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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, ददनाांि २७ जून, २०१९ / आषाढ ६, 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) अन् न ि षषध प्रशासन मांत्री 
(५) अन् न ि नागरी परुिठा, ग्राहि सांरक्षण मांत्री 
(६) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि यिुि िल्याण मांत्री 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ७९ 
------------------------------------- 

  
खाजगी माध्यशमि शाळेतील शशक्षि ि शशक्षिेतर िमयचाऱयाांना 

सुधारीत आश्िाशसत प्रगती योजना लागू िरण्याबाबत  
  

(१) * ४७४१६ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, 
डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
(१) सातव्या वेतन आयोगामध्ये राज्यातील शासकीय तसेच जिल्हा 
पररषदेतील अधिकारी व कममचारी याींना ददनाींक २ माचम, २०१९ रोिी ववत्त 
ववभागाच्या शासन ननर्मयान्वये सिुाररत सेवाींतगमत आश्वाससत प्रगती योिना 
लाग ूकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, खािगी व्यवस्थापनाच्या शाळेतील सशक्षक व सशक्षकेतर 
कममचाऱयाींना ही सिुाररत सेवाींतगमत आश्वाससत प्रगती योिना लाग ू केलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिुाररत सेवाींतगमत आश्वाससत प्रगती योिना खािगी 
व्यवस्थापनाच्या शाळेतील सशक्षक व सशक्षकेतर कममचारी याींना लाग ू
करण्याबाबत शासनाने कोर्ती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) व (३) राज्यातील मान्यताप्राप्त खािगी अनदुाननत शाळाींमिील 
सशक्षकेतर कममचाऱयाींना सदरची योिना लाग ू करण्यासाठीचा प्रस्ताव 
ववचारािीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याबाबत 
  

(२) * ४७७१८ डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.शरद रणवपस,े अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनिेत तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.खिाजा बेग, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आकिय .अनांत गाडगीळ, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४०७६ ला 
ददनाांि २० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय 
अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मसु्लीम समािाला आरक्षर् देण्याबाबतच्या अनेक वषामपासनूच्या 
मागर्ीच्या अनषुींगाने ददनाींक ९ िुल,ै २०१४ रोिी तत्कालीन शासनाने 
मसु्लीम समािासाठी (ववशषे मागास प्रवगम) नोकऱयाींमध्ये व शकै्षणर्कदृष्या 
५ ्क्के आरक्षर् देण्याबाबतचा ननर्मय घेऊन आरक्षर् लाग ूकरण्याबाबतचा 
सामान्य प्रशासन ववभागाचा अध्यादेश प्रस्थावपत केला होता, हे खरे आहे काय, 



3 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी मा.उच्च न्यायालयात दाखल झालले्या 
याधचकेवर, मजुस्लमाींना शासकीय नोकऱया व शकै्षणर्क सींस्थाींमध्ये ५ ्क्के 
आरक्षर् देण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने अनकूुलता दशमवनू शासनाने आदेश 
ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मसु्लीम समािाच्या सवाांधगर् ववकासासाठी तसेच त्याींना 
शासकीय सेवा, शकै्षणर्क सोयी सवुविा इत्यादीींमध्ये आरक्षर् देण्याच्या 
ददघमकाळापासनू प्रलींबबत असलेल्या प्रश्नाींवर ननर्मय घेण्यात आला नाही 
तसेच, मा.उच्च न्यायालयाने अींतररम आदेशाव्दारे मसु्लीम समािासाठी 
खािगी ववनाअनदुाननत सींस्थाींमिील प्रवेश व शासकीय सेवेतील भरतीसाठी 
ददलेल्या आरक्षर्ाला स्थधगती ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मसु्लीम समािास आरक्षर् िाहीर करावे या न्याय 
मागर्ीसाठी परभर्ी जिल््यातील मसु्लीम व इतर समाि बाींिवानीही त्याींना 
पाठबळ देत ववववि मागामने आींदोलन करून सन २०१८ मध्ये शासनाचे लक्ष 
वेिले होत,े तसेच लाड-पागे ससमतीच्या सशफारशीींची अींमलबिावर्ी 
करण्याच्या दृष्ीकोनातनू शासनाने कोर्ता ननर्मय घेतला आहे, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन मसु्लीम समािास 
आरक्षर् देण्याबाबत तसेच इतर मागण्या मान्य करण्याबाबत कोर्ती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक १४/११/२०१४ रोिी या प्रकरर्ी 
अींतररम ननर्मय ददला आहे. सदर अींतररम आदेशाद्वारे शासकीय व 
अनदुाननत शकै्षणर्क सींस्थेमध्ये प्रवेशासाठी ददलेले आरक्षर् अबाधित 
ठेवण्यात आलेले आहे. परींत ु खािगी ववनाअनदुाननत सींस्थामिील प्रवेश व 
शासकीय सेवेतील भरतीसाठी ददलेल्या आरक्षर्ाला स्थधगती ददली आहे. सदर 
अध्यादेशाचे ददनाींक २३/१२/२०१४ पयांत कायद्यात रुपाींतर न झाल्याने 
अध्यादेश व्यपगत झाला आहे. तथावप, ददनाींक ०९/०७/२०१४ त े ददनाींक 
२३/१२/२०१४ या काळातील शासकीय तसेच अनदुाननत शकै्षणर्क सींस्थाींमिील 
प्रवेश अबाधित ठेवण्यात आलेले आहेत. तसेच ददनाींक ०९/०७/२०१४ त ेददनाींक 
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१४/११/२०१४ या दरम्यानच्या काळातील शासकीय सेवेत झालेल्या ननयकु्त्या 
अबाधित राहर्ार आहेत. सध्या सदर प्रकरर् न्यायप्रववष् आहे. 
(४) परभर्ी जिल्हातील मसु्लीम व इतर समाि बाींिवाींनी आरक्षर् िाहीर 
करण्यासाठी आींदोलन केले हे खरे आहे. तसेच लाड पागे ससमतीच्या 
सशफारशी शासनाच्या ववचारािीन आहेत. 
(५) सद्य:जस्थतीत मसु्लीम आरक्षर् प्रकरर् न्यायप्रववष् आहे व त्यावरील 
असभप्राय इतर दोन मागण्या खालीलप्रमारे् आहेत :-  
१) परभर्ी जिल्हा अल्पसींख्याक जिल्हा असनू मौलाना आझाद 

महामींडळास शासनाने ननिी उपलब्ि करुन द्यावा. मौलाना आझाद 
आधथमक ववकास महामींडळाला सींपरू्म राज्यासाठी भागभाींडवल म्हर्ून 
शासनामाफम त सन २०१७-१८ मध्ये रुपये २५ को्ी व सन २०१८-१९ 
मध्ये रुपये २५ को्ी ननिी ववतरीत करण्यात आलेला आहे. 

२) प्रस्ताववत अल्पसींख्याक सींरक्षर् कायदा लवकरात लवकर लाग ू
करावा. अजस्तत्त्वात असलेले प्रचसलत कायदे हे परेुसे असल्याने या 
स्वरुपाचा कायदा करण्याचे शासनाच्या ववचारािीन नाही. 

(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 
----------------- 

  

शासनाच्या आदेशाच ेउल्लांघन िरणाऱया प्राथशमि ि माध्यशमि  
शाळाांमधील शशक्षणाधधिाऱयाांविरूध्द िारिाई िरण्याबाबत 

  

(३) * ४७५०२ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरिर : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात माहे म,े २०१२ मध्ये प्पडताळर्ी मोदहम राबववण्यात आली 
असनू ही मोदहम सींपल्यानींतर अनतररक्त ठरलेल्या सशक्षकाींचे समायोिन 
होईपयांत अनदुाननत शाळाींमध्ये सशक्षकाींची नवीन ननयकु्ती करू नये असे 
शासन आदेश असताना अनेक प्राथसमक व माध्यसमक शाळाींमध्ये ४०११ 
नवीन सशक्षकाींच्या ननयकु्त्या करण्यात आल्या, या ननयकु्त्याींना अननयसमत 
मान्यता देण्यात आल्या, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अननयसमत मान्यतचेी चौकशी करुन त्या रद्द करण्याचे आदेश 
शासनाने राज्याच्या सशक्षर् आयकु्त व सशक्षर् सींचालकाींना माहे ऑगस््, 
२०१७ मध्ये ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ददलले्या आदेशानसुार केवळ राज्यातील अननयसमत मान्यतचेी 
चौकशी परू्म करण्यात आली व या चौकशीमध्ये एकूर् ४६ प्राथसमक, 
माध्यसमक सशक्षर्ाधिकारी दोषी असल्याचे आढळले असनू त्याींच्याववरुध्द 
कारवाई न करता सशक्षर् आयकु्ताींनी १३ प्राथसमक सशक्षर्ाधिकाऱयाींववरूध्द 
आणर् ३३ माध्यसमक सशक्षर्ाधिकाऱयाींववरूध्द सशस्तभींगाची कारवाई 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकड ेसादर केला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदर प्रस्तावाबाबत 
कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
(४) कायमवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राष्ट्रसांत तुिडोजी महाराज, नागपूर विद्यापीठाांतगयत  
प्राध्यापिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(४) * ४७४१० प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.तनलय नाईि, श्री.रामदास आांबटिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४१४७ ला 
ददनाांि २७ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय 
उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरसींत तकुडोिी महाराि नागपरू ववद्यापीठाींतगमत पदव्यतु्तर 
ववभागामध्ये ननयसमत सशक्षकाींच्या ननयकु्त्या कीं त्रा्ी सशक्षक नेमर्ूक 
करण्याचा अध्यादेश काढण्यात आल्याचे ददनाींक ११ फेब्रवुारी, २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशमनास आले असनू नागपरू ववद्यापीठात सशक्षकाींच्या मींिूर 
पदाच्या ननम्म्याहून अधिक िागा ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पदव्यतु्तर ववभागातील १६७ ररक्त पदाच्या भरतीचा प्रस्ताव 
ववद्यापीठाने शासनाकड े ददनाींक ७ डडसेंबर, २०१८ रोिी सादर केला असनू 
नागपरू ववद्यापीठाींतगमत १४४ प्राध्यापकाींची पदे ररक्त असल्याचे ददनाींक     
२ एवप्रल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशमनास आले असनू ववद्यापीठामध्ये 
३६ ववभागास ३३४ पदाची मींिूरी असताना फक्त १८५ प्राध्यापक कायमरत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राषरसींत तकुडोिी महाराि, ववद्यापीठ अधिनस्त एल.आय.्ी. 
अींतगमत ३४ प्राध्यापकाींच्या ररक्त पदाींना मींिूरी देण्याचे मा.उच्च न्यायालय, 
मुींबई याींचे आदेश नागपरू खींडपीठाने ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन ररक्त पदाच्या 
प्रस्तावास मान्यता देवनू प्राध्यापकाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत कोर्ती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद तािड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 ववद्यापीठाने त्याींच्या स्तरावर पदव्यतु्तर ववभागात कीं त्रा्ी तत्वावर 
पदभरतीबाबत ददनाींक १६/०१/२०१९ अन्वये ननदेश ननगमसमत केले आहेत. 
ववद्यापीठासाठी मींिूर असलेल्या ३३२ सशक्षकीय पदाींपकैी १७० पदे भरलेली 
असनू १६२ पदे ररक्त आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
 ववद्यापीठाने ददनाींक १७/१२/२०१८ अन्वये सादर केलेला प्रस्ताव 
पदभरतीचा नसनू आकृनतबींिाबाबतचा आहे. ददनाींक ०२/०४/२०१९ रोिी 
ववद्यापीठामध्ये कायमरत पदे १७० आहेत. 
(३) व (४) मा.उच्च न्यायालयाच्या नागपरू खींडपीठाने िनदहत याधचका    
क्र. ४३/२०१८ मध्ये ददनाींक २९/०८/२०१८ रोिी ददलेल्या ननर्मयानसुार शासन 
ननर्मय ददनाींक १६/११/२०१८ अन्वये एल.आय.्ी. साठी १७ सशक्षकीय पदे 
भरण्यास मींिूरी देण्यात आलेली आहे. तसेच राज्यातील सवम अकृषी 
ववद्यापीठामिील ररक्त असलेली सशक्षकीय पदे भरण्यास मान्यता देण्याची 
कायमवाही शासनस्तरावर ववचारािीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील प्राथशमि, माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि शाळेतील शशक्षि 
िमयचाऱयाांना अांशदायी तनितृ्तीिेतन योजनेनुसार पाित्या देण्याबाबत 

  

(५) * ४६६५९ श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४६०२ ला 
ददनाांि २७ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्राथसमक, माध्यसमक व उच्च माध्यसमक शाळेतील 
कममचाऱयाींना अींशदायी ननवतृ्तीवेतन योिनेनसुार पावत्या देण्यासाठी क्षेबत्रय 
अधिकाऱयाींना कायमवाही करण्याबाबत सचूना देण्यात आल्या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सचूनेनसुार करण्यात आलेल्या कायमवाहीचे थोडक्यात 
स्वरुप काय आहे, तसेच कममचाऱयाींना पावत्या केव्हापयांत उपलब्ि करुन 
देण्यात येतील, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
   
अॅड. आशशष शलेार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) क्षेबत्रयस्तरावर कायमवाही चाल ूआहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

शालाथय प्रणालीत शशक्षिाांच ेनाि समाविष्ट्ट िरण्याचा  
प्रस्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(६) * ४७७२७ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) शालाथम प्रर्ालीमध्ये नववन सशक्षकाींचे नाव समाववष् करुनही मागील 
दोन-तीन वषामपासनू वेतन प्रलींबबत असल्याचे ददनाींक २२ एवप्रल, २०१९ रोिी 
वा त्यासमुारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच राज्यातील मान्यता प्राप्त सशक्षकाींचे शालाथम प्रर्ालीत नाव 
समाववष् करण्याचे प्रस्ताव सशक्षर् आयकु्त, सशक्षर् सींचालक व सशक्षर् 
उपसींचालक याींच्या कायामलयात प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सशक्षर् आयकु्त व सशक्षर् सींचालक याींच्याकडून अनेकवेळा 
तारखा देऊनही कोर्तीही कायमवाही न झाल्यामळेु अनेक सशक्षक वेतनास पात्र 
असनू देखील वेतनापासनू वींधचत रादहले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मागील चार-पाच वषाांपासनू ननयकु्त केलेले माध्यसमक व 
उच्च माध्यसमक सशक्षक वयैजक्तक मान्यता समळूनही शालाथम प्रर्ालीमध्ये 
नाव समाववष् न झाल्यामळेु ववनावेतन काम करीत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सवम सशक्षकाींच े
शालाथम प्रर्ालीमध्ये नाव समाववष् करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) व (४) शालाथम क्रमाींक समळववण्यास पात्र सशक्षक व सशक्षकेतर कममचारी 
तसेच शालाथम क्रमाींक समळूनही ऑनलाईन वेतन न समळालेले सशक्षक व 
सशक्षकेतर कममचाऱ याींचे थकीत व ननयसमत वेतन ऑफलाईन पध्दतीने अदा 
करण्यास ददनाींक १८/०५/२०१८ रोिीच्या शासन ननर्मयान्वये मान्यता ददलेली 
आहे.  
(५) शालाथम प्रर्ालीत नाव समाववष् करण्याच्या अनषुींगाने शासन ननर्मय 
ददनाींक २०/०३/२०१९ अन्वये सींबींधित ववभागीय सशक्षर् उपसींचालक तसेच 
ववभागीय अध्यक्ष, महाराषर राज्य माध्यसमक व उच्च माध्यसमक ववभागीय 
सशक्षर् मींडळ याींना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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उल्हास नदीतील जलपणी िाढून नागररिाांना शुध्द  
पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 

  

(७) * ४६५४५ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.अतनिेत तटिरे, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि 
िडिुत,े श्री.खिाजा बेग, श्री.अतनल भोसल े: सन्माननीय पयायिरण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उल्हास नदीला (जि.ठारे्) पडलेल्या िलपर्ीच्या ववळख्यामळेु उल्हास 
नदीमिून पार्ीपरुवठा होर्ाऱ या महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळ, स््ेम 
प्राधिकरर्, उल्हासनगर महानगरपासलका आणर् कल्यार्-डोंबबवली 
महानगरपासलका, सेंच्यरुी रेयॉन येथील नागररकाींना वपवळसर, अशधु्द पार्ी 
प्यावे लागत असल्याच ेआयकु्त अच्यतु हींगे याींच्या माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िलपर्ीमळेु नदीचे प्रदषूर् होत असनू पार्ी पातळीही घ्त 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन नदीतील िलपर्ी 
काढून नदी स्वच्छ करुन नागररकाींना शधु्द पाण्याचा परुवठा करण्याबाबत 
कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) उल्हासनगर शहरातील कॅम्प क्र. १, २ व ३ या भागाकरीता पार्ीपरुवठा 
करर्ाऱया महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या शहाड उद् भव 
ववदहरीिवळील उल्हास नदी पात्रातील िलपर्ी व इतर वनस्पती काढण्यात 
येऊन नदीपात्र स्वच्छ करण्यात आले आहे. तसेच सदरहू पार्ी वपण्यास 
योग्य असल्याचा अहवाल जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा, ठारे् याींचा अहवाल 
उपअसभयींता, महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळ, शहाड पार्ीपरुवठा कें द्र, 
उपववभाग, शहाड याींचेकडून उल्हासनगर महानगरपासलकेस प्राप्त झाला आहे. 
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महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळामाफम त ददनाींक ३०/०४/२०१९ रोिी 
केलेल्या पाहर्ीच्या अनषुींगाने अींबरनाथ नगरपररषद, कुळगाव-बदलापरू 
नगरपररषद आणर् उल्हासनगर महानगरपासलका याींना िल कायदा १९७४ 
अन्वये प्रस्ताववत आदेश ददलेले आहेत. तसेच मखु्य कायमकारी अधिकारी, 
जिल्हा पररषद, ठारे् व ग्ववकास अधिकारी, म्हारळ गाींव, ता.कल्यार्, 
जि.ठारे् याींना ददनाींक २५/०२/२०१९ रोिी प्रस्ताववत ननदेश देण्यात आले 
आहेत. 

कल्यार्-डोंबबवली महानगरपासलकेमाफम त उल्हास मोहने बींिारा येथून 
कुिलेल्या िलपर्ी पाण्याला वास येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत 
असल्याने ददनाींक ०६/०६/२०१९ पासनू मनषुयबळाच्या सहाय्याने व ददनाींक 
२/०५/२०१९ पासनू यींत्रसामगु्रीच्या सहाय्याने िलपर्ी काढण्याचे काम सरुु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

रसायनी (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील दहांदसु्थान ऑगयतनि 
 िेशमिल िां पनीमध्ये िायुगळती र्ाल्याबाबत  

  

(८) * ४७६६३ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील, अॅड.तनरांजन डािखरे : 
सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रसायनी (ता.पनवेल, जि.रायगड) येथील पाताळगींगामध्ये असलेल्या 
दहींदसु्थान ऑगमननक केसमकल कीं पनीत इींिन ननसममती करण्याचे काम सरुु 
असनू ददनाींक १२ डडसेंबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास भारत पेरोसलअम 
कॉपोरेशन सलसम्ेड व दहींदसु्थान ऑगमननक केसमकल या दोन्ही कीं पनीत 
ववषारी वाय ु गळती झाल्याने समुारे पाच ककलो मी्रच्या पररसरात प्रचींड 
दगुांिी पसरली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वाय ु गळतीमळेु पररसरातील समुारे ४८ माकड,े       
२८ वानरे, १५ कबतुरे व १०० हून अधिक पक्षयाींचा मतृ्य ू झाला असनू     
२० गावाींतील ग्रामस्थाींनी सभतीने रात्र िागनू काढली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकरर् लपवण्यासाठी कीं पनीच्या व्यवस्थापनाने वन 
ववभागाच्या अधिकाऱयाींना कोर्तीही सचूना न देता आवारातच खड्डा खोदनू 
मतृ पश-ुपक्षयाींची ववल्हेवा् लावण्याचा प्रयत्न केल्याचे ननदशमनास आल्यानींतर 
वन ववभागाने चौकशी करून अधिक मादहतीसाठी माकडाींचा व कबतुराींचा 
ववशषे फॉरेजन्सक लॅबकड ेपाठववला होता, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू फॉरेजन्सक लॅबकडून वन ववभागास प्राप्त झालेल्या 
अहवालात उक्त प्राण्याींच्या व पक्षयाींच्या मतृ्यलूा वाय ु गळती िबाबदार 
असल्याचे स्पष् करण्यात आले असल्याने दहींदसु्थान ऑगमननक केसमकल व 
भारत पेरोसलअम कॉपोरेशन सलसम्ेड कीं पनीवर कारवाई करण्याची मागर्ी 
प्रार्ी समत्राींनी वन ववभागाकड े केले असतानाही वन ववभागाने याप्रकरर्ी 
सींबींधित कीं पनी ववरोिात कोर्तीही कारवाई केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींधित कीं पनी व दोषी अधिकाऱयाींववरुध्द 
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम : (१) व (२) हे खरे आहे. 
 पशवुदै्यकीय अधिकारी, पनवेल व उपवनसींरक्षक असलबाग याींच्या 
अहवालानसुार मौिे पोसरी येथील दहींदसु्थान ऑगमननक केसमकल कीं पनीत 
अचानक वाय ूगळती होवनू त्यामध्ये ३१ माकड ेव १४ कबतुरे मतृ्य ूझाली 
आहेत. 
(३) होय. 
 ददनाींक १७/१२/२०१८ रोिी सदरचे अवशषे सींचालक, न्याय सहाय्यक 
वजै्ञाननक प्रयोग शाळा यशवींत नगर, कलीना, साींताकु्रझ, मुींबई येथे सादर 
करण्यात आले आहे. 
(४) व (५) अींशत: खरे आहे.  
 या वन्यप्राण्याींच्या मतृ्यूचे नेमके कारर् फॉरेजन्सक लॅब व 
पशवुदै्यककय अधिकाऱयाींनी ददलेले नाही. मात्र एच.ओ.सी.एल. कीं पनीचे 
अधिकाऱयाींनी वाय ू गळतीमळेु माकड/ेकबतुरे मतृ्य ू पावल्याच े नमदू केले 
आहे.  



