
 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३७७ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

िाख े(ता.पन्हाळा, जि.िोल्हापूर) येथील जिल्हापररषदेच्या शाळेमध्ये  
पाचवीचा अनधधिृत वर्ग सुरू िेल्याबाबत 

  

(१)  २१८३४ (०६-०८-२०१५).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काख े(ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापूर) या गावामध्ये शिक्षण ववभागाच्या ननयमानुसार, जिल्हा 
पररषदेच्या िाळाींना पाचवीचा वगग िोडला िात नसतानाही एका खािगी शिक्षण सींस्थेच्या 
अनुदाननत िाळेत पाचवीचा वगग सुरू आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, मुख्य कायगकारी अधिकारी, कोल्हापूर याींनी जिल्हा पररषद िाळेचा पाचवीचा 
वगग बींद करण्याववषयी लेखी सचूना ददल्या असतानाही सदर पाचवीच े वगग अिनूही सरुू 
असल्यामळेु गावातील खािगी माध्यशमक िाळेच्या पाचवीच्या प्सींख्येवर पररणाम होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हा पररषद िाळेचा पाचवीचा वगग तातडीने बींद करण्याबाबत िासनान े
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. ववनोद तावड े(२७-११-२०१७) :(१) अींित: खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. शिक्षणाधिकारी (प्राथशमक), जिल्हा पररषद,कोल्हापूर याींनी इयत्ता ५ 
वीचा वगग बींद करणेबाबत दद. २०.०३.२०१५ च्या पत्रान्वये आदेि ददले असून िून, २०१५ 
पासून इ ५ वी चा वगग बींद करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील स्थाननि स्वराज्य सांस्थाां िडील प्राथशमि शाळाांना वर्गखोल्या बाांधण्यासाठी 
सवगशशक्षा अशभयानातुन ननधी उपलब्ध िरुन देणेबाबत 

  

(२)  ३३९०५ (२१-०१-२०१६).   श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील स्थाननक स्वराज्य सींस्थाीं कडील प्राथशमक िाळाींना इमारतीच्या वगगखोल्या 
बाींिण्यासाठी सवगशिक्षा अशभयानातुन सन २०१३ पयतं ननिी उपलब्ि करुन ददला िात होता, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील जिल्हा पररषदेच्या अींतगगत असलेल्या अनेक िाळाींच्या वगगखोल्या 
मोडकळीस आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास या नववन वगगखोल्याींच्या बाींिकामासाठी िासनाकडून कुठलाही ननिी उपलब्ि 
करुन ददला िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील जिल्हा पररषद अींतगगत असलेल्या िाळाींना नववन वगगखोल्याच्या 
बाींिकामासाठी ननिी उपलब्ि करुन देण े याबाबत िासनान े कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काये आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२३-११-२०१७) :(१) स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या प्राथशमक िाळाींना 
वगगखोली बाींिकामासाठी सवग शिक्षा अशभयान अींतगगत ननिी उपलब्ि करून देण्यात येतो. 
(२) अींित: खरे आहे. 
(३) नाही. 
(४) जिल्हा पररषद िाळाींच्या नवीन वगगखोली बाींिकामासाठी सवग शिक्षा अशभयान अींतगगत 
तसेच जिल्हा वावषगक योिनेअींतगगत ननिी उपलब्ि करण्यात येतो. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

देऊळर्ाव रािा (जि.बुलढाणा) तालुक् यात सातत्यान ेननमागण 
होणारा वीिेचा प्रश्न सोडववण्याबाबत 

  

(३)  ३४२८२ (२३-१२-२०१५).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रािा) :   सन्माननीय ऊिाग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देऊळगाव रािा (जि.बुलढाणा) तालुक् यात सातत्यान े ननमागण होणारा वीिेचा प्रश्न 
सोडववण्यासाठी िहरातील अींभोरा पररसरात १३२ केव्ही. सबस््ेिनला मींिूरी देऊन सन २००९ 
मध्ये प्रत्यक्षात कामाला सुरवात झाली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, दसुरबीड ते अींभोरा शिवरापयतं एकूण १०० मनोरे उभे करण्याचा कामात 
समोवि  असून सदर काम सन २००९ मध्ये सुरु होऊन सहा वषागचा कालाविी लो्ला तरी 
१०० पैकी केवळ १४ मनोरे उभे करण्यात आल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये ननदिगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, १३२ केव्ही सबस््ेिनचे काम मींदगतीन ेकरण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उवगररत ८६ मनोऱ्याचे काम किीपयतं पूणग करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-११-२०१७) :(१) व (२) सदर १३२ के.व्ही. देऊळगाव रािा उपकें द्र 
व सींलग्न वादहनीचे (१३२ के.व्ही. दसुरबीड-देऊळगाव रािा) काम पूणग होऊन उपकें द्र 
दद.२४.०३.२०१७ रोिी कायागजन्वत झाले आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील जिल्हा पररषदेच्या शाळाांना सुरक्षक्षततेच्यादृष्ट्टीन ेसांरक्षण शभांत बाांधण्याबाबत 
  

(४)  ४३७३३ (२९-०४-२०१६).   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बार्लाण), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळवा), श्री.सुरेश लाड (ििगत) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील जिल्हा पररषदेच्या सुमारे दीड हिार िाळाींना सुरक्षक्षततेच्यादृष्ीन ेसींरक्षण शभींत 
नसल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१६ च्या दसुऱ्या आठवड्यात ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनान ेचौकिी केली आहे काय व चौकिीअींती काय आढळून 
आले, 
(३) असल्यास, चौकिीनुसार सदर सुरक्षक्षततेच्यादृष्ीने सदर िाळाींना सींरक्षण शभींती 
बाींिण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-११-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) यु-डायस डा्ानुसार राज्यात जिल्हा पररषदेच्या एकूण ६२१९४ िाळा आहेत. यापकैी ४८०९६ 
िाळाींना सींरक्षण शभींत उपलब्ि असून १४०९८ िाळाींना सींरक्षक शभींत नाही. 
(३) सवग शिक्षा अशभयान अींतगगत वावषगक कायगयोिना व अींदािपत्रक िाळाींकररता सींरक्षण शभींत 
बाींिकामे भारत सरकारकड े प्रस्ताववत केली होती. तथावप भारत सरकारने मान्यता ददलेली 
नाही. स्थाननक स्तरावर िाळेच्या आवश्यतेनुसार, १४ वा ववत्त आयोगान े ददलेला ननिी, 
जिल्हा ननयोिन सशमती, खासदार ननिी, आमदार ननिी इ. मिून करता येतो. तसेच सींरक्षक 
शभींत नसल्यास तारेच े अथवा का्ेरी वनस्पतीींचे कुीं पण घालण्याबाबत आदेि देण्यात आले 
आहेत. त्यानुसार कायगवाही करता येते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
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चांद्रपूर जिल््यातील जिल्हा पररषदेमार्ग त सुरु असलेल्या शाळाांमध्ये नवीन वर्ग  
खोल्याांचे व िीणग झालेल्या इमारतीांच्या बाांधिामाबाबत 

  

(५)  ४५२११ (१६-०५-२०१६).   श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल् हा पररषदेमाफतग त जिल््यात १ हिार ५७२ प्राथशमक िाळा, २१ माध्यशमक 
िाळा व ३ जिल्हा पररषद उच्च माध्यशमक िाळा सुरु असून यात ६ हिार ५२० वगग खोल्या 
असून आणखी ३५० नवीन वगग खोल्याींची आवश्यकता आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वगग खोल्या कमी असल्यामळेु ववदयार्थयांना दोन वगागचे ववदयाथी शमळून ककीं वा 
िाळा पररसरातील झाडाखाली, वऱ्हाड्याींत बसून शिक्षण घ्याव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनुषींगाने चींद्रपूर जिल््यातील जिल्हा पररषदेमाफतग त सुरु असलेल्या 
िाळाींमध्ये नवीन वगग खोल्याींचे बाींिकाम करण्यासींदभागत व िीणग झालेल्या इमारतीींचे 
पुनबागिणी करण्याबाबत कोणती कायगवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाचे कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-११-२०१७) :(१) अींित: खरे आहे. 
     चींद्रपूर जिल्हा पररषदे अींतगगत १५६८ प्राथशमक िाळा, २१ माध्यशमक िाळा व ३ उच्च 
माध्यशमक िाळा सुरु आहेत.  यात ६१६४ वगगखोल्या असून आणखी ३१० वगगखोल्याींची 
आवश्यकता आहे. 
(२) अींित: खरे आहे. 
     प्राथशमक िाळाींच्या १७६ वगगखोल्या िीणग झाल्याने तेथील ववदयार्थयांना दोन वगग शमळून 
एका वगगखोलीत शिक्षण देण्यात येत आहे.  परींतू झाडाखाली, वऱ्हाींडयात शिक्षण देण्यात येत 
नाही. 
(३) व (४) चींद्रपूर जिल्हयातील जिल्हा पररषदेच्या ज्या प्राथशमक व माध्यशमक िाळाींच्या 
इमारती िीणग झाल्या आहेत त्या वगगखोल्या ननलितखत करण्याबाबत अनुषाींधगक कायगवाही सुरु 
आहे. सदर वगगखोल्याची बाींिकाम ेननिी उपलब्ितेनसुार ्प्प्या्प्प्यान ेपूणग करण्याच ेयोजिले 
आहे 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोला जिल्हा पररषदेच्या िॅर्ो व मुख्य िायगिारी अधधिारी  
याांच्या मनमानी िारभाराबाबत 

  

(६)  ४७७०६ (१२-०५-२०१६).   श्री.हररष वपांपळे (मुनत गिापूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील माध्यशमक शिक्षकाींच्या वैदयकीय देयकाचे २ लाख रुपयाींच ेमींिुरीचे अधिकार 
जिल्हा पररषदेच्या सीईओ ना प्रदान करण्याचा नवीन अध्यादेि सन २०१५ मध्ये राज्य 
िासनाने काढला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सीईओ याींनी सदर देयकाींची फताईल कॅफतो च्या माध्यमातून पाठववण्याच ेआदेि 
ददले असताना कॅफतो सदर फताईल सीईओकड ेपाठववण्यास नकार देत आहे, हे खरे आहे काय ? 
(३) असल्यास, त्यामळेु अकोला जिल्हयातील पातूर तालुक्यातील काही माध्यशमक शिक्षकाींच्या 
वैदयकीय देयपूतीच्या देयकाींच्या फताईल कॅफतो व मुख्य कायगकारी अधिकारी याींच्या मनमानी 
कारभारामुळे ननकाली काढण्यात आले नसल्याच े ददनाींक ११ िानवेारी, २०१६ रोिी वा त्या 
सुमारास िासनास ननदिगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िासनाच्या अध्यादेिाची अींमलबिावणी न करणाऱ्या सदर अधिकाऱ्याींवर 
कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२२-११-२०१७) :(१) होय. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही 

