
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि २४ जून, २०१९ / आषाढ ३, १९४१ ( शिे ) 
  
(१) उच् च ि तां्र शशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतति 

िायय, सांसदीय िायय, अल्पसांखयाांि वििास ि 
िक्फ मां्री  

 

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ४४ 
------------------------------------- 

  
नागपूर शहराच्या सीमेलगतच्या भागातील गािाांना  

शुध्द पाण्याचा पुरिठा िरण्याबाबत 
  

(१) *  १३५४७४   डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शहराच्या सीमेलगत असलेल्या चचींचभवुन, मननषनगर, दाभा, 
वाठोडा, बेलतरोडी व नरसाळा येथील तसेच ग्राममण भागातील अनेक ठठकाणी 
पाणी दषुीत असनू ववहीरी व बोअरवेलच्या पाण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात क्षार 
असल्याचे माहे म,े २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
 



2 

 
(२) असल्यास, माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये जलस्रोतातील पाण्याच्या नमनु्याींची 
रासायननक तपासणी प्रादेशीक आरोग्य प्रयोगशाळेत करण्यात आली असता 
१८ ्क्के नमनेु दषुीत असल्याचे तसेच जजल्हयातील १७ जलस्रोतामध्ये 
क्लोरीनची मात्रा २० ्क्याींपेक्षा कमी आढळून आल्याने गाींवामध्ये आजार 
पसरण्याची पररजथथती ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या पाणी परुवठा ववभागाने या वथत्याींमध्ये पाणी 
परुवठा करण्याकरीता महानगरपामलका, नागपरू याींना योजना तयार 
करण्याकरीता ननदेशीत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) प्रश्नामध्ये नमदू केलेली चचींचभवुन, 
मननषनगर, दाभा, वाठोडा, नरसाळा ही गावे महानगरपामलका हद्दीमध्ये 
समाववषठ आहेत तर बेलतरोडी हे गाव नागपरू जजल््यातील ग्रामीण 
भागातील आहे.  
     चच ींचभवुन, मननषनगर, दाभा व नरसाळा येथील अनकु्रमे ४, १, ५ व ३ 
नमनु्याींची अनजुैववक तपासणी केली असता, सवश नमनेु अयोग्य असल्याच े
आढळून आले. तसेच उपरोक्त ठठकाणाच्या सवश नमनु्याींची रासायननक 
तपासणी केली असता बहुताींश नमनेु अयोग्य असल्याचे आढळून आले. 
वा्ोढा गावातील कोणत्याही पाणी नमनु्याींची तपासणी करण्यात आलेली 
नाही. नागपरू महानगरपामलका हद्दीमध्ये अयोग्य पाणी नमनेु आढळून 
आलेल्या ववहीरीच ेपाणी न वापरण्याबाबत नागररकाींना अवगत करण्यात आल े
आहे. नागपरू शहरामध्ये जलवाठहन्या असलेल्या भागामध्ये नळाद्वारे दररोज 
शदु्ध पाणीपरुवठा केला जातो व जलवाठहन्या नसलेल्या भागामध्ये ॅ्ंकरद्वारे 
महानगरपामलकेकडून पाणी परुवठा केला जातो. 
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     तसेच ग्रामीण भागातील बेलतरोडी येथील १० नमनु्याींची रासायननक 
तपासणी केली असता, सवश नमनेु योग्य असल्याच े आढळून आले व ५४ 
नमनु्याींची अनजुवैवक तपासणी केली असता, ४८ नमनेु योग्य  व ६ नमनेु 
अयोग्य असल्याचे आढळून आले. नागपरू जजल््यातील ग्रामीण भागातील 
माहे ऑक््ोबर २०१८ त ेमाचश २०१९ या कालावधीत १०१०३ पाणी नमनु्याींची 
रासायननक तपासणी केली असता ५८७८ नमनेु अयोग्य असल्याच ेआढळून 
आले. तसेच सन २०१८-१९ या वषाशमध्ये १४७२२ पाणी नमनु्याींची अनजुैववक 
तपासणी केली असता १३४३ नमनेु अयोग्य असल्याच ेआढळून आले. सदर 
थत्रोताींच ेपाणी वपण्यास अयोग्य असल्याबाबतचे सलक थत्रोताजवळ लावण्यात 
आले असनू, सींबचधत गावाींस सरुक्षक्षत थत्रोतामधून पाणी परुवठा करण्यात 
येत आहे. 
 तसेच ३२७ जललचचींग पावडर नमनु्याींची तपासणी केली असता, 
त्यापकैी १५ नमनु्यामध्ये क्लोरीनची मात्रा २० ्क्क्यापेक्षा कमी आढळून 
आली. ज्या ग्रामपींचायती ककीं वा गावाींमध्ये २० ्क्क्यापेक्षा कमी क्लोररन 
असल्याच े आढळून आले, त्या गावाींना ३३ ्क्के क्लोररन मात्रा असलेले 
जललचचींग पावडर वापरण्याबाबत कळववण्यात आले असनू, त्याप्रमाणे कायशवाही 
करण्यात आली आहे. 
(३) नागपरू महानगरपामलकेच्या कायशक्षेत्रात अनचधक/ तधअचधक/ तधझोपडपटी 
(थलम) अमभन्यासामध्ये पाणीपरुवठा प्रणालीच ेववथतारीकरण, उन्नतीकरण व 
बळक्ीकरण करण्याकररता कें द्र शासन व राज्य शासन परुथक/ त अम/त 
योजनेच्या कामास सरुूवात झाली असनू या योजनेमध्ये चचींचभवुन, 
मननषनगर, दाभा व वाठोडा हा भाग समाववष् आहे. तसेच 
महानगरपामलकेतसे राबववण्यात येत असलेल्या हुडकेश्वर नरसाळा पाणी 
परुवठा योजनेमध्ये नरसाळा भागाचा समावेश आहे. शहराच्या जलवाठहन्याींच े
जाळे नसलेल्या मसमावती  भागात पाणी परुवठा करण्याकररता मखु्य 
जलवाठहन्या व ववतरण जलवाठहन्या ्ाकण्याच े काम अम/त योजनेमध्ये 
अींतभूशत असनू, सदर काम ेप्रगतीपथावर आहेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
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लोणािळा (जज.पुणे) येथील मगनलाल फूड प्रोडक्टस ्या धचिीच े

उत्पादन तनिृष्ट्ट दजायच ेअसल्याबाबत 
  

(२) *  १३५६२७   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.सरेुश लाड (िजयत), 
श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण) :   सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन 
मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लोणावळा (जज.पणेु) येथील मगनलाल सूड प्रोडक््स ् या कीं पनीच्या 
चचक्कीच ेउत्पादन ननक/ ष् दजाशच ेअसल्याचे ननदशशनास आले असनू अन्न व 
सरुक्षा कायद्याचा भींग होत असल्याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनाने 
ठदनाींक ११ डडसेंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास उत्पादकाींना नो्ीस ठदली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार ननक/ ष् दजाशच्या चचक्कीचे उत्पादन व ववक्री 
करणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनाने चौकशी केली असनू सदर 
आथथापनेस अन्न सरुक्षा व मानदे कायदा २००६, ननयम व ननयमन २०११ 
मधील ववववध तरतदुीचे उल्लींघन केल्याने एकूण रुपये ५ लाख इतका दींड 
ठोठावण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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सावि्रीबाई फुले, पुणे विद्यापीठातील िमिा आणण शशिा  
योजनेत झालेली अतनयशमतता 

  

(३) *  १४१०९४   श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), श्री.शभमराि तापिीर 
(खडििासला) :   सन्माननीय उच् च ि तां्र शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साववत्रीबाई सुले, पणेु ववद्यापीठात ववद्यार्थयाांनी काही तास काम 
केल्यानींतर त्याींच्या बँक खात्यात मानधन जमा केल ेजात ेहे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, साववत्रीबाई सुले, पणेु ववद्यापीठात काही वषाशपासनू बोगस 
ववद्याथी दाखवनू मानधनाची रक्कम घेण्याचे प्रकार सरुु असल्याच े
ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कमवा आणण मशका या योजनेमधील आचथशक अननयममततचेी 
चौकशी करण्यासाठी ववद्यापीठाने माजी कुलगरुू डॉ.अरुण अडसळू याींच्या 
अध्यक्षतखेाली नेमलेल्या सममतीच्या चौकशीमध्ये या योजनेंतगशत अनेक 
बोगस ववद्यार्थयाांच्या नाव ेबँकेत रक्कम जमा करण्यात आल्याच ेननदशशनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार दोषी असणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) कमवा आणण मशका योजना मधील आचथशक अननयममततचेी चौकशी 
करण्यासाठी साववत्रीबाई सुले, पणेु ववद्यापीठाने माजी कुलगरुू डॉ. अरुण 
अडसळू याींच्या अध्यक्षतखेाली थथापन केलेल्या  सममतीमासश त चौकशी सरुु 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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महाराष्ट्र लोिसेिा आयोग तसेच राज्य शासनाच्या विविध 
विभागाांमाफय त िरण्यात आलेल्या भरतीबाबत 

(४) *  १३८२२२   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पिूय) :   सन्माननीय क्रीडा मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) महाराषर लोकसेवा आयोग तसेच राज्य शासनाच्या ववववध ववभागाींमासश त 
करण्यात आलेल्या भरती प्रकक्रयेतील ५ ्क्के थपा श्स ् कोट्यामधील राखीव 
जागाींवर बनाव् खळेाडू प्रमाणपत्र धारकाींची ननवड करण्यात आल्याबाबतची 
ठदनाींक १ जुल,ै २०१६ व १० ऑक््ोबर, २०१७ च्या शासन ननणशयान्वये 
उपसींचालक, कक्रडा व यवुक सेवा याींच्यामासश त सरुु असलेली चौकशी पणूश 
झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, चौकशीतील ननषकषाशनसुार ककती बोगस प्रमाणपत्र धारक 
उमेदवार असल्याचे ननदशशनास आले आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यात काय 
आढळून आले व व त्यानसुार बोगस प्रमाणपत्राची पडताळणी न करता त्याींना 
सेवेत सामावनू घेणाऱया जबाबदार अचधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे व उपरोक्तबाबतची सद्यःजथथती काय    
आहे ? 
   
अॅड. आशशष शलेार : (१) होय. 
(२) व (३) ५ ्क्के खेळाडू आरक्षणातील राखीव जागाींवर बनाव् खेळाडूींची 
ननवड झाल्याबाबत, खेळाडूींनी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. सदर तक्रारीमध्ये 
नमदू बोगस खेळाडूींच्या प्रकरणी सींबींचधत उपसींचालक याींच्याकडून पात्र 
थपधाांच्या अमभलखेाींची शहाननशा केली असता सदर तक्रारीमध्ये तर्थय 
नसल्याचे आढळून आले आहे. तथावप, बोगस प्रमाणपत्र प्राप्त करुन 
घेतल्याबाबतचे सबळ परुावे आढळून आल्यास, प्रकरणाची शहाननशा करुन 
सींबींचधताींवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात खोबरेल, शेंगदाणा ि तीळाच्या तेलामध्ये  
पामतेलाची भेसळ होत असल्याबाबत 

(५) *  १३६९३५   श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरूी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली) :  
सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात खोबरेल, शेंगदाणा व तीळ इत्यादी तलेाची बाजारात ककींमत २०० 
त े३०० रुपये असनू दकुानदार आपल्या नफ्यासाठी ४०० रुपयाच्या तलेामध्ये 
२० ्क्के पामतलेाची भेसळ करुन त े ग्राहकाींना ववकत असल्याने भेसळ 
केलेल्या तलेाचा नसा दकुानदाराला होत असल्याचे ठदनाींक १५ माचश, २०१९ 
रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सटुया तलेामध्ये ककींमत, पॅककग आणण दजाशवर ननयींत्रण नसत े
तसेच सीजीएसआयने केलेल्या सटुया खाद्यतलेाच्या तपासणीनसुार ६० ्क्के 
खादयतलेामध्ये भेसळ आढळून आली असल्याने ग्राहकाींचे आरोग्य धोक्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     सु् ट्या तलेाच्या पॅककीं ग व दजाशवर अन्न व औषध प्रशासनाचे ननयींत्रण 
आहे. तथावप, ककीं मती ननयींत्रत्रत करण्याची बाब अन्न व औषध प्रशासनाच्या 
अखत्यारीत येत नाही.  तसेच सीजीएसआयने केलेल्या सटुय्ा खाद्यतलेाच्या 
तपासणी नसुार ६० ्क्के खाद्यतलेामध्ये भेसळ आढळून आली ही बाब 
अन्न व औषध प्रशासनाच्या ननदशशनास आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील दषु्ट्िाळी भागातील शालेय विद्यार्थयाांच े 
पररक्षा शुल्ि माफ िरणेबाबत 

(६) *  १४०४५७   श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील भीषण दषुकाळ पररजथथती असल्याने शालेय ववद्यार्थयाांच े
पररक्षा शलु्क मास करण्याचा ननणशय शासनाने घेतला असल्याच े ननदशशनास 
आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, ज्या भागात दषुकाळ जाहीर केला आहे तथेील १० वी व १२ वी 
च्या ववद्यार्थयाांना शासनाकडून शलु्क मासी ठदली असल्याने मशक्षण सींचालक 
माध्यममक व उच्च माध्यममक याींनी सींबींचधत सोलापरू जजल्हा येथील मशक्षण 
ववभागातील अचधकारी व कमशचारी याींच्याकड ेलेखी प्रथतावाची मागणी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी सोलापरू जजल््यातील १ हजार २९ 
माध्यममक शाळाींपकैी मशक्षण ववभागाकड ेकेवळ ५०५ प्रथताव तसेच, पींढरपरू 
तालकु्यातील ७५ शाळा व मींगळवेढा तालकु्यातील ३३ शाळाींचे प्रथताव आल े
आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाच्या आदेशाप्रमाणे सरसक् सवश 
शाळेतील ववद्यार्थयाांचे पररक्षा शलु्क मास करण्याच ेननयोजन असताींना केवळ 
अध्याशच शाळाींचे पररक्षा शलु्क मास करण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार ज्या शाळाींचे सी शलु्क मासीचे प्रथताव आले 
नाहीत, त्या शाळाींकड ेपाठपरुावा केला वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) हे खरे आहे.        
(२) अींशतः खरे आहे. 
(३) शलु्क प्रनतपतूीसाठी सोलापरू जजल््यातील पात्र असलेल्या ९७२ 
माध्यममक शाळाींपकैी ५१८ शाळाींचे प्रथताव मशक्षणाचधकारी (माध्य.) सोलापरू 
याींचेकड ेप्राप्त झाले आहेत. त्यामध्ये पींढरपरू तालकु्यातील ७७ व मींगळवढेा 
तालकु्यातील ३४ शाळाींचा समावेश आहे. 
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(४) महसलू व वन ववभागाच्या ठद. ३१ ऑक््ोबर, २०१८ व ठद. ६ नोव्हेंबर, 
२०१८ च्या शासन ननणशयानसुार दषुकाळग्रथत म्हणून घोवषत केलेल्या तालकेु 
व महसलुी मींडळातील उवशररत शाळाींकडून प्रथताव प्राप्त करुन त्यावर 
कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रथताव सादर करण्याबाबत पाठपरुावा करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही.       

