न करण्याबाबत कोिती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद तािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) राज्यात त्रबगर अल्पसींखयाक अनदुाननत शाळामध्ये ५३६८ पदे 
ररक्त होती. सन २०१६-१७ च्या सींच मान्यतनेसुार राज्यात ३३३१ मशक्षक 
अनतररक्त ठरले आहेत, त्यापकैी १४६५ मशक्षकाींच े ऑनलाईन समायोिन 
जिल्हास्तरावर पिूा झाले आहे. समायोिनानींतर माध्यममक अनदुाननत 
शाळामध्ये ३९०३ पदे ररक्त आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िसई (जि.पालघर) तालुक्यात अनधधिृत शाळाांिर  
िारिाई िरण्याबाबत 

  

(५१) * ३७३३८ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई (जि.पालघर) तालकु्यात ४३ शाळा अनचधकृत असल्याचे मशक्षि 
ववभाग, पींचायत सममती, वसई याींनी अचधकृतररत्या िाहीर केले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार सदर ४३ शाळा चालकाींवर कोिती दींडात्मक 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािि े: (१) हे खरे आहे. 
(२) अनचधकृत शाळा बींद करिेबाबत सींबचधत सींस्थाना/शाळाींना नो्ीस 
ददलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

टािळी (ता.माढा, जि.सोलापूर) येथे शौचालयाांसाठीच्या  
तनधीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(५२) * ३६५९३ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ्ाकळी (ता.माढा, जि.सोलापरू) गावात शौचालयाींसाठी देण्यात आलेल्या 
ननधीत गरैव्यवहार झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार शौचालयाींसाठी देण्यात आलेल्या ननधीत 
गरैव्यवहार करिाऱ्या सींबींचधताींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
 मौिे ्ाकळी (्े) ता.माढा, जि.सोलापरू या गावात २४ शौचालयाचे 
बाींधकाम न करता व १६ शौचालयाचे बाींधकाम अपिूा असताना अनदुानाच े
प्रस्ताव सादर केल्याच ेननदशानास आले आहे. 
(२) होय. 
 मौिे ्ाकळी (्े) ता.माढा, जि.सोलापरू या गावात २४ शौचालयाचे 
बाींधकाम न करता व १६ शौचालयाचे बाींधकाम अपिूा असताना अनदुानाच े
प्रस्ताव सादर केल्याच े चौकशीअींती ननदशानास आले आहे. त्यानषुींगाने 
ग्ववकास अचधकारी पींचायत सममती कुडुावाडी याींनी सींबींचधत ग्रामववकास 
अचधकारी, सरपींच, ववस्तार अचधकारी (पीं) व शाखा अमभयींता याींना कारिे 
दाखवा नो्ीस बिाववली असनू प्रकरिी पढुील कायावाही सरुू आहे. तसेच 
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मौि े ्ाकळी (्े) ता.माढा, जि.सोलापरू या गावास उपमखुय कायाकारी 
अचधकारी, (पा.व स्व.) जि.प. सोलापरू व ग्ववकास अचधकारी, पींचायत 
सममती, कुडुावाडी याींनी ददनाींक ०६/११/२०१७ रोिी प्रत्यक्ष भे् देवनू चौकशी 
केली आहे व चौकशीचा अहवाल मखुय कायाकारी अचधकारी, सोलापरू याींना 
सादर केला असनू मखुय कायाकारी अचधकारी स्तरावर पढुील कायावाही सरुू 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

साांस्िृतति िायय विभागाच ेसांिेतस्थळ अद्ययाित िरण्याबाबत 
  

(५३) * ३५०४६ अॅि.तनरांिन िािखरे : सन्माननीय साांस् िृतति िायय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील साींस्कृनतक काया ववभागाच्या योिना, कायािम, 
अनदुानासींदभाातील मादहती, अनदुानाचे अिा, ववववध कायािमाींच्या ननववदा 
याबाबतची मादहती सवासामान्य िनतलेा व लोककलावींताींना तसेच सींबींचधत 
शासकीय अचधकाऱ्याींना वेळीच अवगत व्हावी म्हिून साींस्कृनतक काया 
ववभागाचे सींकेतस्थळ शासनाने कायााजन्वत केल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचे सींकेतस्थळ अद्ययावत करण्यात न आल्यामळेु 
मागील ८ त े१० मदहन्याींपासनू लोककलावींत व साींस्कृनतक सींस्था चालकाींना 
साींस्कृनतक काया ववभागात वारींवार यावे लागत असल्याचे ददनाींक १ सप् े्ंबर, 
२०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सींकेतस्थळ तातडीने अद्यावत करण्यात यावे, अशी 
मागिी मा.साींस्कृनतक काया मींत्री, व्यवस्थापकीय सींचालक, साींस्कृनतक काया 
ववभाग व सचचव, पया् न व साींस्कृनतक काया ववभाग याींच्याकड े मागील 
अनेक मदहन्याींपासनू लोककलावींत व साींस्कृनतक काया सींस्थाचालकाींकडून 
करण्यात येत असल्याचेही माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले असनू ववभागाचे सींकेतस्थळ अद्यावत न करण्याची कारिे 
काय आहेत, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सींकेत स्थळ 
अद्यावत करण्याबाबत कायावाही करुन त्यास िबाबदार असिाऱ्याींववरुध्द 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद तािि े: (१) हो, हे खरे आहे. 
(२ व (३) हे खरे नाही. 

