
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, ददनाांि २० जून, २०१९ / ज्येष्ट्ठ ३०, १९४१ (शिे) 
  

(१) उच् च ि तांत्र शशक्षण, मराठी भाषा, 
साांस्िृतति िायय, सांसदीय िायय, 
अल्पसांखयाांि वििास ि िक्फ मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग (२) पयायिरण मांत्री  
(३) पाणीपरुिठा ि स् िच् छता मांत्री 
(४) अन्न ि नागरी परुिठा, ग्राहि सांरक्षण मांत्री  
(५) अन् न ि षषध प्रशासन मांत्री 
(६) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि यिुि िल्याण मांत्री 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ९९ 
------------------------------------- 

  

शशक्षण हक्ि िायदयाांतगयत (आरटीई) आधथयिदृष्ट््या दरु्यल घटिाांतील 
विदयार्थयाांच्या राखीि जागाांच्या प्रिेश प्रकक्रयेर्ार्त  

  

(१) * ४७८५६ श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.हेमांत टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश 
चव्हाण, श्रीमती विदया चव्हाण, श्री.अतनिेत तटिरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.रामराि िडिुत,े श्री.खिाजा र्ेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.अतनल 
भोसल,े श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.रामदास आांर्टिर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
डॉ.सधुीर ताांरे्, आकिय .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाड,े श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्रीमती स्स्मता िाघ : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 



2 

(१) शिक्षण हक्क कायदयाींतगगत (आर्ीई) आर्थगकदृष्या दरु्गल घ्काींतील 
विदयार्थयाांचया २५ ्क्के राखीि जागाींचया प्रिेि प्रक्रियेत अजग करण्याची 
मदुत ददनाींक २२ माचग, २०१९ पयांत होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील िाळाींना शिक्षण हक्क कायदयानसुार (आर्ीई) 
विदयार्थयाांचया प्रिेिासाठी देण्यात येणारे प्रततपतूी िलु्काच ेरुपये ९०० को्ी 
िासनाने प्रलींबर्त ठेिल्यामळेु िाळा प्रिेिाचया राखीि जागाींचे प्रमाण      
२५ ्क्के िरुन १० ्क्क्याींिर आणण्याचा प्रयत्न करण्याचा तनणगय 
िाळाचालकाींनी घेतला असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१९ चया ततसऱ्या सप्ताहात 
तनदिगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनाने आर्ीईचया प्रिेि प्रक्रियेमध्ये िींर्चत ि दरु्गल 
घ्कातील र्ालकाींसाठी खाजगी िाळाींमध्ये शिक्षण हक्क कायदयाींतगगत     
२५ ्क्के जागा राखीि असतानाही यार्ार्तची पदहली सोडत जाहीर होिनूही 
िाळेकडून तनयमर्ाह्य िलु्क िसलू केल्याचे ददनाींक २४ एवप्रल, २०१९ रोजी 
िा त्यासमुारास तनदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त योजनेसाठी राज्यात क्रकती जागा राखीि ठेिण्यात 
आल्या आहेत, आर्ीई योजनेंतगगत राज्यातनू क्रकती अजग प्राप्त झालेले 
आहेत, तसेच राखीि असलेल्या जागेपेक्षा जास्त अजग प्राप्त झाले असनू 
उिगरीत विदयार्थयाांची पयागयी व्यिस्था किाप्रकारे करण्यात येणार आहे, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तदनसुार मागील सहा िर्ाांपासनू शिक्षण विभागाने 
आर्ीई प्रिेिाचे प्रलींबर्त ठेिलेल े रुपये ९०० को्ी सींर्ींर्ित िाळाींना 
देण्यार्ार्त कायगिाही करुन सदर तनयमर्ाहय िलु्क िसलुी करणाऱ् या िाळाींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, तसेच आतापयांत क्रकती 
िाळाींिर कारिाई करण्यात आली, 
(६) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. 
(४) या योजनेसाठी राज्यात एकूण १,१६,७७९ जागा राखीि ठेिण्यात आलेल्या 
असनू २,४४,९३४ अजग प्राप्त झाले आहेत. आर्ीई मध्ये प्रिेशित 
विदयार्थयाांव्यततररक्त उिगररत विदयाथी अन्य िाळेत प्रिेि घेतात. 
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(५) क्षेबियस्तरािर तपासणी सरुु आहे. 
(६) प्रश्न उद भित नाही. 

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

गोंडिाना विदयापीठासाठी जमीन अधधग्रहीत  
िरताना गैरप्रिार र्ाल्यार्ार्त 

  

(२) * ४७५७१ प्रा.अतनल सोले, श्री.रामदास आांर्टिर, श्री.नागोराि गाणार : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४४५६ ला ददनाांि २७ नोव्हेंर्र, २०१८ रोजी ददलले्या 
उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) गडर्चरोली गोंडिाना विदयापीठासाठी जमीन अर्िग्रहीत करताींना त्यात 
गरैप्रकार झाल्याचे शसने् सदस्याींनी व्यिस्थापन सशमतीचया अर्िसभेत मदु्दा 
उपस्स्थत केल्याच ेददनाींक २६ डडसेंर्र, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास तनदिगनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणार्ार्त चौकिी सशमती नेमली असता चौकिी 
सशमतीने कुठलाही अहिाल सादर न करता फेरमलू्याींकन केल्याचे ददसनू 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सींर्ींर्ित दोर्ीींविरुध्द 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे अींित: खरे आहे. 
 विदयापीठस्तरािर नेमलेल्या चौकिी सशमतीने, विदयापीठाचया जमीन 
खरेदीचया ९ व्यिहारात तफाित असल्याचे कुलगरुुीं चया तनदिगनास आणून 
देण्यात आले आहे. 
 तथावप, उक्त जमीन खरेदी प्रकरणात अतनयशमतता ि गरैव्यिहार 
झाल्याने ितृ्तपिातील र्ातमीिरुन मलू्याींकन तक्ता ि नोंदणीखत 
दस्ताऐिजाची तपासणी करण्यात आली असता काही प्रकरणात तफाित 
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असल्याने स्जल्हार्िकारी, गडर्चरोली याींचकेडून फेरमलू्याींकन करण्यात आले 
आहे. त्यानसुार भिुारकास जास्तीची अदा केलेली रक्कम भिुारकाने 
विदयापीठाचया खात्यात जमा केली आहे. 
(३) अर्िक्षक अशभयींता याींना सींर्ींर्ित दोर्ी अर्िकाऱ्याींविरुध्द म.ना.से. 
(शिस्त ि अवपल) अर्ितनयम १९७९ मिील तरतदुीनसुार शिस्तभींग ि 
विभागीय चौकिीर्ार्तची कायगिाही करण्यार्ार्तचे स्जल्हार्िकारी, गडर्चरोली 
याींनी तनदेि ददले आहेत. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 

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

तारापूर (स्ज.पालघर) षदयोधगि क्षेत्रात आणण पररसरात  
िायु प्रदषूणाचा स्तर िाढत असल्यार्ार्त 

  

(३) * ४६८४५ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) तारापरू (स्ज.पालघर) औदयोर्गक क्षेिातील रासायतनक कारखान्यातनू 
सोडल्या जाणाऱ् या विर्ारी िायमूळेु औदयोर्गक क्षिेात आणण पररसरातील 
गािाींमध्ये िाय ुप्रदरू्णाचया स्तरात सातत्याने िाढ होत असल्याच ेमाहे माचग, 
२०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदिगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पररसरात महाराषर प्रदरू्ण तनयींिण मींडळाकडून रािीचया 
िेळी ग्रस्त घालण्यासाठी अर्िकाऱ् याींचे पथक तनयकु्त करण्यात येणार होत,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तदनसुार िाय ुप्रदरु्णािर तनयींिण आणण्यासाठी कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम : (१) हे अिींत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) म.प्र.तन. मींडळाने हिा प्रततर्ींि ि प्रदरू्ण तनयींिण कायदा १९८१ ि पाणी 
प्रततर्ींि  ि प्रदरू्ण तनयींिण कायदा-१९७४ अींतगगत िेळोिेळी कायगिाही 
करण्यात आली आहे. सन २०१८-१९ मध्ये हिा प्रदरू्ण  करणाऱ्या ११ 
कारखान्याींिर महाराषर प्रदरू्ण तनयींिण मींडळाने कायगिाही देखील केलेली 
आहे.  
(४) प्रश्न उद भित नाही. 

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

राज्यातील अनुदानास पात्र म्हणून शासन आदेश तनगयशमत  
िेलेल्या शाळाांच्या अनुदानार्ार्त 

  

(४) * ४६६५८ श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांरे्, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.र्ाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.किशोर दराड,े 
श्री.िवपल पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४५८२ ला ददनाांि २० नोव्हेंर्र, 
२०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात खाजगी, प्राथशमक ि माध्यशमक व्यिस्थापनाचया काही िाळा ि 
िगग तकुडयाींना २० ्क्के अनदुान देण्यात आले असनू काही प्राथशमक िाळा 
ि िगग, माध्यशमक िाळा ि िगग तसेच उचच माध्यशमक िाळा ि िगग याींना 
अनदुान देणे प्रलींबर्त आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्राथशमक, माध्यशमक ि उचच माध्यशमक िाळा ि िगग 
याींना अनदुान शमळणेर्ार्त शिक्षक सींघ्ना ि लोकप्रतततनिी याींचया कडून 
आींदोलने केली गेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच राज्यात ददनाींक १९ सप् े्ंर्र, २०१६ ि १ ि २ जुल,ै २०१६ रोजी 
अनदुानास पाि झालेल्या िाळाींना ि िगग तकुडयाींना सरसक् २० ्क्के 
अनदुान ददले असनू या िाळा ि िगग तकुडयाींना यापिूीचया िासन आदेिाने 
१०० ्क्के अनदुान देणे िमप्राप्त असताना सरसक् २० ्क्के अनदुान ददले 
जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील अनदुातनत ्प्प्यािरील सिग िाळाींना प्रचशलत 
तनयमानसुार १०० ्क्के अनदुान देण्यार्ार्त िासनाच ेिोरण असताना २० ि 
४० ्क्के ्प्प्यािरील िाळाींना पढुील ्प्पा शमळालेला नाही, त्याची कारणे ि 
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सदय:स्स्थती काय आहे तसेच िाळा ि शिक्षक याींची सींख्या ्प्पा अनदुान 
तनहाय आकडिेारी काय आहे, 
(५) असल्यास, िासन आदेिाप्रमाणे २०% अनदुान वितरीत केलेल्या १६२८ 
िाळाींना ि ददनाींक १ ि २ जुल ैचया िाळाींना १०० ्क्के अनदुान देण्यार्ार्त 
िासनस्तरािर कायगिाही करण्यात आली आहे, तसेच, २० ्क्के िेतन 
अनदुान घेत असलेल्या िाळा ि िगग तकुडयाींना १०० ्क्के अनदुान 
देण्यार्ार्त शिक्षक ि लोकप्रतततनिी याींचयाकडून मागणी केली जात आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन अनदुानास पाि 
ठरिनू मींिालयस्तरािर सादर झालेल्या परींत ु िासन आदेि तनगगशमत न 
झालेल्या प्राथशमक, माध्यशमक ि उचच माध्यशमक िाळाींचया यादया घोवर्त 
करून अनदुानासाठी आर्थगक तरतदु करण्यार्ार्त तसेच सन २०१२-१३ मध्ये 
तनकर् पणूग करीत असलेल्या अनदुातनत िाळेत देण्यात आलेल्या िगग 
तकुडयाींना पाच िर्ागचा कालाििी पणूग झाल्यामळेु िेतन अनदुान देण्यार्ार्त 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींर्ाची कारणे 
काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) यार्ार्त शिक्षक सींघ्ना ि लोकप्रतततनिी याींचेकडून तनिेदने सादर झाली 
असनू शिक्षक सींघ्नाींकडून आींदोलन करण्यात आले आहे. 
(३) नाही. अनदुानाचे सिू ठरविण्यार्ार्तचया स्िेचछार्िकारानसुार मलू्याींकनात 
पाि ठरलेल्या ि अनदुानास पाि घोवर्त केलेल्या िाळाींना िासन तनणगय, 
ददनाींक १९ सप् े्ंर्र, २०१६ अन्िये ि ददनाींक ९ मे, २०१८ अन्िये पढुील 
आदेिापयांत सरसक् २० ्क्के प्रमाणे अनदुान देण्याचा तनणगय घेण्यात 
आला आहे. 
(४) २० ्क्के अनदुान प्राप्त िाळाींना पढुील अनदुान मींजूरीर्ार्त तपासणी 
करण्यात येत आहे. 
(५) यार्ार्त लोकप्रतततनिीींकडून तनिेदने सादर करण्यात येतात. 
(६) यार्ार्त आिश्यक कायगिाही सरुु आहे. 
 

----------------- 
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राज्यातील शशक्षिाांना शशक्षि पात्रता परीक्षा (टीईटी)  
र्ांधनिारि िरण्यार्ार्त 

 

 (५) * ४७५०० श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, श्री.रामदास आांर्टिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
अॅड.अतनल परर्, डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे, श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.जनादयन 
चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नर्ान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांरे्, 
आकिय .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम, 
श्री.हररशस ांग राठोड, डॉ.िजाहत शमर्ाय : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४०१० ला 
ददनाांि २० नोव्हेंर्र, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील स्थातनक स्िराज्य सींस्था ि खाजगी िाळाींमध्ये ददनाींक १३ 
फेब्रिुारी, २०१३ नींतर तनयकु्त झालेल्या पदहली त े आठिीतील शिक्षकाींना 
राषरीय पररर्देने ’’शिक्षक पािता पररक्षा’’ (्ीई्ी) अतनिायग केली असल्याच े
माहे माचग, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यात ददनाींक १३ फेब्रिुारी, २०१३ नींतर प्राथशमक/माध्यशमक 
िाळाींमध्ये तनयकु्त समुारे २००० शिक्षक पािता परीक्षा (्ीई्ी) अनतु्तीणग 
झाल्याने सदर शिक्षकाींच े माहे एवप्रल, २०१९ पासनू िेतन र्ींद करािे अिा 
सचूना िेतन ि भविषय तनिागह तनिी पथकाचया अिीक्षकाींकडून स्जल्हातनहाय 
िाळाींचया मखु्याध्यापकाींना देण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त परीक्षा उत्तीणग होऊन त्याचे प्रमाणपि शिक्षण 
पररर्देकड ेसादर न केल्यास शिक्षकाींची सेिा रद्द करण्याचा तनणगय घेण्यात 
आला असनू ्ीई्ी उत्तीणग न झालेल्या शिक्षकाींना यापिूीच सन २०१५ मध्ये 
कें द्र िासनाने चार िर् ेमदुतिाढ ददली असनू मा.िालेय शिक्षण मींिी याींनी 
आणखी १ िर्ग मदुतिाढ देण्याची घोर्णा वििान पररर्देत केली होती, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महाराषर राज्य परीक्षा पररर्देकडून ्ीई्ी परीक्षा 
घेण्यार्ार्तचया परिानगीचा प्रस्ताि िालेय शिक्षण विभागाला पाठविण्यात 
आला असनू यािर कोणताही तनणगय घेतला नाही, तसेच िासनाने घेतलेल्या 
तनणगयाची अींमलर्जािणी केव्हापयांत होणार आहे, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 

ॲड. आशशष शलेार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींित: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रस्ताि विचारािीन आहे. 
(५) प्रश्न उद भित नाही. 

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

 
राज्यात इांग्रजी ि इतर माध्यमाांच्या शाळाांमध्ये  
मराठी भाषा िायदा सक्तीचा िरण्यार्ार्त 

  

(६) * ४६७१३ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांरे्, 
अॅड.हुस्नर्ान ू खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.आनांदराि पाटील, आकिय .अनांत गाडगीळ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४४०५० ला ददनाांि २० नोव्हेंर्र, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दाक्षक्षणात्य राज्याप्रमाणे मातभृार्ा इींग्रजी ि इतर भार्चेया माध्यमाचया 
तसेच सीर्ीएससी, आयसीएससी आणण आयर्ी र्ोडागचया िाळेत सक्तीने 
शिकण्याचा कायदा केला असनू महाराषरातही मराठी शिकिण्याचा कायदा 
करािा यार्ार्तचे लखेी तनिेदन लोकप्रतततनिीींनी ददनाींक ५ फेब्रिुारी, २०१९ 
रोजी िा त्यासमुारास मा.मखु्यमींिी याींना ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच ताशमळनाडू, केरळ, कनाग्क, तलेींगणा ि आींध्र प्रदेि या पाचही 
राज्याींनी केलेल्या कायदयाचया अनरु्ींगाने महाराषरातही इींग्रजी ि इतर 
माध्यमाींचया िाळाींमध्ये मराठी भार्ा सक्तीची करािी अिी मागणी मराठी 
सादहत्य सींमेलनाध्यक्ष श्री.लक्ष्मीकाींत देिमखु याींनी केली होती, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त लेखी तनिेदनानसुार िासनाने या सींदभागत काही तनणगय 
घेतला आहे काय, त्याींचे स्िरुप काय आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन राज्यात मराठी 
भार्ा कायदा सक्तीचा करण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ि (४) प्रस्ताि िासनाचया विचारािीन आहे. 
(५) प्रश्न उद भित नाही. 
 

----------------- 
राज्यातील खाजगी अनुदातनत शाळा िेतनेतर अनदुानापासून  

िांधचत असल्यार्ार्त 
  

(७) * ४७७४१ डॉ.सधुीर ताांरे्, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांर्टिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफय  
भाई धगरिर, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िालेय शिक्षण विभागाींतगगत ददनाींक १ एवप्रल, २००८ नींतर अनदुानािर 
आलेल्या राज्यातील खाजगी अनदुातनत हजारो िाळा ददनाींक १९ जानेिारी, 
२०१३ चया िासन तनणगयामध्ये ददनाींक १ एवप्रल, २००८ रोजी िेतन 
अनदुानािर असलेल्या ही अ् असल्यामळेु िेतनेतर अनदुानापासनू िींर्चत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, राज्यातील अनेक स्जल्ह्यातील िाळाींना सन २०१२-२०१३ पासनू 
िेतनेतर अनदुान अदा करण्यात आले नाही, अनेक खाजगी सींस्थामाफग त सरुु 
असलेल्या िाळाींना पाचिा िेतन आयोगानसुार ५ ्क्के िेतनेतर अनदुान 
देण्यात येत असनू सदर रक्कम खूप कमी असल्यामळेु िाळाींना िकै्षणणक 
सादहत्य, प्रयोगिाळा सादहत्य खरेदी करता येत नसल्याने त्याचा पररणाम 
विदयार्थयाांचया गणुित्ता िाढीिर होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी खाजगी सींस्थाचालक सींघ्नेचयाितीने तसेच 
लोकप्रतततनिीींनी िासनाकड ेमागणी करूनही िाळाींना िेतनेतर अनदुान मींजूर 
करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन िेतनेतर 
अनदुानासाठी तनिी उपलब्ि करुन सिग थकीत रक्कम जमा करण्यार्ार्त 
तसेच सातव्या िेतन आयोगानसुार िाळाींना िेतनेतर अनदुान देण्यार्ार्त 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) ि (२) िासन तनणगय, ददनाींक १९ जानेिारी, २०१३ 
नसुार िाळाींना ददनाींक १ एवप्रल, २००८ रोजी १०० ्क्के अनदुातनत 
शिक्षक/शिक्षकेतर कमगचाऱ् याींना सन २००८ मध्ये पाचव्या िेतन आयोगानसुार 
ज्या ्प्प्यािर िेतन अनदुान अनजु्ञेय होत,े त्या ्प्प्यािरील देय िेतन 
अनदुानास गोठिनू त्याचया पाच ्क्के प्रमाणे िेतनेतर अनदुान (चार ्क्के 
िेतनेतर अनदुान ि एक ्क्का इमारत भाड/ेदेखभाल अनदुान) अनजु्ञेय केल े
आहे. यातील चार ्क्के तरतदूीतनू िाळाींना िकै्षणणक सादहत्य ि अन्य 
र्ार्ीींिरील खचग करता येतो. 
(३) ि (४) यार्ार्त तपासणी करुन पढुील कायगिाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद भित नाही. 

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

राज्यात होणारी र्ेिायदा गुटखा िाहतूि ि विक्रीिर  
प्रततर्ांध घालण्यार्ार्त 

  

(८) * ४७३३४ आकिय .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषरात गु् खा र्ींदी असनूही विरारमिील खातनिड े ्ोलनाका येथ े
को्यििी रुपयाचा गु् खा माहे नोव्हेंर्र, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान जप्त 
करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच राज्यात छुप्या मागागने परराज्यातनू प्रततर्ींर्ित गु् खा आणला 
जात असनू मागील ६ िर्ागत राज्यभरात एकूण १८२ को्ी रुपयाचा गु् खा 
जप्त करण्यात आला असल्याचे ददनाींक ७ माचग, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास 
तनदिगनास आले असनू यापकैी मुींर्ई िहरात समुारे सव्िा को्ी क्रकींमतीचा 
माल जप्त करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन राज्यात होणारी 
रे्कायदा गु् खा िाहतकू ि वििीिर प्रततर्ींि घालण्यासाठी कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.जयिुमार रािल : (१) नोव्हेंर्र, २०१८ मध्ये अन्न ि और्ि प्रिासन 
ठाणे कायागलयाकडून खातनिड े ्ोलनाका गु् खा जप्तीची कारिाई झालेली 
नाही. तथावप, ददनाींक २६/०७/२०१८ त े ददनाींक ०५/०९/२०१८ या कालाििीत 
पोशलसाींनी कळविल्यानसुार अन्न ि और्ि प्रिासने खातनिड े्ोलनाका येथ े
०४ िाहनाींिर कारिाई करुन रुपये १,०५,८०,९१०/- क्रकींमतीचा प्रततर्ींर्ित अन्न 
पदाथागचा साठा ०४ िाहनाींसह जप्त केला आहे. 
(२) ि (३) अन्न ि और्ि प्रिासनाकडून मागील ६ िर्ागत १८५ को्ी 
रुपयाींचा प्रततर्ींर्ित अन्न पदाथागचा साठा जप्त करण्यात आलेला आहे. 
त्यापकैी र्हृन्मुींर्ई विभागात एकूण १२.६४ को्ी क्रकींमतीचा प्रततर्ींर्ित अन्न 
पदाथागचा साठा जप्त करण्यात आलेला आहे. 
 अन्न ि और्ि प्रिासन विभागामाफग त प्रततर्ींर्ित अन्न पदाथागची 
वििी, साठा, िाहतकू, उत्पादन करण्याविरुध्द तनयशमत कारिाई करण्यात 
येत.े 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 
 

----------------- 
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मुांर्ई शहरातील अनधधिृत शाळा र्ांद िरण्यार्ार्त 
 

 (९) * ४६६४८ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती 
विदया चव्हाण, श्री.खिाजा र्ेग, अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.हुस्नर्ान ू खशलफे, 
श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्रीमती स्स्मता िाघ, 
श्री.जनादयन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांरे्, डॉ.िजाहत शमर्ाय, 
श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.नागोराि गाणार : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४२१६६ ला ददनाांि १६ 
जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींर्ईत प्रिासनाचया दलुगक्षामळेु अनर्िकृत िाळा उभारल्या जात असनू 
मुींर्ईत महानगरपाशलकेची मान्यता न घेता क्रकीं िा मान्यतचेया अ्ी िती पणूग 
न करता समुारे २११ अनर्िकृत प्राथशमक िाळा सरुु असल्याने िाळेत 
शिक्षण घेणारे हजारो विदयाथी शिक्षणापासनू िींर्चत राहणार असल्याचे मुींर्ई 
महापाशलकेचया शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या यादीचया अनरु्ींगाने ददनाींक 
१२ माचग, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास तनदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िाळाींमध्ये सध्या ४१ हजाराींिर विदयाथी शिक्षण घेत 
असनू या रे्कायदा िाळाींिर कारिाई केल्यास हजारो विदयार्थयाांचया 
भवितव्याचा प्रश्न तनमागण होणार आहे, तसेच, र्ेकायदेिीर चालविण्यात येत 
असलेल्या िाळाींमिील विदयार्थयाांचे समायोजन कोणकोणत्या िाळेत करण्यात 
आले आहे, 
(३) तसेच, सदर िाळाींमध्ये प्रिेि घेि ूनये असा फलक िाळेर्ाहेर लािण्याच े
राज्य िासनाने पाशलकेला आदेि ददले असतानाही पाशलकेने त्याकड े दलुगक्ष 
केले असनू अनर्िकृतपणे िाळा चालिणाऱ्या सींस्था चालकाींना १ लाखाचा दींड 
करण्याचे आदेि िासनाने गेल्या िर्ी देऊनही िाळा र्ींद करण्यार्ार्त 
महापाशलकेचया शिक्षण विभागाकडून कायगिाही करण्यात आली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन िाळाींतील विदयाथी 
िाळार्ाहय होि ू नयेत यासाठी कायगिाही करुन पालकाींची ददिाभलु करुन 
विदयार्थयाांचे िकै्षणणक नकुसान करणाऱ् या सदर अनर्िकृत रे्कायदेिीर िाळा 
चालविणाऱ् या तसेच िासनाचया आदेिाकड े दलुगक्ष करणाऱ्या सींस्थाींविरुध्द 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, आतापयांत क्रकती अनर्िकृत 
िाळाींिर कारिाई करण्यात आली, त्याचे स्िरुप काय आहे, 
(५) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  

ॲड. आशशष शलेार : (१) अींित: खरे आहे. मुींर्ईतील २११ अनर्िकृत 
िाळाींची यादी ददनाींक ०४/०३/२०१९ रोजी प्रशसध्द करण्यात आली आहे. 
(२) अनर्िकृत िाळाींतील विदयार्थयाांचे जिळचया त्या माध्यमाचया िाळेत 
समायोजन करण्यात येत असल्याने विदयार्थयाांचे िकै्षणणक नकुसान होत 
नाही. 
(३) ि (४) अनर्िकृत िाळाींमध्ये प्रिेि घेऊ नये असे महापाशलकेने पालकाींना 
सरू्चत केले असनू अिा िाळा र्ींद करण्यार्ार्त नो्ीस ददली आहे. सींर्ींर्ित 
िाळा र्ींद केल्यािर त्यातील विदयार्थयाांचे जिळचया त्याच माध्यमाचया 
िाळेमध्ये समायोजन करण्यात येत.े त्यानसुार कायगिाही करण्याचे प्रयोस्जत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद भित नाही. 