----------------- 
  
राज्यात स्थातनि स्िराज्य सांस्था ि खाजगी शाळामधील शशक्षिाांना 

शशक्षि पा्रता पररक्षा (टीईटी) अतनिायय िेल्याबाबत 
  

(७) *  १३५१५४   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्रीमती मतनषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), 
श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.राजु तोडसाम (अणी), श्री.नारायण 
पाटील (िरमाळा), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.उल्हास पाटील 
(शशरोळ), श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.सतुनल 
िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.राजाभाऊ (पराग) िाज े (शसन्नर), श्री.अतनल बाबर (खानापरू), 
श्री.राहूल िुल (दौंड) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात थथाननक थवराज्य सींथथा व खाजगी शाळाींमध्ये ठदनाींक १३ 
सेब्रवुारी, २०१३ नींतर ननयकु्त झालेल्या पठहली त ेआठवीतील मशक्षकाींना  
मशक्षक पात्रता पररक्षा (्ीई्ी) अननवायश केली असल्याचे माहे माचश, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, ठदनाींक १३ डडसेंबर, २०१३ नींतर ननयकु्त झालेल्या प्राथममक 
मशक्षकाींना मशक्षक पात्रता पररक्षा उत्त्तीणश होण्यासाठी शासनाने तीन सींधी 
ठदल्या आहेत तर कें द्र शासनाने २०१५ मध्ये चार वष े मदुतवाढ ठदली 
असल्याने शासनाने ठदलेल्या तीन सींधी व ही मदुतवाढ कें द्र शासनाच्या 
धोरणाशी ववसींगत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई वगळता इतर कोणत्याही शाळाींमधील ्ीई्ी 
प्रमाणपत्राींची पडताळणी करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील काही मशक्षकाींनी बनाव् ्ीई्ी प्रमाणपत्र सादर 
करुन नोक-या ममळववल्याच्या तक्रारी महाराषर राज् य पररषदेकड े आल्या 
असल्याने उक्त मशक्षकाींना मशक्षक पात्रता पररक्षा (्ीई्ी) उत्तीणश 
झाल्याबाबतच े प्रमाणपत्र मशक्षण पररषदेकड े ठदनाींक ३० माचश, २०१९ पयांत 
सादर करण्याचे आदेश  ठदले असनू  प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्याींची सेवा 
रद्द करण्याचा ननणशय  घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(५) तसेच, सन २०१३, २०१४ २०१५, २०१७, २०१८ या वषी घेण्यात आलेल्या 
्ीई्ी पररक्षामध्ये एकूण ६९ हजार ७०६ उमेदवार उत्तीणश झाले असनू, 
राज्यातील जे प्राथममक मशक्षक ्ीई्ी उत्तीणश नाहीत त्याींचे वेतन देयक 
केवळ ठदनाींक ३० माचश, २०१९ पयांत द्यावे असा आदेश वेतन अधीक्षक 
कायाशलयाने ठदल्याच ेननदशशनास आले असनू यामळेु अनेक मशक्षकाींची नोकरी 
धोक्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) अींशत: खरे आहे. 
(५) अींशत: खरे आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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जळगाांि (ता.िोरेगाांि, जज.सातारा) येथील नळ पाणीपुरिठा योजनेच्या 
लोििगयणीच्या रक्िमेचा झालेला अपहार 

(८) *  १४०१४६   श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छता मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जळगाींव (ता.कोरेगाींव, जज.सातारा) ग्रामपींचायत येथे राषरीय पेयजल 
योजनेअींतगशत नळपाणीपरुवठा योजना मींजूर झाली असनू त्यासाठी 
लोकवगशणीची ४ लाख २९ हजार रुपये इतकी रक्कम बँकेत भरण्यासाठी 
ग्रामपींचायतीने अध्यक्ष व सचचव ग्रामीण पाणीपरुवठा व थवच्छता सममती 
मौजे जळगाींव याींचेकड ेजमा केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रक्कम अध्यक्ष व सचचव ग्रामीण पाणीपरूवठा व 
थवच्छता सममती याींनी जजल्हा पररषद सातारा याींच्याकड ेजमा न करता या 
रक्कमेचा अपहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदभाशत चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसूार सींबींधीताींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) लोकवगशणीपो्ी जमा झालेली रक्कम रुपये ४,२९,५००/- इतकी 
बँकखात्यात जमा करण्यात आली होती. अध्यक्ष  सचचव, ग्राम पाणी परुवठा 
व थवच्छता सममती, जळगाव याींनी खात्यावरील जमा रकमेपकैी रुपये 
२,००,०००/- ठदनाींक २४/०८/२०१६ रोजी व रुपये २,५०,०००/- ठदनाींक 
२७/०९/२०१६ रोजी काढल्याचे लेखाववषयक तपासणीत ननदशशनास आले. 
(३) लोकवगशणीपो्ी जमा झालेली रक्कम ग्राम पाणी परुवठा सममतीने 
ननयमबाहय काढली असल्याने,सदर रक्कम जमा करण्याबाबत पींचायत 
सममती, कोरेगाव याींनी ठदनाींक १७/०५/२०१९ रोजी ग्रामपींचायत, जळगाव 
याींना कळववले आहे. 
(४) हया प्रकरणी उशीर झालेला असनू, सींबींचधताींवर योग्य ती कायशवाही 
करण्याचा प्रथताव तयार करण्यात येत आहे.  

----------------- 
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सटाणा (जज.नाशशि) तालुक्यातील अशलयाबाद येथे लाखो रुपयाांचा 

गुटखा जप्त िेल्याबाबत 
  

(९) *  १४११९२   श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय अन्न 
ि षषध प्रशासन मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) स्ाणा (जज.नामशक) तालकु्यातील अमलयाबाद गावाजवळ गजुरात 
राज्यातनू स्ाणा मागे येणारा साडचेार लाख रुपये ककींमतीचा गु् खा जप्त 
केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यभरात गु् खा ववकक्रस बींदी असताींना देखील गजुरातमधून 
राज्यात अवधैररत्या गु् ख्याची मोठ्या प्रमाणावर आयात सरुु आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबींधीत दोषीींवर कारवाई करुन गु् खा 
वाहतकूीस प्रनतबींध करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे नाही. 
(२) तथावप, सदर प्रकरणी रु.४,३२,०००/ ककीं मतीचा पानमसाला व सगुींचधत 
तींबाखु जप्त करण्यात आला आहे. राज्यात गु् खा ववक्रीस प्रनतबींध आहे. 
परींत,ु परराज्यातनू चोरट्या व छुप्या मागाशने वाहनाींमध्ये लपवनू प्रनतबींचधत 
अन्न पदाथाशची वाहतकु करण्यात येत.े मात्र सदर बाब अन्न व औषध 
प्रशासन तसेच पोमलसाींच्या ननदशशनास येताच सदर वाहन तसेच प्रनतबींचधत 
अन्न पदाथश जप्त करुन पढुील कारवाई केली जात.े 
(३) अन्न व औषध प्रशासनामासश तचोरट्या व्यापारास आळा बसावा यासाठी 
ववभागात ज्या ठठकाणी प्रनतबींचधत अन्नपदाथश आढळला ती जागा अथवा 
वाहन जप्त केले जात.े तसेच प्रनतबींचधत अन्नपदाथश बाळगणाऱया 
व्यजक्तववरुध्द भा.द.वव. कलम ३२८ चा अवलींब करण्यात येतो. 
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     अन्न व औषध प्रशासनामासश त प्रनतबींचधत अन्नपदाथश बाबत वेळोवेळी 
ववशषे मोठहमा राबवनू जप्ती ध धाडीची कारवाई केली जात.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुरुडदेि िाणी वपांपळगाांि (ता.पालम, जज.परभणी) येथील 
श्री.गुरुनांदीिेश्िर शशिाचायय शशक्षण सांस्थेच्या अध्यक्षाांनी िेलेला अपहार 
  

(१०) *  १३८८३९   श्री.अब ूआजमी (मानखूदय शशिाजीनगर), श्री.बाळासाहेब 
मरुिुटे (नेिासा), श्री.मधुिरराि चव्हाण (तळुजापरू) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.गरुुनींदीकेश्वर मशवाचायश मशक्षण सींथथा मरुुडदेव वाणी वप ींपळगाव 
(ता.पालम, जज.परभणी) या सींथथचेे अध्यक्ष श्री. गरुुनींदीकेश्वर महाराज याींनी 
याच सींथथेच्या सींचमलत श्री.गरुुनींदीकेश्वर मशवाचायश ववद्यालय, पणूाश या 
ववद्यालयात श्री. ववद्यानींद मशवय्या थवामी हे दसुरे नाव धारण करून 
कोणतीही शकै्षणणक पात्रता नसताींना मखु्याध्यापक होवनू शासनाची ठदशाभलू 
करून को्यवधी रुपयाींचा अपहार केला असल्याच े ननदशशनास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी श्री.चगरीश ववठ्ठलराव कदम याींनी जजल्हाचधकारी, 
परभणी याींचेकड ेअनकु्रमे ठदनाींक १७ सेब्रवुारी, २०१८ व २३ एवप्रल, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास तसेच ववभागीय आयकु्त औरींगाबाद याींच्याकडहेी तक्रार 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववभागीय आयकु्त औरींगाबाद याींनी सदर प्रकरणी 
जजल्हाचधकारी, परभणी याींना सींबींचधताींवर उचचत कायशवाही करण्याचे आदेश 
जा.क्र. २०१८धसापधकक्ष-१धपोल-१धकावी-१५१६ ठदनाींक २५ एवप्रल, २०१८ या 
पत्रानसुार ठदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार सींबींचधत मखु्याध्यापक व अचधकाऱयाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. आशशष शलेार : (१), (२), (३) व (४) सदर प्रकरणी प्राप्त तक्रारीच्या 
अनषुींगाने चौकशी सममती गठीत करण्यात आली असनू चौकशी सममतीचा 
अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाशशि जजल््यासह राज्यातील शाळाांमध्ये शालेय  
पोषण आहारात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(११) *  १३७३१७   डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड), श्रीमती देियानी फराांदे 
(नाशशि मध्य), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शालेय पोषण आहार योजनेकररता   मशक्षण ववभागाने   राज्यातील ३३ 
जजल्हयातील ८२ हजार ६३६ शाळाींसाठी सन २०१८ मध्ये काढलेल्या 
ननववदाींमध्ये शासन, प्रशासन आणण ठेकेदार याींनी को्यवधी रुपयाींचा 
गरैव्यवहार केला असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रशासन आणण ठेकेदार याींनी १७० को्ी रुपयाींच्या या 
योजनेसाठी ३५० को्ी रुपयाींची देयके काढली त्यामळेु ही योजना अपयशी 
ठरली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, राज्याच्या शालेय पोषण आहार योजनेत ननयकु्त केलेल्या 
ठेकेदाराने बाजारामध्ये उपललध डाळीच्या ककींमतीपेक्षा दपु्प् दर देऊन दीडश े
को्ीींचा गरैव्यवहार केल्याच े माहे माचश, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पोषण आहाराचा परुवठा न करता परथपर मखु्याध्यापकाींच्या 
बनाव् थवाक्षऱया आणण शाळेचे बनाव् मशक्के मारून तयार केलेल्या 
पावत्याींच्या आधारे सींबींचधत अचधका-याींनी ठेकेदाराला बनाव् देयके अदा 
करुन अपहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) तसेच, चगरणा प्राथममक शाळा दाभाडी (ता.मालेगाव, जज.नामशक) येथे 
शालेय पोषण आहारात १,२२,००० रुपयाींचा अपहार झाल्याचा अहवाल चौकशी 



15 

अचधकारी तथा अधीक्षक, ग् ब, शालेय पोषण आहार योजना पींचायत 
सममती, मालेगाव याींनी ठदनाींक ६ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
मशक्षण अचधकारी (प्राथ) जजल्हा पररषद नामशक याींच्याकड ेठदललेा आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार सींबींचधतावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) अशा थवरुपाची तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(५) हे खरे आहे. 
(६) सदर प्रकरणी दोषी ववरुध्द महाराषर खाजगी शाळातील कमशचारी (सेवेच्या 
शती) ननयमावली १९८१ नसुार कायशवाही प्रथताववत करण्यात आली आहे. 