12 

 सदर घ्नेबाबत वन ववभागाने भारतीय वन्यिीव (सींरक्षर्) 
अधिननयम १९७२ कलम ९,३९,५२, व ५८ नसुार प्रथम ररपो म् क्र.१/१८-१९ 
ददनाींक १५/१२/२०१८ अन्वये गनु्हा नोंदववण्यात आला आहे. तसेच औद्योधगक 
सरुक्षा व आरोग्य सींचालनालयामाफम त भोगव्ादाराववरुध्द ख्ला न्यायालयात 
दाखल करण्यात आला आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील विविध गािातील पाणीटांचाई दरू िरण्याबाबत 
  

(९) * ४६७४७ श्री.नरेंद्र दराड े: सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ३५८ पकैी १७८ तालकु्याींमध्ये ५६१४ गावाींमध्ये माहे माचम, 
२०१९ च्या अखेरीस पाण्याची ी्ंचाई ननमामर् झाली असनू गावातील भिूल 
पातळीत १ त े २ मी्रने घ् झाल्याने पाण्याचे स्त्रोत आ्त असल्याच े
भिूल सवेक्षर् व ववकास (िीएसडीए) यींत्ररे्च्या अहवालानसुार ननदशमनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदर गावातील 
पाण्याची ी्ंचाई ननवारण्यासाठी कृती आराखडा तयार करुन त्याची 
अींमलबिावर्ी करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
 भिूल सवेक्षर् आणर् ववकास यींत्रर्ा, परेु् याींच्यामाफम त राज्यात 
ननजश्चत करण्यात आलेल्या ननरीक्षर् ववदहरीींची भिूल पातळी माहे माचम, 
२०१९ अखेर घेण्यात आलेली आहे. 
 मागील पाच वषामच्या सरासरीशी माहे माचम, २०१९ मिील ननरीक्षर् 
ववदहरीींच्या भिूल पातळीची तलुना केली असता, ६८१ ननरीक्षर् ववदहरीींमध्ये 
भिूल पातळीत १ त े२ मी्रने घ् झाल्याच ेआढळून येत.े 
 तसेच सदर ननरीक्षर् ववदहरीींच्या प्रभाव क्षेत्रामध्ये १७५ तालकु्यातील 
५६४० गावाींच्या समावशेाची सींभाव्यता आहे. 
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(२) ग्रामीर् भागातील वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई ननवारर्ाथम सवम जिल््याींच े
ी्ंचाई कृती आराखड े तयार करण्यात आले असनू त्यानसुार वपण्याचे पार्ी 
उपलब्ि करुन देण्यासाठी ववववि उपाययोिना घेण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िरमाळा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील पाणीपुरिठा  
योजना बांद असल्याबाबत 

  

(१०) * ४६८०७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे : 
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) करमाळा (जि.सोलापरू) तालकु्यात सध्या तीव्र पार्ी ी्ंचाई असल्याने काही 
गावात ्ँकरने पार्ीपरुवठा सरुु असनू तालकु्यातील गावाींना पार्ीपरुवठा 
करण्यासाठी ४ प्रादेसशक पार्ीपरुवठा योिना बोरगाींव व ९ गाींवे, िेऊर व २९ 
गाींवे, को्ी व १२ गाींवे कोळगाव ४ गाींवे येथे सरुु आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योिनाींना येर्ारे वीि देयक व त ेभरण्यास नागररकाींची 
नकारात्मकता यामळेु योिना मागील काही ददवसाींपासनू बींद असल्याचे 
ददनाींक ११ एवप्रल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशमनास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, को्यविी रुपये खचम करुन सरुु केलेल्या योिना ननरथमक 
ठरत असल्याने योिना ननयोिन व दरुुस्तीअभावी बींद करण्यात आल्या 
असनू फक्त को्ी पार्ीपरुवठा योिना सध्या सरुु करण्यात आली असनू 
उवमररत योिनाींवर अवलींबनु असलेल्या नागररकाींना पाण्यासाठी भ ी्ंकती 
करावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन पार्ीपरुवठा योिना 
पवुमवत सरुु करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) व (४) हे खरे नाही. 
 िेऊर व २९ गावे प्रादेसशक पार्ीपरुवठा योिना व को्ी व १२ गावे 
प्रादेसशक पार्ीपरुवठा योिना दरुुस्ती करुन कायामजन्वत करण्यात आल्या 
आहेत. बोरगाव व ९ गाींव योिनेचा उद् भव माींगी तलावातील पार्ी सींपल्याने 
योिना कायामजन्वत करता आली नाही. कोळगाींव प्रादेसशक योिनेचा उद् भव 
ससना-कोळेगाींव मध्यम प्रकल्प कोरडा असल्याने पार्ीपरुवठा बींद आहे. 
 सद्य:जस्थतीत गावाींना आवश्यकतनेसुार वव ींिन ववहीर अधिग्रदहत 
करुन पार्ीपरुवठा करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

निी मुांबईतील तळोजा महाराष्ट्र षद्योधगि वििास  
महामांडळातील िारखाने बांद िरण्याबाबत 

  

(११) * ४६५३९ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनिेत तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.खिाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.रवि ांद्र फाटि, अॅड.अतनल परब, श्री.विलास पोतनीस, 
श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४५६७३ ला ददनाांि २७ नोव्हेंबर, 
२०१८ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील तळोिा महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळातील 
रासायननक कारखान्याींमिून ननघर्ाऱ या केसमकलसमध त साींडपाण्यावर प्रकक्रया 
करण्यासाठी दर्में् प्लाण्् उभारण्यात आला असनू कारखान्याींद्वारा 
केसमकलसमध त साींडपार्ी प्रकक्रया न करता कासाडी व घो् नद्याींमध्ये सोडले 
िात असल्यामळेु या पररसरात िल व वाय ु प्रदषूर् वाढल्याने सींबींधित 
कारखाने बींद करण्याचे आदेश राषरीय हरीत लवादाने प्रदषूर् ननयींत्रर् 
मींडळाला माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ददले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) तसेच, महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळ क्षेत्र राज्यात सवामधिक 
प्रदषूर् करर्ारे क्षते्र म्हर्नू मागील वषी राज्य पयामवरर् ववभागाने िाहीर 
केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यापवूी देखील अनेकवेळा उक्त कारखान्याींकडून होर्ाऱया िल 
व वाय ूप्रदषूर्ाबाबत तक्रारी होऊन सधु्दा केवळ दींडात्मक कारवाईव्यनतररक्त 
कोर्तीही कारवाई होत नसल्यामळेु कासाडी व घो् नदी व त्या पररसरातील 
प्रदषूर्ाचा प्रश्न गींभीर झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन राषरीय हरीत 
लवादाने कारखाने बींद करण्याबाबत महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळाला 
ददलेल्या आदेशाबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री.रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळाकडून ददनाींक ०२/०५/२०१९ च्या 
आदेशान्व्ये वररषठ अधिकाऱयाींच्या ननयींत्रर्ाखाली ससमती गठीत केलेली आहे. 
ससमतीमाफम त मोठ्या कारखान्याींची पाहर्ी करण्यात येत े त्यामध्ये दोषी 
कारखान्याींवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

नगरपररषदेच्या माध्यशमि शाळाांमधील शशक्षिाांना िैद्यिीय 
 प्रततपूती योजना लागू िरण्याबाबत 

  

(१२) * ४७६४७ श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.किशोर दराड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३८८२४ ला ददनाांि १६ माचय, २०१८ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभायत 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील इतर सवम शाळाींमिील माध्यसमक सशक्षक व कममचाऱ याींना 
वदै्यकीय प्रनतपतुी योिना लाग ु असनू महानगरपासलका व नगरपासलका 
कायमक्षेत्रामिील खािगी व्यवस्थापनाच्या शाळेतील सशक्षक व सशक्षकेतर 
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कममचारी याींची वदै्यकीय प्रनतपतूी योिना ही ३३ ्क्के महानगरपासलका 
ककीं वा नगरपासलका व ६७ ्क्के शालेय सशक्षर् ववभाग याप्रमारे् अदा केली 
िात े परींत ु नगरपररषदेच्या शाळाींमिील सशक्षकाींसाठी सदरहू योिना लाग ु
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वदै्यकीय देयक प्रनतपतुी योिनेच्या शासन पररपत्रकात 
नगरपररषद माध्यसमक सशक्षक असा उल्लेख नसल्याने त्याींची वदै्यकीय 
प्रनतपतुी देयके नाकारली िातात तसेच महानगरपासलका ककीं वा नगरपासलका 
ही ३३ ्क्के रक्कम देऊ न शकल्याने अनेक कममचाऱयाींचे वदै्यकीय 
प्रनतपतूीची देयके प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन वदै्यकीय प्रनतपतुी 
देयकाींमिील होर्ारा भेदभाव दरु करुन नगरपररषद माध्यसमक सशक्षकाींचा 
समावेश करुन नव्याने पररपत्रक काढण्याबाबत तसेच सदर वदै्यकीय 
प्रनतपतूीची सवम रक्कम शालेय सशक्षर् ववभागातनू अदा करण्याबाबत कोर्ती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) व (२) अींशत: खरे आहे, शासन ननर्मय ददनाींक    
४ िून, १९७३ अन्वये महानगरपासलका/नगरपासलका/नगरपररषद सशक्षर् 
मींडळाच्या अखत्याररतील प्राथसमक शाळाींमिील सशक्षक/सशक्षकेतर कममचाऱयाींना 
वेतन अनदुानाच्या सतू्रानसुार वदै्यकीय खचामची प्रनतपतूी अनजु्ञेय केली िात.े 
सदर शासन ननर्मयामध्ये महानगरपासलका/नगरपासलका/नगरपररषदाींच्या 
माध्यसमक शाळाींमिील सशक्षक/सशक्षकेतर कममचाऱयाींचा समावेश 
नसल्याने त्याींना वदै्यकीय खचामची प्रनतपतूी अनजु्ञेय केली िात नाही. 
(३) व (४) महानगरपासलका/नगरपासलका/नगरपररषद माध्यसमक शाळाींमिील 
सशक्षक/सशक्षकेतर कममचाऱयाींना वदै्यकीय खचामची प्रनतपतूी अनजु्ञेय 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनस्तरावर प्राप्त झालेला असनू त्यासींदभामत ववत्त 
ववभागाचे असभप्राय घेण्यात येत आहेत. 
 

----------------- 
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मराठी भाषेला अशभजात भाषेचा दजाय देण्याबाबत 
 (१३) * ४६५७२ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिय .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४०८६ ला ददनाांि २७ 
नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय मराठी भाषा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने सन २०१२ मध्ये िेषठ सादहजत्यक प्रा.रींगनाथ पठारे याींच्या 
अध्यक्षतखेाली मराठी भाषलेा असभिात भाषचेा दिाम देण्याबाबत सखोल 
सींशोिन व परुावे एकबत्रत करुन असभिात भाषा ससमती स्थापन केली असनू 
सदर ससमतीने सन २०१३ मध्ये आपला अहवाल राज्य शासनास सादर केला 
आहे, तसेच अहवालाचे स्वरुप काय आहे, 
(२) असल्यास, मराठी भाषलेा असभिात भाषचेा दिाम देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
राज्य शासनाने कें द्र शासनाकड ेसमुारे दोन वषाांपवूी सादर केला असनू सदर 
प्रस्तावास कें द्र शासनाची मान्यता समळाली आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदर प्रस्तावास कें द्र 
शासनाची मान्यता समळण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद तािड े : (१), (२) व (३) शासनाने प्रा.रींगनाथ पठारे याींच्या 
अध्यक्षतखेाली िानेवारी, २०१२ ला “असभिात मराठी भाषा ससमती” स्थापन 
केली होती. या ससमतीने प्राचीन सशलालखे, ताम्रप्, ग्रींथ इत्यादी 
दस्तऐविाींचा अभ्यास करून मराठी भाषा ही असभिात भाषचेे ववदहत ननकष 
परू्म करीत असल्याबाबत परुाव्यासह अहवाल शासनास सादर केला आहे. या 
अनषुींगाने ससमतीचा मळू अहवाल व त्याचा इींग्रिी अनवुाद कें द्र शासनास 
नोव्हेंबर, २०१३ रोिी सादर करून मराठी भाषलेा असभिात दिाम देण्याबाबत 
कें द्र शासनास ववनींती करण्यात आली. कें द्र शासनाने सदर अहवाल 
ववचारािीन असल्याचे कळववले आहे. या प्रकरर्ी अींनतम ननर्मय घेण्याबाबत 
शासनाकडून सातत्याने पाठपरुावा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यात प्लाजस्टि वपशव्याांच्या िापरािर बांदी असूनही 
 िापर होत असल्याबाबत 

  

(१४) * ४७३८७ श्री.हररशस ांग राठोड, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.जनादयन चाांदरूिर, आकिय .अनांत गाडगीळ, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.अमररशभाई पटेल, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनिेत तटिरे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात शासनाने सन २०१८ मध्ये प्लाजस््क बींदीचा ननर्मय िाहीर केला 
असताना काही शहरात अिूनही प्लाजस््क वपशव्याींचा वापर ववके्रत े आणर् 
ग्राहकाींकडून होत असल्याचे माहे माचम, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींपरू्म महाराषरात बींदी असलेल्या प्लाजस््कचा चोर्ा व्यापार 
व वापर सरुु असल्यामळेु प्लाजस््क बींदी परू्मपरे् झाली नाही, तसेच मुींबईसह 
राज्यातील बहुताींश भागात गिुरात आणर् दमर् येथून प्लाजस््क वपशव्याींची 
आयात रोखण्यात शासनाला अपयश आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन प्लाजस््कवर 
कायमस्वरुपी बींदी घालण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, तसेच सींपरू्म महाराषरात बींदी घातलेला ककती प्लाजस््क साठा िप्त 
करण्यात आला, ककती आस्थापनाींववरुध्द व व्यक्तीींववरुध्द कारवाई करण्यात 
आली, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम : (१) हे अींशतः खरे आहे. 
(२) हे अींशतः खरे आहे. 
 प्लाजस््क बींदी असलेला माल हा दमन, गिुरात येथनू मुींबई मध्ये 
आर्ला िात असल्यामळेु महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळाच्या अधिकाऱ याींनी 
िडक मोदहम राबवनू दमन, गिुरात येथून येर्ाऱ या बींदी असलेल्या मालाच े
रक पकडले आहेत. सदर मालासाठी महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळाचे  
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सींमतीपत्र तसेच ईपीआर असल्याचे आढळून आले नाही. सदर माल 
डडस्रीब्यशुनसाठी आला असनू बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या मुींबई येथे िमा 
करण्यात आला. सदरील रकवर कारवाई करण्याकरीता तक्रार पोलीस 
स््ेशनमध्ये दाखल केली आहे. 
 तसेच महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळ व स्थाननक स्वराज्य 
सींस्थाींच्या पथकाींनी सींयकु्तपरे् त्याींच्या कायमक्षेत्रात असर्ारी दकुाने, हॉ्ेल्स, 
समठाई व्यापारी, अलींकार/दाग-दाधगने ववके्रत,े भािी ववके्रत,े देवस्थान 
पररसरातील दकुानाींची पाहर्ी करण्यात आली असनू व बींदी असलेला माल 
िप्त करून त्याींच्यावर दींडात्मक कारवाई करण्यात आली.  
(३) उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन प्लाजस््कवर कायमस्वरुपी बींदी 
घालण्याबाबत खालील कारवाई करण्यात येत आहे.  

• महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळाच्या अधिकाऱयाींनी स्थाननक स्वराज्य 
सींस्थाींच्या प्रनतननिीींसमवेत प्लाजस््क बींदीच्या अनषुींगाने केलेल्या 
सींयकु्त कारवाईमध्ये ददनाींक ५ िून, २०१९ पयांत एकूर् ६३६९ 
दकुानाींवर/आस्थापनाींवर कारवाई करण्यात आली असनू एकूर् रुपये 
४,१२,२०,५८८/- एवढा दींड गोळा करण्यात आला आहे. या कारवाई 
दरम्यान िवळपास ८,३६,८७५ ककलो गॅ्रम इतका प्लाजस््क साठा 
िप्त करण्यात आला. 

• तसेच महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळाने दोषी आढळलेल्या एकूर् 
२७३ कारखान्याींना उत्पादन बींदच े आदेश बिावण्यात आले असनू 
एकूर् रुपये ४,२०,०००/- एवढा दींड वसलू करण्यात आला आहे. या 
कारवाई दरम्यान िवळपास २,४१,६७० ककलो गॅ्रम इतका प्लाजस््क 
साठा िप्त करण्यात आला आहे. 

(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
----------------- 

  
राज्यात षद्योधगि क्षेत्रामध्ये िायू ि जल प्रदषूण होत असल्याबाबत 

  

(१५) * ४६६१८ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात औद्योधगक क्षते्रामिील नद्या, नाल,े खाड्याींमध्ये उद्योग 
िींद्याची रसायने सोडल्याने िल व वाय ूप्रदषूर् होत असनू रायगड, ठारे्, 
मुींबई व पालघर या औद्योधगक ववकासाच्या ्प्प्यावरील अग्रदहन 
जिल््याींमध्ये िल प्रदषूर् होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त जिल््याींमिील समुारे १० त े १५ बारमाही वाहर्ाऱया 
नद्या प्रदषुर्ाच्या ववळख्यात असनू याच शहराींमध्ये प्रदषुर्ाचे प्रमार्ही वाढू 
लागले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रदषूर् रोखण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोिनाींवर लक्ष 
ददले िात नसल्यामळेु मानवी िीवनासाठी लागर्ारे पार्ी आणर् हवा हे 
दोन्ही महत्वाचे घ्क प्रदवूषत झाल्यामळेु याचा पररर्ाम मानवी िीवनावर 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन औद्योधगक 
क्षेत्रातील वाय ू व िल प्रदषूर् रोखण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) व (४) महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळामाफम त ननयसमतपरे् औद्योधगक 
क्षेत्र पररसरातील पार्ी व हवा गरु्वत्तचेी तपासर्ी करण्यात येत.े 

महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळामाफम त दोषी आढळर्ाऱया 
कारखान्याींवर िल (प्रदषूर् ननयींत्रर् व ननयमन) कायदा, १९७४ व हवा 
(प्रदषूर् ननयींत्रर् व ननयमन) कायदा, १९८१ तसेच घातक घन कचरा व इतर 
कचरा अधिननयम, २०१६ अींतगमत कारवाई करण्यात येत.े 

महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळामाफम त कारखान्याींचे प्रदषूर् ननहाय 
वगीकरर् करण्यात आले असनू कारखान्याींना ऑनलाईन मॉनन्रीींग ससस््ीम 
लावरे् बींिनकारक करण्यात आलेले आहे. तसेच अनतप्रदवूषत १७ वगीकृत 
ग्ातील कारखान्याींना ऑनलाईन मॉनन्रीींग ससस््ीम लावरे् बींिनकारक 
करण्यात आले आहे. 
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 महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळामाफम त कोर्त्याही कारखान्याला 
नदीमध्ये साींडपार्ी सोडण्यास परवानगी देण्यात येत नाही. 

महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळाकडून माहे एवप्रल, २०१८ त े माचम, 
२०१९ मध्ये १३७ उद्योगाींना उत्पादन बींदचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईतील तात्पुरत्या स्िरुपातील शशक्षि ि शशक्षिेतर  
िमयचाऱयाांना सेिेत िायम िरण्याबाबत 

  

(१६) * ४६५२३ श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सततश चव्हाण, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अतनिेत तटिरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि 
िडिुत,े श्री.खिाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.अतनल भोसल,े 
श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.िजाहत 
शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम, श्री.आनांदराि पाटील, 
आकिय .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत ददनाींक २ मे, २०१२ नींतरच्या वाढीव पदे व ररक्त पदाींवरील 
ननयकु्त सशक्षक आणर् सशक्षकेतर कममचाऱयाींना कायम करण्याची सशफारस 
सशक्षर् आयकु्ताींनी सशक्षर् सधचवाींकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सशफारशीींवर ननर्मय झाला नसतानाही मुींबईतील ३५० 
सशक्षक व सशक्षकेतर कममचाऱयाींना सशक्षर् ननरीक्षक कायामलयामाफम त सेवा 
समाप्तीच्या नो्ीसा ददनाींक ३० माचम, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास 
पाठववण्यात आल्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सशक्षकाींबाबत एका सामाजिक सींस्थेने सशक्षर् 
आयकु्ताींकड े सशक्षकाींच्या ननयकु्त्या शासन ननर्मयाप्रमारे् करण्यात आल्या 
असनू त्याींच्या सेवा समाप्त करण्यात येऊ नये, अशी मागर्ी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन मुींबईतील समुारे 
३५० सशक्षकाींवर बेरोिगारीची वेळ आली असल्याने सशक्षर् आयकु्ताींच्या 
सशफारशीींवर ननर्मय घेवनू या सशक्षक व सशक्षकेतर कममचाऱयाींना सेवेत कायम 
करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच, सदर सशक्षक व सशक्षकेतर कममचाऱयाींच्या सेवा अचानक समाप्त 
करण्याची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) सशक्षर् आयकु्तालयाकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव तपासण्यात येत आहे. 
(५) अनशुषेाचे पालन न कररे्, भरती प्रकक्रयेत ववदहत कायमपध्दतीचा अवलींब 
न कररे् इ. कारर्ाींमळेु सदर मान्यता रद्द करण्यात आल्या आहेत. 
 ----------------- 
  

अांबार्री (नागपूर) तलािातील प्रदवूषत पाण्यामुळे  
मासे मतृ्यूमुखी पडल्याबाबत 

  

(१७) * ४७८५२ श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शहरातील अींबाझरी तलावात उद्योगातील रासायननक पार्ी व 
नागरी वस्त्याींमिील साींडपार्ी समसळत असल्यामळेु हिारो मासे मतृ्यमूखुी 
पडल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई उच्च न्यायालयाच्या नागपरू खींडपीठाने सदर घ्नेची 
गींभीर दखल घेऊन या सींदभामत स्वतःच िनदहत याधचका दाखल करुन घेतली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन रासायननक पार्ी व 
नागरी वस्त्याींमिील साींडपार्ी रोखण्याकरीता कोर्ती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 



23 

श्री.रामदास िदम : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अींबाझरी तलावाचे ककनाऱ यािवळ व तलावाच्या पजश्चम ददशलेा 
एमआयडीसी दहींगर्ा िलशधु्दीकरर् कें द्राच्या लगत काही प्रमार्ात मतृ मासे 
आढळून आले.  
 वाडी नगरपररषदेच्या हद्दीतनू घरगतुी साींडपार्ी नदयाद्वारे अींबाझरी 
तलावात समसळत असल्याचे महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळाने 
नगरपररषदेच्या ननदशमनास आर्ले असता नगरपररषदेने प्रस्ताववत ९.० व २.० 
द.ल.सल. घरगतुी साींडपार्ी प्रकक्रया कें द्र उभारण्यात येर्ार असल्याचे कळववल े
आहे. तथावप, नगरपररषदेने घरगतुी साींडपार्ी प्रकक्रया सयींत्रर्ा बसववली 
नसल्याने िल (प्र. व प्र.नन.) कायदा १९७४ अींतगमत ख्ला (क्र. ५७१६/२०१६) 
दाखल केलेले असनू प्रकरर् न्यायप्रववष् आहे. 
 महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळाकडून औदयोधगक वसाहतीतील 
नद्याींच्या पररसरातील उद्योगाींची पाहर्ी केली असता साींडपार्ी नाल्याींमध्ये 
िात असल्याचे आढळून आले नाही. तथावप, खबरदारीचा उपाय म्हर्ून 
दहींगर्ा औदयोधगक वसाहतीतील ४८ िल प्रदषूर्कारी उद्योगाींना औदयोधगक 
साींडपाण्यावर प्रकक्रया करुन त्याींची शास्त्रोक्त पध्दतीने ववल्हेवा् 
लावण्याकरीता ददनाींक १६/०५/२०१९ रोिी समि पत्र देण्यात आले आहे. 
तसेच अींबाझरी तलावाच्या िलग्रहर् (catchment) पररसरात असलेल्या २३ 
िलप्रदषूर्कारी उद्योगाींना ददनाींक ०६/०६/२०१९ रोिी काररे् दाखवा नो्ीस 
बिावण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

विल्सन महाविद्यालय, मुांबई येथील शशक्षिेतर िमयचाऱयाांना 
 िायम िरण्याबाबत 

  

(१८) * ४७०९२ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 



24 

(१) ववल्सन महाववद्यालय, मुींबई येथील सशक्षकेतराींनी ८ त े १५ वष े सेवा 
केल्यानींतरही या कममचाऱ याींना कायम करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची काररे् व वस्तजुस्थती काय आहे ? 
 
श्री.विनोद तािड े: (१) होय, खरे आहे. 
(२) ववल्सन महाववद्यालयाच्या कायम ववनाअनदुाननत/स्वयींअथमसहाजय्यत 
ववभागाकड ेतात्परुत्या स्वरूपात काम करर्ारे काही कममचाऱी आहेत. यापकैी 
काही कममचाऱयाींनी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे याधचका दाखल केली असनू 
प्रकरर् न्यायप्रववष् आहे. हे महाववद्यालयाच्या कायम ववनाअनदुाननत 
तत्वावर कायमरत कममचारी असल्याने त्याींच्या सेवा कायम करण्याचा प्रश्न 
शासनाशी ननगडीत नाही. 

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

मुांबई शहरातील दधू भेसळ रोखण्याबाबत 
  

(१९) * ४७०४५ अॅड.अतनल परब, श्री.सजुजतशसांह ठािूर : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ४५९८३ ला ददनाांि २० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या 
सांदभायत सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील   काय :- 
(१) मुींबई शहरात ववतरर्ाच्या पातळीवर दिू भेसळ अधिक प्रमार्ात होत 
असनू माहे एवप्रल, २०१८ पासनू आतापयांत अन्न व औषि प्रशासनाने 
मुींबईत दिू भेसळीची सात प्रकररे् ननदशमनास आर्ून सतराश ेसल्र दिुाचा 
साठा िप्त केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भेसळयकु्त दिुामळेु अनेक गींभीर आिार होत असल्याने दिू 
भेसळ अिामीनपात्र गनु्हा ठरववण्यासींदभामतील प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन 
असनू यासींदभामत ननर्मय घेण्यात आला आहे काय, ननर्मयाचे स्वरुप काय 
आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन दिू भेसळ 
रोखण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.जयिुमार रािल : (१) हे अींशत: खरे आहे. अन्न व औषि प्रशासनाच्या 
मुींबई ववभागाकडून सन २०१८-२०१९ या वषामत दिू भेसळीच्या एकूर् ०८ 
प्रकरर्ात िाडी ्ाकून २२१८.५१ सल्र दिुाचा साठा िप्त करुन नष् केला 
आहे. 
(२) दिु भेसळ सींदभामतील गनु्हा दखलपात्र व अिामीनपात्र गनु्हा 
ठरववण्यासींदभामतील भारतीय दींड वविान कलम २७२ व २७३ मध्ये सिुारर्ा 
वविेयक महाराषर वविानमींडळाच्या सन २०१८ च्या दहवाळी अधिवेशनात 
दोन्ही सभागहृात पारीत करण्यात आले असनू वविेयक मा.राषरपती 
महोदयाींच्या मान्यतसेाठी कें द्र शासनास पाठववण्यात आले आहे. 
(३) उपरोक्त ८ प्रकरर्ाींमध्ये दिुाचे २६ नमनेु ववश्लेषर्ासाठी घेण्यात आले 
असनू प्राप्त झालेल्या १५ अप्रमाणर्त नमनु्याींपकैी ०८ तडिोड प्रकरर्ात 
रुपये ८०,०००/- दींड वसलू करण्यात आला असनू उवमरीत ०७ प्रकरर्ी न्याय 
ननर्मय ख्ले दाखल करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात शसमेंट बॅगच ेदर िाढल्याबाबत 
  

(२०) * ४७५४१ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि 
सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ससमें् बॅगच े भाव एवप्रल मदहन् यात प्रनत बॅग ३२० त े ३५० 
दरम्यान झाल्याने शासकीय बाींिकामे तसेच सामान्य व गरीबाींना बाींिकामास 
फ्का बसण्याची जस्थती ननमामर् झाली असल्याचे ददनाींक २६ एवप्रल, २०१९ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार सदर ससमें् दर कमी करण्यासाठी कोर्ती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१), (२) व (३) कें द्र शासनाने ददनाींक 
०१/०३/१९८९ पासनू ससमें् ननयींत्रर् आदेश, १९६७ मिून ससमें्चे उत्पादन, 
ककीं मत व ववतरर् यावरील ननबांि काढून ्ाकले आहेत. महाराषर ससमें् 
(अनजु्ञप्ती व ननयींत्रर्) आदेश, १९७३ ददनाींक ३०/१०/१९९० च्या 
अधिसचूनेद्वारे रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामळेु सद्य:जस्थतीत ससमें्च्या 
ककींमतीवर राज्य शासनाच ेननयींत्रर् नाही. 

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

हडपसर (जज.पुणे) येथील अ ॅमनोरा स्िूलच्या व्यिस्थापि ि 
मुखयाध्यापिािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(२१) * ४७३९८ श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हडपसर (जि.परेु्) येथील अ ॅमनोरा स्कूलने ववद्यार्थयाांनी शाळेचे शलु्क 
भरले नाही म्हर्ून २०० पेक्षा िास्त ववद्यार्थयाांचे शाळा सोडल्याचे दाखल े
(एल.सी.) पालकाींना पोस््ाने पाठववल्याच े माहे माचम, २०१९ च्या शवे्च्या 
आठवड्यात ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शलु्कवाढ करताींना ननयमानसुार शाळेने पालक-सशक्षक सींघाची 
मान्यता न घेता बेकायदा शलु्कवाढ केल्यामळेु पालकाींनी शलु्क भरण्यास 
नकार ददल्याने शाळेने उक्त कारवाई केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सींबींधित मनमानी 
शलु्कवाढ करर्ाऱ या व २०० पके्षा िास्त ववद्यार्थयाांना शाळा सोडल्याचा 
दाखला देर्ाऱ या अ ॅमनोरा स्कूलच्या व्यवस्थापक व मखु्याध्यापकावर कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर शलु्कवाढ मान्य नसलेल्या काही पालकाींनी शलु्क भरलेले नाही. 
अशा पालकाींच्या ववद्यार्थयाांचे शाळा सोडल्याचे दाखल ेशाळेने ददले आहेत. 
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(३) महाराषर शकै्षणर्क सींस्था (शलु्क ववननयमन) अधिननयम, २०११ नसुार 
उधचत कायमवाही करण्याचे प्रायोजित आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

नेरूर समतानगर (ता.िुडाळ, जज.शसांधदुगुय) येथील प्रलांबबत नळ 
पाणीपुरिठा योजनेबाबत 

  

(२२) * ४७४९८ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नेरुर समतानगर (ता.कुडाळ, जि.सस ींिुदगुम) येथील मागासवगीय 
वस्तीमिील वपण्याच्या पाण्याची समस्या सोडववण्यासाठी सन २०१४-२०१५ 
मध्ये नळ पार्ीपरुवठा योिना मींिूर करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू नळ पार्ीपरुवठा योिनेचे काम मागील २ वषामपासनू 
प्रलींबबत असनू ग्रामस्थाींनी सातत्याने सींघषम केल्याने स्थाननक जिल्हा पररषद 
सदस्य  ी.रर्जित देसाई याींनी कामाचा पाठपरुावा करुनही काम परू्म न 
झाल्याने तथेील ग्रामस्थाींनी ददनाींक ३ मे, २०१८ रोिी उपोषर्ाची नो्ीस 
ददल्यानींतर ग्ववकास अधिकारी, कुडाळ याींनी आश्वासन ददल्याने उपोषर् 
मागे घेण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू घ्नेनींतर काहीच कारवाई न झाल्याने तसेच ग्रामस्थ 
नळ योिनेपासनू वींधचत रादहल्याने समता नगरमिील मागासवगीय रदहवाशी 
नेरूर देऊवाडा ग्रामपींचायती समोर सींपरू्म कु्ुींबासह ददनाींक १९ डडसेंबर, २०१८ 
रोिी उपोषर्ास बसले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदरहु नळ 
पार्ीपरुवठा योिनेचे प्रलींबबत असलेले काम ववनाववलींब कायामजन्वत 
करण्याच्यादृष्ीने कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) हे खरे आहे. 
(४) नेरुर समतानगर नळ पार्ीपरुवठा योिनेच्या कामाचा कायामदेश ददनाींक 
२८/०४/२०१५ रोिी देण्यात आला होता. योिनेच्या साठवर् ्ाकीकरीता RCC 
FRAME STRUCTURE चे काम परू्म करण्यात आले आहे. सदर 
योिनेसाठी प्रस्ताववत करण्यात आलेल्या अजस्तत्वातील ववदहरीवरुन योिना 
राबववण्यास  ी.अशोक सखाराम नेरुरकर व अन्य ग्रामस्थ या ग्ाची मागर्ी 
आहे. तथावप,  ी.अननल महादेव नेरुरकर व अन्य ग्रामस्थ या ग्ाचा 
प्रस्ताववत ववदहरीवरुन योिना करण्यास प्रखर ववरोि आहे. 
 सदर वाद सम्ववण्यासाठी अनतररक्त मखु्य कायमकारी अधिकारी याींनी 
ददनाींक ३१ मे, २०१७ रोिी तसेच तत्कालीन जिल्हा पररषदेच्या मा.अध्यक्षा 
याींनी ददनाींक १७ मे, २०१८ व ददनाींक ३१ मे, २०१८ रोिी ग्रामपींचायतीस भे्  
देवनू ग्रामस्थाींमिील वाद सम्ववण्याचा प्रयत्न केला. मात्र याबाबत दोन्ही 
ग्ाींमध्ये एकवाक्यता होऊ शकली नाही. यामळेु सदर योिनेचे काम 
अद्यापही प्रलींबबत आहे. 
 सद्य:जस्थतीत समतानगर येथे तीन ववदहरी असनू त्याद्वारे तथेील 
ग्रामस्थाींना वपण्याच्या पाण्याची सवुविा उपलब्ि आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील अल्पसांखयाांि समाजािरीता स्ितांत्र  
सांचालनालयाची स्थापना िरण्याबाबत 

  

(२३) * ४६७९० श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर : सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील अल्पसींख्याींक समािाकरीता स्वतींत्र सींचालनालयाची स्थापना 
करण्याची बाब शासनाच्या ववचारािीन असनू माहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०१८ 
पयांत परू्म करण्यात येईल असे आश्वासन मा.राज्यमींत्री, अल्पसींख्याींक याींनी 
ददनाींक १८ िुल,ै २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सींचालनालयाचे मखु्यालय कोर्त्या दठकार्ी करण्यात येर्ार 
आहे, त्याकरीता लागर्ाऱया कममचाऱयाींची पदे भरती करण्यात आली आहे 
काय, तसेच हे सींचालनालय प्रत्यक्षात केव्हापासनू सरुु करण्यात येर्ार   
आहे ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) राज्यात स्वतींत्र अल्पसींख्याींक सींचालनालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव 
ववचाराधिन आहे.  
 मान्यता प्राप्त होताच पढुील आवश्यक ती कायमवाही त्वरेने परू्म 
करण्याची तिवीि ठेवली आहे. 
 

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

ठाणे येथे जिाहर विद्यालय सुरू िरण्याबाबत 
  

(२४) * ४७९२२ अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठारे् जिल््याच्या ववभािनानींतर अजस्तत्वात आलेले िवाहर नवोदय 
ववद्यालय, पालघर जिल््यामध्ये समाववष् झाल्याने ठारे् येथे िवाहर 
ववद्यालय सरुू करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठारे् जिल््यातील शहापरू येथे सदर महाववद्यालयासाठी 
िागा ननजश्चती झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन ठारे् येथ े सदर 
महाववद्यालय सरुू करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) हे खरे आहे.  
(२) व (३) याबाबत जिल्हाधिकारी, ठारे् याींच्याकडून कायमवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 
 ----------------- 
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आिापूर, मरेगाांि (ता.मुल, जज.चांद्रपूर) येथील गे्रटा  
िां पनीिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(२५) * ४७११८ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आकापरू, मरेगाींव (ता.मलु, जि.चींद्रपरू) येथील महाराषर औद्योधगक 
ववकास महामींडळ पररसरातील गे्र्ा कीं पनीमळेु घराींवर िूळ तसेच तलावातील 
पार्ी दवूषत होत असल्याने नागरीकाींच्या आरोग्यास िोका ननमामर् होत 
असल्याचे ददनाींक १८ एवप्रल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशमनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी ग्रामपींचायत, सरपींच व गावकऱ याींनी प्रदषूर् 
मींडळाकड े लेखी तक्रार करुनही कोर्तीच कायमवाही झाली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सदर कीं पनीवर कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री.रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 म.प्र.नन. मींडळास मे.गे्र्ा कीं पनीमळेु आकापरू व मरेगाींव येथील 
घराींवर िूळ तसेच तलावातील पार्ी दवूषत होत असल्याबाबत ग्रामपींचायत, 
सरपींच व गावकऱयाींकडून कोर्त्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झालेली नाही.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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परभणी जजल््यातील पाणीटांचाई दरू िरण्याबाबत 
  

(२६) * ४७२९२ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभर्ी जिल््यातील ८ तालकु्यातील ५७ गावाींना पार्ीपरुवठा 
करण्यासाठी नळ पार्ीपरुवठा योिना राबववण्यात आली असली तरी भिुल 
पातळीत घ् झाल्याने त्याचा पररर्ाम १ लाख १० हिार ९३८ ग्रामस्थाींवर 
होत असल्याचे माहे माचम, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल््यातील सेल ूतालकु्यातील १२, मानवत १३, पालम १३, 
पाथरी ७, जिींतरू १०, गींगाखेड २, सोनपठे ३, परभर्ी १ अशा एकूर् ५७ 
गावात पाण्याची समस्या ननमामर् झाल्याने नळ पार्ीपरुवठा योिना दरुुस्ती 
करण्यासाठी जिल्हा पररषदेच्या ग्रामीर् पार्ीपरुवठा ववभागाकडून कामे हाती 
घेण्यात येर्ार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, परभर्ी जिल््यातील पार्ी ी्ंचाई दरू करण्याकरीता 
शासनामाफम त कोर्त्या योिना राबववण्यात येर्ार आहेत, त्याचे सवमसािारर् 
स्वरुप काय आहे ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) होय, खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) परभर्ी जिल््यातील ९ तालकु्यातील ७९ गावाींना पार्ीपरुवठा 
करण्याकरीता नळ योिनाींना ववशषे दरुुस्ती व १९ गावाींच्या तात्परुती नळ 
योिनाींना माहे माचम, २०१९ दरम्यान मान्यता देण्यात आली आहे. 
 परभर्ी जिल््यामध्ये कायम पार्ी ी्ंचाई दरु करण्याकरीता राषरीय 
ग्रामीर् पेयिल कायमक्रमाींतगमत २०१९-२० चा आराखडा मींिूर असनू त्या 
अींतगमत १२६ गावे व १८ वाड्यासाठी रुपये ७९६३.६६ लक्ष इतक्या रक्कमचेी 
तरतदु करण्यात आली असनू त्यानसुार पढुील कामे हाती घेण्याची कायमवाही 
सरुु आहे. 
 