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

अनुदातनत शाळाांमधील शशक्षि ि शशक्षिेतर िमयचाऱ्याांना 
 सेिा ि िेतन सांरक्षण देणेर्ार्त 

  

(१०) * ४७६१६ श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींचमान्यता पध्दतीत पायाभतु पद मान्यतनेसुार तकुडी ऐिजी प्सींख्या 
तनकर् असल्यामळेु सन २०१३-१४ पासनू कायगरत असलेले विनाअनदुान 
तत्िािरील शिक्षक ि शिक्षकेतर कमगचारी अततररक्त ठरले आहेत, हे खरे आहे 
काय,  
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(२) तसेच विनाअनदुान ि कायम विनाअनदुान तत्िािरील उचच माध्यशमक 
विदयालयात शिक्षकाींनी अनदुान नसतानासधु्दा अनेक िर्ग िालेय शिक्षण 
विभागाींतगगत अध्यापनाची िकै्षणणक सेिा ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनेक िर्ागचया प्रततक्षेनींतर अिा िाळा ि उचच माध्यशमक 
विदयालयाींना अनदुान देण्यात आले, परींत ु विनािेतन सेिा केलेली असताना 
त्याींची िेतन तनस्श्चती तनयकु्ती ददनाींकापासनू करण्यात आली नाही, उक्त 
शिक्षकाींची विनाअनदुातनत ि कायम विनाअनदुातनत काळातील सेिा तसेच 
तनयकु्तीचया ददनाींकापासनूची सेिा ग्राहय िरून िेतन तनस्श्चती 
करण्यार्ार्तचा िासन तनणगय तनगगशमत करणार आहे काय, 
(४) तसेच, अनेक िर्ाांपासनू कायगरत असताना नींतरचया काळातील प्सींख्या 
कमी असल्याने शिक्षकाींना अततररक्त न ठरविता विदयाथीं सींख्येत िाढ होईल 
या दृष्ीने सदर शिक्षक ि शिक्षकेतर कमगचारी याींना सेिा सींरक्षण देिनू 
विदयाथी सींख्या िाढल्यानींतर सिुारीत सींचमान्यतसे विलींर् न करता 
अततररक्त ठरलले्या शिक्षक ि कमगचाऱ् याींना न्याय देण्यात येणार आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन प्सींख्या कमी 
झाल्याने विनाअनदुातनत तत्िािरील अततररक्त ठरलेल्या शिक्षक ि शिक्षकेतर 
कमगचाऱ् याींना सेिासींरक्षणासह समायोस्जत करण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय, हे ही खरे आहे. 
(३) िाळा ि उचच माध्यशमक विदयालयाींना अनदुान देताना त्याींची िेतन 
तनस्श्चती करुन देय होणारे िेतन अदा करण्यात येत.े  
(४) सदय:स्स्थतीत अिा प्रकारचे िोरण तनस्श्चत नाही.  
(५) प्रश्न उद भित नाही. 
 

----------------- 
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मुांर्ईच्या शासिीय विधी महाविदयालयात विदयार्थयाांच े
 खच्चीिरण िेल्यार्ार्त 

  

(११) * ४६९२८ अॅड.अतनल परर्, डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे, श्री.रवि ांद्र फाटि, 
श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींर्ईचया िासकीय वििी महाविदयालयात १६ माचगला एलएलर्ीची पदिी 
घेणाऱ् या ततसऱ् या आणण पाचव्या िर्ागचया विदयार्थयाांचया घेण्यात आलेल्या 
ड्राफ्ीींग विर्याचया पररक्षमेध्ये कायदयाचे शिक्षण देणारेच प्रश्न विचारुन 
विदयार्थयाांचे खचचीकरण केल्याचे माहे माचग, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान 
तनदिगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी जर्ार्दार असणाऱ् या व्यक्तीिर कारिाई 
होण्याकरीता यािर चौकिी सशमती स्थापन करण्यार्ार्तची मागणी स््ुडींड लॉ 
असोशसएिनने केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तदनसुार कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे अींित: खरे आहे. पररक्षेतील काही प्रश्नाींर्ार्त स््ुडी्ं  लॉ 
काउन्सीलकडून विदयापीठास तिार प्राप्त झाली होती. 
(३) सदर परीक्षा ही महाविदयालयीन स्तरािर होती तसेच विदयापीठाने 
घेतलेली थे् परीक्षा नसनू देखील सदर तिारीच े गाींभीयग लक्षात घेता 
विदयापीठाने या प्रकरणी प्रा.डॉ. रश्मी ओझा, अर्िषठाता याींची एक सदस्यीय 
चौकिी सशमती स्थापन केली होती. या सशमतीने ददलेल्या अहिालानसुार 
पररक्षेमध्ये विचारण्यात आलेले सदर प्रश्न हे फक्त विदयार्थयाांचे 
विश्लेर्नात्मक कौिल्य, मसदूा आकलन तसेच कायदेिीर क्षमता 
तपासण्यासाठी विचारण्यात आले होत.े यामध्ये विदयार्थयाांचे खचचीकरण  
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करण्याचा कोणताही हेत ू नव्हता. तसेच सदर प्रास्श्नक याींना अध्यापन 
क्षेिातील ४० िर्ाांपेक्षा अर्िक कालाििीचा अनभुि असल्याचे सदर अहिालात 
नमदु केले आहे.  
(४) प्रश्न उद भित नाही. 

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

फॉमयल्डहेाइड रसायनाच ेअांश जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सनच्या  
शाम्पूमध्ये आढळल्यार्ार्त 

 (१२) * ४७७७६ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कॅन्सर होणाऱ्या रसायनाींपकैी फॉमगल्डहेाइड या अपायकारक रसायनाच े
अींि जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सनचया लहान मलुाींचया िाम्पमूध्ये आढळल्याच े
राषरीय र्ाल अर्िकार सींरक्षण आयोगाने आपल्या अहिालात नमदू केल्याच े
माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राजस्थान सरकारचया प्रयोगिाळेतील तनषकर्ागत लहान 
मलुाींचया िाम्पमूध्ये फॉमगल्डहेाइडसारखी रसायने असल्याचे मान्य केले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन लहान मलुाींचया 
जीिीतािी खळेणाऱ्या कीं पनीचया उत्पादनािर र्ींदी घालनू सींर्ींर्ित 
कीं पनीविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.जयिुमार रािल : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी केलेल्या तपासात मे.जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन या उत्पादकाचे 
No More tear - Johnson’s Baby Shampoo या सौंदयग प्रसािनाच े 
०२ नमनेु िासकीय विश्लेर्क, जयपरू याींनी अप्रमाणणत घोवर्त केले असनू 
त्याींचया अहिालात Contain Harmful Ingredients (Identification : 
positive for Formaldehyde - by Chemical test) असे नमदु केले 
आहे. सदरची सौंदयगप्रसािन ेसींस्थेचया दहमाचल प्रदेि येथील उत्पादन स्थळी 
उत्पादन करण्यात आल्याच ेआढळून आले आहे. 
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 सदर प्रकरणी उत्पादन सींस्थेने िासकीय विश्लेर्क, जयपरू याींचया 
अहिालास आव्हान ददले होत.े त्यानसुार न्यायालयामाफग त नमनु्याींचे उिगरीत 
भाग कें द्रीय प्रयोगिाळेकड े पाठविण्यात आले होत.े कें द्रीय प्रयोगिाळा, 
कोलकाता याींनी सदर नमनेु प्रमाणणत असल्याच े घोवर्त केले आहे. तसेच 
नमनु्यामध्ये Formaldehyde हा विर्ारी पदाथग नसल्याचे नमदु केले आहे. 
त्यामळेु सदर प्रकरणी कोणतीही कारिाई अपेक्षक्षत नाही. 
 सदर प्रकरणी अन्न ि और्ि प्रिासनाने १ सौंदयग प्रसािनाींचा नमनुा 
चाचणीस्ति घेतला असनू चाचणी अहिाल प्रलींबर्त आहे. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 

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

खाजगी व्यिस्थापनाच्या शाळेतील शशक्षिेतर िमयचारी याांची 
विनाअनुदातनत पदािरून अनुदातनत पदािर र्दली िरण्यार्ार्त 

  

(१३) * ४७७८३ श्री.र्ाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.किशोर दराड,े 
डॉ.सधुीर ताांरे् : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात खाजगी व्यिस्थापनाचया िाळेतील विनाअनदुातनत जागेिरुन 
अनदुातनत जागेिर शिक्षकाींची र्दली करण्यार्ार्त िासनाने ददनाींक २८ जून, 
२०१५ रोजी िासन आदेि तनगगशमत केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िासन आदेिानसुार ररक्त असलेल्या जागेिर फक्त 
शिक्षकाींचीच र्दली करत असल्याने ददनाींक २८ जून, २०१५ चा िासन आदेि 
शिक्षकेतर कमगचारी याींना लाग ूकरण्यार्ार्त मागणी केली जात आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर िासन आदेि 
शिक्षकेतर कमगचारी याींना लाग ू करण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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ॲड. आशशष शलेार : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद भित नाही. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 

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

खडी (ता.शहापूर, स्ज.ठाणे) पररसरातील मुसळेपाड्याच्या  
पाणीपुरिठा योजनेच ेिाम प्रलांबर्त असल्यार्ार्त 

  

(१४) * ४६५४९ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खडी (ता.िहापरू, स्ज.ठाणे) पररसरातील िामणी गािातील ग्रपु 
ग्रामपींचायती अींतगगत येणाऱ् या मसुळेपाडयाचया पाणीपरुिठा योजनेस िासनाने 
सन २००६ मध्ये रुपये १६ लक्ष खचागची मींजुरी ददली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पाणीपरुिठा योजनेस िासनाची मींजुरी शमळाल्यानींतर 
पाणीपरुिठा योजनेचया कामाला प्रत्यक्षात सरुुिात करण्यात आली असताना, 
मागील १२ िर्ागत पाण्याची लाईन पाडयाींपयांतही पोहोचू िकली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्ाकीच ेकाम अिगि् स्स्थतीत असल्याने तथेील आददिासीींना 
पाण्यासाठी आजशमतीस दीड क्रकलोमी्र पायपी् करत डर्क्यातील अिधु्द 
पाणी वपण्याची िेळ मागील अनेक िर्ागपासनू आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदरहू नळ 
पाणीपरुिठा योजना कायागस्न्ित करण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, तसेच नळ पाणीपरुिठा योजनेच ेकाम प्रलींबर्त असण्याची 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.र्र्नराि लोणीिर : (१) हे अींित: खरे आहे. 

िामणी मसुळेपाडा नळ पाणीपरुिठा योजना सन २००८-०९ मध्ये 
मींजूर करण्यात आली असनू योजनेची अींदाजपिकीय क्रकींमत रुपये १६.९१ 
लक्ष इतकी आहे.  
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(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) हे अींित: खरे आहे.  
 योजनेतील उींच साठिण ्ाकीचे काम िगळता सिग उपाींगे पणूग झाली 
आहेत. योजनेतनू पाणीपरुिठा सरुु करण्यात आला आहे. तथावप, 
सदय:स्स्थतीत भजुल पातळी खालािल्याने उद भि कोरडा झालेला आहे. 
त्यामळेु योजना एवप्रल, २०१९ पासनू र्ींद आहे. ददनाींक १४ एवप्रल, २०१९ 
पासनू ्ँकरने पाणीपरुिठा सरुु केला आहे. 
 योजनेतील उींच साठिण ्ाकीसाठी उपलब्ि करुन देण्यात आलले्या 
जागेचा िाद तनमागण झाला असल्यामळेु साठिण ्ाकीच ेकाम प्रलींबर्त आहे. 
 

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

राज्यातील शशक्षिाांना विनाअट िररष्ट्ठ िेतनशे्रणी ि  
तनिडशे्रणी शमळणेर्ार्त 

  

(१५) * ४७०४२ श्री.िवपल पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७७७३ ला ददनाांि 
९ माचय, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शिक्षकाींना विनाअ् िररषठ िेतनशे्रणी ि तनिडशे्रणी शमळािी 
अिी मागणी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
ॲड. आशशष शलेार : (१) हे खरे आहे. 
(२) शिक्षकाींना विनाअ् िररषठ ि तनिड िेतनशे्रणी लाग ू करण्याची र्ार् 
िासनाचया विचारािीन नाही.  
(३) प्रश्न उद भित नाही. 
 

----------------- 
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निीन अांशदान तनितृ्ती योजनेतील शासनाचा दहस्सा जमा िरणेर्ार्त 
  

(१६) * ४७४४८ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.र्ाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, 
डॉ.सधुीर ताांरे्, श्री.किशोर दराड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ददनाींक १ नोव्हेंर्र, २००५ नींतर ज े शिक्षक ि शिक्षकेतर 
कमगचारी सेिेत आले त्या सिाांना निीन अींिदान तनितृ्ती योजना लाग ूकेली 
असनू सदर योजनेत कपात झालेल्या रक्कमेिर िासनाने तिेढीच रक्कम 
जमा करुन त्याचा व्याजासह शिक्षक ि शिक्षकेतर कमगचाऱ्याींचया दहिोर्ाची 
र्चठ्ठी देणे आिश्यक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१६-२०१७ या िर्ागचा िासनाचा १० ्क्के दहस्सा 
िासनाने ददनाींक २८ फेब्रिुारी, २०१८ रोजी ददला असनू सन २०१७-२०१८ ि 
२०१८-२०१९ या िर्ागचा या कमगचाऱ् याींचया कपात झालले्या रक् कमेिर िासनाने 
िासनाचा दहस्सा जमा केला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सन २०१७-२०१८ ि 
२०१८-२०१९ पयांत जमा झालेल्या रक्कमेिर िासनाचा देय असलेला दहस्सा 
देण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) हे खरे नाही, सन २०१६ त े माचग, २०१९ पयांत क्षेबिय 
अर्िकाऱ्याींनी केलेल्या मागणीनसुार कमगचाऱ्याींचया कपातीचया समकक्ष 
िासनाचा दहस्सा जमा करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील तांत्रतनिेतन महाविदयालयाच्या समस्या सोडविण्यार्ार्त 
  

(१७) * ४६५६२ श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण, 
श्रीमती विदया चव्हाण, श्री.अतनिेत तटिरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि 
िडिुत,े श्री.खिाजा र्ेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.अतनल भोसल,े 
आकिय .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.सभुाष र्ाांर्ड, श्री.प्रसाद लाड, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, श्री.प्रविण 
दरेिर, श्रीमती स्स्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अशभयाींबिकीप्रमाणे तींिविदयातनकेतन पदविका अभ्यासिमाचया 
जागा ररक्त असनू रे्रोजगारीचे प्रमाण िाढले असताना समुारे २७ तींितनकेतन 
सींस्था चालकाींनी महाविदयालये र्ींद करण्याच ेप्रस्ताि माहे माचग, २०१९ मध्ये 
िा त्यादरम्यान तींि शिक्षण सींचालनालयाकड ेदाखल केल ेआहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तनणगयामळेु राज्यातील समुारे पाच हजार जागा कमी 
होणार असनू सदर तींि शिक्षण विदयालये र्ींद करण्याची कारणे काय आहेत, 
तींितनकेतन विदयालये र्ींद करण्याची परिानगी िासनाने ददली आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन तींिविदयातनकेतन 
महाविदयालये र्ींद झाल्यानींतर तथेील विदयार्थयाांची पयागयी व्यिस्था 
करण्यार्ार्त तसेच तींितनकेतन महाविदयालयाचया समस्या सोडविण्यार्ार्त 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) होय.  
(२) मागील दोन त े तीन िर्ागपासनू काही विनाअनदुातनत पदविका 
अशभयाींबिकी अभ्यासिमाचया सींस्थाींमध्ये विदयार्थयाांचया प्रिेिामध्ये घ् होत 
असल्यामळेु काही सींस्थाींनी सींस्था ्प्प्या्प्प्याने र्ींद करण्यासाठी अणखल 
भारतीय तींि शिक्षण पररर्द, निी ददल्ली ि सींचालनालयाकड ेप्रस्ताि सादर 
केले आहेत. तथापी सदर सींस्था र्ींद करण्यास अदयाप िासनाने परिानगी 
ददलेली नाही. 
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(३) िकै्षणणक िर्ग २०१९-२० करीता कोणत्याही सींस्थेस सींस्था र्ींद करण्यास 
अदयाप िासन मान्यता देण्यात आलेली नसल्यामळेु विदयार्थयाांची पयागयी 
व्यिस्था करण्याचा प्रश्न उद भित नाही. 
 तसेच पदविका अभ्यासिमाींचया सींस्थाींमध्ये िकै्षणणक िर्ग २०१९-२० 
करीता विदयार्थयाांचया प्रिेिामध्ये िाढ होण्यासाठी िासनाकडून खालीलप्रमाणे 
कायगिाही करण्यात आलेली आहे. 

१) तींितनकेतनातील विदयार्थयाांचे प्रिेि िाढविण्याचया दृष्ीने सहसींचालक, 
तींि शिक्षण विभागीय कायागलय ि सींचालक, महाराषर राज्य तींि 
शिक्षण मींडळ, मुींर्ई याींचयाकडून एकबितपणे विभागिार कायगिाळा 
आयोस्जत करुन विदयार्थयाांचे ि पालकाींच ेसमपुदेिन करण्यात येत 
आहे.  

२) तींितनकेतन प्रिेिासाठी माध्यशमक ि उचच माध्यशमक िाळाींमध्ये 
शिक्षण घेत असलेल्या विदयार्थयाांमध्ये जागतृी घडविण्यासाठी 
कायगिाळा आयोस्जत करण्यार्ार्त आिश्यक त े तनदेि राज्यातील 
शिक्षणार्िकाऱ्याींना देण्यार्ार्त िालेय शिक्षण ि िीडा विभागास 
ददनाींक २५/०३/२०१९ चया पिान्िये कळविण्यात आलेले आहे. 
त्यानरु्ींगाने िालेय शिक्षण ि िीडा विभागाने त्यार्ार्त योग्य ती 
कायगिाही करण्यार्ार्तचे आदेि त्याींचे ददनाींक १५/०५/२०१९ च े
पिान्िये सींर्ींर्िताींना ददलेल ेआहेत. 

(४) प्रश्न उद भित नाही. 
----------------- 

  
नागपूर शहरातील नाग नदी प्रदषूण तनमुयलनाच ेिाम सुरु िरण्यार्ार्त 
  

(१८) * ४७५३१ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.रामदास आांर्टिर, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नागपरू िहरातील नाग नदी प्रदरू्ण तनमुगलन प्रकल्प आराखडा िासनाने 
तयार केला असनू सदर तनमुगलनाकरीता रुपये १२५२ को्ीची मींजूरी ददल्याच े
ददनाींक २४ एवप्रल, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास तनदिगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर नदीचे प्रदरू्ण तनमूगलनाचे काम िासन किीपयांत सरुू 
करणार आहे, तसेच तनमुगलनाचे काम क्रकती ददिसात पणूग होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम : (१) ि (२) नागपरू िहरातील नाग नदी प्रदरू्ण तनमुगलन 
प्रकल्पास राषरीय नदी सींििगन सींचालनालयाने ददनाींक ०२/११/२०१६ रोजी 
तत्ित: मान्यता ददली असनू त्यामध्ये कें द्र िासनाचा दहस्सा ६०% (७५१.३९ 
को्ी), राज्य िासन दहस्सा २५% (३१३.०८ को्ी) ि नागपरू 
महानगरपाशलका दहस्सा १५% (१८७.८४ को्ी) असणार आहे. 

सदर प्रस्तािाचया अनरु्ींगाने राज्य िासनाचया कजागचया रुपये 
३१३.०८ को्ी चया दहस्सा उपलब्ि करुन देण्यास मा.मखु्य सर्चि याींचया 
अध्यक्षतखेाली स्थावपत उचचस्तरीय सशमतीने ददनाींक ०३/०६/२०१९ रोजी 
आयोस्जत र्ठैकीमध्ये सहमती दिगिनू प्रस्तािास मा.मखु्यमींिी याींची मान्यता 
घेण्याचे तनदेि ददले आहेत. त्यानसूार पढुील कायगिाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद भित नाही. 

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

अमरािती दषु्ट्िाळी तालुक्यातील महाविदयालयीन विदयार्थयाांना  
शुल्ि माफ योजनेचा लाभ शमळण्यार्ार्त 

  
(१९) * ४७३७८ श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत शमर्ाय : 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) अमरािती विदयापीठाींतगगत येणाऱ् या पाच स्जल्ह्यासाठी सींत गाडग ेर्ार्ा 
अमरािती विदयापीठाची उन्हाळी परीक्षा १ एवप्रल पासनू प्रारींभ होत 
असताना, दषुकाळी तालकु्यातील महाविदयालयीन विदयार्थयाांना िासनाने 
जाहीर केलेल्या, दहिाळी आणण उन्हाळी अिा दोन्ही परीक्षाींचया िलु्काची 
रक्कम माफ केली असतानाही महाविदयालयातनू िलु्काची रक्कम िसलू 
करण्यात येत असल्याने या दषुकाळी योजनेचा लाभ अजूनही विदयार्थयाांना 
शमळाला नसल्याचे माहे माचग-एवप्रल, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदिगनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अमरािती विदयापीठाींतगगत पाच स्जल्ह्यािी सींलस्ग्नत ३८२ 
महाविदयालयातील एकही विदयार्थयाांना योजनेचा लाभ शमळाला नसनू 
िासनाने राज्यात जिळपास २१० तालकु्यात दषुकाळ जाहीर केला असतानाही 
सदर घोर्णेची अींमलर्जािणी होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदरहू घोर्णेची 
अींमलर्जािणी करण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) अमरािती विदयापीठाींतगगत पाच स्जल्हयात उचच शिक्षण 
सींचालनालयाचया अर्िनस्त एकूण ३२९ महाविदयालये आहेत. मागासिगीय 
विदयार्थयाांकरीता रार्विण्यात येत असलेल्या विविि शिषयितृ्ती योजनेंतगगत 
ि खलु्या प्रिगागतील विदयार्थयाांना राजर्ी छिपती िाहू महाराज शिक्षण िलु्क 
योजनेंतगगत परीक्षा िलु्काची रक्कम मींजूर करण्यात येत असल्याने, अिा 
विदयार्थयाांना दषुकाळी योजनेंतगगत परीक्षा िलु्क माफीची सिलत अनजु्ञेय 
नाही. 
 राजर्ी छिपती िाहू महाराज शिक्षण िलु्क योजनेंतगगत २३३ 
महाविदयालयातील ४,६९५ विदयार्थयाांना परीक्षा िलु्काची रक्कम प्रदान 
करण्यात आली आहे. उिगरीत ९६ महाविदयालयातील विदयार्थयाांनी सदर 
योजनेंतगगत अजग भरलेले नाही. 
 उक्त प्रिगागत न मोडणाऱ्या ि परीक्षा िलु्क माफीचे अजग सादर 
केलेल्या २ महाविदयालयातील ८६ विदयार्थयाांचया परीक्षा िलु्काची रक्कम 
सींर्ींर्ित महाविदयालयास प्रदान करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 
 

----------------- 
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िोिणासह राज्यातील ग्रामीण भागातील शासिीय शाळा  
उत्तम दजायच्या होण्यासाठी िाययिाही िरण्यार्ार्त 

  

(२०) * ४६५७७ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् य ि कें द्र िासनाने शिक्षणार्ार्त अिलींर्विलेल्या िोरणामळेु ग्रामीण 
शिक्षण पध्दत र्ींद पडण्याची शभती तनमागण झाली असनू नविन िकै्षणणक 
िोरणामळेु कोकणात ग्रामीण भागातील १ हजार १०० िाळा आणण राज्यात 
समुारे ५ हजार िाळा ह्या एकशिक्षकी झाल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पदहली त े पाचिी या प्राथशमक िगाांसाठी केिळ एकशिक्षक 
असल्यामळेु पाच िगाांना शिकविणार किी तसेच िासनाने ददलेली िाळार्ाह्य 
कामे करणार किी अिी अनेक प्रश्नर्चन्हे या िाळाींसमोर आणण 
शिक्षकाींसमोर आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात एका र्ाजूला िहरी भागात ियाचया ततसऱ्या 
िर्ागपासनू शिि ुिगग सरुु होतात, या मलुाींना नको असलेले शिक्षण देण्याचा 
अट्टाहास पालक करतात, जादा िलु्क घेिनू पाळणाघर चालविल्याप्रमाणे िगग 
चालविले जातात आणण दसुऱ्या र्ाजूला ग्रामीण दगुगम भागामध्ये ससुज्ज 
अिा िाळा शिक्षक उपलब्ि नसल्याने येथील मलुीींना उत्तम शिक्षणापासनू 
िींर्चत राहािे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोकणासह 
राज्यातील ग्रामीण भागातील िासकीय िाळा उत्तम दजागचया होण्यासाठी ि 
िाळाींना परेुसे शिक्षक परुविण्यासाठी कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) ि (२) अींित: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) पविि प्रणालीव्दारे राज्यातील शिक्षकाींची ररक्त पदे भरणेची कायगिाही 
सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद भित नाही. 

----------------- 
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शशक्षि ि शशक्षिेतर िमयचारी आणण विदयार्थयाांच्या समस्या 
सोडविण्यासाठी “तक्रार तनिारण सशमती” स्थापन िरण्यार्ार्त 

  

(२१) * ४७१७१ डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे, अॅड.अतनल परर् : सन्माननीय 
उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शिक्षक ि शिक्षकेतर कमगचारी आणण विदयार्थयाांचया समस्या 
सोडविण्यासाठी “तिार तनिारण सशमती” ची तीन मदहन्यात स्थापना 
करण्यार्ार्तचया सचूना शिक्षण विभागाने विदयापीठाला ददल्या होत्या, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उचच ि तींिज्ञान विभागाने सचूना देिनूही आज दोन 
मदहन्याचा कालाििी उल्ूनही तिार तनिारण सशमतीची स्थापना न 
होण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तदनसुार सींर्ींर्िताींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) ि (२) हे खरे नाही.  
(३) ि (४) प्रश्न उद भित नाही. 
 

----------------- 
  
पुसद (स्ज.यितमाळ) तालुक्यातील पुस नदी प्रदषूण मुक्त िरण्यार्ार्त 
  

(२२) * ४७४४१ डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नर्ान ू खशलफे, 
डॉ.सधुीर ताांरे्, आकिय .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पसुद (स्ज.यितमाळ) तालकु्यातील पसु नदी अरुींद नदीपाि, दठकदठकाणी 
साचलेले डर्के आणण िहरातील ग्ाराचे पाणी यामळेु प्रदवूर्त झाल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१९ चया दसुऱ्या सप्ताहात तनदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तदनसुार पसुद येथील पसु नदी प्रदरू्ण मकु्त 
करण्यार्ार्त कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) पसुद िहरातनू तनमागण होणारे घरगतुी साींडपाणी विनाप्रक्रिया पसु 
नदीमध्ये शमसळत असल्याने पसु नदीचे प्रदरू्ण होत असल्याचे आढळून 
आले आहे. पसुद िहरामिून तनमागण होणाऱ्या साींडपाण्यािर प्रक्रिया 
करण्याकरीता साींडपाणी सतनयींिण यींिणा र्सविणे ि भयुारी ग्ार योजना 
रार्विण्याचे पसुद नगरपररर्देचया विचारािीन असल्याचे मखु्यार्िकारी, 
नगरपररर्द, पसुद याींनी कळविले आहे. 
 