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

मुांबई विद्यापीठाच ेसन २०१३-२०१४ पासूनच ेलेखापररक्षण 
झाले नसल्याबाबत 

  

(१२) *  १३४८९८   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल 
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर), श्री.अशमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय) :   सन्माननीय 
उच् च ि तां्र शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठाचे सन २०१३-२०१४ पासनूच े लेखापररक्षण झाले 
नसल्याचे माहे म,े २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई ववद्यापीठाने महाराषर ववद्यापीठ कायद्यानसुार सन 
२०१३-२०१४ पासनूचा जमाखचशही अचधसभेसमोर मींजूर करून घेतलेला 
नसल्याने आयकर ववभागाने ५० को्ी रुपयाींची नो्ीस ठदली असल्याच े
ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     लेख ेतयार नसल्याने अचधसभेकडून मींजूर झालेले नाहीत. 
     तथावप, लेखे सादर न केल्यामळेु आयकर ववभागाची नो्ीस प्राप्त 
झाली नसनु सन २००६-०७ त े२०१२-१३ या वषाशकरीता ववद्यापीठाचे व्यवहार 
ववचारात घेउुन आयकर ववभागाने कर ननधाशरणानसुार रु.४७.५९ को्ीची 
नो्ीस ठदली आहे. 
(३) सदर लेख े पणूश करण्यासाठी ववद्यापीठाने साींववधाननक लेखापालाची 
ननयकु्ती करण्यात आली असनु लेखे सींकलन, अींतगशत लखेापररक्षण व 
साींववधाननक लेखापररक्षण समाींतरपणे सरुु असनु यथाशीघ्र पणुश करुन घेण्यात 
येत आहे.याबाबत शासनथतरावरुन सतत पाठपरुावा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
पातूर (ता.बाळापूर, जज.अिोला) येथील िें द्रीय िखार महामांडळाच्या 

गोदामातील शभजलेला गहू लाभार्थयाांच्या देण्यात आल्याबाबत 
  

(१३) *  १३४८८९   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा) :   सन्माननीय 
अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पातरू (ता.बाळापरू, जज.अकोला) येथील कें द्रीय वखार महामींडळाच्या 
गोदामातील मभजलेला प्रमाणापेक्षाही अचधक आद्रशता असलेला ननक/ ष् गहू 
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गरीब लाभार्थयाांना देण्यात आला असल्याच ेठदनाींक ३ एवप्रल, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची माठहती गोदाम व्यवथथापकाींनी एससीआय 
भोपाळ, प्रादेमशक कायाशलय, नागपरू व कें द्रीय वखार महामींडळाच्या मुींबई 
येथील वररषठाींना ठदनाींक १५ माचश, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ठदली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वररषठ गोदाम व्यवथथापकाींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने 
चौकशी न झाल्याने ननक/ ष् दजाशच्या गव्हाची माठहती पढेु आली नाही तरीही 
एससीआय व्यवथथापकाींनी गव्हाची उचल करण्याचे पत्र जजल्हाचधकारी, 
अकोला याींना ठदल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व त्यानसुार याप्रकरणी 
सींबींचधताींवर कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) पातरू व बाळापरू येथील गोदामात प्राप्त गव्हाचे नमनेु 
कननषठ वजै्ञाननक, जजल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा, अमरावती याींच्याकड े
तपासणीसाठी पाठववण्यात आले होत.े त्याींच्या अहवालानसुार बाळापरू येथील 
गहू योग्य असल्याने सदर गव्हाचे वा्प करण्यात आले आहे. तसेच, पातरू 
येथे प्राप्त झालेला १ पोत े गहू अत्यींत ननक/ ष् दजाशचा असल्याने कें द्रीय 
वखार महामींडळ, अकोला याींच्याकड े परत करण्याबाबत गोदामपाल, पातरू 
याींना ननदेश देण्यात आले.  
     जजल्हाचधकारी, अकोला याींची व्यवथथापक, कें द्रीय वखार महामींडळ, 
अकोला  याींच्याबरोबर ठदनाींक ५ एवप्रल, २०१९ रोजी बठैक झाली. त्या 
बठैकीच्या अनषुींगाने गोदामातनू प्रत्येक गोणीची सींयकु्त तपासणी करण्यात 
येऊन, FAQ दजाशचा गहू परुवठा करण्यात येईल असे व्यवथथापक, कें द्रीय 
वखार महामींडळ, अकोला याींनी कळववले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई विद्यापीठाने पदाांची बबांदनुामािली प्रमाणीत िेली नसल्याबाबत 
  

(१४) *  १३६१०५   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय) :   सन्माननीय 
उच् च ि तां्र शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठाने गत वीस वषश शासनमान्य पदाींची त्रब ींदनुामावली 
प्रमाणणत केली नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्रब ींदनुामावली न करणे तसेच शासनाच्या आवश्यक त्या 
मान्यता न घेता पदभरती करणे या कारणाींमळेु शासनाने ववद्यापीठाची 
साडतेीनश ेको्ी रुपयाींची रक्कम थकवली असल्याचे ननदशशनास आल,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची काय कारणे आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अशींत: खरे आहे. 
ववद्यापीठाने सन २०११ पयांत मशक्षकेतर कमशचाऱयाींची त्रब ींदनुामावली प्रमाणणत 
करून घेतलेली आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
ववद्यापीठाने सन २०११ पयांत मशक्षकेतर कमशचाऱयाींची त्रब ींदनुामावली सहायक 
आयकु्त (मावक) कोकण भवन व सामान्य प्रशासन ववभागाकडून प्रमाणणत 
करून वेळोवेळी ननयमानसुार भरतीप्रककया राबववलेली आहे. ववद्यापीठाने 
अनदुाननत पदावरील कमशचाऱयाींच्या बदल्या ववनाअनदुाननत पदावर केल्यामळेु 
त्याींच्या सेवाववषयक बाबीत अननयममता झाली. सदर अननयममता दरुुथत 
करेपयांत शासनाने  सन-२०१३ पासनू ववद्यापीठाच्या वेतन अनदुानामध्ये २५ 
्क्के कपात केलेली आहे. अद्यापपयांत सदरच्या अननयममतता दरुूथत 
झालेल्या नाहीत.  
(३) प्रकरणी शासनथतरावरून कायशबल ग्ाची थथापना करण्यात आली. सदर 
कायशबल ग्ाने त्याींचा अहवाल शासनास सादर केला असनू त्यात दशशववण्यात 
आलेल्या अननयममतता दरू करण्याची कायशवाही ववद्यापीठ थतरावर सरुू आहे. 
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(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

धारािी, मुांबई येथील क्रीडासांिुल साांताकु्रझ येथील आस्िॉपय  
िन्स्रक्शन प्रा.शल. िां पनीला चालविण्यास ददल्याबाबत 

  

(१५) *  १३८६३३   श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय क्रीडा मां्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धारावी, मुींबई येथील २५० को्ी रुपयाच्या भखूींडावर २१ को्ी रुपये खचश 
करुन उभारण्यात आलेले धारावी क्रीडासींकुल साींताकु्रझ येथील आथकॉपश 
कन्थरक्शन प्रा.मल. या  कीं पनीला क्रीडा क्षते्राचा कोणताही अनभवु नसताना 
चालववण्यास देण्याचा ननणशय ठदनाींक ३ जानेवारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने उक्त भखूींड ववकासकाला क्रीडासींकुल चालववण्याचा 
अनभुव नसतानाही देण्याचा ननणशय घेण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच, ठदनाींक ३० ऑगथ्, २०१४ ला प्रमसध्द केलेल्या ननववदेत दोन 
ठेकेदाराींनी ननववदा भरल्याने ननयमानसुार ननववदा रद्द करणे आवश्यक 
असतानाही, ननववदा रद्द न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदरहू प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. थवारथय अमभव्यक्ती 
सचूना (EOI) मधील अ्ी व शतीनसुार मे.ऑथकॉपश कन्थरक्शन 
प्रा.मल.कीं पनीला चालववण्यास देण्यात आलेले आहे. 
(३), (४) व (५) शासनाच्य ठदनाींक २७.०२.२०१५ च्या पत्रानसुार कायशकारी 
अमभयींता, सावशजननक बाींधकाम ववभाग याींचे अमभप्राय घेऊन अध्यक्ष, जजल्हा 
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क्रीडा सींकुल कायशकारी सममती तथा ववभागीय आयकु्त, कोकण ववभाग, मुींबई 
याींच्या अध्यक्षतखेालील सममतीने ननववदाधारकाची ननवड केलेली आहे. 
ननववदाधारकाकडून अनामत रक्कम घेण्यात आली. प्रशासकीय कारणाथतव 
अींनतम ननणशय घेण्यास ववलींब झाला आहे. 

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

डोलिली (ता.खालापूर, जज.रायगड) येथील दवुषत पाणी नदीपा्रात 
सोडणाऱ्या झोराबबयन धचक्स प्रा.शल. िारखान्यािर  

िारिाई िरण्याबाबत 
  

(१६) *  १३८५१६   श्री.सरेुश लाड (िजयत) :   सन्माननीय पयायिरण मां्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोलवली (ता.खालापरू, जज.रायगड) येथील झोरात्रबयन चचक्स प्रा.मल. या 
कारखान्यातनू मागील अनेक वषाशपासनू दवुषत पाणी नदीपात्रात सोडत 
असल्यामळेु उग्रवास पसरुन थथाननक नागररकाींच्या आरोग्याचा प्रश्न ननमाशण 
झाला असनू पररसरातील तीन गावाींना पाणीपरुवठा करणा-या योजनेचे पाणी 
दवुषत होत असल्याचे माहे माचश, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याची पाहणी वा चौकशी केली आहे काय, चौकशीच े
ननषकषश काय आहेत व त्यानषुींगाने नदीपात्रात दवुषत पाणी सोडणाऱया 
कारखान्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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राज्यातील शशक्षि ि शशक्षिेतर िमयचाऱ्याांना िॅशलेस  
आरोग्य योजना लागू िरण्याबाबत 

  

(१७) *  १३६४४५   श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू) :    सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मशक्षक व मशक्षकेतर कमशचाऱयाींसाठी कॅशलेस आरोग्य योजना 
लाग ूकरण्याचा प्रथताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रथतावावर शासनाने ननणशय घेतला आहे काय, 
असल्यास त्याच ेथोडक्यात थवरुप काय आहे, 
(३) अद्याप ननणशय घेतला नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व सदरहू 
ननणशय कें व्हापयांत होण्याचे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) व (२) व (३) होय, राज्यातील मशक्षक व मशक्षकेतर 
कमशचाऱयाींना कॅशलेस आरोग्य योजना लाग ू करण्याबाबतचा प्रथताव शासन 
थतरावर ववचाराधीन आहे. 

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

तळोजा (ता.जज.रायगड) षद्योधगि िसाहतीतील दवूषत पाण्यामुळे 
मौ.िोपर येथील मासे मतृ्यू पािल्याबाबत 

  

(१८) *  १४१८८०   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), 
श्रीमती मांदा म्हा्र े(बेलापरू) :   सन्माननीय पयायिरण मां्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तळोजा (ता.जज.रायगड) औद्योचगक वसाहतीतील प्रकक्रया न करता दवुषत 
साींडपाणी मौ.कोपर (ता.जज.रायगड) येथील मत्थयशतेीत पसरल्याने माशाींचा 
म/त्य ू होऊन शतेकऱयाींचे लाखो रुपयाींचे नकुसान झाल्याचे माहे मे, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२)  तसेच, सदर पाण्यामळेु पररसरात दगुांधी पसरल्याने तथेील नागरीकाींच्या 
आरोग्यास धोका ननमाशण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार मत्थयशतेी करणाऱया शतेकऱयाींना नकुसान 
भरपाई देणे तसेच दोषी कीं पन्याींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) ठदनाींक १४/५/२०१९ रोजी” दैननक लोकमत” या 
व/त्तपत्रात प्रदवूषत पाणी मत्थयशतेीत मशरल्याने शकेडो माशाींचा म/त्य ू
झाल्याची अशी बातमी प्रमसध्द झाली होती. त्याअनषुींगाने क्षते्र अचधकारी, 
महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळ याींनी ठदनाींक १८/०५/२०१९ रोजी 
मत्थयशतेीची पाहणी केली असता म/त मासे आढळून आले नाहीत. 
(२) याबाबत महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने आरोग्य अचधकारी पनवेल 
महानगरपामलका याींच्याकडून अहवाल मागववला आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

११ िी च्या ऑनलाईन प्रिेश प्रकक्रयेत खलु्या प्रिगायतील  
विद्यार्थयाांचा इनहाऊस िोटा िमी िेल्याबाबत 

  

(१९) *  १३६१५३   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण (िराड 
दक्षक्षण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.विश्िजजत िदम 
(पलसू िडगेाि), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अशमत विलासराि देशमखु 
(लातरू शहर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरूी), 
प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.अमर 
िाळे (आिी), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
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ग्रामीण), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.बसिराज पाटील (षसा), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने ११ वी च्या ऑनलाईन प्रवेश प्रकक्रयेत खुल्या प्रवगाशतील 
ववदयार्थयाांच्या प्रवेशासाठी इनहाऊस को्ा १० ्क्के कमी केला असल्याच े
ठदनाींक १६ एवप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु २० हजार जागा कमी होणार आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, मशशवुगश त े १० वी पयांत एकाच शाळेत मशकलेल्या 
ववदयार्थयाांना त्याच सींथथेच्या महाववदयालयात प्रवेश ममळणे दरुापाथत झाले 
असनू सींथथाचालक, मखु्याध्यापक आणण पालकाींकडून या ननणशयाला ववरोध 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार या ननणशयाला होणारा ववरोध लक्षात घेता या 
ननणशयाचा सेरववचार करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   

अॅड. आशशष शलेार : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सन २०१९-२० पासनू शासनाने यापवुीच्या आरक्षणासोबतच 
आचथशक व शकै्षणणक मागास प्रवगाशकररता (SEBC) १६% आणण आचथशक 
दबुशल घ्काींकररता (EWS) १०% जागा राखून ठेवण्याचा ननणशय घेतलेला 
आहे. यामळेु इनहाऊस को्ा कमी करण्याचा ननणशय घेण्यात आला. 