___________ 
  

अहमदनर्र जिल्हा पररषदेच्या शाळाांतील सांरक्षि शभांतीच े 
बाांधिाम ननधी अभावी प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(७)  ४८५५२ (०६-०५-२०१६).   श्री.वविय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल्हा पररषदेच्या िाळा व िाळेत शिकणाऱ्या मलुाींच्या सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने 
महत्वाच्या असणाऱ्या ८०० िाळाींतील सींरक्षक शभींतीचे बाींिकाम ननिी अभावी प्रलींबबत 
असल्याच े ददनाींक २० डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननदिगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सींबींधित सींरक्षक शभींत बाींिण्यासाठी १८ को्ी रुपये रक्कमेची मागणी केली 
असली तरी अदयापपयतं शमळाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननिी शमळण्याबाबत िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-११-२०१७) :(१) व (२) अींित: खरे आहे. 
(३) सवग शिक्षा अशभयान अींतगगत वावषगक कायगयोिना व अींदािपत्रक िाळाींकररता सींरक्षण शभींत 
बाींिकामे भारत सरकारकड े प्रस्ताववत केली होती. तथावप भारत सरकारने मान्यता ददलेली 
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नाही. स्थाननक स्तरावर िाळेच्या आवश्यतेनुसार १४ व े ववत्त आयोग, जिल्हा ननयोिन 
सशमती, खासदार ननिी, आमदार ननिी इ. मिून करता येतो. तसेच सींरक्षक शभींत नसल्यास 
तारेचे अथवा का्ेरी वनस्पतीींच े कुीं पण घालण्याबाबत आदेि देण्यात आले आहेत. त्यानसुार 
कायगवाही करता येते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पालघर जिल् हयात जिल् हा पररषद शाळा बांद पडत असल् याबाबत 
  

(८)  ४८९०९ (१६-०५-२०१६).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल््यामिील जिल् हा पररषद िाळाींचा प्राथशमक शिक्षणाचा दिाग कमालीचा 
घसरलेला असून सन २०१४-१५ या एका वषागत १४ िाळा बींद पडल् याचे ददनाींक २१ िानेवारी, 
२०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकिीच्या अनुषींगाने  कोणती उपाययोिना अींमलात आणली वा आणण्यात 
येणार आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२१-११-२०१७) :(१) हे अींित: खरे आहे. पालघर जिल््यातील 
प्सींख्येअभावी पाच जिल्हा पररषद िाळा बींद पडलेल्या आहेत. 
(२) होय. 
(३) दद. १५ िून, २०१६ पासून सदर िाळा ज्या भागातील आहेत तेथील पयगवेक्षण यींत्रणेला 
सूधचत करण्यात आले आहे की, िाळेत दाखलपात्र मुले िर दाखल झाली तर ती िाळा त्वरीत 
सुरु करावी. 
     तसेच प्रगत िैक्षतणक महाराषर कायगक्रमाींतगगत पालघर जिल्हा पररषदेच्या िाळाींमध्ये 
ज्ञानरचनावादी पध्दतीने शिक्षण देण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

धाड (ता.जि.बलुढाणा) येथील उदूग माध्यशमि शाळेच्या समस्याबाबत 
  

(९)  ४९३२३ (१२-०५-२०१६).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा तालुक्यातील िाड येथील उदूग माध्यशमक िाळेच्या समस्या जिल्हा पररषद 
बुलढाणा याींना ग्रामस्थाींनी वारींवार ननवेदन देवूनही समस्या सोडववल्या नसल्याने येथील 
सरपींच ग्रामस्थाींनी ्ॉवरवर चढून आींदोलन केले असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
सुमारास ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, येथील उदूग िाळेच्या समस्या सोडववण्याबाबत िासनाकडून कोणती कायगवाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-११-२०१७) :(१) खरे आहे. 
(२) उदूग माध्यशमक िाळा िाड येथील ववदयार्थयांच्या समस्याींबाबत व ग्रामस्थाींनी ददलेल्या 
ननवेदनानुसार वपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था (उदूग व मराठी माध्यम वेगळे करणेबाबत) 
प्रयोगिाळा उपलब्ि केली आहे व १५० डसे्क बेंचची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात शालेय शशक्षणाच्या ढासळलेल्या रु्णवत्तेबाबत  
  

(१०)  ५६२६१ (२२-०८-२०१६).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेर्ाव), श्री.हसन मुश्रीर् (िार्ल), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.ददपि चव्हाण (र्लटण), श्री.पाांडुरांर् बरोरा (शहापरू), श्री.मिरांद िाधव-पाटील 
(वाई), श्री.राणािर्िीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.महेश (दादा) लाांडरे् (भोसरी), श्री.राहूल 
िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िालेय शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळली असून, दिागही घसरलेला असल्याचे शिक्षण 
ववकास ननदििाींकाींत पूविकडील राज्यापेक्षाही महाराषर राज्याची अिोगती झालेली असल्याचे 
यूईई अहवालादवारे िासनाच्या ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने उक्त प्रकरणी चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले 
व त्यानसुार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत, 
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-११-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

रािीव र्ाांधी ववदयाथी अपघात सानुग्रह अनुदान योिनअेांतर्गत  
अनुदान उपलब्ध होत नसलेबाबत 

  

(११)  ५८५०८ (२२-०८-२०१६).   श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात रािीव गाींिी ववदयाथी अपघात सानुग्रह अनुदान योिनेअींतगगत इयत्ता १ ली त े
१२ वी पयतं शिकणा-या मुला/मलुीींना अपघातामळेु  झालेल्या क्षतीची नुकसान भरपाई देण्याची 
योिना सन २०१२-२०१३ पासून राबववण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या योिनेअींतगगत शिक्षणाधिकारी (माध्य) जिल्हा पररषद, नाशिक याींचे 
अधिपत्याखालील इयत्ता ९ त े १२ वी पयतं शिकणाऱ् या ववदयार्थयांना सानुग्रह अनुदान 
शमळणेसाठीच े ३८ प्रस्ताव ददनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी िासनाकड े दाखल केले असून 
अदयाप अनुदान उपलब्ि झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अनुदान उपलब्ि होण्याचे दृष्ीने िासनान े काय उपाययोिना केल्या 
आहेत वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-११-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबईतील तबेल्यासह ब्रॅण्डच्या दधुामध्ये प्रमाणापेक्षा अधधि पाणी  
असल्याच ेननदशगनास आल्याबाब 

  

(१२)  ६७९२४ (२७-०१-२०१७).   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
प्रा.ववरेंद्र िर्ताप (धामणर्ाव रेल्वे), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांर्मनरे), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :  सन्माननीय अन्न 
व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील तबेल्यासह ब्रॅण्डच्या दिुाचे अन्न व औषि प्रिासन ववभागाने घेतलेल्या १३२ 
नमुन्याीं पैकी ५५ नमुन्याींमध्ये प्रमाणापेक्षा अधिक पाणी असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१६ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मुींबईमध्ये मोठया प्रमाणात ननकृष् दिागच ेदिु ववक्री करीत असलेल्या सदर 
दिू ववके्रत्याींवर िासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीश बापट (२७-११-२०१७) :(१) व (२) अन्न व औषि प्रिानादवारे सन २०१५-१६ या 
कालविीत मुींबई िहरातून १३२ दिूाचे नमुने भेसळयुक्त / कमी दिागच े असल्याच्या 
सींियावरुन ववश्लेषणासाठी घेण्यात आले. त्यापकैी ववश्लेषणाअींती ७७ नमुने प्रमातणत, २१ 
नमुने कमी दिागच ेव ३४ नमुन ेअसुरक्षक्षत आढळून आले. 
     कमी दिागच्या २१ प्रकरणाींपैकी १५  प्रकरणे न्यायननणगय ख्ले व ६ तडिोड प्रकरणे 
दाखल करण्यात आले आहेत. १५  पैकी ७ न्यायननणगय प्रकरणी रु.२,९३,०००/- व ६ तडिोड 
प्रकरणी रु ७५,०००/- दींड आकारण्यात आला आहे. उवगरीत ८ न्यायननणगय प्रकरणी सुनावणी 
सुरु आहे. 
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     ३४ नमुन्याींपैकी २९ प्रकरणाींमध्ये फतौिदारी ख्ले दाखल करण्यात आले असून ५ 
प्रकरणी तडिोड अिग दाखल करण्यात आले असून सदर प्रकरणी सनुावणी सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर येथील जिल्हा पररषदेच्या माध्यशमि शशक्षण ववभार्ातील रै्रिारभाराबाबत 
  

(१३)  ६८४५८ (०६-०१-२०१७).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर येथील जिल्हा पररषदेच्या माध्यशमक शिक्षण ववभागातील गैरकारभारामुळे ईबीसी 
सवलतीच े िनादेि पडून असल्याचे नुकतेच माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िनादेि पडून राहण्यासाठी कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदरहू िनादेि तात्काळ िाळाींना ववतरीत करण्याबाबत व त्यास िबाबदार 
असणाऱ्या व्यक्तीींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१६-११-२०१७) :(१) नाही. 
(२) कोल्हापूर येथील जिल्हा पररषदेच्या माध्यशमक शिक्षण ववभागातील श्री. चींद्रकाींत सावडिकर, 
व सहा. याींचेकड ेकोल्हापूर (िहर), गडदहींग्लि, चींदगड तालुक्यातील सींपूणग कामकाि, िाळाींना 
 शिषयवतृ्ती ववतरीत करणे व सींकीणग कायगभार देण्यात आलेला होता. सदर शलपीकास लाच 
मागणी प्रकरणी लाचलुचपत प्रनतबींिक पथकान े पकडल्यान े दद. १३/११/२०१६ पासून जिल्हा 
पररषद सेवेतून ननलींबीत करण्यात आले आहे. 
     श्री.चींद्रकाींत सावडिकर याींना ननलींबीत केलेनींतर त्याींच्या कायागसनातील दप्तराची 
 तपासणी झाली असता, सन २०१४-१५ मिील शिषयवतृ्तीचे िनादेि सींबींधित िाळाींना ववतरीत 
केले नसलेचे ननदिगनास आले. 
(३) व (४) सदर प्रलींबबत िनादेि तात्काळ माहे डडसेंबर, २०१६ व िानेवारी, २०१७ मध्ये 
सींबींधित िाळाींना ववतरीत करण्यात आलेले आहेत. तसेच मुदतबा्य झालेले िनादेि सींबींधित 
िाळाींना मुदतवाढीच्या पत्रासह ववतरीत करण्याची कायगवाही सुरु आहे. 

