
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २६९ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  
 

 

म ांबई शहरातील गरीब व वांधचत वगाातील ववद्यार्थयाांिररता त् याांच् या ारापासून त े
 शाळेपयांत वाहत ि सेवेसह रात्रशाळा उपलब् ध िुनन दे् याबाबत 

 
 

(१)  १७८१५ (०३-०८-२०१५).   श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर), श्री.गणपत 
गायिवाड (िल्याण पूवा), श्री.किसन िथोरे (म रबाड), श्री.श्ितेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा) :   
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबई शहरातील झोपडपट्टी व चाळीत राहणा-या गरीब वगाातील गरज ूववद्यार्थ याांना ्शणण 
घेता याव े व शाळेतील गळती रोखण् यासाठी त याींच् या घरापासून ते शाळेपयांत वाहतुक सेवा 
उपलब् ध कुनन ेेण् याच े रन  ेश माहमहाराष र राय य बाल ह् क सींरणण ययोगाने िेनाींक २५ 
एविल, २०१५ रोजी वा त या समुारास शासनास ेेहनही शासनाकडून ्द्याप वाहतूक सेवा 
उपलब् ध कुनन ेेण् यात यली नाही, हे खरे यहे काय,  

(२) तसेच नवी मुींबई ववभागातील झाेेपडपट्टी भागात राहणा-या व उेररनवााहासाठी िेवसभर 
मोलमजुरी करणा-या गरजु ववद्यार्थ याांना ्शणण घेता याव े यासाठी झोप्पट्टी भागात रा  
शाळा सुुन करण् यात या यात  हणुन ्  ारनक लोकिरतरनधीींनी माहशालेय ्शणण मीं ी 
महोेयाींना माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये रनवेेन िेले यहे, हे खरे यहे काय, 

(३) ्सल् यास, या िकरणी शासनाने चौकशी कुनन पुढे कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत यहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(१५-०३-२०१७) : (१) हे खरे नाहीह 
(२) व (३) हे खरे नाहीह 
     रा शाळाींना ववना्नुेान तततवावर परवानगी ेेण्याबाबत सद्यस्् तीत शासनाचे धोरण 
नाही त ावप, महाराषर ् ासहास्ययत शाळा (् ापना व ववरनयम) ्धधरनयम, २०१२ ्ींतगात 
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इच्छूक सीं् ा शाळा परवानगीकरीता वविहत पध्ेतीने ि्ताव साेर कुन शकतातह तयानुसार 
िच्लत रनयम ववचारात घेहन कायावाही करण्याची तरतूे यहेह 
(४) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
 

पांचगांगा नदीच ेप्रद षण रोख्यासाठी राष्ट्रीय नदी िृती योिनअेांतगात  
िें द्र शासनािड ेपाठववलेला प्रिल्प अहवाल 

 

  

(२)  ५५६७८ (१०-०८-२०१६).   श्री.स रेश हाळवणिर (इचलिरांिी), डॉ.स श्ित ममणचिेर 
(हातिणांगले), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.रािशे 
क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), 
श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी) :   सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कोल्हापुर स्जल््यातील पींचगींगा नेी जलपणीने पुणा भरली ्सून, शहरातील साींडपाणी, 
हातकणींगले, कागल पींचताराींकीत औद्योधगक वसाहतीमधील कीं पन्याींच े हजारो ्ल्र 
रसायनयु्त साींडपाणी, तसेच ववववध गावातील नाल्याींचे पाणी  े्  पींचगींगा नेीत ्मसळत 
्सल्यामळेु नेीच्या पाण्याला रसायनयु्त उग्रवास येत ्सनू ेवुित पाणीपुरवठा होत 
्सल्यान ेनागररकाींच्या यरोग्यास व शेतीला धोका रनमााण झाल्याचे तसचे ्नके िठकाणी 
मासे मतृयमुुखी पडल्याचे माहे एविल, २०१६ मध्ये वा तया ेरयान रनेशानास यले यहे, हे 
खरे यहे काय, 
(२)  ्सल्यास, पींचगींगा नेीच े िेिूण रोखण्यासाठी राषरीय नेी कृती योजने्ींतगात कें द्र 
शासनाकड े सन २०१४ मध्ये पाठववलेल्या िकल्प ्हवालाच्या ्नुिींगाने राषरीय नेी कृती 
योजनेतींगात कोल्हापूर शहरात साींडपाणी िक्रीया सींयीं णा बसववण्याकररता कें द्रीय पयाावरण वन 
व वातावरण बेल मीं ालयान े ुनपये र्कम ७६ को्ीचा रनधी ववतरीत केला ्सून सेर 
िकल्पाच े्ींरतम ्प्पप्पयात ्सलेले काम पुणा झाले यहे काय, नसल्यास, तयाची सेय:स्् ती 
काय यहे, 
(३) तसेच स्जल्हाधधकारी कायाालयात पींचगींगा िेिूणिश्नी यढावा बैठक घेतली ्सता वारींवार 
कारवाईच्या नो्ीस ेेहनही िेिूण करणाऱ्या साखर कारखान्याींवर व जैव वैद्यकीय कचऱ्याची 
ववल्हेवा् न लावणाऱ्याींवरही गुन्हे ेाखल करण्याच े येेश ववभागीय ययु्त याींनी िेले 
्सल्याच ेमाहे जून, २०१६ मध्ये वा तयाेरयान रनेशानास यले, हे ही खरे यहे काय, 
(४) ्सल्यास, उ्त िेिूण करणाऱ्या ककती कीं पन्यावर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत यहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
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श्री. रामदास िदम (१८-०३-२०१७) : (१) हे ्ींशत: खरे यहेह त ावप, 
्) स्जल्हा यरोग्य ्धधकारी, स्जल्हा पररिे कोल्हापूर याींच्या िेह २३/०८/२०१६ 
रोजीच्या प ान्वये कोल्हापूर स्जल््यातील कागल व हातकणींगले तालु्यामध्ये 
कोणतयाही जलजन्य सा ीचा उदे्रक झालेला नाहीह 
ब) माहसहाययक ययु्त, मत्य यवसाय कोल्हापूर याींच्या िेह१९/०९/२०१६ च्या  
प ान्वये पींचगींगा नेीमध्ये मासे मतृयुमुखी पडल्याची तक्रार िाप्पत झालेली नाहीह 

(२) कें द्र शासनाने राषरीय नेीकृती योजनेतुन कोल्हापूर शहरासाठी ७६ ेहलह्लह णमतेचे 
साींडपाणी िक्रीया कें द्र उभारणी व इतर ्नुिींगीक कामासाठी ुनह ७४.२९ को्ीच्या योजनेस   
िेह ०३/०८/२००९ रोजी  िशासकीय मान्यता िेली ्सनू या योजने्ींतगात मींजूर िकल्प 
पीहपीहपीह तततवावर उभारणेसाठी  कामाचा कायााेेश कीं  ा्ेाराला िेह१८/०१/२०११ रोजी ेेण्यात 
यला यहेह योजनेच्यायकृती बींधानुसार कें द्रशासनाचा ७०% व महापा्लकेचा ३०% िह्सा 
यहेह या योजनेतील महततवाच्या कामापकैी कसबा बावडा ये ील ७६ ेहलह ्लह णमतचे े
िक्रीया कें द्र पूणा झाले यहे  व िेह ०९/०५/२०१४ पासून कायाान्वीत करण्यात यले यहेह 
योजनेतील उवारीत कामाींना मुळ कीं  ा्ेाराकडून ववलींब झालेने लाईन बाजार ये ील पींपीींग 
््ेशनचे काम ररतसर ्न्य एजन्सी रनयु्त कुनन सुुन करण्यात यले यहेह तसेच बाप् 
कॅप ये ील पींपीींग ््ेशनसाठी नवीन एजन्सीची रनयु्ती केली यहेह 
(३) व (४) माहववभागीय ययु्त, पुणे याींनी िेह०४/०६/२०१६ रोजी स्जल्हा ्धधकारी कायाालय, 
कोल्हापूर ये  ेपींचगींगा नेी िेिूणाबाबत करावयाच्या उपाययोजनाींसाठी बैठक ययोस्जत केली 
होतीह  सेरील बैठकीमध्ये पुन्हा पुन्हा होणारे रनयमभींग व िेिुण करणाऱ्या साखर 
कारखान्याींवर गुन्हे ेाखल करावे तसेच कारखान्याींकडून ई्ीपी चा वाप होतो काय त ेतपासाव े
्से रन  ेश ेेण्यात यले यहेतह 
(५) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
  

चोपडा (श्ि.िळगाव) नगरपररषद हद्दीतील रत् नावती नदीच्या सांवधानाबाबत 
  

(३)  ६२२८२ (२९-०८-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :   सन्माननीय पयाावरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चोपडा (स्जह जळगाव) नगरपररिे हद्दीमध्ये नेी सींवधान योजनेंतगात ि् ताववत रत नावती 
नेी गाळ उत खनन, सींरणण ्भींत, पुल, र् ते व इले्रीक पोल ्ाकण े इतयाेी  ववकास 
कामासींेभाात ्  ारनक लोकिरतरनधीींनी िेनाींक २० जानेवारी, २०१६ रोजी वा त या सुमारास 
माहपयाावरण मीं ी महोेयाकड ेप यवहार कुननही  कोणतीच कायावाही झालेली नाही, हे खरे 
यहे काय, 
(२) ्सल्यास, सेर िकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली यहे वा करण्यात येत यहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
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श्री. रामदास िदम (१८-०३-२०१७) : (१) व (२) राय य नेी सींवधान योजनेतींगात चोपडा 
नगरपररिे हद्दीतील रत नावली नेी सुधार करणेबाबतचा ि् ताव पयाावरण ववभागास िाप्प त 
झाला होताह सेर ि् तावाबाबत कें द्र शासनाच् या मागाे शाक तत वानुसार व राय य शासनाच् या 
िेनाींक १ माचा, २०१४ रोजीच् या शासन रनणायानुसार ि् ताव रेरसाेर करण् याबाबत या 
ववभागाच् या क्रमाींकर रानकृ २०१६/िहक्रह३३/ताींहक्रह१, िेनाींक १४/९/२०१६ रोजीच् या प ान् वये 
मुख् याधधकारी, चोपडा नगरपररिे याींना कळववण् यात यले यहेह 
(३) िश् न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
हहांगोली श्िल्हयात बह के्षत्र वविास िायाक्रमामधील १९३ लाभार्थयाांच्या  

ारि लाांची प्रशासकिय मान्यता रद्द िेल्याबाबत 
  

(४)  ६५२३८ (०५-०१-२०१७).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िहींगोली स्जल्हयात बहुणे  ववकास कायाक्रमामधील पाच विाानींतर स्जल्हा ग्रामीण ववकास 
यीं णेने १९३ लाभार्थयाांच्या घरकुलाींची िशासककय मान्यता रद्द करण्यात यली, हे खरे यहे 
काय, 
(२) ्सल्यास, स्जल्हा ग्रामीण ववकास यीं णेने १९३ घरकुलाींची मान्यता रद्द केल्याने स्जल्हा 
ग्रामीण ववकास याींना १ को्ी ३५ लाख ुनपयाींचा रनधी परत करावा लागला तसचे िहींगोली 
स्जल्हयातील घरकुल लाभा ी ्डचणीत यले, हे ही खरे यहे काय, 
(३) ्सल्यास, या िकरणी शासनाने चौकशी केली यहे काय व तयात काय यढळून यले, 
(४) ्सल्यास, चौकशीनुसार िशासककय मान्यता रद्द झालेल्या लाभार्थयाांच्या घरकुलाींना  
िशासककय मान्यता ्मळण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत यहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०२-०३-२०१७) : (१) हे खरे यहेह 
     कें द्र पुर्कृत बहुणे  ववभाग कायाक्रमाींतगात (MsDP) िहींगोली स्जल््यातील 
मान्यतािाप्पत एकूण ३७३० घरकुलाींपैकी १९३ घरकुले ही लाभ धारकाचा मतृय,ू वारस नाहीह 
प्के घर, यापूवी लाभ घेतलेले लाभधारक, नोकरी, मींजूर याेीमध्ये ेसुऱ्याींेा नाव इह 
कारणाींमळेु ्ींमलबजावणी यीं णेकडून रद्द करण्यात यली यहेतह 
(२) सेर ियोजनासाठी कें द्र+रायय िहश्याींतगात िहींगोली स्जल््यास ववतरीत एकूण रनधीमधील 
ुनह२,४६,१८,९२२/- इतका ्खधचात रनधी ्ींमलबजावणी यीं णेकडून शासन खाती परत करण्यात 
यला यहेह िहींगोली स्जल््यात घरकुल योजनेंतगात रनधााररत ३७३० घरकुलाींपैकी ३४०९ 
घरकुलाींच े उिद्दष् पूणा करण्यात यले ्सून, उवाररत १२८ िकरणी कायावाही चालू यहेह 
स्जल््यातील १९३ घरकुले रद्द केल्यामुळे सेरील घरकुल लाभा ी ्डचणीत यले हे खरे नाहीह 
(३), (४) व (५) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
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बार िौश्न्सल ऑफ इांडडया ने म ांबईतील ववधी महाववद्यालाची प्रवशे प्रकक्रया बांदी िेल्याबाबत 
  

(५)  ६५२८३ (१६-१२-२०१६).   अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), अॅड.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), श्री.अत ल भातखळिर (िाांहदवली पूवा), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.सांिय 
िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.हषावधान सपिाळ (ब लढाणा), श्री.अममन पटेल 
(म ांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री) :   सन्माननीय 
उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बार कौस्न्सल ऑर इींडडया ने मान्यतािाप्पत महाववद्यालयाींच्या याेीतून वगळलेल्या 
राययातील ६४ महाववद्यालयाींपकैी काही महाववद्यालयाींना तयाींच े  ककत पैसे भरण्यास तर 
काही महाववद्यालयाींवर िाध्यापकाींची रनयु्ती झाल्या नींतरच िवेश करण्याची सूचना िेल्यान े
ववधी महाववद्यालयामध्ये िवेश घेह इस्च्छणाऱ्या हजारो ववद्यार्थयाांना िवशेापासून वींधचत रहाव े
लागत ्सल्याचे िेनाींक २९ ऑग््, २०१६ रोजी वा तया समुारास रनेशानास  यले यहे, हे 
खरे यहे काय, 
(२) तसेच, मुींबईतील केसी, ्सध्ेा ा, गोपालेास ्डवाणी, स्जतेंद्र चहाण या चार 
महाववद्यालयाींना सन २०१६-१७ या शैणणणक विाासाठी िवेश बींेी करण्याच्या सचूना ेेण्यात 
यल्या यहेत, हे ही खरे यहे काय, 
(३) ्सल्यास, शासनान ेसेर ववधी महाववद्यालयाींना बार कोस्न्सल इींडडयाची मान्यता 
्मळवून ेेण्याबाबत कोणती कायावाही केली यहे वा करण्यात येत यहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०६-०३-२०१७) : (१) ्ींशत: खरे यहे, बार कौस्न्सल ऑर इींडडयान े
सींचालक,उच्च ्शणण, महाराषर रायय, पुणे याींना साेर केलेल्या िेनाींक १७ह०८ह२०१६ 
रोजीच्या प ान्वये सन २०१६-१७  च्या कें द्रीभूत िवेश िकक्रयेमध्ये सहभागी ्सलेल्या ११९ 
ववधी महाववद्यालयाींपैकी ५५ ववधी महाववद्यालयाींना तपासणी री ककीं वा ्नुिींधगक कारणा्तव 
 कीत र्कम भरणेबाबत, रनकिानुसार यवश्यक िाध्यापक वगा रनयु्तीबाबत तसेच इतर 
 ु्ीींची पुताता करण्याबाबत सूचना िेल्या होतयाह या ्नुिींगाने  ु् ीपुतातेबाबत बार कौस्न्सल 
ऑर इींडडयाकड े हमीप  साेर केल्यानींतर सन २०१६-१७ ची ववधी ््यासक्रमाची िवेश 
िकक्रया सुरळीत पार पडली यहेह तयामळेु िवेश घेव ू इस्च्छणारे व पा  ठरलेले ववद्या ी 
िवेशापासनू वींधचत रािहले नाहीतह 
(२) व (३) होयह शासनाने बार कौस्न्सल ऑर इींडडयाला हमीप  िेल्यानींतर या 
महाववद्यालयाींमधील सन २०१६-१७ ची ववधी ््यासक्रमाची िवशे िकक्रया पूणा झाली यहेह 
(४) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  
 