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

जव्हार ि मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील पाणी टांचाईबाबत 
  

(२०) *  १३५११४   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
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श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.दत्ता्रय भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि 
चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.पांिज 
भजुबळ (नाांदगाि), श्री.सरेुश लाड (िजयत), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), 
श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), 
श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.बबनराि शशांदे (माढा), श्री.ददलीप सोपल 
(बाशी), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि 
(किनिट), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.अशमत घोडा (पालघर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), 
श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.राहुल जगताप 
(श्रीगोंदा) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जजल्हयातील जव्हार तालकु्यातील मा.मखु्यमींत्री याींनी पाथडी या 
ग्रपु ग्रामपींचायतीअींतगशत असलेल्या पाथडी आणण रामकुीं ड ही  दत्त्तक 
घेतलेली तसेच इतर गावे व मोखाडा तालकुा शासनाने दषुकाळग्रथत जाहीर 
केला असनू यातील ी्ंचाईग्रथत गावाींना त्वरीत पाणीपरुवठा करण्याचे आदेश 
शासनाने ठदले असताना तसेच गावपाडयाींना आजही एक ठदवसाआड 
्ँकरद्वारे पाणीपरुवठा करण्यात येत असल्याने तथेील आठदवासीींना 
उन्हामध्ये पाण्यासाठी भ्कावे लागत असल्याचे ठदनाींक १२ माचश, २०१९ 
रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मोखाडा तालकु्यातील कारेगाींव, मशवली, उधळे, वाकडपाडा, 
मारुतीचीवाडी, बोरीचीवाडी, काष्ी, सयूशमाळ, नाशरेा, खोडाळा व गोंदे साखरी 
या ११ ठठकाणी असलेल्या नळपाणीपरूवठा योजना बींद जथथतीत असनू 
तालकु्यात माहे माचश, २०१९ च्या पठहल्याच आठवडयात पाणी ी्ंचाई 
असलेल्या गाव पाडयाची सींख्या ५० वरुन माहे म,े २०१९ च्या अखेरीस १०० 
पेक्षा अचधक होण्याची शक्यता ननमाशण झाली आहे आणण ववक्रमगड 
तालकु्यातील ्े्वाठी, उघाणीपाडा, हातणे, उ्ावली, उपराळे इत्यादी 
गावाींमध्ये सन २०११-१२ मध्ये राषरीय पेयजल योजनेतींगशत नळ पाणी 
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परुवठा योजनेतील पाण्याच्या ्ाक्याींची कामे, पाईप लाईनची अपणूश कामे 
तसेच पाण्याच्या ी्ंचाईबाबत ‘समथशन’ सींथथेने ठदनाींक २० डडसेंबर, २०१८ 
रोजी वा त्या समुारास मा. मींत्री, पाणी परुवठा, राज्यमींत्री, पाणी परुवठा, 
अपर मखु्य सचचव, पाणी परुवठा व थवच्छता ववभाग याींच्याकड े लेखी 
ननवेदनाद्वारे ननदशशनास आणली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी पाणी ी्ंचाईग्रथत गावाींना ननयममत 
पाणी परुवठा करण्याच्या आदेशाची अींमलबजावणी होत नसल्याने 
गावधपाडयाींना पाणीपरुवठा करणे तसेच यात हलगजीपणा करणाऱया सींबचधत 
अचधकारीधकमशचारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  असल्यास, पाणी ी्ंचाई तीव्र असताना मोखाडा तालकु्यातील उपरोक्त 
गावाींमधील नळपाणीपरूवठा योजना बींद असण्याची कारणे काय आहेत, सदर 
नळ पाणीपरुवठा योजना पवूशवत सरुु करणे, तसेच सींबींचधत गावाींना 
पाणीपरुवठा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) जव्हार तालकु्यातील (जज.पालघर) पाथडी या 
ग्रपु ग्रामपींयायती अींतगशत असलेली पाथडी आणण रामणखींड या दोन गावाींमध्ये 
अींशत: पाणी ी्ंचाई आहे. 
 मोखाडा व जव्हार तालकु्यातील ी्ंचाईग्रथत गावाींना ववठहत 
ननकषानसुार पाणीपरुवठा करण्यात येत आहे. 
(२) मोखाडा तालकु्यातील ११ योजनाींपकैी ८ योजना ननयमीत पाणी परुवठा 
सरुु असनू माहे माचश अखेर मशवली, उधळे, नाशरेा या तीन योजनाींच े थत्रोत 
आ्ल्याने सद्य:जथथतीत नळ पाणी परुवठा योजनेद्वारे  पाणी परुवठा बींद 
आहे. तथावप,  सदर गाव ध वाडयाींना ्ँकरद्वारे पाणी परुवठा सरुु आहे. 
 ववक्रमगड तालकु्यातील अपणूश योजनाींबाबत तसेच पाणी ी्ंचाई बाबत“ 
समथशन” या सींथथेच ेननवेदन  प्राप्त झाले आहे. 
(३) मोखाडा तालकु्यातील ११ योजनाींपकैी थत्रोत आ्ल्याने योजना बींद 
असणा-या मशवली, उधळे, नाशरेा या ३ गाव ध वाडयाींना ्ँकरद्वारे पाणी 
परुवठा सरुु आहे. 
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 तसेच ववक्रमगड तालकु्यातील ्े्वाडी उघाणीपाडा, हातणे, उ्ावली, 
उपराळे इत्यादी गावाींमध्ये लघ ुनळ पाणी परुवठा योजना कायशरत असनू तथे े
पाणी ी्ंचाई नाही, यामळेु सींबींचधत अचधकारी ध कमशचारी याींच्यावर कारवाई 
करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) माहे माचश, २०१९ अखेर मोखाडा तालकु्यातील  तीन योजनाींचा थत्रोत 
आ्ल्याने सद्य:जथथतीत नळ पाणी परुवठा योजनेद्वारे पाणी परुवठा बींद 
आहे. परींत,ु सदर गाव ध वाडयाींना ्ँकरद्वारे पाणी परुवठा सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

इचलिरांजी (ता.हातिां णिले, जज.िोल्हापूर,) शहरामधील नागररि 
स्िस्त रेशतनांगच्या धान्यापासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(२१) *  १३६३६२   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-
िुपेिर (चांदगड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) इचलकीं रजी (जज.कोल्हापरू) या वथत्रोद्योगात अगे्रसर असलेल्या 
शहरामध्ये समुारे ३० हजाराींहून अचधक कामगार कु्ुींबे रेशनन ींग धान्यापासनू 
वींचचत असल्याच ेमाहे सेब्रवुारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कामगाराींना परेुशा प्रमाणात थवथत धान्य 
दकुानातनू धान्य देण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्याींत येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१)  व (२) हे खरे नाही. 
     इचलकरींजी शहरामधील समुारे ९०,००० लाभार्थयाांना प्राधान्य कु्ुींब 
योजनेमध्ये अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येत असनू, प्राप्त झालले्या इतर 
समुारे १०,०००  अजाांची डा्ा एन्री करण्यात आली आहे. सदर लाभाथी 
समाववष् करण्याकरीता आवश्यक असलेला इष्ाींक देण्याची कायशवाही 
शासनथतरावर करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोिणासह राज्यातील ग्रामीण भागातील शासिीय  
शाळाांचा दजाय सुधारण्याबाबत 

(२२) *  १४०१११   श्री.धैययशील पाटील (पणे), श्री.सभुाष उफय  पांडडतशठे 
पाटील (अशलबाग) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य व कें द्र शासनाने मशक्षणाबाबत जी धोरणे अवलींत्रबली आहेत ती 
पाहता ग्रामीण मशक्षण पध्दत बदीं पडण्याची पररजथथती ननमाशण झाली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नववन शकै्षणणक धोरणाींमळेु कोकणात ग्रामीण भागातील १ 
हजार १०० शाळा आणण राज्यात समुारे ५ हजार शाळा ्या एकमशक्षकी 
झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पठहली त े पाचवी या प्राथममक वगाांसाठी केवळ एकमशक्षक 
असल्यामळेु पाच वगाांना मशकववणे आणण शासनाने लादलेली शाळाबा्य कामे 
कधी करावी अशी अनेक प्रश्नचचन्हे या मशक्षकाींसमोर आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, राज्यात शहरी भागात तीन वषाशच्या मलुापासनू केजीचे वगश 
सरुू होत असनू या मलुाींना नको असलेले मशक्षण देणाचा अटाहास पालक 
करत असनू अवाजवी सी घेवनू पाळणाघर चालववल्याप्रमाणे वगश चालववले 
जातात आणण दसुऱया बाजूला ग्रामीण दगुशम भागामध्ये ससुज्ज शाळा व 
मशक्षकच उपललध नसल्याने येथील मलुीींना उत्तम मशक्षणापासनू वींचीत 
राहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोकणासह राज्यातील ग्रामीण भागातील शासकीय 
शाळा उत्तम दजाशच्या करुन व परेुसे मशक्षक परुववण्यासाठी कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) पववत्र प्रणालीद्वारे राज्यातील मशक्षकाींची ररक्त पदे भरणेची कायशवाही 
सरुू आहे. 

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

मुांबई विद्यापीठाच ेिल्याण येथील उपिें द्र सुरु िरण्याबाबत 
  

(२३) *  १४०९५२   श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :  सन्माननीय उच् च 
ि तां्र शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठाचे गत दहा वषाांपासनू प्रतीक्षेत असलेले कल्याण येथील 
उपकें द्र अद्यापही सरुु न झाल्याने कल्याण, मभवींडी, उल्हासनगर, अींबरनाथ, 
मरुबाड, शहापरू तालकु्यातील असींख्य ववद्यार्थयाांचे शकै्षणणक नकुसान होत 
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार कल्याण येथे उपकें द्र सरुु करण्यासींबींधी कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 मुींबई ववद्यापीठाला कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलकेकडून कल्याण 
उपकें द्राच्या इमारतीच्या आराखडयाचा ठद.२३.०१.२०१४ रोजी बाींधकाम मान्यता 
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ठदली असनू सद्यजथथतीत कल्याण उपकें द्राचे पठहल्या ्प्प्यातील समुारे 
४८,००० चौ.सू् क्षेत्रसळ बाींधकाम पणूश झाले आहे. सदर उपकें द्रास कल्याण 
डोंत्रबवली महानगरपामलकेने भाग बाींधकाम पणूशत्वाचा दाखला ठद.१०.०७.२०१८ 
रोजी ठदला आहे. शकै्षणणक वषश २०१९-२० पासनू चार पदव्यतु्तर व पी.एच.डी. 
कोसेस सरुु करण्यात येत आहेत.     
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील एम.एस.डी.पी.च्या वििास िामाांच े 
प्रस्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२४) *  १३५८४७   श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
अल्पसांखयाांि वििास मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्रधानमींत्री जन ववकास कायशक्रमाींतगशत पवुीचे नाींव MSDP या कें द्र 
परुथक/ त योजनेंतगशत राज्यातील ववववध ववकास कामाींच्या बाींधकामाकररता 
जजल्हाथतरीय सममतीच्या मान्यतनेे माहे सेब्रवुारी, २०१९ मध्ये ववभागास 
प्राप् त झालेल्या प्रथतावाींची सींबींचधत जजल्हयाकडून पतुशता करुन घेण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्राप्त झाललेे सवश प्रथताव अद्याप राज्यथतरीय सममतीसमोर 
सादर न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रथताव राज्यथतरीय सममतीच्या मान्यतनेे 
कें द्रशासनाकड ेलवकरात लवकर पाठववण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) प्रधानमींत्री जन ववकास कायशक्रम (पवूीच ेMSDP) अींतगशत कें द्र 
शासनाच्या मागशदशशक सचुनाींनसुार राज्यथतरीय अल्पसींख्याक कल्याण 
सममतीची पनुरशचना करणे आवश्यक होत.े अल्पसींख्याक कल्याण सममतीची 
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पनुरशचना ठद.१३/०६/२०१९ च्या शासन परुकपत्रान्वये करण्यात आली असनू 
आता सींबींचधत जजल््याींकडून प्राप्त ववकास कामाींचे प्रथताव राज्यथतरीय 
सममतीसमोर  मान्यतसेाठी सादर करण्यात येतील व सममतीच्या मान्यतनेींतर 
कें द्र शासनास सादर करण्यात येतील. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे ि मुांबईतील अन्न परिाना / नोंदणी नसलेल्या झोमॅटो, उबेर, 
फुडपाांडा ि जस्िगी या िां पन्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(२५) *  १३६६१६   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :  सन्माननीय 
अन्न ि षषध प्रशासन मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु व मुींबईत अन्न व औषध प्रशासनाने केलेल्या सवेक्षणात झोमॅ्ो, 
उबेर, सुडपाींडा, जथवगी सारख्या नामाींककत कीं पन्याींनी अन्न सरुक्षा मानके 
कायद्याचे उल्लींघन केल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईत एकूण ३६६ आथथापनाींची तपासणी केली असता १२२ 
आथथापनाींकड े अन्न सरुक्षा मानके कायद्याींतगशत अन्न परवाना ध नोंदणी 
नसल्याचे ननदशशनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त १२२ आथथापनाींवर व्यवसाय बींद करण्याची कारवाई 
करण्यात येऊन नागररकाींच्या आरोग्याशी खळेणाऱया झोमॅ्ो, उबेर, सुडपाींडा, 
जथवगी सारख्या नामाींककत कीं पन्याींना नो्ीस देण्यात आल्यानींतर अद्याप 
कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर नो्ीसच्या अनषुींगाने उक्त कीं पन्याींवर कारवाई 
करण्याकररता शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनाने ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये 
मुींबईत एकूण ३६६ आथथापनाींची तपासणी केली आहे. तसेच १२२ 
आथथापनाींवर व्यवसाय बींद करण्याची कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
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     जथवगी व झोमॅ्ो या ऑनलाईन अन्न परुवठा करणाऱया आथथापनाींनी 
ववनापरवाना आथथापनाींकडून अन्नाचा परुवठा केल्याने जथवगी कीं पनीववरुध्द 
५९ न्यायननणशय प्रकरणे व झोमॅ्ो या कीं पनी ववरुध्द २६ न्यायननणशय प्रकरणे 
दींडात्मक कारवाईसाठी दाखल करण्यात आली आहेत. तसेच सदर प्रकरणात 
१९ छोट्या अन्न व्यवसानयकाींववरुध्द तडजोड प्रकरणे दाखल करुन रुपये 
१,५१,५००/- दींड वसलु करण्यात आला आहे. तसेच मुींबईतील झोमॅ्ो मीडीया 
प्रा.मल. या आथथापनाववरुध्द ववनापरवाना व्यवसाय केल्या प्रकरणी 
मा.न्यायालयात ख्ला दाखल करण्यात आला आहे. 
     पणेु जजल््यात ०२ ववनापरवानाधववना नोंदणी आथथापनेकडून अन्न 
पदाथश खरेदी केल्याप्रकरणी जथवगी व झोमॅ्ो ववरुध्द दींडात्मक कारवाई 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद््वत नाही. 