----------------- 
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अिोला जजल््यात खराब गहू लाभार्थयाांना वितरीत िेल्याबाबत 
  

(२७) * ४७२३५ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अकोला जिल््यात कें द्रीय वखार महामींडळाच्या गोदामातील मध्य 
प्रदेशातनू आर्लेला पाण्याने सभिलेला, खापरा कीडग्रस्त, प्रमार्ापके्षा अधिक 
आद्रता असलेला खराब गहू गरीब लाभार्थयाांना ववतरीत केल्याचा प्रकार माहे 
एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान घडल्याच ेननदशमनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच पातरू, बाळापरू तालकु्याच्या गोदामात प्राप्त पोत्याींमध्ये काही 
गव्हाची पोती खराब असल्याचे ननदशमनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सदर प्रकरर्ी सींबींधित दोषीींववरुध्द कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) पातरू व बाळापरू येथील गोदामात प्राप्त गव्हाचे नमनेु कननषठ वजै्ञाननक, 
जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा, अमरावती याींच्याकड ेतपासर्ीसाठी पाठववण्यात 
आले होत.े त्याींच्या अहवालानसुार बाळापरू येथील गहू योग्य असल्याने सदर 
गव्हाचे वा्प करण्यात आले आहे. तसेच, पातरू येथ ेप्राप्त झालेला १ पोत े
गहू अत्यींत ननकृष् दिामचा असल्याने कें द्रीय वखार महामींडळ, अकोला 
याींच्याकड ेपरत करण्याबाबत गोदामपाल, पातरू याींना ननदेश देण्यात आले. 
 जिल्हाधिकारी, अकोला याींची व्यवस्थापक, कें द्रीय वखार महामींडळ, 
अकोला याींच्याबरोबर ददनाींक ५ एवप्रल, २०१९ रोिी बठैक झाली. त्या 
बठैकीच्या अनषुींगाने गोदामातनू प्रत्येक गोर्ीची सींयकु्त तपासर्ी करण्यात 
येऊन, FAQ दिामचा गहू परुवठा करण्यात येईल असे व्यवस्थापक, कें द्रीय 
वखार महामींडळ, अकोला याींना कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यात शशक्षिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(२८) * ४७१९५ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आकिय .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद 
ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.खिाजा बेग, श्री.अतनल 
भोसल े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) राज्यात प्राथसमक, माध्यसमक व उच्च माध्यसमक सशक्षकाींच्या १०,००१ 
इतक्या िागा भरल्या िातील असे आश्वासन मा.मखु्यमींत्री तसेच मा.शालेय 
सशक्षर् मींत्री याींनी पववत्र वेब पो म्लवर माहे माचम, २०१९ च्या पदहल्या 
आठवड्यात केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पववत्र पो म्लच्या माध्यमातनू माहे िून, २०१९ अखेर ककती 
िागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत व कोर्कोर्त्या सींवगामसाठी तसचे उक्त 
िागाींसाठी आतापयांत ककती अिम प्राप्त झालेले आहेत व त्यापकैी ककती 
सशक्षकाींच्या िागा भरण्यात आलेल्या आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) पववत्र पो म्ल प्रर्ालीनसुार सशक्षक भरतीबाबत प्रकक्रया सरुु करण्यात 
आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नाांदेड जजल््यातील सांयुक्त पाणीपुरिठा योजनेच े 
िाम सुरु िरण्याबाबत 

  

(२९) * ४७२७८ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) नाींदेड जिल््यातील उस्माननगर-सशराढोर्, भतु्याची वाडी, ताींडा येथील 
सींयकु्त पार्ीपरुवठा योिनेचे काम प्रशासनाच्या दलुमक्षामळेु गेली दोन 
वषामपासनू सींथगतीने सरुु असल्याने येथील नागररकाींना पार्ी ी्ंचाईमळेु 
पाण्यासाठी भ्कीं ती करावी लागत असल्याचे ददनाींक ११ िानेवारी, २०१९ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पार्ी ी्ंचाईमळेु येथील ग्रामस्थाींनी आमरर् उपोषर्ाींचा इशारा 
ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सींयकु्त पार्ीपरुवठा 
योिनेचे काम परू्म करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) नाही. 
(२) होय. 
 उस्माननगर ग्रामस्थाींनी ददनाींक १८/१/२०१९ च्या पत्रानसुार ददलेल्या 
उपोषर्ाच्या इशाऱयाच्या अनषुींगाने कायमकारी असभयींता, नाींदेड याींच्याशी चचाम 
करुन उपोषर्ापासनू परावतृ्त करण्यात आले. 
(३) सींयकु्त पार्ीपरुवठा योिनेचे काम हे वन खात्याकडून िमीन 
हस्ताींतरर्ाची कायमवाही कररे् आवश्यक होत े त े परू्म झाल्यावर कामाींना 
सरुुवात करण्यात आली. 
 त्यानींतर ववद्यतु परुवठा समळववण्यासाठी जिल्हाधिकारी 
याींचेस्तरावरुन वारींवार पाठपरुावा करुन म.रा.वव.वव.कीं पनी चे कनेक्शन ददनाींक 
५/२/२०१९ रोिी घेण्यात आले. त्यानींतर योिनेची चाचर्ी परू्म करुन 
ग्रामपींचायतच्या मागर्ीनसुार (वपण्या व्यनतररक्त इतर वापरासाठी) प्रकक्रयापवूम 
पार्ी ददनाींक ११/०३/२०१९ पासनू सरुु करण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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दहांगोली जजल््यात पाणीटांचाई तनमायण र्ाल्याबाबत 
  

(३०) * ४७११५ श्री.रामराि िडिुत,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) दहींगोली जिल््यात पार्ी ी्ंचाई ननमामर् झाली असनू जिल्हा पररषदेने 
अधिग्रहर् प्रस्ताव मींिूरीसाठी ववभागीय आयकु्त, दहींगोली याींचेकड ेपाठववल े
आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त अधिग्रहर् प्रस्तावाला ववभागीय आयकु्ताींनी मींिुरी ददली 
आहे काय, असल्यास, केव्हा, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन प्रस्तावाला मींिूरी 
देण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) दहींगोली जिल््यामध्ये ी्ंचाई सन २०१८-१९ मध्ये 
३०१ गावाींसाठी ३८७ अधिग्रहर् प्रस्तावास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
(२) ववहीर अधिग्रहर्च े प्रस्ताव मान्यतसेाठी ववभागीय आयकु्ताींकड े िात 
नाही.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मागासिगीय विद्यार्थयाांसाठी राष्ट्रीय उच्चस्तर शशक्षण  
अशभयान (रुसा) अांतगयत तनधी देण्याबाबत 

  

(३१) * ४६७९३ श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.मोहनराि िदम, आकिय .अनांत गाडगीळ, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.जनादयन 
चाांदरूिर : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यातील समुारे ७४ महाववद्यालयाींना राषरीय उच्चस्तर सशक्षर् 
असभयान (रुसा) कडून स्वायत्तता बहाल केली असनू या महाववद्यालयाींना 
पायाभतू सवुविाींचा ववकास करण्यासाठी प्रत्येकी ५ को्ीींचा ननिी 
्प्प्या्प्प्याने देण्यात येर्ार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात स्वायत्तता समळालले्या महाववद्यालयाींना देण्यात 
येर्ाऱया रुसाच्या एकूर् ननिीपकैी २५ ्क्के ननिी हा मागासवगीय अनसुधूचत 
िाती व अनसुधूचत िमातीच्या ववद्यार्थयाांसाठी आरक्षक्षत असनू अनेक 
महाववद्यालयात मागासवगीय ववद्यार्थयाांना प्रवेश ददला िात नाही, तरी 
देखील रुसाचा राखीव ननिी ददला िातो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदर ननिी ज्या 
महाववद्यालयाींना देण्यात आला त्याींच्याकडून स्पष्ीकरर् घेवनू 
महाववद्यालयाींना देण्यात येर्ारा रुसाचा ननिी न देण्याबाबत कोर्ती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
 राज्यातील महाववद्यालयाींना राषरीय उच्चस् तर सशक्षा असभयान 
याींच्याकडून स्वायत्तता बहाल केली िात नाही. तर महाववद्यालयाींना 
ववद्यापीठ अनदुान आयोग, नवी ददल्ली याींच्याकडून स्वायत्तता बहाल केली 
िात.े  
 राषरीय उच्चस् तर सशक्षा असभयान (रुसा २.०) या कें द्र परुस्कृत 
योिनेच्या मागमदशमक तत्वातील घ्क क्र. ८ (Enhancing Quality and 
Excellence in Select Autonomous Colleges) अींतगमत राज्यातील 
स्वायत्त महाववद्यालयाना ५ को्ी इतका ननिी मींिूर केला िातो. 
(२) राषरीय उच्चस् तर सशक्षा असभयानाींतगमत राज्यातील स्वायत्त 
महाववद्यालयाींना मींिूर करण्यात येर्ारा ननिी मखु्यत्वे करुन नवीन 
बाींिकाम, नतुनीकरर् व यींत्र व सािन सामग्री खरेदी करण्यासाठी ददला 
िातो. या गोष्ीींचा वापर महाववद्यालयात सशक्षर् घेर्ाऱया मागासवगीय 
ववद्यार्थयाांसहीत सवम प्रकारच्या ववद्यार्थयाांच्या गरु्वत्ता वाढीसाठी तसेच 
कौशल्य ववकासासाठी केला िातो.  
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(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात ििय रोगािरील षषधाांच ेसुधारीत दर लागू िरण्याबाबत 
  

(३२) * ४७०७८ श्री.जनादयन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजरूिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाने ककम रोगावरील औषिाींच्या ककींमतीत कपात करण्याचा 
ननर्मय घेतला असल्याच े ददनाींक ११/०३/२०१९ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशमनास आले असनू त्यामळेु ककम रोगावरील ३९० औषिाींच्या ककींमती    
८७ ्क्क्याींनी कमी होर्ार आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात या सिुाररत दरात ककम रोगग्रस्ताींना औषिे समळत 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन राज्यात सदर औषिाींच े
सिुारीत दर लाग ू करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.जयिुमार रािल : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 कें द्र शासनाने ककम रोगावरील ४२ अवगीकृत औषिाींच्या ककींमतीमिील 
रेड मािीनचे ससुतू्रीकरर् करुन या औषिाींच्या ५१७ ब्रान्ड पाठाींच्या सिुारीत 
ककींमती राषरीय औषि मलु्य ननिामरर् प्राधिकरर्ाने ददनाींक ०८/०३/२०१९ च्या 
प्रभावापासनू लाग ु केल्या आहेत. सदर अधिसचूनेनसुार ककम रोगावरील 
औषिाींच्या ककींमती कमी झाल्या आहेत मात्र सरसक् सवम औषिाींच्या 
ककींमती ८७ ्क्क्याींनी कमी झालेल्या नाहीत. 
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(२) व (३) हे खरे नाही. 
 राज्यात ककम रोगग्रस्ताींना अधिसधुचत दरात औषिे उपलब्ि होत 
आहेत ककीं वा नाही यासींदभामत अन्न व औषि प्रशासनाच्या अधिकाऱयाींनी 
पडताळर्ी केली असनू त्यात सिुारीत दरात ककम रोगग्रस्ताींना औषिे समळत 
असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच यासींदभामत अन्न व औषि प्रशासनास 
कोर्तीही तक्रारसदु्धा प्राप्त झालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील ितनष्ट्ठ महाविद्यालयातील शशक्षिाांच्या  
प्रलांबबत मागण्याांबाबत 

  

(३३) * ४७८७१ श्री.सतजे ऊफय  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप : ददनाांि २० 
जुल,ै २०१८ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १ मधील प्रश्न क्रमाांि ४०६०६ ला ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील कननषठ महाववद्यालयातील सशक्षकाींच्या ववववि मागण्या 
मागील अनेक वषामपासनू प्रलींबबत असल्याच ेमाहे फेब्रवुारी, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशमनास आले असनू शासन सशक्षकाींच्या मागण्या परू्म 
करण्याबाबत दलुमक्ष करीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कननषठ महाववद्यालयातील सशक्षकाींच्या मादहती तींत्रज्ञान 
ववषयास अनदुान देरे्, २४ वषाांच्या सेवेनींतर सवम सशक्षकाींना ननवड  ेर्ी लाग ू
कररे्, िुनी पेन्शन योिना लाग ू कररे्, सशक्षकाींनाही आश्वाससत प्रगती 
योिना लाग ूकररे् तसेच सातव्या वेतन आयोगाच्या सशफारशी लाग ूअशा 
ववववि प्रकारच्या मागण्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदरहू कननषठ 
महाववद्यालयातील सशक्षकाींच्या मागण्या मान् य करण्याबाबत कोर्ती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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अॅड. आशशष शलेार : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे.  
(३) सशक्षकाींच्या मागण्याबाबत शासनस्तरावर कायमवाही चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िरोडी (जज.षरांगाबाद) येथील क्रीडा विद्यापीठाच्या  
जशमनीच्या जागेची मोजणी िरण्याबाबत 

  

(३४) * ४६९४२ श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४९४४ ला 
ददनाांि २७ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय 
क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) करोडी (जि.औरींगाबाद) पररसरातील ग् नीं. २४ मिील ४८ हेक््र िागचेी 
मोिर्ी करण्यासाठी जिल्हा क्रीडा अधिकारी, औरींगाबाद याींनी रुपये ४३,५००/- 
इतकी रक्कम भमूी असभलेख याींचेकड े भरर्ा करुनही मोिर्ीची कायमवाही 
परू्म झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मोिर्ी न करण्याची काररे् काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदर िागेची 
मोिर्ी करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 
 

----------------- 
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तळोजा ि सानपाडा, निी मुांबई येथे षषधाांची बेिायदा  
विक्री िरणाऱयाांविरुध् द िारिाई िरण्याबाबत 

  

(३५) * ४८२१३ श्री.रवि ांद्र फाटि, अॅड.अतनल परब, श्री.विलास पोतनीस, 
डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तळोिा व सानपाडा, नवी मुींबई येथे अन्न व औषि प्रशासनाने केलेल्या 
कारवाईत सींरक्षर् दलासह शासकीय रुग्र्ालयात मोफत ववतरर्ासाठी 
असलेली औषिे खलु्या बािारात बेकायदा ववक्री करर्ारी ्ोळी सकक्रय 
असल्याच ेमाहे माचम, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, भारतीय सींरक्षर् दलाच्या रुग्र्ालयाींना परुववण्यात येर्ारी 
औषिे देशातील ववववि शहराींमध्ये काळाबािार करुन ववकली िात असल्याच े
ननदशमनास आले असनू नवी मुींबई पोसलसाींनी तपास करून रॅके्मध्ये 
सहभागी असलेल्या ९ आरोपीींना अ्क केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींरक्षर् दलातील काही रुग्र्ालये अिूनही तपास प्रकक्रयेत 
असनू सरींक्षर् दलाच्या औषि परुवठ्यात शकेडो को्ीींचा गरैव्यवहार झाल्याचे 
व्यक्त करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार यात सकक्रय असर्ाऱ या दोषीींववरुध्द कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.जयिुमार रािल : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. गनु्हे शाखा, नवी मुींबई याींनी आतापयांत महाराषर, 
ददल्ली, हरयार्ा, उत्तरप्रदेश, िम्म ु व मध्यप्रदेश येथे तपास करुन एकूर्  
११ आरोपीींना अ्क केली आहे. 
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(३) प्रस्ततु प्रकरर्ी गनु्हे शाखा, सीबीडी बेलापरू, जि.ठारे् याींच्याकडून तपास 
करण्यात येत असनू नेमका ककती को्ीींचा गरैव्यवहार झाला आहे याबाबत 
अन्न व औषि प्रशासनास अद्याप मादहती प्राप्त झाललेी नाही. 
(४) प्रस्ततु प्रकरर्ी दोषी आढळून आलेल्या औषि आस्थापना व सींबींधित 
व्यक्तीींववरुध्द गनु्हे दाखल करण्यात आले असनू ११ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली आहे. पढुील तपास सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

खोंडामळी (ता.जज.नांदरुबार) येथील प्रादेशशि  
पाणीपुरिठा योजना सुरु िरण्याबाबत 

  

(३६) * ४८५०६ श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.जनादयन चाांदरूिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४५३९१ ला ददनाांि २० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत 
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) खोंडामळी (ता.जि.नींदरुबार) येथ े मखु्यमींत्री ग्रामीर् पेयिल योिनेंतगमत 
शासनाच्या िोरर्ाप्रमारे् सवम बींद पडलेल्या प्रादेसशक पार्ीपरुवठा योिना पनु: 
सरुु करण्यात आल्या आहेत काय, 
(२) तसेच थकीत वीि बबलाअभावी सदरहू योिना ददनाींक ७ एवप्रल, २००३ 
पासनू बींद असनू सदर योिना पनु: कायामजन्वत करण्यासाठी दरुुस्तीचे 
अींदािपत्रक तयार करण्याची सरुु असलेली कायमवाही परू्म झाली आहे काय, 
त्याचे स्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) नाही. 
(२) सदर योिना थकीत वीि बबल न भरल्यामळेु ददनाींक ७ एवप्रल, २००३ 
पासनू बींद आहे. योिनेचे थकीत वीि देयक ददनाींक ६ िुल,ै २००९ रोिी अदा 
करण्यात आले आहे. योिना पनु: कायामजन्वत करण्यासाठी सन २०१८-१९ च्या 
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दरसचुीनसुार अींदािपत्रक तयार करण्यात आले आहे. तथावप, सदर योिनेत 
सहभागी असलेल्या पाच ग्रामपींचायतीकडून या योिनेत सहभागी होण्याबद्दल 
ठराव प्राप्त झालेले असनू, एका ग्रामपींचायतीने या योिनेतनू वगळण्यात 
यावे असे कळववले आहे. तसेच योिनेतील उवमरीत ६ गावाींचा योिना 
पनुजिमववत कररे्बाबतचा ग्रामसभेचा ठराव अद्याप अप्राप्त आहे. सदर 
योिना पनुजिमववत करण्याचे आदेश देण्याची पढुील कायमवाही करण्यात येत 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

खालापूर (जज.रायगड) येथील पाताळगांगा नदीच्या  
प्रदषूणात िाढ होत असल्याबाबत 

  

(३७) * ४८७६९ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खालापरू (जि.रायगड) येथील रुबी समल्स कीं पनीने ननयमाींचे उल्लींघन 
करुन थे्  पाताळगींगा नदीत तसेच िवळच्या नाल्यामध्ये कपड्याींना रींग 
देण्यासाठी वापरण्यात येर्ारे घातक रसायन सोडल् याचे माहे माचम, २०१९ 
मध्ये वा त् यादरम् यान ननदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाताळगींगा नदीत तसेच नाल्यामध्ये घातक रसायनयकु्त 
साींडपार्ी सोडल्यामळेु नदीचे प्रदषूर् ददवसेंददवस वाढत असनू 
खालापरूवाससयाींचे आरोग्य िोक्यात आले आहे तसेच मासेमारी व शतेीही 
िोक्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार पाताळगींगा नदीच े प्रदषूर् रोखण् याबाबत 
कायमवाही करुन यास िबाबदार असर्ाऱ या कीं पनीववरुध्द कोर्ती कारवाई केली 
वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
 
 



43 

श्री.रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. तथावप, प्रश्नािीन उद्योगामिून 
सोडलेल्या साींडपाण्यामळेु स्थाननकाींच्या आरोग्याचा प्रश्न ननमामर् 
झाल्याबाबतची बातमी दैननक वतृ्तपत्रामध्ये प्रससध्द झाली होती.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळाने प्रश्नािीन उद्योगास केलेल्या पाहर्ी 
भे्ीदरम्यान सदर उद्योग औदयोधगक साींडपार्ी प्रकक्रया सयींत्रर्ा शास्त्रोक्त 
पध्दतीने वापरत नसल्याच े तसेच प्रकक्रयाकृत साींडपाण्याचा परू्मत: पनुवामपर 
करीत नसल्याच े आढळून आले. त्यानषुींगाने महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् 
मींडळाने सदरील उद्योगास ददनाींक ०२/०५/२०१९ रोिी अींतरीम ननदेश पाररत 
केले आहेत. तसेच प्रकक्रयाकृत साींडपार्ी परू्मपरे् पनुवामपर करण्याकरीता 
बसववलेली यींत्रर्ा ददनाींक ३१/०७/२०१९ पयांत अद्ययावत करण्याचे ननदेश 
देऊन त्याकरीता सींबींधित उद्योगाकडून रुपये २ लक्षची बँक हमी घेण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

 

राज्यातील आददिासी विद्यार्थयाांना महाविद्यालयीन  
प्रिेशासाठी जागा िाढिून शमळण्याबाबत 

  

(३८) * ४८९११ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय उच् च 
ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववशषेतः पालघर, नासशक, िुळे, नींदरुबार व गडधचरोली या 
आददवासीबहुल जिल््याींसाठी राखीव िागा नतप्प् करून आददवासी 
ववद्यार्थयाांना महाववद्यालयात प्रवेश समळण्यासाठी सींस्थापक समथमन याींनी 
ददनाींक १९ िून, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास शासनाकड ेलेखी ननवेदनाद्वारे 
मागर्ी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनावर शासनाने चौकशी करुन कोर्ता ननर्मय 
घेतला वा घेण्यात येत आहे तसेच त्याची सद्यःजस्थती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत, 
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श्री.विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
 राज्यातील ववशषेत: पालघर, नासशक, िुळे, नींदरुबार व गडधचरोली या 
आददवासीबहुल जिल्हयाींसाठी राखीव िागा नतप्प् करुन आददवासी 
ववद्यार्थयाांना महाववद्यालयात प्रवेश समळण्यासाठी सींस्थापक समथमन याींनी 
ददनाींक १९ िून, २०१८ च्या लेखी ननवेदनाव्दारे शासनाकड े मागर्ी केली 
आहे. 
(२) महाराषर सावमिननक ववद्यापीठ अधिननयम, २०१६ मिील प्रकरर्      
८ मिील ननयम ८६ मध्ये ववद्यापीठातील प्रवेशामध्ये समािातील ववववि 
घ्काींकरीता असर्ाऱया आरक्षर्ासींदभामत “समािाच्या दबुमल घ्कासाठी 
असलेल्या राज्य शासनाच्या, आरक्षर् िोरर्ास अधिन राहून, ववद्यापीठ 
ववभाग, सींलग्न महाववद्यालय व मान्यताप्राप्त पररसींस्था यामिील सवम 
सशक्षर्क्रमाींना स्पिामत्मक गरु्ाच्या आिारावर प्रवेश देण्यात येईल” अशी 
तरतदू आहे.  
 वर नमदू केलेल्या आददवासीबहुल जिल््याींमध्ये ववद्याथी 
प्रवेशापासनू वींधचत रादहले असल्याचे ननदशमनास आलेले नाही, ववद्याथाांच्या 
ववववि प्रश्नाच्या सोडवर्ूकीसाठी शासनाने रािपत्रात प्रससध्द केलेल्या सन 
२०१९ चा एकरुप पररननयम क्रमाींक ५ अन्वये ववद्यार्थयाांना त्याींच्या 
प्रवेशासींदभामत येर्ाऱ या अडचर्ीसाठी तक्रार ननवारर् ससमतीकड ेतक्रार करता 
येत.े  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई विद्यापीठातफे घेण्यात आलेल्या अशभयाांबत्रिी परीक्षेत 
अभ्यासक्रमाच्या बाहेरील प्रश्न विचारल्याबाबत 

  

(३९) * ४९०७२ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठातफे असभयाींबत्रकी अभ्यासक्रमाच्या आठव्या सत्राच्या 
ददनाींक १४ मे, २०१९ रोिी घेण्यात आलेल्या ‘एसएनएमआर’ ववषयाच्या ८० 
गरु्ाींच्या पेपरमध्ये काही प्रश्न अभ्यासक्रमाच्या बाहेरील ववचारण्यात आल्याने 
ववद्यार्थयाांचे शकै्षणर्क वषामचे नकुसान होर्ार असल्याचे ननदशमनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, याबाबत शासनाने ववषय तज्ञाींच्या सचूना मागवल्या 
आहेत काय, ववषयतज्ञाींनी आणर् मुींबई ववद्यापीठाच्या अभ्यास मींडळाने 
ददलेल्या सचूनाींचे/प्रस्तावाचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन ववद्याथाांचे 
शकै्षणर्क वषामचे नकुसान होव ू नये, याकरीता ववषयतज्ञाींनी व अभ्यास 
मींडळाने ददलेल्या सचूना/प्रस्तावावर कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री.विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
 सदर प्रश्नपबत्रकेतील दोन उपप्रश्न अभ्यासक्रमाच्या बाहेरील 
ववचारण्यात आले होत.े मात्र त्यामळेु ववद्यार्थयाांच ेशकै्षणर्क वषम वाया िार्ार 
नाही याची दक्षता ववद्यापीठाने घेतली आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरर्ी सींबींधित प्रश्नपबत्रकेच्या प्राजश्नकाींचे असभप्राय 
घेण्यात आले व या असभप्रायानींतर सदर बाब परीक्षा मींडळाच्या पढेु ववचाराथम 
ठेवण्यात आली. अभ्यास मींडळाने ववद्याथी दहत लक्षात घेवनू ववद्यार्थयाांना 
२० गरु् देण्यात यावे असा ठराव पारीत केला व सदर ठरावाच्या अनषुींगाने 
ददनाींक १३ िून, २०१९ रोिी पररपत्रक ननगमसमत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील ितनष्ट्ठ ि िररष्ट्ठ महाविद्यालयातील  
प्राध्यापिाांच ेप्रलांबबत िेतन अदा िरण्याबाबत 