___________ 
  

अमरावती (जि.अमरावती) शहरातील मनभरी उत्पादनाच्या धचवडयात पाल सापडल्याबाबत 
  

(१४)  ७०३१० (१६-१२-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र िर्ताप (धामणर्ाव रेल्वे), श्री.िृष्ट्णा र्िब े
(आरमोरी) :   सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) अमरावती (जि.अमरावती) िहरातील वविय नगर येथील श्रीमती ववमल चुड ेया मदहलेन े
देिपाींड े वाडीतील गणेि डअेरी या दकुानातून माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
खरेदी केलेल्या मनभरी धचवड्याच ेशसलबींद पाकी्ामध्ये सींपूणग तळलेली पाल आढळली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार सदर धचवडा उत्पादकावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीश बापट (२७-११-२०१७) :(१)  दद. २२-०९/२०१६ रोिीच्या लोकमत वतृ्तपत्रात अिा 
आियाची बाब प्रशसध्द झाली होती. परींत ूअन्न व औषि प्रिासनास याबाबत कुठलीही लेखी/ 
तोंडी तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(२) सदर बातमीच्या अनुषींगान े प्रिासनाने दद. २२/०९/२०१६ रोिी मे. गणेि दिु डअेरी, 
अमरावती या ववके्रत्याकड े चौकिी करून त्यान े सादर केलेल्या बबलावरून सदर मनभरी 
धचवड्याचे उत्पादक म.े ओमिी नमकीन प्रा.शल., दाभा, ता.नाींदगाव खाींडशे्वर, जि.अमरावती या 
पेढीची दद. २२/०९/२०१६ रोिी तपासणी  करण्यात आली. तपासणी अींती सदर पेढीत उत्पाददत 
केले िाणारे १) मनभरी नमकीन नतखाशमठा, २) मनभरी नमकीन व्हाई् साबुदाणा या दोन 
अन्न पदाथांचे नमुने ववश्लेषणासाठी घेण्यात आले. ववश्लेषणाअींती सदर नमुन े प्रमातणत 
घोवषत झाले आहेत. तथावप म.े ओमिी नमकीन प्रा.शल. या पेढीच्या तपासणीदरम्यान 
आढळून आलेल्या त्रु्ीींच्या अनुषींगे पेढीववरूध्द न्यायननणगय ख्ला क्र. २९/२०१६ 
दद.०७/११/२०१६ रोिी दाखल करण्यात आला आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईसह राज्यात होणाऱ्या ध्वनी प्रदषूणावर प्रनतबांध घालण्याबाबत 
  

(१५)  ७११९८ (१६-१२-२०१६).   श्री.योरे्श सार्र (चारिोप) :    सन्माननीय पयागवरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई िहरातील सण - उत्सवादरम्यानची आवािाची मयागदा मोिण्यासाठी मा.न्यायालयान े
१८४३ डशेसबल मी्सग उपलब्ि करण्याच े ननदिि खींडपीठान े या पूवी राज्य िासनाला ददले 
असल्याचे ददनाींक १३ऑगस््,२०१६ रोिी वा त्यासमुारास ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, यावेळी िाींतता के्षत्रात हॉनगचा वापर तसेच फत्ाके वािण्यास बींदी असलीच 
पादहिे, ध्वनी प्रदषुण ववषयक ननयमावलीचे उल्लींघन होत असल्याची तक्रार आल्यास ती 
तातडीने महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळ आतण जिल्हाधिकाऱ्याकड े पाठववण्याच े ननदिि ही 
खींडपीठान ेिासनाला ददले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईसह राज्यात बाींिकाम आवािाला व मुींबईत मोठ्या प्रमाणात होणारे ध्वनी 
प्रदषुणावर प्रनतबींि घालण्यासाठी िासनाने कोणती उपायोिना केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. रामदास िदम (१८-११-२०१७) :(१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) अ) कें द्र िासनामाफतग त ननगगशमत ध्वनी प्रदषूण (ननयींत्रण व ननयमन) ननयम,  २००० ची 
प्रभावीपणे अींमलबिावणी करण्यासाठी प्राधिकरणाची म्हणून  िहरामध्ये पोशलस उप आयुक्त  
व इतर दठकाणी जिल्हा पोलीस अधिक्षक याींची एक सदस्य प्राधिकरण म्हणून पयागवरण 
ववभागाच्या ददनाींक २८ िुल,ै२०१५ रोिीच्या िासन ननणगयानुसार ननयुक्ती करण्यात आली 
आहे.  
     ब) उदयोगाींमिून ननमागण होणाऱ्या ध्वनी प्रदषूणाबाबत महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण 
मींडळाकडून कायगवाही करण्यात येते. 
     क) पयागवरण ववभागादवारे राज्यातील वाहनाींमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या हॉन्सग, सायरन्स 
आतण/ककीं वा मल््ी्ोन हॉन्सग यासाठीची मानके व त्याींचा वापराबाबत ददनाींक ३१ िुल,ै२०१४ व 
ददनाींक १७ म,े२०१७ रोिी अधिसचूना  ननगगशमत केलेली  आहे. 
     ड) नगर ववकास ववभागामाफतग त, इलेव्हे्ेड रस्ते, उड्डान पुल व इलेव्हे्ेड रेल्वे 
कॉररडोअस या प्रकल्पा सींदभागत ध्वनीप्रदषूण कमी करण्यासाठी ददनाींक २६/१०/२०१५ रोिी 
मागगदिगक तत्व िारी करण्यात आलेली आहे. 
     इ) राज्यभर सािरे करण्यात येणाऱ्या ववववि सण/उत्सवाींदरम्यान महाराषर प्रदषूण 
ननयींत्रण मींडळ व पयागवरण ववभागाच्या सींयुक्त ववदयमानान ेिनिागतृीच ेकायगक्रम आयोजित 
केले िातात. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे ववभार्ाअांतर्गत अन्न व भेसळ प्रनतबांधि िायदयाखाली  
न्यायालयात प्रलांबबत असलेली प्रिरणे 

(१६)  ७१४९७ (१६-१२-२०१६).   श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.र्णपत र्ायिवाड 
(िल्याण पूवग) :   सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) ठाण े ववभागाअींतगगत एफत.डी.ए.च्या पाच जिल््यातील माहे ऑगस््, २०१६ अखेरपयतं 
अन्न व भसेळ प्रनतबींिक कायदयाखाली १ हिार १५१ ख्ले न्यायालयात प्रलींबबत असून 
अन्न व सुरक्षा मानके कायदयाखाली ४७२ ख्ले दाखल असताना सदर ख्ल्याींचा ननकाल 
लागल्यानींतर गुन्हा शसध्दतेनींतर शिके्षचे प्रमाण केवळ ४ त े ५ ्क्केच असल्यान े भसेळ 
करणाऱ्या दोषीींवर कोणतीच कारवाई होत नसल्याच ेददनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्या 
सुमारास ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीश बापट (२७-११-२०१७) :(१) अन्न व औषि प्रिासनाच्या ठाण ेववभागाींतगगत येणाऱ् या 
पाच जिल््याींतील ववववि न्यायालयात अन्न भेसळ प्रनतबींिक कायदा १९५४ अींतगगत एकूण 
१०८८ तर अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा, २००६ अींतगगत  एकूण ४९०  एवढे  ख्ले प्रलींबबत 
आहेत. 
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     ऑगस््, २०११ त े ऑक््ोबर, २०१६ या कालाविीत सदर दोन्ही कायदयान्वये 
न्यायालयात दाखल झालेल्या  ख्ल्याींपैकी २४६ ख्ले ननकाली ननघाले आहेत. त्यापैकी ०३ 
आरोपीींना शिक्षा ठोठावण्यात आली असून २४३ िणाींची ननदोष मुक्तता करण्यात आली आहे. 
(२) शिके्षचे प्रमाण वाढववण्यासाठी न्यायालयात दाखल होणा-या ख्ल्याींमध्ये िासनाची बाि ू
भक्कमपणे माींडण्यासाठी  अन्न व औषि प्रिासनासाठी स्वींतत्र लीगल सेल स्थापन करण्यास 
िासनान ेमान्यता ददली आहे. त्यामुळे प्रिासनातील अधिका-याींना ख्ल्याींमध्ये िासनाची बाि ू
माींडताना मदत होऊन शिके्षचे प्रमाण वाढण्यास मदत होईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील र्ोरर्रीब रुगणाांसाठी औषधाांच्या किां मती िमी िरून  
रास्त दरात औषध ेउपलब्ध िरून देण्याचा प्रस्ताव 

  

(१७)  ७३६४९ (१०-०१-२०१७).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय अन्न व औषध 
प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील गोरगरीब रुग्णाींसाठी औषिाींच्या ककीं मती कमी करून रास्त दरात औषिे 
उपलब्ि करून देण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या ववचारािीन आहे, हे खरे आहे काय  
(२) असल्यास, सदरहू प्रस्तावाच ेथोडक्यात स्वरूप काय आहे; 
(३) असल्यास, सदरहू प्रस्तावाची अींमलबिावणी ककती कालाविीत होणे अपेक्षक्षत आहे; 
(४) नसल्यास, सदर प्रकरणी िासनाची भूशमका काय आहे? 
  