पया् न व साींस्कृनतक काया ववभाग (खुद्द) साठी सध्या सींकेतस्थळ 
अजस्तत्वात आहे. सदर सींकेतस्थळाऐविी ववभागाकररता नवीन सींकेतस्थळ 
तयार करण्याची कायावाही सरुू असनू त्याकररता आवश्यक ती मादहती 
मादहती तींत्रज्ञान सींचालनालयास उपलब्ध् ा करून देण्यात आली असनू त े
लवकरात लवकर कायााजन्वत होईल. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

शलांगायत समािाला आरक्षण देण्याबाबत 
  

(५४) * ३५४४१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.धनांिय मुांि,े श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सतुनल तटिरे, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.रामराि िििुत े: सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मलींगायत समािाला सींवधैाननक मान्यता व अल्पसींखयाकाचा 
दिाा ममळावा या प्रमखु तसेच इतर मागण्यासाठी मल ींगायत समािाने ददनाींक 
३ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास लातरू येथे महामोचााचे आयोिन केले 
होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर समािास आरक्षि व इतर सवलती देण्याबाबत 
शासनस्तरावरून कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, त्याची 
थोडक्यात मादहती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािि े: (१) हे खरे आहे. 
(२) ववभागाने ददनाींक २१/०७/२०१४ रोिीच्या पत्रान्वये मल ींगायत समािाला 
अल्पसींखयाक दिाा देण्यासाठी राषरीय अल्पसींखयाक आयोगाच्या अहवालाची 
मादहती अल्पसींखयाक काया मींत्रालयाकडून माचगतली होती. त्याींनी राषरीय 
अल्पसींखयाक आयोगाच ेददनाींक १३/०५/२०१४ रोिीचे अमभप्राय राज्य शासनास 
पाठववले आहेत व त्यामध्ये मल ींगायत हा स्वतींत्र धमा नसनू दहींद ूधमााचा एक 
पींथ असल्याचे नमदू केले आहे. त्यामळेु सन २०११ च्या िनगिनेमध्ये 
मल ींगायत समािासाठी स्वतींत्र नोंद घेण्यात आलेली नाही. सबब, मल ींगायत 
समािाला स्वतींत्र धमााचा व अल्पसींखयाक दिाा देिे अनजु्ञेय नाही.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात दधुात भेसळ िरणाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(५५) * ३५९९३ प्रा.िोगेन्द्र ििाि,े श्री.नागोराि गाणार, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि ऊफय  भाई िगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, श्री.सभुाष झाांबि : सन्माननीय 
अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात दधूात दोन लाख मल्र पाण्याची भेसळ करुन दधू वविी केली 
िात असनू त्यामळेु मुींबई, पिेु, ठािे, नामशक आदी मखुय शहरािवळील 
गावाींमध्ये नागररकाींना चाींगल्या दिााचे दधू ममळत नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, 
२०१७ च्या नतसऱ्या आठवड्यात ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नामवींत कीं पन्याींसोबत तयार झालेल्या काही नव्या कीं पन्या 
ननयमाींचे पालन न करता २.५ जस्त्रग्धाींश असलेले वपशवीबींद दधू ववकत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वपशवीबींद दधू वविी करताना हे ३.५ जस्त्रग्धाींश व ८.५ 
एस.एन.एफ.चे बींधन असताींनाही गोकुळ, नींददनी, वारिा, प्रभात, सोनई, 
रािहींस, पराग, अमलू तसेच अन्य कीं पन्याींकडून ननयमाींचे पालन न करता 
कमी जस्त्रग्धाींश असलेले दधू वविी करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन उक्त कीं पन्याींवर 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री.धगरीश बापट : (१) ददनाींक २० ऑक््ोबर, २०१७ रोिीच्या दैननक 
लोकसत्तामध्ये अशा आशयाची बातमी प्रमसध्द झाली होती तथावप ही बाब 
खरी नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

उलिे (जि.रायगि) टेििीिरील बौध्दिालीन लेण्याांच े 
सांरक्षण िरण्याबाबत 

  