 ----------------- 
  
 

परभणी स्जल््यातील क्षमतेपेक्षा जास्तीच्या  
विदयार्थयाांच ेप्रिेश रद्द िरणेर्ार्त 

  

(२३) * ४७०६० श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) परभणी िहर ि इतर लगतचया िहराचया कतनषठ महाविदयालयामध्ये 
क्षमतपेेक्षा अर्िक देण्यात आलेले प्रिेि रद्द करण्यार्ार्तचे आदेि राज्याचया 
िालेय शिक्षण विभागाने शिक्षणार्िकारी, परभणी याींना माहे ऑगस््-सप् े्ंर्र, 
२०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, सिग विदयार्थयाांची र्ायोमॅरीक पध्दतीने उपस्स्थती 
नोंदविण्यार्ार्तचा तनणगय माहे जून, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान 
महाविदयालयाींना कळविण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शिक्षणार्िकारी, परभणी याींनी कोणती कायगिाही 
केली तसेच कोचीींग क्लासचया दहतासाठी शिक्षणार्िकारी, परभणी याींचयाकडून 
दलुगक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
ॲड. आशशष शलेार : (१) ि (२) हे खरे आहे.  
(३) उचच माध्यशमक विदयालय/कतनषठ महाविदयालयात प्रिेि क्षमतपेेक्षा 
अर्िक विदयाथी प्रिेशित झाले आहे क्रकीं िा कसे यार्ार्त भरारी पथकाींमाफग त 
तपासणी करण्यात आली असनू, प्रिेि क्षमतपेके्षा जादा प्रिेि ददलेल्या उचच 
माध्यशमक विदयालय/कतनषठ महाविदयालयाींना कारणे दाखिा नो्ीस 
र्जािण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 

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

जव्हार ि मोखाडा (स्ज.पालघर) तालुक्यातील आददिासीांना  
पाणीपुरिठा िरण्यार्ार्त 

 
  

(२४) * ४६९०७ अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.रवि ांद्र फाटि, 
अॅड.अतनल परर्, श्री.विलास पोतनीस, डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे, श्री.हररशस ांग 
राठोड : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पाथडी ग्रपु ग्रामपींचायती अींतगगत पाथडी आणण रामणखींड (ता.जव्हार, 
स्ज.पालघर) ह्या दोन मा.मखु्यमींत्रयाींनी दत्तक घेतलेल्या गािाींमध्ये भीर्ण 
पाणी ी्ंचाई असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदिगनास 
आले असनू उक्त गािाींतील मदहलाींना हींडाभर पाण्यासाठी तासनतास 
विदहरीचया कठडयािर र्सनू राहािे लागत,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच जव्हार ि मोखाडा (स्ज.पालघर) हे दोन्ही तालकेु िासनाने 
दषुकाळग्रस्त जाहीर केले असनू ी्ंचाईग्रस्त गािाींना त्िरीत पाणीपरुिठा 
करण्याचे आदेि ददले असनू या दोन्ही तालकु्यातील क्रकतनस्त,े िलेमपाडा, 
िामोडी, पाथडी डोंगरिाडी आणण िाशि ींद या गािा-पाडयाींना अत्यींत अल्प 
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प्रमाणात पाणीपरुिठा केला जात असल्यामळेु तथेील आददिासीींचे हाल होत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तदनसुार उक्त तालकु्याचया पाणी ी्ंचाईची समस्या 
सोडविण्याकरीता तसेच आददिासीींना मरु्लक पाणीपरुिठा होण्यासाठी कोणती 
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.र्र्नराि लोणीिर : (१) पाथडी ि रामणखींड या दोन गािाींमध्ये पाणी 
ी्ंचाई आहे, हे खरे नाही. तथावप, ग्रपु ग्रामपींचायत पाथडी अींतगगत डोंगरिाडी, 

कुकडीभाती, सोलेपाडा, िाींगणपाडा या गािात अींित: पाणी ी्ंचाई आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
 उपरोक्त प्रकरणी तालकुास्तरािर पाहणी करण्यात आली असनू सदर 
तालकु्याींचया पाणी ी्ंचाईिर मात करण्याकरीता पाणी ी्ंचाई कृती आराखडा 
सन २०१८-१९ अींतगगत विविि उपाययोजना घेण्यात आलेल्या आहेत.  
 ददनाींक १०/०६/२०१९ चया ्ँकर अहिालानसुार पालघर स्जल्ह्यातील 
५० गािे ि १९७ िाडया याींना एकूण ४२ ्ँकरव्दारे पाणीपरुिठा करण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 

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

राज्यातील नदयाांच ेसांरक्षण आणण सांिधयन िरण्यासाठी  
धोरण आखण्यार्ार्त 

  

(२५) * ४६६०३ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नर्ान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांरे्, 
आकिय .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.र्ाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतजे ऊफय  र्ांटी पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े श्रीमती विदया चव्हाण, श्री.आनांद 
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ठािूर, श्री.खिाजा र्ेग, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रिाश गजशभये, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४५०४५ ला ददनाांि २० नोव्हेंर्र, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत 
सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील समुारे ५३ नदया प्रदवूर्त असनू त्यापकैी गोदािरी, मळुा-मठुा, 
शमठी, मोरना, िनैगींगा ि इतर नदया जास्त प्रदवूर्त असनू या नदयाींमध्ये 
आसपासचया पररसरातील विनाप्रक्रिया साींडपाणी सोडण्यात येत असल्याने 
नदयाींचया प्रदरु्णामळेु नागररकाींचया तसेच पििुनाचया आरोग्यािर पररणाम 
होत असल्याच ेराज्य िासनाचया ि महाराषर प्रदरू्ण तनयींिण मींडळाचया माहे 
फेब्रिुारी, २०१९ चया पदहल्या आठिडयात तनदिगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नदयाींचया प्रदरू्णािर उपाययोजना करण्यासाठी राषरीय हररत 
लिादाने ददनाींक १० फेब्रिुारी, २०१९ रोजी काही तनदेि ददलेले आहेत, तसेच 
राज्यातील प्रदवूर्त नदयाींची सींख्या सिागर्िक असल्याचेही राषरीय हररत 
लिादाने (एनजी्ी) स्पष् केले असनू िासनाला पढुील सहा मदहन्याचया 
कालाििीत घनकचरा व्यिस्थापन तनयम २०१६ चया तरतदुीनसुार िहरे 
आणण पींचायती प्रदरू्ण मकु्त करण्याचे आदेि ददले आहेत, तसेच घनकचरा 
व्यिस्थापन तनयम २०१६ चे का्ेकोर पालन करण्यार्ार्तचा अहिाल दर चार 
मदहन्याींनी सादर करण्याच े आदेि मखु्य सर्चिाींना ददल्याच े माहे एवप्रल, 
२०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदिगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील नदयाींचे सींरक्षण आणण सींििगन िोरणाअभािी 
नदया प्रदवूर्त होत असनू नदयाींचया सींरक्षणासाठी िोरण आखण्याचे आदेि 
मा.उचच न्यायालयाने िासनाला ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात प्रदवूर्त िहराींची सींख्या अर्िक असल्याचे सन २०१५ 
चया अहिालातनू स्पष् झाल्यानींतर राज्यातील ३० हून अर्िक स्जल्ह्यातील 
पाण्याचे नमनेू गोळा करण्यात आले असता त ेप्रदवूर्त असल्याचे तनदिगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, तसेच या प्रदवूर्त नदया कोणकोणत्या आहेत 
ि नदया प्रदवूर्त होण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) तसेच भीमा नदी काठी असलेल्या अनेक औदयोर्गक िसाहतीमिून 
प्रक्रिया न करता दवूर्त पाणी नदी पािता सोडले जात असल्याची र्ातमी 
अनेक ितृ्तपिाींमिून प्रशसध्द झाली असनू दवूर्त पाण्यामळेु अनेक प्रकारच े
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आजार पणेु, सोलापरू या स्जल्ह्यातील नागररकाींना झाल्याचे तनषपन्न झाले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन प्रक्रिया न करता 
भीमा नदी पािात दवूर्त पाणी सोडणाऱ्या कीं पन्याींविरुध्द कारिाई करुन 
राज्यातील नदयाींच ेसींरक्षण आणण सींििगन करण्यासाठी िोरण आखण्यार्ार्त 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींर्ाची कारणे 
काय आहेत ? 
 
श्री.रामदास िदम : (१) मा.राषरीय हररत लिाद, ददल्ली याींचयाकड े दाखल 
मळू अजग ि. ६७३/२०१८ मध्ये मा.लिादाने ददलले्या आदेिामध्ये राज्यातील 
नदयाींमध्ये ५३ प्रदवूर्त पटे्ट असल्याचे नमदू करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
 नागरी घनकचरा व्यिस्थापन तनयम, २०१६ चया अनरु्ींगाने 
मा.राषरीय हररत लिाद, ददल्ली याींचयाकड ेदाखल मळू अजग ि. ६०६/२०१८ 
मध्ये मा.लिादाने ददनाींक ०८/०४/२०१९ रोजी ददलेल्या आदेिानसूार मा.मखु्य 
सर्चि याींनी दर तीन मदहन्याींनी अहिाल सादर करण्याचे तनदेि ददले आहेत. 
यार्ार्तचा प्रथम अहिाल ददनाींक १० जुल,ै २०१९ रोजी सादर करण्यार्ार्त 
सरु्चत करण्यात आले आहे. 
(३) मा.उचच न्यायालय, मुींर् ई याींनी त्याींचयाकड ेदाखल जनदहत यार्चका ि. 
१४/२०१४ – िनिक्ती पस्ब्लक रस्् विरुध्द भारत सरकार ि इतर मध्ये 
नदयाींचे सींरक्षण आणण िोरण आखण्याच े तनदेि कें द्रीय पयागिरण, िन ि 
िातािरणीय र्दल मींिालयास ददल ेआहेत. यार्ार्त कें द्रीय पयागिरण, िन ि 
िातािरणीय र्दल मींिालयाकडून नदयाींचे सींरक्षण आणण िोरण आखण्याच े
काम सरुु करण्यात आले आहे. 
(४)  अ) महाराषर प्रदरू्ण तनयींिण मींडळात २०१८ मध्ये सींकशलत केलले्या 
मादहतीिरुन नदीचया पाण्याची गणुित्ता लक्षात घेता ५३ पकैी १२ नदयाींच े
पटे्ट कमी प्रदवूर्त आढळून आले आहेत. 

आ) देिातील नदयाींचया प्रदवूर्त प्याींर्ार्त मा.राषरीय हररत लिाद, 
ददल्ली याींचयाकड ेदाखल मळू अजग ि. ६७३/२०१८ मध्ये मा.लिादाने सींपणूग 
देिातील नदयाींमिील प्रदवूर्त पट्टयाींचे िगीकरण १ त े ५ प्रकाराींमध्ये केल े
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असनू त्यामध्ये राज्यातील गोदािरी, काल,ू कुीं डलीका, शमठी, मोरना, मळुा, 
मठुा, तनरा, िेल, भीमा, इींद्रायणी, मळुा-मठुा, पिना, िनैगींगा, ििाग, घोड, 
कन्हन, कोलार, कृषणा, मोर, पातळगींगा, पेढी, पेनगींगा, पणुाग, तापी, उरमोडी, 
िेन्ना, िाघरु, िेना, बर् ींदसुरा, र्ोरी, चींद्रभागा, दारणा, र्गरना, दहिारा, कोयना, 
पेल्हार, शसना, तततरु, अींर्ा, भातसा, गोमई, कान, माींजरा, पींचगींगा, पाींझरा, 
रींगािली, सावििी, सयुाग, तानसा, उल्हास, ितैरना, िशिषठी या नदयाींमिील 
५३ प्रदवूर्त पट्टयाींचा समाििे करण्यात आला आहे. 

इ) िहरी / ग्रामीण भागातनू तनमागण होणारे घरगतुी साींडपाणी तसेच 
औदयोर्गक कारखान्याींमिून तनमागण होणारे औदयोर्गक साींडपाणी 
विनाप्रक्रिया नदीमध्ये सोडणे इ. कारणाींमळेु नदीचे प्रदरू्ण होत.े 
(५) हे खरे नाही. 
 औदयोर्गक िसाहतीमिून तनघणारे साींडपाणी हे प्रत्यक्षररत्या 
नदीमध्ये शमसळत नाही. 
 स्जल्हा आरोग्य अर्िकारी, स्जल्हा पररर्द, पणेु याींचेकडून प्राप्त 
अहिालानसुार माहे फेब्रिुारी, २०१९ दरम्यान पणेु स्जल्ह्यात जलजन्य 
आजाराींचया रुग्णात लक्षणीय िाढ झाली नाही तसेच कोणत्याही जलजन्य 
साथीचा उदे्रक झालेला नाही. 
 स्जल्हा आरोग्य अर्िकारी, स्जल्हा पररर्द, सोलापरू याींचयाकडून प्राप्त 
अहिालानसूार भीमा नदीकाठािरील कोणत्याही गािामध्ये मागील ३ िर्ागमध्ये 
जलजन्य आजाराचा एकही उदे्रक झालेला नाही. 
(६) कोणत्याही उदयोगाने भीमा नदीपािामध्ये विनाप्रक्रिया साींडपाणी 
सोडल्याचे महाराषर प्रदरू्ण तनयींिण मींडळास तनदिगनास आले नसल्याने 
त्यानरु्ींगाने त्याींचयाकडून उदयोगाींिर कारिाई करण्यात आलेली नाही. 
 पयागिरण सींरक्षण कायदा, १९८६ चया कलम ३, ५ ि ६ अन्िये 
राज्यातील नदयाींचे सींरक्षण आणण सींििगन करण्याचे िोरण ठरविण्याचा 
अर्िकार कें दद्रय पयागिरण, िने ि िातािरणीय र्दल मींिालयास आहे. 
त्यानरु्ींगाने प्रारुप िोरण कें दद्रय पयागिरण मींिालयाने तयार केले असनू 
त्यार्ार्त राज्य िासनाच े अशभप्राय कें दद्रय पयागिरण मींिालयास सादर 
करण्यात आले आहेत. 
 

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



33 

राज्यातील मुस्लीम र्ाांधिाांची हज सर्शसडी र्ांद िेल्यार्ार्त 
  

(२६) * ४६७५२ श्री.खिाजा र्ेग, श्री.हेमांत टिल,े अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील मसु्लीम र्ाींििाींची हज सर्शसडी र्ींद करण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ींद करण्यात आलेल्या सर्शसडीचा उपयोग मसु्लीम 
मलुामलुीींचया शिक्षणासाठी करण्यात येणार होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१८-१९ या िकै्षणणक िर्ागत सर्शसडीचया रक्कमेतनू 
राज्यातील क्रकती मलुामलुीींना त्याचा िकै्षणणक लाभ देण्यात आला ि तो 
कोणत्या योजनेदिारे देण्यात आला, त्याचे स्िरुप काय, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े : (१), (२) ि (३) हज सर्शसडी हा विर्य राज्य 
िासनाचया अखत्याररतील नसून कें द्र िासनािी तनगडीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

राज्यातील ग्रांथालयाांना दजाय िाढ देऊन तनधी  
उपलब्ध िरुन देण्यार्ार्त 

  

(२७) * ४६८९१ श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.अतनिेत तटिरे, श्री.किरण 
पािसिर : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात अ,र्,क आणण ड िगागची १२८६१ ग्रींथालये असनू त्यापकैी ४०५१ 
ग्रींथालये मराठिाडयात आहेत तसेच राज्यात सािगजतनक ग्रींथालयात १२४७७ 
कमगचारी काम करीत असनू त्यापकैी ६७८८ कमगचारी मराठिाडयातील 
ग्रींथालयात काम करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ग्रींथालय कमगचाऱ् याींना िेतनशे्रणी, सेिािती यासाठी मा.व्यींकपा 
पत्की सशमतीचा अहिाल िासनाने ददनाींक १८ ऑक््ोर्र, २००८ रोजी 
स्स्िकारला असनू सन २००८ पासनू सािगजतनक ग्रींथालयाींना दजाग िाढ ददलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन मा.व्यींकपा पत्की 
सशमतीचया अहिालाप्रमाणे राज्यातील ग्रींथालयाींना दजाग िाढ देऊन तनिी 
उपलब्ि करुन देण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े: (१) नाही. राज्यात ३१ माचग, २०१९ अखेर अ,र्,क आणण ड 
िगागची एकूण १२,१४९ ग्रींथालये आहेत. त्यापकैी मराठिाडयात एकूण ४०५० 
ग्रींथालये आहेत. राज्यातील एकूण ग्रींथालयाींमध्ये आकृततर्ींिानसुार २१,६१३ 
सेिक असनू मराठिाडयातील एकूण ग्रींथालयाींमध्ये ४५९९ सेिक आहेत. 
(२) ि (३) व्यींकपा पत्की सशमतीने सन २००२ मध्ये िासनास अहिाल सादर 
केला असनू तदनींतर २००४-०५ मध्ये िासनमान्य सािगजतनक ग्रींथालयाींचया 
विदयमान अनदुानात दपु्प् िाढ करण्यात आली आहे. तसेच सन २०१२-१३ 
पासनू ग्रींथालयाचया विदयमान अनदुानात ५० % िाढ करण्यात आली आहे. 
तसेच सन २०११-१२ पयांत ग्रींथालयाींना तनयमातील तरतदुीनसुार दजागिाढ 
देण्यात आली आहे. 
 ददनाींक ०६ माचग, २०१३ रोजी झालेल्या मींबिमींडळाचया तनणगयानसुार 
ददनाींक २२ माचग, २०१३ चा िासन तनणगय तनगगशमत करण्यात आला आहे. 
त्यानसुार सन २०१२-१३ या आर्थगक िर्ागपासनू िासनमान्य सािगजतनक 
ग्रींथालयाींना दजोन्नती देण्याची प्रक्रिया स्थर्गत आहे.  
(४) प्रश्न उद भित नाही. 
 

----------------- 
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ठाण्यातील १३ अध्यापि महाविदयालयात एिाही  
विदयार्थयायने प्रिेश घेतला नसल्यार्ार्त 

  

(२८) * ४७९०३ अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाण्यातील १३ अध्यापक महाविदयालयात मागील तीन िर्ागत एकाही 
विदयार्थयागने प्रिेि घेतला नसल्याची मादहती माहे फेब्रिुारी, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदिगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आठ िर्ागपासनू र्ींद असलेल्या शिक्षक भरती ्ी.ई.्ी.सी.ई.्ी. 
परीक्षाींमळेु अभ्यासिमाींिर पररणाम, शिक्षक भरतीप्रश्नी शिक्षण विभागाने 
घेतलेले तनणगय यामळेु विदयाथी प्रिेि घेत नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन यार्ार्त तनणगय 
घेऊन अध्यापक महाविदयालयाींना सरुु ठेिण्याकरीता कोणती कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद भित नाही. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 

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

 

िें द्र शासनाने शालेय पोषण आहार योजनेच्या अनदुानाच ेवितरण 
शाळाांच्या खात्यािर जमा िरण्यार्ार्त 

  

(२९) * ४७०२७ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांरे्, अॅड.हुस्नर्ान ू खशलफे, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कें द्र िासनाने िालेय पोर्ण आहार योजनेच े अनदुान वितरण थे् 
िाळाींचया खात्यािर जमा करण्याचा तनणगय घेतला असल्याचे ददनाींक १८ 
माचग, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास तनदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पस्ब्लक फायनानशिअल मॅनेजमें् शसस्स््म या प्रणालीचया 
माध्यमातनू माहे एवप्रल, २०१९ पासनू हे अनदुान वितरीत होणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर प्रणालीच े
अर्िकाऱ्याींना प्रशिक्षण ि त्यामध्ये राज्यातील सिग िाळाींची नोंदणी 
करण्यासाठी कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  

ॲड. आशशष शलेार : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) PFMS प्रणालीव्दारे अनदुानाचे वितरण करण्यासाठी सिग सींर्ींर्ित 
अर्िकारी/कमगचारी याींना प्रशिक्षण देण्यात आले असनू सदय:स्स्थतीत 
िाळास्तरािर PFMS प्रणालीची नोंदणी करण्याची कायगिाही करण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 

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

परभणी स्जल््यातील अनेि गािाांमध्ये भीषण  
पाणीटांचाई तनमायण र्ाल्यार्ार्त 

  

(३०) * ४७२८४ श्री.विप्लि र्ाजोररया : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी स्जल्ह्यातील सेनगाि िहरासह तालकु्यातील अनेक गािाींमध्ये 
पाणी ी्ंचाई तनमागण झाली असल्याने पाणी ी्ंचाई दरू करण्याकरीता तनम्न 
दिुना प्रकल्पातनू पाणी सोडण्यार्ार्त ग्रामस्थाींकडून मागणी होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ग्रामस्थाींना पाण्यासाठी भरउन्हात भ्कीं ती करण्याची िेळ 
आली असल्याने उक्त मागणीनसुार िासनस्तरािर कोणता तनणगय घेण्यात 
आला आहे तसेच पाणी ी्ंचाई तनिारणाथग कोणती उपाययोजना करण्यात आली 
िा येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.र्र्नराि लोणीिर : (१) परभणी स्जल्ह्यामध्ये सेनगाि िहर/तालकुा 
समाविष् नाही. 
 तथावप, परभणी स्जल्ह्यातील सेल,ू मानित, परभणी ि स्जींतरू 
तालकु्याींमध्ये पाणी ी्ंचाई तनमागण झाली असल्याने तनम्न दिुना प्रकल्पातनू 
नदीमागे पाणी सोडण्याची मागणी करण्यात आली होती, हे खरे आहे. 
(२) सदर मागणीनसुार दिुना प्रकल्पातनू १५.०० द.ल.घ.मी. पाणी 
सोडण्यार्ार्तचा तनणगय घेण्यात आला असनू दिुना प्रकल्पातनू नदी मागे 
ददनाींक ०१/०६/२०१९ रोजी पाणी सोडण्यात आले आहे. 
 पणूाग िहराकरीता पणूाग नदीिरील तसेच परभणी िहराकरीता राह्ी 
येथील र्ींिारा भरण्यात आल्यामळेु नदी काठािरील गािाींचया उद भिाचया 
पाणी पातळीमध्ये िाढ झाली आहे. 
 तसेच वपण्याचया पाण्याचया ी्ंचाई तनिारणाथग विविि उपाययोजना 
घेण्यात आलले्या आहेत. 
 ददनाींक १०/०६/२०१९ चया ्ँकर अहिालानसुार परभणी स्जल्ह्यातील 
७६ गािे ि १५ िाडया याींना एकूण ९४ ्ँकरव्दारे पाणीपरुिठा करण्यात येत 
आहे. 
(३) प्रश्न उद भित नाही. 

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

अिोला, िाशशम ि र्ुलढाणा स्जल््यात पाणी टांचाई  
तनिारणाथय उपाययोजना िरण्यार्ार्त 

  

(३१) * ४७२१८ श्री.गोवपकिशन र्ाजोरीया, श्री.विप्लि र्ाजोररया : सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अकोला, िाशिम ि र्लुढाणा स्जल्ह्यात दषुकाळग्रस्त भीर्ण पररस्स्थती 
तनमागण झाली असनू काही गािाींना ्ँकरदिारे पाणीपरुिठा करािा लागत 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदिगनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, र्लुढाणा स्जल्ह्यात केिळ १७ ्क्के जलसाठा असल्याने 
वपण्याचया पाण्याला प्रथम प्रािान्य दयािे लागणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, अमरािती विभागातील पाचही स्जल्ह्यातील समुारे ३ लाख २४ 
हजार २६ नागररकाींना सदय:स्स्थतीत ्ँकरदिारे पाणीपरुिठा केला जात असनू 
विभागातील समुारे ६७० गािात नागररकाींना भीर्ण पाणी ी्ंचाईला सामोरे 
जािे लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तदनसुार पस्श्चम विदभागिर ओढिलेल्या दषुकाळ 
पररस्स्थतीची पाहणी करुन स्जल्ह्यातील पाणी ी्ंचाई तनिारणासाठी कोणती 
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, तसेच उक्त स्जल्हयाींमध्ये िासन 
दषुकाळ जाहीर करणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.र्र्नराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे, 
 अकोला स्जल्ह्यात ददनाींक ०३ जून, २०१९ चया ्ँकर अहिालानसुार 
३२ गािाींसाठी ३५ ्ॅकर, िाशिम स्जल्ह्यासाठी ५२ गािाींसाठी ५० ्ॅकर ि 
र्लुढाणा स्जल्ह्यासाठी २४५ गािासाठी २६४ ॅ्ंकसगदिारे पाणीपरुिठा करण्यात 
येत आहे. 
(२) हे खरे आहे, 
 सदय:स्स्थतीत र्लुढाणा स्जल्ह्यामध्ये ९.८२% पाणीसाठा (मतृ ि 
उपयकु्त) शिल्लक आहे. 
(३) ि (४) हे खरे आहे, 
 अमरािती विभागातील समुारे ७ लाख ८१ हजार नागररकाींना 
सदय:स्स्थतीत ४४२ ्ँकरदिारे ४२१ गािाींना पाणीपरुिठा केला जात आहे. 
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 अमरािती विभागासाठी पाणी ी्ंचाई तनिारणाथग २४२४ गािाींसाठी 
२६०० उपाययोजना घेण्यात आलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद भित नाही. 

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

मुांर्ईतील शालेय विदयार्थयाांमध्ये तणािग्रस्त  
स्स्थती तनमायण र्ाल्यार्ार्त 

  

(३२) * ४७१८८ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींर्ईमध्ये तणािग्रस्त िालेय र्ालकाींची सींख्या सिागर्िक असल्याच े
ददनाींक ११ एवप्रल, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास तनदिगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी स्कुलडयडु डॉ् कॉम सींस्थेमाफग त एक सव्हेक्षण 
देिातील ८ प्रमखु िहराींमध्ये माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान 
करण्यात आले यामध्ये १० त े१८ ियोग्ातील पाच हजार र्ालकाींची पाहणी 
करण्यात आली असनू त्या अींतगगत मुींर्ईतील २ हजार विदयार्थयाांचे सिेक्षण 
करण्यात आल,े त्यामध्ये ८० ्क्के विदयार्थयाांना िालेय ि शिक्षणकें द्री 
तणािाचा सामना करािा लागत असल्याने यासाठी आफ्र स्कूल एींगेजमें् 
प्रोग्रामची आिश्यकता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन िालेय 
विदयार्थयाांमिील तणाि दरू होण्यासाठी आफ्र स्कूल एींगेजमें् प्रोग्रामची 
आिश्यकता असल्याने सदरहू प्रोग्राम तणािग्रस्त र्ालक असलेल्या 
िाळाींमध्ये आयोस्जत करण्यासाठी कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद भित नाही. 
 

----------------- 
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िें द्रीय स्ियांपािगहृ प्रणालीदिारे शालेय पोषण आहार 
 योजना रार्विण्यार्ार्त 

  

(३३) * ४७८८३ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िालेय पोर्ण योजना ही कें द्रीय स्ियींपाकगहृ प्रणालीदिारे रार्विण्याचा 
तनणगय िासनाने ददनाींक १६ माचग, २०१९ रोजी िा त् यासमुारास घेतला असनू 
सदर तनणगयामळेु र्ीड स्जल्ह्यातील सहा हजार साति े मदहलाींना रोजगार 
शमळणार असनू िालेय पोर्ण योजनेत मदहलाींचे सक्षमीकरण करण्याचया 
हेतनेु प्रािान्याने विििा परीत्यक्त्या, घ्स्फो्ीत, गरजु मदहला यासह इतर 
बर्क् पररस्स्थतीतील मदहलाींना रोजगार देण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदरील मदहलाींचा 
कें द्रीय स्ियींपाकगहृ योजनेमळेु रोजगार गेल्यास त्याींचे इतर दठकाणी 
समायोजन करण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) ि (३) कें द्र िासनाचया मागगदिगक सचूनाींनसुार आणण मा.उचच 
न्यायालयाचया तनदेिानसुार नागरी भागात जेथ ेस्ियींपाकगहृ उपलब्ि नाही, 
अिा दठकाणी कें द्रीय स्ियींपाकगहृ प्रणालीव्दारे िालेय पोर्ण आहार योजना 
रार्विणे आिश्यक आहे. त्यानसुार स्िारस्याची अशभव्यक्ती अजग प्रक्रिया 
रार्विताना स्थातनक गरजा ि पररस्स्थती विचारात घेिनू आिश्यकतनेसुार 
कें द्रीय स्ियींपाकगहृ प्रणालीसाठी सींस्थाींची तनिड करण्याचे अर्िकार स्थातनक 
स्िराज सींस्थाना देण्यात आले आहेत. 
 