श्री. धर्रीश बापट (१४-११-२०१७) :(१) असा प्रस्ताव अन्न व औषि प्रिासनाच्या ववचारािीन 
नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्य शासनाने शाळा प्रर्त िरण्यासाठी प्रर्त शैक्षणणि महाराष्ट्र योिना सुरु िेल्याबाबत 

  

(१८)  ७७८८० (२०-०४-२०१७).   डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांर्ले), श्री.प्रदीप नाईि 
(किनवट), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेर्ाव), श्री.शामराव ऊर्ग  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.राणािर्िीतशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.रािशे टोपे (घनसावांर्ी) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासनाने िाळा प्रगत करण्यासाठी प्रगत िैक्षतणक महाराषर योिना सुरु केली असून 
यात केवळ १५ हिार िाळा  प्रगत झाल्या  असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६  मध्ये वा त्या 
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दरम्यान ननदिगनास आले असल्याने उक्त  योिना राज्यातील सवग माध्यशमक  व खािगी 
िाळाींनाही लागू करण्याचा ननणगय  माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान  घेतला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रगत िैक्षतणक महाराषर कायगक्रमाच्या नावाखाली िाळाींना भे्ी देऊन चुका 
दाखववण्यासाठी बैठकाींच्या नावाखालील उशिरापयतं शिक्षकाींना िाळाींमध्ये थाींबवनू त्याींना 
मानशसक त्रास देण्यात येत असल्याबाबत शिक्षण ववभागातील अधिकाऱ्याींच्या ववरोिात माहे 
िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान िासनाकड ेतक्रारी करण्यात आलेल्या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसेच िाळा प्रगत करण्याच े उद्धीष् फतसल्यान े राज्यातील ननम्म्या म्हणि े ३३ हिार 
िाळा प्रगत करण्यासाठी “प्रगत िैक्षतणक महाराषर” ऐविी आता “िलद प्रगत िैक्षतणक 
महाराषर” हा कायगक्रम िालेय शिक्षण ववभागाने प्रस्तावीत केला आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कायगक्रमाच्या प्रभावी अींमलबिावणीबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(१८-११-२०१७) :(१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) िासन ननणगय ददनाींक ०९ िानेवारी, २०१७ नुसार िलद प्रगत िैक्षतणक महाराषर या 
कायगक्रमाचे ननयोिन करण्यात आले असून, यामध्ये राज्यातील प्रत्येक िाळा, वगग डडजि्ल 
करणे, १००% शिक्षकाींना तींत्र स्नेही (Tech Savvy) करणे, सींकल्पनाींवर ई-सादहत्य तयार 
करणे, वगागतील मुलाींच े सींकल्पना ननहाय सींपादणूकीच्या ववश्लेषणासाठी मादहती तींत्रज्ञानाचा 
उपयोग करणे, गुणवत्ता वाढववणे, सवग पयगवेक्षकीय यींत्रणेला नतेतृ्व प्रशिक्षण देण्याबाबत, 
िाळाबा्य मुलाींना िोिून गुणवत्ता वाढवून िाळेत द्कववणे, स्थलाींतरीत मुलाींच े सरळ 
प्रणालीमध्ये १००% नोंद करणे, िाळा शसध्दी या पो ग्लवर स्वमूल्यमापन करणे, इत्यादी 
के्षत्रात काम करण्याच ेननयोिन करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वाशशम जिल्हयातील स्वच्छ भारत अशभयानाांतर्गत र्ोटो अपलोडीांर् िरण्याबाबत 
  

(१९)  ८२६९३ (२०-०४-२०१७).   श्री.अशमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाशिम जिल्हयात कें द्र िासनाच्या स्वच्छ भारत अशभयाना अींतगगत ३७ हिार ७५७ फतो्ो 
अपलोड करण्याच ेउद्दीष् देण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागररकाींना स्वच्छ पयागवरण व चाींगले आरोग्य शमळावे या करीता स्वच्छतेची 
आतण िौचालयाींची सुवविा उपलब्ि ्करुन देण्याच े ध्येय गाठण्यासाठी कें द्र िासनान े स्वच्छ 
भारत अशभयान सींपूणग देिामध्ये राबववण्याची घोषणा केली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, जिल्हा पररषदेच्यावतीने ननयोिन करण्यात आले होते तरी सुध्दा सींबधिताींकडून 
अपेक्षक्षत प्रनतसाद शमळाला नाही असे ननदिगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त जिल्हयातील वाशिम-६०, मालेगाींव-३१, ररसोड-२५१, मींगरुळवपर-१२६, 
मानोरा-४५, कारींिा-२७ एकूण ५४ फतो्ो अपलोड करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे व याबाबत 
िासनाची स्पष् भूशमका काय आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२८-११-२०१७) :(१) वाशिम जिल्हयासाठी माचग २०१७ पयगत ७१९३८ 
फतो्ो अपलोड करण्याचे उद्दीष् देण्यात आले होते. 
(२) होय. 
(३) व (४) वाशिम जिल्हयात आतापयगत कारींिा-१५६०४, मानोरा-१०३८५, वाशिम-५९८९, 
मालेगाींव-५१८६, ररसोड-४९५९, मींगरूळवपर-४७३९, याप्रमाणे एकूण ४६८६२ फतो्ो अपलोड 
करण्यात आलेले आहेत. 
(५) फतो्ो अपलोडसाठी मोबाईल ॲप मध्ये ताींबत्रक अडचणी येत असल्यामळेु फतो्ो अपलोड 
करण्यास अडचण येत होती. सदयजस्थतीत वाशिम जिल्हयातील फतो्ो अपलोडचे उद्दीष् 
५५.८२% पुणग झाले आहे. 
     वाशिम जिल्हयातील सन २०१६-१७ मध्ये ३८०२७ इतके िौचालय बाींिकाम झाले आहे. 
सन २०१७-१८ या वषागमध्ये ७१६९६ िौचालय बाींिकाम पुणग करण्याचे उद्दीष् आहे.  सन 
२०१७-१८ या वषागमध्ये िौचालय बाींिकाम व फतो्ो अपलोडचे काम सोबतच करण्याबाबत 
ननयोिन करण्यात आले असून त्याबाबत कायगवाही सुरू आहे. 

___________ 
  
दौंड (जि.पुणे) तालकु्यातील मुळा-मुठा व भीमा या नदयाांमध्ये िलपणींची वाढ झाल्याबाबत 

  

(२०)  ८२९०२ (२०-०४-२०१७).   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय पयागवरण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दौंड (जि.पुणे) तालुक्यातील काही गावाींना बारमाही पाणीपुरवठा करणारी मुळा मुठा व 
भीमा या नदयाींमध्ये   िलपणींची वाढ झाली असल्याच े माहे िानेवारी २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त नदयाींमध्ये वाढलेल्या िलपणी मुळे डासाींची उत्पत्ती होत असून रोगराई 
पसरली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुषींगान ेउक्त नदयामिील िलपणीची उत्पत्ती थाींबवण्यासाठी व िुध्दीकरणाकररता कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रामदास िदम (१८-११-२०१७) :(१) पुणे, वपींपरी-धचींचवड व नदीकाठावरील महानगरपाशलका, 
नगरपाशलका, गावे या के्षत्रातील घरगुती साींडपाणी नदीपात्रात शमसळत असल्यान ेिलपणीची 
वाढ झालेली आहे ही  वस्तुजस्थती आहे. 
(२) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा पररषद पुणे याींच्या ददनाींक १६ माचग,२०१७ रोिीच्या 
पत्रानुसार कोणत्याही आिाराच्या साथीचा उदे्रक झाला नसल्याचे कळववलेले आहे. 
(३) (i) महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकडून  दरमहा नदीच्या पाण्याचे पथृ:करण करण्यात 
येते. 
     (ii) राषरीय नदी कृती योिनेंतगगत पुणे िहरातील मुळा-मुठा नदी सींबिगनाच्या अनुषींगान े
साींडपाणी सींकलन व प्रकक्रया यासाठी कें द्र िासनामाफतग त रु.९९०.२६ को्ी एवढया खचागचा 
प्रस्ताव मींिूर झालेला आहे. 
     (iii) महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने उदयोगाींना ववनाप्रकक्रया साींडपाण्याचा ववसगग 
करण्याबाबत बींदी घातलेली असनू उदयोगातून ननशमगत होणाऱ्या साींडपाण्यावर प्रकक्रया करुन 
प्रकक्रयाकृत साींडपाणी बाहेर सोडण्याचे ननदेि ददलेले आहेत. 
     (iv) राज्यातील महानगरपाशलका व नगरपाशलका याींना साींडपाणी व नागरी घनकचरा 
व्यवस्थापनाबाबत सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 
     (v) राज्यात ददनाींक १२ ऑगस््,२०१६ रोिीच्या िासन ननणगयान्वये नमाशम चींद्रभागा 
प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मराठी धचत्रपट राज्य सरिारच्या अनुदानपासून वांधचत असल्याबाबत 
  

(२१)  ८४९२३ (२१-०८-२०१७).   अॅड.र्ौतम चाबुिस्वार (वपांपरी), श्री.वविय िाळे 
(शशवािीनर्र), श्री.सुरेश र्ोरे (खडे आळांदी) :    सन्माननीय साांस् िृनति िायग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य िासनाच्या साींस्कृनतक कायग ववभागामाफतग त सन  १९७५ पासनू दििदार मराठी 
धचत्रप्ाींना प्रोत्साहन शमळण्याकररता अनुदान देण्यात आले असूनही  राषरीय पुरस्कार 
शमळणाऱ्या मराठी धचत्रप् सषृ्ीतील ५४ धचत्रप्ाींचे ननमागत ेसन २०१३ पासून राज्य िासनाच्या 
अनुदाना पासून वींधचत असल्याच ेमाहे म,े २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास आले, हे 
खरे आहे काय, 

(२)असल्यास, सन २०१३ पासून अनुदानासाठी ननवड झालेल्या धचत्रप्ाींनाीं देय असलेली रूपये 
२३ को्ीची रक्कम प्रलींबबत असून अतखल भारतीय धचत्रप् महामींडळान े सदर अनुदानाची 
रक्कम शमळण्याकररता तसचे, अनुदान त्वरीत ववतररत करण्याकररता व ताींबत्रक प्रकक्रयेत 
होणारा ववलींब ्ाळण्याकररता अदयावत यींत्रणा स्थापन करण्याची मागणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसचे, मुींबई गोरेगाव पररसरात असलेल्या िासन मान्य दादासाहेब फताळके 
महामींडळामाफतग त दरवषी मराठी धचत्रप्ाींचे परीक्षण करून धचत्रप् ननमागत्याींना अनुदान देण्यात 
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येत असून सन २०१४ ते ददनाींक ३१ मे, २०१७ या कालाविीत एकूण ककती मराठी धचत्रप्ाींच े
परीक्षण करून त्या धचत्रप् ननमागत्याींना अनुदान मींिूर करण्यात आले व ककती ननमागत्याींना 
अनुदान देण्यात आले व ककती ननमागत्याींचे अनुदान देणे प्रलींबबत आहे, 
(४) असल्यास,  या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, चौकिी अींती 
इींग्रिी व दहींदी धचत्रप्ाींबरोबर स्पििमध्ये पात्र ठरलेल्या मराठी धचत्रप् व कलाींकाराना  आधथगक 
अनुदान देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१८-११-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) दद.१.०१.२०१४ ते दद.३१.०५.२०१७  या कालाविीत महामींडळामाफतग त एकूण २३८ धचत्रप्ाींचे 
परीक्षण “धचत्रप् परीक्षण सशमती”कडून करण्यात आले. सशमतीन ेपररक्षणाअींती १४१ धचत्रप्ाींना 
अनुदानासाठी पात्र ठरववले. अनदुानासाठी पात्र ठरलेल्या १४१ धचत्रप्ाींपैकी ११० धचत्रप्ाींना 
रू.२६,१६,६७,२०० इतके अनुदान ववतरीत करण्यात आले आहे. तर ९७ धचत्रप् अथगसहाय्यासाठी 
अपात्र ठरववले. 
     यानींतर पररक्षणाअींती पात्र असलेल्या १४  धचत्रप्ाींना ननिीच्या उपलब्ितनेुसार अनुदान 
उपलब्ि करून देण्यात येईल. उवगरीत १७ धचत्रप्ाींबाबतच्या आवश्यक कागदपत्राींची पुतगता 
सींबींधित ननमागत्याींकडून करण्यात न आल्यामुळे त्याींचे प्रस्ताव प्रलींबबत आहेत.   
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