(५६) * ३६६१३ श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय साांस् िृतति िायय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई पररसरातील उलवे (जि.रायगड) ्ेकडीवरील वानघवली वाडा 
गावािवळ बौध्दकालीन लेिी असनू या लेण्याींची बॉम्बे गॅझे्मध्ये “अडीच 
हिार वषाापवूीच्या रायगड भागातील वानघवली वाडा लेिी” अशी नोंद असनू 
सन २०१३ मध्ये परुातत्व ववभागाने या लेण्याींना भे् ददली व त्यावेळी 
जिल्हाचधकारी, ठािे व रायगड याींनी या लेण्याींना सींरक्षि देण्याच्या सचूना 
ददल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, नवी मुींबईत होिाऱ् या आींतरराषरीय ववमानतळासाठी उलवे ्ेकडी 
येथील सपा्ीकरिाचे काम मसडकोमाफा त सरुु असनू त्यात उक्त बौध्द लेिी 
नष् होण्यासारखी पररजस्थती ननमााि झालेली असनू मसडकोकडून त्याकड े
दलुाक्ष केले िात आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन अडीच हिार 
वषाापवूीपासनू असलेल्या बौध्द लेण्याींचे सींरक्षि व्हावे यासाठी कोिती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािि े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) नाही.  
 मसडको व परुातत्व ववभागाच्या समन्वयाने आवश्यक कायावाही 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

धचमूर (जि.चांद्रपूर) येथील जिल्हा पररषद उदूय प्राथशमि  
शाळेत उदूय माध्यमाच ेशशक्षि उपलब्ध िरण्याबाबत 

  

(५७) * ३५५३७ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जिल्हा पररषद उदूा प्राथममक शाळा, चचमरू (जि.चींद्रपरू) येथे सन १९२० 
पासनू सरुु असनू शाळेत इयत्ता १ ली त े८ वी पयांतचे वगा असनू या शाळेत 
सन २०१२-१३ मध्ये कायारत ४ मशक्षकाींपकैी ३ मशक्षकाींची बदली झाल्याने 
सन २०१३-१४ पासनू इयत्ता १ ली त े ८ वी पयांत फक्त एकच मशक्षक्षका 
अध्यापनाचे काया करीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त शाळेत वगा १ ली त े५ वी ला २ मशक्षक व वगा ६ वी 
त े ८ वी कररता २ मशक्षक एकूि उदूा माध्यमाच े ४ मशक्षक उपलब्ध करून 
देण्याबाबत शाळा सममतीने मशक्षि ववभागाला पत्र पाठवनू मागिी केली, 
तसेच नागपरू ववभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २६ िुल,ै २०१७ व २५ 
सप् े्ंबर, २०१७ रोिी शासनास पत्र पाठवनू उदूा माध्यमाचे मशक्षक उपलब्ध 
करून देण्याचे आदेश देण्याबाबत ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािि े: (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींतगात प्राथममक शाळाींमधील मशक्षकाींची 
ररक्त पदे सन २०१० घेण्यात आलेल्या कें द्रीय भरतीपवूा ननवड चाचिी 
परीक्षेच्या माध्यमातनू भरण्यात आली होती. सदर परीक्षेमध्ये उदूा 
माध्यमातनू उत्तीिा होिाऱ्या उमेदवाराींचे प्रमाि अत्यल्प होत.े तसेच 
दरम्यानच्या कालावधीत सेवाननवतृ्त, अपमतृ्य ूइत्यादी कारिामळेु मशक्षकाींची 
पदे ररक्त रादहल्याचे ननदशानास आले आहे. आता सदर ररक्त पदे “पववत्र” या 
सींगिकीय प्रिालीद्वारे ददनाींक २३/०६/२०१७ च्या शासन ननिायात नमदु 
केलेल्या कायापध्दतीने भरण्याची कायावाही करण्यात येिार आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

यशिांतराि चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातील  
गैरिारभाराांची उच्चस्तरीय चौिशी िरण्याबाबत 

  