  

(४०) * ४७४२३ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.किशोर दराड े: सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कननषठ व वररषठ महाववद्यालयात मानिन तत्वावर 
प्राध्यापकाींच्या ननयकु्त्या केल्या िात असनू या प्राध्यापकाना देण्यात येर्ारे 
मानिन ३ त े४ मदहन्याचे एकबत्रत ददले िात,े हे खरे आहे काय, 



46 

(२) असल्यास, उक्त प्राध्यापकाना देण्यात येर्ारे मानिन कमी असल्याने व 
समळर्ारे मानिन ननयसमत न समळाल्याने त्याींना अनेक आधथमक समस्याींना 
सामोरे िावे लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदरहू मानिन 
तत्वावर ननयकु्त केलेल्या प्राध्यापकाींचे मानिन दर मदहन्याच्या १ तारखेला 
देण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े : (१), (२) व (३) कननषठ महाववद्यालयातील ताससका 
तत्वावरील सशक्षकाींचे िून त ेसप् े्ंबर या कालाविीतील वेतन सींच मान्यता 
झाल्यानींतर सप् े्ंबर-ऑक््ोबरमध्ये अदा करण्यात येत ेव ऑक््ोबर पासनूचे 
वेतन ननयसमत अदा केले िात.े कननषठ महाववद्यालयातील ताससका 
तत्वावरील सशक्षकाींना रुपये ७२/- प्रनत तास या दराने मानिन अदा करण्यात 
येत.े सदर मानिनाच्या दरात वाढ कररे्बाबतचा प्रस्ताव ववचारािीन आहे.  
 शासन ननर्मय, उच्च व तींत्र सशक्षर् ववभाग क्र. सींकीर्म-२०१८/ 
(१८५/१८)/मसश-३, ददनाींक १४/११/२०१८ अन्वये उच्च सशक्षर् सींचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील अशासकीय अनदुाननत महाववद्यालयाींमध्ये ववववि पदवी व 
पदव्यतु्तर पदवी अभ्यासक्रमाींसाठी ननयकु्त करण्यात येर्ाऱया 
अभ्याींगत/ताससका तत्वावरील प्राध्यापकाींच्या मानिनाच्या दरात सिुारर्ा 
करण्यात आली आहे. सदर शासन ननर्मयान्वये ताससका तत्वावर ननयकु्त 
अध्यापकाींना त्याींचे मानिन दरमहा ननयसमत स्वरुपात सेवाथम/एच्ीई सेवाथम 
प्रर्ालीमाफम त अदा करण्याबाबत सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अल्पसांखयाांि सांस्थाांच्या शाळाांमध्ये टीईटी उत्तीणय  
शशक्षिाांची तनयुक्ती िरण्याबाबत 

  

(४१) * ४७५०३ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अल्पसींख्याींक सींस्थाींच्या शाळाींमध्ये फक्त ्ीई्ी उत्तीर्म सशक्षकाींच्या 
ननयकु्तीसींबींिी शासनाने केलेल्या सक्तीच्या मदु्दयावर मा.उच्च न्यायालयाच्या 
३ खींडपीठाींनी परस्परववरोिी ननकाल ददला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परस्पर ववरोिी ननकाल ददल्यामळेु खींडपीठाने हा मदु्दा 
परू्मपीठाकड ेसोपववण्याची ववनींती मखु्य न्यायाधिशाींना केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) प्रकरर् न्यायप्रववष् आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

गोंददया जजल्हयातील शतेिऱ याांना धानाच ेचिुारे शमळण्याबाबत 
  

(४२) * ४७४०८ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.तनलय नाईि : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोंददया जिल््यातील माकेद्ींग फेडरेशनच्या शासकीय िान खरेदी कें द्रावर 
िानाची ववक्री केलेल्या शतेकऱ याींना दोन मदहन् याचा कालाविी होवनूही िानाचे 
चुकारे समळाले नसल्याचे ददनाींक ८ डडसेंबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास गोंददया जिल््यात माकेद्ींग फेडरेशन अींतगमत सालेकसा 
तालकु्यात सहकारी सींस्थाच्या माध् यमातनू सदर खरेदी कें द्रावर ११ हिार 
जक्वी्ं ल िानाची खरेदी करण्यात आली असनू ३२ को्ी रूपयाचे चुकारे 
शतेकऱ याींना ददले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, प्रत्यक्षात खरेदी केलेल्या िानपेक्षा सींस्थेच्या गोदामात तब्बल 
५० हिार जक्वी्ं ल िान कमी असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानींतर 
जिल्हाधिकारी याींचे आदेशावरून दहा गोदामे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान सील केली आहेत, हे ही खरे आहे काय. 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन उक्त चुकारे 
शतेकऱ याींना देण्यासींबींिी कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
 
श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) हे खरे नाही. 
 ददनाींक ८ डडसेंबर, २०१८ पयांत झालेल्या खरेदीच े सींपरू्म चुकारे 
शतेकऱयाींना अदा करण्यात आले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
 सालेकसा तालकु्यात खरेदी केलेल्या िानाचे परू्म चुकारे शतेकऱयाींना 
अदा करण्यात आले आहेत. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) याप्रकरर्ी जिल्हाधिकारी, गोंददया याींच्याकडून चौकशी सरुु आहे. परींतु 
शतेकऱयाींचे चुकारे अदा करण्यात आलेले आहेत. 
 
 ----------------- 

 
राज्यातील शशक्षिाांना जुनी तनितृ्तीिेतन योजना लागू िरण्याबाबत 

  

(४३) * ४६६७८ श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.नरेंद्र दराड े: 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४५२०६ ला ददनाांि २० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलले्या 
उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील माध्यसमक अनदुाननत शाळाींमिील ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ 
पवूी सेवेत आलेल्या परींत ुत्यानींतर १०० ्क्के अनदुानावर आलेल्या सशक्षक 
व सशक्षकेतर कममचाऱ याींना तसेच ववना अनदुान शाळा वगमतकुड्या, अींशत: 
अनदुाननत शाळा व वगमतकुड्यावरील कायमरत सशक्षकाींना भववषय ननवामह ननिी 
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खात े सशक्षर्ाधिकारी (माध्य.) व वेतन अिीक्षक वेतनपथक (माध्य.) 
याींच्याकडून खात ेसरुु करण्याचे मा.उच्च न्यायालयाने अींतरीम आदेश ददल े
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सशक्षक व सशक्षकेतर कममचाऱ याींना िुनी पेन्शन  
समळण्याची मागर्ी सशक्षक लोकप्रनतननिीींनी मा.मखु्यमींत्री व मा.शालेय 
सशक्षर्मींत्री याींची भे् घेवनू ननवेदन देऊन केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.मखु्यमींत्रयाींनी सन २००५ पवूी सेवेत असलेल्या परींत ु्प्पा 
अनदुानामळेु िुन्या पने्शन योिनेस अपात्र ठरलेल्या सशक्षक व सशक्षकेतर 
कममचाऱयाींचे िुन्या पेन्शन योिनेचे (िीपीएफ) खात ेबींद करु नये व अींशदायी 
(डीसीपीएस) कपात करु नये असे ननवेदन सशक्षक लोकप्रनतननिीींनी 
मा.मखु्यमींत्री व मा.शालेय सशक्षर्मींत्रयाींना देवनू केलेली मागर्ी मान्य केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मा.न्यायालयाच्या आदेशाची अींमलबिावर्ी केली नसनू 
शासनाने सदरील मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची दखल घेऊन त्याींची 
अींमलबिावर्ी करण्याबाबत तसेच िुनी पेन्शन योिना लाग ू करण्याबाबत 
कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) हे खरे नाही.  
 मा.उच्च न्यायालयाच्या परू्म खींडपीठाने ददलेल्या आदेशानसुार 
कायमवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील रात्री शाळाांना शशक्षि भरतीतून िगळण्यात आल्याबाबत 

  

(४४) * ४७७४० डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील रात्री शाळाींना राज्य शासनाने प्रस्ताववत केलेल्या सशक्षक 
भरतीतनू वगळण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदर शाळाींमिील 
सशक्षक भरती प्रकक्रया करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई विद्यापीठाच्या िल्याण उपिें द्राच ेिाम सुरु  
िरण्यास विलांब होत असल्याबाबत 

  

(४५) * ४८१८७ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनिेत तटिरे : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४१६७६ ला ददनाांि ९ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या कल्यार् उपकें द्राच्या कामाचे भसूमपिून व इमारत 
बाींिकाम ददनाींक १४ एवप्रल, २०१० रोिी झाले असनूही उपकें द्रातनू शकै्षणर्क 
सवुविाींचे काम परू्म क्षमतनेे सरुु झाले नसल्याने ववद्याथी तसेच 
पालकवगामला अनेक समस्याींना सामोरे िावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई ववद्यापीठाच्या कल्यार् उपकें द्रातनू शकै्षणर्क सवुविाींचे 
काम परू्म क्षमतनेे सरुु न होण्याची काररे् काय आहेत, 
(३) असल्यास, मुींबई ववद्यापीठाच्या कल्यार् उपकें द्रातनू शकै्षणर्क सवुविा 
ववनाववलींब परू्म क्षमतनेे सरुु करण्याच्यादृष्ीने कोर्ती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े: (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
 प्रस्ततु उपकें द्राचे ववद्यापीठ ननिी अभावी व काही ताींबत्रक कारर्ाींमळेु 
काम सींथगतीने सरुु होत.े सद्य:जस्थतीत उपकें द्राचे पदहल्या ्प्प्यातील समुारे 
४८,००० चौ.फू् क्षेत्रफळ बाींिकाम परू्म झाले असनू सदर उपकें द्रास    
कल्यार्-डोंबबवली महानगरपासलकेने भाग बाींिकाम परू्मत्वाचा दाखला ददनाींक 
१०/०७/२०१८ रोिी ददला आहे. 
(३) सदर उपकें द्रात शकै्षणर्क वषम २०१९-२० पासनू चार पदव्यतु्तर व 
पी.एच.डी. कोसेस सरुु करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

शालेय विज्ञान मेळाव्याच्या मानधनात िाढ िरणेबाबत 
  

(४६) * ४७७०५ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.किशोर दराड,े 
डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) शालेय ववद्यार्थयाांमध्ये वजै्ञाननक दृष्ीकोन ननमामर् करण्यासाठी 
तालकुास्तरावर ववज्ञान मेळाव्याचे आयोिन केले िात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तालकु्यातील शाळाींच्या सींख्येचा ववचार करता उक्त 
मेळाव्याींना देण्यात येर्ारे मानिन अत्यींत कमी असल्याने तालकुा, जिल्हा व 
राज्यस्तरीय ववज्ञान मेळाव्याचे मानिन वाढववण्याबाबत मागर्ी केली िात,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदर तालकु्यातील 
शाळाींचे मानिन वाढववण्याकरीता कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील शाळाांमधील विद्यार्थयाांच ेदप्तराच ेओर् ेिमी िरण्याबाबत 
  

(४७) * ४६८६१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.सतजे ऊफय  बांटी पाटील, 
श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४६२७ ला ददनाांि २० नोव्हेंबर, 
२०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शालेय ववद्यार्थयाांच्या दप्तराच्या ओझ्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने 
आणर् शासनाने सन २०१४ मध्ये िोरर् आखून ददल्यानींतरही राज्यातील   
२३ हिार ४४३ शाळाींमिील समुारे ४ लाख १७ हिार ८९३ ववद्याथी तसेच 
मुींबईसह ससींिुदगुम, रत्नाधगरी, पालघर, साींगली, नासशक, नींदरुबार, िुळे, 
अकोला, यवतमाळ, नागपरू, वासशम, लातरू, िालना, दहींगोली या १५ 
जिल््यातील ववद्याथी क्षमतपेेक्षा दप्तराच े अधिक भार उचलत असल्याच े
माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले असनू उवमररत    
२६ जिल््यातील ववद्यार्थयाांच्या पाठीवर दप्तराचा अनतररक्त भार असल्याचे 
शालेय सशक्षर् ववभागाने मान्य केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या आदेशाची शाळा व सींस्था अींमलबिावर्ी करीत 
नसनू दप्तराचे ओझ े उचलताना ववद्यार्थयाांची सशक्षर् घेण्याची मानससकता 
ननम्म्यावर येत असनू दप्तराच्या वाढत्या ओझ्यामळेु ववद्याथी शाळेत 
गरैहिर राहत असल्याचे ननरीक्षर् बालमानस आणर् सशक्षर्तज्ञाींनी नोंदववल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच शालेय ववद्यार्थयाांच्या दप्तराच्या ओझ्यासींदभामत शालेय ववभागाने 
अध्यामच शाळाींची तपासर्ी करुन अहवाल तयार केला असल्याने दप्तराच्या 
ओझ्यासींदभामत केलले्या अहवालास पालक व सामाजिक कायमकत्याांकडून 
आक्षेप घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन ववद्यार्थयाांच्या 
दप्तराचे ओझे कमी करण्याची सींबींधित यींत्ररे्ला सक्ती करुन त्याची 
अींमलबिावर्ी करण्याबाबत कायमवाही करुन सींबींधित आदेशाचे पालन न 
करर्ाऱया शाळाींच्या व्यवस्थापनावर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) ददनाींक ०५ नोव्हेंबर, २०१५ च्या शासन पररपत्रकान्वये सींबींधिताींववरूध्द 
िबाबदारी ननजश्चत करण्याबाबत नमदू करण्यात आले आहे. तसेच या 
ननर्मयाच्या अनषुींगाने क्षबेत्रयस्तरावरून सननयींत्रर् करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

साियजतनि ग्रांथालयातील िमयचारी िगायला  
परररक्षण अनुदान देण्याबाबत 

  

(४८) * ४८१३३ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनिेत तटिरे, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनमान्य सावमिननक ग्रींथालयातील कममचारी वगामला ककमान वेतन 
समळेल इतकेही परररक्षर् अनदुान ददले िात नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समािाची मलूभतू बौद्धीक गरि भागवर्ाऱया ग्रींथालय 
कममचाऱयाींना महागाई वाढीनसुार वेतनवाढ देरे् गरिेचे असल्याने वेतन 
वाढीबाबत शासनाने कोर्ता ननर्मय घेतला आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े : (१) व (२) शासनमान्य सावमिननक ग्रींथालयाच्या 
कममचाऱ याींना वेतन देरे् ही सींबींधित ववश्वस्थ सींस्थेची िबाबदारी आहे. 
शासनमान्य सावमिननक ग्रींथालयास त्याींच्या दिामनसुार ववदहत दरानसुार 
कममचाऱ याींचे वेतन व ग्रींथालयीन सादहत्य खरेदी यासाठी परररक्षर् अनदुान 
देण्यात येत.े वाढती महागाई ववचारात घेऊन शासनमान्य सावमिननक 
ग्रींथालयाींच्या अनदुानामध्ये वेळोवेळी वाढ करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

राज्यातील सांगीत शशक्षिाांना िेतन ि सांगीत विषयास  
अनुदान देण्याबाबत 

  

(४९) * ४७६९१ श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कायम व ववना अनदुान तत्वावरील ववद्यालय/कननषठ 
महाववद्यालयाींमध्ये सींगीत सशक्षक कायमरत असनू त्याींच्याद्वारा सींगीत 
सशक्षर्ाचे शकै्षणर्क कायम केले िात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सींगीत ववषयास 
अनदुान लाग ू करून प्रत्येक ववद्यालय/कननषठ महाववद्यालयाींमध्ये सींगीत 
सशक्षक ननयकु्त करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) उच्च माध्यसमक शाळेमध्ये िर अनतररक्त ववषयास मींिुरी द्यावयाची 
असल्यास ती कायम ववनाअनदुाननत तत्वावर देण्याबाबतचे शासनाच ेिोरर् 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात भूजल िायद्याच्या अांमलबजािणीबाबत 
  

(५०) * ४८०५३ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिय .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या अध्यामपेक्षा िास्त भागात मागील १५ त े२० वषामपासनू भिूल 
पातळीत घ् होत असनू राज्याला भीषर् पार्ी ी्ंचाईचा सामना करावा 
लागर्ार असल्यामळेु राज्य शासनाने सन २००९ मध्ये महाराषर भिूल 
(ववकास व व्यवस्थापन) अधिननयम वविेयक मींिूर केले असनू त्यास सन 
२०१३ मध्ये मा.राषरपतीींची मान्यता समळाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मागील पाच वषामच्या कालाविीत उक्त कायद्याच्या 
अींमलबिावर्ीसाठी ननयम तयार केले नसल्याने कायद्याची अींमलबिावर्ी 
होऊ शकली नाही, त्यामळेु समुारे १४ हिार पेक्षा िास्त गावाींतील भिूल 
पातळी एक मी्रपेक्षा िास्त घ्ल्याचे ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त कायद्याखाली ननयम तयार करण्याची कायमवाही 
करण्यास ववलींब लावण्याची काररे् काय आहेत व त् याबाबतची सद्य:जस्थती 
काय आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन पार्ी ी्ंचाईचा 
सामना करण्यासाठी कोर्ती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.       
 राज्यामध्ये भिूलाच्या अमयामद उपशावर ननयींत्रर् आर्ून भिूलाच े
एकाजत्मक पध्दतीने ववकास व व्यवस्थापन होण्यासाठी, सावमिननक 
वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताींचे ितन करण्यासाठी व भिूलाच्या 
समपुयोिनाींचे सामदुहक सहभागाने व्यवस्थापन व ववननयमन करण्यासाठी 
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महाराषर भिूल (ववकास व व्यवस्थापन) अधिननयम २००९, पारीत करण्यात 
येवनू तो ददनाींक ०३/१२/२०१३ रोिी शासन रािपत्रात प्रससध्द करण्यात आला 
आहे. हा कायदा महाराषर राज्यात ददनाींक ०१/०६/२०१४ पासनू अींमलात आहे. 

राज्यातील भिूल पातळी ही प्रामखु्याने पिमन्यावर अवलींबनू आहे. 
मागील वषामच्या सरासरीपेक्षा कमी पिमन्यमानामळेु माहे सप् े्ंबर, २०१८ 
मिील ननरीक्षर् ववदहरीींच्या भिूल पातळीींची मागील पाच वषामच्या सरासरीशी 
भिूल पातळीची तलुना केली असता, १३१८ ननरीक्षर् ववदहरीींमध्ये भिूल 
पातळीत १ मी्रपेक्षा िास्त घ् आढळून येत आहे.  
(३) महाराषर भिूल (ववकास व व्यवस्थापन) अधिननयम, २००९ च्या प्रभावी 
अींमलबिावर्ीसाठी ननयमाचा मसदुा अींनतम करण्याकरीता मींत्रालयीन 
ववभागाची ससमती गदठत करण्यात आली होती. या ससमतीचा अहवाल 
शासनास ददनाींक ०३/१२/२०१६ रोिी प्राप्त झाला. त्यानींतर त्या अहवालाच्या 
आिारे तयार करण्यात आलेले मसदुा ननयम वविी व न्याय ववभागाकडून 
तपासनू घेतल्यानींतर राज्यातील िनतचे्या हरकती व सचूना प्राप्त करुन 
घेण्यासाठी महाराषर शासनाने ददनाींक २५/०७/२०१८ रोिी अधिसचूना काढून 
महाराषर भिूल (ववकास व व्यवस्थापन) ननयम, २०१८ हे मसदुा ननयम 
िनतचे्या असभप्रायाींसाठी प्रससध्द केले आहेत.  
 त्यावर ववववि हरकती सचूना शासनास प्राप्त झालेल्या आहेत. 
शासनास प्राप्त झालेल्या हरकती व सचूना ववचारात घेण्यासाठी या ववभागाच े
ददनाींक १५/०९/२०१८ रोिीच्या शासन ननर्मयान्वये अनतररक्त सींचालक, भिूल 
सवेक्षर् आणर् ववकास यींत्रर्ा याींचे अध्यक्षतखेाली ससमती गदठत करण्यात 
आलेली होती व सदर ससमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झालेला आहे. 
ससमतीच्या अहवालाच्या अनषुींगाने हरकती व सचूनाींवर ननर्मय घेण्याकरीता 
मा.मखु्य सधचव, महाराषर राज्य याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक ३०/०१/२०१९ 
रोिी बठैक आयोजित करण्यात आली होती. बठैकीतील ननदेशानसुार इतर 
मींत्रालयीन ववभागाींशी सींबींधित हरकती सचूनाींवर त्या त्या ववभागाचे असभप्राय 
घेण्याची कायमवाही सरुु आहे. 
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(४) राज्यातील पार्ी ी्ंचाईचा सामना करता यावा यासाठी खालीलप्रमारे् 
उपाययोिना करण्यात येत आहेत. 

१. जिल्हास्तरावर ी्ंचाई पररजस्थतीवर मात करण्यासाठी प्रत्येक 
जिल्हाधिकारी कायामलयात उपजिल्हाधिकाऱ याींच्या ननयींत्रर्ाखाली ी्ंचाई 
ननयींत्रर् व समन्वयासाठी एक स्वतींत्र कक्ष ननमामर् करण्यात आला. 