धननवली (ता.मुरबाड, जि.ठाणे) िवळील टेक्नोक्राफ्ट व इतर िां पन्याांचे प्रदवुषत पाणी 
नदीपात्रात सोडले िात असल्याने वपिे व भािीपाला नष्ट्ट होत असल्याबाबत 

  

(२२)  ८५४११ (२१-०८-२०१७).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेर्ाव), श्री.राणािर्िीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), 
श्री.पाांडुरांर् बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी णझरवाळ (ददांडोरी), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.सुरेश 
लाड (ििगत), श्री.हसन मशु्रीर् (िार्ल), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :     सन्माननीय 
पयागवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िननवली (ता.मुरबाड, जि.ठाणे) िवळील ्ेक्नोक्राफ्् व इतर कीं पन्याींच े प्रदवुषत पाणी 
नदीपात्रात सोडले िात असल्याने िेतिमीन दिागहीन होत असून िेतक-याींची वपके व 
भािीपाला नष् होत असल्याप्रकरणी पररसरातील गावाींच्या सरपींचाींनी तहसीलदार,मुरबाड 
याींचेकड ेददनाींक २१ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास तसेच वारींवार तक्रारी केलेल्या आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनुषींगान ेिासनान े चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानुसार सींबींधितावींर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
    



वव.स. ३७७ (17) 

श्री. रामदास िदम (१८-११-२०१७) :(१) गु्रपग्रामपींचायत, देवपे याींची मे.्ेक्नोक्राफत् इींडजस्रि 
(इींडडया) शल., िाननवली याींनी रसायनयुक्त साींडपाणी सोडल्यान े नदीपात्रातील पाणी दवुषत 
झाल्याबाबतची तहशसलदार मुरबाड याींना अगे्रवषत तक्रार ग्ववकास अधिकारी, पींचायत 
सशमती, मुरबाड याींच्यामाफतग त महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळास दद. १८.०३.२०१७ रोिी प्राप्त 
झालेली होती. 
(२) सींबींधिताींवर खालीलप्रमाणे कायगवाही करण्यात आली आहे. 
• महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळामाफतग त सदर उदयोगास ददनाींक २०/०३/२०१७, २१/०३/२०१७, 
२३/०३/२०१७ व २२/०६/२०१७ रोिी स्थळभे् देण्यात आली होती व महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण 
मींडळाने प्रदान केलेल्या सींमतीपत्रातील अ्ी व ितींच्या उल्लींघनाच्या अनुषींगान े सदर 
उदयोगास ददनाींक ०३/०४/२०१७ व १९/०४/२०१७ रोिी प्रस्ताववत ननदिि देण्यात आले आतण बँक 
हमी िमा करण्यात आली. 
• तसेच ददलेल्या ननदििाच ेअनुपालन न केल्याने ददनाींक २६/०७/२०१७ रोिी उदयोगास बींदच े
आदेि देण्यात आलेले आहेत.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पतांिलीच्या आयुवेददि आवळा ज्युसमध्ये त्रुटी आढळल्या असल्याबाबत 
  

(२३)  ८५५८६ (२१-०८-२०१७).   श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय अन्न व 
औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पतींिलीच्या आयुविददक आवळा ज्यसुमध्ये प्रयोगिाळेतील चाचणीत त्रु्ी आढळल्या 
असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, लषकराच्या कॅजन््न स््ोसग डडपा ग्में्ने (सीएसडी) पतींिलीच्या सींबींधित (त्रु्ी 
आढळलेल्या) बॅचची ववक्री थाींबवनू त्रु्ी आढळलेला आवळा ज्यसु पतींिलीला परत पाठवला 
असून पतींिलीला कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात पींतिलीच्या उत्पादनाींचा मोठ्याप्रमाणावर वापर होत असताींना 
आयुविददक आवळा ज्युसमध्ये त्रु्ी आढळल्याची बाब ननदिगनास आल्यानींतर िासनान ेकोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीश बापट (१४-११-२०१७) :(१) होय. 
     ददनाींक १७/०७/२०१७ रोिी इीं्रने्वर FIRSTPOST - “Patanjali amla juice faces 
quality issue, army canteens retail platform suspends sale over FSSAI report” 
या शिषागखाली बातमी प्रशसध्द करण्यात आली असून त्यात पतींिली आयुविददक या 
उत्पादकाच्या आवळा ज्यसू या आयुविददक प्रोपाय्री मेडडशसनचा नमुना कोलकाता येथील 
अन्न चाचणी प्रयोगिाळेन े चाचणी केली असता ते FSSAI च्या मानकाप्रमाणे नसल्याच े
अहवालात ननदिगनास आले आहे. 
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     सदर प्रकरण महाराषर राज्यािी सींबधित नाही. 
(२) होय, हे अींित: खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरण महाराषर राज्यािी सींबधित नसुन सदर नमुन्याींची चाचणी महाराषर औषि 
ननयींत्रण प्रयोगिाळेने केलेली नाही. त्यामुळे त्यावर कारवाई करता येणार नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

हवेली( जि.पुणे) येथील वेंिीि िां पनीचे दवुषत साांडपाणी, रसायने,  
मैला वरदाड ेर्ावातील शेतीमध्ये सोडले िात असल्याबाबत 

  

(२४)  ८५८८५ (२१-०८-२०१७).   श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय पयागवरण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हवेली (जि.पुणे) येथील वेंकीि कीं पनीच ेरासायननक प्रकल्पातनू उत्सजिगत होणारे साींडपाणी 
वरदाड ेगावातील िेतीमध्ये सोडले िात असल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या सींदभागत गावचे िेतकरी, ग्रामस्थ वारींवार पाठपुरावा करत असताींना उक्त 
कीं पनी व्यवस्थापनाकडून कोणतीच कायगवाही होत नसल्याचे ननदिगनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनान े चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार उक्त कीं पनीवर तस ेसींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (१४-११-२०१७) :(१) नाही. 
(२) व (३) मे. व्यींक्ेिश्वरा रीसचग आतण बब्रडीींग फतामग प्रा.शल. याींचा मौिे वरदाड ेता.हवलेी, 
जिल्हा पुणे येथ ेकुकु्पालन तसचे तदसींबींिीचे सींिोिन प्रकल्प कायगरत आहे.सदर प्रकल्पाला 
महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने ददनाींक १९.५.२०१७ रोिी सींमतीपत्र ददले असून सदर 
सींमतीपत्राची वैिता ददनाींक ३१.३.२०२३ पयगन् त आहे. सदरील प्रकल्पातून औदयोधगक 
साींडपाण्याची ननशमगती होत नाही. घरगुती साींडपाण्यावरील प्रकक्रयेसाठी सेप््ीक ्ँक व सोकवप् 
सयींत्रणा उभारली आहे. प्रकल्पामिून ननघणारी पक्षाींची ववषठा ही खत म्हणून िेतक-याींना 
ववकण्यात येत.े सरपींच, ग्रामपींचायत वरदाड ेयाींनी सदर प्रकल्प १९८१ पासून ते आितागायत 
सुरु असून या कीं पनीकडून गेल्या ३७ वषागत पररसरातील नागरी व िेतक-याींना कोणत्याही 
प्रकारचा त्रास होत नसल्याबाबत ददनाींक २५.७.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये कळववले आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  
  

___________ 
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यशवांतराव चव्हाण मुक्त ववदयापीठाच्या बीएस्सी ऑटोमोबाईलच्या शाखेच्या 
प्रथम वषागच्या पररके्षमध्ये अभ्यासक्रमाबाहेरील प्रश्न ददल्याबाबत 

  

(२५)  ८५८९७ (२१-०८-२०१७).   श्री.मांर्लप्रभात लोढा (मलबार दहल) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यिवींतराव चव्हाण मुक्त ववदयापीठाच्या बीएस्सी ऑ्ोमोबाईल िाखेच्या घेण्यात आलेल्या 
प्रथम वषागच्या पररके्षमध्ये चार ववषयाच्या पेपरमध्ये अ्यासक्रमाबाहेरील प्रश्न ददल्याच ेददनाींक 
२८ म,े२०१७  रोिी वा त्या सुमारास ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान े चौकिी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले, व त्यानुसार िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-११-२०१७) :(१) होय, अींित: खरे आहे. 
     मुक्त ववदयापीठाच्या बीएस्सी ऑ्ोमोबाईल िाखेच्या म,े २०१७ मध्ये झालेल्या प्रथम 
वषागच्या बीएस्सी ऑ्ोमो्ीव ्ेजक्नक िाखेच्या मे, २०१७ च्या परीके्षत फतक्त BAM १०२ 
(Engineering Mechanics) या एकाच ववषयाच्या पेपरमध्ये प्रश्न क्र. ३ मिील उपप्रश्न a 
व d हेच दोन उपप्रश्न अ्यासक्रमाबाहेरील आहेत. 
(२) होय. 
     प्राप्त चौकिी अहवालानुसार BAM १०२  (Engineering Mechanics) या ववषयाच्या 
पेपरमिील प्रश्न क्र. ३ मिील उपप्रश्न a व d हे दोन उपप्रश्न प्रत्येकी ५ गुणाींचे असून 
सींबींधित ववदयार्थयांना त्याच ेगुण देण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे सींबींधित प्रश्नपबत्रका तयार 
करणाऱ्या ववषयतज्ज्ञावर ववदयापीठ परीक्षा मींडळामाफतग त कायगवाही करण्यात येणार आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र िीवन प्राधधिरणाच्या िमगचाऱ्याच ेवेतन व ननवॄत्ती  
वेतनाचे दानयत्व राज्य शासनाने जस्विारण्याबाबत 