----------------- 
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देगलूर (स्ज.नाांदेड) तालुक्यात अशुध्द पाण्याची                 
विक्री होत असल्यार्ार्त 

  

(३४) * ४७२४८ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नर्ान ू खशलफे, 
श्री.हररशस ांग राठोड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४३४४८ ला ददनाांि ९ जुल,ै २०१८ 
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देगलरू (स्ज.नाींदेड) तालकु्यात अत्यल्प पजगन्यमान झाल्याने िहरातील ि 
तालकु्यातील र्हुताींि पाणी प्लाी्ं  चालकाींनी िासनाचया सिग तनयमाींचे 
उल्लींघन करुन िधु्द पाण्याचया नािाखाली अिधु्द पाण्याचया िा्पाचा प्रकार 
सरुु केल्याच े ददनाींक ११ जानेिारी, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास तनदिगनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अिधु्द पाण्यामळेु नागररकाींच े आरोग्य िोक्यात आल्याने 
सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन नागररकाींना िधु्द पाणी शमळण्यार्ार्त 
कायगिाही करुन पाणी प्लाी्ं  चालकाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयिुमार रािल : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद भित नाही. 
(३) प्रश्न उद भित नाही. 

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

मादहम, मुांर्ई येथील “मुांर्ई दहांदी विदयापीठा” च्या  
पदव्या र्ोगस असल्यार्ार्त 

  

(३५) * ४६७६२ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मादहम, मुींर्ई येथील “मुींर्ई दहींदी विदयापीठ” तफे घेण्यात येणाऱ्या 
परीक्षाींना राज्य िासनाने सन २००७ मध्ये िासन तनणगय काढून र्ी.ए. 
पदिीची समकक्षता ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त विदयापीठातील पदिीला पींजार् ि हरयाणा उचच 
न्यायालयात आव्हान ददल ेअसता या विदयापीठाने ददलेल्या पदव्या र्ोगस 
ठरविण्यात आल्या असनू विदयापीठास विदयापीठ अनदुान आयोगाची 
(य.ुजी.सी.) मान्यता नसल्याचेही स्पष् झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तदनसुार सदर प्रकरणातील दोर्ीींिर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) होय. 
 मुींर्ई दहींदी विदयापीठ या सींस्थेचया “सादहत्य सिुाकर” या पदिीस 
केिळ दहींदीचया दजाग परुतीच पदिी समकक्षता ददनाींक २८/०२/२००७ चया 
िासन तनणगयान्िये प्रदान करण्यात आली आहे. या पदिीस सींपणूग र्ी.ए.पदिी 
परीक्षेचया समकक्ष मान्यता देण्यात आलेली नाही. 
(२) अींित: खरे आहे. 
 मा.उचच न्यायालय, पींजार्-हररयाना याींनी मुींर्ई दहींदी विदयापीठाची 
पदिी ही केिळ दहींदी स्तर मयागददत पदिी असल्याने विदयापीठीय र्ी.ए. 
पदिीिी समकक्ष नसल्याच ेतनरीक्षण नोंदविले आहे. सदर पदिीची समकक्षता 
ही दहींदी दजाग परुतीच मयागददत असेल आणण सींपणूग पदिी परीक्षेचया र्रोर्र 
मान्यता शमळणार नाही ही समकक्षेची ददनाींक १४ जनू, १९९९ चया िासन  
तनणगयातील अ् ददनाींक २८ फेब्रिुारी, २००७ चया िासन तनणगयामध्ये कायम 
ठेिण्यात आली आहे. सदर सींस्थमेाफग त विदयापीठ अनदुान आयोग 
मान्यताप्राप्त विदयापीठीय पदिी ददली जात नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद भित नाही. 
 

----------------- 
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दहांगोली स्जल््यातील राष्ट्रीय पेयजल योजनेचा सुधाररत  
प्रस्ताि तयार िरण्यार्ार्त 

  

(३६) * ४७१०१ श्री.रामराि िडिुत,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) दहींगोली स्जल्ह्यातील राषरीय पेयजल योजनेत ८७ गािाींचा पाणीपरुिठा 
योजनाींचा आराखडा मींजूर झाला असनू त्यापकैी िासनाकड ेपाठविलेल्या १३ 
गािाींचया प्रस्तािािर िासनाने पढुील १५ िर्ागचया लोकसींख्येचया अनरु्ींगाने 
योजना तयार करुन अहिाल पनु्हा स्जल्हा पररर्देकड े माहे फेब्रिुारी, २०१९ 
मध्ये िा त्यादरम्यान पाठविला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त कामाची व्याप्ती पाहता खाजगी यींिणेमाफग त सव्हे करुन 
मखु्य कायगकारी अर्िकारी, स्जल्हा पररर्द, दहींगोली याींनी योजनेचे प्रस्ताि 
तयार करण्यास सींर्ींर्ित अर्िकाऱ्याींना साींर्गतल्यानसुार स्जल्हा पररर्द, 
दहींगोली याींनी सिुारीत प्रस्ताि तयार करुन िासनाकड ेपाठविला आहे काय, 
अहिाल िासनाकड ेपाठविला नसल्यास तो केव्हापयांत पाठविण्यात येईल, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सिुाररत प्रस्ताि 
तयार करण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.र्र्नराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) मखु्य कायगकारी अर्िकारी, स्जल्हा पररर्द, दहींगोली याींनी ददनाींक 
२१/२/२०१९ चया पिान्िये मखु्य अशभयींता, महाराषर जीिन प्रार्िकरण, 
याींचेकड े १३ सिुाररत प्रस्ताि तयार करुन सादर केले. ददनाींक २२/२/२०१९ 
रोजी झालेल्या ताींबिक सशमतीचया र्ठैकीमध्ये सदरचया १३ प्रस्तािाींपकैी १० 
प्रस्तािास िरेे पतूगतचेया अर्िन राहून मान्यता देण्यात आली आहे. 
 उिगररत प्रस्तािाींर्ार्त दरडोई खचग जास्त असल्याने िासनाकड े
पाठविण्यात येत आहे ि एक प्रस्ताि िु् ी पतूगता करणेकरीता परत करण्यात 
आला आहे. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 

----------------- 
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ददघा (निी मुांर्ई) येथील खाजगी शाळेच्या शशक्षक्षिेिडून इांग्रजी 
विषयाच्या उत्तरपबत्रिा गहाळ र्ाल्यार्ार्त 

  

(३७) * ४६७३९ श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, अॅड.हुस्नर्ान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांरे्, 
डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.जनादयन चाांदरूिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ददघा (निी मुींर्ई) येथील खाजगी िाळेचया शिक्षक्षकेकडून पिुगपरीक्षा 
ददलेल्या १० िीचया ७ विदयार्थयाांचया इींग्रजी विर्याचया उत्तरपबिका गहाळ 
झाल्याचे ददनाींक २० माचग, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास तनदिगनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी रर्ाळे एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात 
उत्तरपबिका गहाळ झाल्याची तिार दाखल करण्यात आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन विदयार्थयागच े
नकुसान न होण्यासींदभागत कायगिाही करुन सींर्ींर्ित दोर्ीींविरुध्द कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) सदर माध्यशमक िाळेमिून माध्यशमक िालाींत 
प्रमाणपि (इ.१० िी) परीक्षा माचग, २०१९ चया जून्या अभ्यासिमाचया इींग्रजी 
विर्याचया उत्तरपबिका गहाळ झाल्या आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सींर्ींर्ित विदयार्थयाांचया गणुाींसींदभागत मींडळाचया िोरणानसूार हरविलेल्या 
उत्तरपबिकेचया विर्यासाठी विदयार्थयाांना विदहत गणुदान करण्यात आलेले 
असनू या विदयार्थयाांच ेसींर्ींर्ित विर्यात नकुसान होणार नाही याची दक्षता 
घेण्यात आलेली आहे. यानरु्ींगाने सींर्ींर्ित  कमगचाऱ्याविरूध्द तनयमानसुार 
कारिाई करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद भित नाही. 

----------------- 
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राज्य शशक्षण मांडळाच्या पररक्षेला र्सलेल्या विदयार्थयाांची  
सांखया िाढण्यार्ार्त 

  

(३८) * ४७१३६ अॅड.हुस्नर्ान ू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शिक्षण मींडळाचया यींदाचया १० िी चया पररक्षेला र्सलेल्या 
विदयार्थयाांची सींख्या गेल्या िर्ीचया तलुनेत ५० हजाराने कमी झाल्याच े
ददनाींक १ माचग, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास तनदिगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन विदयार्थयाांची कमी 
झालेली सींख्या िाढािी यासाठी कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद भित नाही. 
 ----------------- 
  

डडप्लोमाधारि विदयार्थयाांच्या अशभयाांबत्रिी प्रिेशासाठी घेतलेल्या 
तनणययाचा फेरविचार िरण्यार्ार्त 

  

(३९) * ४६७२९ श्री.अतनिेत तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्रीमती विदया चव्हाण, 
श्री.खिाजा र्ेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अशभयाींबिकी पदविका अभ्यासिमानींतर पदविका (डडप्लोमा) िारक 
विदयार्थयाांला सन २०१९-२०२० या िकै्षणणक िर्ागपासनू अशभयाींबिकी 
प्रिेिासाठी पदिी अभ्यासिमाचया दसुऱ् या िगागला २० ्क्के को्यातनू थे् 
प्रिेि शमळत होता माि राज्य िासनाचया मागणीिरुन सदर २० ्क्के को्ा 
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कमी करुन तो १० ्क्के इतका करण्याचा तनणगय अणखल भारतीय तींि 
शिक्षण पररर्देने (एआयसी्ीई) माहे फेब्रिारी, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तनणगयाचया अनरु्ींगाने दसुऱ् या िगागत थे् पदिी 
अभ्यासिमाचया प्रिेिासाठीचया समुारे १० हजारा पके्षा जास्त जागा कमी 
होणार आहेत, तसेच अशभयाींबिकीसाठी २० ्क्के जागा राखीि असनू 
डडप्लोमासाठी प्रिेि घेतलेल्या मागील िर्ागतील विदयार्थयाांिर यामळेु अन्याय 
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, १० ्क्के जागा कमी करण्याचया तनणगयाचा फेरविचार 
करण्याची विनींती अणखल भारतीय तींि शिक्षण पररर्देला राज्य िासनाने 
करािी, तसेच, घेतलेल्या तनणगयाची अींमलर्जािणी िकै्षणणक िर्ग २०२०-२०२१ 
पासनू करािी, अिी मागणी विरोिी पक्ष नेत,े वििान पररर्द याींनी माहे 
माचग, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान िासनाला पिाव्दारे केली, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, तसेच यार्ार्त काही तनणगय घेण्यात आला आहे 
काय, 
(५) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े : (१) नाही. तथावप, िकै्षणणक िर्ग २०१९-२०२० पासनू 
पदविका अभ्यासिम पणूग केलेल्या विदयार्थयाांना अशभयाींबिकी पदिी 
अभ्यासिमाचया दसुऱ्या िगागत प्रिेि घेण्यासाठीचा को्ा अणखल भारतीय तींि 
शिक्षण पररर्देने २० ्क्केिरुन १० ्क्के केला आहे. 
(२) अशभयाींबिकी पदिी अभ्यासिमाचया थे् स्व्दतीय िर्ागसाठी पदविकािारक 
विदयार्थयाांना असलेला २० ्क्के को्ा १० ्क्क्यािर आल्यामळेु विदयार्थयाांना 
प्रिेिासाठी कमी जागा उपलब्ि होणार आहेत. 
(३) प्रश्न भाग-३ मध्ये नमदू केलेले या विर्याच ेपि प्राप्त झाल्याच ेआढळून 
येत नाही. 
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(४) अशभयाींबिकी अभ्यासिमाींचे प्रिेिासाठी प्रिेि पािता आणण प्रिेिाचा 
को्ा ठरविण्याचे अर्िकार अणखल भारतीय तींि शिक्षण पररर्द, निी ददल्ली 
या शिखर सींस्थेस असल्यामळेु राज्य िासनाचया स्तरािर यार्ार्त स्ितींि 
तनणगय घेता येत नाही. 
(५) प्रश्न उद भित नाही. 

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

पस्श्चम द्रतुगती महामागायलगत असलेल्या देिीपाडा येथील  
म्हाडाच्या मैदानात शमनी स्टेडडयम उभारण्यार्ार्त 

  

(४०) * ४७५८३ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफय  भाई 
धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींर्ई पस्श्चम उपनगरातील मागाठाणे वििानसभा मतदार सींघात पस्श्चम 
द्रतुगती महामागागलगत असलेल्या देिीपाडा येथील म्हाडाचया मदैानात 
अदययाित असे सिग सोयी सवुििा उपलब्ि असलेले शमनी स््ेडडयम 
उभारण्यार्ार्त मा.िीडा मींिी याींना ददनाींक १९ डडसेंर्र, २०१८ रोजी िा 
त्यासमुारास लेखी तनिेदन ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तनिेदनानसुार िासनाने काही तनणगय घेतला आहे काय, 
त्याचे स्िरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड.आशशष शलेार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) उपरोक्त प्रकरणी र्ठैक आयोस्जत करण्याची प्रक्रिया विचारािीन 
आहे. 
 

----------------- 
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पालघर स्जल््यातील आददिासी िुटुांर्ाांना अांत्योदयाचा  
इष्ट्टाांि िाढिून देण्यार्ार्त 

  

(४१) * ४७३४७ श्री.रवि ांद्र फाटि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६०१० ला ददनाांि 
२० नोव्हेंर्र, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पालघर स्जल्ह्यातील आददिासी कु्ुींर्ाींना अींत्योदयाचा इष्ाींक िाढिनू 
देण्यार्ार्त स्जल्हा परुिठा अर्िकारी, पालघर याींचया कायागलयाकडून अींत्योदय 
अन्न योजनेचया १७५५ शििापबिकाींचा ि प्रािान्य कु्ुींर् लाभार्थयाांसाठी ४५५८ 
लाभार्थयाांचा िाढीि इष्ाींक देण्यार्ार्तचा प्रस्ताि िासनास प्राप्त झाला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्राप्त प्रस्तािानसुार सिुाररत िाढीि इष्ाींक 
देण्यार्ार्तची सदय:स्स्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्तािािर प्रत्यक्षात अींमलर्जािणी किीपयांत होणे 
अपेक्षक्षत आहे ? 
  

श्री.सांभाजी तनलांगिेर-पाटील : (१) होय. 
(२) राषरीय अन्नसरुक्षा अर्ितनयम, २०१३ अींतगगत पालघर स्जल्ह्यासह 
राज्यातील सिग स्जल्ह्याींना िासन तनणगय ददनाींक १६/११/२०१८ अन्िये 
सिुाररत इष्ाींक देण्यात आला आहे. त्यानसुार पालघर स्जल्ह्यासाठी 
अींत्योदय अन्न योजनेचा १९६० शििापबिकाींचा ि प्रािान्य कु्ुींर् 
लाभार्थयाांसाठी ८८४६ लाभार्थयाांचा िाढीि इष्ाींक देण्यात आला आहे. 
(३) सदर िाढीि इष्ाींकाचया अनरु्ींगाने निीन पाि लाभार्थयाांची तनिड 
करण्याची कायगिाही स्जल्हा परुिठा अर्िकारी कायागलय, पालघर याींचयाकडून 
करण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
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राज्यात र्ेिायदेशीर ऑनलाईन (ई-फामयसी) षषधाांची  
विक्री होत असल्यार्ार्त 

  

(४२) * ४७८५१ श्री.सतजे ऊफय  र्ांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ४५२४४ ला ददनाांि २० नोव्हेंर्र, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या 
सांदभायत सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात ऑनलाईन (ई-फामगसीला) कायदेिीर मान्यता नसतानाही राज्यात 
मेडलाईफ, फामगईझी, ने्मेडस यासारख्या सींकेतस्थळाींनी और्िाींचया 
क्रकींमतीिर भरमसाठ सू्  देत सरागस ऑनलाईन और्ि वििी सरुु केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागणीनसुार घरपोच और्िपरुिठा करण्यासाठी त्या-त्या 
भागात या कीं पन्याींनी और्ि वििेत्याींिी करार केले आहेत तर काही दठकाणी 
कीं पन्याींनीच और्िाींची दकुाने सरुु करुन अनेक गरैप्रकार सरुु केले आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर ई-फॉमगसीिर 
तनयींिण आणण्यासाठी कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.जयिुमार रािल : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी अन्न ि और्ि प्रिासनाने फामगईझीच े वििेत ेमे.फॅशमली 
फामगसी, भायखळा, मुींर्ई ि मे.र्थया ्ेक्नॉलॉजी प्रा.शल. भाींडुप (प.), मुींर्ई या 
सींस्थेच और्ि वििी परिाने रद्द केले आहेत. तसेच मे.मेडलाईफ इीं्रनॅिनल 
प्रा.शल., घा्कोपर, मुींर्ई या सींस्थचे ेऔर्ि वििी परिाने रद्द केल ेआहेत. 
ने्मेडसचे वििेत ेमे.प्लॅने् फामाग िेअर हाऊस प्रा.शल. ददहसर (प.) मुींर्ई या 
पेढीिर कारिाई करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 
 

----------------- 
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अपांग समािेशशत विशषे शशक्षिाांच्या िेलेल्या तनयुक्त्या  
रद्द िरण्याच्या आदेशार्ार्त 

  

(४३) * ४८३६२ श्री.रामदास आांर्टिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सामान्य िाळाींमध्ये ददव्याींग विदयार्थयाांची अध्ययन क्षमता 
िाढविण्यासाठी िासनाने सन २००९ पासनू अपींग समािेशित शिक्षकाींची 
तनयकु्ती केलेल्या १३५८ समािेशित वििरे् शिक्षकाींची तनयकु्ती रद्द केल्याच े
ददनाींक ६ डडसेंर्र, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास तनदिगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर अपींग समािशेित 
वििरे् शिक्षकाींना न्याय देण्यार्ार्त तसेच सदर शिक्षकाींच े इतरि समािेिन 
करण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद भित नाही. 
 

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

नांदरुर्ार स्जल््यातील अपांग युतनट प्राथशमि शशक्षि भरती  
प्रकक्रयेत गैरप्रिार र्ाल्यार्ार्त 

  

(४४) * ४८५०१ श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.जनादयन चाांदरूिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४२६११ ला ददनाांि ९ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नींदरुर्ार स्जल्ह्यात अपींग यतुन् शिक्षण भरती प्रक्रियेत झालेल्या 
गरैप्रकाराची चौकिी करण्याकरीता ददनाींक २१ मे, २०१८ रोजीचया िासन 
तनणगयान्िये वििरे् चौकिी पथक नेमण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वििरे् चौकिी पथकाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, त्याचे स्िरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) होय. 
(२) ि (३) िासन तनणगय, िालेय शिक्षण ि िीडा विभाग ददनाींक 
२१/०५/२०१८ अन्िये गठीत करण्यात आलेल्या वििरे् चौकिी पथकातफे 
चौकिी अहिाल तयार करण्याचे काम सरुु आहे. 
 

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

सिय शशक्षा अशभयानाांतगयत र्ाांधण्यात आलेल्या शाळाांच्या 
 िगयखोल्या धोिादायि असल्यार्ार्त 

  

(४५) * ४८८८२ श्रीमती विदया चव्हाण, अॅड.हुस्नर्ान ू खशलफे, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) सिग शिक्षा अशभयानाींतगगत िालेय शिक्षण विभागािर तनिी खचग होत 
नसल्याकारणाने राज्यातल्या ५ लाख १६ हजार २१३ िाळाींचया िगगखोल्याींपकैी 
२९ हजार ३०१ िगगखोल्याींचे तनकृष् दजागचे र्ाींिकाम ि िगगखोल्या 
िोकादायक असल्यार्ार्त मा.िालेय शिक्षण मींिी, प्रिान सर्चि, िालेय 
शिक्षण विभाग ि राज्य प्रकल्प सींचालक, प्राथशमक शिक्षण याींचयाकड े
‘समथगन’ या सींस्थेने तनिेदनादिारे ददनाींक १ फेब्रिुारी, २०१९ रोजी िा 
त्यासमुारास तनदिगनास आणले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील ६ िर्ाांतील सिग शिक्षा अशभयानाचा रुपये ३ लाख 
६३४ को्ीींचा तनिी अखर्चगत रादहला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन िाळाींचया 
िगगखोल्याींचया दरुुस्तीसाठी अखर्चगत रादहलेला तनिी खचग करुन इमारतीसाठी 
तनिी उभारण्यासाठी कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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ॲड. आशशष शलेार : (१) समथगन सींस्थचेे या विर्यािरील तनिेदन प्राप्त 
झाले आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) सन २०१७-१८ चया य-ुडायस डा्ानसुार सािारणत: २९००० िगगखोल्या 
जीणग ि िोकादायक झाल्या आहेत. सिग शिक्षा अशभयानाींतगगत झालेली 
र्ाींिकामे तनकृष् दजागची झालेली नसनू, तनजामकालीन ि जनू्या िाळाींचया 
िगगखोल्याींची र्ाींिकामे जीणग ि िोकादायक झाली आहेत. सिग शिक्षा 
अशभयानाींतगगत कें द्र िासनाकडून िगगखोल्याींचया दरुुस्तीसाठी तनिी प्राप्त 
करुन कायगयोजनेनसुार खचागचे तनयोजन केले जात.े  
(४) प्रश्न उद भित नाही. 

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

नागपुरात पाली र्ौध्द विदयापीठाची तनशमयती िरण्यार्ार्त 
  

(४६) * ४७९५९ श्री.प्रिाश गजशभये : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४५३४६ ला 
ददनाांि २७ नोव्हेंर्र, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय 
उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अकृर्ी विदयापीठामध्ये पाली भार्चेे अभ्यासिम सरुु असनू 
नागपरुात पाली र्ौध्द विदयापीठाची १०० एकराचया जागेत तनशमगती 
करण्यार्ार्त तनणगय झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े: (१) अींित: खरे आहे. 
     सदय:स्स्थतीत राज्यातील अकृवर् विदयापीठामध्ये पाली भार्चे े
अभ्यासिम सरुु आहेत. पाली विदयापीठाची स्थापना करण्यार्ार्त तनणगय 
झालेला नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद भित नाही.  

 
----------------- 
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अांकिसा (ता.शसरोंचा, स्ज.गडधचरोली) येथील श्रीतनिास  
हायस्िूलमधील तनयमर्ा्य प्रिारार्ार्त 

  

(४७) * ४७४२७ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.तनलय नाईि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अींक्रकसा (ता.शसरोंचा, स्ज.गडर्चरोली) येथील िेक्ेश्िरा शिक्षण सींस्था 
व्दारा सींचाशलत श्रीतनिास हायस्कूलमध्ये तनयमर्ाहय ि र्ोगस विदयाथी, 
िालेय पोर्न आहार िा्प, शिषयितृ्ती िा्प इत्यादीमध्ये अतनयशमतता 
आढळून आल्याने सदर िाळेिर कारिाई करण्यार्ार्त लोकप्रतततनिीींनी 
मा.िालेय शिक्षण मींिी याींना ददनाींक १७ नोव्हेंर्र, २०१८ रोजी िा 
त्यासमुारास लेखी पि ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक् त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर िाळेतील 
तनयमर्ाहय प्रकरणार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  

ॲड. आशशष शलेार : (१) यार्ार्त लोकप्रतततनिीींनी ददनाींक १७ नोव्हेंर्र, 
२०१८ रोजी पि ददले आहे. 
(२) सदर प्रकरणी चौकिी केली असनू यामध्ये ददलेल्या तनदेिानसुार, 
विदयार्थयाांना वितरीत न केलेल्या शिषयितृ्तीचया रकमेचा भरणा तसेच 
विदयार्थयाांचया खो्या उपस्स्थतीदिारे िालेय पोर्ण आहाराकरीता उचल 
केलेल्या रकमेचा भरणा मखु्याध्यापकाींनी िासनाकड ेकेला आहे. त्याचप्रमाणे 
मखु्याध्यापक ि सींर्ींर्ित शिक्षक याींची एक िेतनिाढ थाींर्विण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद भित नाही. 

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

तनमयल ग्रामपांचायत साखरपा (ता.सांगमेश्िर, स्ज.रत्नाधगरी) जाधििाडी 
तळिाडी येथे पाणीपुरिठा योजनेत गैरव्यिहार र्ाल्यार्ार्त 

  

(४८) * ४८४८२ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड े: 
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) ग्रामीण पाणीपरुिठा विभाग, स्जल्हा पररर्द, रत्नार्गरीसाठी राषरीय 
पेयजल कायगिम िासकीय खचागकरीता रक्कम रुपये ५३८.३२ लक्ष तनिी 
उपलब्ि करुन देण्यात आला असनू तनमगल ग्रामपींचायत साखरपा 
(ता.सींगमेश्िर, स्ज.रत्नार्गरी) जािििाडी तळिाडी येथे नळ पाणीपरुिठा 
योजनेसाठी अींदाजपिकीय रक्कम रुपये २६,८०,२२२ एिढी िगग करण्याच े
िासनाचे आदेि असतानाही फक्त रक्कम रुपये १,८५,२३१ एिढीच रक्कम 
देण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजना अींमलात आणताना कोणताही ठराि क्रकीं िा 
स्थातनक नागररकाींना कोणतीही मादहती क्रकीं िा सचूना देण्यात आली नसनू, 
सदर रक्कमेचा गरैव्यिहार करण्यात आल्याच ेमाहे डडसेंर्र, २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदिगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन राषरीय पेयजल नळ 
पाणीपरुिठा योजनेसाठी रक्कम देण्यार्ार्त कायगिाही करुन सींर्ींर्ित 
दोर्ीींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.र्र्नराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
 साखरपा (ता.सींगमेश्िर, स्ज.रत्नार्गरी) जािििाडी तळिाडी येथे नळ 
पाणीपरुिठा योजनेचया कामाची अींततम मलू्याींक़न रक्कम रुपये २५,६०,४३४/- 
इतकी असनू सदर कामासाठी चार हप्त्याींमध्ये एकूण रुपये २४,५७,४३३/- 
इतके अनदुान उपलब्ि करुन देण्या ा़त आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) मौजे साखरपा जािििाडी तळिाडी नळ पाणीपरुिठा योजनेमिील 
तिारीर्ार्त चौकिी करण्याकरीता ग्विकास अर्िकारी, पींचायत सशमती, 
लाींजा ि उप अशभयींता (ग्रामीण पाणीपरुिठा), लाींजा याींची चौकिी सशमती 
तनयकु्त करण्यात आली होती. या सशमतीकडून सदर तिारीर्ार्त ददनाींक 
०७/१२/२०१८ रोजी चौकिी करण्यात आली. सशमतीचया अहिालानसुार योजना 
समािानकारक चालविली जात असनू सदय:स्स्थतीत योजनेतनू सरुळीतपणे 
पाणीपरुिठा सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 

----------------- 
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राज्यातील िररष्ट्ठ महाविदयालयातील प्राचायाांना 
 सुधाररत िेतनशे्रणी देण्यार्ार्त 

  

(४९) * ४६६८८ श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांरे्, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.र्ाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ३५०६१ ला ददनाांि १४ डडसेंर्र, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या 
सांदभायत सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील अकृर्ी विदयापीठे ि सींलस्ग्नत महाविदयालयातील प्राचायाांना 
विदयापीठ अनदुान आयोगाकडून पिान्िये अशभप्राय प्राप्त झाले असनू त्यास 
अनसुरून प्राचायाांना रुपये ४३,०००/- क्रकमान िेतन लाग ूकरण्याचया अनरु्ींगाने 
सरुु असलेली कायगिाही पणूग झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने घेतलेल्या तनणगयाचे स्िरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) ि (३) विदयापीठ अनदुान आयोगाने त्याींचया ददनाींक ३०/०६/२०१० चया 
अर्िसचूनेमध्ये प्राचायग पदाचे िेतन रुपये ३७४००-६७००० ि ग्रेड िेतन रुपये 
१००००/- या िेतनशे्रणीत क्रकमान रुपये ४३०००/- असेल असे नमदू केलेले 
आहे. तसेच कें द्रीय मनषुय र्ळ विकास मींिालयाने ददनाींक २६/०८/२०१० चया 
पिान्िये यार्ार्त सचूना ददलेल्या आहेत. तथावप, सदरहू तरतदु राज्य 
िासनाने अदयाप स्िीकृत केलेली नाही. 