२. दषुकाळग्रस्त भागात ॅ्ंकसम मींिुरीच ेअधिकार उपववभागीय अधिकारी 
याींना प्रदान करण्यात आले. 

३.  खािगी ववहीर अधिग्रहर्ाचे दर वाढववण्यात आले. 
४. राज्यातील दषुकाळ घोवषत भागातील नळ पार्ीपरुवठा योिनाींची 

थकीत ववद्यतु देयकाींची ५% रक्कम ी्ंचाईमिून भरुन योिना पनु्हा 
सरुु करण्याचे ननदेश देण्यात आले. 

५. ी्ंचाई अींतगमत उपाययोिनाींसाठी ननववदा प्रकक्रया राबववण्यास 
ननववदाचा कालाविी कमी करण्यात आला आहे. 

६. ददनाींक २१/०२/२०१९ च्या शासन ननर्मयान्वये ी्ंचाई अींतगमत 
उपाययोिनाींसाठी रुपये १७३.०० को्ी प्राप्त झाला. त्यापकैी १४७.०० 
को्ी इतका ननिी ववभागीय आयकु्ताींना ववतरीत करण्यात आला. 

७. ी्ंचाई अींतगमत ननिी ववतरीत करण्याच्या पध्दतीत सिुारर्ा करण्यात 
आली असनू हा ननिी जिल्हा पररषदा तसेच महाराषर िीवन 
प्राधिकरर्ाकड ेथे् ववतरीत करण्यात येत आहे. 

 
८. राज्यात सरुु करण्यात आलेल्या चारा छावण्यातील िनावराींसाठी 

शासकीय ॅ्ंकर पार्ीपरुवठादाराींमाफम त पार्ीपरुवठा करण्याबाबत 
ननर्मय घेण्यात आला. 

९. ी्ंचाई कृती आराखडा (ऑक््ोबर, २०१८ त ेिून, २०१९) अींतगमत गाव 
व वाड्याींमध्ये पार्ी परुवठ्याच्या एकूर् ८०१३१ तात्परुत्या व ववशषे 
दरुुस्ती योिना घेण्यात आल्या आहे. 

(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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ठाणे जजल््यातील उल्हास ि िालधनुी नदीच ेप्रदषूण रोखण्याबाबत 
  

(५१) * ४६५८१ श्री.जयांत पाटील, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अतनिेत तटिरे : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६१०० ला ददनाांि २० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलले्या 
उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ठारे् जिल््यातील कल्यार्, डोंबबवली, उल्हासनगर, अींबरनाथ, बदलापरू 
पररसरात असलेल्या कारखान्याींचे रासायननक साींडपार्ी कोर्तीही प्रकक्रया न 
करता उल्हास व वालिुनी नदीत सोडले िात असल्यामळेु या दोन्ही नद्याींच े
पार्ी दवूषत व काळे झाले असनू त े वपण्यास योग्य नसल्याचा अहवाल 
आरोग्य ववभागाने ददला आहे तसेच दवूषत पाण्यामळेु पररसरातील शतेीच े
नकुसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या कायमक्षते्रातील साींडपार्ीही नदीपात्रात 
सोडले िात असल्याने या नद्याींना नाल्याचे स्वरुप प्राप्त झाले असल्याने 
नद्याींमिील वाढत्या प्रदषूर्ाची दखल घेऊन वनशक्तीसारख्या सामाजिक 
सींस्थाींच्या माध्यमातनू शासकीय यींत्रर्ाींची ननजषक्रयता सवोच्च 
न्यायालयापयांत गेल्यानींतरही याबाबत उपाययोिना करण्याऐविी प्रदषूर् 
ननयींत्रर् मींडळ याकड ेदलुमक्ष करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील ४ वषाांपवूी उल्हास आणर् वालिुनी नदीचे प्रदषूर् 
रोखण्यात असमथम ठरल्यामळेु येथील महानगरपासलका, साींडपार्ी प्रकक्रया कें द्र 
आणर् महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाला एकबत्रत ९५ को्ी रुपयाींचा 
राषरीय हररत लवादाने दींड आकारला असनू उल्हास आणर् वालिुनी नदीच े
प्रदषूर् सरुूच आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन ददलेल्या 
आश्वासनाींची पतूमता करण्याची िबाबदारी ननजश्चत करून तसेच प्रदषूर् 
रोखण्याबाबत कायमवाही करुन सींबींधिताींववरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.रामदास िदम : (१) प्रश्नािीन औद्योधगक क्षेत्राींमिील रासायननक 
कारखान्याींमिून ननमामर् होर्ारे औद्योधगक साींडपार्ी ववनाप्रकक्रया नदीमध्ये 
सोडण्यास महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळाकडून परवानगी देण्यात येत नाही. 
 उल्हास नदीवरील महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या 
अखत्याररतील मोहने बींिाऱयातनू प्रश्नािीन शहराींना पार्ीपरुवठा करण्यात 
येतो. सदरहू पाण्याच्या नमनु्याींची तपासर्ी उल्हासनगर महानगरपासलकेने 
जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा, ठारे् याींच्याकडून करुन घेतली असनू त्यानसुार 
सदर पार्ी वपण्यास योग्य असल्याचे ननदशमनास आले आहे. 
 उल्हास व वालिुनी नदीच्या प्रदवूषत पाण्यामळेु शतेी वपकाींचे नकुसान 
झाल्याबाबतची तक्रार वा ननवेदन कृषी ववकास अधिकारी, जिल्हा पररषद 
ठारे् याींचेकड ेप्राप्त झालेले नाही. 
(२), (३) व (४) मा.राषरीय हरीत लवाद, पजश्चम ववभाग, परेु् याींनी वनशक्ती 
पजब्लक रस््ने महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळ व इतर याींचेववरुध्द मळू अिम 
क्र.३७/२०१३ दाखल केला होता. त्यामध्ये मा.लवादाने ददनाींक २/०७/२०१५ 
अन्वये पाररत केलेल्या आदेशानसुार महाराषर औद्योधगक ववकास 
महामींडळाला रुपये १० को्ीची बँकेची हमी महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् 
मींडळाकड े िमा करण्याबाबत आदेश ददले होत.े तसेच उल्हासनगर 
महानगरपासलका व कल्यार्-डोंबबवली महानगरपासलका याींना प्रत्येकी रुपये 
१५ को्ी आणर् अींबरनाथ नगरपासलका आणर् कुळगाव बदलापरू नगरपासलका 
याींना प्रत्येकी रुपये ५ को्ी ववभागीय आयकु्त, कोकर् ववभाग याींच्याकड े
िमा करण्याबाबत आदेश ददले होत.े 

सदर आदेशाववरुध्द उल्हासनगर महानगरपासलकेने मा.सवोच्च 
न्यायालयात ससजव्हल अवपल क्र. १०५८२/२०१७ दाखल केले असनू सदर 
प्रकरर् न्यायप्रववष् आहे. 

मा.सवोच्च न्यायालयात दाखल सदर प्रकरर्ी मा.न्यायालयाने 
उल्हास नदीमध्ये सोडण्यात येर्ाऱया साींडपाण्यावर प्रकक्रया यींत्रर्ा 
उभारण्याकरीता सींबींधित स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींना ननदेश ददले असनू सदर 
कामाचा आढावा सधचव (पयामवरर्) याींनी दर १५ ददवसाींनी घेण्याचे ननदेश 
मा.न्यायालयाने ददले आहेत. 
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मा.न्यायालयाने ददनाींक १०/०४/२०१९ रोिी ददलेल्या ननदेशास 
अनसुरुन प्रिान सधचव (पयामवरर्) याींच्या अध्यक्षतखेाली अद्यापपयांत     
४ आढावा बठैका घेण्यात आल्या आहेत. 

सींबींधित स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींकडून साींडपार्ी प्रकक्रया यींत्रर्ा 
कायामजन्वत करण्याकरीता होत असलेल्या ववलींबाच्या अनषुींगाने सींबींधित 
स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींववरुध्द गनु्हे दाखल का करण्यात येऊ नये अशा 
नो्ीस महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळामाफम त पाठववण्याचा ननर्मय ददनाींक 
१४/०६/२०१९ रोिी आयोजित आढावा बठैकीमध्ये घेण्यात आला असनू 
त्याबाबत महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळाकडून पढुील कायमवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िेण् णा नदी प्रदषूणमुक्त िरण्याबाबत 
  

(५२) * ४८७४७ श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळाच्या ननषकाळिीपर्ामळेु दहींगर्ा महाराषर 
औद्योधगक ववकास महामींडळ येथील कारखाने सोडत असलेल्या रासायननक 
पाण्यामळेु वेण् र्ा नदी दवूषत झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, नदीच्या आ याने वसलेल्या गावाींतील ववदहरी, हातपींपाना 
नदीतील पाण्याचा पाझर असल्याने नदीकाठी असलले्या गावकऱ याींना दवूषत 
पार्ी वपण्यास समळत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, येथील प्रदवूषत पार्ी िनावराींपासनू शतेीलाही बाधित करीत 
असल् याने नदीचे पार्ी प्याल्याने िनावराींचा मतृ् य ू होत असनू शतेी 
वपकाींवरही ववपरीत पररर्ाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन वेण् र्ा नदी 
प्रदषूर्मकु्त करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.रामदास िदम : (१) हे अींशत: खरे असनू नगरपींचायत, दहींगर्ा व 
ग्रामपींचायत, रायपरू या नागरी वस्तीतनू ववनाप्रकक्रया सोडण्यात येर्ाऱया 
घरगतुी साींडपाण्यामळेु वेण्र्ा नदी प्रदवूषत झाली आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) दवूषत पाण्यामळेु िनावराींचा मतृ्य ू झाल्याबाबतची तक्रार जिल्हा 
पशसुींविमन अधिकारी, जिल्हा पररषद, नागपरू याींच्या कायामलयाकड े प्राप्त 
झालेली नाही. 
 दवूषत पाण्यामळेु शतेवपकावर ववपरीत पररर्ाम होत असल्याबाबतची 
कोर्त्याही शतेकऱयाची तक्रार जिल्हा अिीक्षक, कृषी अधिकारी, नागपरू 
याींच्या कायामलयाकड ेप्राप्त झालेली नाही. 
(४) वेण्र्ा नदीमध्ये ववनाप्रकक्रया सोडण्यात येर्ाऱया घरगतुी साींडपाण्यावर 
प्रकक्रया करण्याकरीता साींडपार्ी प्रकक्रया यींत्रर्ा उभारण्याच्या सचूना महाराषर 
प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळाने नगरपींचायत, दहींगर्ा व ग्रामपींचायत, रायपरू याींना 
ददल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई शहरातील प्रदषूणािर तनयांत्रण घालण्याबाबत 
  

(५३) * ४७५४३ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.नागोराि गाणार : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४०८२ ला ददनाांि २० नोव्हेंबर, 
२०१८ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववज्ञान पयामवरर् कें द्रामाफम त राषरीय कु्ुींब कल्यार् मींत्रालयाने प्रससध्द 
केलेल्या यादीत भारतातील पयामवरर् सद्य:जस्थती सन २०१९ च्या अहवालात 
महाराषरातील मुींबई शहर सवामधिक प्रदवूषत शहर असल्याचे ददनाींक       
१३ फेब्रवुारी, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास घोवषत केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदर प्रदषूर्ावर 
ननयींत्रर् घालण्याकरीता कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.रामदास िदम : (१) हे अींशतः खरे आहे. 
(२) मुींबई शहरातील प्रदषूर् ननयींत्रर् करुन हवेची गरु्वत्ता सिुारण्यासाठी 
कृती आराखडा तयार करण्याचे काम आयआय्ी, मुींबई व ननरी (NEERI) 
या सींस्थाींना ददले आहे. त्याचबरोबर मुींबई येथील माहूल, चेंबरू व अींबापाडा 
या पररसरातील हवेची गरु्वत्ता सिुारण्यासींदभामत म.प्र.नन. मींडळाकडून कृती 
आराखडा तयार करण्यात आलेला असनू तो कें द्र सरकारच्या कें द्रीय प्रदषूर् 
ननयींत्रर् मींडळास (CPCB) मान्यतसेाठी सादर केला आहे. 
 मुींबई शहरातील वाहनाींची सींख्या वाढत असल्याने हवेची गरु्वत्ता 
खालावत असनू शहरातील प्रमखु िींक्शनवर म.प्र.नन. मींडळाच्यावतीने ननरी 
(NEERI)व आयआय्ी (IIT), मुींबई याींच्या सहयोगाने प्रायोधगक तत्तवावर 
हवा शधु्दीकरर् यींत्रर्ा (वव ींड ओग्मॅ्ेशन आणर् प्यरूीफायीींग यनुन् 
(WAYU)) बसववण्यात आली आहेत.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

आजांती (ता.नेर, जज.यितमाळ) येथील वपण्याच्या 
पाण्याची समस्या सोडविण्याबाबत 

  

(५४) * ४६७०९ श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) आिींती (ता.नेर, जि.यवतमाळ) येथील वपण्याच्या पाण्याची गींभीर 
पररजस्थती ननमामर् झाली असनू शासन याकड े दलुमक्ष करीत असल्याने 
ग्रामस्थाींनी लोकसभा ननवडर्ुक २०१९ वर बदहषकार घालर्ार असल्याबाबतच े
ननवेदन तालकुा दींडाधिकारी, नेर याींना माहे एवप्रल, २०१९ च्या पदहल्या 
सप्ताहात ददल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार वपण्याच्या पाण्याची समस्या सोडववण्याबाबत 
कोर्ती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे.  
(२) याबाबत ददनाींक ३०/०४/२०११ रोिी तहससलदार, नेर व ग्ववकास 
अधिकारी, पींचायत ससमती, नेर याींचेकडून प्रत्यक्ष पाहर्ी करण्यात आली 
आहे.  
 मौ.आिींती, ता.नेर या गावातील ८ पकैी ४ सावमिननक ववदहरी व    
९ पकैी ६ हातपींपास पार्ी उपलब्िता आहे. एक कायमस्वरुपी नळ 
पार्ीपरुवठा सरुु आहे. सदर नळ पार्ीपरुवठा योिना सक्षमपरे् 
चालववण्यासाठी गावातील सवम कु्ुींबाींनी ग्रामपींचायतकड ेआवश्यक ती रक्कम 
भरुन नळ िोडर्ी घेरे् आवश्यक असल्याच ेचौकशीअींती आढळून आले. 
 सद्य:जस्थतीत सदर गावातील काही भागातील तात्परुती पार्ी 
ी्ंचाईची समस्या सोडववण्याच्या दृष्ीने ददनाींक १०/०४/२०१९ पासनू ्ँकरद्वारे 
पार्ीपरुवठा सरुु करण्यात आला आहे व ददनाींक २६/०४/२०१९ पासनू खािगी 
ववहीर अधिग्रहर्ाद्वारे पार्ीपरुवठा सरुु आहे. तसेच कायमस्वरुपी पार्ी 
परुवठ्याचा प्रश्न सोडववण्याच्यादृष्ीने सींबींधित कु्ुींबाींना ग्रामपींचायतमाफम त 
नळ िोडर्ी देण्याची कायमवाही सरुु आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

ितनष्ट्ठ महाविद्यालयात प्रिेश घेण्यासाठी सीबीएसई ि आयसीएसई 
बोडायची महाविद्यालये िाढविण्याबाबत 

  

(५५) * ४८५१५ अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सीबीएसई व आयसीएसई बोडामच्या परीक्षाींचे ननकाल नकुतचे िाहीर झाल े
असनू ११ वी आणर् १२ वीसाठी कननषठ महाववद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी 
बोडामचे महाववद्यालय परेुश े उपलब्ि नसल्याच े माहे मे, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ११ वी नींतर बोडम बदलावा लागर्ार असल्याने त्यासाठी 
एसएससी बोडामच्या ननकालाची वा् पाहावी लागर्ार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सीबीएसई व 
आयसीएसई महाववद्यालय वाढववण्याबाबत तसेच सदर ववद्यार्थयाांना 
प्रवेशासाठी अन्य पयामय उपलब्ि करून देण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१), (२) व (३) राज्य मींडळ सीबीएसई, आयसीएसई 
अथवा अन्य मींडळाशी सींलग्न व्हावे, हा सींबींधित महाववद्यालयाच्या 
व्यवस्थापनेचा ननर्मय असतो. 
 राज्य मींडळाच्या ववद्यार्थयाांसोबतच इतर मींडळाच े ववद्याथी राज्य 
मींडळाशी सींलग्न कननषठ महाववद्यालयाींमध्ये/उच्च माध्यसमक शाळाींमध्ये 
प्रवेश घेव ूइजच्छत असल्यास यासाठी परेुशी क्षमता उपलब्ि आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

जाम ग्रामपांचायत (ता.समुद्रपूर, जज.िधाय) अांतगयत पाणीपुरिठा 
योजनेच्या िामात तनिृष्ट्ट दजायच ेपाईप िापरल्याबाबत 

  
(५६) * ४७०३४ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िाम ग्रामपींचायत (ता.समदु्रपरू, जि.विाम) अींतगमत महाराषर िीवन 
प्राधिकरर् जिल्हा पररषदेच्या पार्ीपरुवठा योिनेच्या कामात ननकृष् दिामच े
आय.एस.आय. माकम  नसलेले पाईप वापरण्यात आल्याने पार्ीपरुवठा 
योिनेची पाईपलाईन सलकेि होवनू पाण्याची गळती होत असल्याचे ददनाींक 
३० िानेवारी, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननकृष् दिामच्या पाईपलाईन प्रकरर्ाबाबत ग्रामपींचायत 
तसेच जिल्हा पररषदेकड ेतक्रार करूनही कोर्तीच कायमवाही झाली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सींबींधिताींववरुध्द 
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) पाईप परुववर्ाऱ या ओींकार पॉसलमर प्रा.सल. नरखेड या कीं पनीववरूध्द 
फसवर्ुकीचा गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) सवम परुावे िमा केल्यानींतरच सींबींधिताींवर कारवाई करण्यात आली आहे. 
त्यामळेु ववलींबाचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

गांगाखेड (जज.परभणी) तालुक्यातील गािाांमध्ये  
पाणीटांचाई तनमायण र्ाल्याबाबत 

  

(५७) * ४७३०३ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गींगाखेड (जि.परभर्ी) तालकु्यातील ६४ गावाींमध्ये पार्ी ी्ंचाई ननमामर् 
झाल् याचे माहे माचम, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, पार्ी ी्ंचाई ननमामर् झाल्यामळेु ग्रामपींचायतीींनी ववदहर, बोअर 
अधिग्रहर् तसेच ्ँकरने पार्ीपरुवठा करण्यासाठी पींचायत ससमतीकड े     
८८ प्रस्ताव दाखल केले असनू यामध्ये ७७ प्रस्ताव हे अधिग्रहर्ासाठी असनू 
११ प्रस्ताव ्ँकरसाठी आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार उक्त प्रस्तावाींपकैी ककती प्रस्तावाींना मींिूरी 
देण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे.  
(२) पींचायत ससमती, गींगाखेड याींच्याकड ेमाहे माचम, २०१९ मध्ये ७८ ववहीर 
अधिग्रहर्ाचे व ६ ्ँकरसाठी असे ८४ प्रस्ताव प्राप्त झाले होत.े  
(३) पींचायत ससमती व तहससल कायामलय स्तरावरुन चौकशी करण्यात येवनू 
प्राप्त प्रस्तावाींपकैी अधिग्रहर्ासाठीचे ४३ व ्ँकरसाठीचे ०२ मींिूर करण्यात 
आलेले आहेत. उवमररत प्रस्ताव एवप्रल, २०१९ मध्ये मींिूर करण्यात आलेले 
आहे.  
 ददनाींक १०/०६/२०१९ च्या ्ँकर अहवालानसुार गींगाखेड तालकु्यात 
एकूर् १४ ्ँकर सरुु आहेत.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  
 

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

पजश्चम विदभायतील पाणी टांचाईची समस्या सोडविण्याबाबत 
  

(५८) * ४७२३९ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पजश्चम ववदभामतील अनेक गावात पार्ी ी्ंचाई तीव्र झाली असनू 
िरर्ातील िलसाठ्याच्या पातळीत कमालीची घ् झाल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अकोला शहराला पार्ीपरुवठा करर्ाऱ या का्ेपरू्ाम िरर्ात 
केवळ २२.३५ ्क्के िलसाठा सशल्लक असल्याने अकोला शहरालगतच्या 
गावात नळ पार्ीपरुवठा योिना देखील बींद पडल्याने िास्त प्रमार्ात पार्ी 
ी्ंचाई ननमामर् झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन ववदभामतील पार्ी 
ी्ंचाईची समस्या सोडववण्याकरीता कोर्ती उपाययोिना केली वा करण्यात 
येत आहे, त्याचे स्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) का्ेपरू्ाम प्रकल्पात ददनाींक १ िून, २०१९ रोिी १२.१६% िलसाठा 
सशल्लक होता. अकोला शहरालगतच्या गावात कोर्तीही पार्ीपरुवठा योिना 
बींद झाली नाही.  
(३) वपण्याच्या पाण्याच्या ी्ंचाईच्या अनषुींगाने नागपरू व अमरावती 
ववभागासाठी तसेच सींपरू्म राज्यासाठी ऑक््ोबर त े िून या कालाविीसाठी 
त्रमैाससक ी्ंचाई कृती आराखड े तयार करण्यात आले होत े व त्यानसुार 
वपण्याचे पार्ी उपलब्ि करुन देण्यासाठी ववववि उपाययोिना राबववण्यात 
आल्या आहेत. 
 तसेच पार्ी ी्ंचाई कायमस्वरुपी दरू होण्याच्यादृष्ीने राषरीय ग्रामीर् 
पेयिल कायमक्रम, मखु्यमींत्री ग्रामीर् पेयिल कायमक्रम तसेच िलस्वराज्य 
कायमक्रम अींतगमत ववववि पार्ीपरुवठा योिना राबववण्यात येत आहेत.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  
 ----------------- 