  

(२६)  ८६४३५ (२१-०८-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांर्णघाट), 
अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूवग), श्रीमती मननषा 
चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.रािाभाऊ (परार्) वािे (शसन्नर) :  
सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर िीवन प्राधिकरणाच्या कमगचाऱ्याच े वेतन व ननवॄत्ती वेतनाचे दानयत्व राज्य 
िासनाने जस्वकारावे अिी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे िनू, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड ेननवेदनादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, महाराषर िीवन प्राधिकरणाचा खचग त्याींना शमळणाऱ्या १७.५ ्क्के इग. ्ी. पी. 
मिून भागववण्यात येत होता, तथावप, पाणी पुरवठा व्यवस्थापन व ननयोिन व कायागन्वय 
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स्थाननक सींस्थाींकड ेहस्ताींतरीत करण्यात आल्याने महाराषर िीवन प्राधिकरणाच्या उत्पन्नाच े
स्त्रोत अनतिय कमी झाले असल्याने आस्थापनाचा खचग भागववणे कदठण होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार महाराषर िीवन प्राधिकरणाच्या कमगचाऱ्याच े वेतन व ननवॄत्ती वेतन िासनामाफतग त 
देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आह, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१६-११-२०१७) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) मींत्री मींडळान े घेतलेल्या ननणगयाच्या अनुषींगाने िासन ननणगय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
ववभाग ददनाींक २३.३.२०१७ अन्वये ददनाींक २३.३.२०१७ पासून  महाराषर िीवन प्राधिकरणातील 
अधिकारी/कमगचारी याींच्या ननयशमत वेतन व भत्त्याींचे, तसेच सेवाननवतृ्त अधिकारी/कमगचा-
याींच्या ननवतृ्तीवेतनाचे दानयत्व राज्य िासनान ेस्वीकारले आहे.    
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शाळेत भाषा, िला आणण शारीररि शशक्षण या ववषयाांच्या  
अभ्यासात िपात िरण्याचा शासनाने घेतलेला ननणगय 

  

(२७)  ८६७७३ (२३-०८-२०१७).   श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार 
(दहांर्णघाट), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत 
साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील िाळेत भाषा, कला आतण िारीररक शिक्षण या ववषयाींच्या अ्यासात कपात 
करण्याचा ननणगय शिक्षण ववभागाकडून घेण्यात आला असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदिगनास आले हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शिक्षण ववभागाच्या या ननणगयाववरोिात शिक्षण के्षत्रातून नारािी व्यक्त होत 
असल्यान ेिासनान ेया ननणगयाचा फेतरववचार केला आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ववषयाींच्या अ्यासामध्ये कपात केल्यास िालेय ववदयार्थयांच्या सवांधगक 
ववकासाच्या दृष्ीन ेिासनान ेकोणत्या उपाययोिना केल्या आहेत वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२३-११-२०१७) :(१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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मौि ेशलांर्नूर व नेसरी (ता.र्डदहांगलि, जि.िोल्हापूर) येथील राष्ट्रीय पेयिल  
योिनेसाठी ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२८)  ८७०३८ (२१-०८-२०१७).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदर्ड) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौि े शलींगनूर व नेसरी (ता.गडदहींग्लि, जि.कोल्हापूर) येथील राषरीय पेयिल योिनेच्या 
नळपाणी पुरवठा योिनसेाठी ननिी उपलब्ि करुन योिनचेे काम करण्याची मागणी मुख्य 
कायगकारी अधिकारी, जिल्हा पररषद, कोल्हापूर याींचेकड े स्थाननक लोकप्रनतननिी चींदगड व 
नागरीकाींनी माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानुसार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०९-११-२०१७) :(१) होय. 
(२) मौिे शलींगनूर व नसेरी ता. गडदहींग्लि येथील राषरीय ग्रामीण पेयिल योिनेच्या नळ 
पाणी पुरवठा योिनसेाठी रु.४७,२८,२४२/- इतक्या देय रकमेपैकी एकूण रु. ३०,२३,५८३/- इतका 
ननिी ववतरीत करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूरातील अनेि िें द्रावर ववदयार्थयाांना चिुीची उत्तरपबत्रिा देण्यात आल्याबाबत 
  

(२९)  ८७४०४ (२१-०८-२०१७).   श्री.हसन मुश्रीर् (िार्ल) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) कोल्हापूर मध्ये  ववदयापीठ अनुदान आयोगातफति  (यिुीसी) अधिव्याख्याता पदावर ननयुक्त 
होण्यासाठी “से्” पररक्षा ददनाींक १६ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास घेण्यात आली  
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोल्हापूर मिील अनेक कें द्रावर ववदयार्थयांना चकुीची उत्तरपबत्रका देण्यात 
आली होती हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-११-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींित: खरे आहे. 
(३) सदर परीक्षा साववत्रीबाई फुतले पुणे ववदयापीठाच्या से् परीक्षा ववभागामाफतग त घेण्यात येत,े 
त्यामुळे सदर प्रकरणी साववत्रीबाई फुतले पुणे ववदयापीठाकडून चौकिी करण्यात आली आहे. 
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त्यामध्ये कोल्हापूर येथील काही परीक्षा कें द्रावर ककरकोळ प्रमाणात ओ.एम.आर. िी्च ेवा्प 
करताना सींबींधित वगागवरील पयगवके्षकाींकडून मॅथेमॅद्कल सायन्सच्या ववदयार्थयांना मथॅेमॅद्कल 
सायन्सऐविी इतर ववषयाची ओ.एम.आर. िी्  निरचूकीन ेवा्प केली गेली. परींत ुसदर चूक 
लक्षात आल्यानींतर तात्काळ त्यात बदल करून मथॅेमॅद्कल सायन्सच्या ववदयार्थयांना 
मॅथेमॅद्कल सायन्सची ओ.एम.आर.िी् देण्यात आली तसेच ज्या ववदयार्थयाचंी ओ.एम.आर. 
िी् बदलून देण्यात आली त्याींचे िैक्षतणक नुकसान होऊ नये म्हणून खबरदारीचा उपाय 
म्हणून त्या सींबींधित ववदयार्थयाचं्या ओ.एम.आर.िी् काळिीपूवगक तपासण्यात आल्या व 
त्याप्रमाण ेसवग ववदयार्थयांचा ननकाल १० ऑगस््, २०१७ रोिी ववदयापीठाच्या से् ववभागाच्या 
सींकेतस्थळावर प्रशसध्द करण्यात आला. दद. १६ एवप्रल, २०१७ रोिी आयोजित केलेल्या ३३ 
व्या से् परीके्षचा ननकाल िादहर केल्यानींतर कोल्हापूर कें द्रावरील एकाही ववदयार्थयांची या 
सींदभागत लेखी तक्रार आितागायत प्राप्त झालेली नसल्याचे ववदयापीठान ेकळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील माध्यशमि ववदयालयातील शारररीि शशक्षण व धचत्रिला या  
ववषयाांचे तास िमी िरण्यात आल्याबाबत 

  

(३०)  ८७४४१ (२३-०८-२०१७).   डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांर्ले), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), 
श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानर्री), श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.सुरेश 
हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील िैक्षतणक वषग  सन २०१७-१८ पासुन ववषयवार ताशसका ववभागणीत कला, कक्रडा 
व कायागनुभव शिक्षकाींचा २५ ते ५० ्क्के कायगभार कमी करण्याच ेआदेि  माहे एवप्रल, २०१७ 
मध्ये वा त्या  दरम्यान  ननगगशमत करण्यात आला असून उक्त आदेिानसुार माध्यशमक 
ववदयालयातील िारररीक शिक्षण व धचत्रकला या ववषयाींचे तास कमी करण्यात आले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त आदेिानसुार इयत्ता ५ ते १० पयतंच्या वगागचे िारीरीक शिक्षण व 
धचत्रकला ववषयाच्या तासीका कमी करण्यात आल्यान ेअनेक शिक्षक अनतररक्त ठरले असनू 
सदर शिक्षकाींना प्राथशमक व माध्यशमक िाळेमध्ये तात्पुरत्या ११ मदहन्याींच्या करारावर 
ननयुक्या देणेबाबत िासन ववचारिीन आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कला कक्रडा शिक्षकाींना प्राथशमक व माध्यशमक िाळेमध्ये तात्पुरत्या ११ 
मदहन्याच्या करारात िालेय स्तरावरील ववषयननहाय तास ननश्चीत करण्याबाबत तसेच इयत्ता 
१ ली त े८ वी कररता ववषयवार ताशसका ववभागणी लागु करणेबाबतचे आयुक्त (शिक्षण) याींच े
दद. २८ मे २०१७ रोिी ननगगशमत केलेले पररपत्रक रद्द करण्यात येऊन ददलाींक २९ एवप्रल, २०१७ 
रोिी िासन ननणगयाप्रमाणे पवुगवतप्रमाणे कायगवाही करण्याची मागणी लोकप्रनतननिीींनी 
मा.िालेय शिक्षण मींत्रीयाींचकेड ेमाहे म,े २०१७ मध्ये तर सींचालक ववदया प्राधिकरण पुणे तथा 
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राज्यातील शिक्षकाींच्या ववववि सींघ्नाींनी माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे, 
हे ही खरे काय, 
(४) तसचे, उक्त आदेिाच्या  ननषेिाथग हातकणींगले (जि.कोल्हापूर) तालुका िारररीक सींघ, 
तसेच कला व सींगीत अध्यापक सींघ, इचलकरींिी याींच्या वतीने प्राींत कायागलयास तसेच नायब 
तहशसलदार याींना लेखी ननवेदन देण्यात आले तर कमी केलेल्या ताशसका पुवगवत करण्यात 
याव्यात याबाबत सोलापूर जिल्हा िारीररक शिक्षण, कला ववषय बचाव व कृती सशमती 
सोलापूर याींनी  माहे, िून २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान मा.िालेय शिक्षण मींत्री याींना ननवेदन 
ददले आहे हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त ताशसका पुवगवतकरणे बाबत िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२३-११-२०१७) :(१) कायगभार कमी करण्यात आलेला नसून, ताशसका कमी 
करण्यात आलेल्या आहेत. 
(२) नाही. 
(३) व (४) होय. 
(५) कला व िारररीक शिक्षण या ववषयाींच्या ताशसकाींमध्ये अींित: बदल करुन सुिाररत 
पररपत्रक काढण्यात आले आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