(५८) * ३४८३९ श्री.ियिांतराि िाधि : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यशवींतराव चव्हाि महाराषर मकु्त ववद्यापीठातील गरैकारभाराींची 
उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागिी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ७ 
सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास शासनाकड े केलेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन चौकशी अहवालाच्या 
अनषुींगाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री.विनोद तािि े : (१) व (२) प्रश्नात नमदू तिार शासनस्तरावर प्राप्त 
झाल्याचे आढळून येत नाही. तथावप, ववद्यापीठातील श्री.प्रकाश अतकरे याींना 
देण्यात आलेली ववववध पदे, बढत्या व त्याींच्या शकै्षणिक कागदपत्राींची 
उच्चस्तरीय चौकशी करण्याबाबत ददनाींक १५ िून, २०१७ च्या पत्रान्वये 
स्थाननक लोकप्रनतननधी मा.आमदार श्री.बाळासाहेब सानप याींनी 
ववद्यापीठाकड े ननवेदन ददलेले होत.े तसेच ददनाींक ०७ सप् े्ंबर, २०१७ च्या 
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ववद्यापीठ व्यवस्थापन मींडळाच्या बठैकीत त्याींनी सदर चौकशी त्वरीत करावी 
अशी मागिी केली. त्यानसुार ववद्यापीठाने प्रकरिाची चौकशी करण्यासाठी 
ददनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१७ च्या पत्रान्वये डॉ. डी. आर. नींदनवार, प्रभारी 
सहसींचालक, तींत्र मशक्षि, ववभागीय कायाालय, पिेु याींचे अध्यक्षतखेाली 
त्रत्रसदस्यीय सममती गदठत केली आहे. सदर सममतीने याबाबत चौकशी करून 
ददनाींक २७ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी ववद्यापीठास सादर केला आहे. सदर 
अहवालाच्या अनषुींगाने ववद्यापीठस्तरावर कायावाही सरुू आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील तबला िादि शशक्षिाांच्या पदास मांिुरी देऊन  
िेतनशे्रणी मांिूर िरण्याबाबत 

  

(५९) * ३५२२८ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववभागीय सहसींचालक, शालेय मशक्षि याींच्या कायाालयामाफा त 
प्राप्त झालले्या मादहतीच्या आधारे तबला वादक मशक्षकाींच्या वेतनशे्रिीतील 
तफावत दरू करण्यासाठी शासनाने मागववलेली मादहती मशक्षि सींचालक, 
महाराष र राज्य, पिेु याींनी शासनास ददनाींक ७ फेब्रवुारी, २०१४ रोिी सादर 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रस्तावानसुार नागपरू ववभागातील सींगीत ववषय 
मशकवविाऱ् या महाववद्यालयाींची सींखया ११ असनू तबला वादकाींच्या ७ कायारत 
पदाींपकैी ४ पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपरू ववभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी मशक्षकाींना न्याय 
देण्याच्यादृष्ीन े मा.शालेय मशक्षि मींत्री याींना ददनाींक ०७ ऑगस््, २०१७ 
रोिी ननवेदन पाठवनू मागिी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािि े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) अशा आशयाचे ददनाींक ०३/०४/२०१७ रोिीच ेननवेदन प्राप्त झालेले 
आहे. तथावप सदर वेतनशे्रिी वेतन आयोगाच्या मशफारशीनसुार ननजश्चत केली 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील िमी पटसांखया असलेल्या शाळा बांद िरुन विद्यार्थयाांच े

इतर गािाांतील शाळेत विशलतनिरण िरण्याबाबत 
  

(६०) * ३५९३० आकिय .अनांत गािगीळ : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने जिल्हा पररषदेच्या/पामलकेच्या कमी प्सींखया असलेल्या शाळा 
बींद करुन तथेील ववद्यार्थयाांचे इतर गावाींतील शाळेत ववमलननकरि करण्याचा 
ननिाय ददनाींक २६ सप् ्ेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास घेतल्याचे ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीि व आददवासी भागातील मलेु मशक्षिाकड े वळावीत 
यासाठी शासन अनेक उपाययोिना करीत असनू त्याकरीता को्यवधी 
रुपयाींचा ननधी खचा करीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शासनाच्या उक् त ननिायामळेु सदरहू ननधी वाया िािार असनू 
इयत् ता १ ली त े ४ थी पयांत मशकिाऱ् या ववद्यार्थयाांना शिेारच्या गावातील 
शाळेत मशकण्यासाठी िावे लागत असल्याने ववदयार्थयाांना अनेक अडचिीींचा 
सामना करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन कोिती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािि े : (१) खालावत चाललेल्या गिुवत्तमेळेु प्सींखया खालावत 
असलेल्या शाळाींचे िवळच्या शाळेत समायोिन करण्याबाबत शासनाने ननिाय 
घेतला आहे. 
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(२) ग्रामीि व आददवासी भागातील मलुाींच्या मशक्षिासाठी शासन ववववध 
उपाययोिना करीत आहे, हे खरे आहे.  
(३) नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