 

शशरडशहापूर (ता.षांढा नागनाथ, जज.दहांगोली) पररसरात नळ 
पाणीपुरिठा योजना सुरु िरण्याबाबत 

  

(५९) * ४७११६ श्री.रामराि िडिुत,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील   काय :- 
(१) सशरडशहापरू (ता.औींढा नागनाथ, जि.दहींगोली) पररसरातील गावात व वाडी 
ताींड्यावरील पररसरात भीषर् पार्ी ी्ंचाई ननमामर् झाली असनू तथेील २३ गाव 
प्रादेसशक नळ योिना मागील ३ वषाांपासनू बींद अवस्थेत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदर नळ पार्ीपरुवठा 
योिना सरुु करुन तथेील नागरीकाींना पार्ीपरुवठा करण्याबाबत कोर्ती 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मौ.सशरडशहापरू (ता.औींढा नागनाथ, जि.दहींगोली) या गावाचा समावेश   
२० गावे परुिळ प्रादेसशक नळ पार्ीपरुवठा योिनेत असनू सदरील योिनेच्या 
पनुरुज्िीवनाच्या रुपये ५३८.९९ लक्ष इतक्या ककींमतीच्या अींदािपत्रकास 
मखु्यमींत्री ग्रामीर् पेयिल कायमक्रमाींतगमत ववभागाच्या ददनाींक १३ फेब्रवुारी, 
२०१९ रोिीच्या शासन ननर्मयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. 
सदरच्या कामाची ननववदा प्रकक्रया परू्म करुन कामाचे कायामरींभ आदेश ददनाींक 
२४ मे, २०१९ रोिी देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

मुांबई विद्यापीठातील सुरक्षा िमयचाऱ याांना प्रशशक्षण देण्याबाबत 
  

(६०) * ४८७२३ श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप : सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या कसलना आणर् फो म् सींकुलातील सरुक्षा कममचाऱ याींना 
आपत्कालीन घ्ना रोखण्यासाठी परेुसे प्रसशक्षर् नसल्याचे ददनाींक १५ माचम, 
२०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशमनास आले असनू ववद्यापीठात सरुक्षा 
सवुविाींच ेननयसमत पररक्षर् होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन ववद्यापीठातील सरुक्षा 
रक्षकाींना तज्ञाींकडून प्रसशक्षर् देण्यासह सरुक्षा सवुविाींचे ननयसमत परीक्षर् 
करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 
 ----------------- 
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डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर मराठिाडा विद्यापीठ, षरांगाबाद येथील 
गुणपबत्रिा पेपर खरेदीत गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(६१) * ४६९४३ 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) औरींगाबाद येथील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ 
प्रशासनाने सन २०१७-१८ या शकै्षणर्क वषामत गरु्पबत्रकेचा कागद शषेा साईन 
या कीं पनीकडून ६ रुपये ३ पसैे दराने खरेदी केला, परींत ुसदर ववद्यापीठात 
पवुीच्याच २३ लाख उत्तरपबत्रका उपलब्ि असनूही ववद्यापीठ वारींवार नवीन 
उत्तरपबत्रका खरेदी करत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१८-१९ या वषामत िगभरात कागदाचे दर वाढल े
असताना सधु्दा ववद्यापीठाने कागद खरेदीसाठी खुल्या ननववदेद्वारे अ्लाीं्ा 
कीं पनीकडून २ रुपये ५८ पसै ेप्रमारे् खरेदी केले तसेच, सन २०१७-१८ या वषी 
वईु शाईन कीं पनीकडून गरु्पबत्रका कागद खरेदी केल्यामळेु या व्यवहारात 
रुपये २५ लक्ष रुपयाींचा आधथमक गरैव्यवहार झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील ३ वषामपासनू गरु्पबत्रकेसाठी लागर्ारा कागद खरेदी 
व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागर्ी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सींबींधित दोषीींववरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 औरींगाबाद येथील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ 
प्रशासनाने ननयमानसुार ई-ननववदा प्रकक्रयेचा वापर करुन सन २०१७-१८ या 
शकै्षणर्क वषामत गरु्पबत्रकेचा कागद शषेा साईन या कीं पनीकडून ६ रुपये    
३ पसैे दराने खरेदी केला आहे. तथावप, ववद्यापीठात पवुीच्याच २३ लाख 
उत्तरपबत्रका िळु खात पडल्या असल्याची बाब खरी नाही. तर पवुीच्या 
उत्तरपबत्रका नववन शकै्षणर्क वषामत वापरण्यात येत आहेत.  
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(२) हे खरे नाही. 
सन २०१८-१९ या वषामत खरेदीसाठी ई-ननववदा प्रकक्रया करण्यात आली 

होती. सदर प्रकक्रयेद्वारे L-१ (लघतु्तम परुवठािारक) अ्लाीं्ा फॉम्सम प्रा.सल. 
याींना खरेदी आदेश ददलेला आहे. ववद्यापीठास आवश्यकतनेसुार गरु्पबत्रका 
खरेदी प्रकक्रया ननयमानसुार करण्यात येत.े 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ, औरींगाबाद ववद्यापीठातील 
गरैकारभाराची चौकशी करण्याकरीता प्रा.एस.एफ.पा्ील, याींच्या अध्यक्षतखेाली 
ससमती ननयकु्त करण्यात आली होती. चौकशी करण्यात आलेल्या मदु्दयाींमध्ये 
गरु्पबत्रकाींची खरेदी हा देखील एक मदु्दा आहे. सदर ससमतीने आपला अहवाल 
मा.राज्यपाल तथा कुलपती याींना सादर केला असनू सदर अहवालाच्या 
अनषुींगाने पढुील कायमवाही चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील नळ पाणीपुरिठा  
योजना बांद असल्याबाबत 

  

(६२) * ४८२३० श्री.रवि ांद्र फाटि, अॅड.अतनल परब, श्री.विलास पोतनीस : 
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) शहापरू (जि.ठारे्) तालकु्यात १९३ स्वतींत्र नळ पार्ीपरुवठा योिना असनू 
त्यापकैी १५५ पार्ी योिना सरुु असनू ३३ योिना पाण्याअभावी बींद 
असल्याचे माहे म,े २०१९ मध्ये वा त् यादरम् यान ननदशमनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त नळ पार्ीपरुवठा योिना बींद राहण्यामागची काररे् काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन स्वतींत्र नळ 
पार्ीपरुवठ्याकरीता ननिी उपलब्ि करुन देण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 शहापरू तालकु्यात सन २००६ पासनू राषरीय ग्रामीर् पेयिल 
योिनेंतगमत मींिूर १९३ योिनाींपकैी सद्य:जस्थतीत २६ योिनाींची कामे बींद 
आहेत. या २६ पकैी २ नळ पार्ीपरुवठा योिना व २ साध्या ववदहरी योिना 
अशा एकूर् ४ योिना उद् भव कोरडा असल्याने रद्द करण्यात आल्या आहेत, 
३ योिनाींमध्ये सींबींधिताींवर गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. उवमररत १९ 
योिना ग्रामीर् पार्ीपरुवठा व स्वच्छता ससमतीच्या उदाससनतमेळेु 
रखडलेल्या आहेत. 
(२) ग्रामीर् पार्ीपरुवठा व स्वच्छता ससमती याींच्याकडून कामाबाबत 
उदाससनता, स्थाननक पातळीवरील ग्रामस्थाींच े व िागेबाबतचे वाद, योिनेच े
पाईप व इतर सादहत्य चोरीस िारे्, उद् भव कोरड ेपडरे् व काही दठकार्ी 
उद् भव बदलावा लागरे् इत्यादी कारर्ाींमळेु ववलींब झालेला आहे. 
(३) ददनाींक ०९ माचम, २०१८ रोिीच्या शासन ननर्मयाच्या अनषुींगाने 
रखडलेल्या योिनाींचे मलू्याींकन करुन अींनतम ्प्प्यात असलेल्या योिना आहे 
त्या जस्थतीत परू्म करण्याच्या व कामे परू्म होरे् शक्य नसलेल्या योिना 
ताब्यात घेऊन जिल्हा पररषदेमाफम त पढुील कायमवाही करण्याच्या सचूना 
देण्यात आल्या आहेत. त्यानषुींगाने २२ नळ पार्ीपरुवठा योिनाींबाबत 
कायमवाही करण्यात येत आहे. ज्या दठकार्ी उद् भव कोरडा आहे त्या दठकार्ी 
पयामयी उद् भव घेण्याची कायमवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईतील विनाअनुदातनत शाळाांना अनुदान देण्याबाबत 
  

(६३) * ४८७८८ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील ववनाअनदुाननत शाळाींना अनदुान देण्यास ददरींगाई करर्ाऱया 
पासलका आयकु्ताींववरोिात सशक्षकाींनी पासलका मखु्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर 
ददनाींक २८ फेब्रवुारी, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास आत्मदहनाचा इशारा ददला 
होता, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त ववनाअनदुाननत शाळाींना अनदुान देण्यास ददरींगाई 
करण्याची काररे् काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन ववनाअनदुाननत 
शाळाींना अनदुान देण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
 
अॅड. आशशष शलेार : (१) सशक्षकाींनी पासलका मखु्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर 
आींदोलन केले. 
(२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने त्याींच्या क्षते्रात त्याींच्यास्तरावरून 
मान्यता ददलेल्या खािगी प्राथसमक शाळाींना अनदुान ग्राहय िरण्यात येर्ार 
नसल्याच ेशासनस्तरावरून आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपासलका याींना 
कळववण्यात आले आहे. त्यानींतरही बहृन्मुींबई महानगरपासलकेने सदर क्षते्रात 
खािगी प्राथसमक शाळाींना मान्यता ददली असल्याने ही बाब बहृन्मुींबई 
महानगरपासलकेशी सींबींधित आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 

 
विक्रमगड (जज.पालघर) तालुक्यातील नळ पाणीपुरिठा 

योजनेची िामे पूणय िरण्याबाबत 
  

(६४) * ४८९१४ श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील   काय :- 
(१) ववक्रमगड (जि.पालघर) तालकु्यातील ्े्वाली, उघार्ीपाडा, हातरे्, 
उ्ावली व उपराळे या गावाींमध्ये सन २०११-१२ मध्ये राषरीय पेयिल 
योिनेंतगमत नळ पार्ीपरुवठा योिनेतील पाण्याच्या ्ाक्याींची कामे, 
पाईपलाईनची अपरू्म कामे तसेच पाण्याच्या ी्ंचाईबाबत ‘समथमन’ सींस्थेने 
मा.पार्ीपरुवठा मींत्री, मा.पार्ीपरुवठा राज्यमींत्री, अपर मखु्य सधचव, 
पार्ीपरुवठा व स्वच्छता ववभाग याींच्या ददनाींक २० डडसेंबर, २०१८ रोिी वा 
त्यासमुारास लेखी ननवेदनाद्वारे ननदशमनास आर्ून ददली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त गावाींमध्ये राषरीय पेयिल योिनेच्या नळ पार्ीपरुवठा 
योिनेसाठी शासनाचा लाखो रुपयाचा ननिी खचम होऊनही मागील          
६ वषाांपासनू प्रलींबबत असलेली राषरीय नळ पार्ीपरुवठा योिनेची अपरू्म कामे 
परू्म करण्याबाबत ननवेदनाच्या तक्रारीच्या अनषुींगाने पार्ी ी्ंचाईग्रस्ताींना व 
गावपाड्याींना कायमस्वरूपी पार्ीपरुवठा करण्याबाबत कायमवाही करण्यात 
आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन ननवेदनातील 
मागर्ीनसुार कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 ्े्वाली येथे ७ वव ींिन ववदहरी, ३ साध्या ववदहरी व २ लघ ु नळ 
पार्ीपरुवठा योिना कायामजन्वत आहेत. उघार्ीपाडा येथे ३ वव ींिन ववदहरी,   
३ साध्या ववदहरी व १ लघ ु नळ पार्ीपरुवठा योिना कायामजन्वत आहेत. 
हातरे् गावाकरीता ४ वव ींिन ववदहरी, १ सािी ववहीर व १ लघ ु नळ 
पार्ीपरुवठा योिना कायामजन्वत आहेत. उ्ावली पो्खळ येथे ३ वव ींिन 
ववदहरी, २ साध्या ववदहरी व १ लघ ु नळ पार्ीपरुवठा योिना कायामजन्वत 
आहेत. उपराळे येथे २ वव ींिन ववदहरी, १ सािी ववहीर व सामाजिक 
सींस्थेमाफम त १ लघ ु नळ पार्ीपरुवठा योिना सरुळीत सरुु आहे. 
सद्य:जस्थतीत सदर गाव / वाड्याींना सरुळीतपरे् पार्ीपरुवठा सरुु आहे. 
ी्ंचाईसदृश पररजस्थती नाही. ्ँकरने पार्ीपरुवठा करण्याबाबत मागर्ी नाही. 

(३) ददनाींक ०९ माचम, २०१८ रोिीच्या शासन ननर्मयाच्या अनषुींगाने अपरू्म 
असलेल्या योिनाींचे मलू्याींकन करुन अींनतम ्प्प्यात असलेल्या योिना आहे 
त्या जस्थतीत परू्म करण्याच्या व कामे परू्म होरे् शक्य नसलेल्या योिना 
ग्राम पार्ीपरुवठा व स्वच्छता ससमतीकडून ताब्यात घेऊन जिल्हा 
पररषदेमाफम त पढुील कायमवाही करण्याच्या सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
त्यानषुींगाने कायमवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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नेरळ (जज.रायगड) येथील बोंडशते आददिासी िाडीतील  
पाणी टांचाई दरू िरण्याबाबत 

  

(६५) * ४९०९४ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नेरळ (जि.रायगड) येथील ओलमन ग्रामपींचायतीींतगमत येर्ाऱ या बोंडशते 
आददवासी वाडीत भीषर् पार्ी ी्ंचाई ननमामर् झाली असनू गेल्या १५ 
ददवसाींपासनू मदहलाींना रात्रभर ववदहरीवर मकु्काम करून हींडाभर पार्ी िमा 
करावे लागत असल्याचे माहे मे, २०१९ च्या दसुऱया सप्ताहात ननदशमनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदरहू भागात ्ँकरने 
पार्ीपरुवठा करुन येथील पार्ी ी्ंचाई दरू करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  

श्री.बबनराि लोणीिर : (१) व (२) ओलमन ग् ग्रामपींचायती अींतगमत 
येर्ाऱ या बोंडशते या वाडीमध्ये २ हातपींप, १ दहेुरी पींप व २ ववदहरी आहेत. 
त्यापकैी दोन्ही ववदहरी कोरड्या पडल्या असनू दहेुरी पींप व हातपींप याींची 
पाण्याची पातळी खाली गेल्याने पाण्याची आवक कमी झाली आहे. त्यामळेु 
पार्ी ी्ंचाई भासत होती म्हर्ून बोंडशते या वाडीस ्ँकरद्वारे पार्ीपरुवठा 
सरुु करण्यात आलेला आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

शालेय क्रीडा स्पधेच्या मानधनात िाढ िरण्याबाबत 
  

(६६) * ४७४४५ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.किशोर दराड े: सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शालेय ववद्यार्थयाांमध्ये णखलाडू वतृ्ती ननमामर् करण्यासाठी तालकुा, 
जिल्हा व राज्यस्तरावर ववववि शालेय क्रीडा स्पिाांचे आयोिन केले िाते, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, क्रीडा स्पिाांसाठी देण्यात येर्ारे मानिन तालकु्यातील 
शाळाींच्या सींख्येचा व स्पिमकाींचा ववचार करता अत्यींत कमी असल्याने 
तालकुा, जिल्हा व राज्यस्तरीय शालेय क्रीडा स्पिाांचे मानिन वाढववण्याबाबत 
मागर्ी केली िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन क्रीडा स्पिाांसाठी 
देण्यात येर्ारे मानिन वाढववरे्बाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

शालेय शशक्षण ि क्रीडा विभागाच ेअिर सधचि याांना 
 तनलांबबत िरण्याबाबत 

  

(६७) * ४७४५३ श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर खािगी शाळेतील कममचारी ननयमावली १९८१ मिील अनसुचूी 
“फ” व सींवगम “क” चा सींबींि ददनाींक १३ िून, २०१७ च्या पत्रात नमदू 
केलेल्या ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१६ व ददनाींक २४ िानेवारी, २०१७ रोिीच्या 
शासन ननर्मयाशी येत नाही तसेच हे दोन्ही शासन ननर्मय सींवगम “क” मिील 
सेवाज्येषठता ठरववण्याकरीता लाग ूनाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कायदेशीर सींविैाननक बाबीींकड े दलुमक्ष करुन 
 ी.स.द.माने, अवर सधचव, शालेय सशक्षर् व क्रीडा ववभाग याींनी ददनाींक   
१३ िून, २०१७ च े पत्र ननगमसमत केल् यामळेु सशक्षर् क्षते्रात कायदेशीर 
तरतदुीबाबतचा सींभ्रम ननमामर् झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास,  ी.स.द.माने याींनी पत्र ननगमसमत केल्याप्रकरर्ी आधथमक 
गरैव्यवहार झाल्याने लोकप्रनतननिीींनी पत्राबाबतची अविैता त्याींना प्रत्यक्ष 
भे्ून त्याींच्या ननदशमनास आर्ून देवनूही त्याींनी पत्र रद्द केले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास  ी.स.द.माने याींना ननलींबबत करण्याची मागर्ी ददनाींक १९ 
डडसेंबर, २०१७ व ददनाींक २५ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यानींतरही अनेकवेळा 
शासनास ननवेदन देवनू केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१), (२), (३), (४) व (५) सशक्षकाींच्या ज्येषठता 
सचूीबाबत ददनाींक ०३ मे, २०१९ च्या शासन पररपत्रकान्वये नव्याने सचूना 
ननगमसमत करण्यात आल्या असनू त्याव्दारे ददनाींक १४ नोव्हेंबर, २०१७ 
व ददनाींक २४ िानेवारी, २०१७ चे शासन पररपत्रक अधिक्रसमत करण्यात 
आले आहे. तसेच,  ी.स.द. माने, अवर सधचव याींचेकडून खुलासा घेण्यात 
आला असनू सदर खुलासा मान्य करण्यात आला आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राष्ट्रसांत तुिडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाांतगयत अल्पसांखयाांि 
समुदायाच्या मुलीांसाठी िसततगहृ बाांधण्याबाबत 

  

(६८) * ४७५६४ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.तनलय नाईि : सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरसींत तकुडोिी महाराि नागपरू ववद्यापीठाींतगमत अल्पसींख्याींक 
समदुायाच्या दोनश े मलुीींची प्रवेश क्षमता असलेल्या वसनतगहृ बाींिकामास 
माहे िून, २०१६ मध्ये अल्पसींख्याींक ववकास ववभागाने मींिूरी देवनूही व 
ननिी उपलब्ि करुनही वसनतगहृाचे बाींिकाम सरुू झाले नसल्याचे ददनाींक   
७ फेब्रवुारी, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदरहू वसनतगहृाच े
बाींिकाम सरुु करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री.विनोद तािड े: (१) व (२) अींशत: खरे आहे.  
 ददनाींक २९ माचम, २०१६ च्या शासन ननर्मयान्वये राषरसींत तकुडोिी 
महाराि नागपरू ववद्यापीठ, नागपरू येथे अल्पसींख्याक समािातील उच्च 
सशक्षर् घेर्ाऱया १०० मलुीींच्या वसनतगहृाच्या बाींिकामास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली. याकरीता ददनाींक १६ मे, २०१६ च्या शासन ननर्मयान्वये    
रुपये १.०० को्ी ननिी ववतरीत करण्यात आला.  
 सदर वसनतगहृाची प्रवेश क्षमता वाढवनू २०० मलुीींच्या वसनतगहृाच्या 
बाींिकामास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन 
आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील अधयिेळ ग्रांथपालाांना पूणयिेळ ग्रांथपाल िरून त्याांना सातिा 
िेतन आयोग ि तनितृ्तीिेतन लागू िरण्याबाबत 

  