साांर्ली जिल्हयातील नळपाणीपुरवठा योिनातील िमगचा-याांचे वेतन थिीत असल्याबाबत 
  

(३१)  ८८७२४ (२१-०८-२०१७).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  साींगली जिल््यातील कुीं डल, नाींदे्र-वसगड,े वाघोली, कासेगाव, िुनेखेड-नवेखेड, तुींग-बागणी 
या ६ प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योिनाींतील ५५ कमगचा-याींना गत ५ मदहन्याींपासून वेतन व 
पेंिन न शमळाल्यान ेददनाींक १५ मे,२०१७ रोिी वा त्या समुारास जिल्हा पररषदेसमोर बेमुदत 
िरणे आींदोलन सुरु केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कमगचा-याींना वेतन व पेंिन न शमळण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व उक्त 
कमगचा-याींना वेतन व पेंिन देण्यासींदभागत कोणती कायगवाही केली वा  करण्यात येत  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१६-११-२०१७) :(१)  व  (२)  साींगली जिल्हयातील कुीं डल, नाींदे्र-वसगड,े 
वाघोली, कासेगाव, िुनेखेड-नवेखडे, तुींग-बागणी या ६ प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योिनाींतील 
(५३) कमगचा-याींना वतेन व (३१) ननवतृ्ती वेतनिारकाींना पेन्िन माहे िून, २०१७ अखेर देण्यात 
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आलेले आहे. माहे िुल,ै २०१७ चे वेतन व ननवतृ्ती वेतन अदा करणे करीता तालुकास्तरावरुन 
पाणी पट्टी वसुली रक्कम प्राप्त होताच वेतन व ननवतृ्ती वेतन जिल्हा पररषदेमाफतग त अदा 
करणेत येत आहे. 
(३) पाणी पट्टीच्या दरापेक्षा योिना सींचलन करण्याचा खचग िास्त असल्याने कमगचा-याींचे वेतन 
वेळेवर अदा करता येत नाही. तथावप, पाणीपट्टी वसुली, जिल्हा पररषद जस्वय ननिी व िासन 
अनुदान यामिून प्राप्त अनुदानातून िनू, २०१७ अखेरच े वेतन व सेवाननवतृ्ती वतेन अदा 
करण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिल्हयातील वधृ्द िलावांताचे मानधनाच ेप्रस्ताव मांिूरीसाठी प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(३२)  ८९०११ (२१-०८-२०१७).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायर्ाांव), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अशमत ववलासराव 
देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय साांस् िृनति िायग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नाींदेड जिल्हयातील वधृ्द कलावींताना मानिन देण्यासाठी स्थापन केलेल्या सशमतीन ेगत 
दोन वषागपासनू बैठकच घेतली नसून त्यामुळे येथील कलावींताच े िासनाकड े पाठववलेले 
मानिनाचे १२० प्रस्ताव मींिूरीसाठी प्रलींबबत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यासींदभागत िासनाने चौकिी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुषींगान ेउक्त प्रस्तावाींना मींिूरी देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२४-११-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) नाींदेड जिल््यातील वदृ्ध कलावींताींना मानिन देण्यासाठी समाि कल्याण अधिकारी, जिल्हा 
पररषद, नाींदेड याींनी ददनाींक ३० मे, २०१७ रोिी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत एकूण 
६०८ कलावींताींपैकी १२० कलावींताींच ेप्रस्तावास मींिुरी देण्यात आली. 
सदर बैठकीत मींिूर झालेल्या १२० कलावींताींपकैी सन २०१५-२०१६ मिील ५९ कलावींत व 
२०१६-२०१७ या वषागतील २९ कलावींत अिा एकूण ८८ कलावींताींची ननवड करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील वानखेड ेस्टेडीयम येथ ेआयपीएल सामन्यादरम्यान वेजष्ट्टत  
वस्तूांवर (सीलबांद) अधधि दर आिारल्याबाबत 

  

(३३)  ८९३४४ (२१-०८-२०१७).   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेल) :   सन्माननीय अन् न व नार्री पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील वानखेड े स््ेडीयम येथील आयपीएल सामन्यादरम्यान  वेजष्त वस्तूींवर 
(सीलबींद) अधिक दर आकारल्याने वैि मापनिास्त्र ववभागाने बोडग ऑफत कीं रोल फतॉर कक्रके् 
इींडडया (बीसीसीआय) व मुींबई कक्रके्र् असोशिएिन (एमसीए) या दोन्ही यींत्रणाींना खलुासा 
करण्याची नो्ीस पाठवली असल्याचे माहे म े२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाबाबत ताकीद देवूनही सदर दठकाणी ग्राहकाींची फतसवणूक होत 
असल्याच ेननदिगनास आल्याने ववभागाने उक्त नो्ीस पाठववली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानसुार बीसीसीआय व एमसीएवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीश बापट (०९-११-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी बीसीसीआयकड े ववके्रत्यासींबींिीचा तपिील/करारनामा मागववण्यात आला 
असून याबाबतची मादहती प्रलींबीत आहे. प्रलींबीत मादहती प्राप्त करण्याकरीता व पुढील 
कायगवाहीस्तव पाठपुरावा करण्यात येत आहे. सदर कारवाई करण्यात आलेल्या आरोपीन े गुन्हा 
मान्य न केल्याने ख्ले प्रिमन/न्यायालयीन कायगवाहीसाठी प्रलींबीत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील नववी व दहावीच्या ववदयार्थयाांना प्रथम भाषा म्हणून इांग्रिी  
किां वा मराठी ननवड िरण्याचा पॅटनग राबववण्याबाबत  

  

(३४)  ८९३९६ (२३-०८-२०१७).   श्री.प्रिाश सुवे (मार्ाठाणे), श्री.तुिाराम िात े (अणुशक्ती 
नर्र), श्री.सुभाष साबणे (देर्लूर), श्री.प्रिाश र्ातपेिर (चेंबूर), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा 
माजिवडा), श्री.अननल िदम (ननर्ाड), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), 
डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात नव्या िैक्षतणक वषागत नववी व दहावीच्या मराठी माध्यमाच्या  ववदयार्थयांनी  
प्रथम भाषा म्हणून मराठी भाषा नाकारुन इींग्रिीच े प्रथम भाषा म्हणून ननवड करु िकतील 
तसेच इींग्रिी माध्यमाच्या ववदयार्थयांनाही प्रथम भाषा म्हणून इींग्रिी ककीं वा मराठी ननवडण्याच े
स्वातींत्र्य असेल अिा प्रकारचा राज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शिक्षण मींडळाचा नवा 
पॅ्नग राबववण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त नवा पॅ्नग राबववण्यात येण्याची कारणे काय आहेत तसेच हा पॅ्नग 
मायबोली मराठी भाषेच्या दृष्ीने हाननकारक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त नवा पॅ्नग मराठी भाषेच्या दृष्ीन ेहाननकारक असल्यान ेतो तातडीने रद्द 
करण्यात यावा अिी राज्यातील ववववि स्तरातून मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, यासींदभागत  िासनने  कोणती कायगवाही  केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-११-२०१७) :(१) नाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर येथील क्रीडा सांिूलाच्या िामाबाबत 
  

(३५)  ८९७४१ (२१-०८-२०१७).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूवाडी) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर येथील कक्रडा सींकुलास ववभागीय आयुक्त याींनी माहे म,े २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान भे् ददली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या भे्ीदरम्यान आयुक्ताींना कोणकोणत्या त्रु्ी आढळून आल्या आहेत, 
(३) तसेच जिल्हाधिकारी, कोल्हापरू याींनीही माहे डडसेंबर, २०१६  मध्ये येथील खळेाींची मैदान े
वापरता येतील अिा प्रकारे कायगवाही करण्याच ेआदेि ददले असतानाींही अदयापही याबाबत 
कोणतीच कायगवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यास िबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे , 
(५) तसेच प्रत्यक्षात या क्रीडा सींकुलातील खेळाींची मैदाने केव्हापयतं वापरात येऊ िकतील 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२७-११-२०१७) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे. सदर भे्ी दरम्यान पररसराची 
स्वच्छता, मुख्य प्रवेिदवार बाींिकाम करणे, सुवविाींचा अधिकाधिक वापर करणे, िु्ीींग रेंि 
सुरु करणे, पाककंगची िागा ववकशसत करणे, िलतरण व डायजव्हींग तलावाच ेकाम सुरु करणे 
इत्यादी काम ेकरण्याचे ठरववण्यात आले. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) कोल्हापूर येथील क्रीडा सींकुलात जिल्हास्तरीय, ववभागीय क्रीडा स्पिाग, कोल्हापूर 
महानगरपाशलकास्तरीय िालेय मदैानी क्रीडा स्पिाग व जिल्हास्तर बास्के्बॉल सींघ्नेमाफतग त 
क्रीडा स्पिांच े तसेच खािगी िकै्षतणक सींस्थेमाफतग त वावषगक क्रीडा महोत्सव इत्यादी स्पिाग 
सींपन्न झाल्या. क्रीडा सींकुलातील सुवविा सध्या वापरण्यास योग्य असून सध्या खेळाडूींकडून 
दैनींददन वापर सुरु आहे. 
  