प्राध्यापिाांच ेतनितृ्तीिेतनाच ेप्रस्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(६१) * ३५४२२ श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांिय मुांि,े श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्राध्यापकाींच्या ननवतृ्तीवेतनाचे प्रस्ताव सहसींचालक (उच्च मशक्षि) 
कायाालय, औरींगाबाद कायाालयाने प्रलींत्रबत ठेवले असनू ननवतृ्तीवेतनाचा 
प्रस्ताव ननवतृ्तीवेतन ववभाग, नागपरू येथे सादर करताना सींबींचधताींच्या 
नेमिूकापासनू सेवाननवतृ्तीपयांतची सवा कागदपत्र े द्यावी लागतात, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींचधत प्राध्यापकाींनी पररपिूा प्रस्ताव कायाालयाकड े सादर 
केले तरीही कायाालय त्यात त्रु् ी काढून सदर प्रस्ताव प्रलींत्रबत ठेवत असल्याने 
आयषुयभर प्रभाववकपिे काम करिाऱ् या प्राध्यापकाींना ननवतृ्तीच्या उीं बरठयावर 
आचथाक अडचिीींना सामोरे िावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन प्राध्यापकाींच े
ननवतृ्तीवेतन देण्याबाबत कायावाही करुन सदर प्रस्ताव प्रलींत्रबत ठेविाऱ्या 
सींबींचधताींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील शाळाांमध्ये िीि पुरिठा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(६२) * ३६९५६ श्री.अतनल भोसल े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१०१५ ला ददनाांि 
२५ िुल,ै २०१७ रोिी ददलले्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील १३ हिार ८४८ शाळाींमध्ये यडुास (यनुनफाईड डडजस्रक्् 
इन्फॉमेशन मसजस््म फॉर एज्यकेुशन) या सींस्थेने केलेल्या सवेक्षिात 
शाळाींमध्ये वीि िोडिी नसनू वीि परुवठा होत नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार राज्यातील या शाळाींमध्ये वीि परुवठा 
करण्यासाठी कोिती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद तािि े: (१) अींशत: खरे आहे. 
 स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या ५२८० शाळाींमध्ये वीि परुवठा 
नसल्याचे साींजखयकी मादहतीनसुार ननदशानास आले आहे. 
(२) व (३) सींबींचधत शाळाींमध्ये वीि परुवठा करण्याच्या अनषुींगाने आवश्यक 
कायावाही करण्याबाबत सींबींचधताींना ननदेश देण्यात येत आहेत. 
 

----------------- 
राज्यातील रात्रशाळा ि रात्र ितनष्ट्ठ महाविद्यालयातील शशक्षि ि 

शशक्षिेतर िमयचाऱयाांच ेथकित िेतन देण्याबाबत 
  

(६३) * ३६०२३ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
िॉ.सधुीर ताांबे, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील रात्रशाळा व रात्र कननषठ महाववद्यालयातील शकेडो मशक्षक व 
मशक्षकेतर कमाचाऱ्याींचे वेतन तसेच मशक्षि उपसींचालक, मुींबई याींनी मुींबईतील 
रात्र कननषठ महाववद्यालयातील मशक्षकाींचे वेतन मागील चार मदहन्यापासनू 
ददले नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या मशक्षक/मशक्षकेतर अधावेळ कमाचाऱ्याींना सेवाशती 
ननयमावली १९८१ अनसुार सेवा सींरक्षि व इतर लाभ व भत्त ेदेण्याबाबतच े
ननवेदन लोकप्रनतननधीींनी माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ददल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर ननवेदनाच्या 
अनषुींगाने कायावाही करुन सींबींचधत दोषी अचधकाऱ्याींववरुध्द कोिती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद तािि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) रात्रशाळेतील मशक्षक/मशक्षकेतर कमाचाऱ् याींच्या सेवाशती, सींचमान्यता, 
कायाभार व िबाबदारी तसेच अन्य सवासाधारि बाबी सींदभाात शासन ननिाय 
ददनाींक १७/०५/२०१७ नसुार सचूना देण्यात आल्या आहेत. तसेच शालाथा वेतन 
प्रिालीमधून वगळण्यात आलेल्या सदर मशक्षकाींचा अींतभााव वेतन प्रिालीत 
करण्याबाबतच्या सचूना सक्षम प्राचधकाऱ् यास देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील ऑनलाईन औषध विक्रीला प्रततबांध िरण्याबाबत 
  

(६४) * ३७२५३ श्री.सांिय दत्त : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात औषधाींची बेकायदा ऑनलाईन वविी सरुु असल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले असनू कोितहेी 
वप्रस्िीप्शन नसताना औषधाींची ऑनलाईन वविी होत असल्याने तरुि 
वपढीच्या आरोग्यास धोका ननमााि होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार ऑनलाईन औषध वविीला प्रनतबींध 
करण्याबाबत कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीश बापट : (१) औषधाींची ऑनलाईन वविी होत ेहे अींशत: खरे आहे. 
(२) पिेु येथील दोन औषध वविेत े ऑनलाईन पो ा्लव्दारे प्राप्त 
वप्रजस्िप्शनवर नमदू औषधाींची वविी तसेच ऑनलाईन पो ा्लव्दारे औषध 
वविीस प्रोत्साहन देत असल्याच े प्रशासनाच्या ननदशानास आले आहे. 
ऑनलाईन पो ा्लव्दारे प्राप्त वप्रजस्िप्शनवर औषधाींची वविी करिे तसेच 
प्रशासनातफे सदर पेढयाींची तपासिी दरम्यान आढळून आलेल्या इतर 
त्रु् ीच्या अनषुींगाने सदर पेढयाींना कारिे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आली 
आहे. त्यावरील त्याींचा खुलासा प्राप्त झाल्यावर त्याींच्याववरुध्द कायदयातील 
तरतदूीनसुार कारवाई करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
थळ (ता.अशलबाग, जि.रायगि) येथील मजच्छमार बोटीांच े 