 

___________ 
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महाराष्ट्र िीवन प्राधािरणातील सवेाननवतृ्तीधारिाांची ननवतृ्तीवेतनाची  
प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(६)  ६५३५४ (१६-१२-२०१६).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.मममलांद मान े (नागपूर 
उत्तर) :   सन्माननीय पाणीप रवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) महाराषर जीवन िाधधकरणातील ३०० हून ्धधक सेवारनवतृतीधारकाींच्या ्ींशेान, उपेान 
यणण सेवारनवतृी वेतन याबाबतची िकरणे शासनाकड ेपैसा नसल्याचे कारण ेेवून गत िेड 
विाापासून िलींबबत ्सल्यामुळे उ्त रनवतृतीधारकाींना ्ींशेान, उपेान यणण सेवारनवतृी 
वेतनही ्मळत नसल्याची मािहती िेनाींक २० ऑ््ोबर, २०१६ मध्ये वा तयाेरयान 
रनेशानास यली, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, उ्त रनवतृती धारकाींसह कु्ूींबाची उपासमारी होत यहे, हे ही खरे यहे काय, 
(३) ्सल्यास, यािकरणी चौकशी करण्यात यली यहे काय, तयात काय यढळून यले व 
तयानुिींगान े उ्त सेवारनवतृतीधारकाींना तयाींच्या  कीत र्कमसेह सेवारनवतृी वेतन सुुन 
करण्यासाठी शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत यहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१५-०३-२०१७) : (१) ्ींशत: खरे यहेह 

महाराषर जीवन िाधधकरण हे ्वायतत िाधधकरण ्सल्यान े िाधधकरणामधील 
सेवारनवतृत कमाचारी / ्धधकारी याींच्या रनवतृतीवेतन व तद्नुिींधगक ्शींेान व उपेानाकररता 
शासनाकडून ्नुेान िेले जात नाहीह 

महाराषर जीवन िाधधकरणामध्ये माहे ऑ््ोबर २०१६ ्खेर पयांत जात वैधता 
पडताळणी िमाणप ा्भावी िलींबबत ्सलेली २२ रनवतृत कमाचा-याींची िकरणे वगळता सवा 
सेवारनवतृत कमाचारी/्धधकारी याींना रनवतृतीवेतन ्ेा करण्यात येत यहेह माहे एविल, २०१६ 
या कालावधीत सेवारनवतृतीधारकाींना उपेान व ्ींशराशीकरणाची र्कम ्ेा केली यहेह माहे 
म,े २०१६ ते ऑ््ोबर, २०१६ ्खेरपयांत  सेवारनवतृत झालेल्या  २२५ कमाचारी /्धधकारी 
याींना उपेान व ्ींशराशीकरणाची र्कम रनधी ्भावी ्द्यापपयांत ्ेा केलेली नाहीह 
(२) नाहीह  
(३) व (४) महाराषर जीवन िाधधकरणाच्या ्धधकारी व कमाचारी याींचे वतेन व भतते ्ेा 
करण्यासाठी शासनाने यध ाक ेारयतव स््वकारणेबाबतचा ि्ताव ववभागामारा त 
माहमीं ीमींडळाच्या ववचारा ा साेर करण्याची कायावाही ववभाग्तरावर सुुन यहेह 
         तसेच राययातील ् ारनक ्वरायय सीं् ाकडील महाराषर जीवन िाधधकरणाच्या 
 कबाकीच्या वसलुीनुिींगान े शासन्तरावर व महाराषर जीवन िाधधकरणाच्या ्तरावर 
कायावाही चाल ूयहेह 
  

___________ 
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ि ड ावाडी (ता.माढा,श्ि.सोलापूर) शहरातील शाळेत अल्पसांख्याांि ववद्यार्थयाांच्या मशष्ट्यवतृ्तीचे 
अिा भर्यासाठी पालिाांना सायबर िॅफेत पाठववले िात असल्याबाबत 

  

(७)  ६५३७१ (१६-१२-२०१६).   श्री.हन मांत डोळस (माळमशरस), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील 
(उस्मानाबाद) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) कुडुावाडी (ताहमाढा,स्जहसोलापूर) शहरातील शाळेत ्ल्पसींख्याक ववद्यार्थयाांच्या ्शषयवतृतीच े
्जा भरण्याची सोय ्सतानाही ्जा भरण्यासाठी पालकाींना सायबर कॅरेत पाठववले जात 
्सल्याची तक्रार पालकाींनी ग््शणण ्धधकारी,  तसेच िाताींधधकारी कुडुावाडी याींच्याकड ेमाहे 
ऑग््,२०१६ मध्ये वा तयाेरयान  केली  ्सल्याच ेरनेशानास यले, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, यामुळे पालकाींना व ववद्यार्थयाांना नाहक भु ाेंड पडत यहे, हे ही खरे यहे 
काय, 
(३) ्सल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली यहे व तयानिुींगाने सींबींधधताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत यहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय यहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२४-०३-२०१७) : (१) होयह 
(२) नाहीह 
(३) पालकाींना ककीं वा ववद्यार्थयााे ाना ्शषयवतृतीची मािहती भरण्यासाठी सायबर केरेमध्ये 
पाठववले जात नाही, ्से सींबींधधत मुख्याध्यापकाींनी ग् ्शणणाधधकारी पींचायत स्मती 
कुडुावाडी याींचकेड ेलेखी प ान्वये कळववले यहेह 
(४) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
  

म ांबईतील डोंगरीचा त ुनां ग, धगरगावातील शाांताराम चाळ व िेशविी नाईि चाळ  
या ऐनतहामसि वास्तूांची द रवस्था झाल्याबाबत 

  

(८)  ६५३७८ (१६-१२-२०१६).   श्री.अत ल भातखळिर (िाांहदवली पूवा), अॅड.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :   सन्माननीय साांस् िृनति िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील लोकमान्य ि्ळक याींचे वा्तय ्सलेल्या सरेारगहृ, डोंगरीचा तुुनीं ग, 
धगरगावातील शाींताराम चाळ व केशवजी नाईक चाळ या ऐरतहा्सक वा्त ू ्तयींत जजार 
झाल्या ्सून तयाींची ेरुव् ा झाल्याचे माहे जुल,ै २०१६ मध्ये वा तयाेरयान रनेशानास 
यले, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, सेरची ्मरृत् ळे याींचे राषरीय ्मारक हणून घोवित करावी ्शी मागणी 
वाढत ्सल्याचेही रनेशानास यले यहे, हे ही खरे यहे काय, 
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(३) ्सल्यास, सेर ्मतृी् ळाींची ेुुन्ती व राषरीय ्मारक हणून घोवित करणे बाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत यहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०३-०३-२०१७) : (१) मुींबईतील लोकमान्य ि्ळक याींचे वा्तय ्सलेल्या 
ऐरतहा्सक वा्त ु या रायय सींरक्षणत ्मारक नाहीह तसेच सेर वा्तुींची ेरुव् ा 
झाल्याबाबतची कुठलीही तक्रार शासनास िाप्पत झालेली नाहीह तयानुिींगाने सेरचा िश्न 
बहृन्मुींबई महानगरपा्लकेकड े पाठववले ्सता लोकमान्य ि्ळक याींचे वा्तय ्सलेले 
वा्तुींची ेरुव् ा झाल्याबाबत बहृन्मुींबई महानगरपा्लका कायाालयास कोणतीही तक्रार मािहती 
िाप्पत झाली नसल्याचे िमखु ््भयींता (ववकास रनयोजन), बहृन्मुींबई महानगरपा्लका याींनी 
कळववले यहेह 
(२) व (३) ि्ळकाींचे वा्तय ्सलेल्या मुींबई ये ील ्मतृी् ळे राषरीय ्मारक हणून 
घोवित करण्याची मागणी या ववभागास िाप्प त झालेली नाही तयामुळे सेर मागणी यवश्यक 
तया पुढील कायावाहीसाठी कें द्र शासनाकड े पाठववण्याची रायय शासनान े कायावाही करण्याचा 
िश्न  उद्् ावत नाहीह 
(४) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
  

म ांबई ववद्यापीठातील शासनमान्य पदाांमधील िमाचा-याांचे वेतन ननश्श्चतीबाबत 
  

(९)  ६५४५९ (१६-१२-२०१६).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.वैभव नाईि 
(ि डाळ) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठातील शासनमान्य पेाींमधील कमाचा-याींच े नमेके वेतन ककती ्साव े व 
कमाचा-याींची सेवा ययेषठता याेी, पेाींचे ््ॅपीींग यणण इतर महतवाची याेी ववद्यापीठ 
िशासनाने तयार केलेली नाही तसेच शासनाच्या ्शणण ववभागालाही याबाबतची मािहती 
ेेण्यात यलेली नाही, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, मुींबई ववद्यापीठामध्ये सद्यरस्् तीत शासनमान्य यणण ववद्यापीठ रनधी ्स े
कमाचारी यणण िाध्यापक कायारत यहेत, हे ही खरे यहे काय, 
(३) ्सल्यास, शासनमान्य पेाींवरील कमाचाऱ्याच्या वेतन रनश्चीतीबाबत ववद्यापीठाच्या 
िशासनाने शासनाच्या ्शणण ववभागाला मािहती न ेेण्याची कारणे काय यहेत, 
(४) ्सल्यास, शासनान ेशासनमान्य पेाींवरील कमाचाऱ्याच्या वेतनशे्रणी, सेवा ययेषठता याेी 
करणे, पेाींचे ््ॅपीींग यणण इतर महतवाची याेी करणे याबाबत  कोणती कायावाही केली 
वा  करण्यात येत यहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े (१४-०३-२०१७) :(१) मुींबई ववद्यापीठातील कमाचाऱ्याींच े पेरनहाय वेतन 
शासनाच्या िेनाींक ७ह१०ह२००९  च्या शासन रनणायानुसार रनस्श्चत करण्यात यलेले यहेह 
मुींबई ववद्यापीठान े कमाचाऱ्याींची सेवाजेषठता याेी सन-२०१३ मध्ये ववद्यापीठाच्या 
सींकेत् ळावर ि्सध्े केलेली यहेह तसेच ववद्यापीठातील कमाचाऱ्याींच्या सेवापु्तकाींचे 
िमाणणकरण सहसींचालक, मुींबई ववभाग, मुींबई याींच्यामारा त करण्यात येत यहेह 
(२) होय, हे खरे यहेह 
(३) मुींबई ववद्यापीठातील कमाचाऱ्याींचे वेतन शासन रनणाय िेनाींक ७ह१०ह२००९ नुसार रनस्श्चत 
करण्यात यलेले यहेह 
(४) शासनान े मुींबई ववद्यापीठाच्या यकृरतबींधािमाणे कमाचाऱ्याींच े वेतन व इतर ्नुिींगीक 
्डचणी सोडववण्यासाठी सहसींचालक, उच्च ्शणण, कोकण ववभाग, पनवेल याींच्या 
्ध्यणतेखाली एक कायाबल ग् ् ावपत केला ्सून सेर कायाबल ग्ाने तयाींचा ्हवाल 
शासनास साेर केलेला ्सून तयानुसार पुढील कायावाही करण्यात येत यहेह 
(५) िश्न उद्् ावत नाहीह 

___________ 
 

राज्यातील अल्पभूधारि शेतिरी व नोंदणीिृत मिूर पालिाांच्या म लाांना  
डॉ. पांिाबवराव देशम ख वसनतगहृ ननवााह योिना स ुन िर्याबाबत  

  

(१०)  ६५५२२ (१६-१२-२०१६).   श्री.गणपतराव देशम ख (साांगोले) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राययातील ्ल्पभूधारक शतेकरी व नोंेणीकृत मजूर ्शा पालकाींच्या मलुाींना 
यावसारयक ्शणणाच्या सोयीसाठी डॉह पींजाबवराव ेेशमुख वसरतगहृ रनवााह योजना सुुन 
करण्याचा िेनाींक १३ ऑ््ोबर, २०१६ रोजी वा  तया सुमारास शासनाने रनणाय घेतला यहे हे 
खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास,  सन  २०१६-१७ मध्ये या योजनेचा ककती ववद्या ााना रायेा होणार यहे व  
तयासाठी वाविाक खचा ककती येणार यहे, 
(३) ्सल्यास, चौकशी्ींती राययातील ्ल्पभूधारक शेतकरी व नोंेणीकृत मजूर ्शा 
पालकाींच्या मुलाींना यावसारयक ्शणणाच्या सोयीसाठी डॉह पींजाबवराव ेेशमुख वसरतगहृ 
रनवााह योजना सुुन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत यहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(१७-०३-२०१७) : (१)   होय 
(२)  सेर योजनेंतगात सन २०१६-१७ मध्ये एकूण २०,४९४ पा  ववद्यार्थयाांना लाभ ्मळणार 
्सून तयासाठी ुनपये ५०ह७२ को्ी इतका खचा ्पेक्षणत यहेह 
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(३)  सणम िाधधकाऱ्याींनी िमाणणत केलेल्या ्ल्पभूधारक शेतकरी / नोंेणीकृत मजूराींच्या 
पाल्याींच े्जा ऑन-लाईन पध्ेतीने वविहत कालावधीत भुनन घेण्यात यले ्सून  सवा 
सहसींचालक, तीं  ्शणण, ववभागीय कायाालये याींचमेारा त ्जाांची तपासणी कुनन लाभार्थयाांना 
लाभ ेेण्यात येणार यहेह 
(४) िश्न उद्् ावत नाहीह 