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

बाांदा निभारत शशक्षण प्रसारि मांडळ, मुांबई या सांस्थेने  
अततररक्त शशक्षि समायोजनात िेलेला गैरव्यिहार 

  

(२६) *  १४१७९१   श्री.तनतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाींदा नवभारत मशक्षण प्रसारक मींडळ, मुींबई या सींथथेने आपल्या ६ 
शाळाींतील ९ मशक्षकाींना सन २०१८-२०१९ मध्ये अनतररक्त दाखवनू त्याींचीयादी 
समायोजनासाठी मशक्षणाचधकारी, मस ींधदुगुश याींचेकड ेठदनाींक ११ डडसेंबर, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास पाठववलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ९ मशक्षक हे सींथथेच्या कोणत्याही शाळेत कायशरत नाहीत 
तसेच याींची नोंद शालेय दप्तरी वा शालेय प्रणालीत कुठेही नसताना या 
मशक्षकाींची ननयकु्ती सन २०१० त े २०१२ या कालावधीत दाखवनू 
बेकायदेशीरररत्या मशक्षण ववभागाच्या अचधकाऱयाींमासश त दोन मठहन्यात 
मान्यता घेऊन ती २०१५ पवूीची पायाभतू पदाची मान्यता दाखववण्यात आली 
आहे अशा खोट्या मशक्षकाींची ननयमबा्य ननयकु्ती व मान्यता दाखवनू त्याींचे 
जजल्हाथतरावर समायोजन करण्याच े सरुु असनू या प्रकरणात कोट्यवधी 
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रुपयाींचा गरैव्यवहार सरुु आहे, यामळेु याची चौकशी होऊन सबींचधताींववरोधात  
कारवाई करण्याची मागणी करणारे एक ननवेदन श्री. अजय श्रीक/ षण परब, रा. 
कुडासे, ता.दोडामागश, जज.मस ींधुदगुश याींनी ठदनाींक. १४ जानेवारी २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास मा.मींत्री, शालेय मशक्षण ववभाग, सचचव, शालेय मशक्षण व कक्रडा 
ववभाग, आयकु्त (मशक्षण) म.रा.पणेु, मशक्षण उपसींचालक, कोल्हापरू, 
मशक्षणाचधकारी, (माध्यममक), जजल्हा पररषद मस ींधुदगुश आठदकड े पाठववलेले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू शकै्षणणक सींथथेने सन २००५ पासनू बोगस ववद्याथी 
प्सींख्या दाखवनू बोगस मशक्षक व कमशचारी याींची ननयकु्ती करून शासनाचा 
समुारे ४३ लाख रुपयाींच्या ननधीचा अपहार केला असल्याने याप्रकरणी चौकशी 
होऊन चौकशीअींती सींथथेच्या सहा शाळाींवर शासनाने प्रशासकाची ननयकु्ती 
केली असनू या शकै्षणणक सींथथेत गरैव्यहार होत असल्याने ठदनाींक १४ 
जानेवारी, २०१९ रोजी श्री.अजय श्रीक/ षण परब, रा.कुडासे याींनी या सींथथेच्या 
गरैकारभाराववषयी तक्रार करूनही त्याकड ेदलुशक्ष होत असल्याप्रकरणी श्री.वसींत 
उसश  मशतल मोहन राऊळ, उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पा्ी, मस ींधुदगुश जजल्हा 
तथा पींचायत सममती सदथय, सावींतवाडी व अन्य ग्रामथथ याींनी ठदनाींक २ 
सेब्रवुारी, २०१९ रोजी मा.मशक्षणाचधकारी, (माध्यममक) जज.प.मस ींधदुगुश, 
मखु्यकायशकारी अचधकारी. जज.प.मस ींधुदगुश याींना ननवेदन पाठवनू ठदनाींक ११ 
सेब्रवुारी, २०१९ रोजी या सींथथेच्या खेमराज मेमोररयल इींजग्लश थकूल बाींदा 
या शाळेसमोर १ ठदवसाच ेलाक्षणणक उपोषण करण्याचा इशारा ठदला होता, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार सदरहू 
शकै्षणणक सींथथेचा गरैकारभार तसेच बोगस अनतररक्त मशक्षक समायोजन 
प्रथतावाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
अॅड. आशशष शलेार : (१), (२) व (३)  हे खरे आहे. 
(४) सदर मशक्षण सींथथेच्या ९ अनतररक्त मशक्षकाींचे समायोजन करण्यात 
आलेले नाही अथवा त्याींना वेतन अदा करण्यात आलेले नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

-----------------  
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उमरखेड (जज.यितमाळ) येथील सािळे विद्यालयाच्या  

शालेय पोषण आहारात झालेला गैरव्यहिहार 
  

(२७) *  १४०१००   श्री.तानाजी मटुिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  उमरखेड (जज.यवतमाळ) येथील साकळे ववद्यालयाच्या मखु्याध्यापकाींनी 
शालेय पोषण आहारात व अन्य प्रकरणी केलेला अपहार व झालेल्या 
अननयममतत ेप्रकरणी चौकशी करण्याबाबत मा.मखु्यमींत्री व मा.शालेय मशक्षण 
मींत्री याींस ननवेदन ठदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ताींदळू, इींधन, भाजीपाला व त्यानषुींचगक कारणासाठी ठदलेल्या 
अनदुानात सदु्धा अपहार झालेला असताींनाही मखु्याध्यापकाींनी केलेल्या 
अपहाराची रक्कम त्याींच्याकडून वसलू न करता शालेय पोषण आहाराच्या 
प्राप्त ननधीतनू व शाळेकडून वसलू करण्यात आली असनू ही रक्कम अपहार 
केलेल्या ताींदळुाच्या बाजारमलु्याप्रमाणे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बालकाींच्या सक्तीच्या व मोसत मशक्षणाच्या अचधननयमानसुार 
पालकाींकडून शलु्क वसलू करणे अनजु्ञेय नसताींना जाहीर नो्ीस काढून 
शकै्षणणक सत्र २०१५-१६ पासनू प्रनत ववद्याथी ३५०/- रु ची वसलुी करून सदर 
रक्कम कोठेही जमा न दशशवता त्या रक्कमचेा अपहार केला असल्याने 
याबाबत पालकाींनी उमरखडे येथील पोलीस चौकीत लेखी तक्रार नोंदववली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, आचथशक वषश सन २०१३ पासनू अद्यापपयांत शाळेचे लेखापररक्षण 
केलेले नसनू गरैव्यवहार व अपहार लपववण्याकररता मखु्याध्यापक 
लेखापररक्षण करीत नसल्याचे तसेच मखु्याध्यापकाींनी केलेला अपहार व 
अननयममततबेाबत शासनाकड े वारींवार तक्रारी केल्या असताींना व त्यावर 
चौकशीकररता वेळोवेळी ननदेमशत केले असताींनाही सींबींचधत मखु्याध्यापकाींवर 
कारवाई होत नसनू त्याींना पाठीशी घालण्याकररता प्रशासनातील अचधकारी 
सहकायश करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार सदर मखु्याध्यापकाींनी केलेला 
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अपहार व अननयममततबेाबत कारवाई करून रक्कम व्याजासह वसलू 
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 साकळे ववद्यालय, उमरखेड जज.यवतमाळ या शाळेमध्ये शालेय 
पोषण आहार योजनेंतगशत आढळलेल्या अनतररक्त मशल्लक ताींदळू 
साठ्यानसुार देय असलेली इींधन-भाजीपाला अनदुान रक्कमेची वसलूी शाळेस 
देय असलेल्या अनदुानातनू करण्यात आलेली आहे. 
(३) बालकाींचा मोसत व सक्तीच्या मशक्षणाचा अचधकार अचधननयम, २००९ 
अन्वये प्रवेश ठदलेल्या पालकाींकडून शलु्क वसलू केल्याप्रकरणी पोलीस 
थ्ेशन, उमरखेड येथे कसयाशद ठदली असनू सद्यजथथतीत सदर प्रकरण 
न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) व (५) शालेय पोषण आहार योजनेतील अननयममततबेाबत सींबींचधत 
मखु्याध्यापकाची चौकशी करून एक वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई करण्यात 
आली आहे. तसेच, सींबींचधत मखु्याध्यापकाववरूध्द महाराषर खाजगी शाळातील 
कमशचारी (सेवेच्या शती) ननयमावली १९८१ नसुार  कारवाई करण्याबाबत 
सींबींचधत सींथथेस कळववण्यात आले  आहे. 

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

अिोला शहरात प्रततबांधधत गुटखा विक्री िरणाऱ्याांिर 
िारिाई िरण्याबाबत 

  

(२८) *  १३८२६७   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूय) :   सन्माननीय 
अन्न ि षषध प्रशासन मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  अकोला शहरात ठदनाींक ०३ मे, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास अन्न व 
औषध प्रशासन व थथाननक पोलीस ववशषे पथकाने सींयकु्त  कारवाई करून 
समुारे ३२ लाख रूपयाींचा प्रनतबींधीत व अवधै गु् खा मदु्देमालासह जप्त केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२)  असल्यास, सदर प्रकरणी प्रनतबींधीत गु् खा व वाहतकु करणारा रक क्र. 
के.ए. १६ध सी १७८० हा कनाश्क राज्या्तील परवाना प्राप्त असल्याने 
प्रनतबींधीत व अवधै गु् खा व्यापार करणारी आींतरराज्यीय ्ोळी कायशरत 
असल्याचा सींशय व्यक्त करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववशषे पथकाने काही ठदवसाींपवुीच एम.आय.डी.सी. पररसरात 
२ लाख रूपये ककींमतीचा प्रनतबींधीत व अवधै गु् खा जप्त केला, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४)  असल्यास, गु् खा मासीया औषध प्रशासन ववभागाच्या सींगनमतानेच 
असा अवधै व्यापार करीत असल्याचा सींशय व्यक्त होत असल्याने याबाबत 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व त्यानसुार 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     ठद.०३ मे, २०१९ रोजी अन्न व औषध प्रशासन व पोमलस याींच्या 
सींयकु्त पथकाने अकोला शहरात एकूण १२ लाख रुपयाींचा प्रनतबींचधत अन्न 
पदाथाशचा साठा जप्त केला आहे. 
(२) प्रनतबींधीत गु् ख्याची वाहतकु करणाऱया रकचा नोंदणी क्रमाींक जरी 
कनाश् क राज्यातील असला तरी सक/ तदशशनी प्रनतबींधीत अन्न पदाथाशचा 
व्यापार करणारी आींतरराज्यीय ्ोळी कायशरत असल्याचा कोणताही ठोस 
परुावा अन्न व औषध प्रशासनास आढळून आलेला नाही.  
(३) हे खरे आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
     अन्न व औषध प्रशासन ववभागाच्या सींगनमताने गु् ख्याचा अवधै 
व्यापार करत असल्याचा सींशय व्यक्त होत असल्याची कोणतीही तक्रार अन्न 
व औषध प्रशासनास प्राप्त झालेली नाही. 
(५) प्रश्न उद््वत नाही. 