नुिसान झाल्याबाबत 
(६५) * ३५५७९ श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) थळ (ता.अमलबाग, जि.रायगड) येथे आर.सी.एफ. कीं पनी मागील ३० त े
३५ वषाापासनू कायारत असनू सदर कीं पनीचे साींडपािी पाईपलाईनद्वारे थळ 
खाडीच्या चॅनेलमधून समदु्रात सोडले िात े तसेच साींडपािी वाहून नेिारी 
पाईपलाईन नादरुूस्त झालेली असनू खाडीची धूप होऊन पाईपवर आल्यामळेु 
खाडीतनू ये-िा करिाऱ्या मजच्छमार नौकाींचे नकुसान होत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत अनेकदा मजच्छमार सींघ्ननेे जिल्हा प्रशासनाकड े
केलेल्या तिार दाखल करण्यात येवनू यावर कायमस्वरुपी उपाययोिना 
करण्याच्यादृष्ीन ेकीं पनीने जिल्हाचधकारी, रायगड याींच्या सल्ल्यानसुार ववशषे 
तज्ञाींच्या मदतीने थळ-नवगाींव गावाच्या मजच्छमाराींच्या सवुवधेकरीता िे्ी 
बाींधण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोिती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री.रामदास िदम : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
(२) व (३) होय, हे खरे असनू याबाबत आर.सी.एफ. कीं पनीकडून थळ-नवगाींव 
िेट्टी प्रकल्पासाठी आवश्यक परवानग्या घेण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील अततररक्त झालेल्या शशक्षिाांच्या अततररक्त  

िालािधीतील सेिािाळ ग्राह्य धरण्याबाबत 
  

(६६) * ३५७४७ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि े: सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २०१३-१४ च्या सेवकसींचानसुार ववद्याथी सींखयेअभावी 
मशक्षक अनतररक्त झाले असनू अनतररक्त झालेल्या मशक्षकाींचे ववववध 
कारिाने समायोिन न झाल्याने सदर मशक्षकाींच ेसमायोिन होईपयांत त्याींना 
मळु शाळेतनूच वेतन अदा करण्यात येत होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मशक्षकाचे मळु शाळेत व समायोजित शाळेत समायोिन 
न केल्यामळेु मशक्षकाींच्या अनतररक्त कालावधीतील सेवेचा कोठेही उल्लेख 
केला िात नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन सदर मशक्षकाींचा 
अनतररक्त कालावधीतील सवेाकाल ग्रा्य धरण्याबाबत कोिती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद तािि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील विद्यापीठाांच्या दिाय िाढीसाठी राज्याच्या  
अथयसांिल्पात िाढीि तरतूद िरण्याबाबत 

  

(६७) * ३५२११ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ववद्यापीठाींना िागनतक दिाा प्राप्तीसाठी मा.पींतप्रधानाींनी 
िादहर केलले्या योिनेत महाराषरातील ववद्यापीठाचा समावेश करण्याबाबत 
शासनाने प्रस्ताव तयार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची वस्तजुस्थती आणि तपशील काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन ववद्यापीठाींच्या दिाा 
वाढीसाठी राज्याच्या अथासींकल्पात वाढीव तरतदू करण्याबाबत कोिती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािि े: (१) माननीय पींतप्रधान महोदयाींनी पा्िा ववद्यापीठाच्या 
ददक्षाींत समारोहा प्रसींगी राज्यातील नामाींक्रकत ववद्यापीठे/अमभमत 
ववद्यापीठाींना िागनतक दिाा प्राप्त करण्यासाठी सवातोपरी आचथाक सहाय्य व 
इतर आवश्यक सवुवधा उपलब्ध करण्याचे मनोगत ववषद केले होत ेयानसुार 
भारत सरकारच्या सन २०१६ च्या अथासींकल्पीय भाषिात माननीय ववत्त 
मींत्रयाींनी िागनतक दिाा प्राप्त करण्यासाठी देशाींतगात स्पधेतनू पात्र 
ववद्यापीठाींची ननवड करुन त्याींना आवश्यक आचथाक सहाय्य देण्याची योिना 
िादहर केली व त्यानसुार देशातील ववद्यापीठाींकडून स्पधेत भाग घेण्यासाठी 
अिा मागवण्यात आले. राज्याच्या आखयाररतील ववद्यापीठाींनी सदर अिा 
राज्य शासनामाफा त करावयाचे असल्याने राज्यातील खालील ववद्यापीठाींच े
प्रस्ताव सदर स्पधेत सहभागासाठी राज्य शासनामाफा त पाठवण्यात आलेले 
आहेत.  