___________ 
  

राज्यातील ववनाअन दाननत तांत्र माध्यममि शाळाांना २० टक्िे अन दान ममळ्याबाबत 
  

(११)  ६५५३६ (०५-०१-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अममन 
पटेल (म ांबादेवी), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), 
श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.स ननल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.मशरीषदादा चौधरी 
(अमळनेर), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), डॉ.अननल बोंड े (मोशी), श्री.राह ल बोंदे्र 
(धचखली) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राययातील कायम ववना्नुे ान ततवावर परवानगी िेलेल्या िा ्मक व माध्य्मक 
खाजगी शाळाींना तसेच तीं  माध्य्मक शाळाींकरीता ‘कायम शब्े वगळून’ शासनानें नकुतयाच 
जािहर केलेल्या शासन रनणायान्वये २० ््के सरसक् ्नुेान जािहर केले यहे, हे खरे यहे 
काय, 
(२) ्सल्यास, रायगड स्जल्हयातील कायम ववना ्नुेारनत ततवावर परवानगी िेलेल्या 
एकूण ७४ खाजगी शाळा ्नुेानास पा  ठरववण्यात यल्या यहेत, हे ही खरे यहे काय, 
(३) ्सल्यास, या करीता शासनाने १६४ को्ी ुनपये मींजूर केले ्सताना सींबींधधत िशासनाकड े
िलींबबत यहे, हे ही खरे यहे काय, 
(४)  ्सल्यास, राययातील उच्च माध्य्मक ११ वी व १२ वी शाळाींना २०/४०/६०/८०/१००% 
इतके ्प्पपा ्नुेान ेेणे बाबत शासनान ेरनणाय घेतला यहे, हे ही खरे यहे काय, 
(५)  ्सल्यास, या िकरणी शासनान े चाेकैशी कुनन ेफ्तर िेरींगाई करणाऱ्या सींबींधधत 
्धधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली यहे वा करण्यात येत यहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे 
काय यहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०५-०२-२०१७) : (१) ्ींशत: खरे यहेह शासन रनणाय िेनाींक १९ सप्प े्ंबर, 
२०१६ नुसार राययातील ववना्नुे ान व कायम ववना्नुेान ततवावर परवानगी िेलेल्या व 
िेनाींक १४ जून, २०१६ पूवी मुल्याींकनात पा  घोवित करण्यात यलेल्या खाजगी िा ्मक व 
माध्य्मक शाळाींना सरसक् २० ््के ्नुेान मींजूर करण्यात यले यहेह तीं  माध्य्मक 
शाळाींना २० ््के ्नुेान ेेण्याचा ि्ताव शासनाच्या ववचाराधधन नाहीह 
(२) होयह 
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(३) िेनाींक १४ जून, २०१६ पूवी ्नुेानास पा  घोवित केलेल्या िा ्मक व माध्य्मक 
शाळाींना शासन रनणाय िेनाींक १ रेब्रुवारी, २०१७ ्न्वये २० ््के िमाणे ्नुेान उपलब्ध 
कुनन ेेण्यात यले यहेह 
(४) होयह 
(५) िश्न उद्् ावत नाहीह 

___________ 
  

राज्यातील मदरशाांच ेआध ननिीिरण िर्याबाबत 
  

(१२)  ६५६७८ (१६-१२-२०१६).   श्री.अत ल भातखळिर (िाांहदवली पूवा), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेल), श्री.ववलासराव िगताप (ित), श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.अममन पटेल 
(म ांबादेवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्रीमती ननमाला 
गाववत (इगतपूरी), श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राययातील १४३ मेरशाींच े डॉहझाकीर हुसेन मेरसा यधुरनकीकरण योजनेंतगात 
यधुनरनकरण करण्यात येणार ्सल्याच े माहे ऑग््, २०१६ मध्ये वा तयाेरयान 
रनेशानास यले, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, राययात एकूण ककती मेरसा यहेत, सेर मेरशाींचे यधुरनकीकरणामध्ये 
शासन नेमकी कोणती काम ेकरणार यहे  वा करण्यात येत यहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२४-०३-२०१७) :(१) होयह ्ींशत: खरे यहेह सेर मेरसाींच ेयधुरनकीकरण 
रायय शासनाच्या डॉहझाकीर हुसनै मेरसा यधुरनकीकरण योजने्ींतगात करण्यात यलेले 
नाहीह त ावप शालेय ्शणण ववभागामारा त मेरसामधून गुणवततापूणा ्शणण ेेण्याची 
SPQEM ही कें द्र पुर्कृत योजना राबववण्यात येतहे सेर योजनेंतगात सन २००९-१० ते 
२०१६-१७ या कालावधीत २७८ ि्ताव िाप्पत झाले होतेह तयापकैी कें द्रीय ्नुेान स्मती, नवी 
िेल्ली याींनी १४३ मेरसाींच्या ि्तावाींना मान्यता िेलेली ्सून तयासाठी कें द्र शासनाकडून 
िाप्पत झालेले ुनह४७८ह७१ लण इतके ्नुेान सींबींधधत मेरसाींना ववतरीत करण्यात यलेले यहेह 
(२) राययात व्र बोडााकड ेनोंेणी झालेल्या मेरसाींची सींख्या १३१७ इतकी यहेह मेरसाींमध्ये 
्शकत ्सलेल्या ववद्यार्थयाांना समाजाच्या मुख्य िवाहात यणण्याच्या हेतूने मेरसाींच्या 
यधुरनकीकरणासाठी पायाभूत सुववधा, ग्रीं ालयासाठी ्नुेान ेेणे व ्शणकाींच्या मानधनासाठी 
्नुेान ेेण्याची रायय शासनाची डॉहझाकीर हुसने मेरसा यधुरनकीकरण योजना सन २०१४-
१५ पासून ्मलात यणण्यात यलेली यहेह 
(३) िश्न उद्् ावत नाहीह 

___________ 
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म ांबई ववद्यापीठाच्या िमलना येथील पद्मश्री िमावीर भाऊराव पाटील  

म लाांच्या वसनतगहृाची झालेली द रावस्था 
  

(१३)  ६५९७७ (१६-१२-२०१६).   श्री.स ननल मशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या क्लना ये ील पद्मश्री कमावीर भाहराव पा्ील मुलाींच्या वसरतगहृात 
ेगुांधीचे साम्रायय पसरल्याच,े लाद्या उखडल्या ्सल्याच ेतसेच ववजेच्या तारा उघड्यावर 
ल्कत ्सल्याच ेमाहे ऑ््ोबर, २०१६ मध्ये  वा तया ेरयान रनेशानास  यले यहे, हे 
खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, शासनान े उ्त िकरणी चौकशी केली यहे काय व तयानुसार सेर 
वसरतगहृाची तातडीन ेेुुन्ती सुुन करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत यहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०३-०३-२०१७) :(१) होय, हे ्ींशतर खरे यहेह सेर वसरतगहृामधील ेसुऱ्या 
मजल्यावरच्या Wi-Fi साठी लावलेल्या तारा सु्ल्या होतयाह तया ेुुन्त कुनन घेतल्या यहेतह 
वसरतगहृाच्या मेसमधून जाणारा कचरा चेंबरमध्ये ्डकल्यान ेकाही काळ ेगुांधी होतीह त ावप, 
तयाची लगेच सारसराई करण्यात यली यहेह 
(२) सेर वसरतगहृाच्या ेुुन्तीसाठी श्रीहशशाींक मेहींेळे ॲन्ड ्सो्शएट्स याींच्यामारा त 
Structural Audit घेण्यात यले यहे व िेह९.०१.२०१७ रोजी उच्च व तीं  ्शणण ववभागाच्या 
वेबसाई्वर ई-रनववेा ि्सध्े करण्यात यली यहेह 
(३) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
  

ववदभा व मराठवाडयातील पाणीटांचाईवर उपाययोिना म्हणून पाणी  
ग्रीड योिना दोन टप्पप्पयात राबवव्याबाबत 

  

(१४)  ६६११८ (१६-१२-२०१६).   श्री.राह ल मोटे (पराांडा), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.श्ितेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), श्री.किसन िथोरे (म रबाड), अॅड.भीमराव धोंड े
(आष्ट्टी), श्री.रािेश टोप े(ानसावांगी) :   सन्माननीय पाणीप रवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववेभाातील २,५०० व मराठवाड्यातील १,८०० गावाींत  पाणी ी्ंचाईवर उपाययोजना हणून  
वॉ्र ग्रीड योजना ेोन ्प्पप्पयात राबववण्याबाबत माहपाणीपुरवठा मीं ी याींनी औरींगाबाे ये  े
माहे सप्प े्ंबर,२०१६ मध्ये वा तयाेरयान प कार पररिेेत जाहीर केले यहे, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, सेर योजनेच े्वुनप काय यहे,सेर योजनेकररता ककती खचा येणार यहे व 
योजना केहापासून कायाान्वीत होणार यहे, 
 



वि.स. २६९ (13) 

(३) ्सल्यास, सेर योजनेची सद्य:स्् ती काय ्सून यामध्ये उ्मानाबाे स्जल्हयातील 
पराींडा-भूम-वाशी मतेार सींघातील ककती नगरपा्लका, नगरपींचायत,ग्रामपींचायत,गावे यणण 
वाडयाींचा समावेश यहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१७-०२-२०१७) : (१) होय 
(२) व (३) सेर योजना हाती घेण्यासाठी व योजनेची यवहायाता तपासणीसाठी 
िेह०६ह१२ह२०१६ च्या शासन रनणायान्वये एक स्मती ् ापन करण्यात यली यहेह  या 
स्मतीच्या ्हवालानींतर पुढील कायावाही हाती घेण्यात येणार यहेह 
(४) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
  

बदलापूर (श्ि.ठाणे) पररसरातील नागरीिाांनी पाणी प रवठा स रळीत िर्यािरीता 
 महाराष्ट्र िीवन प्राधधिरणाच्या िायाालयावर िाढलेला मोचाा 

  

(१५)  ६६१५७ (१६-१२-२०१६).   श्री.श्ितेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), श्री.किसन िथोरे (म रबाड), 
श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय पाणीप रवठा आणण स्वच्छता मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बेलापूर (स्जहठाणे) पररसरातील नागरीकाींना पाण्याची ी्ंचाई नेहमीच जाणवत ्सनू 
पाणीपुरवठा ववतरणातील  ु्ी ेरु कुनन पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याच्या िमुख मागणीसाठी 
ये ील नागरीकाींनी िेनाींक २२ ऑग््, २०१६ रोजी वा तयासुमारास महाराषर जीवन 
िाधधकरणाच्या कायाालयावर मोचाा काढलेला होता, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, उ्त िकरणी नागरीकाींनी केलेल्या मागण्याींच े ोड्यात ्वुनप काय यहे व 
तयानुसार कोणता रनणाय घेतला वा घेण्यात येत यहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची सवासाधारण कारणे काय यहेत, तसेच पररसरातील पाण्याची 
सम्या सोडववण्यासाठी यवश्यक कायावाही करण्यासींेभाात सेर िकरणी यतापयांत कोणता 
पाठपुरावा केला वा करण्यात येत यहे ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०२-०३-२०१७) : (१)  होय, हे खरे यहेह 
(२) सेर मोचाा ेरयान नागररकाींनी कुळगाींव-बेलापूर पूवा व पस्श्चम भागातील का प, 
्शरगाींव, िेपाली पाका  इह पररसरातील गळतया तसेच ्पुऱ्या व कमी ेाबाने होणाऱ्या पाणी 
पुरवठ्यात सधुारणा करणे, बेलापूरसाठी एक ्रतरर्त उप ््भयींता रनयु्त करणे, ताींब क 
कमाचाऱ्याींची सींख्या वाढववणे व नगरोत ान यणण ्मतृ ््भयानासाठी ्वतीं  शाखा 
््भयींता नमेणे इह मागण्या केल्या होतयाह 
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तयानुिींगाने बेलापूर पूवा भागातील खरवई ये ील जलशुद्धीकरण कें द्रातील ३०० 
्श्वश्तीचा पींप माहे ऑ््ोबर, २०१६ मध्ये कायाास्न्वत केलाह तसेच पाणी गळतयाही 
काढण्यात यल्या व ी्ंचाईग्र्त भागातील पाणी पुरवठा सुरळीत सुुन केलाह नगरोत ान व 
्मतृ ््भयानाींतगात योजनाींच्या ्ींमलबजावणीसाठी ्ींबरना  ये ील एक उपववभाग क्रमाींक 
३ बेलापूर ये े ् लाींतरीत केला यहेह  

शहरातील पाणी यव् ापन पररणामकारक होण्यासाठी ताींब क कमाचारी; बा्य 
मनुषयबळाद्वारे; उपलब्ध करण्यात येहन शहरातील ेैनींिेन पाणी पुरवठ्यावर रनयीं ण 
ठेवण्यात येत यहेह 
(३) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
  

िळमन री (श्ि.हहांगोली) येथील प रवठा ववभागािडून ताल क्यातील अनेि स्वस्त  
धान्य द िानदाराांना रॉिेल ववक्रीबाबत होत असलेला त्रास 

  

(१६)  ६६१९७ (१६-१२-२०१६).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
प रवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळमनुरी (स्जहिहींगोली) ये ील पुरवठा ववभागाच्या मनमानी कारभारामुळे तालु्यातील 
्नेक ्व्त धान्य ेकुानेाराींना रॉकेल ववक्रीबाबत नाहक  ास सहन करावा लागत 
्सल्याची बाब माहे ऑग््-२०१६ मध्ये वा तयाेरयान रनेशानास यली, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, यािकरणी चौकशी करण्यात यली काय, तयात काय यढळून यले व 
तयानुिींगाने सींबींधधत ्धधकारी व कमाचारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
यहे, 
(३) तसेच ्व्त धान्य ेकुानेाराींना होत ्सलेला  ास ेरु करण्यासाठी कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत यहे ? 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (०१-०३-२०१७) : 
(१), (२) व (३) िहींगोली स्जल््यातील कळमनुरी तालु्यात ८ ्धाघाहक केरेा्सन 
परवानाधारक ्सनू १७८ ककरकोळ केरो्सन परवानाधारक यहेतह ककरकोळ केरो्सन 
परवानाधारकाींच्या केरो्सन ववतरणामध्ये ्ींशत: बेल कुनन माहे ऑग््, २०१६ कररता 
केरो्सन रनयतनाच े वा्प तहसीलेार, कळमनुरी याींनी केले होतेह त ावप ऑग््, २०१६ 
मध्ये केलेला बेल पूवीिमाणे तसाच ठेवण्याची ववनींती ्धाघाहक व रा्तभाव ेकुानेार / 
हॉकसा याींनी केल्यामुळे माहे सप्प े्ंबर, २०१६ मध्ये तहसीलेार, कळमनुरी याींनी पूवीिमाणेच 
केरो्सन रनयतनाचे वा्प केले यहेह   
(४) िश्न उद्् ावत नाहीह  
  