----------------- 
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मराठिाड्यातील लाभाथी शौचालय बाांधिाम अनुदान  
योजनेपासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(२९) *  १३९५८३   श्री.सभुाष साबणे (देगलरू) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छता मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शौचालयाच्या बाींधकामासाठी रुपये १२ हजार प्रोत्साहन अनदुान 
शासनाकडून देण्यात येत असनू मराठवाडयामध्ये रुपये ५१२ को्ी ६७ लाख 
प्रोत्साहनपर अनदुान माहे सेब्रवुारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान उपललध 
करुन देण्यात आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रोत्साहनपर अनदुान उपललध होऊनही प्रशासनाच्या 
दलुशक्षपणामळेु मराठवाडयातील सव्वाचार लाख लाभाथींना या योजनेपासनू 
वींचचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय ननषपन्न झाले व त्यानसुार सींबींचधताींवर कारवाई करुन वींचचत 
लाभार्थयाांना लाभ देण्यासींदभाशत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) थवच्छ भारत ममशन (ग्रामीण) अींतगशत 
मराठवाडयातील  आठ जजल्हयाींना  सन २०१८-१९ या आचथशक वषाशमध्ये 
एकूण ६४५ को्ी २७ लक्ष इतका ननधी उपललध करुन देण्यात आलेला आहे. 
(२) व (३) थवच्छ भारत ममशन (ग्रामीण) अींतगशत मराठवाडयातील वयैजक्तक 
शौचालय बाींधकाम केलेल्या एकूण १०,९६,२१९ पात्र लाभार्थयाांना प्रोत्साहन 
अनदुान ववतरीत करण्यात आले आहे. लाभाथी यादीमध्ये काही नाींवे दबुार, 
मयत, थथलाींतरीत, पवूी लाभ ममळालेले असल्यामळेु यादीतील मशल्लक 
१,९७,९०३  कु्ुींबाींची जजल्हा पररषद थतरावरुन पनुशतपासणी करण्यात येत 
आहे. तपासणीअींती पात्र लाभार्थयाांना वयैजक्तक शौचालय बाींधकाम प्रोत्साहन 
अनदुान ववतरीत करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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एमएसबीटीईच्या शसव्हील इांजजनीअर डडप्लोमाच्या द्वितीय िषायच्या 
प्रश्नपब्रिेत दोन प्रश्नाांमध्ये ्रटुी असल्याबाबत 

  

(३०) *  १४०७७५   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
उच् च ि तां्र शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य तींत्रमशक्षण मींडळाने (एमएसबी्ीई) घेतलेल्या मसव्हील 
इींजजनीअर डडप्लोमाच्या द्ववतीय वषाशच्या ‘त्रबल्डीींग प्लानन ींग ॲण्ड ड्ाँई’ या 
ववषयाच्या प्रश्नपत्रत्रकेत दोन प्रश्न चुकले असल्याच ेमाहे मे, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर राज्य तींत्रमशक्षण मींडळाने (एमएसबी्ीई) गत वषीच 
डडप्लोमा अ्यासक्रमामध्ये बदल केला असनू बदल झाल्यानींतर राज्यातनू २५ 
हजार ववद्यार्थयाांनी ही परीक्षा ठदली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार मसव्हील इींजजनीअर डडप्लोमाच्या द्ववतीय वषाशच्या 
प्रश्नपत्रत्रकेत चुकलेल्या प्रश्नाींमळेु ववद्यार्थयाांच ेनकुसान होणार नाही याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) महाराषर राज्य तींत्रमशक्षण मींडळाने (एमएसबी्ीई) शकै्षणणक वषश २०१७-
१८ पासनू अ्यासक्रमात बदल केला आहे.  सदर ववषयाच्या परीक्षेसाठी 
एकूण १४,५९१ एवढया ववद्यार्थयाांनी परीक्षा अजश भरल े व त्यापकैी १३,५०३  
इतक्या ववद्यार्थयाांनी परीक्षा ठदली.  
(३) महाराषर राज्य तींत्रमशक्षण मींडळाने ठदनाींक १३ मे, २०१९ रोजी घेतलेल्या 
मसव्हील इींजजननअरीींग डडप्लोमाच्या द्ववतीय वषाशच्या “त्रबल्डीींग प्लॅनन ींग ॲण्ड 
ड्ॉईग” या ववषयाच्या प्रश्नपत्रत्रकेत प्रश्न क्र.०३ आणण प्रश्न क्र.०६ मधील 
उपप्रश्न क्र.०१ मध्ये अशा एकूण दोन प्रश्नाींमध्ये त्रु् ी आढळून आल्या 
आहेत. त्यास अनसुरून मींडळाकडून सदर त्रु् ीींचे अनषुींगाने खालीलप्रमाणे 
कायशवाही करण्यात आली आहे :- 
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     यासींदभाशत मींडळाकडून ठदनाींक १५/५/२०१९ रोजीच े आदेशाींन्वये 
त्रत्रसदथयीय तज्ञ सममती गठीत करण्यात आली असनू, सदर सममतीची 
ठदनाींक ६/६/२०१९ रोजी बठैक झाली. सदर बठैकीत पढुीलप्रमाणे ननणशय 
घेण्यात आले आहेत. 
  १. प्रश्न क्र. ३ कररता “त्रबल्डीींग प्लॅनन ींग ॲण्ड ड्ाईंग” या ववषयाचे एकूण 
७० माकाशऐवजी ५८ ( ७०-१२) माकश  धरण्यात यावेत व ववद्यार्थयाशला सदर 
ववषयात एकूण ममळालेले माकश  ७०  माकाशत रुपाींतरीत करण्यात यावेत. 
  २. प्रश्न क्र.६ मध्ये पयाांय उपललध असला तरी ववद्यार्थयाांना + ६ 
अनतररक्त गणु देण्यात यावेत. 
  ३. उपरोक्तप्रमाणे सममतीने ठदलेल्या ननणशयानसुार सींबींचधत ववषयाबाबत 
कायशवाही करुन त्याप्रमाणे ववद्यार्थयाांचा ननकाल जाठहर करण्यात येईल. 
 महाराषर राज्य तींत्रमशक्षण मींडळाकडून उपरोक्तप्रमाणे कायशवाही 
करण्यात येत असल्याने, सींबींचधत ववद्यार्थयाशचे कोणतहेी नकुसान होणार 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुण्यातील मुळा-मुठा नदी प्रदषुणमुक्त िरण्याबाबत 
  

(३१) *  १४०९१४   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर) :   सन्माननीय पयायिरण मां्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्रीय प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने २९ राज्य व सहा कें द्रशामसत प्रदेशातील 
नद्यासींदभाशत केलेल्या सवेक्षणात राज्यातील नद्याींचे भववतव्य धोक्यात 
असल्याचे ठदनाींक ०५ माचश, २०१७ रोजी ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पणेु जजल्हातील मळुा मठुा नदी थवच्छतसेाठी साडनेऊश ेको्ी 
रुपयाींचा प्रथताव कें द्र शासनाने मींजूर केला असनू एकवीस को्ी रुपये राज्य 
शासनाने मींजूर केले आहेत.  पढुील तीन वषाशत नऊश ेको्ी रुपये खचश करून 
मळुा मठुा नदीचे काम पणूश करण्याचे आश्वासन मा. मींत्री याींनी ठदले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत कोणतीही ठोस उपाययोजना शासनाकडून अद्याप 
राबववण्यात आलेली नसल्याने मळुा मठुा नदीतील प्रदषूण कमी न होता 
नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जलपणी वाढल्याने या नदीच्या पाण्यावर 
अवलींबनू असलेल्या ग्रामीण भागातील नागरीक आणण शतेकऱयाींना दवुषत 
पाणी प्यावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मळुा मठुा नदी प्रदषूणमकु्त करण्यासाठी व मा. मींत्री याींनी 
ठदलेलीं आश्वासन पणूश करण्यासाठी लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक १८ डडसेंबर, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननवेदन ठदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त नदी प्रदषूणमकु्त करण्यासाठी शासनथतरावर काय 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) कें द्रीय प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने सन २००९ त े
२०१२ या कालावधीतील नद्याींच्या जल गणुवत्ता ननकषावर आधाररत प्रदवूषत 
नद्याींचे पटे जाहीर केले होत.े त्यामध्ये राज्यातील ४९ प्रदवूषत पटयाींचा 
समावेश होता. तसेच कें ठद्रय प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने सन २०१८ मध्ये 
प्रमसध्द केलेल्या सधुाररत अहवालानसूार राज्यातील नद्याींमध्ये ५३ प्रदवूषत 
पटे असल्याचे नमदू करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
• पणेु महानगरपामलका व वप ींपरी चचींचवड महानगरपामलका क्षते्रामधून 
ववनाप्रकक्रया सोडण्यात येणाऱया घरगतुी साींडपाण्यामळेु प्रदवूषत झालेल्या 
मळुा–मठुा व मभमा नदी काठावरील गावाींमध्ये शधु्द वपण्याचे पाणी 
ममळण्याकररता जलशधु्दीकरण सींयींत्रणा बसववण्यासाठी पणेु महानगरपामलका 
व वप ींपरी चचींचवड महानगरपामलका याींनी अनकु्रमे रु. ६.८८५ को्ी व रु. ६.९५ 
को्ी इतकी रक्कम जजल्हा पररषद, पणेु याींच्याकड ेवगश केली आहे. 
• सदर रकमेतनू दौंड, हवेली, इींदापरू, मशरुर व खेड या तालकु्यामध्ये 
जलशधु्दीकरण सयींत्रणा बसववण्याची एकूण १३३ कामे मींजूर करण्यात आली 
आहेत. त्यापकैी, १२७ कामे पणूश करण्यात आलेली असनू त्याींचा पाणी परुवठा 
सरुु करण्यात आला आहे. ४ कामे जागा उपललध न झाल्याने रद्द करण्यात 
आलेली आहेत व २ कामे प्रगतीपथावर आहेत.  
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• सदर कामाींकररता प्राप्त एकूण रु. १३.८३५ को्ी इतक्या ननधीपकैी रु. 
१२.१०३ को्ी इतका ननधी खचश झाला असनू रु. १.७३२ को्ी इतका ननधी 
जजल्हा पररषद, पणेु याींचेकड ेमशल्लक आहे. 
• पणेु महानगरपामलका आरोग्य कायाशलय कक्क प्रनतबींधक ववभागामासश त 
पणेु महानगरपामलका कायशक्षेत्रामधील नदी व तलाव पात्रामधील जलपणी 
ननमुशलनाचे काम सातत्याने करण्यात येत असनू याकररता कक्क प्रनतबींधक 
ववभागाकडील समुारे १०० सेवक व १० बो्ी कायशरत आहेत. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) मळुा-मठुा नदी सींवधशन प्रकल्पातील प्रथताववत ११ एस.्ी.पी. (एकूण 
क्षमता ३९६ दश लक्ष मल्र) पकैी ०६ एस.्ी.पी. (एकूण क्षमता २७७ दश 
लक्ष मल्र) च्या ननववदा पणेु महानगरपामलकेने मागववल्या असनू, ननववदाींची 
ताींत्रत्रक छाननी सरुु आहे. तसेच ११३ कक.मी. मलवाठहन्या ्ाकणेपकैी ४३ 
कक.मी. मलवाठहन्या ्ाकणेचे काम सरुु असनू ३३ ककमी लाईन ्ाकणेसाठी 
ननववदा मागववल्या आहेत. तसेच ३७ ककमी लाईन ्ाकणेसाठी ठेकेदार 
पवूशपात्रता ननजश्चतीसाठी पणेु महानगरपामलकेकडून अजश मागववण्यात आले 
आहेत. 
• पणेु महानगरपामलका ३४४.० लक्ष घनमम्र घरगतुी साींडपाण्यावर प्रकक्रया 
व काही अींशी प्रकक्रया करुन नदीमध्ये सोडत असल्याचे वेळोवेळी ननदशशनास 
आल्याने पणेु महानगरपामलकेने रु.३४.७ लक्ष प्रनत ठदन (१ पसैाधमल्र) इतका 
उपाय योजना ध प्रदषूण ननयींत्रण खचाशखाली वेगळे खात ेचालवावे असे ननदेश 
महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने ठदनाींक १४.०२.२०१९ रोजी आयकु्त, पणेु 
महानगरपामलका याींना ठदल ेआहेत. 
• तसेच महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने जल (प्रनतबींध व प्रदषूण ननयींत्रण) 
कायदा, १९७४ मधील कलम ४१ अन्वये पणेु महानगरपामलका, पणेु याींची 
रु.१५ करोड इतकी रक्कम गोठववण्याबाबतचे आदेश सींबींचधत बॅकेस ठदनाींक 
२५/०४/२०१९ रोजी ठदले होत.े त्यानसूार  सींबींचधत बँकेने सदरहू रक्कम 
गोठववण्यात आली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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देसाईगांज (िडसा) (जज.गडधचरोली) येथील ततरुपती राईस शमल ि 

ततरुपती राईस इांडस्रीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
(३२) *  १४११५२   श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा 
आणण ग्राहि सांरक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आठदवासी ववकास महामींडळाने यावषी शतेकऱयाींकडून खरेदी केलेले धान 
भरडाईबाबत मशवणी येथील लक्ष्मी राईस ममलसोबत करार केला होता 
यानसुार सदर राईस ममलला भरडाई केलेल्या ताींदळाचा चामोशी डपेोला 
परुवठा करणे बींधनकारक असताींना तो माल परुवठा करणे शक्य नसल्याने 
लक्ष्मी राईस ममलचे लेबल असणाऱया पोंत्यामध्ये प्रत्यक्षात देसाईगींज येथील 
नतरूपती राईस ममलमधून ताींदळू भरला जात असल्याचे ननदशशनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर समशने आदेशाचे पालन न करता दसुऱया राईस ममलच्या 
नावावर धान भरडाई करून परुवठा केला असल्याने देसाईगींजचे तहसीलदार 
याींनी पोलीसाींच्या मदतीने देसाईगींज येथील नतरूपती राईस ममलमध्ये ठदींनाक 
९ मे, २०१९ रोजी रात्री ९ वाजताच्या समुारास धाड ्ाकून दोन रकमधील 
६८८ ताींदळाची पोती जप्त केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, देसाईगींज (वडसा) (जज.गडचचरोली) येथील नतरुपती राईस 
ममल व नतरुपती राईस इींडथरी या एकाच पररसरात असलेल्या दोन समशला 
खरीप हींगाम सन २०१७-१८ मध्ये ठदलेल्या धान भरडाईमध्ये अननयममतता 
आढळून आल्याने या समशला खरीप हींगाम २०१८ -१९ कररता धान भरडाईस 
देण्यात येऊ नये असे आदेश देण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, चार वषाशपवूी सावरगाव (ता.धानोरा, जज.गडचचरोली) येथील 
आठदवासी महामींडळाच्या दोन हजार जक्वी्ं लपके्षा जाथत धानाच्या चोरी 
सींदभाशत देखील नतरूपती राईस ममलवर गनु्हा दाखल झाला होता, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(५) असल्यास, सदर राईस ममलमध्ये काम करणारा ववनोद मेश्राम, वय ४५ 
राहणार हरदोली, ता.ब्रम्हपरूी, जज.चींद्रपरू या कामगाराचा ठदींनाक १० मे, २०१९ 
रोजी सींशयाथपद म/त्य ूझाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, काळ्या यादीत असलले्या या समशला धान भरडाई देण्यासाठी 
आठदवासी ववकास महामींडळ व मींत्रालयीन अचधकारी तसेच इतर राईस ममलचे 
मालक हे सहाय्य करीत असल्याने गडचचरोली जजल्हयात गरैप्रकार सरुू आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(७) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(८) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) होय, हे खरे आहे.      
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे.    
(४) नाही, हे खरे नाही.   
(५) सदर बाबतीत पोलीस ननरीक्षक, वडसा याींचेकडून अहवाल मागववण्यात 
आलेला आहे. 
(६) हे खरे नाही. 
(७) उक्त अन.ु१ व २ प्रकरणी जजल्हाचधकारी याींनी चौकशी सममती नेमणूक 
केलेली होती. सदर चौकशी सममतीने त्याींचा अहवाल जजल्हाचधकारी याींना 
सादर झालेला असनू अहवालाच्या अनषुींगाने गडचचरोली जजल्हा भात भरडाई 
समन्वय सममतीचे बठैक जजल्हाचधकारी याींचे अध्यक्षतखेाली ठद.२०/०६/२०१९ 
रोजी पार पाडण्यात आली.  त्यानषुींगाने मे.नतरुपती राईस ममल, वडसा व 
मे.लक्ष्मी राईस ममल, मशवणी याींचे हींगाम २०१८-१९ करीता भात भरडाई 
करारनामा रद्द करण्यात आलेला आहे. 
(८) ववलींबनाचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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घोटी (ता.इगतपुरी, जज.नाशशि) येथील जजल्हा पररषदेच्या प्राथशमि उदूय 