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

राज्यातील प्रत्येि आस्थापनेत मदहलाांिरीता तक्रार  
सशमतीच ेगठन िरण्यार्ार्त 

  

(५०) * ४७५०७ श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रॉरि प्राथशमक ि उचच प्राथशमक िाळा चैतन्य नगर, जरीप्का, नागपरू 
येथे मदहला शिक्षकाींचा लैंर्गक ि मानशसक छळ होत असल्यार्ार्तची तिार 
िाळेतील शिक्षकाींनी ि स्जल्हा सर्चि मादहती अर्िकार महासींघ, नागपरू 
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याींनी अध्यक्ष राज्य मदहला आयोग, नागपरू पोलीस आयकु्त, शिक्षणार्िकारी 
(प्राथ) स्ज.प. नागपरू, पोलीस आयकु्त गनु्हे अन्िेर्ण िाखा, नागपरू, 
मा.मदहला ि र्ालविकास मींिी ि इतर सींर्ींर्ित अर्िकारी, नागपरू याींचेकड े
अनिुमे ददनाींक १९ सप् े्ंर्र, २०१८, ददनाींक १९ फेब्रिुारी, २०१९ ि २३ एवप्रल, 
२०१९ रोजी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात कामाचया दठकाणी मदहलाींचे लैंर्गक छळापासनू 
सींरक्षण (प्रततर्ींि, मनाई, तनिारण) अर्ितनयम, २०१३ ि तनयमािली       
९ डडसेंर्र २०१३ नसुार १० क्रकीं िा १० पेक्षा अर्िक अर्िकारी/कमगचारी 
असलेल्या िासकीय/तनमिासकीय/खाजगी कायागलये, सींस्था तसेच खाजगी 
व्यिस्थापनाचया िाळा अिा प्रत्येक आस्थापनेमध्ये तिार सशमती गठीत 
करण्याचे कायदेिीर र्ींिन असनू तनयमाची अींमलर्जािणी केली नसल्यास 
सींर्ींर्ित विभागाचया विभाग प्रमखुाविरूध्द दींडात्मक कारिाईची तरतदु 
उपरोक्त कायदयात करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कायदयानसुार उपरोक्त िाळेत तसेच राज्यातील खाजगी 
मान्यताप्राप्त प्राथशमक/माध्यशमक ि उचच माध्यशमक िाळा/कॉन्व्हें् या 
आस्थापनाींमध्ये लैंर्गक छळाचया तिारीींची चौकिी करण्यासाठी तिार 
सशमतीचे गठन करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यार्ार्त िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले ि त्यानसुार विर्याींक्रकत तिारीर्ार्त मदहलाींना न्याय 
देण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
(४) चौकिीची कायगिाही सरुू आहे. 
(५) प्रश्नच उद भित नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि विभागातील  
शशक्षिाांच्या पदोन्नतीर्ार्त 

  

(५१) * ४७७४२ डॉ.सधुीर ताांरे् : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात माध्यशमक ि उचच माध्यशमक विभागातील शिक्षकाींचया 
पदोन्नतीसींदभागत ददनाींक १६ जून, २०१७ रोजीचया पररपिकानसुार आदेि 
देण्यात आले असनू काही शिक्षक मखु्याध्यापक पदोन्नतीस पाि असनू 
देखील त्याींना पदोन्नती शमळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यार्ार्त सिग शिक्षक सींघ्नाींनी मा.उचच न्यायालय, 
मा.सिोचच न्यायालयात यार्चका दाखल करुन मा.उचच न्यायालय ि 
मा.सिोचच न्यायालयाींचया तनणगयानसुार कमगचारी सेिाजेषठता स्थर्गती आदेि 
रद्द करुन त्यार्ार्त निीन िासन तनणगय पाररत करण्यात यािा असे आदेि 
ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन नविन िासन 
तनणगय पाररत करुन सेिाजेषठता पाि कमगचाऱ्याींना पदोन्नती देण्यार्ार्त 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद भित नाही.  
(३) प्रश्न उद भित नाही. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 

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

  
पुणे स्जल््यातील गािाांना दवूषत पाणीपुरिठा होत असल्यार्ार्त 

  

(५२) * ४७३३५ आकिय .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पणेु स्जल्ह्यातील ११५ गािे दवूर्त पाणी वपत असनू ३५ गािाींमध्ये पाणी 
िधु्दीकरणासाठी िापरण्यात येत असलेली ्ीसीएल पािडर तनकृष् दजागची 
असल्याचे िास्ति एका सिेक्षणातनू माहे फेब्रिुारी, २०१९ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तदनसुार दवूर्त पाणी आढळून आलेल्या गािाींना िधु्द 
पाणी उपलब्ि करुन देण्यार्ार्त कायगिाही करुन तनकृष् दजागची पािडर 
परुविणाऱ् याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.र्र्नराि लोणीिर : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) पणेु स्जल्ह्यात माहे जानेिारी २०१९ मध्ये २५१० पाणी नमनु्याची 
अनजुैविक तपासणी केली असता ११५ पाणी नमनेु दवूर्त असल्याचे आढळून 
आले होत.े तथावप, सदर स्िोताींच े पाणी वपण्यासाठी िापरले जात नसनू 
पयागयी उद भिाींचा िापर करण्यात येतो. तसेच तपासणी करण्यात आलेल्या 
३५८ ्ी.सी.एल. पािडर नमनु्याींपकैी ३५ ्ी.सी.एल. पािडरचया नमनु्याींमध्ये 
क्लोररनच े प्रमाण २०% पेक्षा कमी आढळून आल े आहे. परींत,ु यार्ार्त 
परुिठादारािर कारिाई करण्यात आली नाही. ग्रामपींचायतीतील जलसरुक्षकाींना 
पाणी गणुित्तचे ेप्रशिक्षण देण्यात आल ेअसनू ग्रामसिेकाींना परेुसा ्ी.सी.एल 
साठा ि त्याची साठिणूक योग्य पध्दतीने करण्यार्ार्त तनदेि देण्यात आल े
आहे. 
(३) प्रश्न उद भित नाही. 
 

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

माध्यशमि विभागातील पात्र शशक्षिाांना  
ररक्त पदािर तनयुक्ती देण्यार्ार्त 

  

(५३) * ४७६१५ श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात उचच माध्यशमक विभागातील वििरे्तः ग्रामीण भागात विज्ञान, 
गणणत, भौततक िास्ि, रसायन िास्ि, उदयानविदया, िाणणज्य विर्याींचया 
शिक्षक/अर्िव्याख्याता याींची पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उचच माध्यशमक विभागातील अध्यापकीय पदे ररक्त 
असल्याने विदयार्थयाांचे िकै्षणणक नकुसान होि ु नये याकरीता माध्यशमक 
शिक्षकाींना अध्यापन ि उत्तरपबिका तपासण्याचे ि प्रात्यक्षक्षकाींचे अततररक्त 
काम ददल ेजात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ररक्त पदाींमळेु उचच माध्यशमक विभागात अध्यापनर्ाहय 
पररक्षक, पररक्षक इत्यादी प्रकारचे अततररक्त ि प्रभारी कायग होत असताना 
त्यामिील पाि माध्यशमक शिक्षकाींना उचच माध्यशमक विभागातील ररक्त 
पदािरील सेिा ि िेतन देण्यात येणार आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन उचच माध्यशमक 
विभागातील ग्रामीण भागातील ररक्त पदे भरण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  

ॲड. आशशष शलेार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) असा प्रस्ताि विचारािीन नाही. 
(४) पविि प्रणालीमार्फग त पद भरतीची प्रक्रिया सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद भित नाही. 

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

 

ददहसर, मुांर्ई येथील “रुस्तमजी टूपसय” या विनाअनुदातनत 
 शाळेने शुल्िात िाढ िेल्यार्ार्त 

  

(५४) * ४७००५ अॅड.अतनल परर्, डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे, श्री.विलास 
पोतनीस, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, 
श्री.प्रविण दरेिर, श्रीमती स्स्मता िाघ, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ४४१६६ ला ददनाांि २० नोव्हेंर्र, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या 
सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) ददहसर, मुींर्ई येथील रुस्तमजी ्ूपसग िाळेने िावर्गक िलु्क न भरल्याने 
इयत्ता पदहलीतील समुारे ३० विदयार्थयाांना िाळेतनू काढून ्ाकल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदिगनास आले असनू सदर िाळा 
दरिर्ी १० ्क्के िलु्किाढ करीत असताना विदयाथी र्ालिाडीतनू इयत्ता 
पदहलीमध्ये जाताींना िाळेने समुारे ३८ ्क्के िलु्किाढ केली असनू ५० हजार 
रुपये न परतािा होणारी अनामत रक्कम भरण्याची सक्ती केली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महापाशलकेने तनयमर्ाह्य िलु्क िाढ घेता येणार नाही असे 
पररपिक िाळा प्रिासनाला देऊनही जादा िलु्क न भरणाऱ्या ४० विदयार्थयाांच े
िाळा सोडल्याच ेदाखले पोस््ाने घरी पाठविले असनू सदर सचूनेचे उल्लींघन 
करुन िलु्क िाढ कायम ठेिली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी पालकाींनी शिक्षणार्िकारी ि मा.िालेय शिक्षण मींिी 
महोदयाींकड े तिारी केल्यानींतर िाळेविरुध्द कारिाई करण्याचे आश्िासन 
देण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(४) तसेच यासींदभागत ददनाींक २२ माचग, २०१९ रोजी झालले्या र्ठैकीत 
मा.शिक्षण मींिी महोदयाींनी िाळेला सन २०१५ त े २०१९ पयांतचया 
लेखापरीक्षणाचा अहिाल, िाळा इमारतीसाठी केलेला खचग, िर्गतनहाय    
नफा-तो्याची मादहती, पालक-शिक्षक सींघ्नेची मान्यता घेिनू िलु्क 
िाढिल्याची कागदपि ेि िलु्क िाढविण्याची कारणे महानगरपाशलका शिक्षण 
विभागाला देण्याचे आणण सदरहू अहिाल सादर होईपयांत कोणत्याही 
विदयार्थयागला िाळा सोडल्याचा दाखला देण्यात येि ूनये, असे मौणखक आदेि 
ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, मा.िालेय शिक्षण मींिी महोदयाींनी ददलेल्या आदेिानसुार 
िाळेने अहिाल आणण कागदपि े महानगरपाशलका शिक्षण विभागाला सादर 
केली आहेत काय, अहिालातील शिफारिीींचे थोडक्यात स्िरूप काय आहे, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन मा.िालेय शिक्षण 
मींिी महोदयाींचया आदेिाचे पालन न करता मनमानी कारभार करणाऱ्या उक्त 
िाळेची मान्यता रद्द करुन तसेच खाजगी िाळाींचया िलु्काची मयागदा 
तनयींिणात ठेिनू विदयार्थयाांना पनु:श्च िाळेत प्रिेि देण्यार्ार्त कायगिाही 
करुन सींर्ींर्ित िाळा चालकािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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ॲड. आशशष शलेार : (१) सदर िाळेने िकै्षणणक िर्ग २०१७-१८ चया इयत्ता  
१ ली चया फीमध्ये समुारे ४०% िाढ केली असनू नोंदणीकरीता रक्कम 
आकारली आहे. 
(२) िकै्षणणक िलु्क न भरलेल्या विदयार्थयाांच ेिाळा सोडल्याचे दाखले ददले 
असनू िलु्किाढ कायम ठेिली आहे. 
(३), (४) ि (५) या सींदभागत ददनाींक २०/०३/२०१९ रोजीचया र्ठैकीत िाळा 
व्यिस्थापनाने अहिाल/कागदपि े सादर करण्याचे मा.मींिी (िालेय शिक्षण) 
याींनी तनदेि ददले. िाळेने यार्ार्त खुलासा तसेच खचागचा ताळेर्ींद सादर 
केला असनू शिक्षण विभाग, र्हृन्मुींर्ई महानगरपाशलका याींचा अहिाल 
अप्राप्त आहे. 
(६) यार्ार्त महाराषर िकै्षणणक सींस्था (िलु्क वितनयमन) अर्ितनयम, २०११ 
मिील तरतदुीनसुार योग्य ती कारिाई करण्याचे स्पष् केले आहे. 
 

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

राज्यातील डडस्जटल शाळाांची प्रलांबर्त िीज देयिे  
भरण्यासाठी तनधी उपलब्ध होण्यार्ार्त 

  

(५५) * ४७७८४ श्री.र्ाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.जयांत पाटील, 
श्रीमती विदया चव्हाण, अॅड.हुस्नर्ान ूखशलफे, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ६० हजाराींहून अर्िक डडस्ज्ल िाळा असनू िीज देयके 
भरण्यासाठी शमळणारा िासकीय तनिी िाळाींपयांत पोहोचत नसल्यामळेु काही 
डडस्ज्ल िाळा नािापरुत्याच डडस्ज्ल रादहल्या आहेत, तसेच राज्यातील 
काही िाळाींमध्ये सींगणक ई-लतनांगचया सवुििा उपलब्ि करुन देणे आिश्यक 
असताना तथेे विजेची जोडणीच ददलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषराला ‘प्रगत िकै्षणणक राज्य’ र्नविण्याचया उद्देिाने 
राज्यात शिक्षण विभागाने विविि योजनाींचया सहभागातनू डडस्ज्ल िाळा 
सरुू केल्या परींत ु अहमदनगर, अकोले, सींगमनेर येथील अनेक डडस्ज्ल 
िाळाींची प्रलींबर्त िीज देयके भरण्यासाठी तनिी शमळत नसल्याच े‘समथगन’  
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या सींस्थेने मा.िालेय शिक्षण मींिी, प्रिान सर्चि, िालेय शिक्षण ि राज्य 
प्रकल्प सींचालक, प्राथशमक शिक्षण याींचया ददनाींक १५ डडसेंर्र, २०१८ रोजी िा 
त्यासमुारास तनदिगनास आणून ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, डडस्ज्ल िाळेची विजेची देयके प्रलींबर्त असल्याने िीज 
मींडळाने अनेक िाळेचा िीज परुिठा खींडीत केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तदनसुार विदयार्थयाांचे नकुसान होऊ नये याकरीता 
प्रलींबर्त िीज देयके भरण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) नाही. 
 समग्र शिक्षा या योजनेतील सींयकु्त िाळा अनदुानातनू तसेच 
ग्रामपींचायतकड े उपलब्ि अनदुानातनू िीज देयके अदा करण्यार्ार्त 
स्जल्ह्याींना सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद भित नाही. 
 

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

िसारा (ता.शहापूर, स्ज.ठाणे) येथील पाणीपुरिठा योजना  
पूियितपणे सुरु िरण्यार्ार्त 

  

(५६) * ४६७१४ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांद ठािूर : 
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कसारा (ता.िहापरू, स्ज.ठाणे) येथील रुपये १० को्ीींची पाणीपरुिठा 
योजना सन २०१८ मध्ये पणूग होणे अपेक्षक्षत असताना, समुारे १ िर्ागच या 
विलींर्ानींतर ही योजना आता सरुु करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 



63 

(२) असल्यास, सदरहू योजना चाचणी तत्िािर ददनाींक १६ माचग, २०१९ 
पासनू सरुु करण्यात आली असनू योजनेमाफग त तथेील ग्रामस्थाींना केिळ 
एकच ददिस पाणी शमळत असल्याने, सदर योजना अपयिी ठरली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ग्रामस्थाींना 
तनयशमत ि सरुळीत पाणीपरुिठा होण्याचयादृष्ीने योजनेमिील तृ् ी दरू 
करुन योजना पिूगितपणे सरुु करण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.र्र्नराि लोणीिर : (१) हे अींित: खरे आहे. 
 ग्रामपींचायतीने जलिधु्दीकरण कें द्रासाठी उपलब्ि करुन ददलेल्या 
जागचेे शसमाींकन करुन खोदाईचे काम हाती घेण्यात आले होत.े परींत,ु तालकुा 
तनरीक्षक, भशूम अशभलेख याींचयाकडून तपासणी केली असता सदर जागा ही 
२०-२५ मी. उत्तर र्ाजुला असल्याचे तनदिगनास आल्याने जलिधु्दीकरण 
कें द्राचया जागेचे पनु्हा शसमाींकन करािे लागणे, योजनेची सिग उपाींगे डोंगराळ 
भागात असल्यामळेु त्या दठकाणी र्ाींिकाम सादहत्य घेऊन जाणे स्जकीरीच े
असल्याने पािसाळ्यात काम र्ींद असणे, जलिादहनी ्ाकण्याचया कामास 
ग्रामस्थाींनी िेळोिेळी विरोि करणे इत्यादी कारणाींमळेु सदर योजना पणूग 
होण्यास विलींर् झालेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 सन २०१८ मध्ये पजगन्यमान कमी झाल्यामळेु िरणामध्ये कमी 
पाणीसाठा उपलब्ि आहे. तथावप, िरणातील उपलब्ि पाणी साठ्याचा आढािा 
घेऊन निीन जलिधु्दीकरण कें द्रामाफग त दररोज ग्रामपींचायतीचया 
आिश्यकतनेसुार पाणीपरुिठा करण्यात येत आहे. सदर योजनेतील 
पाणीपरुिठा अस्स्तत्िातील िादहनीस जोडून जुन्या वितरण व्यिस्थेदिारे 
झोतन ींग करुन कसारा ग्रामपींचायतीमाफग त पाणीपरुिठा करण्यात येत आहे. 
(३) या िर्ी पािसाळा सरुु होऊन िरणामध्ये पाण्याचा साठा उपलब्ि 
झाल्यानींतर निीन गरुुत्ििादहनी ि वितरण व्यिस्थदेिारे पाणीपरुिठा सरुु 
करुन योजना कायागस्न्ित करण्याचे तनयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 

----------------- 
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शाळेतील शशक्षि ि शशक्षिेतर िमयचाऱ्याांना सातव्या िेतन  
आयोगाच्या फरिाची रक्िम रोखीने देणेर्ार्त 

  

(५७) * ४७४३३ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.र्ाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांरे्, श्री.किशोर दराड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ददनाींक १९ सप् े्ंर्र, २०१६ तसेच १ ि २ जुल,ै २०१६ चया 
िासन आदेिाने २० ्क्के ्प्पा अनदुान आलेल्या िाळेतील शिक्षक ि 
शिक्षकेतर कमगचारी याींची भविषय तनिागह तनिीची खाती तनमागण केलेली 
नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील सिग िासकीय ि तनमिासकीय कमगचारी याींना 
ददनाींक १ जानेिारी, २०१६ पासनू सातव्या िेतन आयोग लाग ू करुन माहे 
जानेिारी, २०१६ त े डडसेंर्र, २०१८ पयांतचा फरक भविषय तनिागह तनिी 
खात्यात जमा केला जाणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, २० ्क्के िेतन अनदुान घेत असलेल्या शिक्षक ि शिक्षकेतर 
कमगचाऱ्याींची भविषय तनिागह तनिीची खाती न काढल्याने या कमगचाऱ् याींची   
सातव्या िेतन आयोगातील फरकाची रक्कम देण्यास अडचण तनमागण होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, २० ्क्के िेतन अनदुान घेत असलेल्या िाळेतील शिक्षक ि 
शिक्षकेतर कमगचारी याींचया सातव्या िेतन आयोगाचया फरकाची रक्कम 
रोखीने देण्यार्ार्त लोकप्रतततनिीकडून िासनास तनिेदने प्राप्त झाली आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सातव्या िेतन 
आयोगाची फरकाची रक्कम रोखीने देण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) अिा शिक्षक शिक्षकेतर कमगचाऱ्याींना ७ व्या िेतन आयोगाची फरकाची 
रक्कम रोखीने देण्यार्ार्त वित्त विभागास प्रस्ताि सादर केला आहे. 
(६) प्रश्न उद भित नाही. 

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

राज्यात विशषेत: मराठिाड्यातील पाणीटांचाई दरू िरण्यार्ार्त 
  

(५८) * ४६५५५ श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण, 
श्रीमती विदया चव्हाण, श्री.अतनिेत तटिरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि 
िडिुत,े श्री.खिाजा र्ेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.अतनल भोसल,े 
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि 
ऊफय  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांरे्, अॅड.हुस्नर्ान ू खशलफे, आकिय .अनांत गाडगीळ, 
श्री.जनादयन चाांदरूिर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात वििरे्त: मराठिाडयातील आठही स्जल्ह्याींमध्ये माहे माचग, २०१९ 
पासनू तीव्र पाणी ी्ंचाई तनमागण झाल्याने तथेील नागरीकाींना पाण्यासाठी 
भ्कीं ती करािी लागत असनू र्ीड स्जल्ह्यात िासकीय रुग्णालये ि आरोग्य 
कें द्राींमध्ये पाण्याअभािी रुग्णाींिर होणारी िस्िक्रिया र्ींद करण्याची पररस्स्थती 
उद्भिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मराठिाडयातील नागररकाींना नेहमीच दषुकाळ ि पाणी ी्ंचाईला 
सामोरे जािे लागत असनू या दषुकाळग्रस्त क्षेिात पाणी ी्ंचाईिर 
उपाययोजना करण्यार्ार्त लोकप्रतततनिीींनी मा.मखु्यमींिी, याींचयाकड े ददनाींक 
३१ माचग, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास लेखी तनिेदनादिारे मागणी केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक् त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन तनिेदनातील 
मागणीनसुार मराठिाडा स्जल्ह्यातील ि गािातील पाणी ी्ंचाई दरू करुन 
तथेील नागरीकाींना परेुश्या प्रमाणात पाणी उपलब्ि करुन देण्यार्ार्त कोणत्या 
उपाययोजना केल्या आहेत, त्याींचे थोडक्यात स्िरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.र्र्नराि लोणीिर : (१) मराठिाडयात वपण्याचया पाण्याची ी्ंचाई तनमागण 
झाली आहे, हे खरे आहे. 
 र्ीड स्जल्ह्यात माचग, २०१९ पासनू पाणी ी्ंचाई तनमागण झाली असली 
तरी प्राथशमक आरोग्य कें द्रामध्ये आिश्यक त्यादठकाणी ्ँकरव्दारे पाणीपरुिठा 
केलेला आहे. आरोग्य कें द्रामध्ये पाण्याअभािी रुग्णािर होणाऱ्या िस्िक्रिया 
र्ींद करण्याची पररस्स्थती उद भिली नाही.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) मराठिाडयातील पाणी ी्ंचाई हाताळण्याचया दृष्ीने ी्ंचाई कृती आराखडा 
तयार करुन त्या अींतगगत आठ स्जल्हयात एकूण २४७८३ गािे ि ८०९८ िाडया 
याींमध्ये एकूण ४३६२६ इतक्या उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या 
आहेत. 
 ददनाींक १०/०६/२०१९ चया ्ँकर अहिालानसुार मराठिाडयातील एकूण 
आठ स्जल्हयात २४१३ गािे ि ८१० िाडयाींना ३४०२ ्ँकसगव्दारे पाणीपरुिठा 
करण्यात येत आहे.  
 मराठिाडयातील पाणी ी्ंचाई कायमस्िरुपी दरू करण्याचया दृष्ीने 
राषरीय ग्रामीण पेयजल कायगिम, मखु्यमींिी ग्रामीण पेयजल कायगिम ि 
जलस्िराज्य अींतगगत विविि पाणीपरुिठा योजना रार्विण्यात येत आहेत. 
 तसेच मराठिाडयातील पाणी ी्ंचाईिर कायम स्िरुपी मात 
करण्यासाठी लपू पध्दतीने पाईपलाईनची ग्रीड करुन ठोक स्िरुपात पाणी सिग 
गािाींजिळ पोहचणे असा प्रस्ताि तयार करण्यात येत आहे. त्यार्ार्त     
मे.मेकोरो् या इस्िायल िासनाचया पाणी कीं पनी र्रोर्र करार करण्यात 
आला असनू या कीं पनीने औरींगार्ाद स्जल्ह्याचा प्राथशमक सींकल्पन अहिाल 
िासनास सादर केला आहे. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 

----------------- 
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नागपूर स्जल््यात विशषेतः ग्रामीण भागातील  
पाणीटांचाई दरू िरण्यार्ार्त 

  

(५९) * ४७५३८ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.रामदास आांर्टिर, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू स्जल्ह्यात वििरे्तः ग्रामीण भागात पाण्याची ी्ंचाई तनमागण 
झाली असनू गािातील विदहर ि र्ोअरिेलला पाणी नसल्यामळेु स्जल्ह्यातील 
३३१ गािाींना पाणी ी्ंचाईचा सामना करािा लागत असल्याच े ददनाींक २७ 
एवप्रल, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास तनदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर ग्रामीण भागातील 
पाणी ी्ंचाई दरू करण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.र्र्नराि लोणीिर : (१) अींित: खरे आहे. 
 पाणी ी्ंचाई तनिारणाथग सींभाव्य कृती आराखडयानसुार १५३३ गािात 
२७१५ उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. 
(२) ७०२ वि ींिन विदहरीींना प्रिासकीय मान्यता देऊन ४८३ वि ींिन विदहरी पणूग 
झाल्या असनू उिगररत २१९ विदहरीचे काम प्रगतीपथािर आहे. ३७६ नळ 
योजना वििरे् दरुुस्तीची कामे घेण्यात आली असनू यापकैी ३०१ काम पणूग 
करण्यात आली आहेत ि उिगररत कामे प्रगतीपथािर असनू लिकर पणूग 
करण्यात येतील. तसेच १ तात्परुती परूक नळ योजना घेण्यात आली आहे. 
 ३८ गािात ४८ ्ँकरदिारे पाणीपरुिठा सरुु असनू २३१ गािात २८४ 
खाजगी विदहर देखील अर्िग्रदहत करण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद भित नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात फळे ि भाजीपाला िृबत्रम पध्दतीने वपिविणाऱ्या  
यांत्रणेिर िारिाई िरण्यार्ार्त 