___________ 
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मौि ेगळननांब (ता.नेवासा श्ि. अहमदनगर) येथील १८ गावाांची साम दानयि  
पाणीप रवठा योिना वारांवार नाद ुनस्त असल्याबाबत 

  

(१७)  ६६९०५ (१६-१२-२०१६).   श्री.बाळासाहेब म रि टे (नेवासा) :   सन्माननीय पाणीप रवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज े गळरनींब (ताहनेवासा, स्जह्हमेनगर) ये ील पाणीपुरवठा योजना १८ गावाींची 
सामुेारयक योजना ्सून कधी रोिह  जळणे कधी मी्र खराब होणे कधी वायर खराब होणे 
इह ्नके कारणाींनी सेर योजना बींे ्सल्याने ८/८ िेवस पाणी पुरवठा होत नाही, हे खरे 
यहे काय, 
(२) तसेच सेर ग्राम पींचायती यध ाक ्डचणीत ्सनूही सेर पाणीपुरवठा रनय्मत चालावा 
हणून पाणी ेेयके रनय्मत ्ेा करतात तरी सेर योजना सुरळीत चालू शकत नाही, हे ही 
खरे यहे काय, 
(३) ्सल्यास, सेर गावाींना कायम्वरूपी यीं णा उभारून पाणी पुरवठा सुरळीत सुुन 
करण्याकररता शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत यहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
 
श्री. बबनराव लोणीिर (१०-०२-२०१७) : (१) होयह 

योजनेच्या रनय्मत ेेखभाल ेुुन्ती ेरयान वेळोवेळी उेभवणाऱ्या ताींब क 
बाबीींमुळे योजनेमधून पाणी पुरवठा खींडीत झालेला यहेह मा  सेरची कामे वळेोवेळी करण्यात 
येवून पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यात यलेला यहेह 
(२) ्ींशत: खरे यहेह 
योजनेमधील समाववष् ग्रामपींचायतीकडून १०० ््के पाणीपट्टी वसूली होत नाहीह तयामुळे 
रनय्मत वीज ेेयके, पाणी ेेयके व योजना चालववण्याचा ेेखभाल ेुुन्तीचा खचा भागववणे 
श्य होत नाहीह तयामुळे योजना सुरळीत चाल ूठेवण्यास ्डचणी रनमााण होतातह 
(३) सन २०१५-१६ च्या ी्ंचाई रनवारण रनधीमधून सेर योजनचे्या ेुुन्तीकरीता ुनह४७.८८ 
लण चा रनधी मींजूर करण्यात यलेली ्सून तयानुसार कामे पणूा करण्यात यलेली यहेतह 
स्जल्हा पररिे ्तरावुनन ेेखभाल ेुुन्ती रनधीमधनू तातडीची बाब हणून रनधी उपलब्ध 
कुनन ेेण्यात येत यहेह तसेच सेर योजनेची ्शुध्े पाणी उध्वावािहनी ३५० मीमी डडययच्या 
५००० मी्र ्ींतराच ेपाईप गींजले ्सून जॅकवले त ेगोगलगाींव पयात सेरची वािहनी वारींवार 
गळती होत यहेह याकरीता सन २०१६-१७ च्या ी्ंचाई यराखड्यात सेर वािहनी ेुुन्ती 
ि्ताववत करण्यात यलेली यहेह 
(४) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
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राज्यातील ऐनतहामसि गड किल्ल्याांचे न तनीिरण िर्याबाबत 
  

(१८)  ६७०६२ (१६-१२-२०१६).   श्री.त्र्यांबिराव मभस े (लातूर ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-े
पाटील (मशडी), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी) :   सन्माननीय साांस् िृनति िाया मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राययातील ऐरतहा्सक गड, ककल्ल्याींचे नुतनीकरण सौंेयीकरण करण्यासाठी यवश्यक 
परवानग्या ेेण्याची मागणी माहववतत मीं ी याींनी िेनाींक २२ सप्प े्ंबर, २०१६ रोजी वा 
तयासुमारास माह कें द्रीय पया् न व साीं्कृरतक काया मीं ी याींचकेड ेकेली यहे, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, उ्त मागण्याींचे  ोड्यात ्वुनप काय यहे, 
(३) ्सल्यास, सेर मागण्याींच्या सींेभाात कें द्र शासनाने रायय शासनास काही कळववले यहे 
काय, 
(४) ्सल्यास, तया्नुिींगान ेशासनाने कोणती कायावाही केली यहे वा करण्यात येत यहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०३-०३-२०१७) : (१) हे ्ींशत: खरे यहेह 

माह ववतत मीं ी याींनी माह कें द्रीय पया् न व साीं्कृरतक मीं ी याींना िेह २८ सप्प े्ंबर, 
२०१६ रोजी प  पाठववले यहेह त ावप सेर प ात ऐरतहा्सक गड-ककल्ल्याींचे नुतनीकरण 
सौंेयीकरण करण्यासाठी यवश्यक परवानग्या ेेण्याची मागणी केली नसून सेर प ाेारे 
तयाींनी िेह २२ सप्प े्ंबर, २०१६ रोजी िेल्ली ये े कें द्रीय पया् न व साीं्कृरतक मीं ी याींच्यासोबत 
झालेल्या बैठकीत ्सींधुेगूा त ा रायगड या ककल्ल्याींच े सौंेयीकरण, वधाा ककल्ला सेवाग्राम 
योजना व ्न्य ववियाींसींेभाात झालेल्या सवव्तर चच बाबत यभार िे्शात केले यहेह   
(२) राययातील ऐरतहा्सक गड, ककल्ल्याींचे नुतनीकरण सौंेयीकरण करण्यासाठी यवश्यक 
परवानग्या ेेण्याची मागणी करण्यात यली नसल्यान े सेर मागणीचे ्वुनप ेेण्याबाबतचा 
िश्न उद्् ावत नाहीह 
(३) िश्न उद्् ावत नाहीह 
(४) िश्न उद्् ावत नाहीह 
(५) िश्न उद्् ावत नाहीह 

___________ 
डोंबबवली व अांबनराथ (श्ि.ठाणे) येथील रासायननि साांडपाणी प्रकक्रयेववना सोडणाऱ्या  

िां पन्याांना प्रदषूण ननयांत्रण मांडळाने बांदची हदलेली नोटीस 
  

(१९)  ६७३४० (१६-१२-२०१६).   श्री.स भाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण 
पश्श्चम), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), अॅड.आमशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), श्री.किसन िथोरे 
(म रबाड), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवा), श्री.सांिय साविारे (भ सावळ), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (मशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अब् द ल सत्तार (मसल्लोड) :   
सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  कल्याण-डोंबबवली (स्ज ठाण)े एमययडीसी कीं पन्याींमधील रासायरनक साींडपाण्यावर योग्य 
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िकक्रया केली जात नसल्यामुळे १४२ कीं पन्याींना यणण ्ींबरना  व डोंबबवली ये ील १८६ 
कीं पन्याींना िेिूण रनयीं ण मींडळाने माहे सप्प े्ंबर २०१६ मध्ये तया ेरयान बींेची नो्ीस 
पाठववण्यात यली यहे, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, सेर रासायरनक कीं पन्या ्द्यापपयांत सुुन ्सनू साींडपाण्यावर कोणतयाही 
िकारची िकक्रया न करता जल व वाय ू िेिूण करीत ्सल्याचे रनेशानास यले यहे व 
िेनाींक ०३ सप्प े्ंबर २०१६ रोजी वा तया सुमारास डोंबबवली पररसरात कीं पनीतून सोडण्यात 
यलेल्या धुरामुळे सींपूणा डोंबबवली पररसरात नागररकाींना श्वास घेण्यास ्तयींत  ास होह 
लागला होता, हे ही खरे यहे काय, 
(३) तसेच डोंबबवली (स्जहठाणे) एमहययहडीहसीह मधील रनवासी भागात तयार होणारे ेररोजच े
४ह५ एमहएलहडीह घरगुती साींडपाणी िकक्रयेववना खाडीत सोडले जात ्सनू िेिूण मींडळ, 
राषरीय हररत लवाेान े साींडपाण्यावर िकक्रया करण्याचे येेश िेल्यानींतरही िकक्रयेसाठी 
्ींमलबजावणी होत नसल्याचे रनेशानास यले यहे, हे ही खरे यहे काय, 
(४) ्सल्यास, साींडपाण्यावर िकक्रया करण्यासाठी रिहवाशाींकडून ेरमहा पाणी बबलातून 
साींडपाणी कर घेतला जात यहे या माध्यमातून एमहययहडीहसीह च्या रतजोरीतून  कोट्यावधी 
ुनपये जमा होत ्सून साींडपाण्यावर िकक्रया न करता पाणी खाडीत सोडले जात यहे,  हे ही 
खरे यहे काय, 
(५) ्सल्यास, उ्त सवा िकरणी शासनाने चौकशी केली यहे काय, तयात काय यढळून 
यले व तयानुिींगान े सींबींधधत ्धधकारी व रासायरनक कीं पन्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत यहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (१८-०३-२०१७) : (१) हे खरे नाहीह 
(२) हे खरे नाहीह 
(३) घरगुती साींडपाणी िकक्रयेववना खाडीत सोडले जात े हे खरे ्सून तयावर िकक्रया कुनन 
तयाचा पुनवाापर करण्यासाठी सल्लागार नमेण्यासाठीच्या रनववेा महाराषर औद्योधगक ववकास 
महामींडळाकडून मागववण्यात यल्या ्सून तया मींजूरीच्या िकक्रयेत यहेतह 
(४) घरगुती साींडपाणी िकक्रयेववना खाडीत सोडले जाते हे खरे ्सून महाराषर औद्योधगक 
ववकास मींडळाकडून साींडपाण्यावर िकक्रया करण्यासाठी नाही तर घरगुती साींडपाणी सींकलन 
यव् ेत घेण्यासाठी शुल्क ुनह ०१ िरत घन मी्र घेण्यात येतेह 
(५) ्रतरर्त ्ींबरना  औद्योधगक णे ातील ६६ व डोंबबवली औद्योधगक णे ातील ८६ 
कीं पन्याींच्या साींडपाणी जोडण्या बींे करण्यात यल्या यहेतह तसेच १२ उद्योगाींना उतपाेन बींे 
करण्याच े येेश सप्प े्ंबर, २०१६ मध्ये बजावण्यात यले यहेतह एका उद्योगास ि्ताववत 
येेश िेह ०४/१०/२०१६ रोजी ेेण्यात यले यहेतह 
(६) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
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अिोला श्िल््यातील ारामध्ये शौचालय नसलेल्या मशधापबत्रधारिाांिाना मशधापबत्रिेवरील 
धान्य व रॉिेल ववतरण बांद िर्याचे ननदेश हदले असल्याबाबत. 

  

(२०)  ६७४९१ (१६-१२-२०१६).   श्री.स भाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.रािाभाऊ (पराग) वाि े
(मसन्नर) :   सन्माननीय अन् न, नागरी प रवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्कोला स्जल््यातील ्शधापब काधारकाींना घरामध्ये शौचालय नसलेल्या ्शधापब  का 
धारकाींनी माहे डडसेंबर, २०१६ ्खेर घरामध्ये शौचालय बाींधावे ्न्य ा िेनाींक ०१ जानेवारी, 
२०१७ पासून ्शधापब केवरील धान्य व रॉकेल ववतरण बींे करण्याच े रन  ेश ्कोला 
स्जल्हाधधकाऱ्याींनी िेले यहेत, हे खरे यहे काय,  
(२) ्सल्यास, सेर रन  ेश ेेण्याची कारणे काय यहेत व याबाबतची सद्यस्् ती काय यहे? 
  
श्री. धगरीश बापट (०१-०३-२०१७) :(१) व (२) ्वच्छ भारत ््भयान राबववण्याच्या हेतून ेयया 
्शधापब काधारक कु्ुींबाींनी शौचालय बाींधण्यासाठी ्नुेान घेतले, त ावप शौचालय बाींधले 
नाही, तयाींनी माहे डडसेंबर, २०१६ ्खेरपयांत शौचालय बाींधावेह ्न्य ा १ जानेवारी, २०१७ 
पासून धान्य व केरो्सन बींे करण्यात येईल, ्से मौणखक रनेेश स्जल्हा िशासनाकडून 
ेकुानेाराींना ेेण्यात यले होतहे त ावप स्जल्हा िशासनाकडून तशा ्वुनपाची कोणतीही 
कारवाई करण्यात यलेली नाहीह 
  

___________ 
  

राज्यात बाटलीबांद पाणी वविणाऱ्या िां पन्याांिडून ग्राहिाांची होत असलेली फसवण ि 
  

(२१)  ६७५०८ (१६-१२-२०१६).   श्री.मांगेश ि डाळिर (ि लाा), श्री.त िाराम िात े (अण शक्ती 
नगर), श्री.प्रिाश स व े (मागाठाणे) :   सन्माननीय अन् न, नागरी प रवठा व ग्राहि सांरक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राययात बा्लीबींे पाणी ववकणाऱ्या िहीें ्ु ान कोकाकोला, पेस्प्पसको इींडडया, होस्ल्डींग, 
रेडबुल इींडडया यणण युरेका रोब्सा या नामाींककत कीं पन्याींनी एकसमान यकाराच्या बा्ल्या 
वेगवेगळ्या ककीं मतीमध्ये ववक्री केल्याचे माहे सप्प े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तयाेरयान रनेशानास 
यले, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, एकाच उतपाेनाच्या ेोन वेगवेगळ्या ककीं मती छापनू मुींबईत व राययात ववववध 
नामाींककत कीं पन्याींनी ग्राहकाींची रसवणूक केल्याचेही रनेशानास यले यहे, हे खरे यहे काय, 
(३) ्सल्यास, यािकरणी चौकशी केली यहे काय, ्सल्यास, चौकशीत काय यढळून यले 
व तयानुिींगाने सींबींधधताींवर कोणती  कारवाई केली वा करण्यात येत यहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट (०८-०३-२०१७) : (१) व (२) होय, हे खरे यहेह 
(३) व (४) बा्लीबींे पाण्याच्या ववक्रीसाठी ेोन वेगवेगळया ककीं मती छापल्या सींेभाात २४ 
ख्ले नोंेववण्यात यले यहेतह तयाच े ववुनध्े वैधमापन शा्  ्धधरनयम, २००९ व तया 
्ींतगात करण्यात यलेल्या रनयमानुसार कायावाही सुुन यहेह 
  