शाळेत शालेय गणिेश खरेदीत झालेला गैरव्यिहार 
  

(३३) *  १३९२६०   श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  घो्ी (ता.इगतपरुी, जज.नामशक) येथील जजल्हा पररषदेच्या प्राथममक उदूश 
शाळेत मखु्याध्यापक व मशक्षकाींनी गणवेश ननधीत मोठ्या प्रमाणात अपहार 
केल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मखु्याध्यावपका व मशक्षकाींनी सन २०१७-२०१८ या शकै्षणणक 
वषाशत प्सींख्येपेक्षा अचधक ववद्याथी सींख्या दाखवनू जादा ववद्यार्थयाांचे 
गणवेश अनदुान ववद्यार्थयाांच्या खात्यावर जमा न करता आपल्या खात्यावर 
वगश करुन अपहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार दोषी मखु्याध्यापक व मशक्षकाींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) व (२) समग्र मशक्षा अमभयानाींगशत सन २०१७-१८ 
अींतगशत घो्ी ता. इगतपरूी, जज. नामशक येथील जजल्हा पररषदेच्या 
शाळेमधील ५५ ववद्यार्थयाांच्या योजनेचे अनदुान त्याींच्या बँक खात्यावर  वगश 
न करता मशक्षकाींच्या खात्यावर जमा करण्यात आले होत.े तथावप, सदर 
अनदुानातनू ५५ ववद्यार्थयाांना गणवेश उपललध करून देण्यात आले आहेत. 
(३) सदर प्रकरणी योजनेच्या अनदुान ववतरणामध्ये आचथशक अननयममतता 
झाल्यामळेु दोषीींववरूध्द मशथतभींगाची कारवाई प्रथताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पुसद (जज.यितमाळ) तालुक्यात इांग्रजी शशक्षणाच्या नािाखाली अनेि 
सांस्थाांिडून पालिाांची आधथयि फसिणूि होत असल्याबाबत 

(३४) *  १३५४७९   डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पसुद (जज.यवतमाळ) तालकु्यात इींग्रजी मशक्षणाच्या नावाखाली अनेक 
सींथथा पालकाींची आचथशक ससवणुक करत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, मशक्षण सींथथा पालकाींकडून मशक्षण शलु्क, पररवहन व्यवथथा 
व इतर बाबीींच्या सींदभाशत डोनेशनच्या नावाखाली २० त े २५ हजार रुपये 
शलु्क आकारत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार डोनेशन बींदी असतानाही सदर जजल्हयामध्ये 
डोनेशनच्या नावाखाली होत असलेली आचथशक ससवणूक थाींबववण्याकरीता 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,        
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
शमरा रोड, घोडबांदर-रेतीबांदर (जज.ठाणे) येथील िापडडया िां पाऊां डमधील 

गोदामातून बेिायदा धान्यसाठा जप्त िेल्याबाबत 
  

(३५) *  १३५७२३   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.सरेुश लाड (िजयत), 
श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ममरा रोड, घोडबींदर-रेतीबींदर (जज.ठाणे) मध्ये कापडडया कीं पाऊीं डमधील 
एका गोदामात ठदनाींक ३० डडसेंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ्ाकलेल्या 
धाडीमध्ये समुारे अडीच को्ीीं रुपयाींचा बेकायदा धान्यसाठा जप्त केला, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी दोषी असणाऱया परुवठेदारावर व आहार ववतरण करणाऱया 
सींथथाींववरूध्द गनु्हा नोंदववण्यात आला असनू सदर प्रकरण सद्यजथथतीत 
न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्य पररक्षा पररषदेच्या शशष्ट्यितृ्ती पररक्षेत मराठी ि इांग्रजी 
प्रश्नपब्रिाांमध्ये चिुा झाल्याबाबत 

  

(३६) *  १३८९८६   श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरूी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.सतुनल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ठदनाींक २४ सेब्रवुारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास घेण्यात 
आलेल्या राज्य पररक्षा पररषदेच्या मशषयव/त्ती पररक्षेत ५ वी त े ८ वी च्या 
इींग्रजी व मराठी प्रश्नपत्रत्रकाींमध्ये अनेक चुका झाल्या असल्याचे ठदनाींक १२ 
माचश, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मराठी प्रश्नपत्रत्रकेतील प्रश्नाींचे इींग्रजी भाषाींतर चूकीचे झाले 
असनू ववदयार्थयाांना प्रश्नच नी् कळला नसल्याने उत्तर ही मलहीता आलेले 
नाही हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यासींदभाशत शासनाने चौकशी करुन सींबचधत दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१), (२) व (३) अींशतः खरे आहे. 
 ठदनाींक २४ सेब्रवुारी, २०१९ रोजी आयोजजत करण्यात आलले्या 
मशषयव/त्ती पररक्षाींसींबींधी कोणत्याही प्रश्नाींवर काही आक्षेप असल्यास  मत 
नोंदववण्याकरीता शाळाींना व पालकाींना ठद. ६ माचश त े १५ माचश, २०१९ या 
कालावधीत ऑनलाईन सवुवधा उपललध करुन देण्यात आली होती. 
 ऑनलाईन प्राप्त प्रत्येक आक्षेपावर ववषय तज्ञाींचे अमभप्राय घेवनू त्यानसुार 
काही चुकीचे प्रश्न रद्द करण्यात आले आहेत, तर काही प्रश्नाच्या उत्तराच्या 
पयाशयात आवश्यक त ेबदल करुन अींनतम उत्तरसचूी तयार करण्यात आली 
आहे. कोणत्याही ववद्यार्थयाांचे शकै्षणणक नकुसान होणार नाही याबाबत 
सवशतोपरी ववचार करण्यात आला आहे.  
     आगामी मशषयव/त्ती परीक्षेच्या प्रश्नपत्रत्रका ननमीती व त्यासींबींधी इतर 
सवश प्रकक्रयेमध्ये सींबींचधत तज्ञ प्राजश्नक, भाषाींतरकार याींना यापढेु सहभागी 
करुन न घेण्याचे प्रथताववत आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.         

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

मानखदुय (मुांबई) येथील एस.एम.एस.एक्सक्लुजीव्ह  
िां पनी स्थलाांतरीत िरण्याबाबत 

  

(३७) *  १३९३०८   श्री.अब ूआजमी (मानखूदय शशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
पयायिरण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई जथथत असलेल्या एम-पवूश ववभागात एस. एम. एस. एक्सक्लजुीव्ह 
नामक रासायननक कीं पनीमळेु मानखुदश–मशवाजीनगर प्रदषूणात वाढ होत 
असल्याची बाब ठदनाींक १३ मे, २०१९ वा त्यासमुारास ननदशशनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर कीं पनी बींद करण्यात यावी यासाठी वारींवार तक्रारी केल्या 
असताना सदर कीं पनी लवकरात लवकर थथलाींतररत करण्यात येणार 
असल्याचे मा. पयाशवरण मींत्री याींनी आश्वामसत करूनही अद्यापपयांत कीं पनी 
बींद करणे तसेच कीं पनीच्या थथलाींतरणाबाबत कायशवाही केली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, कीं पनी बींद करण्याबाबत वेळोवेळी थथाननक नागररक, 
सेवाभावी सींथथा, लोकप्रनतननधी याींच्यामासश त धरणे आींदोलन करण्यात आल े
असनू सींबींचधत ववभागाींना सदु्धा कीं पनी बींद करण्याबाबत ननवेदन देण्यात आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, येथील प्रदषूणामळेु लोकाींच्या आरोग्याला धोका ननमाशण झाला 
असनू सदर ववभागातील सामान्य नागररकाींचे आयषुयमान हे ३९ वषश 
असल्याचे एका अहवालातनू ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार सदर कीं पनी थथलाींतरीत करण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशतः खरे आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
(४) आरोग्य ववभागाकडून सदरील बाब तपासनू घेण्यात येत आहे. 
(५) महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने सदरील सींथथेस त्याींचे भजथमकरण 
कें द्र कें ठद्रय प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाच्या मागशदशशक तत्वानसुार योग्य जागी 
थथलाींतररत करण्याबाबत ठद. २४/८/२०१८ रोजी ननदेश ठदलेले आहेत. सदरील 
सींथथेने सामहुीक जैव वदैयकीय कचरा ववल्हेवा् कें द्रास ७५ कक.मी. च्या 
आतील परीसरात उपयकु्त अ शी जागा घेण्याचे काम अींतीम ्प्प्यात 
असल्याचे कळववले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
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नाांदगाि ि चाांदिड (जज.नाशशि) तालुक्याांतील गािाांसाठी सुरु िरण्यात 
आलेल्या ४२ खेडी योजनेच्या तनिृष्ट्ट िामाबाबत 

  

(३८) *  १४०१०५   डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक जजल््यातील नाींदगाव व चाींदवड तालकु्याींतील गावाींसाठी सरुु 
करण्यात आलले्या ४२ खेडी योजनेच्या ननक/ ष् दजाशच्या झालेल्या कामाबाबत 
महाराषर जीवन प्राचधकरणाच्या वररषठ अचधका-याींना प्रत्यक्ष भे् देऊन 
पहाणी करून कायशवाही करण्याचे आदेश मा.मखु्यमींत्रयाींनी माहे मे, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ठदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेचे काम ननक/ ष् दजाशचे झाले असनू देखभालीसाठी 
वावषशक दीड को्ी रुपये खचश होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.मखु्यमींत्रयाींनी ठदलेल्या आदेशानसुार शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) व (३) योजनेचे काम ननक/ ष् दजाशचे झाले नाही. 
 योजनेच्या उद्भवाचे अींतर दरू, वाडया वथत्याींची सींख्या जाथत व 
मोठया प्रमाणावर पींवपग यामळेु देखभाल व दरुुथतीचा खचश जाथत आहे. 
त्यामळेु सींयकु्त मशखर सममतीस दैनींठदन देखभाल दरुुथतीसाठी  रु. १५६.५४ 
लक्ष (वावषशक) एवढा खचश येतो. 
 मा.मखु्यमींत्री याींनी ठदलेल्या ननदेशानसुार अधीक्षक अमभयींता, 
महाराषर जीवन प्राचधकरण, नामशक याींनी ठदनाींक १४/०५/२०१९ रोजी 
योजनेची प्रत्यक्ष पाहणी करुन आवश्यक ती दरुुथतीची कामे करुन 
घेण्याबाबत व  पाणीपटीत वाढ करुन वसलूी करण्याबाबत सींयकु्त मशखर 
सममतीस मागशदशशन करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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शशिाजी विद्यापीठ, िोल्हापूर येथे पररक्षा विभागाच ेिाम रोजांदारी 
िमयचाऱ्याांिडून िरुन घेण्यात येत असल्याबाबत 

  

(३९) *  १३४८९५   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा) :   सन्माननीय उच् च ि तां्र शशक्षण मां्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मशवाजी ववद्यापीठ, कोल्हापरू येथे पररक्षा ववभागातील २१७ मींजूर 
पदाींपकैी ८० पदे कायशरत असनू यातीलही काही कमशचारी ननव/त्त झाले 
असल्याने वषशभरासाठी रोजींदारी कमशचाऱयाींची ननयकु्ती करुन त्याींच्याकडून 
पररक्षा ववभागासारख्या महत्वाच्या ववभागाची काम े करुन घेण्यात येत 
असल्याच ेमाहे माचश, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मशवाजी ववद्यापीठ कायशक्षते्रात साींगली, सातारा व कोल्हापरू 
जजल््यामध्ये समुारे २८१ हून अचधक महाववद्यालये असनू २ लाख ९० हजार 
ववद्याथी मशक्षण घेत असनू ववद्यापीठ पररक्षा ववभागास ववद्यार्थयाांचे प्रवेश 
प्रकक्रयेपासनू त ेपदवी प्रमाणपत्र वा्पापयांत अनेक कामे करावी लागतात, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार पररक्षाींवर होणारा पररणाम लक्षात घेता उक्त पदे 
भरण्याच्या दृष्ीने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२)  व (३) हे अशींत: खरे आहे. 
प्रश्नात नमदू ववद्यापीठासाठी एकूण ७०४ मशक्षकेतर पदे मींजूर आहेत. 
त्यापकैी ४८७ पदे भरलेली असनू २१७ पदे ररक्त आहेत. शासनमान्य मींजूर 
पदाींपकैी ९३ अचधकारीधकमशचारी ववद्यापीठाच्या परीक्षा ववभागात कायशरत 
आहेत. याव्यनतररक्त ववद्यापीठाने आवश्यकतनेसुार परीक्षा ववभागामध्ये 
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रोजींदारी तत्वावर पात्र कमशचाऱयाींची ननयकु्ती केलेली आहे. तथावप, परीक्षा 
ववभागातील महत्वाचे व गोपनीय कामकाज कायमथवरूपी असलले्या 
कमशचाऱयाकडून केली जातात. तसेच परीक्षा ववषयक कामकाजावर ववपररत 
पररणाम होणार नाही, याबाबत ववद्यापीठाकडून दक्षता घेण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई विद्यापीठातील प्राध्यापिाांनी िेलेल्या  
उत्तरपब्रिाांच्या मुल्याांिनाबाबत 