(६९) * ४७७२६ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील माध्यसमक शाळाींमध्ये २२ वषाांपासनू अिमवेळ काम करर्ाऱया 
५९६ ग्रींथपालाींची परू्मवेळ ननयकु्ती करण्याचा तसेच राज्यातील अिमवेळ 
ग्रींथपालाींना परू्मवेळ करण्याबाबतचा ननर्मय शासनाने ददनाींक २८ िानेवारी, 
२०१९ रोिी वा त्यासमुारास घेतला असनू या ननर्मयात अनेक िाचक अ्ी 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु ग्रींथपालाींची या िाचक अ्ी सशथील करुन १००० 
ववद्याथी सींस्थेऐविी ७०० ववद्याथी सींस्थेमागे एक परू्मवेळ ग्रींथपाल करावा व 
२ शाळा समळून एक परू्म वळे ग्रींथपाल असावा अशी मागर्ी आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) तसेच शासनाने शासकीय कममचाऱ याींना सातवा वतेन आयोग लाग ुकेला 
परींत ु त्यापासनू अिमवेळ ग्रींथपालाींना वींधचत ठेवले असनू राज्यातील अिमवेळ 
ग्रींथपालाींना पेन्शन, वदै्यकीय प्रनतपतुी अथवा कोर्तहेी तत्सम लाभ ददले 
िात नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कामानसुार हुद्दा व समान काम समान वेतन िोरर्ानसुार 
अिमवळे ग्रींथपालाींना परू्म वेळ ग्रींथपालाचा दिाम देवनु वेतन ेर्ी, वदै्यकीय व 
तत्सम लाभ व ननवतृ्तीवेतन योिना लाग ु करण्याबाबत तसेच राज्यातील 
अिमवेळ ग्रींथपालाींना परू्मवेळ ग्रींथपाल म्हर्ुन कायम करून त्याींना ग्रींथपालाींची 
वेतन ेर्ी व सातवा वेतन आयोग लाग ुकरण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) अिमवेळ पद हे तात्परुत े पद असनू सदर पदास सेवासींरक्षर् नाही. 
त्यान्वये सदर पदास वदै्यकीय लाभ व ननवतृ्तीवेतन योिना लाग ूनाही. 
 अिमवेळ ग्रींथपालाींना ७ वा वेतन आयोग लाग ू करण्याबाबत ववत्त 
ववभागाच्या सहमतीने ननर्मय घेण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पाले बुद्रिु (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील पाणीटांचाई दरू िरण्याबाबत 
  

(७०) * ४७६१७ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनवेल (जि.रायगड) तालकु्यातील पाले बदु्रकु ग्रामपींचायत हद्दीतील 
कोळवाडी येथून तसेच शिेारील गावातनू पार्ी माकफया ननयमबा्य पध्दतीने 
वा्ेल इतक्या खोलीवर बोररींग करत व त्यावर ववद्यतु पींपाच्या सहाय्याने 
बेसमुार पाण्याचा उपसा करून हे पार्ी शिेारील औद्योधगक वसाहतीमध्ये 
व्यावसानयक वापरासाठी वापरत असल्याने पाण्याचा अपव्यय केला िातो 
त्यामळेु भिूल पातळी कमी झाल्याने ग्रामपींचायत हद्दीतील गावाींना पार्ी 
ी्ंचाईस सामोरे िावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ग्रामस्थाींनी जिल्हाधिकारी, रायगड, ग्रामीर् पार्ीपरुवठा 
ववभाग, तहससलदार, पनवेल, ग्ववकास अधिकारी, पनवेल, पींचायत ससमती 
आदीींकड ेमाहे माचम, २०१९ मध्ये लेखी तक्रारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी तहससलदार, पनवेल तसेच ग्ववकास 
अधिकारी, पनवेल याींना आदेश देण्यात आललेे असतानाही पार्ी 
माकफयाींववरोिात कोर्तीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन पार्ी 
माकफयाींववरोिात कारवाई करर्ाऱया सींबींधित अधिकाऱयाींवर िबाबदारी ननजश्चत 
करण्यासाठी कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. पनवेल (जि.रायगड) तालकु्यातील 
पाले बदु्रकु या गावात वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई नाही. तथावप, कोळवाडी, 
पाले बदु्रकु येथील ग्रामस्थ खािगी िागेत खोदलेल्या बोअरवेल मिून 
पाण्याचा उपसा करून त्याची ववक्री करत होत ेहे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे.  
(३) हे खरे नाही.  
 कोळवाडी, पाले बदु्रकु येथील ग्रामस्थाींनी खािगी िागेत खोदलेल्या 
बोअरवेलमिून अनधिकृत पाण्याचा उपसा करत असलेल्या वव ींिर् ववदहरीींचे 
तहससलदार कायामलयामाफम त अधिग्रहर् करण्यात आल े आहे. तसेच 
तहससलदार, पनवेल याींनी या बोअरवेलमिून वाणर्ज्य व इतर प्रयोिनाथम 
पार्ी उपसा करण्यास ददनाींक २२/०४/२०१९ च्या आदेशान्वये मनाई केलेली 
आहे. या आदेशाचे उल्लींघन केल्याप्रकरर्ी सींबींधिताींववरूध्द गनु्हा नोंद करून 
आरोपीींना अ्क करण्यात आली होती.  
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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गाि तेथे ग्रांथालय होणेबाबत 
  

(७१) * ४८१४४ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनिेत तटिरे, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) गाव तथेे ग्रींथालय व्हावे हे शासनाच े िोरर् असनू नवीन ग्रींथालयाींना 
शासन मान्यता व त्यासाठी सरुूवातीची काही वषम जिल्हा ननयोिन व ववकास 
मींडळातनू आधथमक तरतदू होत असताना नवीन ग्रींथालयाींना मान्यता बींद 
करण्याचे कारर् काय आहे, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन नववन ग्रींथालयाींना 
मान्यता देण्याबाबत तसेच सावमिननक ग्रींथालयाची बींद केलेली दिोन्नती 
पनु्हा सरुू कररे्बाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े : (१) व (२) राज्यात सद्य:जस्थतीत १२१४९ शासनमान्य 
सावमिननक ग्रींथालये सरुु आहेत. शासनमान्य सावमिननक ग्रींथालयाच्या महसलू 
यींत्ररे्कडून करण्यात आलेल्या तपासर्ीनसुार मा.मींबत्रमींडळाने नवीन 
सावमिननक ग्रींथालयाींना शासन मान्यता व दिोन्नती देण्यात येव ूनये असा 
ननर्मय घेतला आहे. यानषुींगाने ददनाींक २२/०३/२०१३ व ददनाींक ०७/०६/२०१४ 
रोिी शासन ननर्मय ननगमसमत करण्यात आल ेआहेत.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि शशक्षिेतर िमयचाऱ याांना  
आश्िाशसत प्रगती योजना लागू िरण्याबाबत 

  

(७२) * ४७६३७ श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वररषठ महाववद्यालय सशक्षकेतर कममचारी याींना शासन अधिसचूना 
ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २००९ नसुार सिुारीत सेवा अींतगमत आश्वाससत प्रगती 
योिना (२४ वषाांनींतरची) लाग ु करण्यात आली परींत ु माध्यसमक व उच्च 
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माध्यसमक शाळाींमिील सशक्षकेतर कममचाऱ याींना सदर योिना लाग ू
करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माध्यसमक व उच्च माध्यसमक सशक्षकेतर कममचाऱ याींना 
(सिुाररत सेवा अींतगमत आश्वाससत प्रगती योिना (२ री कालबध्द पदोन्नती 
२४ वषामनींतरची) लाग ूकरण्यासाठी ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई याींनी ननकाल लावला असनू मा.उच्च न्यायालयाने        
८ आठवड्याच्या आत यावर ननर्मय घेवनु सदर लाभ देण्याचे आदेश ददले 
असनूही शासनाने यावर ननर्मय घेतला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन माध्यसमक व उच्च 
माध्यसमक शाळाींमिील सशक्षकेतर कममचाऱ याींना आश्वाससत प्रगती योिना   
(२४ वषाांनींतरची) लाग ूकरण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) अकृषी ववद्यापीठे व सींलजग्नत अशासकीय 
अनदुाननत महाववद्यालयातील सशक्षकेतर कममचाऱयाींना ही योिना उच्च व तींत्र 
सशक्षर् ववभागाच्या ददनाींक १५/०२/२०११ व ददनाींक २८/१२/२०१० रोिीच्या 
शासन ननर्मयान्वये लाग ू केली होती. परींत,ु सदरचे शासन ननर्मय रद्द 
करण्यात आलेले आहेत. 
(२) व (३) मा.उच्च न्यायालयाने रर् याधचका क्र. ३३४/२०१८ व इतर 
याधचकामध्ये ददनाींक ०४/१०/२०१८ रोिी ददलेल्या आदेशाववरुध्द मा.उच्च 
न्यायालयात पनुववमलोकन याधचका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. दरम्यान 
ववत्त ववभागाच्या ददनाींक ०१/०१/२०१९ च्या शासन ननर्मयान्वये तीन लाभाींची 
सिुाररत आश्वाससत प्रगती योिना लाग ू करण्यात आलेली आहे. त्यानसुार 
अनदुाननत सींस्थामिील सशक्षकेतर कममचाऱयाींना सदर योिना लाग ू
करण्याबाबतचा प्रस्ताव ववचारािीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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पॉशलधथन वपशव्याांची तनशमयती बांद असल्याबाबत 
  

(७३) * ४८१५५ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिय .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय पयायिरण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळाने पॉसलधथन वपशवी ननसममतीवर बींदी 
घातलेली असल्यामळेु ग्राहकाींना दिू परुवठा कसा करावा, असा प्रश्न दिू 
उत्पादक शतेकरी व दिू सींघापढेु ननमामर् झाला असनू नजिकच्या काळात 
दिू प्रनतसल्र १३ रुपयाींनी महाग होर्ार असल्यासारखी जस्थती ननमामर् 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत आढावा घेण्यात आला आहे काय, त्यात कोर्त्या 
बाबी स्पष् झाल्या आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील 
को्यविी दिू ग्राहकाींवर प्रनतसल्र १३ रुपये एवढा आधथमक भार पडू नये 
यासाठी कोर्त्या उपाययोिना केल् या वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम : (१) शासन अधिसचूना ददनाींक २३ माचम, २०१८ अन्वये 
दिुाच्या पॅकेजिींगसाठी अन्न साठवर्ुकीचा दिाम असलेल्या परींत ु ५० 
मायक्रॉनपेक्षा कमी िाडी नसलेल्या प्लाजस््क वपशव्याींवर ववदहत अ्ी व 
शतीच्या अिीन बींदी घातलेली नाही. 
(२) आितागायत कोर्त्याही दिु उद्योिक व सींघावर सदर अधिसचूनेच्या 
अनषुींगाने कायमवाही करण्यात आलेली नाही. तथावप, दिु उत्पादकाींना 
प्लाजस््क वपशव्या परुवर्ाऱया उद्योगाींवर बींदचे आदेश बिावल्यामळेु दिुाच्या 
वपशव्या प्लाजस््क उद्योगाींकडून समळरे् दरुापास्त होत असल्यामळेु दिु 
सींघाच्या ननवेदनाच्या अनषुींगाने मा.मींत्री (पयामवरर्) याींनी वररषठस्तरावर दिु 
उद्योिक व सींघाींच्या प्रनतननिीींसमवेत आढावा बठैक घेतली असनू त्याींना 
सदर अधिसचूनेच्या अ्ी शतींचे पालन कररे् म्हर्िेच पनुमचक्रर्ासाठी 
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वपशव्याींची सींकलन व्यवस्था ववकससत कररे्बाबत प्रस्ताव अथवा प्लाजस््क 
वपशव्याींना पयामयी उपाय सादर करण्याबाबत सधूचत केले आहे व त्यासाठी 
दिु सींघाना मदुत देण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

यितमाळ जजल््यातील विदहरी अधधग्रहीत िरण्याबाबत 
  

(७४) * ४८४६४ श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल््यातील कळींब, दारव्हा, यवतमाळ, नेर, पाींढरकवडा आदद 
सवम तालकु्यातील ७५५ गावाींमिील ननमामर् झालेली पार्ी ी्ंचाई ननवारण्यासाठी 
६६४ ववदहरी अधिग्रहीत करण्याचे प्रस्ताववत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानसुार त्या त्या तालकु्यातील सींबींधित ग्रामपींचायतीींनी 
त्याबाबतचा आराखडा यवतमाळ जिल्हा पररषदेच्या पार्ीपरुवठा ववभागाकड े
गेल्या वषीच सादर केला असनू प्रस्ततृ आराखड्याप्रकरर्ी जिल्हा 
पररषदेकडून कायमवाही झाली नसल्याचे ददनाींक १९ एवप्रल, २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन यवतमाळ 
जिल््यातील पार्ी ी्ंचाई ननवारर्सींदभामत कायमवाही करुन सींबींधित दोषीींववरुध्द 
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
 ददनाींक ११ िून, २०१९ पयांत यवतमाळ जिल््यात एकूर् ३९२ 
ववदहरी अधिग्रदहत करण्यात आल्या आहेत. 
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(२) हे खरे नाही. 
 पार्ी ी्ंचाई कृती आराखड्यानसुार आवश्यक त्या उपाययोिना 
घेण्यात आल्या आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

एजव्हएशन शाखेतील पदिीला इतर अभ्यासक्रमाांसोबत  
समिक्षता शमळण्याबाबत 

  

(७५) * ४८५१८ अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हवाई क्षेत्रात कररअर करण्याच्यादृष्ीने बीएससी एजव्हएशन अभ्यासक्रम 
परू्म केलेल्या मुींबई ववद्यापीठातील ववद्यार्थयाांचे कररअर िे् एअरवेिच्या 
पतनानींतर िोक्यात आल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु एजव्हएशन शाखेतील पदवीला इतर अभ्यासक्रमाींसोबत 
समकक्षता समळण्याबाबत मागर्ी केली िात आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदरहू 
अभ्यासक्रमाबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) बीएससी एजव्हएशन शाखेतील पदवीला इतर अभ्यासक्रमाींसोबत 
समकक्षता देता येऊ शकेल काय याबाबत सवम सींबींधित प्राधिकरर्ाकड े
तपासर्ी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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बोरी (ता.जजांतूर, जज.परभणी) येथील शासिीय धान्य गोदामात  
धान्याचा अपहार र्ाल्याबाबत 

  

(७६) * ४७३०८ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा 
आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोरी (ता.जिींतरू, जि.परभर्ी) येथील शासकीय िान्य गोदामात ४ लाख 
१२ हिार रूपयाींच्या िान्याचा अपहार झाल्याचे माहे माचम, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी केलले्या तपासर्ीत प्रनत जक्वी्ं ल १६२० गॅ्रम 
ताींदळु आणर् ११३० गॅ्रम गहू कमी भरला असनू तपासर्ीच्यावेळी गोदामात 
२६६६ जक्वी्ं ल ताींदळू आणर् ४३०९ जक्वी्ं ल गहू असल्याचे ननदशमनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तपासर्ीमध्ये १ लाख ४२ हिार ९६९ रुपये ककींमतीचे      
४३ जक्वी्ं ल ताींदळु आणर् १ लाख २१ हिार ५३५ रुपये ककींमतीच े४९ जक्वी्ं ल 
गहू कमी असल्याचे ननषपन्न झाले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सींबींधिताींवर कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) सदरचा ४ लाख १२ हिार रुपयाींच्या 
िान्याचा अपहार शासकीय िान्य गोदाम जिींतरू व बोरी या दोन्ही दठकार्चा 
समळून आहे. 
(२) जिींतरू येथील शासकीय गोदामात ताींदळाचे प्रती जक्वीं. १६२० गॅ्रम व 
गव्हाची ११३० गॅ्रम इतकी तू्  ददसनू आली व ताींदळू २६६६.१९ जक्व. व गहू 
४३०९.२९ जक्वीं. इतके असल्याचे ननदशमनास आले आहे. 
(३) जिींतरू येथील शासकीय गोदामातील ताींदळाची प्रत्यक्ष तू्  ४३.१९२३ जक्वीं. 
व गव्हाची ४९.६९४९ जक्वीं. इतकी तू्  असनू सन २०१८-१९ या वषामच्या 
Economic Cost नसुार गव्हाची रुपये १,२१,५३५/- व ताींदळाची        
रुपये १,४२,९७९ /- इतकी ककींमत आहे. 
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(४) प्राथसमक चौकशीत या प्रकरर्ात सकृतदशमनी िबाबदार असलेले 
तहससलदार, नायब तहससलदार (परुवठा) व गोदामपाल याींनी गोदाम सींदहता 
व अनषुींधगक शासन ननर्मय, पररपत्रकानसुार शासकीय िान् य गोदामावर 
ननयींत्रर् न ठेवल् यामळेु तु् ीची रक् कम समप्रमार्ात वसलू करण् याबाबत 
जिल्हाधिकारी, परभर्ी याींनी ददनाींक १९/०३/२०१९ व ददनाींक ३०/०३/२०१९ 
रोिी िान् य तफावतीची एकूर् रक् कम रुपये ४,१२,०२१/- प्रमारे् वसलुी आदेश 
ननगमसमत केले आहेत व या सवाांची ववभागीय चौकशी प्रस्ताववत करण्यात 
आलेली आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िजयत (जज.रायगड) येथील ग्रामीण ि दगुयम भागात  
पाणीटांचाई तनमायण र्ाल्याबाबत 

  

(७७) * ४८७२७ श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) किमत (जि.रायगड) तालकु्यात दरवषीप्रमारे् यींदाही ग्रामीर् व दगुमम 
भागात पार्ी ी्ंचाई िार्व ूलागली असल्याचे ददनाींक २० माचम, २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तालकु्यातील ३९ गावे व ५७ वाड्या पार्ी ी्ंचाईग्रस्त आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदर ी्ंचाईग्रस्त 
गावे व वाड्या याींना पार्ीपरुवठा करण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
 सींभाव्य पार्ी ी्ंचाई कृती आराखड्यात ३९ गावे व ५७ वाड्या 
समाववष् आहेत. 
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(३) ददनाींक १४/०६/२०१९ अखेर ५ गावे व २८ वाड्याींना वपण्याची पार्ी ी्ंचाई 
भासली आहे. ी्ंचाई भासलेल्या ५ गावे व २८ वाड्याींना ्ँकसमव्दारे 
पार्ीपरुवठा सरुु आहे. तसेच किमत तालकु्यात ११ दठकार्ी नववन वव ींिन 
ववदहरी घेतल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

षरांगाबाद शासिीय अध्यापि महाविद्यालयाच्या 
 िसततगहृाच्या दरुिस्थेबाबत 

  

(७८) * ४६९९० 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) औरींगाबाद येथील शासकीय अध्यापक महाववद्यालयाच्या मलुीींच्या 
वसनतगहृाचे बाींिकाम मागील ६ मदहन्यापासनू ननिी अभावी बींद असनू 
बी.एड महाववद्यालयात प्रवेश घेर्ाऱ या बाहेरील जिल््यातील ववद्याथींनीींना 
वसनतगहृाची सोय व्हावी या उद्दशेाने ्या वसनतगहृाच ेबाींिकाम करण्यासाठी 
रुपये १ को्ी ४० लाख रुपयाींची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वसनतगहृाच्या बाींिकामासाठी ९० लाख रुपयाींचा खचम 
करण्यात आला, परींत ु उवमरीत रक्कम न समळाल्याने वसनतगहृाचे बाींिकाम 
बींद आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन बी.एड वसनतगहृाचे 
बाींिकाम व ववद्यतुीकरर्ाच्या कामासाठी ननिी उपलब्ि करुन देण्याबाबत 
कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े: (१) शासकीय अध्यापक महाववद्यालय, औरींगाबाद येथील 
मलुीींच्या वसनतगहृ बाींिकामासाठी रुपये १,३८,२६,९००/- इतक्या रकमेच्या 
अींदािपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
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(२) व (३) सद्य:जस्थतीत या बाींिकामावर रुपये १५२.०९ लक्ष इतका खचम 
झाला आहे. यापकैी सदर कामासाठी रुपये ८९.९० लक्ष इतकी तरतदु ववतरीत 
करण्यात आली आहे. वसनतगहृाचे बाींिकाम परू्मत्वास आल े असनू काही 
ककरकोळ कामे बाकी आहेत. प्रस्ततु बाींिकामाच्या वाढीव रकमेस सिुाररत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची कायमवाही सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील प्राथशमि ि उच्च प्राथशमि शाळाांमध्ये 
 विद्यार्थयाांना मुलभूत सुविधा पुरविण्याबाबत 

  

(७९) * ४८९१८ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्राथसमक आणर् उच्च प्राथसमक शाळाींमध्ये ववद्याथी सशक्षर् 
घेत असलेल्या अनेक शाळाींमध्ये शाळाींची दरुवस्था झाली असनू अनेक 
शाळाींना वपण्याच्या पाण्याची कमतरता तसेच ववद्यार्थयाांना (मलेु आणर् 
मलुीींची) स्वच्छता गहेृ वापरण्यायोग्य नसल्याने काही शाळाींच्या सोयी 
सवुविाींच्या गरैसोयीमळेु ववद्यार्थयाांचे शकै्षणर्क नकुसान होत असल्याने 
ववद्यार्थयाांना मलुभतू सवुविा परुववण्याबाबत ‘समथमन’ सींस्थेने मा.शालेय 
सशक्षर् मींत्री, मा.ग्रामववकास, मदहला व बालववकास मींत्री, अपर मखु्य सधचव, 
शालेय सशक्षर्, प्राथसमक सशक्षर् सींचालक तसेच सधचव ग्रामववकास 
याींच्याकड ेददनाींक ६ फेब्रवुारी, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास लेखी ननवेदनाद्वारे 
मागर्ी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानसुार शाळाींची दरुवस्था सिुारण्यासाठी नवीन 
स्वच्छतागहेृ बाींिून शाळेतील ववद्यार्थयाांना वपण्याच े पार्ी व इतर सवुविा 
उपलब्ि करून देण्याबाबत कोर्ती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
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अॅड. आशशष शलेार : (१) समथमन या सींस्थेच े या ववषयाबाबतचे ननवेदन 
प्राप्त झाले आहे. 
(२) शासकीय व स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या ९९.४०% शाळाींमध्ये वपण्याच्या 
पाण्याची कायम व्यवस्था असनू उवमररत शाळाींमध्ये तात्परुती व्यवस्था आहे. 
तसेच, ९९% पेक्षा िास्त शाळात स्वच्छतागहेृ उपलब्ि असनू, स्वतींत्र 
स्वच्छतागहेृ वापरात ठेवरे् आणर् उवमररत शाळात आवश्यकता व ननिी 
उपलब्ितनेसुार स्वच्छतागहेृ उपलब्ि कररे् याची तिवीि ठेवली आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (िाययभार), 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
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