___________ 
  

राज्यातील १०० शाळा आांतरराष्ट्रीय दिााच्या िर्याची योिना 
  

(२२)  ६७६०८ (०५-०१-२०१७).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), 
श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपरूी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.पाांड रांग बरोरा (शहापूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.वैभव वपचड 
(अिोले) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राययातील १०० शाळा ेोन विाात यींतरराषरीय ेजााच्या करण्याची योजना सध्या 
शासनाच्या ववचाराधीन यहे, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, या योजनेच े्वुनप काय यहे व शाळा रनवडीसाठी कोणत ेरनकि लावण्यात 
येणार यहेत, 
(३) ्सल्यास, उ्त योजनेची ्ींमलबजावणी करण्यासाठी ककती रनधीच्या तरतूेीची 
यवश्यकता यहे व ितयणात ककती रनधी उपलब् ध करण्यात यला यहे व उवाररत रनधी 
कशािकारे उपलब्ध करण्यात येणार यहे, 
(४) ्सल्यास उपरो्त िकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत यहे तसेच 
सेर योजनेच्या ्ींमलबजावणीची सद्य:स्् ती काय यहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०५-०२-२०१७) : (१) ्ींशत: खरे यहे 
(२) या सींेभाात ि्ताव शासनाच्या ववचाराधीन ्सनू कें बब्रज ववद्यापीठाकडून याबाबतचा 
्हवाल ्पेक्षणत यहेह 
(३) या योजनेची ्ींमलबजावणी करण्यासाठी येणारा खचा CSR, लोकसहभाग, सवा ्शणा 
््भयान (SSA) राषरीय माध्य्मक ्शणा ््भयान (RMSA) मधून करण्यात येईलह 
(४) केस्ब्रज ववद्यापीठाकडून ्हवाल ्पेक्षणत यहेह 
  

___________ 
  

राज्यातील लोििला सांशोधन सांिलनाच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(२३)  ६७७८६ (१६-१२-२०१६).   प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), श्री.शामराव ऊफा  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.अस्लम शेख 
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(मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी) :   
सन्माननीय साांस् िृनति िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राययातील लोककला सींशोधन सींकलनाला शासनाकडून रनधी न ्मळाल्यामुळै सींकलनाच े
व सींशोधन िकल्पाच े यणण तयाचे सींगणकीकरणाचे काम िलींबबत ्सल्याच े माहे सप्प े्ंबर, 
२०१६ मध्ये वा तया ेरयान रनेशानास यले, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, सेर रनधी उपलब्ध कुनन ेेण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत यहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०३-२०१७) : (१) हे खरे नाहीह 
(२) व (३) माहे सप्प े्ंबर, २०१६ मध्ये लोककला सींकलनाच्या कामाचा यढावा घेण्यात यलाह 
यया ववद्यापीठाींना सींकलनाच ेकाम ेेण्यात यले, तयाींच्याकडून झालेल्या कामाची  व पुढील 
कामकाजाची मािहती घेण्यात यलीह  पिहल्या व ेसु-या ्प्पप्पयातील कामकाज पूणा झाले यहेह 
ववद्यापीठाींना सींकलनाच्या पुढील कामासाठी यवश्यक रनधीचे मागणीप  ेेण्याच ेकळववण्यात 
यले ्सून रनधीची मागणी िाप्पत होताच रनधी मींजूर करण्यात येईलह 
  

___________ 
  

राज्यातील खािगी शाळाांमधील मशक्षि भरतीसाठी टीईटीनांतर अमभयोग्यता चाचणी  
(अप्पटीट्य ट चाचणी) उत्तीणा होणे बांधनिारि असल्याबाबत 

  

(२४)  ६८०२८ (०५-०१-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री) :   
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राययातील खाजगी शाळाींमधील ्शणक भरतीसाठी ्ीई्ीनींतर यता ््भयोग्यता चाचणी 
(्प्प्ीट्यु् चाचणी) उततीणा होणे बींधनकारक राहणार ्सल्यामुळे शालेय ्शणण ववभागाने 
हरकती व सूचना मागववल्यान ेशणैणणक णे ात सींताप य्त होत ्सल्याचे माहे जुल,ै २०१६ 
मध्ये वा तया ेरयान रनेशानास यले यहे, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, ककमान शैणणणक पा तेसाठी डीएड, बीएड या पररणा ्सतानाही परीणावर 
परीणा घेण्यात येहन बहुजन समाजातील ववद्यार्थयाांना नोकरीपासून वींधचत ठेवण्यात येत यहे, 
हे ही खरे यहे काय, 
(३) ्सल्यास, उ्त रनणायाला ्सलेला ववरोध लणात घेता शासनान े सेर परीणा न 
घेण्याबाबत कोणती कायावाही केली  वा करण्यात येत यहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहे ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०८-०३-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाहीह 
(३) ्पधाातमक परीणेच्या माध्यमातून गुणवततेमध्ये वाढ होण्यासाठी योग्य उमेेवार ्शणण 
सेवक हणून रनयु्तीकररता पा  होण्यासाठी महाराषर खाजगी शाळेतील कमाचारी 
रनयमावलीच्या तरतूेीमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन यहेह 
(४) िश्न उद्् ावत नाहीह 

___________ 
साांगली येथील वालचांद िॉलेिच् या िायाालयावर िर्यात आलेल्या हल्ल्याबाबत 

(२५)  ६८२७४ (१६-१२-२०१६).   डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), श्री.अममन पटेल 
(म ांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.अिय चौधरी 
(मशवडी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली ये ील वालचींे इींस्जरनयररींग कॉलेजची ११० एकर जागा ह्तगत करण्यासाठी  
तसेच वालचींे कॉलेजच् या कारभार हातात घेण् यासाठी िेनाींक १४ व २४ म,े २०१६  रोजी वा 
तया सुमारास साींगलीतील माजी ववधानसभा से्य तसेच काही जणाींनी पुण् यातील वालचींे 
कॉलेजच् या कायाालयावर हल् ला केल्याचे रनेशानास यले, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल् यास, उ्त िकरणाची चौकशी करण्याकररता कराडच्या सरकारी इींस्जरनयररींग 
कॉलेजचे िाध्यापक श्रीहखोडके याींची चौकशी स्मती नेमली यहे, हे ही खरे यहे काय, 
(३) ्सल्यास, उ्त चौकशी स्मतीने तीं  ्शणण सींचालक याींना साेर केलेल्या 
्हवालानसुार शासनान े ेोिीींवर कोणती कारवाई केली यहे वा करण् यात येत यहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े (०५-०३-२०१७) :(१) नाहीह ि्तुत िकरणी नमूे करण्यात यलेले 
महाववद्यालय हे पुणे ये े नसून साींगली ये े यहेह 
(२) व (३) होयह ि्तुत िकरणाच्या ्नुिींगाने सींचालक, तीं ्शणण सींचालनालय याींनी 
िेलेल्या रन  ेशानुसार सहसींचालक, तीं ्शणण ववभागीय कायाालय, पुणे याींनी श्रीह खोडके, 
िाचाया, शासकीय ््भयाींब की महाववद्यालय, कराड याींची चौकशी स्मती नमेली होतीह सेर 
स्मतीच्या ्हवालाच्या ्नुिींगाने सींचालनालयाकडून िाप्पत झालेल्या ्हवालानुसार ववभागान े
ि्ताव ववधी व न्याय ववभागाच्या ््भिाया ा साेर करण्यात यलेला यहेह  
(४) िश्न उद्् ावत नाहीह  

___________ 
ठाणे ग्राहि मांचाांचे िायाालयाच्या न तनीिरणासाठी ननधी  

उपलब्ध िुनन दे्याच्या मागणीबाबत 
(२६)  ६८३१४ (१६-१२-२०१६).   श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे 
(म रबाड) : सन्माननीय अन् न, नागरी प रवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ठाणे स्जल्हा ग्राहक तक्रार रनवारण मींच कायाालयाच्या नुतनीकरणासाठी रनधी उपलब्ध 
कुनन ेेण्याची मागणी ् ारनक लोकिरतरनधी व सींबींधधत कायाालयाने केली यहे, हे खरे यहे 
काय, 
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(२) ्सल्यास, याबाबत शासनाने यगामी ् ासींकल्पात योग्य तरतूे करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात यहे, 
(३) ्सल्यास, तयाचा तपशील काय यहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (०८-०३-२०१७) : (१) होयह 
(२) व (३) स्जल्हा ग्राहक तक्रार रनवारण मींच, ठाणे याींच्या कायाालयाकररता वववाह नोंेणी 
कायाालय, मिहला मींडळ इमारत, तलाव पाळी, ठाणेह (पस्श्चम) ये ील एकूण १८०० चौहरुह 
इतकी जागा सचूववण्यात यली यहेह ि्ताववत जागेसाठी पायाभूत कायाालयीन सुववधा 
उपलब्ध कुनन ेेण्याकररता िबींधक, स्जल्हा मींच, ठाणे याींना सावाजरनक बाींधकाम ववभागाकडून 
तपशीलवार ्ींेाजप क िाप्पत कुनन घेण्याच्या सूचना ेेण्यात यल्या यहेतह        
(४) िश्न उद्् ावत नाहीह 

___________ 
  

महाराष्ट् रातील अन दाननत महाववद्यालयातील प्राध्यापिाांचे वेतन स रमळत व ववनाववलांब 
हो्यािररता शासनान ेएच टी ई सेवाथा ऑनलाईन प्रणाली स ुन िेल्याबाबत 

  

(२७)  ६८५७७ (१६-१२-२०१६).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष रातील ्नुेारनत महाववद्यालयातील िाध्यापकाींचे वतेन सुर्ळत यणण ववनाववलींब 
होण्याकररता शासनाने एच ्ी ई सेवा ा ऑनालाईन िणाली सुुन केली परींतु सेर ऑनलाईन 
िणाली मध्ये िाध्यापकाींची नावे समाववष् करताींना र्त कोल्हापूर सहसींचालक कायाालयान े
िेनाींक ०४ एविल, २००० नींतर ववद्यापीठ रनवड स्मतीकडून  रनयु्त बबगर से्/ने् 
िाध्यापकाींची नाव ेसमाववष् करण्यात यली नसल्याचे माहे सप्प े्ंबर, २०१६ मध्ये वा  तया 
ेरयान रनेशानास  यले यहे हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, उपरो्त कोल्हापूर महाववद्यालयातील िाध्यापकाींची नाींव े ऑनलाईन 
िणलीमध्ये समाववष् न करण्याची कारणे काय यहेत, 
(३) ्सल्यास, सेर िकरणी शासनाने चौकशी केली यहे काय, तयानुिींगान ेिाध्यापकाींची नाींव े
ऑनलाईन िणालीमध्ये समाववष् करण्याबाबत कोणती कायावाही केली यहे वा करण्यात येत 
यहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०२-२०१७) : (१) होय, हे खरे यहेह 
(२) उच्च व तीं  ्शणण ववभाग, शासन रनणाय, िेनाींक १८/१०/२००१ ्न्वये,          
िेनाींक ०४/०४/२००० नींतर राययातील महाववद्यालयात/ववद्यापीठात ्धधयाख्याता पेाींवर 
बबगर ्हाताधारक उमेेवाराींच्या रनयु्तया कोणतयाही पररस्् तीत कुन नयेतह िेनाींक 
०४/०४/२००० पासून ्शा रनयु्तया िेल्या ्सल्यास, तया तातकाळ रद्द करायात, ्स े्पष् 
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येेश िेले यहेतह  तयामळेु, कोल्हापूर ववभागातील शासन रनकिाींनुसार वविहत शैणणणक 
्हाता धारण करीत नसलेल्या िाध्यापकाींची नाव ेऑनलाईन िणालीमध्ये समाववष् करण्यात 
यलेली नाहीतह  त ावप, सींबींधीताींचे वेतन ऑरलाईन ्वुनपात ्ेा करण्यात यले यहेह 
(३) व (४) सेर िकरणी शासन ्तरावर कायावाही चालू यहेह 
  

___________ 
  

गडहहांग्लि (श्ि.िोल्हापूर) ताल क्यात शाळेच्या आवारात आणण सावािननेि  
हठिाणी तांबाखिून्य पदाथाांची होत असलेली ववक्री 

  

(२८)  ६९०२४ (०५-०१-२०१७).   श्री.हसन म श्रीफ (िागल), श्री.श्ितेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), 
श्री.भास्िर िाधव (ग हागर), श्री.स रेश लाड (ििात), श्री.शामराव ऊफा  बाळासाहेब पाटील (िराड 
उत्तर) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शाळेच्या यवारात यणण सावाजरनक िठकाणी तींबाखजून्य पेा ा ववकता येणार नाहीत 
तसेच ववद्यार्थयाांना यसन लागणारे पेा ा ेेता येणार नाहीत, ्स ेकेल्याचे यढळल्यास २०० 
ुनह ीेंड ठोठावण्यात येतो ्स े ्सतानाही गडिहींग्लज (स्जहकोल्हापूर) तालु्यात  ्नेक 
शाळाींच्या पररसरात खुलेयम तींबाखूजन्य पेा ा ववकले जात ्सल्याची तक्रार कोल्हापूर ्न्न 
व औिधी िशासनाकड े शाळाींच्या मुख्याध्यावपकाींनी  माहे सप्प े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तया 
ेरयान  केली, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, शासनाने उ्त िकणी चौकशी केली यहे काय व तयानसुार कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत यहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०५-०२-२०१७) : (१) नाहीह 
(२) व (३) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
  

अहमदनगर श्िल्हयातील पाणीप रवठा योिना अपूणा असल्याबाबत 
  

(२९)  ६९३३१ (१६-१२-२०१६).   श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय पाणीप रवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ्हमेनगर स्जल्हयातील १३० पाणीपुरवठा योजनाींची कामे ्पणूा ्सल्याने नवीन राषरीय 
पेयजल योजनाींची कामे करण्यास ्डचणी रनमााण झाल्या यहेत, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, उ्त स्जल्हयातील उ्त योजनाींची कामे पूणा करण्याबाबत यणण नवीन 
राषरीय पेयजल योजनेची काम ेकरण्याकररता शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत यहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (१०-०२-२०१७) : (१) व (२) होय 
सद्य:स्् तीत कें द्र शासनाच्या सचुनाींनुसार िेह२९ह०६ह२०१५ पुवी कायााेेश िेलेले यहेत, तसेच 
यया योजना िगतीप ावर यहेत ्शाच योजनाींवर रनधी खचा करण्यात यावाह 
यया योजनाींना रायय्तरीय योजना स्मतीन े मान्यता िेलेली यहे, परींतू सेर योजना 
रनयोजन ्प्पपा/रनववेा िकक्रयेत यहेत ्शा योजनाींबाबत पुढील कायावाही करण्यात येव ूनये 
्शा ्पष् सुचना ेेण्यात यल्या यहेतह 
(३) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
  

चांद्रपूरसह राज्यातील प्राथममि शाळेतील ववद्यार्थयााच ेदप्पतराच ेओझ ेिमी िरणेबाबत 
शासनाने िाढलेल्या पररपत्रिाची अांमलबिावणी होत नसल्याने 

  