  

(६०) * ४७१४५ डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विजय 
ऊफय  भाई धगरिर : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील फळे ि भाजीपाला, र्ाजारातील कृबिम पध्दतीने फळे 
वपकविणाऱ्या यींिणेविरोिात र्ाजारातील फळाींचे नमनेु घेऊन त्याींची 
प्रयोगिाळाींमध्ये तपासणी करुन त्याींचयािर योग्य ती कारिाई करण्याच े
आदेि राषरीय अन्नसरुक्षा आणण मानक प्रार्िकरण या कें द्र िासनाचया 
विभागाकडून िासनाला माहे माचग, २०१९ चया ििे्चया सप्ताहात देण्यात 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मखु्यत: केळी, आींर्,े पपई, कशलींगड आणण इतर फळे ि 
भाज्या कृबिमररत्या वपकविण्यासाठी कॅस्ल्ियम कार्ागईड ि ॲशस्ीशलन गॅस 
या रसायनाींचा िापर होत असल्याने नागररकाींचया आरोग्यािर त्याचा पररणाम 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कें द्र िासनाचया 
आदेिानसुार मानिी आरोग्यािर विपरीत पररणाम करणाऱ् या तसेच 
कृबिमररत्या फळे वपकिणाऱ् या यींिणेिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.जयिुमार रािल : (१) होय. 
(२) अन्न ि और्ि प्रिासनास राज्यात अिा प्रकारची र्ार् तनदिगनास 
आलेली नाही. 
(३) अन्न ि और्ि प्रिासनामाफग त राज्यात एवप्रल-मे, २०१९ या कालाििीत 
फळे ि भाजीपाल्याच े एकूण ५४ नमनेु घेण्यात आले आहेत. त्यापकैी      
०५ नमनु्याींचे अहिाल प्रमाणणत दजागचे घोवर्त करण्यात आले आहेत. इतर 
नमनु्याींचे अहिाल प्रलींबर्त आहेत. 
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 राज्यात सन २०१८-१९ या कालाििीत फळे ि भाजीपाल्याचे एकूण 
११३ नमनेु घेण्यात आले होत.े त्यापकैी १०९ नमनु्याींचे अहिाल प्रमाणणत 
दजागच ेघोवर्त करण्यात आले आहेत. तर १ नमनु्याचा अहिाल प्रलींबर्त आहे. 
०३ नमनेु असरुक्षक्षत आढळले असनू सदर प्रकरणी न्यायालयात ख्ले दाखल 
करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 

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

यितमाळ तालुक्यातील अनेि गािाांमध्ये उभारण्यात आलेल्या  
मोर्ाईल टॉिसय िां पन्याांिर िारिाई िरण्यार्ार्त 

  

(६१) * ४७५२१ डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांरे्, 
आकिय .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) यितमाळ िहरासह तालकु्यातील अनेक गािाींमध्ये उभारण्यात आलेल्या 
विविि कीं पन्याींचया ्ॉिसग मिून तनघणाऱ्या उचच लहरीींमळेु मानिी िरीरािर 
तसेच िनस्पती, प्राणी, पक्षी, मासे ि सकू्ष्मजीिाींिर विपरीत पररणाम होत 
असल्याचे माहे माचग, २०१९ चया दसुऱ्या सप्ताहात तनदिगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच कें द्र सरकारने सन १९९६ मध्ये आणलेल्या पयागिरण सींरक्षण 
कायदा अींतगगत ्ॉिसग उभारताना आखून ददलेल्या मागगदिगक तत्त्िाींच े
मोर्ाईल कीं पन्या उल्लींघन करीत असल्याचे तनदिगनास आले, हे ही खरे आहे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तदनसुार मोर्ाईल ्ॉिरचया उचच लहरीींमळेु मानिी 
िरीरािर होणारे विपरीत पररणाम ्ाळण्यासाठी कायगिाही करुन मोर्ाईल 
्ॉिर उभारताना कायदयाच े उल्लींघन करणाऱ्या मोर्ाईल कीं पन्याींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.रामदास िदम : (१) मोर्ाईल ्ॉिसगमिून तनघणाऱ्या उचच लहरी 
तपासण्याची यींिणा नगरपररर्द, यितमाळ याींचेकड े उपलब्ि नसल्याने 
िनस्पती, प्राणी, पक्षी, मासे ि सकू्ष्म जीिाींिर विपरीत पररणाम झाल्याच े
यींिणेअभािी नगरपररर्द कायागलयास तनदिगनास आले नाही.  
(२) ददनाींक ३१ मे, २०१९ पयांत नगरपररर्देचया मालमत्ता विभागाकड ेएकूण 
३५ मोर्ाईल ्ॉिसगची नोंद आहे. परींत ुत्यास नगरपररर्देची परिानगी नाही. 
याशििाय यापिूी २ मोर्ाईल ्ॉिसगला ररतसर परिानगी देण्यात आलेली आहे. 
(३) विना परिानगी ्ॉिर उभारणीकररता एम.आर.द्.पी. ॲक््चे कलम ५२, 
५३ ची नो्ीस देण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उदभ् ाित नाही.  
 ----------------- 

 
परभणी स्जल््यातील शालेय पोषण आहारार्ार्त 

  

(६२) * ४७०६३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 

(१) परभणी स्जल्ह्यातील विदयार्थयाांना िालेय पोर्ण आहारात िासन 
तनयमाप्रमाणे मेन ू देण्याऐिजी वपिळा ि दजागदहन भात देण्यात येत 
असल्यार्ार्तची तिार परभणी येथील सामास्जक कायगकत्याांनी विभागीय 
आयकु्त, औरींगार्ाद याींचयाकड ेमाहे एवप्रल, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, िालेय पोर्ण आहार योजनेचया अींमलर्जािणीत विदयार्थयाांना 
मेन,ू हँड िॉि, सार्ण, ्ॉिेल, आसनपट्टया अिा सवुििा उपलब्ि करुन न 
देता केिळ कागदोपिी सोपस्कार पार पाडण्यात येत असल्याचाही आक्षेप 
सदरील तिारीत नोंदविण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन िालेय पोर्ण 
आहार योजनेतील विविि गरैप्रकाराींची चौकिी करण्यासाठी तसेच विभागीय 
आयकु्त याींना प्रत्यक्ष भे्ी देऊन पाहणी करण्यासाठी कोणती कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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ॲड. आशशष शलेार : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद भित नाही. 
 ----------------- 

 
िायू प्रदषूणािर तनयांत्रण ठेिण्यासाठी िृती आराखडा 

 तयार िरण्यार्ार्त 
  

(६३) * ४६६०४ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नर्ान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांरे्, 
आकिय .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६३१७ ला ददनाांि २७ 
नोव्हेंर्र, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय पयायिरण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िाय ूप्रदरू्णाचे प्रमाण कमी व्हािे यािर उपाययोजना करण्यासाठी तसेच 
िाय ु प्रदरु्णािर तनयींिण ठेिण्यासाठी कृती आराखडा ददनाींक ३० एवप्रल, 
२०१९ पिूी सादर करण्यात यािा, असा आदेि राषरीय हररत लिादाचे अध्यक्ष 
न्यायमतूी आदिगकुमार गोयल याींनी सहा राज्याींना ददलेला असनू त्यात 
महाराषर राज्याचा समाििे आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभागतील आराखडा सादर करण्यास ददरींगाई झाल्यास 
सींर्ींर्ित राज्याींना रुपये २५ लाख एिढा दींड आकारला जाईल असेही राषरीय 
हररत लिादाने कळविले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन िाय ू प्रदरू्णािर 
तनयींिण ठेिण्यासाठी कृती आराखडा तयार करुन कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, तसेच यासींदभागत िासनाने घेतलेल्या आढाव्यात काय 
तनदिगनास आल,े तदनसुार िासनाने राषरीय हररत लिादास कृती आराखडा 
सादर केला असल्यास त्याच ेस्िरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.रामदास िदम : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) श्री.विश्िा मोहन याींनी ्ाईम्स ऑफ इींडडया मध्ये ददलेल्या र्ातमीचया 
आिारे राषरीय िधु्द हिा सींकल्पनाींतगगत कें द्रीय प्रदरू्ण तनयींिण मींडळाने 
तनिड केलेल्या देिातील १०२ प्रदवूर्त िहराींचे हिा गणुित्ता सिुारणा करता 
मा.राषरीय हररत लिाद मखु्य खींडपीठ, निी ददल्ली याींनी स्ित:हून अजग 
िमाींक ६८१/२०१८ अन्िये दाखल करुन, ददनाींक ०८/१०/२०१८ रोजीचया 
तनदेिानसुार देिातील १०२ प्रदवूर्त िहराींचा हिा प्रदरू्ण गणुित्ता सिुार 
कृती आराखडा तयार करण्याचे तनदेि ददले होत.े तदनींतर सदर आदेिानसुार 
कें द्रीय प्रदरू्ण तनयींिण मींडळाने म.प्र.तन.मींडळास राज्यातील १७ प्रदवूर्त 
िहराींमिील हिा प्रदरू्ण तनयींिणाकरीता कृती आराखडा तयार करण्याच ेतसेच 
सदर अहिाल कें द्रीय प्रदरू्ण तनयींिण मींडळास सादर करण्याचे तनदेि ददले 
होत.े त्यानरु्ींगाने म.प्र.तन.मींडळाने सिग १७ िहराींचा कृती आराखडा त्या-त्या 
महानगरपाशलका/नगरपाशलका याींचयाकडून तयार करुन घेऊन, मा.प्रिान 
सर्चि, पयागिरण विभाग याींचया अध्यक्षतखेालील राज्यस्तरीय हिा गणुित्ता 
सतनयींिण सशमतीदिारे मान्यता प्राप् त करुन ददनाींक २८/०२/२०१९ रोजी कें द्रीय 
प्रदरू्ण तनयींिण मींडळास सादर केल ेहोत.े म.प्र.तन.मींडळादिारे कें द्रीय प्रदरू्ण 
तनयींिण मींडळास सादर केलेले १७ िहराींचे कृती आराखड े कें द्रीय प्रदरू्ण 
तनयींिण मींडळाने मान्य केले असनू, त्याची अींमलर्जािणीचे काम सरुु आहे. 
 सादर केलेल्या १७ िहराींचया कृती आराखडयामध्ये त्या-त्या 
िहरामिील हिा प्रदरू्ण तनयींिणाकरीता सिगसमािेिक उपाययोजना 
योजलेल्या आहेत.  
(४) प्रश्न उद भित नाही. 
 

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

राजषी छत्रपती शाहू महाराज शशक्षण शुल्ि शशष्ट्यितृ्ती योजनेत 
मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमाचा समािेश िरणेर्ार्त 

  

(६४) * ४६८९२ श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राजर्ी छिपती िाहू महाराज शिक्षण िलु्क शिषयितृ्ती योजनेंतगगत 
आर्थगकदृष्या दरु्गल घ्कातील पाि विदयार्थयाांसाठी लाभाची व्याप्ती िाढिनू 
निीन ६०५ अभ्यासिमाींचा समािेि करण्याचा तनणगय िासनाने ददनाींक     
७ ऑक््ोर्र, २०१७ रोजी िा त्यासमुारास घेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील अनेक महाविदयालयात र्ी.एस्सी (सींगणकिास्ि), 
र्ी.एस्सी (आय.्ी), र्ी.र्ी.ए., र्ी.सी.ए. (विज्ञान), र्ी.सी.ए.(व्यिस्थापन), 
र्ी.व्होक (मल््ीशमडीया), र्ी.व्होक (ज्िेलरी अॅन्ड डडझायतनींग), 
डी.र्ी.एम.(डडप्लोमा), एम.एस्सी.(आय.्ी), एम.एस्सी. (सींगणकिास्ि) आदद 
अभ्यासिम शिकिले जात असनू सदर अभ्यासिमाींचा समािेि सींदभीत 
िासन तनणगयात व्यािसातयक ि बर्गर व्यािसातयक या दोन्ही यादीत 
करण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मराठिाडयात सगळीकड े भीर्ण दषुकाळग्रस्त पररस्स्थती 
तनमागण झाली असनू सदर अभ्यासिमाींचे िकै्षणणक िलु्क मोठ्या प्रमाणािर 
असल्याने विदयाथी िलु्क भरण्यास असमथग असल्यामळेु विदयार्थयाांच े
िकै्षणणक नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन राजर्ी छिपती िाहू 
महाराज शिक्षण िलु्क शिषयितृ्ती योजनेंतगगत सदर अभ्यासिमाींचा नव्याने 
समाििे करण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े : (१) ि (२) राजर्ी छिपती िाहू महाराज शिक्षण िलु्क 
शिषयितृ्ती योजनेची व्याप्ती िाढविताना विमकु्त जाती, भ्क्या जमाती, 
इतर मागासिगग ि वििरे् मागास प्रिगागतील विदयार्थयाांना ज्या 
अभ्यासिमासाठी शिषयितृ्ती देण्यात येत े त ेअभ्यासिम विचारात घेण्यात 
आले आहे. अभ्यासिमाींची यादी िासन तनणगय ददनाींक ०७/१०/२०१७ सोर्त 
जोडली आहे.  
(३) ि (४) ददनाींक ०७/१०/२०१७ चया िासन तनणगयान्िये सदर योजनेंतगगत 
तनिागररत केलेल्या अभ्यासिमाींचया अनरु्ींगाने उर्चत तनणगय घेण्यासाठी 
सर्चिस्तरीय प्रदत्त सशमती गठीत करण्यात आली आहे.  
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 िासनाने दषुकाळ सदृश्य पररस्स्थती जाहीर केलेल्या तालकेु, महसलूी 
मींडळे ि गािाींमिील उचच शिक्षण घेणाऱ्या महाविदयालयीन विदयार्थयाांच े
परीक्षा िलु्क माफ करण्याचा तनणगय घेतला आहे. 
(५) प्रश्न उद भित नाही. 

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

अल्पसांखयाांि वििास विभागातील ररक्त पदे भरण्यार्ार्त 
  

(६५) * ४७९०० अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अल्पसींख्याींक समाजाचे हक्क ि सिाांर्गण प्रगतीसाठी 
अल्पसींख्याींक विकास विभाग कायगरत असनू समाजाच ेप्रश्न सोडविण्यासाठी 
विविि सशमती, मींडळे कायगरत असताना तथेे पणूगिळे अर्िकाऱ् याींची पदे 
अनेक मदहन्याींपासनू ररक्त असल्याचे माहे फेब्रिुारी, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदिगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िकै्षणणक शिषयितृ्ती िगळता अन्य एकाही योजनेचा लाभ 
सींर्ींर्ित घ्काींपयांत पोहोचला नसनू अल्पसींख्याींक समाजाचया विभागातील 
विविि पदे, मींडळ, आयोगातील पदे ररक्त असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदरहू ररक्त पदे 
भरण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद तािड े: (१) होय, हे अींित: खरे आहे. 
 अल्पसींख्याींक विकास विभागाचया अर्िनस्त सशमती ि मींडळाींिरील 
अर्िकाऱ्याींची पदे प्रतततनयकु्तीने भरण्यात येतात. सदय:स्स्थतीत सशमती ि 
मींडळाींचे कामकाज तथेील पदाींिर इतर विभागातील अर्िकारी याींना 
अततररक्त कायगभार देिनू करण्यात येत आहे. 
(२) ि (३) अल्पसींख्याींक विकासािी सींर्ींर्ित सिग योजनाींची अींमलर्जािणी 
तनयशमतपणे करण्यात येत आहे. सशमती ि महामींडळािरील अर्िकाऱ्याींचया 
पदािर अर्िकारी उपलब्ि करुन देण्यार्ार्त सामान्य प्रिासन विभागाकड े
मागणी करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 

----------------- 
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राज्यातील स्थातनि स्िराज्य सांस्था आणण खाजगी शशक्षण 
 सांस्थाांमध्ये शशक्षिाांची भरती िरण्यार्ार्त 

  

(६६) * ४७९५१ श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील स्थातनक स्िराज्य सींस्था आणण खाजगी शिक्षण सींस्थाींमध्ये 
१० हजार शिक्षकाींची भरती करण्याची अर्िकृत घोर्णा ददनाींक १ माचग, २०१९ 
रोजी िा त्यासमुारास करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू भरती किीपासनू करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) पविि पो ग्ल प्रणालीनसुार शिक्षक भरतीर्ार्तची प्रक्रिया सरुु करण्यात 
आली आहे. 
(३) प्रश्न उद भित नाही. 

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

परभणी शहरातील पाणीटांचाई दरू िरण्यासाठी िृती  
आराखड्यास मांजूरी देण्यार्ार्त 

  

(६७) * ४७२८७ श्री.विप्लि र्ाजोररया : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी िहरात तनमागण झालेली पाणी ी्ंचाई दरू करण्यासाठी महापाशलकेने 
उपाययोजना आखल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात कृती आराखडयाला विभागीय 
आयकु्ताींकडून मींजूरी शमळाली नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदिगनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, कृती आराखडयास मींजूरी शमळाली नसल्याने पाणी ी्ंचाई 
तनिारणाची कामे प्रलींबर्त असनू कृती आराखडयास मींजूरी देण्यास विलींर् 
लागण्याची कारणे काय आहेत, 
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(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कृती आराखडयास 
मींजूरी देण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.र्र्नराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) परभणी महानगरपाशलकेने सादर केलेल्या कृती आराखडया 
सींदभागत विभागीय आयकु्ताींनी र्ठैक घेऊन कृती आराखडयातील काही 
प्रस्तािाींना मान्यता देण्यासींदभागत िासनाकड ेशिफारस केली होती. त्यानरु्ींगाने 
परभणी िहरासाठी वपण्याचया पाण्याचया ी्ंचाई अींतगगत परभणी 
महानगरपाशलकेने सादर केलेल्या प्रस्तािानसुार विदहरीतील गाळ काढणे, 
खोलीकरण ि तदनरु्ींर्गक कामाचया रुपये २२.७५ लाख क्रकींमतीचया प्रस्तािास 
ददनाींक १३ मे, २०१९ रोजीचया िासन तनणगयान्िये मान्यता देण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 

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

अिोला स्जल््यातील पेयजल योजनेतील  
तनधी खचायत अपहार िेल्यार्ार्त 

  

(६८) * ४७२२७ श्री.गोवपकिशन र्ाजोरीया : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला स्जल्ह्यातील भारत तनमागण कायगिमाींतगगत पेयजल योजनेतील 
तनिी खचागत अतनतयशमतता करुन अपहार केल्याचे माहे माचग, २०१९ मध्ये 
िा त्यादरम्यान तनदिगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेतील अर्िकाऱ् याींनी प्रिासकीय मींजूरी न घेता, 
कामाच े ई-तनविदा न करता, कामाची मोजमाप पसु्स्तका तयार न करताच 
कीं िा्दाराला देयके अदा केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तदनसुार जर्ार्दार असणाऱ् या दोर्ी अर्िकाऱ् याींविरुध्द 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.र्र्नराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अकोला स्जल्ह्यातील भारत तनमागण कायगिमाींतगगत २० नळ पाणीपरुिठा 
योजनाींचया कामामध्ये अपहार झाल्याचे तनदिगनास आले असनू          
१३ प्रकरणामध्ये FIR दाखल करण्यात आले आहे ि उिगररत ७ प्रकरणामध्ये 
FIR दाखल करण्याची कायगिाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 

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

ग्राहिाांना स्िच्छ ि दजायत्मि पदाथय विके्रत्याांिडून शमळण्यार्ार्त 
  

(६९) * ४७१९३ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, अॅड.हुस्नर्ान ू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.जनादयन 
चाांदरूिर, आकिय .अनांत गाडगीळ, डॉ.सधुीर ताांरे्, डॉ.िजाहत शमर्ाय : 
सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कुलाग स्थानकात अस्िचछ पाण्याने शल ींर् ू सरर्त तयार करण्यात येत 
असल्यामळेु आरोग्यदायी खादय पदाथाांचा प्रश्न नव्याने पनु्हा एकदा समोर 
आला असनू उघडयािरील र्फी, खादय पदाथागचा दजाग, स्िचछता, 
वििेत्याकडून घेतली न जाणारी काळजी असे अनेक मदु्दे प्रश्नाथगक असल्याच े
माहे माचग, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तदनसुार ग्राहकाींना स्िचछ ि दजागत्मक पदाथग 
वििेत्याींकडून शमळण्यार्ार्त कायगिाही करुन स्िचछता न राखणाऱ्या 
वििेत्याींची चौकिी करण्यार्ार्त कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.जयिुमार रािल : (१) ि (२) कुलाग स्थानकात अस्िचछ पाण्याने शल ींर् ू
सरर्त तयार करण्यार्ार्तची घ्ना रेल्िे प्रिासनाचया अखत्यारीत घडलेली 
आहे. सदर प्रकरणी रेल्ि ेप्रिासनाने सींर्ींर्ित कीं िा्दारास ५ लाख रुपयाींचा 
दींड ठोठािला आहे. 
 अन्न ि और्ि प्रिासनामाफग त र्हृन्मुींर्ई विभागात उघडयािर 
अन्नपदाथग विकणारे, खादयपदाथाांचा दजाग न राखणारे, स्िचछता विर्यक 
काळजी न घेणाऱ्या आस्थापनाींचया तनयशमत तपासण्या करण्यात येतात 
तसेच उल्लींघन करणाऱ्या आस्थापनाींविरुध्द कायदयातील तरतदुीनसुार 
परिाना तनलींर्न, रद्द तसेच दींडात्मक कारिाई करण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद भित नाही. 

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

राजूरा ताांडा (ता.मुखेड, स्ज.नाांदेड) गािातील  
पाणीटांचाई दरू िरण्यार्ार्त 

  

(७०) * ४७२६२ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नर्ान ू खशलफे, 
श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राजूरा ताींडा (ता.मखुडे, स्ज.नाींदेड) येथील ग्रामपींचायतीचया अनागोंदी 
कारभारामळेु येथील जनतलेा िर्ागचे र्ाराही मदहने वपण्याचया पाण्यासाठी 
िणिण भ्कीं ती करािी लागत असल्याचे ददनाींक १८ एवप्रल, २०१९ रोजी िा 
त्यासमुारास तनदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन गािातील पाणी ी्ंचाईचा 
प्रश्न सोडविण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.र्र्नराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) राजूरा ताींडा (ता.मखुेड, स्ज.नाींदेड) येथील नळ पाणीपरुिठा योजनेचया 
उद भिास पाणी कमी असल्याने डडसेंर्र पासनू गािातील दोन वि ींिन विदहरी 
अर्िग्रहीत करुन पाणीपरुिठा करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद भित नाही. 

----------------- 
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मुांर्ई विदयापीठातील प्राध्यापिाांनी िेलेल्या उत्तरपबत्रिाांच े 
फेर मलू्याांिन िरण्यार्ार्त 

  

(७१) * ४६८०१ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींर्ई विदयापीठातील २९ प्राध्यापकाींनी प्रत्येकी पाच हजाराींहून अर्िक 
उत्तरपबिकाींचे मलू्याींकन केल्याची, तसेच एका प्राध्यापकाने समुारे १४ हजार 
७५४ उत्तरपबिकाींचे मलु्याींकन केले असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ चया 
ििे्चया आठिडयात तनदिगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तदनसुार विदयार्थयाांचे िकै्षणणक नकुसान होि ू नये, 
याकरीता प्राध्यापकाींनी केलेल्या उत्तरपबिकाींचे फेर मलू्याींकन करण्यार्ार्त 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.विनोद तािड े : (१) एवप्रल, २०१९ चे मलू्याींकन सरुु असल्याने एवप्रल, 
२०१९ चया ििे्चया आठिडयात मुींर्ई विदयापीठातील प्राध्यापकाींनी क्रकती 
उत्तर पसु्स्तकाींचे मलू्याींकन केले आहे याची अींततम आकडिेारी तनस्श्चत 
झालेली नाही. 
(२) ऑक््ोर्र-नोव्हेंर्र, २०१८ पासनू ददिसभरामध्ये एक शिक्षक १०० पेक्षा 
जास्त उत्तर पसु्स्तकाींचे मलू्याींकन करणार नाही अिी व्यिस्था ऑनस्िीन 
माक्रकां गचया सॉफ्िेअर मध्ये करण्यात आली आहे. तसेच उपरोक्त 
प्राध्यापकाींनी केलेल्या मलू्याींकनाची चौकिी केली असता कोणत्याही 
विदयार्थयाांचे िकै्षणणक नकुसान झाल्याचे तनदिगनास आले नाही. 
(३) प्रश्न उद भित नाही. 
 

----------------- 
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दहांगोली स्जल््यात पाणी नमुने दवूषत आढळून आल्यार्ार्त 
  

(७२) * ४७११० श्री.रामराि िडिुत,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) दहींगोली स्जल्ह्यात विविि प्राथशमक आरोग्य कें द्राींतगगत तपासण्यात 
आलेल्या ३९१ पाणी नमनु्याींपकैी ६७ पाणी नमनेु दवूर्त आढळल्याचे ददनाींक 
१३ माचग, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास तनदिगनास आल,े हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, कोणकोणत्या तालकु्यातील क्रकती पाणी नमनेु दवूर्त आढळून 
आलेले आहेत,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन पाणी नमनेु दवूर्त 
आढळून आलेल्या गािाींतील नागरीकाींना िधु्द पाणीपरुिठा करण्यार्ार्त 
कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.र्र्नराि लोणीिर : (१) होय. तथावप, दहींगोली स्जल्ह्यात माहे माचग, 
२०१९ या मदहन्यात ग्रामीण भागातील ४०३ पाणी नमनु्याींपकैी ६७ पाणी 
नमनेु दवूर्त आढळले आहेत.  
(२) दहींगोली स्जल्ह्यातील तालकु्यामध्ये खालीलप्रमाणे दवूर्त नमनेु आढळून 
आले आहेत. 