  

(४०) *  १३६४६०   श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.अजय चौधरी (शशिडी) :   सन्माननीय उच् च ि तां्र शशक्षण मां्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठातील २९ प्राध्यापकाींनी ववववध अ्यासक्रमाच्या प्रत्येकी 
पाच हजाराींहून अचधक तर एका प्राध्यापकाने १४ हजार ७५४ उत्तरपत्रत्रकाींच े
मलु्याींकन केले असल्याच े माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मुींबई ववद्यापीठामासश त घेण्यात येणा-या ववववध अ्यासक्रमाच्या 
पररक्षाींच्या गणुाींबाबत तक्रारी व पनुमुशल्याींकनासाठी माहे जानेवारी त ेएवप्रल, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ककती ववद्यार्थयाांचे अजश पनुमुशल्याींकन ववभागाला 
प्राप्त झाले आहेत, 
(३) असल्यास, ववद्यापीठाच्या ववचध पदव्यतु्त्तर (एलएलएम) च्या पठहल्या 
सत्रासाठी माहे जानेवारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान घेण्यात आलेल्या 
पररक्षेचा ननकाल ठदनाींक २६ माचश, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास प्राप्त 
झाल्यानींतर कु.अमोल गवळी या ववद्यार्थयाशने गणु पनुमुशल्याींकनाबाबत अजश 
केल्याबरोबर त्याच ठदवशी त्याला ममळालेल्या १० गणुाींऐवजी ४८ गणु 
ममळाल्याचा ननकाल देण्यात आला असल्याने या पनुमुशल्याींकन ननकालाबाबत 
अ ॅ.सींठदप केदारे, ववद्याथी प्रनतननधी याींनी माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ववद्यापीठाींच्या कुलगरुुीं ना व ववद्यापीठ व्यवथथापनाला ननवेदन 
देऊन हा ननणशय सींशयाथपद असल्यामळेु याप्रकरणी चौकशी करण्यात यावी 
अशी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने चौकशी करण्यात आली आहे 
काय व ही चौकशी पणुश होण्यास ककती कालावधी लागेल, 
(५) असल्यास, शासनाने ववद्यार्थयाांचे शकै्षणणक नकुसान होव ूनये, याकररता 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) एवप्रल, २०१९ चे मलु्याींकन सरुु असल्याने एवप्रल, 
२०१९ च्या शवे्च्या आठवडयात मुींबई ववद्यापीठातील प्राध्यापकाींनी ककती 
उत्तर पजुथतकाींचे मलु्याींकन केले आहे याची अींनतम आकडवेारी ननजश्चत 
झालेली नाही. 
(२) मुींबई ववद्यापीठामासश त घेण्यात येणा-या ववववध अ्यासक्रमाच्या 
पररक्षाींच्या गणुाींबाबत उत्तरपत्रत्रकेच्या पनुमूशल्याींकनासाठी ७४,००० एवढे अजश 
प्राप्त झालेले आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) अ ॅड.सींठदप केदारे, ववद्याथी प्रनतननधी याींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने 
ववद्यापीठ थतरावरुन वथतजुथथती पडताळून पहाण्यात आली असनू कु.अमोल 
गवळी या ववद्यार्थयाशच्या गणु पनुमुशल्याींकनाबाबतची सवश प्रकक्रया ननयमानसुार 
करण्यात आलेली आहे.  
(५) ववद्यार्थयाांकडून प्राप्त झालेल्या ववववध प्रकारच्या तक्रारीींची दखल घेऊन 
सदर तक्रारीींचे ननवारण करण्याची प्रकक्रया सरुु आहे. तसेच कोणत्याही 
ववद्यार्थयाांचे शकै्षणणक नकुसान होऊ नये याची परेुपुर काळजी ववद्यापीठ 
प्रशासनाकडून घेण्यात आलेली आहे.  

----------------- 
  
राज्यातील गािाांमधील इांग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुदातनत शाळाांना 

जशमनविषयीची घातलेली अट शशधथल िरण्याबाबत 
  

(४१) *  १३५३१०   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
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(घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.दत्ता्रय भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्री.सरेुश लाड 
(िजयत), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.शामराि 
ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.बबनराि शशांदे (माढा), श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्रीमती समुन पाटील 
(तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती सांध् यादेिी 
देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील लहान वथती असलले्या गावाींमध्ये इींग्रजी माध्यमाच्या 
ववनाअनदुाननत शाळाींना जममनववषयीची अ् घातली असल्याने उक्त 
गावाींमध्ये सरुु असलेल्या इींग्रजी माध्यमाच्या ववनाअनदुाननत शाळा बींद 
होण्याच्या मागाशवर आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत व अ्ीींचे थवरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, या अ्ी मशथील करण्याबाबत महाराषर अनऍडडे थकूल 
असोमसएशन व ठदवा अनऍडडे थकूल असोमसएशन याींनी शासनाकड े ठदनाींक 
२९ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास लेखी पत्राद्वारे मागणी केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या मागणीवर शासनाने कोणता ननणशय घेतला वा घेण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) व (२) हे खरे नाही. महाराषर थवयींअथशसहाजय्यत 
शाळा (थथापना व ववननयमन)  (सधुारणा) अचधननयम, २०१३ नसुार, ग्रामीण 
भागातील नवीन शाळाींसाठी ककमान एक एकर जागेचा ननकष व अन्य 
ननकषाींची पतुशता होत असलेल्या शाळाींना परवानगी देता येत.े त्यानसुार 
परवानगी ठदलेल्या शाळा जममनीची अ् या कारणाथतव बींद पडत असल्याच े
ननदशशनास आलेले नाही. 
(३) याबाबतचे सदर ठदनाींकाचे ननवेदन प्राप्त नाही. 
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(४) महाराषर थवयींअथशसहाजय्यत शाळा (थथापना व ववननयमन) (सधुारणा) 
अचधननयम, २०१८ नसुार, नवीन शाळेसाठी सवश महानगरपामलका क्षते्राींमध्ये 
आणण राज्यातील सवश “अ” वगाशच्या नगरपामलकाींच्या क्षेत्राींमध्ये ककमान ५०० 
चौ.मी. जागा व उवशररत सवश क्षते्राींमध्ये ककमान एक एकर जागा याप्रमाणे 
ननकष सधुाररत केला आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मन्याड नदीचा (जज.नाांदेड) नदी शुद्धीिरण  
योजनेत समािेश िरण्याबाबत 

  

(४२) *  १३९६१३   श्री.सभुाष साबणे (देगलरू) :   सन्माननीय पयायिरण 
मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात नदी शदु्धीकरण योजना राबववण्याचा ननणशय शासनाने घेतला 
असनू तद्नषुींगाने नाींदेड जजल््यातील कीं धार, नायगाींव, मखुेड, त्रबलोली या 
तालकु्याींची कामधेन ू असलेल्या मन्याड नदीचा समावेश नदी शदु्धीकरण 
योजनेत करण्यात यावा अशी मागणी थथाननक नागरीक व लोकप्रनतननधीींनी 
मा.पयाशवरण मींत्री व सचचव, पयाशवरण ववभाग याींच्याकड ेमाहे सेब्रवुारी, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे तसेच त्यानषुींगाने सरुु केलेल्या कायशवाहीची 
सद्य:जथथती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) प्रश्नाचधन ववषयाबाबतचे ननवेदन पयाशवरण 
ववभागास प्राप्त झाललेे नाही.  
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात विशषेत: पुणे येथील िॉलेज ऑफ इांजजतनअर या िॉलेजमध्ये 
५४ प्राध्यापिाांची तनयमबा्यररत्या तनयुक्ती िेल्याबाबत 

(४३) *  १४१६१०   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड), िुमारी प्रणणती 
शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य) :   सन्माननीय उच् च ि तां्र शशक्षण मां्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु शहरातील कॉलेज ऑस इींजजनीअर (सीओईपी) या कॉलेजच्या ५४ 
प्राध्यापकाींची ननयकु्ती ननयमबा्य पद्धतीने असल्याच्या ननणशयावर मा.उच्च 
न्यायालयाने मशक्कामोतशब केले असल्याचे माहे माचश, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तींत्रमशक्षण सींचालनालयाच्या सींचालकाींनी महाववद्यालयातील 
२००७ त े२०११ या कालावधीत प्राध्यापकाींच्या ननयमबा्य पद्धतीने झालेल्या 
ननयकु्त्या रद्द करण्याचे आदेश ठदले असल्याने त्या ननणशयाला प्राध्यापकाींनी 
उच्च न्यायालयात आव्हान ठदले होत,े हे ही खरे आहे काय,    
(३) असल्यास, राज्यात प्रत्येक अमभयाींत्रत्रकी महाववद्यालयाींमध्ये असे प्रकार 
होत असल्याने तसेच उक्त महाववद्यालयामध्ये नेमणकूाींमधे अननयममतता व 
गरैव्यवहार करणाऱयाींवर कारवाई होत नसल्याबाबत आमरण उपोषण 
करण्याचा इशारा अमभयाींत्रत्रकी महाववद्यालय राजपत्रत्रत अध्यापकध अचधकारी 
सींघाने शासनाला ठदला असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
     शासकीय अमभयाींत्रत्रकी महाववद्यालय, पणेु या सींथथेमध्ये राबववण्यात 
आलेली अध्यापकाींच्या ननयकु्तीची सींपणूश ननवड प्रकक्रया मा.उच्च न्यायालयाने 
अवधै ठरववलेली असनू सींथथेमासश त केलेल्या ५४ अध्यापकाींच्या ननयकु्त्या 
ननयमबा्य असल्याचा ननणशय मा.उच्च न्यायालयाच्या मुींबई खींडपीठाने 
ठदनाींक २८.०२.२०१९ रोजी ठदला आहे.  
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(२) होय. 
      शासकीय अमभयाींत्रत्रकी महाववद्यालय, पणेु येथील सन २००७ त े२०११ 
या कालावधीत ५४ अध्यापकाींच्या ननयमबा्य पध्दतीने झालेल्या ननयकु्त्या 
रद्द करण्याबाबत शासनाच्या ठदनाींक २३.०१.२०१५ रोजीच्या आदेशाववरुद्ध 
सींचालक, शासकीय अमभयाींत्रत्रकी महाववद्यालय, पणेु याींनी मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई येथे रर् याचचका क्रमाींक ३९१९/२०१५ द्वारे आव्हान ठदल े
होत.े तसेच, या सींथथेतील ३७ अध्यापकाींनीसदु्धा शासनाच्या आदेशाववरुद्ध 
मा.उच्च न्यायालयात रर् याचचका थ ॅ्ंप क्रमाींक ३४७८५/२०१८ दाखल केली 
होती. 
      मा.उच्च न्यायालयाने अध्यापकाींच्या ववरोधात ननणशय ठदल्याने या 
सींथथेमधील अध्यापकाींनी मा.सवोच्च न्यायालयामध्ये ववशषे अनमुती याचचका 
दाखल केलेली असनू सद्यःजथथतीत प्रथततु प्रकरण न्यायाप्रववषठ आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील शाळाांना अनुदान देण्याबाबत 
  

(४४) *  १३४९५१   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूिाडी), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २००१ मध्ये शासनाने कायम ववनाअनदुाननत तत्वावरच 
शाळाींना मान्यता देण्याच े धोरण अींमलात आणले असनू सन २००९ साठी 
कायम ववनाअनदुाननत मींजूर केलेल्या १,६२८ शाळाींना पढुील अनदुानाचा ्प्पा 
देण्याचा ननणशय ठदनाींक ८ माचश, २०१९ रोजी घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, अनेक धरणे, आींदोलने, उपोषणे करून देखील १६२८ शाळा व 
२४२५ वगश तकुडयाींना २० ्क्केच अनदुान देण्यात आले असल्याने २१ हजार 
मशक्षक गत १९ वषाशपासनू ववना वेतन काम कररत असनू त्याींच्यावर 
उपासमारीची वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, माहे जुल,ै २०१६ वा त्यादरम्यान मान्यता ठदलेल्या ७८९ शाळाींना 
व ६९० तकुडयाींना अनदुान देण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने शासन प्रचमलत ननयमानसुार राज्यातील शाळाींना 
२० ्क्के अनदुाना ऐवजी १०० ्क्के अनदुान देण्यासाठी कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) व (२) कायम ववनाअनदुान तत्वावर मींजूरी 
ठदलेल्या व “कायम” शलद वगळलले्या शाळाींपकैी १६२८ शाळाींना शासन 
ननणशय, ठदनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ अन्वये ठदनाींक १ सप् े्ंबर, २०१६ पासनू 
सरसक् २० ्क्के अनदुान मींजूर केले आहे. त्याींना पढुील अनदुान मींजूरीची 
बाब ववचाराधीन आहे.  
(३) व (४) जलु ै २०१६ वा त्या दरम्यान ७८९ शाळा व ६९० तकुडयाींना 
मान्यता ठदलेली नसल्याने याबाबत चौकशी करण्याचा प्रश्न येत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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