(३०)  ६९३७० (०५-०१-२०१७).   श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.अममत साटम (अांधेरी 
पश्श्चम), अॅड.गौतम चाब िस्वार (वपांपरी) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राययातील बहुताींश शाळाींमध्ये शाळकरी मुलाींच्या खाींद्यावरील ेप्पतराच े ओझ े कमी 
करण्यासाठी शासनान ेकाढलेल्या पररप काची ्ींमलबजावणी होत नसल्याचे माहे सप्प े्ंबर, 
२०१६ मध्ये वा तया ेरयान रनेशानास यले यहे, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, चींद्रपूर स्जल्हयातील ववद्यारनकेतन शाळेतील सातवीच्या ववद्यार्थयाांनी प कार 
पररिे घेहन उ्त पररप काच्या ्ींमलबजावणी सीें भाात  यपले हणणे  माींडले, हे ही खरे 
यहे काय, 
(३) ्सल्यास, मुींबई उच़् न्यायालयाच्या येेशानींतर राय़ सरकारने ेप्प़राचे ओझ ेकमी 
करण्यासाठी एक पररप क जारी केले ्सून राययातील १ लाख सहा हजार शाळाींना या 
पररप काींची ्ींमलबजावणी बींधनकारक ्सताना उ्त शाळेने सेरहू पररप काचे उल्लींघन 
करण्यामागील कारणे काय यहेत, 
(४) ्सल्यास याबाबत शासनाने चौकशी केली यहे काय, तेनुसार ्शा िकारे शासनाच्या 
येेशाच ेउल्लींघन करणाऱ्या शाळाींवर कोणती कारवाई करण्यात यली वा येत यहे, 
(५) नसल्यास, तयाची कारणे काय यहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०५-०२-२०१७) : (१) ्ींशत: खरे यहेह 
(२), (३) व (४) तक्रारीच्या ्नुिींगाने उप्शणणाधधकारी (िा ्मक), चींद्रपूर याींनी चौकशी केली 
्सता, शाळेत मलुाींनी वाढीव प्ुतके व व्या सोबत यणल्याने ेप्पतराचे ओझ े वाढल्यान े
िेसून यलेह 
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        या िकरणी सींबींधधत मुख्याध्यावपका व सींबींधधत यव् ापन याींना रनकिानसुार 
ेप्पतराचे ओझ े्सले पािहजे ्शा स्त सूचना ेेण्यात यल्या ्सून, यापुढे ेप्पतराचे ओझ े
वाढल्याची तक्रार िाप्पत झाल्यास तयाींच े ववुनध्े कारवाई करण्याचे येेश ेेण्यात यलेले 
यहेतह 
(५) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
  

िल्याण (श्ि. ठाणे )मधील द गााडी किल् ल्याची झालेली द रवस्था 
  

(३१)  ६९६०३ (१६-१२-२०१६).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवा) :   सन्माननीय 
साांस् िृनति िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण (स्जहठाणे) मधील ेगुााडी ककल् ल्याच्या त्बींेीच्या ्भींतीना तड े जाहन ्भींतीच े
ेगड ढासळल्यान ेसेर ककल्ल्याकड ेशासनाच्या पुराततव ववभागाने जाणणवपुवाक ेलुाण केल्याच े
माहे ऑ््ोबर, २०१६ मध्ये वा तया ेरयान रनेशानास यले यहे, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, गड ककल् ल्यासाठी शासनाच्या ् ासींकल्पात को्यवधी रूपयाींच्या रनधीची 
तरतुे केली जात यहे, हे ही खरे यहे काय, 
(३) ्सल्यास, सेर ककल्ल्याच्या ेुुन्तीबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत यहे,कायावाहीची सद्यस्् ती काय यहे, 
(४)  नसल्यास ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(०३-०३-२०१७) : (१) हे खरे नाहीह 
(२) हे खरे यहेह 
(३) ेगुााडी ककल्ला हा राय य सींरक्षणत ्मारक नसल्यान े सेर ककल्ल्याच्या जतन ेुुन्ती 
सींेभाात रायय शासनाकडून कायावाही करण्यात येत नाहीह त ावप सेर ककल्ल्याच्या बुुनजाच्या 
जतन ेुुन्तीसाठी कल्याण- डोंबबवली महानगरपा्लकेद्वारे वळेोवेळी कायावाही केली जात 
यहेह 
(४) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
राज्यातील अमभयाांबत्रिी िॉलेिमध्ये बनावट िातीच्या दाखल्याच्या आधारे १७  

ववद्यार्थयाानी ननयमबाहयपण ेाेतलेल्या प्रवशेाबाबत 
  

(३२)  ६९८७२ (१६-१२-२०१६).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीि 
ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राययातील ््भयाींब की शाखते  सन २०१६-२०१७ या शैणणणक विाामध्ये जातीच्या बनाव् 
ेाखल्याच्या यधारे एकुण १७ ववद्यार्थयाांनी िवेश घेतल्याचे रनेशानास यले यहे, हे खरे यहे 
कय, 
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(२) ्सल्यास, उ्त ववद्यार्थयाांचे िवेश रद्द करून तयाींच्या ववरोधात पोलीसाींमारा त गुन्हे 
ेाखल करण्याच ेयेेश सींबींधधत महाववद्यालयाींना तीं ्शणण सींचालनालयान ेिेले यहे, हे ही 
खरे यहे काय, 
(३) ्सल्यास, शासनाच्या येेशानुसार या िकरणी ककती महाववद्यालयाींनी पोलीसाींमारा त 
सींबींधधत ववद्यार्थयाांववुनध्े गुन्हे ेाखल केले यहेत, 
(४) ्सल्यास, या िकरणी शासनान े चौकशी केली यहे काय व तयानुसार यया 
महाववद्यालयाींनी ्द्यापही कोणतीही कारवाई केली नाही तयाींच े ववरोधात कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत यहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१५-०३-२०१७) : (१) ्ींशत: खरे यहेह 

यतापयांत ४ सीं् ाींमध्ये एकूण ६ ववद्यार्थयाांनी   बनाव् जात वैधता िमाणप  
साेर करून  िवेश घेतल्याच ेरनेशानास यले यहेह  
(२) होयह 
(३) बनाव् जात वैधता िमाणप ायधारे िवशे घेतलेल्या ६ ववद्यार्थयाांववरूध्े सींबींधधत ४ 
महाववद्यालयाींनी पोलीस ््ेशनमध्ये करयााे (FIR ) ेाखल केली यहेह 
(४) राखीव िवगाातून िवे्शत सवा मागास िवगाातील ववद्यार्थयाांची जात िमाणप  े व जात 
वैधता िमाणप  ेसींबींधधत जात िमाणप  पडताळणी स्मतयाींकडून तपासनू घेण्याच्या सूचना 
सींचालक, तीं  ्शणण याींनी सवा ववभागीय सह सींचालक, तीं  ्शणण याींना िेल्या यहेतह 
(५) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
  

प ्यातील नदीस धार व नदीिाठ वविसनासाठी योिनाांची अांमलबिावणी िर्याबाबत 
  

(३३)  ७०१६६ (१६-१२-२०१६).   श्री.वविय िाळे (मशवािीनगर) :   सन्माननीय पयाावरण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राययात ववशेितर पुण्यातील नेीसुधार व नेीकाठ ववकसनासाठी शासनाने योजना यखली 
यहे, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, सेर योजनेचे ्वुनप काय यहे व सेर योजना केहा कायाास्न्वत होणार यहे, 
(३) ्सल्यास, पुण्यातील पाणी सम्या सोडववण्याच्या दृष्ीन ेव नेीकाठचा पररसर ववक्सत 
करण्याच्या दृष्ीने शासनाच ेधोरण काय यहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
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श्री. रामदास िदम (१८-०३-२०१७) :(१), (२) व (३)  
 पयाावरण ववभागामारा त राययातील नद्याींच े नागरी साींडपाण्यामुळे िेिूण 

रोखण्यासाठी व नद्याींचे सींवधान कुनन नद्याींच्या पाण्याची गुणवतता सुधारण्यासाठी 
राषरीय व रायय नेी सींवधान योजना राबववण्यात येतेह 

 कें द्र शासनाच्या राषरीय नेी कृती योजनेंतगात मुळा-मुठा नेीच ेसींवधाना्तव ुनह९९० 
को्ी रकमेचा ि्ताव कें द्र शासनाने िेह १४/०१/२०१६ रोजी मींजूर केला यहेह 

 याींतगात नेीत येणारे साींडपाणी ्डववणे/ वळववणे िकक्रया सींेभाात कामे, साींडपाणी 
िकक्रया कें द्र (एसह्ीहपीह) बाींधणे व तयानुिींगाने काम,े सुलभ शौचालये, जनजागतृी 
्शा ्वुनपाची काम ेराबववण्यात येणार यहेतह  

(४) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
ब लढाणा (श्ि.ब लढाणा) श्िल् हा ग्राहि मांचाच् या इमारतीची झालेली द रवस् था 

  

(३४)  ७०३११ (१६-१२-२०१६).   श्री.हषावधान सपिाळ (ब लढाणा) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी प रवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा (स्जहबुलढाणा) स्जल् हा ग्राहक मींचाच् या इमारतीच् या ेरुू् तीचे काम रनष कृष ् 
ेजााच े झाले ्सून मिहलाींसाठी ् वच् छतागहृ नसल् याच े माहे ऑग््, २०१६ मध्ये वा 
तयाेरयान रन  ेशनास यले, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल् यास, उपरो् त िकरणी शासनाने चौकशी केली यहे काय, तयात काय यढळून यले 
व तयानुिींगाने उ्त इमारतीमध् ये मिहलाींसाठी ् वतीं  ्  ाच् छतागहृ व इमारतीच े नुतनीकरण 
करण्याकररता रनधी उपलब् ध कुनन ेेणे बाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत यहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (०८-०३-२०१७) : (१)  होय, ्ींशत: खरे यहेह 
(२) बुलडाणा, स्जल्हा मींचाच्या इमारतीच ेजोत े सींरणण करणे, इमारतीकररता ॲल्यु्मनी्म 
णखड्या बसववणे व नवीन मिहला ्वच्छतागहृाच ेबाींधकाम करणे इतयाेी काम ेमाचा, २०१७ 
पूवी पूणा करण्याबाबत सावाजरनक बाींधकाम ववभागाकडून ुनह९.६२ लण इत्या रकमचेी रनववेा 
काढण्यात यलेली यहेह तसेच, स्जल्हा मींचाकडून या सींेभाात उपरो्त काम योग्य तो ेजाा 
राखून तातकाळ पूणा करण्याच्या सूचना सावाजरनक बाींधकाम ववभागास ेेण्यात यल्या यहेतह 
(३) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
नाांदेड श्िल््यातील ७ अन दाननत महाववद्यालयामध्ये प्राचायाांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(३५)  ७०३७४ (१६-१२-२०१६).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय उच् च 
व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींेेड स्जल््यातील यशवींत कॉलेज, पानसरे महाववद्यालय, महययोतीबा रुले कॉलेज, 
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मुखेड, नाहचहलॉहकॉलेज, नाींेेड, बाहपाहएकीं बेकर कॉलेज, हनेगाव, वववेकानींे कॉलेज, मुक्रमाबाे, 
रेणुकाेेवी य ा् कॉलेज, माहूर या ७ ्नुेारनत महाववद्यालयामध्ये ककतयेक मिहन्यापासून 
िाचायाांची पेे रर्त यहेत, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, शासनान ेउ्त महाववद्यालयातील िाचायाांची रर्त पेे भरण्यासाठी कोणती  
कायावाही केली यहे वा करण्यात येत यहे 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०४-०२-२०१७) : (१) हे ्ींशत: खरे यहे 
(२) सेर महाववद्यालयातील िाचायाांची पेे भरण्याबाबत शासनाच्या व ववद्यापीठ ्नुेान 
ययोगाच्या रनयमािमाणे भरती िकक्रया सुुन यहेह 
(३) ववलींब झालेला नाहीह 
  

___________ 
सावरगाव (ता. ननफाड) येथील पाणी योिनेच्या ननधीबाबत 

  

(३६)  ७०६६९ (१६-१२-२०१६).   श्री.अननल िदम (ननफाड) :   सन्माननीय पाणीप रवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) सावरगाव (ताहरनराड,स्जहना्शक)  ये े २१ह३३ लण ुनपयाींची पाणी योजना मींजूर ्सताींना 
रनधी मागणीचा ि्ताव न िेल्या मुळे रनधी वगा झाला नाही तयामुळे ग्रामसेवकाला  रनलींबबत 
केले  यहे, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, केवळ ग्रामसेवकाला जबाबेार धरून  रनधी मागणी ि्तावास ववरोध 
करणाऱ्या सरपींच व ग्रामपींचायत से्याींवर कोणतीही कारवाई केली नाही, हे ही खरे यहे 
काय, 
(३) ्सल्यास, यािकरणी शासनाने चौकशी केली यहे काय, तयात काय यढळून यले व 
तयानुिींगान े रनधी मागणी ि्तावास ववरोध करणाऱ्या सरपींच व ग्रामपींचायत से्याींवर 
कारवाई करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत यहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहे ? 
 