अ.ि. तालकुा तपासणीसाठी पाठविलेले 
पाणी नमनेु सींख्या 

दवूर्त पाणी नमनेु 
सींख्या 

१ दहींगोली  ९० २० 
२ िसमत ८० १२ 
३ कळमनरुी १०७ १३ 
४ सेनगाींि ६३ १३ 
५ औींढा ना ६३ ०९ 

 एकूण ४०३ ६७ 
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(३) पाणी नमनेु दवूर्त आढळून आलेल्या गािातील दवूर्त स्िोताचा पररसर 
स्िचछ करण्यात आला असनू द्.सी.एल. पािडरदिारे पाणी िधु्दीकरण 
करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 

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

रायगड स्जल््यातील स्जल्हा पररषदेच्या प्राथशमि  
शाळेतील िीज देयिे भरण्यार्ार्त 

  

(७३) * ४६७६८ श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, आकिय .अनांत 
गाडगीळ, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नर्ान ू खशलफे, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६३१८ ला ददनाांि २७ नोव्हेंर्र, २०१८ रोजी ददलले्या 
उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) रायगड स्जल्ह्यातील स्जल्हा पररर्देचया समुारे ४०६ प्राथशमक िाळाींना 
िीज देयके भरण्यासाठी िासनाकडून परुसा तनिी शमळत नसल्याने 
महावितरण कीं पनीकडून समुारे एक िर्ागभरापासनू िीज परुिठा खींडीत 
केल्याचे ददनाींक १९ माचग, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास तनदिगनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन रायगड स्जल्ह्यातील 
विदयार्थयाांचे िकै्षणणक नकुसान होि ू नये याकरीता सदर िाळाींसाठी तनिी 
देिनू िीज देयके भरण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) रायगड स्जल्हा पररर्देचया ४०६ प्राथशमक िाळाींच े
िीज देयक अदा न केल्याने िीज परुिठा खींडीत करण्यात आला. 
(२) समग्र शिक्षा अशभयान अथिा स्जल्हा पररर्द सेस फीं ड इत्यादी तनिीमिून 
स्जल्हा पररर्द िाळाींची िीज देयके अदा करण्याची कायगिाही करण्यात येत 
आहे. 
(३) प्रश्न उद भित नाही. 

----------------- 
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रत्नाधगरी स्जल््यातील पाणीपुरिठा योजनाांची थिीत  
पाणीपट्टी िसूल िरण्यार्ार्त 

  

(७४) * ४७७१७ अॅड.हुस्नर्ान ूखशलफे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सधुीर ताांरे्, श्री.जनादयन 
चाांदरूिर : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) रत्नार्गरी स्जल्ह्यातील ८ प्रादेशिक नळपाणीपरुिठा योजनाींचया 
पाणीपट्टीचया िसलूीपेक्षा खचग जास्त असल्याने दरिर्ी स्जल्हा पररर्देला 
लाखो रुपयाींचा तो्ा सहन करािा लागत असल्यामळेु या योजनाींची देखभाल 
दरुुस्ती करणे अडचणीचे ठरत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर पाणीपरुिठा 
योजनाींची थकीत पाणीपट्टी िसलू करण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.र्र्नराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे.  
(२) रत्नार्गरी स्जल्ह्यातील ८ प्रादेशिक नळ पाणीपरुिठा योजना २५ त े३० 
िर् े इतक्या जुन्या ि कालर्ाह्य झाल्या आहेत. सदर नळ पाणीपरुिठा 
योजनेत समाविष् असलेल्या ग्रामपींचायतीला देय अनदुानातनू पींचायत 
सशमतीकडून काही अींिी अनदुान कपात करुन भरणा करण्यात येत आहे. 
तसेच ग्रामपींचायतीींकड ेथकीत पाणीपट्टी िसलुीसाठी पाठपरुािा करण्यात येत 
आहे. 
(३) प्रश्न उद भित नाही. 
 

----------------- 
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पालघर स्जल््यातील खाजगी विनाअनुदातनत शाळाांमधील 
 शशक्षिाांना मानधन देण्यार्ार्त 

  

(७५) * ४८२०५ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर स्जल्ह्यातील पालघर, िसई, विरार, नालासोपारा, र्ोईसर, डहाणु, 
वििमगड, जव्हार, मोखाडा, तलासरी ि र्ोडी या भागात खाजगी 
विनाअनदुातनत िाळाींमध्ये शिक्षकाींना अल्प मानिनािर काम करािे लागत 
असल्याच ेमाहे माचग, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदिगनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सींस्था चालक काही शिक्षक सेिकाींना दोन त े तीन हजार 
िेतन देिनू त्याींचयािर अन्याय करीत असल्याचेही तनदिगनास आल,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर भागातील 
खाजगी विनाअनदुातनत िाळाींमिील शिक्षकाींना मानिन देण्यार्ार्त कायगिाही 
करुन यास जर्ार्दार असणाऱ् या सींस्था चालकाींविरुध्द कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 अिा प्रकारची कोणतीही तिार प्राप्त झालेली नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद भित नाही. 
 

----------------- 
  
नागपूर स्जल्हा पररषदेच्या शाळाांची विदयाथी सांखया िाढविण्यार्ार्त 

  

(७६) * ४८४४३ श्री.रामदास आांर्टिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू स्जल्हा पररर्द सिग शिक्षा अशभयानाींतगगत सन २०१८-१९ या 
िर्ागत शिक्षण विभागाकड ेरुपये ४ को्ी ३८ लक्ष तनिी प्राप्त होिनूही स्जल्हा 
पररर्द िाळाींमध्ये विदयाथी प् सींख्ये अभािी रूपये २४ लक्ष तनिी िासनास 
परत करण्याची िेळ स्जल्हा प्रिासनािर आल्याचे ददनाींक १५ एवप्रल, २०१९ 
रोजी िा त्यासमुारास तनदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात प्राथशमक शिक्षणाचा दजाग िाढण्याकरीता िासनाने 
विदयाथी प् सींख्या िाढीसाठी ग्रामीण भागात मोफत गणिेि, पोर्ण आहार, 
भोजन व्यिस्था इत्यादी माध्यम रार्िनूही स्जल्हा पररर्दाींचया िाळाींची 
प्सींख्या ८ ्क्क्याींनी कमी झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन स्जल्हा पररर्द 
िाळेतील विदयाथी सींख्या िाढीचयादृष्ीने ि दजाग उत्तम करण्याचयादृष्ीने 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद भित नाही. 
 ----------------- 
  

नांदरुर्ार तालुिा क्रीडा सांिुलाच ेर्ाांधिाम पूणय िरण्यार्ार्त 
  

(७७) * ४८५०५ श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.जनादयन चाांदरूिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४५३८८ ला ददनाांि २० नोव्हेंर्र, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत 
सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नींदरुर्ार तालकुा िीडा सींकुलाच े भशूमपजुन पणूग होिनूही सींकुलाचया 
कामास सरुुिात झाली नसल्याने सींकुलाचे काम किीपयांत सरुु करण्यात 
येणार आहे, 
(२) तसेच नींदरुर्ार तालकुा िीडा सींकुल उभारणीसाठी आददिासी देिमोगरा 
एज्यकेुिन सोसाय्ी, न्ािद, ता.स्ज.नींदरुर्ार सींस्थचेी जागा सींकुल सशमती 
ि सींस्था याींचयात करार करुन जागा प्राप्त करण्याची सरुु असलेली कायगिाही 
पणूग झाली आहे काय, 
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(३) असल्यास, सािगजतनक र्ाींिकाम विभागामाफग त तयार करण्यात आलेले 
अींदाजपिक ि आराखड ेिीडा सींकुल सशमतीस प्राप्त झाले असनू त्यानसुार 
अततिमण ह्विण्याची कायगिाही केव्हापयांत पणूग होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन नींदरुर्ार तालकुा 
िीडा सींकुलाचे र्ाींिकाम पणूग करण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड.आशशष शलेार : (१) सिे ि.४२६/अ/१-अ या तनयोस्जत जागेिर 
र्ाींिकामासाठी अींदाजपिक ि आराखड ेतयार करण्यात आले असनू ई-तनविदा 
प्रक्रिया सािगजतनक र्ाींिकाम विभागदिारा करण्याची कायगिाही करण्यात येत 
आहे. 
(२) नाही, सदर सींस्थेने जागा उपलब्ि करुन देण्यास नकार ददल्याने जागा 
प्राप्त झालेली नाही. 
(३) तनयोस्जत जागेपकैी ३४० चौ.मी.जागेिर अततिमण आहे ि सदर प्रकरण 
न्यायप्रविष् आहे. 
(४) तालकुा िीडा सींकुल उभारण्यासाठी रुपये ९५.०० लक्ष तनिी उपलब्ि 
करण्यात आलेला आहे. सािगजतनक र्ाींिकाम विभाग, नींदरुर्ारदिारे रुपये 
९१.४१ लक्षचे अींदाजपिक ि आराखड ेतयार करण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद भित नाही. 

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

नालासोपारा (ता.िसई, स्ज.पालघर) येथील शशधापबत्रिाधारिाांना 
धान्याचा पुरिठा जिळच्या शशधािाटप दिुानात होण्यार्ार्त  

  

(७८) * ४८९०८ श्रीमती विदया चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय अन् न 
ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) नालासोपारा (ता.िसई, स्ज.पालघर) येथील शििापबिकािारकाींचया 
शििापबिकाींची सींगणकीकृत नोंदणी केली जात असनू येथील िाढत्या 
लोकसींख्येमळेु शििापबिका िान्य परुिठा दकुाने कमी पडत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, नालासोपारा येथील शििापबिकािारकाींना दरूची मदहला र्चत 
ग्ाची िान्य परुिठ्याची दकुाने देण्यात आली असल्याने त्या 
शििापबिकािारकाींना िान्याचा परुिठा जिळचया दकुानात होण्यार्ार्त ि तो 
ऑनलाईन करून देण्याची मागणी ‘समथगन’ सींस्थेने मा.मींिी, अन्न ि नागरी 
परुिठा ि प्रिान सर्चि, अन्न ि नागरी परुिठा याींचयाकड े लेखी पिादिारे 
ददनाींक १४ डडसेंर्र, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तनिेदनाचया अनरु्ींगाने सदर प्रकरणाची िासनाने 
चौकिी करून शििापबिका लाभार्थयाांना जिळचया शििािा्प दकुानातनू 
िान्याचा परुिठा होण्यार्ार्त तसेच तो ऑनलाईन करून देण्यार्ार्त कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी तनलांगिेर-पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. समथगन सींस्थेकडून ददनाींक १४ डडसेंर्र, २०१८ रोजी लखेी 
पि प्राप्त झाले होत.े 
(३) रास्तभाि दकुानात पाि लाभार्थयाांची र्ायोमेदरक ओळख प्िनू 
शििािस्तचूे वितरण करण्यात येत आहे. Aadhar enabled Public 
Distrubution System (AePDS) प्रणालीमाफग त रास्तभाि दकुानाींना      
e-PoS मिीनिर Portability ची सवुििा उपलब्ि करुन देण्यात आली आहे. 
Portabilty दिारे शििापबिकािारकास कोणत्याही रास्तभाि दकुानातनू िान्य 
घेण्याची सवुििा देण्यात आली आहे. तसेच कोणताही पाि लाभाथी 
अन्निान्यापासनू िींर्चत राहणार नाही, यार्ार्त दक्षता घेण्यार्ार्त सिग 
क्षेबिय कायागलयाींना आदेि देण्यात आले आहेत.  
(४) प्रश्न उद भित नाही. 
 

----------------- 
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स्िस्त धान्य दिुानात धान्य घेण्यासाठी लािण्यात  
आलेल्या ई-पॉस मशीनर्ार्त 

  

(७९) * ४८७४६ श्री.प्रिाश गजशभये : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४१७१२ ला 
ददनाांि ९ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) स्िस्त िान्य दकुानातनू िान्य घेण्यासाठी आणण्यात आलेली ई-पॉस 
मिीन दकुानदार आणण लाभार्थयाांना िासदायक ठरत असनू अपणूग डे् ा 
एण्रीमळेु एकीकड ेग्राहकाींना स्िस्त िान्य शमळण्यात अडचण तनमागण झाली 
आहे तर दसुरीकड े दकुानदाराींनादेखील आर्थगक नकुसान होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने ई-पॉस मिीन आणण्यापिूी सिग लाभार्थयाांची डे् ा 
एण्री केली नसल्याने अनेक लाभार्थयाांची मादहती ई-पॉस मिीनचया 
सॉफ्िेअरमध्ये उपलब्ि नसनू काहीींचे ठसे जुळत नसल्याने त्याचा पररणाम 
प्रत्येक मदहन्याला स्िस्त िान्य घेताना होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, विदभागत एकूण तीस हजार स्िस्त िान्य दकुानदार तसेच 
लाभाथी असनूही स्िस्त िान्य शमळत नसल्यामळेु ग्राहक ि सिग 
दकुानदाराींनी ई-पॉस आणण इतर तनणगयाींिर नाराजी व्यक्त केली आहे, तसेच 
स्िस्त िान्य दकुानदाराींनीदेखील या प्रक्रियेमळेु कशमिन घ्त असल्याची 
तिार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी तनलांगिेर-पाटील : (१) हे खरे नाही. 
 माहे मे, २०१८ पासनू राज्यात सािगजतनक वितरण व्यिस्थेच े
सींगणकीकरण प्रकल्पाींतगगत ई-पॉसदिारे लाभार्थयाांची र्ायोमेदरक ओळख 
प्िनू शििािस्तचुे वितरण करण्यात येत आहे. राज्यातील एकूण ५२,३७५ 
रास्तभाि दकुानाींत सरुळीतपणे िान्याचे वितरण सरुु आहे. ई-पॉसदिारे िान्य 
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वितरणानींतर प्रततस्क्िी्ं ल रुपये १५०/- याप्रमाणे अततररक्त कमीिन 
दकुानदाराींना देण्यात येत आहे. त्यामळेु आर्थगक नकुसानीचा प्रश्न उद भित 
नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 ज्या शििापबिकािारकाींच े आिार शसडीींग झालेले नाही, अिा 
शििापबिकािारकाींचे ई-केिायसी दिारे आिार शसडीींग करुन िान्याचे वितरण 
करण्यात येत आहे. तसेच ठसे जळुत नसलेल्या शििापबिकािारकाींना तनयकु्त 
करण्यात आलले्या रु् नॉशमनीचया Aadhar Authentication चया आिारे 
िान्याचे वितरण करण्यात येत आहे. पाि लाभार्थयाांना ई-पॉसदिारे िान्य 
िा्प करता येणे िक्य नसल्यास ओळख प्िनू manual पध्दतीने िान्य 
देण्याची परिानगी ददली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
 यार्ार्त कोणत्याही स्जल्ह्यात अिा तिारी प्राप्त झाल्या नाहीत. 
कोणताही पाि लाभाथी अन्निान्यापासनू िींर्चत राहणार नाही, यार्ार्त 
दक्षता घेण्याच े आदेि सिग क्षेबिय कायागलयाींना देण्यात आलेले आहेत. 
रास्तभाि दकुानदाराींना ई-पॉसदिारे वितरीत केलले्या िान्यािर प्रततस्क्िी्ं ल 
रुपये १५०/- कमीिन देण्यात येत.े त्यामळेु या प्रक्रियेमळेु कमीिन घ्ले 
नसनू त्यामध्ये िाढ झालेली आहे. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 
(५) प्रश्न उद भित नाही. 

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

गडधचरोली स्जल्हा पररषद, शशक्षण विभागातील उपशशक्षणाधधिारी 
(प्राथ.) याांच्यािर तनलांर्नाची िारिाई िरण्यार्ार्त 

  

(८०) * ४८३४८ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांर्टिर : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आींरे्शििणी कें द्राींतगगत तालकुास्तरीय र्ाल िीडा सम्मेलनात गडर्चरोली 
स्जल्हा पररर्द, शिक्षण विभागातील उपशिक्षणार्िकारी (प्राथ.) याींनी 
व्यासपीठािर शिक्षकाींविरुध्द िादग्रस्त वििान केल्याने सींर्ींर्ित 
उपशिक्षणार्िकारी (प्राथ.) याींचयािर तनलींर्नाची कायगिाही करण्यार्ार्त  
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महाराषर शिक्षक पररर्द गडर्चरोली िाखा याींनी मा.िालेय शिक्षण मींिी ि 
मखु्य कायगकारी अर्िकारी, गडर्चरोली याींना लखेी तनिेदन ददल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर िादग्रस्त उपशिक्षणार्िकारी ि शिक्षकाींचया समस्याींर्ार्त 
लोकप्रतततनिी या नात्याने गडर्चरोली येथे ददनाींक ४ फेब्रिुारी, २०१९ रोजी 
र्ठैक र्ोलािनू सींर्ींर्ित अर्िकाऱ् याींिर कायगिाही करण्याची मागणी करूनही 
कोणतीही कायगिाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सींर्ींर्ित 
उपशिक्षणार्िकारी (प्राथ.) याींचयाविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ?  
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) आयकु्त (शिक्षण), पणेु याींचयाकडून ददनाींक १२/०६/२०१९ रोजी 
िासनास प्रस्ताि सादर करण्यात आला असनू त्यािर आिश्यक ती कायगिाही 
करण्यात येत आहे. 

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

श्रीमती नाथीर्ाई दामोदर ठािरसी मदहला विदयापीठ, मुांर्ई येथील 
िमयचाऱ्याांना थिीत रक्िम अदा िरणेर्ार्त 

  

(८१) * ४८४८६ श्री.आनांद ठािूर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनिेत तटिरे, 
श्री.सततश चव्हाण, श्री.र्ाळाराम पाटील, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप : 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) श्रीमती नाथीर्ाई दामोदर ठाकरसी मदहला विदयापीठ, मुींर्ई (SNDT) 
तसेच विदयापीठाचया सींचशलत महाविदयालयामिील ताींबिक प्रयोगिाळा 
सहाय्यक या सींिगागतील कमगचाऱ्याींना ६ व्या िेतन आयोगानसुार थकीत 
रक्कम (Arrears) १० िर् े इतका कालाििी होऊनही अदा करण्यात आला 
नसल्याचे माहे फेब्रिुारी, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदिगनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरची थकीत रक्कम सींर्ींर्ित कमगचाऱ्याींना अदा 
करण्यार्ार्त सींर्ींर्ित कमगचारी आणण लोकप्रतततनिीींनी मा.राज्यपाल, मा.उचच 
तींि शिक्षण मींिी, मा.उचच तींि शिक्षण राज्यमींिी ि सर्चि, उचच तींि शिक्षण 
विभाग याींना ददनाींक १ ऑक््ोर्र, २०१८ ि १३ मे, २०१९ रोजी िा 
त्यासमुारास लेखी तनिेदन ददले असता यार्ार्त अहिाल सादर करािा अस े
कुलगरुु श्रीमती नाथीर्ाई दामोदर ठाकरसी मदहला विदयापीठ, मुींर्ई याींना 
आदेशित केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तदनसुार कुलसर्चि, श्रीमती नाथीर्ाई दामोदर ठाकरसी 
मदहला विदयापीठ, मुींर्ई याींनी त्याींचे ददनाींक २२ नोव्हेंर्र, २०१८ रोजीचया 
पिान्िये िासनास सादर केलेल्या अहिालात ताींबिक प्रयोगिाळा सहाय्यक या 
पदािर कायगरत असलले्या कमगचाऱ्याींचया पदोन्नती विर्यी ि ६ व्या ितेन 
आयोगातील िेतनाची थकीत रक्कम अदा करण्यार्ार्तचे प्रकरण 
विदयापीठाचया व्यिस्थापन पररर्देचया (मॅनेजमें् काँन्सील) विचारािीन 
असल्याचे कळविण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ताींबिक प्रयोगिाळा 
सहाय्यक पदािरील कमगचाऱ्याींना ६ व्या िेतन आयोगानसुार थकीत रक्कम 
अदा करण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
 विदयापीठाचया सींचशलत महाविदयालयामिील या ताींबिक प्रयोगिाळा 
सहाय्यक या सींिगागत असलेल्या एकूण ७ कमगचाऱ्याींपकैी ६ कमगचाऱ्याींना ६ 
व्या िेतन आयोगाची सींपणूग थकर्ाकी म,े २०१५ ला अदा करण्यात आली 
आहे. १ कमगचारी हे एआयसी्ीई चया तनयमानसुार अहगता िारण करीत 
नसल्यामळेु त्याींना ६ व्या िेतन आयोगाची थकर्ाकी अदा करण्यात आलेली 
नाही.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
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(४) प्रकरणी व्यिस्थापन पररर्देने चौकिी करण्याकरीता बिसदस्य सशमती 
नेमली. सशमतीने सदर कमगचारी हे AICTE चया तनयमानसूार अहगता िारण 
करीत नसल्याचे तनदिगनास आणून ददले. त्यामळेु विदयापीठाने ददनाींक 
२७/०३/२०१९ रोजीचया पिान्िये सींर्ींर्ित उर्ा शमत्तल तींि शिक्षण सींस्थेस 
सींर्ींर्ित कमगचाऱ्याचया प्रमाणपिाची पडताळणी करून अहिाल पाठविण्याचे 
कळविण्यात आले. सदर पडताळणी प्रक्रिया पणूग होताच अहिाल पनु:श्च 
व्यिस्थापन सशमतीचया र्ठैकीत माींडण्यात येईल. व्यिस्थापन सशमतीने 
ददलेल्या आदेिानसुार पढुील कायगिाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद भित नाही. 

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

राज्यातील आददिासी ि नक्षलग्रस्त भागातील शशक्षि-िमयचाऱ्याांना 
एिस्तर िेतनशे्रणीचा लाभ देण्यार्ार्त 

  

(८२) * ४६६८० श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांरे्, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.र्ाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आददिासी ि नक्षलग्रस्त भागात कायगरत खाजगी िाळेतील 
शिक्षक-कमगचाऱ्याींना स्जल्हा पररर्द शिक्षक कमगचाऱ्याींप्रमाणे एकस्तर 
िेतनशे्रणीचा लाभ देणेर्ार्त कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(२) असल्यास, त्यार्ार्त िासनाने केलेल्या कायगिाहीच ेस्िरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) ि (२) िासन तनणगय, िालेय शिक्षण ि िीडा 
विभाग ि. एसएसएन १००७/(१६६/०७)/माशि-२, ददनाींक १४ ऑगस््, २००८ 
चया िासन तनणगयानसुार राज्यातील आददिासी ि नक्षलग्रस्त भागात कायगरत 
खाजगी अनदुातनत िाळेतील केिळ र्दलीपाि कमगचाऱ्याींना सदरचा लाभ देय 
आहे.  
(३) प्रश्न उद भित नाही. 
 

----------------- 
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नागपूर विभागातील इांग्रजी माध्यमाांच्या शाळाांमध्ये  
पाठ्यपुस्तिे खरेदी िरण्याची सक्ती िेल्यार्ार्त 

  
(८३) * ४७५१५ श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू विभागातील अनेक नामाींक्रकत इींग्रजी माध्यमाींचया िाळा 
व्यिस्थापनाकडून पालकाींना िाळेतनूच पाठ्यपसु्तके खरेदी करण्याची सक्ती 
करण्यात येत असल्याचे ददनाींक १० एवप्रल, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास 
तनदिगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यार्ार्तचया अनेक तिारी शिक्षण उपसींचालक, नागपरू 
विभाग, नागपरू ि शिक्षणार्िकारी (प्राथशमक/माध्यशमक) नागपरू याींचयाकड े
देण्यात आल्या असनू शिक्षण विभागाने ददलेल्या सचूनाींचे िाळा व्यिस्थापन 
पालन करीत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन मा.उचच 
न्यायालयाने शिक्षण विभागाला तनदेि देिनूही शिक्षण विभागातफे चौकिी 
करुन तसेच आर्थगक फसिणुकीस प्रततर्ींि घालण्यार्ार्त कायगिाही करुन 
सींर्ींर्िताींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१), (२) ि (३) सदर र्ार् आढळून आली नाही. 
तथावप, यासींदभागत प्राप्त तिारीचया अनरु्ींगाने चौकिी करण्याचे तनदेि 
विभागीय शिक्षण उपसींचालक, नागपरू विभाग, नागपरू याींनी सींर्ींर्िताींना ददले 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 
 

----------------- 
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मुलीांसाठी शासिीय ि स्थातनि स्िराज्य सांस्थेच्या शाळाांमध्ये 
स्िच्छतागहृाची सुविधा उपलब्ध नसल्यार्ार्त 

  

(८४) * ४७३३६ आकिय .अनांत गाडगीळ, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजरूिर, डॉ.सधुीर ताांरे्, 
अॅड.हुस्नर्ान ू खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे, श्री.अतनल भोसल,े 
श्री.र्ाळाराम पाटील, श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल 
सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर, श्री.रामदास 
आांर्टिर, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ’य-ूडायस’चया सन २०१७-१८ चया आकडिेारीनसुार िासकीय ि स्थातनक 
स्िराज्य सींस्थेचया १ ली त े १२ िी पयांतचया १६४७ िाळाींमध्ये मलुीींसाठी 
स्िचछतागहेृ नसल्याने मलुीींची गरैसोय होत असल्याचे ददनाींक ७ एवप्रल, 
२०१९ रोजी िा त्यासमुारास तनदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच अनेक िाळाींमध्ये मलुीींसाठी स्ितींि स्िचछतागहेृ उपलब्ि असनूही 
त्याींचया देखभाल ि दरुुस्तीअभािी स्िचछतागहृाींचा िापर होत नसल्याने 
राज्यातील िासकीय ि स्थातनक स्िराज्य सींस्र्थयाींचया समुारे ६६ हजार ७५० 
िाळाींपकैी ६५ हजार १०३ िाळाींतील मलुीींचया स्िचछतागहृाींचे लेखापररक्षण 
करणार असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदिगनास आल,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासकीय िाळाींमिील मलुीींसाठी स्िचछतागहृाींमध्ये आिश्यक 
सोयी सवुििा उपलब्ि करून देण्यार्ार्तचया सचूना िालेय शिक्षण 
विभागाचया सर्चि आणण समग्र शिक्षा महाराषर शिक्षण पररर्देचया राज्य 
प्रकल्प सींचाशलका िींदना कृषणा याींनी सिग महापाशलकाींचे आयकु्त आणण 
स्जल्हा पररर्देचया मखु्य कायगकारी अर्िकाऱ्याींना ददल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, समग्र शिक्षा अशभयानातनू िाळाींमिील स्िचछतागहृ 
र्ाींिकामासाठी कें द्र िासनाकडून येणारा र्हुताींि तनिी राज्यात महाराषर 
प्राथशमक शिक्षण पररर्देचया माध्यमातनू िाळाींना देण्यात येत असनू सन 
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२०१७-१८ या िकै्षणणक िर्ागत समग्र शिक्षा अशभयानाींतगगत कें द्र िासनाकडून 
एकूण क्रकती तनिी प्राप्त झाला, तसेच राज्यात स्जल्हािार क्रकती तनिी 
देण्यात आला, सदर तनिीींतगगत मलुीींसाठी क्रकती िाळाींमध्ये स्िचछतागहृ 
र्ाींिण्यात आली आहे, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर िाळाींच े
लेखापररक्षण करुन मलुीींचया स्िचछतागहृाींची तनयशमत देखभाल, दरुुस्तीसाठी 
स्ितींि तनिी उपलब्ि करुन आिश्यक त्या सोयी सवुििा परुविण्यासाठी 
कायगिाही करुन मलुीींसाठी स्ितींि स्िचछतागहृ उपलब्ि करुन न देणाऱ् या 
सींर्ींर्ित िाळाींचया अर्िकाऱ् याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय. 
(४) स्िचछतागहृाींसाठी सन २०१७-१८ या िर्ागत समग्र शिक्षा अशभयानाींतगगत 
कें द्र िासनाकडून रुपये ४७.५० लक्ष तनिी प्राप्त झाला असनू त्यामिून 
मलुीींसाठी २५ स्िचछतागहृाींचे र्ाींिकाम करण्यात आले आहे. 
(५) राज्यात ९९% हून अर्िक िाळाींमध्ये मलुीींसाठी स्ितींि स्िचछतागहेृ 
आहेत. तसेच, स्ितींि स्िचछतागहृाींची तनकड लक्षात घेऊन तनिी 
उपलब्ितनेसुार स्जल्हा िावर्गक तनयोजन सशमती, समग्र शिक्षा अशभयान, 
स्जल्हा पररर्द सेस फीं ड, सी.एस.आर. इ. माध्यमातनू स्िचछतागहेृ 
उभारण्याची तजिीज ठेिली आहे. 
 