१. श्रीमती साववत्रत्रबाई ववद्यापीठ, पिेु 
२. मशवािी ववद्यापीठ, कोल्हापरू 
३. रसायन तींत्रज्ञान सींस्था, मुींबई 
४. फ्लेम ववद्यापीठ, पिेु (खािगी ववद्यापीठ) 

(२) सन २०१६ च्या माननीय ववत्त मींत्री महोदयाींच्या अथासींकल्पीय भाषिात 
िादहर केल्याप्रमािे सदर योिनेसींदभाात कें द्र शासनाने ददनाींक २९/०८/२०१७ 
रोिी अचधसचूना काढली असनू त्यात या योिनेच ेस्वरुप ववषद केल ेआहे. 
सदर अचधसचूनेतील अ्ी व शती पिुा करिाऱ्या उपरोक्त नमदू ४ 
ववद्यापीठाींचा प्रस्ताव सदर योिनेंतगात आचथाक सहाय्यासाठी कें द्र शासनाकड े
पाठववण्यात आले आहेत. 
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(३) सदर योिनेंतगात कें द्र शासनाव्दारा ननवड झालले्या ववद्यापीठाींना थे्  
अथासहाय्य ममळिार असल्याने राज्य शासनस्तरावर वाढीव तरतदू करण्याची 
आवश्यकता नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
हाफकिन महामांिळात पोशलओ लस खरेदीत गैरव् यिहार झाल् याबाबत 

(६८) * ३५२७७ अॅि.तनरांिन िािखरे : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हाफक्रकन महामींडळाने पोमलओ उत्पादनाकररता बल्क (घाऊक) खरेदी 
करून एका वषााकररता समुारे १२० को्ी रुपयाींचा कच्चा माल खरेदी 
करण्याचा ननिाय घेऊन वतामानपत्रात िादहरात न देता केवळ हाफक्रकन 
महामींडळाचे सींकेत स्थळावर (वेबसाई्) ददनाींक २० िानेवारी, २०१६ रोिी 
िादहरात ददल्याचे ददनाींक २२ ऑगस््, २०१७ रोिी वा त् यासमुारास 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींकेत स्थळावरील िादहरातीनसुार फक्त दोनच ननववदा 
प्राप्त झाल् या असनू तीनपेक्षा कमी ननववदा प्राप्त झाल्यामळेु शासनाच् या 
धोरिानसुार महामींडळाने वतामानपत्राद्वारे फेर िादहरात न देता, यापवुीच्या 
प्राप्त दोन ननववदाींपकैी मेससा बायोने् या िास्त दराच्या एका ननववदाकारास 
ऑडार ददल्याने शासनाच्या आदेशाचे उल्लींघन केल्याचे त्याच समुारास 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ववरोधात अन्य ननववदाकाराने मा.उच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या याचचकेवर ननकाल देताना महामींडळाचे अचधकार रद्द करुन ८ 
आठवड्यात फेरननववदा प्रक्रिया राबववण्याचे ननदेश मा.उच्च न्यायालयाने 
ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्यासमुारास शासनास ददले होत,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच् या आदेशाववरोधात हाफक्रकन महामींडळाने 
मा.सवोच्च न्यायालयात दाखल केलले्या याचचकेवर मा.सवोच्च न्यायालयाने 
ददनाींक २७ िुल,ै २०१७ रोिी ददलेल्या ननकालानसुार मा.उच्च न्यायालयाचा 
ननिाय योग्य ठरवनू ई- े्ंडररींग करण्याचे व ननववदा प्रक्रियेतील 
गरैव् यवहाराबाबत सींबींचधत अचधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याचे आदेश ददल ेआहेत 
तसेच मा.उच्च न्यायालयाच् या आदेशाववरुध्द महामींडळाने मा.सवोच्च 
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न्यायालयात दावा दाखल करण्याची कारिे काय व त्यासाठी शासनाची 
मान्यता घेतली होती काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार दोषी अचधकाऱ्याींववरुध्द कोिती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  