 

श्री. बबनराव लोणीिर (१०-०२-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाहीह 
परींतू िेह१२ह१ह२०१५ रोजी सावरगाींव ताहरनराड ये  ेयिेवासी व्तीतील २५ विाापूवी 

जवाहर रोजगार योजने्ींतगात ग्रामपींचायती मारा त सन १९८९ साली बाींधलेला ८००० 
्लहणमतेचा ज्मनीवरील जलकुीं भ कोसळल्याने तयात ेोन मिहलाींचा मूतय ू झाल्यान े
ग्रामपींचायत कामकाजात ्णय हलगजीपणा/िेरींगाई कुनन कतायात कसूर केल्यान े मुख्य 
कायाकारी ्धधकारी,स्जल्हा पररिे,ना्शक याींच े िेह२९ह१०ह२०१५ च्या येेशान्वये सींबींधधत 
ग्रामसेवकास रनलींबबत करण्यात यले होतेह तसेच सींबींधधत सरपींच याींनी कतायात ेलुाण व 
कताय पार पाडण्यात हेळसाींड केल्यािकरणी सरपींच पेावुनन काढून ्ाकण्यात यले 
यहेहेेखभाल व ेुुन्ती योजने् ींतगात सावरगाींव गावास २१ह३३ लण ककीं मतीची योजना 
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गावाच्या मागणीनुसार २९ह११ह२०१३ रोजी मींजूर करण्यात यलेली होतीहसेर ्ींेाजप कात पींप 
व उध्वावािहनी या ेोन उपाींगाींचा समावेश होताह परींत ू ग्रामपींचायतीन े सेरच े काम 
करण्याकरीता  रनधी मागणीचा ि्ताव साेर केलेला नसल्याने सेर ग्रामपींचायतीस रनधी वगा 
करण्यात यलेला नाहीह 
रनधी मागणी ि्तावास ववरोध ्सल्याबाबत कुठेही प /्हवाल ग्रामीण पाणी पुरवठा 
ववभाग,स्जल्हा पररिे,ना्शककड ेिाप्पत नाहीह 
(३) िश्न उद्् ावत नाहीह 
(४) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
  

राज्यातील बीएड व एमएड महाववद्यालातील िागा ररक्त असल्याबाबत 
  

(३७)  ७०७०३ (१६-१२-२०१६).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.स भाष भोईर (िल्याण 
ग्रामीण), श्री.स रेश धानोरिर (वरोरा), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सुनडिर 
(शाहूवाडी), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.मांगेश ि डाळिर (ि लाा), श्री.प्रिाश फातपिेर 
(चेंबूर), श्री.प्रिाश स वे (मागाठाणे), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.योगेश (बापू) ाोलप 
(देवळाली), श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी ग्रामीण), अॅड.गौतम चाब िस्वार (वपांपरी), श्री.त िाराम 
िाते (अण शक्ती नगर), डॉ.सतीश (अ्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राययातील सन २०१६-२०१७ या शैणणणक विाात बीएड कॉलेजमधील ७४ तर एमएड 
महाववद्यालातील सुमारे ९० ््के जागा रर्त ्सल्याचे रनेशानास यले यहे, हे खरे यहे 
काय, 
(२) ्सल्यास, उ्त रर्त जागा भरण्यासाठी ववशेि बाब हणून सीई्ीची ्् ्शध ल 
करण्याची मागणी ्शणक लोकिरतरनधीींनी माहे ऑ््ोंबर, २०१६ मध्ये वा तया ेरयान केली 
यहे, हे ही खरे यहे काय, 
(३) ्सल्यास, उ्त मागणीवर शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत यहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०७-०३-२०१७) : (१) हे ्ींशत: खरे यहेह 
राययातील बीहएङ महाववद्यालयात ३३ह४५ ््के तर एमहएङ महाववद्यालयात १०ह९६ ््के 
िवेश झालेले यहेतह 
(२) हे खरे यहेह 
(३) राययात ववना्नुेारनत खाजगी यावसारयक शैणणणक सीं् ा (िवेश व शुल्क याींचे 
ववरनयमन) ्धधरनयम, २०१५ ्ींतगात २०१६-१७ या शणैणणक विाापासून बीहएङ 
््यासक्रमाची िवेश िकक्रया रायय सामाईक िवेश परीणा (CET) व कें द्रीभूत िवशे िकक्रया 
(CAP) द्वारे राबववण्यात येत यहेह यासींेभाात राषरीय ्ध्यापक ्शणा पररिेेचे रनकि व 
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राययातील बीहएडह ््यासक्रमाींच्या िवशे रनयमावलीमधील तरतुे ीींचे पालन करणे यवश्यक 
्सल्यामळेु बीहएङ ््यासक्रमाच्या रर्त जागाींवर सामारयक िकक्रयेबाहेरील ववद्यार्थयाांना 
िवेश ेेण्याबाबतची ववनींती शासन्तरावर ्मान्य करण्यात यलेली यहेह 
(४) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
  

राज्यातील िलासांचालनालयाअांतगात सीईटी ववभागामधून  
अधधिाऱ्याांना दे्यात येणारे मानधन 

  

(३८)  ७०७०४ (१६-१२-२०१६).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कला सींचालनालया्ींतगात ्सलेल्या सीई्ी ववभागामधून सन २०१० ते २०१५ या ५ 
विााच्या कालावधीत ्धधकाऱ्याींना ववववध कामाींसाठी ेेण्यात येणारे मानधन हे रनयमबा्य 
्सल्याच ेमाहे ऑ््ोबर, २०१६ मध्ये वा तया ेरयान रनेशानास यले यहे, हे खरे यहे 
काय, 
(२) ्सल्यास, शासनान ेउ्त िकरणी चौकशी केली यहे काय, चौकशीच ेरनषकिा काय यहेत 
व रनयमबा्य मानधन ेेणाऱ्या व घेणाऱ्या ्धधकाऱ्याींववुनध्े कोणती कारवाई केली  वा 
करण्यात  येत यहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०५-०२-२०१७) : (१) नाहीह 
(२) व (३) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
  

मौि ेआलोंड े(ता. ववक्रमगड, श्ि.पालार) येथील इस्टीम या  
िेममिल्स िां पनीमधून होणारे प्रदषूण 

  

(३९)  ७०८६९ (१६-१२-२०१६).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), श्री.ववलास तरे (बोईसर), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री) :   
सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे यलोंड े (ताह ववक्रमगड, स्जहपालघर) ये ील इ््ीम या के्मकल्स बनववणाऱ्या 
कीं पनीमधनू रनघणाऱ्या ेिूीत पाण्यामुळे यजूबाजूच्या शेतीचे मोठ्या िमाणावर नकुसान होत 
्सून जवळील ववहीरी व बो्रवलेमधील पाण्यावर पररणाम होत यहे, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, ् ारनक शेतकऱ् याींनी ग्रामपींचायत यलोंड ेव तह्सलेार याींच्याकड ेलेखी तक्रार 
केली यहे, हे ही खरे यहे काय, 
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(३) ्सल्यास, यािकरणी शासनाने चौकशी केली यहे काय, तयात काय यढळून यले व 
तयानुिींगान ेसींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत यहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (१८-०३-२०१७) : (१) व (२) मौज ेयलोंड े (ताह ववक्रमगड, स्जह पालघर) 
ये ील इ््ीम कीं पनीच्या उतपाेनाींपैकी िेह २१ह०९ह२०१६ रोजी नॉनील रेनॉल-१२ 
(Nonylphenol-१२) द्रय ्वुनपातील हे रासायरनक उतपाेन साठवण ्ाकीची तो्ी/हॉल्व 
खुला रािहल्यामुळे तयाची गळती होहन लगतच्या नाल्यामध्ये ववसधगात झाल्याने नाल्याच्या 
पषृठभागावर मोठ्या िमाणात रेस रनमााण झाल्याने तह्सलेार, ववक्रमगड याींचेकड े तक्रारी 
िाप्पत झालेल्या यहेतह 
(३) 

 सेर ववियाच्या तक्रारी िाप्पत झाल्यानींतर उपववभागीय ्धधकारी, वाडा याींनी 
रौजेारी ीेंड सींिहता कलम १३३ ्न्वये िेह २२/०९/२०१६ रोजी कीं पनी बींेचे येेश 
िेले होतेह 

 महाराषर िेिूण रनयीं ण मींडळामारा त २३/०९/२०१६ रोजी सेर उद्योगास भे् ेेहन 
ितयण पाहणी करण्यात यलीह पाहणीेरयान उद्योगान े ववसगा केलेल्या 
रसायनामळेु सभोवतालच्या पररसरात रनमााण झालेल्या िेिूणाच्या सींभाय बाबीींचा 
ववचार कुनन महाराषर िेिूण रनयीं ण मींडळाने सेरील उद्योगास उतपाेन बींेीच े
येेश िेनाींक २३/०९/२०१६ रोजीच्या प ान्वये पाररत केले यहेतह 

(४) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
  

ठाणे श्िल््यातील उल्हासनगर रेल्वेस्थानिािवळून वाहणाऱ्या वालध नी नदीत  
रासायननि िां पन्या ववषारी रसायने सोडत असल्याबाबत 

  

(४०)  ७०९३५ (१६-१२-२०१६).   प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी) :   
सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे स्जल््यातील रासायरनक कीं पन्या ्ेकरद्वारे वविारी रसायने उल्हासनगर 
रेल्वे् ानकाजवळून वाहणाऱ्या वालधुनी नेीमध्ये सोडीत ्सल्याने पररसरातील नागररकाींचे 
यरोग्य धो्यात यले यहे, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, यािकरणी शासनाने चौकशी केली यहे काय, तयात काय यढळून यले व 
तयानुिींगान ेनेीमध्ये वविारी रसायने सोडणाऱ्या ये ील रासायरनक कीं पन्यावर कोणती कारवाई 
केली  वा करण्यात येत यहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
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श्री. रामदास िदम (१८-०३-२०१७) : (१) व (२)  हे खरे नाहीह 
 महाराषर िेिूण रनयीं ण मींडळामारा त उद्योगाींची रनय्मतपणे पाहणी करण्यात 

येतेह पाहणी ेरयान सींमतीप ातील ््ीींचे पालन करत नसल्याचे यढळून 
यल्यास सींबींधधत उद्योगाींवर कारवाई करण्यात येतहे 

 यरोग्य ्धधकारी, उल्हासनगर महानगरपा्लका याींनी िेह०७/०१/२०१७ रोजीच्या 
प ान्वये सींबींधधत पररसरातील यरोग्यासींबींधी तक्रार िाप्पत झाली नसल्याच ेकळववले 
यहेह 

(३) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
  

मौि ेतोगरी (ता.उदगीर, श्ि.लातूर)येथील पाणी प रवठा योिनेस मांि री ममळ्याबाबत 
  

(४१)  ७१६९९ (१६-१२-२०१६).   श्री.स धािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय पाणीप रवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मौजे तोगरी (ताहउेगीर, स्जहलातूर) हे गाव कनाा्क सीमेवर ्सून सेर गावाचा सींपका  
यजूबाजूच्या १० त े १२ गावाींना जोडलेला ्सल्यान े या िठकाणी महाराषर व जीवन 
िाधधकरणाच्या वतीने ्व जलधारा पाण्याची ्ाकी व वविहर बाींधण्यात यली होती मा  उ्त 
वविहरीत पाणी नसल्यामळेु गत चार विाापासनू तीव्र पाणी ी्ंचाईला सामोरे जावे लागत यहे, 
हे खरे यहे कायह 
(२) ्सल्यान, तोगरी व पररसरातील कायम ्वुनपी पाणी ी्ंचाईवर मात करण्यासाठी राषरीय 
ग्रामीण पेयजल कायाक्रमा ्ींतगात २ ककलो मी्रवर ्सलेल्या वागेरी साठवण तलावातून 
पाणी पुरवठा करण्यात यावा यासाठी कृती यराखडा शासनाकड ेसाेर करण्यात यला यहे, हे 
ही खरे यहे काय, 
(३) ्सल्यास, उ्त िकरणी पाणी पुरवठा योजनेस मींजूरी ्मळावी यासाठी माहे जलूै २०१६ 
मध्ये वा तया ेरयान ् ारनक लोकिरतरनधी याींनी शासनाकड ेरनवेेन िेले यहे, हे ही खरे 
यहे काय 
(४) ्सल्यास, सेर रनवेेनाच्या ्नुिींगान ेशासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
यहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१७-२-२०१७) : (१) होयह मागील ४ विाापासून तोगरी पररसरामध्ये 
पावसाच ेिमाण कमी झाल्यान ेसेरील वविहरीच्या पाण्याची यवक कमी झाली होतीह  परींतु 
याविी सरासरीपेणा जा्त पजान्यमान झाले ्सल्यामुळे तोगरी ये े सद्य:स्् तीत पाणी 
ी्ंचाई भासत नाहीह 
(२) व (३) होयह 
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(४) सेर गावाकरीता राषरीय ग्रामीण पेयजल कायाक्रम ्ींतगात ि्ताववत योजनेचे ्ींेाजप क 
करण्यात यलेले यहेह त ावप राषरीय पेयजल कायाक्रमाींतगात नयाने योजना घेण्यास कें द्र 
शासनामारा त रनधी उपलब्ध कुनन ेेण्यात येत नसल्यामुळे सेर मागणीच्या ्नुिींगान े
कायावाही करणे श्य नाहीह 
(५)  िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
  

औरांगाबाद श्ि.प.च् या पाणी प रवठा ववभागान ेसवणा-दमलत ग्रामीण पाणी प रवठा  
योिनेतील लाभार्थयाांना प्रलांबबत अन दान दे्याबाबत 

  

(४२)  ७१७५२ (१६-१२-२०१६).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय पाणीप रवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाे स्जहपहच्या पाणी पुरवठा ववभागाने सन २०१४ मध्ये महाराषर सवणा-ेलीत 
ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनसेाठी एकूण १०५० लाभार्थयाांची रनवड करण्यात यली होती व 
तयासाठी सींबींधधत ववभागामारा त १ह६७ को्ी ुनपये ्नुेान मींजुर झाले होत,े हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, स्जहपहच्या पाहपुह ववभागान े लाभार्थयाांना र्त ५० ््के ्नुेान िेले व 
उवारीत ्नुेान मागील ेोन विाापासुन िेले नसल्यान ेिलींबीत यहे, तयामुळे लाभार्थयाांची नळ 
जोडणी व शौचालयाची काम े्पणूा यहेत, हे ही  खरे यहे काय, 
(३) ्सल्यास, या िकरणी शासनान े चौकशी केली यहे काय, तयात काय यढळून यले व 
तयानुिींगान े सींबींधधताींवर कारवाई करण्याबाबत व लाभार्थयाांना िलींबबत ्नुेान ेेण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत यहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहे ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०४-०२-२०१७) :(१) व (२) महाराषर सुवणा महोतसवी ग्रामीण ेलीत 
व्ती पाणी पुरवठा व ्वच्छता योजने्ींतगात स्जल्हा पररिे, औरींगाबाे, पाणी पुरवठा 
ववभागाने स्जल््यातील ३३२१ लाभा ीच्या नळजोडणी व शौचालयाच्या एक ीत कामाींना सन 
२०१४ या विाात मींजुरी िेलेली यहेह सेर कामाींची एकूण ्ींेाजीत ककमींत ढोबळपण ेुनह४ह६३ 
को्ी इतकी यहेह सन २०१४-१५ या विाात शासनाकडून स्जल्हा पररिे पाणी पुरवठा 
ववभागाला या योजनें्ींतगात ुनह१ह०१०५ को्ी इतका रनधी िाप्पत झाला होताह सेर रनधीपकैी 
ुनह०ह५१८९ को्ी इतका रनधी सन २०१५-१६ या विाात खचा करण्यात यलेला ्सून उवाररत 
ुनह०ह४९१६ को्ी इतका ्खचीत रनधी सन २०१६-१७ मध्ये शासन खाती जमा करण्यात 
यलेल्या यहेह ववियाींकीत कामाींकरीता सन २०१६-१७ मध्ये स्जल्हा पररिे, औरींगाबाे कडून 
ुनह९०ह०० लण इत्या रनधीची मागणी शासनास करण्यात यलेली ्सून सेर ि्ताव 
तपासण्यात येत यहेह 
(३) व (४) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
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म ांबईतील गोरेगाव येथील पाटिर वदे िॉलेिमध् ये प्राध् यापि पसैे ाेवून  