----------------- 
  
र्ालिाांचा मोफत ि सक्तीच्या शशक्षणाचा अधधिार अधधतनयमाांतगयत 

विदयार्थयाांच्या शुल्िाचा परतािा शैक्षणणि सांस्थाांना देण्यार्ार्त 
  

(८५) * ४७६९५ श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात र्ालकाींचा मोफत ि सक्तीचया शिक्षणाचा अर्िकार अर्ितनयम 
अींतगगत २५ ्क्के मोफत प्रिेशित विदयार्थयाांचया मागील ४ िर्ागतील िलु्काचा 
परतािा काही स्जल्हयाींमिील िकै्षणणक सींस्थाींना करण्यात आलेला नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रततपतूीची रक्कम/तनिी जमा असतानासधु्दा िाशिम 
स्जल्हा पररर्देने एकाही िाळेला सदर परतािा अदा केला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, २५ ्क्के मोफत प्रिेशित जागेिरील िाळा सोडून जाणाऱ् या िा 
गेलेल्या विदयार्थयाांचया जागा ररक्त राहु नये यादृष्ीने अन्य विदयार्थयाांना 
ररक्त जागेिर प्रिेि देण्याचे अर्िकार सींर्ींर्ित मखु्याध्यापकाींना देण्यार्ार्तचे 
िोरण िासनाचया विचारािीन आहे काय, तसेच ऑनलाईन प्रिेिाथी 
विदयार्थयाांचया िलु्काची १०० ्क्के प्रततपतूी/परतािा करण्यार्ार्त िासन 
कायगिाही करणार आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन अमरािती 
विभागातील िाशिम स्जल्ह्यासह ज्या स्जल्ह्यात तनिी उपलब्ि 
असतानासधु्दा िलु्क परतािा करण्यात आला नाही त्यासाठी जर्ार्दार 
असणाऱ् याींिर कारिाई करुन सदर ४ िर्ाांची िलु्काची रक्कम िाळाींना र्ॅंकेचया 
प्रचलीत व्याजासह देण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  

ॲड. आशशष शलेार : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) तनिीची उपलब्िता विचारात घेऊन आिश्यक कायगिाही करण्यात येत 
आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद भित नाही. 
 

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

विदयापीठातील प्राध्यापि ि िमयचाऱ्याांच ेिेतन  
प्रलांबर्त असल्यार्ार्त 

  

(८६) * ४७००४ अॅड.अतनल परर्, डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे : सन्माननीय 
उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िासनाकडून सन १९९५ पासनू विदयापीठाला िेतनापो्ी देण्यात येणारी 
रक्कम ३३८ को्ी ६० लाख १० हजार ५३१ रुपये थकर्ाकी असल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदिगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाकडून िेतनापो्ी शमळणारी रक्कम रोखल्यामळेु 
विदयापीठातील प्राध्यापक ि कमगचारी याींचे ितेन प्रलींबर्त आहेत, 
विदयापीठाला देण्यात येणारी िेतनापो्ीची रक्कम रोखण्या मागची कारणे 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तदनसुार उक्त थक्रकत रक्कम विदयापीठाला देण्यार्ार्त 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद तािड े: (१) ि (२) होय, हे अींित: खरे आहे. 
 विदयापीठाचया प्राध्यापकाचे िेतन अनदुान तनयशमत िासनाकडून 
अदा करण्यात आलेले आहे ि शिक्षकेतर कमगचाऱ्याच े ७५% िेतन अनदुान 
िासनाकडून देण्यात येत असनू २५% िेतन खचग विदयापीठ तनिीतनू 
भागविण्यात येत असल्याने त े प्रलींबर्त नाही. विदयापीठातील शिक्षकेतर 
कमगचाऱ्याींपकैी कोणत े कमगचारी िासनमान्य पदािर कायगरत आहेत आणण 
कोणत े कमगचारी विदयापीठ तनिीतील पदािर कायगरत आहेत यार्ार्त 
विदयापीठस्तरािर स्पष्ता नसल्याने शिक्षकेतर कमगचाऱ्याींना देण्यात येणाऱ्या 
िेतन अनदुानामध्ये २५% कपात करण्याचा तनणगय मा.मींिी स्तरािरील 
ददनाींक ०८/०८/२०१३ चया र्ठैकीत तनणगय घेण्यात आललेा आहे. 
(३) यार्ार्त िासनाने ददनाींक २९/१०/२०१६ रोजीचया पिान्िये कायगर्ल 
ग्ाची स्थापना करण्यात आली होती. सदर कायगर्ल ग्ाचया शिफारिीनसुार 
विदयापीठातील िासनमान्य पदाींिरील कमगचारी ि विदयापीठ तनिीिरील 
कमगचारी याींचया स्ितींि यादया तयार करून त्याप्रमाणे बर् ींद ू नामािली 
अदयाित करून त्या सहाय्यक आयकु्त, कोकण भिन ि सामान्य प्रिासन 
विभाग याींचयाकडून प्रमाणणत करून घेतल्यानींतर सदर कमगचाऱ्याचे िेतन 
तनस्श्चती करण्यात येईल. तदनींतरच सदर िेतनाची थकर्ाकी विदयापीठास 
देण्याची कायगिाही करता येईल. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 

----------------- 
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शालेय शशक्षण विभागाच्या आदेशाप्रमाणे शाळाांच ेसेिि  
सांच सुधाररत िरण्यार्ार्त 

  

(८७) * ४७४२२ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.र्ाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांरे्, श्री.किशोर दराड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िालेय शिक्षण विभागाचया ददनाींक २८ जानेिारी, २०१९ चया िासन 
तनणगयाचया आदेिाने शिक्षकेतर भरती र्ींदी उठिली असनू निीन शिक्षकेतर 
कमगचारी भरण्यासाठी ददनाींक २८ जानेिारी, २०१९ चया िासन आदेिाप्रमाणे 
िाळाींचे सेिक सींच सिुाररत करणे आिश्यक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, निीन शिक्षकेतर कमगचारी भरण्यासाठी ददनाींक २८ जानेिारी, 
२०१९ चया िासन आदेिाप्रमाणे िाळाींचे सेिक सींच सिुाररत करण्यासाठी 
लोकप्रतततनिी याींचयाकडून मागणी केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ददनाींक २८ 
जानेिारी, २०१९ चया िासन आदेिाप्रमाणे सेिक सींच सिुाररत करण्यार्ार्त 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) सींच मान्यता सिुाररत करण्याची कायगिाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 
 ----------------- 
  

महाराष्ट्र राज्य आांतरराष्ट्रीय शशक्षण मांडळाशी सांलग्न र्ालेल्या 
शाळाांतील शशक्षिाांच्या प्रशशक्षणार्ार्त 

  

(८८) * ४८२७६ श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.अतनिेत तटिरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.खिाजा र्ेग, 
श्री.अतनल भोसल े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यात महाराषर राज्य आींतरराषरीय शिक्षण मींडळाची स्थापना करण्यात 
येऊन या मींडळािी सींलग्न झालेल्या िाळाींतील शिक्षकाींचे प्रशिक्षण माहे मे, 
२०१९ पासनू रामभाऊ म्हाळगी प्रर्ोर्िनीत घेण्यात येणार आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक शिक्षकाला रुपये २५ हजार िलु्क 
भरािे लागणार असनू सींर्ींर्ित सींस्थेला क्रकीं िा िाळाींना सींलग्नता िलु्क रुपये 
२० हजार, मलू्याींकन िलु्क रुपये ५० हजार तसेच नतुनीकरणाच े रुपये १० 
हजार दरिर्ी भरािे लागणार असनू या योजनेला राज्यातील र्ऱ्याच िाळाींनी 
नकार ददला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) हे खरे आहे. 
(२) िलु्क भरािे लागणार हे अींित: खरे आहे. तथावप, र्ऱ्याच िाळाींनी िलु्क 
भरण्यास नकार ददला आहे हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद भित नाही. 
 ----------------- 
  
गडधचरोली गोंडिाना विदयापीठाांतगयत गुणिाढीत गैरप्रिार र्ाल्यार्ार्त 

  

(८९) * ४७५३९ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.रामदास आांर्टिर, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) गडर्चरोली गोंडिाना विदयापीठाींतगगत गणुिाढीत गरैप्रकार झाल्याच े
ददनाींक २२ जानेिारी, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास तनदिगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने सदर गणुिाढीत झालेल्या गरैप्रकाराची 
चौकिी करण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिग पदव्यतु्तर अभ्यासिमाच े व्हॅल्यअुर याींनी ददलेले गणु ि 
विदयार्थयाांचया गणुपबिकेिरील गणुाची पडताळणी करण्याकरीता दोन 
प्राध्यापकाींची सशमती गठीत करण्यात आली होती. सदर सशमतीने आपला 
अहिाल सादर केल्यानींतर परीक्षा ि मलू्यमापन मींडळाची र्ठैक घेऊन सदर 
प्रकरणी सखोल चौकिी करण्याकरीता डॉ.एस.एस.कािळे याींचया 
अध्यक्षतखेाली सशमती गठीत करण्यात आली. सदर सशमतीने केलेल्या 
शिफारिीस अनसुरुन मे.प्रोमाकग  सॉफ्िअेर प्रा.शल. कीं पनीचे कमगचारी ि 
स्िुद्नी कशम्ीमिील कमगचाऱ् याींिर पोलीस स््ेिन, गडर्चरोली येथे गनु्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. तसेच मे.प्रोमाकग  सॉफ्िअेर प्रा.शल. या कीं पनीिर 
कोणती दींडात्मक कायगिाही करािी यार्ार्त गठीत करण्यात आलले्या 
सशमतीने केलले्या शिफारिीिरुन सदर कीं पनीिर रुपये ५ लक्ष एिढा दींड 
आकारण्यात येऊन कीं पनीकडून तो िसलू करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद भित नाही. 

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

दटटिाळा (स्ज.ठाणे) येथे मेरेडडयन शाळेिडून पालिाांची  
आधथयि फसिणूि होत असल्यार्ार्त 

  

(९०) * ४७१५२ डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे, अॅड.अतनल परर्, श्री.रवि ांद्र 
फाटि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) द््िाळा (स्ज.ठाणे) येथे ररजन्सी सिगम पररसरात नव्याने सरुू झालेल्या 
सीर्ीएससी र्ोडागची मेरेडडयन िाळा व्यिस्थापनेकडून िाळा व्यिस्थापन, 
प्रिासकीय िलु्काचया नािाखाली रुपये १२ हजार ि प्रिेि अजागपो्ी रुपये 
एक हजार घेत असल्याचे माहे माचग, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदिगनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन िाळेकडून पालकाींची 
होत असलेली आर्थगक फसिणूक थाींर्विण्याकरीता कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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ॲड. आशशष शलेार : (१) ि (२) सदर िाळेर्ार्त शिक्षणार्िकारी 
(माध्यशमक), स्जल्हा परीर्द, ठाणे याींचयाकड ेतिार प्राप्त झाली आहे. सदर 
तिारीचया अनरु्ींगाने चौकिीसाठी प्रिासन अर्िकारी, कल्याण-डोंबर्िली 
महानगरपाशलका ि ग् शिक्षणार्िकारी, पींचायत सशमती याींना तनदेशित केले 
आहे.    
(३) प्रश्न उद भित नाही. 

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

राज्यातील ४० विदयापीठे र्ोगस असल्यार्ार्त 
  

(९१) * ४६६०५ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नर्ान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांरे्, 
आकिय .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ४० विदयापीठे र्ोगस असल्याच े उचच ि तींि शिक्षण 
विभागाचया माहे फेब्रिुारी, २०१९ चया दसुऱ्या आठिडयात तनदिगनास आले 
असनू यार्ार्त िासनाकडून कारिाई होत नसल्यामळेु पणेु येथील िारज,े 
पोलीस ठाणे येथे पणु्याचया मानिी हक्क सींरक्षण सशमतीने तिार केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तदनसुार सींर्ींर्िताींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री.विनोद तािड े: (१) होय, अींित: खरे आहे. 
(२) चौकिी सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद भित नाही.  

 
----------------- 
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षरांगार्ाद येथील शासिीय षषध तनमायण शास्त्र महाविदयालयात 
डी.फामय.च्या अभ्यासक्रमासाठी शशक्षि नसल्यार्ार्त 

  

(९२) * ४६८९८ श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगार्ाद येथील िासकीय और्ि तनमागण िास्ि महाविदयालयात सन 
२०११-१२ मध्ये डॉक््र ऑफ फामगसी (डी.फामग.) हा अभ्यासिम सरुु करण्यात 
आला असनू डी.फामग. या अभ्यासिमाची पदहली तकुडी (रॅ्च) उत्तीणग होऊन 
र्ाहेर पडली असनू त्याींना पदिी प्रमाणपि शमळालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पी.सी.आय. (फामगसी कौस्न्सल ऑफ इींडडया) चया 
नामाींकनानसूार २२ शिक्षकीय पदे आिश्यक असनू िासनाने पदतनशमगतीच 
केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०११-१२ पासनू चाल ु असलेल्या डी.फामग.चया 
विदयार्थयाांना शिकविण्यासाठी शिक्षकाींचया नेमणुका केल्या नाहीत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, डी.फामग.चे शिक्षण घेणाऱ् या ओर्ीसी/एसर्ीसी/व्हीजे/एन्ी चया 
विदयार्थयाांना िकै्षणणक िर्ग २०१४-१५ पासनू िकै्षणणक शिषयितृ्ती र्ींद केली 
असनू िकै्षणणक िर्ग सन २०११-१२ त े सन २०१३-१४ या िकै्षणणक िर्ागची 
शिषयितृ्ती ददली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीचया 
अनरु्ींगाने डी.फामग.चया विदयार्थयाांना शिकविण्यासाठी शिक्षकाींचया तनयकु्त्या ि 
विदयार्थयाांचया प्रलींबर्त शिषयितृ्ती देण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े : (१) होय, हा अभ्यासिम फामग.डी या नािाने ओळखला 
जातो. 
 हा ६ िर्ागचा अभ्यासिम पणूग करुन उत्तीणग झालेल्या पदहल्या 
तकुडीकरीता पदिी प्रमाणपि देण्यासाठीची आिश्यक कायगिाही डॉ.र्ार्ासाहेर् 
आींर्ेडकर मराठिाडा विदयापीठ, औरींगार्ाद याींचमेाफग त सरुू आहे.  
(२) होय. 
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(३) होय. 
(४) नाही.  
(५) िासकीय और्ितनमागणिास्ि महाविदयालय, औरींगार्ाद येथील फामग.डी 
या पदविका अभ्यासिमाकरीता २२ शिक्षकीय आणण २४ शिक्षकेतर 
पदतनशमगतीचा प्रस्ताि िासनास प्राप्त झाला असनू तो िासनाचया विचारािीन 
आहे. दरम्यानचया कालाििीत िासकीय और्ितनमागणिास्ि महाविदयालय, 
औरींगार्ाद या सींस्थेमध्ये फामग.डी या अभ्यासिमाचया विदयार्थयाांना 
शिकविण्यासाठी ताशसका तत्िािर शिक्षकाींची तनयकु्ती करण्यात आली असनू, 
त्याींचेदिारे विदयार्थयाांना शिकविले जात आहे. तसेच िकै्षणणक िर्ग २०११-१२ 
त े२०१३-१४ या कालाििीतील शिषयितृ्ती सींर्ींर्ित पाि विदयार्थयाांना देण्यात 
आलेली आहे. 

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

पालम (स्ज.परभणी) तालुक्यातील विदयाथी शालेय पोषण  
आहारापासून िांधचत रादहल्यार्ार्त 

  

(९३) * ४७२९१ श्री.विप्लि र्ाजोररया : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालम (स्ज.परभणी) तालकु्यातील र्हुताींिी िाळाींमध्ये विदयार्थयाांचया 
पोर्ण आहारासाठी िापरण्यात येणाऱ् या ताींदळाचा तु् िडा तनमागण झाल्यामळेु 
विदयार्थयाांना पोर्ण आहारापासनू िींर्चत राहण्याची िेळ आल्याचे माहे माचग, 
२०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदिगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ताींदळाचा तु् िडा तनमागण होण्याची कारणे काय आहेत,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तदनसुार पालम (स्ज.परभणी) तालकु्यातील विदयार्थयाांना 
पोर्ण आहारासाठी ताींदळु उपलब्ि करुन देण्यासाठी कायगिाही करुन यास 
जर्ार्दार असणाऱ् याींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
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ॲड. आशशष शलेार : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद भित नाही. 
 

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

अिोला स्जल््यातील खारपाणपट्टयातील जलिादहनीच े 
िाम पूणय िरण्यार्ार्त 

  

(९४) * ४७२३० श्री.गोवपकिशन र्ाजोरीया : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला स्जल्ह्यातील खारपाणपट्टयातील खाींर्ोरा प्रादेशिक पाणीपरुिठा 
योजनेंतगगत ६४ गािाींना महान येथील का्ेपणूाग िरणातनू जलिादहनीदिारे 
पाणीपरुिठा करण्यासाठी नदीपािातनू महान त े खाींर्ोराजिळील उन्नई 
र्ींिाऱ् यापयांत महाराषर जीिन प्रार्िकरणामाफग त गेल्यािर्ी सरुु करण्यात 
आलेले १८ क्रकलोमी्र जलिादहनी ्ाकण्याचया योजनेचे काम अपणूग 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदिगनास आल,े हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त जलिादहनी ्ाकण्याचे काम पणूग न झाल्याने ६४ 
गािाींना वपण्याचया पाण्याचा प्रश्न तनमागण झाला असनू काम अपणूग 
राहण्यामागची कारणे काय आहेत,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तदनसुार जलिादहनी ्ाकण्याच ेकाम पणूग करण्यार्ार्त 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.र्र्नराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) पाईपचा िेळेिर परुिठा न होणे ि जलिादहनी मागागतील ितेातील वपके 
यामळेु जलिादहनी ्ाकण्याचे काम पणूग झालेले नाही. 
(३) योजनेचे काम अपणूग राहण्यासींदभागत सविस्तर चौकिी करण्यार्ार्त 
सदस्य सर्चि, महाराषर जीिन प्रार्िकरण याींना ददनाींक १३ जून, २०१९ चया 
पिान्िये सरू्चत केले आहे. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 

----------------- 
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नाांदेड स्जल्हा पररषदेला स्जल्हा पाणांदमुक्त िरण्यासाठी  
तनधी उपलब्ध िरुन देण्यार्ार्त 

  

(९५) * ४७२६७ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नाींदेड स्जल्हा पररर्देला स्जल्हा पाणींदमकु्त करण्यासाठी नव्याने       
५० हजार िौचालयाचे र्ाींिकाम करािे लागणार असल्याचे ददनाींक        
२५ डडसेंर्र, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास तनदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासाठी िासनाकडून तनिी शमळत नसल्यामळेु िौचालयाचया 
कामाला मींजूरी शमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन स्जल्हा पाणींदमकु्त 
करण्यासाठी तनिीची तरतदू करुन नाींदेड स्जल्हा पररर्देला तनिी उपलब्ि 
करुन देण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.र्र्नराि लोणीिर : (१) सन २०१२ चया पायाभतू सिेक्षणानसुार नाींदेड 
स्जल्ह्यात ३१९८५६ ियैस्क्तक िौचालय र्ाींिकामाच ेउदद्दष् होत.े सदर उदद्दष् 
पणूग करण्यात येऊन नाींदेड स्जल्हा ददनाींक २३ माचग, २०१८ रोजी हागणदारी 
मकु्त घोवर्त करण्यात आला आहे. 
 नाींदेड स्जल्ह्यात पायाभतू सिेक्षणातनू सु् लेल्या कु्ूींर्ाींची सींख्या 
४७१६९ आहे. त्यापकैी ११४८९ ियैस्क्तक िौचालय र्ाींिकाम पणूग करण्यात 
आले आहे. उिगरीत ियैस्क्तक िौचालय र्ाींिकामार्ार्त कायगिाही सरुु आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) स्िचछ भारत शमिन (ग्रामीण) अींतगगत कें द्र ि राज्य िासनाकडून 
उपलब्ि तनिी आिश्यकतनेसुार सिग स्जल्ह्याींना वितरीत करण्यात आलेला 
आहे. तनिीची कमतरता नाही.  
(४) प्रश्न उद भित नाही. 
 

----------------- 
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लालानी गॅ्रन्जर, मालाड (पूिय) एम.एल.सुपरमािेटमध्ये  
र्नािट “जेशमनी” तेलाची विक्री होत असल्यार्ार्त 

  

(९६) * ४६८५६ श्री.विलास पोतनीस, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय अन्न ि 
षषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लालानी गॅ्रन्जर, मालाड (पिूग) एम.एल. सपुरमाके्मध्ये र्नाि् “जेशमनी” 
तलेाचया बँ्रडिी साम्य असणाऱ्या भेसळ यकु्त खादय तलेाचया र्नाि् 
वपिव्याींची वििी होत असल्याचे अन्न आणण और्ि प्रिासनाने ददनाींक १८ 
एवप्रल, २०१९ रोजी िा त्यासमुारास ्ाकलेल्या छाप्यात तनदिगनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापिूी माहे मे, २०१७ मध्ये अिा प्रकारे भेसळयकु्त तलेाची 
वििी करणाऱ्या याच कीं पनीिर अन्न ि और्ि प्रिासनाने छापे ्ाकून 
कारिाई केली असतानाही सदरहू कीं पनी पनु्हा र्नाि् तले वििी करताना 
तनदिगनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन भेसळयकु्त जेशमनी 
तले िापरून लोकाींचया जीिाला िोका तनमागण होऊ नये यासाठी र्नाि् 
तलेाची वििी थाींर्विण्यार्ार्त कायगिाही करुन सींर्ींर्ित दोर्ीींिर तसेच तलेाची 
वििी करणाऱ्या सपुर माके्िर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
तसेच भेसळयकु्त तलेाचया क्रकती वपिव्याींची वििी करण्यात आली आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयिुमार रािल : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद भित नाही. 
(३) प्रश्न उद भित नाही. 
(४) प्रश्न उद भित नाही. 
 

----------------- 
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दहांगोली स्जल््यात शासनाने ई-पॉसिरुन धान्य िाटप  
अतनिायय िेल्यार्ार्त 

  

(९७) * ४७१११ श्री.रामराि िडिुत,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली स्जल्ह्यात िासनाने ई-पॉसिरुन िान्य िा्प अतनिायग 
केल्यानींतर दरमहा समुारे १८ हजार स्क्िी्ं ल िान्य कमी झाले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तदनसुार ई-पॉस मिीनिरुन िान्य िा्प करण्याचा 
िासन तनणगयाचा ग्रामीण भागातील लाभार्थयाांना लाभ होत नसल्यामळेु 
पिुीप्रमाणे शििापबिकेिरच िान्य िा्प करण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी तनलांगिेर-पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) राज्यात सािगजतनक वितरण व्यिस्थचेे सींगणकीकरण प्रकल्पाींतगगत 
Aadhar enabled Public Distribution System (AePDS) प्रणालीचा 
िापर करुन ई-पॉसदिारे पाि लाभार्थयाांची र्ायोमेदरक ओळख प्िनू 
शििािस्तुींचे वितरण करण्यात येत आहे. कोणताही पाि लाभाथी 
अन्निान्यापासनू िींर्चत राहणार नाही, यार्ार्त योग्य दक्षता घेण्याचे आदेि 
सिग क्षेबिय कायागलयाींना देण्यात आले आहेत.  
(३) प्रश्न उद भित नाही. 

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

रत्नाधगरी स्जल््यात प्राथशमि शाळाांच्या  
इमारतीांची दरुिस्था र्ाल्यार्ार्त 

  

(९८) * ४७७२८ अॅड.हुस्नर्ान ूखशलफे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रत्नार्गरी स्जल्ह्यात प्राथशमक िाळाींचया इमारतीींची दरुिस्था झाली असनू 
या िाळाींमध्ये समुारे ४१३ निीन िगग खोल्याींची तर १५४१ िगग खोल्याींची 
दरुुस् ती करण्याची गरज असल्याच े ददनाींक ४ फेब्रिुारी, २०१९ रोजी िा 
त्यासमुारास तनदिगनास आले असनू या कामासाठी ५५ को्ी तनिीची गरज 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदरील कामाींसाठी 
तनिीची तरतदू करुन तनिी रत्नार्गरी स्जल्ह्याला उपलब्ि करुन देण्यार्ार्त 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
 
ॲड. आशशष शलेार : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) स्जल्हा िावर्गक योजनेंतगगत सन २०१८-१९ मध्ये १३६ िगगखोल्याींसाठी 
रुपये १७१.०३ लक्ष तनिी उपलब्ि करुन देण्यात आला आहे. तसेच, 
िगगखोल्याींची तनकड ि तनिीचया उपलब्ितनेसुार स्जल्हा िावर्गक योजना, 
समग्र शिक्षा अशभयान, स्जल्हा पररर्द सेस फीं ड ि सी.एस.आर. इत्यादी 
माध्यमाींतनू िगगखोल्या उभारण्याची/परुविण्याची तजिीज ठेिली आहे. 
(३) प्रश्न उद भित नाही. 

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

िोिणातील ऐततहाशसि आणण राष्ट्रीय िास्तूच्या जतन आणण 
सांरक्षणासाठी मानधन देण्यार्ार्त 

  

(९९) * ४८२०८ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय साांस् िृतति िायय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकणातील ऐततहाशसक आणण राषरीय िास्तचूया जतन आणण 
सींरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या सींस्थाींना देण्यात येणारे मानिन प्रलींबर्त 
असल्याच ेमाहे माचग, २०१९ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदिगनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, रत्नार्गरी स्जल्ह्यातील पणूगगड क्रकल्ला, मींडणगड 
तालकु्यातील र्ाणको्, शस ींिुदगुग स्जल्ह्यातील भरतगड, यििींतगड, पालघर 
स्जल्ह्यातील शिरगाींि क्रकल्ला इत्यादी िास्तूींचा यामध्ये समािेि असनू उक्त 
मानिन प्रलींबर्त असल्याने िास्तूींची दरुिस्था झाली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर सींस्थाींना 
प्रलींबर्त असलेले मानिन देण्यार्ार्त कोणती कायगिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींर्ाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 या राज्य सींरक्षक्षत क्रकल्ल्याींचया जतन दरुुस्तीची कामे सरुु असनू 
कामाचया प्रगतीनसुार तनिी उपलब्ि करुन ददला जात आहे.  
(३) ि (४) प्रश्न उद भित नाही. 
 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   स्जतेंद्र भोळे 
मुांर्ई.   सधचि (िाययभार), 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूिग सिग प्रक्रिया महाराषर वििानमींडळ सर्चिालयाचया सींगणक यींिणेिर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: िासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींर्ई. 