श्री.धगरीश बापट : (१) होय. 
(२) हाफक्रकन महामींडळ हे त्याींच्या पोमलओ लस उत्पादनासाठी िागनतक 
आरोग्य सींघ्ना, जिननव्हा याींनी मानाींक्रकत केलेल्या मे.पी.्ी.बायोफामाा, 
इींडोनेमशया या बल्क लस उत्पादकाच्या भारतातील ववतरकाकडून पोमलओ 
बल्क घेिे अननवाया आहे. मे.पी.्ी.बायोफामाा याींनी भारतासाठी त्याींचे दोनच 
ववतरक ननयकु्त केलेले आहेत. पररिामी ननववदा अ्ी नसुार िो ववतरक 
ताींत्रत्रक ननकषाींची पतुाता करत होता त्याच ववतरकाला महामींडळास बल्क 
परुवठा करण्याचे आदेश ददले. 
(३) होय. 
(४) मा.सवोच्च न्यायालयाने ददनाींक २७ िलु,ै २०१७ रोिीच्या 
न्यायननिायाद्वारे हाफक्रकन महामींडळाला नव्याने ननववदा प्रक्रिया 
राबववण्याबाबत अनमुती ददली आहे. तसेच, सदर ननववदा प्रक्रिया ई-ननववदा 
पध्दतीने राबववण्याबाबतही सदर न्यायननिायात नमदू केले आहे. तथावप, 
प्रस्ततु प्रकरिी कोित्याही अचधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याचे आदेश मा.सवोच्च 
न्यायालयाने ददलेले नाहीत. 
 हाफक्रकन महामींडळ ही कीं पनी कायद्याअींतगात स्थापन करण्यात 
आलेली सींस्था असल्याने कायदेशीरदृष्या एक स्वतींत्र अजस्तत्व असलेली 
आस्थापना (separate legal entity) आहे. सबब, प्रस्ततु प्रकरिी मा.उच्च 
न्यायालयाच्या ननिायाववरुध्द मा.सवोच्च न्यायालयात अपील दाखल 
करण्यासाठी महामींडळाने शासनाची मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही. 
(५) व (६) प्रस्ततु प्रकरिाची चौकशी करण्याच्या अनषुींगाने शासनस्तरावर 
कायावाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
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पेठशशिाणी (ता.पालम, जि.परभणी) येथील पाणीपुरिठा योिनेतील 
गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(६९) * ३६९२९ श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.धनांिय मुांि,े श्री.सततश चव्हाण : 
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पठेमशवािी (ता.पालम, जि.परभिी) येथील पािीपरुवठा योिनेतील 
गरैव्यवहाराबाबत तथेील श्री. ववठ्ठल करींिे व इतर गावकऱ्याींनी जिल्हा 
भ्रष्ाचार ननमुालन सममतीकड ेसन २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी तिार 
नोंदवली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी करुन गावकऱ्याींना नववन 
योिनेतनू ननयममतपिे पािीपरुवठा करण्याबाबत कायावाही करुन सींबींचधत 
दोषीीं कीं त्रा्दार, अचधकारी व इतर यींत्रिा याींचेववरूध्द कोिती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर योिनेच्या कामाबाबत गावकऱ्याींनी केलेल्या तिारीच्या अनषुींगाने 
मखुय लेखा व ववत्त अचधकारी, जिल्हा पररषद याींच्यामाफा त आचथाक 
गरैव्यवहाराची तपासिी करण्यात आली आहे. त्याींच्या चौकशी अहवालानसुार 
अपहार झालेला नाही असे आढळून आले आहे. तथावप, मौ.पेठमशविी 
(ता.पालम, जि.परभिी) नळ पािीपरुवठा योिनेची एकूि क्रकींमत       
रुपये १,३७,९२,४३१/- असनू योिनेच्या ्प्पा-३ अींतगात केलेल्या कामाच् या 
मलू्याींकनापेक्षा सममतीने रुपये ३७,५१६/- इतकी रक्कम अचधक उचल केली 
असली तरी ती रक्कम सममतीने ददनाींक १७/११/२०१५ रोिी बँक खात्यामध्ये 
िमा केली आहे. 
 ग्रामपींचायतीने ववद्यतु देयके न भरल्याने वीि परुवठा बींद करण्यात 
आला होता. तथावप, ग्रामपींचायतीने आता वीि देयक भरल्यामळेु वीि 
ववतरि कीं पनीने वीि परुवठा पनु्हा सरुु केला आहे. उद्् ाव ववदहरीवरील 
मो्ारी दरुुस्त करून पािीपरुवठा सरुु करण्याची कायावाही ग्राम पािीपरुवठा 
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व स्वच्छता सममतीमाफा त करण्यात येत आहे. सद्य:जस्थतीत गावामध्ये 
एकूि १४ हातपींप व ३ ववद्यतु पींप याव्दारे पािीपरुवठा करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   िॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रिपूवा सवा प्रक्रिया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगिक यींत्रिेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रि: शासकीय मुद्रिालय, नागपूर. 
 