ववद्यार्थ याांना पास िररत असल्याबाबत 
  

(४३)  ७१८५६ (१६-१२-२०१६).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील गोरेगाव ये ील पा्कर व  े कॉलेजमध् ये काही िाध् यापक पैस ेघेवून ववद्यार्थ याांना 
पास कररत ्सल् याचे माहे ऑ् ्ोबर, २०१६ मध्ये वा तया ेरयान रनेशानास यले यहे, हे 
खरे यहे काय, 
(२) ्सल् यास, या िकरणी चौकशी करण् यासाठी सेर कॉलेज िशासनान ेतीन जणाींची स्मती 
नेमली यहे, हे ही खरे यहे काय, 
(३) ्सल् यास, सेरहू स्मतीन े यपला चौकशी ्हवाल साेर केला ्सून शासनान ेत या 
्नुिींगाने कोणती कारवाई  केली यहे,  वा करण् यात  येत यहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०४-०२-२०१७) : (१) याबाबत तक्रार िाप्पत झाली यहे, हे खरे यहेह 
(२) हे खरे यहेह 
(३) सतयसोधन स्मतीने ्हवाल सींबींधीत महाववद्यालयाच्या यव् ापनाकड े साेर केला 
्सून, स्मतीच्या ्शरारशीनुसार पुढील कायावाही सुुन यहेह स्मतीचा ्हवाल मुींबई 
ववद्यापीठास िाप्पत झाल्यानींतर, सेर िकरणी ववद्यापीठाच्या परीणा स्मतीन े िेलेल्या 
रन  ेशानुसार कारवाई करण्यात येईलह 
(४) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  
 

___________ 
  

राज्यातील अन्न व औषध ववभागामध्ये नव्याने आिृतीबांध तयार िुनन  
ररक्त पदे व नवीन पदे ननमााण िर्याबाब 

  

(४४)  ७२१५५ (१६-१२-२०१६).   डॉ.त षार राठोड (म खेड) :   सन्माननीय अन्न आणण औषध 
प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राययातील औिध  रन्माती, कॉ्मे्ीक उद्योग, ्न्न िकक्रया उद्योग, औिधववक्री, हॉ्ेल 
उपहारगहेृ पाणीववक्री रनरीणण तपासणी करण्याच े काम र्तपेढ्या, ्न्न व औिधी 
िशासनाकडून करण्यात येत,े यासाठी यवश्यक ्सणा-या पुरेशा ियोगशाळा, मनुषयबळ 
उपलब्ध नसल्याने मोठ्या िमाणावर ्न्न भेसळ, औिधी भसेळी वर िभावी कायावाही 
करण्यास ्डचणी रनमााण होत ्सल्याचे रनेशानास यले यहे, हे खरे यहे काय, 
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(२) ्सल्यास, ्न्न व औिध भसेळ, ्वैध ववक्री रोखण,े गैरिकारावर िरतबींध घालण्याबाबत 
िभावी उपाययोजना करण्यासाठी नयाने यकृतीबींध तयार कुनन रर्त पेे व 
यवश्यकतेिमाण े नवीन पेे रनमााण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत यहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहे ? 
  
श्री. धगरीश बापट (१७-०३-२०१७) :(१) होयह हे खरे यहेह 
(२)  वैह्शह व औहद्रहववभागाच्या शासन रनणाय िेनाींक २१.०८.२०१५ ्न्वये, ्न्न व औिध 
िशासनातील पेाींचा यढावा घेहन सुधाररत यकृरतबींधाच्या ि्तावाच्या ्नुिींगे मागाे शान 
करण्यासाठी स्मती गठीत करण्यात यलेली यहेह  सेर स्मतीच्या तसेच ववतत ववभागाच्या 
सल्ल्यानुसार िशासनाचा सुधाररत यकृरतबींध तयार करण्याची कायावाही सुुन यहेह 
(३) िश्न उद्् ावत नाही 

___________ 
  

ा ग् ा स (श्ि.चद्रपूर) येथील विेोली वसाहतीमध् ये अश ध् द पाणीप रवठा होत असल्याबाबत 
  

(४५)  ७२३३७ (१६-१२-२०१६).   श्री.नानािी शामि ळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय पाणीप रवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घुग् घुस (स्जहचद्रपूर) ये ील वेकोली वसाहतीमध् ये ्शुध् े पाणीपुरवठा केल् याच े माहे 
ऑ् ्ोबर, २०१६ मध्ये वा तयाेरयान रनेशानास यले यहे, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल् यास, याबाबत वेकोलीच् या माध् यमातून कोणती उपाययोजना करण् यात यली वा येत 
यहे, 
(३) ्सल् यास, यािकरणी शासनान ेचौकशी केली यहे काय, तयात काय यढळून यले व 
वसाहतीमध्ये शुध्े पाणी पुरवठा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत यहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
 
श्री. बबनराव लोणीिर (०७-०२-२०१७) :(१) हे खरे नाहीह 
(२) िश्न उद्् ावत नाहीह 
(३)  यासींेभाात उपववभागीय ््भयींता, ग्रामीण पाणी पुरवठा उपववभाग, चींद्रपूर याींचेमारा त 
िेह २१/११/२०१६ रोजी ितयण  पाहणी करण्यात यली ्सनू, सेर योजनेचा पाणी पुरवठा 
सुरळीत सुुन यहेह 
(४) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  
 

___________ 
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मसांदखेडरािा (श्ि.ब लडाणा) येथील राष्ट्रमाता श्ििाऊ याच्या िन्मस्थळ  
व रािवाडा या ऐनतहामसि वास्तूांची देखरेख हो्याबाबत 

  

(४६)  ७२४५७ (१६-१२-२०१६).   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड रािा) :   सन्माननीय 
साांस् िृनति िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्सीें खेडराजा (स्जहबुलडाणा) ये ील राजे लखुजीराव जाधव याींच्या कन्या राषरमाता स्जजाह 
याचीं जन्म् ळ व राजवाडा, काळाकोठ, रींगमहल, रनळकीं ठेश्वर मींिेर, सावकार वाडा, 
मोतीतलाव या सहा ऐरतहा्सक वा्तुींची ेेखरेख व सारसराईची जबाबेारी एका कीं  ा्ी 
कामगाराकड ेिेल्याचे माहे सप्प े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तयाेरयान रनेशानास यले, हे खरे यहे 
काय, 
(२) ्सल्यास, सेर वा्तुींच्या पररसरात घाणीचे साम्रायय झाले ्सून रोज ेेशववेेशातून 
मोठ्या सींख्येन ेपया् क येत ्सतात, हे ही खरे यहे काय, 
(३) ्सल्यास, या सींेभाात शासनाने चौकशी केली यहे काय, तयात काय यढळून यले व 
तयानुिींगाने सेर वा्तुींच्या जतन व ्वच्छतेकररता कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
यहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०३-०३-२०१७) : (१) हे खरे यहेह 
्सीें खेडराजा ये े १ पहारेकऱ्याची बा्ययीं णेद्वारे नेमणूक करण्यात यली यहेह तयाच्या 
मारा त ्सीें खेडराजा ये ील ५ ऐरतहा्सक रायय सींरक्षणत वा्तुींची ेेखरेख व रनगा ठेवण्यात 
येतेह 
(२) हे खरे नाहीह 
लखुजीराव जाधव याींच्या कन्या राषरमाता स्जजाह याींच जन्म् ळ व राजवाडा, रींगमहल, 
रनळकीं ठेश्वर मींिेर, सावकार वाडा, मोती तलाव या िठकाणी ्वच्छता ठेवण्यात येत ेव ते  े
घाणीच ेसाम्रायय नाहीह 
(३) व ४) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
 

सांगमेश्वर (श्ि.रत्नाधगरी) ताल क्यातील मशविालीन प्रधचतगडाची झालेली द रावस् था 
  

(४७)  ७२५०९ (१६-१२-२०१६).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय साांस् िृनति 
िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  सींगमेश्वर (स्जहरतनाधगरी) तालु्यातील ्शवकालीन िधचतगडाची ेेखभाल ेुुन् ती ्भावी 
ेरुाव्  ा झाली यहे, हे खरे यहे काय,  
(२) ्सल् यास, सेर ्शवकालीन गडाचे िवशेद्वार ढासळत ्सून गडाकड े जाणारा मागा 
(्शडी) धोकाेायक झालेली ्सून गडाचा एकेक बुरूज ढासळत यहे, हे ही खरे यहे काय, 
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(३) ्सल् यास, सेर गडाची ेुुन्ती, ववकास व सींरणण करणेबाबत शासनान ेकोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत यहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०३-०३-२०१७) : (१) हे ्ींशत: खरे यहेह 

नैसधगाक घ्काींमुळे (हन, पाहस, वारा) या ककल्ल्याची  ोडीरार पडझड झाली यहेह 
(२) गडावरील िवेशद्वार (हणजचे िवेशद्वाराची कमान व तयावरील भाग) रार पूवीच पडून 
गेले यहेह नैसधगाक घ्काींमळेु या ककल्ल्याची  ोडीरार पडझड झाली यहेह 
(३) िधचतीगड हा ककल्ला राय य सींरक्षणत ्मारक नाहीह रायय शासनामारा त रायय सींरक्षणत 
्मारकाच्या जतन ेुुन्तीची कायावाही करण्यात येतहे सेर ककल्ल्याची मालकी वन ववभागाची 
यहेह तयामुळे सेर ककल्ल्याच्या बाींधकामाबाबत कायावाही करण्यात यलेली नाहीह  
(४) िश्न उद्् ावत नाहीह 

___________ 
िोल्हापूर येथे शासिीय अमभयाांबत्रिी महाववद्यालय स्थापन िर्याबाबत 

  

(४८)  ७२६९३ (१६-१२-२०१६).   श्री.स रेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर ये े शासकीय ््भयाींब की महाववद्यालय ् ापन करण्याची मागणी 
कोल्हापुरातील सवा पणीय ्शष्मींडळान े शासनाकड े माहे ऑ््ोंबर, २०१६ मध्ये वा तया 
ेरयाने केली ्सल्याचे रनेशानास यले यहे, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, शासनाने ६ स्जल््यात ््भयाींब की महाववद्यालय ् ापन करण्यास मींजुरी 
िेली ्सून, यवश्यक तया पायाभूत सुववधा उपलब्ध ्सतानाही कोल्हापुर शहरास 
डावलण्यात यले यहे, हे ही खरे यहे काय, 
(३) ्सल्यास, उ्त मागणीबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली यहे ् वा करण्यात येत 
यहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०३-२०१७) : (१) होयह      
(२) व (३) उच्च व तीं  ्शणण ववभाग, शासन रनणाय क्रमाींक,मान्यता-
२०१५/(१४३/२०१५)/ताीं्श-५, िेह१३.१०.२०१६ ्न्वये रतनाधगरी, यवतमाळ, धुळे, जालना, लातूर 
व सोलापूर या ६ स्जल््यातील शासकीय तीं रनकेतनाींमधील पेववका ््यासक्रमाींच ेशे्रणीवधान 
करून शासकीय ््भयाींब की महाववद्यालयाींची ् ापना करण्यात यली यहेह ्शवाजी 
ववद्यापीठाींतगात शासकीय व १ ्नुेारनत ््भयाींब की महाववद्यालय ्स््ततवात ्सून 
या्शवाय ववद्यापीठामारा तही ््भयाींब की ्े्नॉलॉजी इस्न््््यू् कायाान्वीत यहेह तसेच 
कोल्हापूर स्जल्हयात ्नेक खाजगी ववना्नुेारनत ््भयाींब की महाववद्यालये ्स््ततवात 
्सून या महाववद्यालयाींमध्ये िवे्शत ववशेित: सामास्जक व यध ाकदृष्या मागासिवगाातील 
ववद्यार्थयाांना ्शणण शुल्क सवलत ेेण्यात येतेह तसेच नयाने शासकीय ््भयाींब की 



वि.स. २६९ (38) 

महाववद्यालय सुरू करण्यासाठी पायाभूत सुववधा, ्शणक व ्शणकेतर कमाचारी उपलब्ध करून 
ेेणे,तयाकररता पेरन्माती करणे यामळेु शासनावर कायमच े उततरेारयतव येणार ्सल्यान े
सद्यस्् तीत कोल्हापूरमध्ये शासकीय ््भयाींब की महाववद्यालय ् ापन करण्याचा रनणाय 
घेतला नाहीह 
(४) िश्न उद्् ावत नाहीह    
  

___________ 
  

अहमदपूर (श्ि.लातूर) ताल क्यातील औसा, अहमदपूर, चािूर आणण शहरातील  
साई रोड उदगीर देवणी, हाळी , हांडरग ळी, मशुनर, अनांतपाळ येथील  

िलश द्धीिरण िें द्रावर स रक्षा यांत्रणा नसल्याबाबत 
  

(४९)  ७२७४१ (१६-१२-२०१६).   श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.ओमप्रिाश ऊफा  
बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय पाणीप रवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्हमेपूर (स्जहलातूर) तालु्यातील औसा, ्हमेपूर, चाकूर यणण शहरातील साई रोड 
उेगीर ेेवणी, हाळी, हींडरगुळी, ्शुनर, ्नींतपाळ ये ील जलशदु्धीकरण कें द्रावर सुरणा यीं णा 
नसल्याच ेरनेशानास यले, हे खरे यहे काय, 
(२) ्सल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली यहे काय, तयात काय यढळून यले व 
तयानुिींगान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत यहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०३-२०१७) : (१) नाहीह 
(२) ्हमेपूर ये ील पाणी पुरवठा जलशुध्ेीकरण कें द्राभोवताली तारेचे कुीं पण करण्यात यलेले 
यहेह  ितयेक ८ तासासाठी एका कमाचाऱ्याची सुरणेसाठी नमेणूक करण्यात यलेली यहेह  
जलशुध्ेीकरण कें द्र सुरळीत चालू यहेह 
(३) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
  

आष्ट्टी (श्ि. बीड) ताल क्यातील ६५ गावाांसाठी स्वतांत्र वप्याच्या  
पा्याची व्यवस्था िर्याबाबत 

  

(५०)  ७३६४५ (१६-१२-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय पाणीप रवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यष्ी (स्जह बीड) तालु्यातील ६५ गावाींसाठी ्वतीं  वपण्याच्या पाण्याची यव् ा पाणी 
पुरवठा ववभागामारा त करण्याची मागणी ् ारनक लोकिरतरनधी याींनी शासनाकड ेकेली यहे, 
हे खरे यहे काय, 
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(२) ्सल्यास, सेरहु मागणीच्या ्नुिींगान े शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत यहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय यहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१७-०२-२०१७) : (१) होयह 
(२) महाराषर जीवन िाधधकरणामारा त तातपुरतया ्वुनपात िाुनप ्ींेाजप क करण्यात यलेले 
यहेह  त ावप राषरीय पेयजल कायाक्रमाींतगात नयाने योजना घेण्यास कें द्र शासनामारा त रनधी 
उपलब्ध कुनन ेेण्यात येत नसल्यामुळे सेर मागणीच्या ्नुिींगाने कायावाही करणे श्य 
नाहीह 
(३) िश्न उद्् ावत नाहीह 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन    डॉ. अनांत िळसे 
म ांबई   प्रधान सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा 

 
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबईह 