___________ 
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नार्पूर (जि.नार्पूर) शहरातील अांबाझरी तलाव रसायनशमधश्रत पाण्यामुळे दवुषत झाल्याबाबत  

  

(३६)  ८९८६० (२१-०८-२०१७).   डॉ.शमशलांद मान े (नार्पूर उत्तर) :   सन्माननीय पयागवरण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर (जि.नागपूर) िहरातील अींबाझरी तलावात दहींगणा व वाडी पररसरातील 
उदयोगाींमिून ननघणारे रसायनयकु्त पाणी व पररसरातील वस्त्याींतील साींडपाणी नागनदीच्या 
प्रवाहातून आींबाझरी तलावात शमश्रीत होत असल्याने तलावातील पाणी प्रदवूषत होवून 
िैववववविता िोक्यात आली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदगिनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,याबाबत महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाच्या अधिका-याींचे अक्षम्य दलुगक्ष होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनान े चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली तसेच उक्त तलावाच्या िुध्दीकरणाबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (१४-११-२०१७) :(१) हे अींित: खरे आहे 
    माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये मा.पालकमींत्री, जि.नागपूर याींच्याकडून दहींगणा एमआयडीसीची 
वॉ्र कॅनवर तहान/ अींबाझरी तलावाच्या पींपातून येणारे पाणी दवुषत या आियाची तक्रार 
प्राप्त झाली होती. 
    तक्रारीच्या अनुषींगान ेमींडळाकडून ददनाींक ११.४.२०१७ रोिी अींबाझरी तलावाच्या पररसराची 
पाहणी करण्यात आली. पाहणी दरम्यान एमआयडीसी दहींगणा औदयोधगक वसाहतीमिील सी 
सेक््र पररसरातून उदयोगाच ेसाींडपाणी अींबाझरी  तलावामध्ये िात असल्याच ेआढळून आले 
नाही, तथावप, ददनाींक २८.६.२०१७ च्या भे्ी दरम्यान वाडी नगरपररषद व पररसर येथील 
घरगुती साींडपाणी ववनाप्रकक्रया नाल्याव्दारे नागनदीमध्ये शमसळल्याचे आढळले. ही नागनदी 
पुढे अींबाझरी तलावास शमळते. 
(२)  व (३) हे खरे नाही. 
     वाडी नगर पररषदेने घरगुती साींडपाण्यावर कोणतीही घरगुती साींडपाणी प्रकक्रया सींयींत्रणा 
बसवली नसल्यामळेु वाडी नगर पररषदेने िल (प्र व प्र नन) कायदा, १९७४ चे उल्लींघन केले 
असल्यामळेु सदर नगर पररषदेवर म. प्र. नन. मींडळाव्दारे ख्ला क्रमाींक ५६१६/२०१६ दाखल 
करण्यात आलेला आहे व सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राष्ट्र सांत तिुडोिी महाराि नार्पूर, ववदयापीठ अांतर्गत ववधी ववदयापीठाच्या वस्तीर्हृात 
प्रवेष पात्र ववदयार्थयाां व्यनतररक्त बाहेरील ववदयाथी राहत असल्याबाबत 

  

(३७)  ८९९१० (२१-०८-२०१७).   श्री.वविय रहाांर्डाले (नतरोडा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील राषरसींत तुकडोिी महाराि ववदयापीठा अींतगगत असलेल्या वविी 
ववदयापीठाच्या वस्तीगहृात प्रविे पात्र ववदयार्थयां व्यनतररक्त बाहेरील ववदयाथी राहत 
असल्याच े ददनाींक ९ म,े २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाबाबत िासनान ेकोणती  कायगवाही केली, वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-११-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     ववदयापीठाच्या ववदयार्थयांव्यनतररक्त बाहेरील ववदयाथी वसनतगहृात राहात असल्याच े
ननदिगनास आलेले नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही 

___________ 
  

मुांबई ववदयापीठाच्या पररक्षा ववभार्ात पररक्षा ननयांत्रिाच्या नावान े 
छपाई िरुन ठेवलेल्या रु्णपबत्रिा पडून असल्याबाबत 

  

(३८)  ९००१९ (२१-०८-२०१७).   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसर्ाव), श्री.योरे्श सार्र (चारिोप), 
श्री.सांदीपानराव भमुरे (पैठण), श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), श्री.िृष्ट्णा र्िब े (आरमोरी) :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात लागू करण्यात आलेल्या नवीन ववदयापीठ कायदयानसूार पररक्षा ननयींत्रकाचे पद  
पररक्षा आतण मूल्याींकन मींडळाच ेसींचालक म्हणून ओळखले िाणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  मुींबई ववदयापीठाच्या पररक्षा ववभागात पुवीच पररक्षा ननयींत्रकाच्या नावान े
छपाई करुन ठेवलेल्या लाखाींहून अधिक गुणपबत्रका पडून असल्याचे ददनाींक १८ एवप्रल, २०१७  
रोिी वा त्या सुमारास ननदिगनास आले आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पडून असलेल्या िुन्या गुणपबत्रका हया गुणपबत्रकेची दसुरी प्रत 
(डुजप्लके्) मागणा-याींना व फेतरपररक्षा (के्ी) उत्तीणग होणा-या ववदयार्थयांच्या  हाती देण्याच े
सींचालकाींनी ठरववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा  करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-११-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे अींित: खरे आहे.   
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     महाराषर सावगिननक ववदयापीठ अधिननयम, २०१६ ची अींमलबिावणी दद.१ माचग, २०१७ 
पासून सुरु झाली आहे. जव्दतीय सत्र २०१६ च्या सवग परीक्षाींच ेननकाल माचग, २०१७ पूवी िाहीर 
झालेले असल्यान े सवग गुणपबत्रका परीक्षा ननयींत्रकाींच्या नाींवान े सींबींधित महाववदयालयातून 
ववदयार्थयांना देण्यात आल्या आहेत.  ज्या ववदयार्थयांचे ननकाल दद. १ माचग, २०१७ पूवी लागले 
आहेत अिाच ववदयार्थयांची मूळ तसेच दयु्यम गुणपत्रके व उत्तीणग प्रमाणपत्र ेपरीक्षा ननयींत्रक 
या नावान ेददल्याचे व देण्यात येणार असल्याचे ववदयापीठाने कळववले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शालेय शशक्षण ववभार्ातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(३९)  ९०३१७ (२३-०८-२०१७).   श्री.वविय िाळे (शशवािीनर्र) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या िालेय शिक्षण ववभागाच्या  कारभारासाठी प्राथशमक, माध्यशमक, व उच्च 
माध्यशमक, राज्य शिक्षण मींडळ, बालभारती, ववदया प्राधिकरण, अल्पसींख्याींक व प्रौढ शिक्षण, 
महाराषर राज्य परीक्षा पररषद असे स्वतींत्र ववभाग करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववभागाींना पूणगवळे प्रमुख नसून इतर ववभागाींच्या अधिकाऱ्याींवरच अनतररक्त 
कायगभार सोपववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच प्राथशमक शिक्षण ववभागात ग् क आतण ड वगागची िवळपास ननम्मी पदे ररक्त 
आहेत हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िासनाने शिक्षण ववभागात दीघगकाळापासनू पदोन्नत्या आतण भरती प्रकक्रया न 
केल्यामुळे ररक्त असलेल्या पदाींवर अधिकाऱ्याींची ननयुक्ती करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-११-२०१७) :(१) हे खरे आहे 
(२) शिक्षण सींचालक सींवगागतील ७ पदाींपैकी ६ पदे भरलेली असून १ पद ररक्त आहे. 
(३)प्राथशमक शिक्षण  ववभागातील ग् “क”  च्या ६६ मींिूर पदाींपैकी ३९ व ग् “ड” च्या मींिूर 
१५ पदाींपैकी ५ पदे ररक्त आहेत. 
(४) व (५) ववत्त ववभागाच्या ददनाींक २.६.२०१५ च्या िासन ननणगयातील तरतुदीनसुार िेवढी 
ररक्त पदे भरणे िक्य आहे तेवढी ररक्त पदे भरण्यास िासनाने  मान्यता ददलेली आहे.  
त्यानुसार आयुक्त, शिक्षण याींच्याकडून सरळसेवा भरतीची प्रककया सुरु आहे. 

___________ 
  

राज्यात महाववदयालय वविास सशमती स्थापन िरण्याबाबत   
  

(४०)  ९०६२२ (२१-०८-२०१७).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील महाववदयाींलयाच े िोरणात्मक ननणगय, महत्वाच्या प्रकरणाींवरील कायगवाही 
करण्यासाठी प्रत्येक महाववदयालयात पूवीच्या स्थाननक सशमतीऐविी (ववकास सशमती) स्थावपत 
करण्याची नव्या ववदयापीठ कायदयानुसार तरतूद करण्यात आल्याचे ददनाक २५ एवप्रल,२०१७ 
रोिी वा त्या सुमारास ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या महाववदयालयाींच े कामकाि सुरळीत चालण्याकररता वरील सशमतीची 
स्थापना करण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-११-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) उच्च शिक्षण सींचालनालयान ेदद. २ माचग, २०१७ च्या पत्रान्वये सवग सींबींधिताींना महाराषर 
सावगिननक ववदयापीठ अधिननयम, २०१६ च्या कलम ९७ मिील तरतुदीनुसार महाववदयालय 
ववकास सशमती स्थापन करण्याच्या सूचना ददल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

आळांदी येथील (जि.पुणे) इांद्रायणी नदीत मलैाशमश्रीत तसचे रसायनशमश्रीत  
पाणी सोडण्यात येत असल्याबाबत 

  

(४१)  ९१११८ (२१-०८-२०१७).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :    सन्माननीय 
पयागवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आळींदी (जि.पुणे) येथील इींद्रायणी नदीत मैलाशमश्रीत तसेच रसायनशमश्रीत पाणी थे् 
सोडण्यात येत असल्यामळेु यींदाही वारक-याींना प्रदवूषत पाण्याच्या समस्येला सामोरे िावे 
लागणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार उक्त दठकाणच्या इींद्रायणी नदीच े प्रदषूण दरू करण्याकररता कोणत्या वविेष 
उपाययोिना आखल्या आहेत व या कामाची सदयःजस्थती काय आहे, 
(३) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. रामदास िदम (१८-११-२०१७) :(१) हे खरे नाही. तथावप, इींद्रायणी नदीमध्ये घरगुती 
साींडपाण्याचा ववसगग होत असल्यामुळे बी.ओ.डी. चे प्रमाण काही अींिी वाढल्याच े महाराषर 
प्रदषूण ननयींत्रण मींडळामाफतग त केलेल्या पथृ:करण अहवालात ददसून येते. 
(२) इींद्रायणी नदीचे प्रदषूण दरू करण्याकररता खालीलप्रमाणे उपाययोिना केल्या िात आहेत :- 
• कें द्र िासनाच्या JnNURM योिनेतींगगत पुणे महानगरपाशलकेस भामा-आसखेड उध्दभवावरुन 
पाणी पुरवठा योिना मींिूर करण्यात आली असून याच योिनेत कुरळी येथून आळींदी 
नगरपररषदेस पाणी पुरवठा करण्यासींदभागत तत्वत: मींिूरी देण्यात आली आहे. 
• आळींदी नतथगके्षत्र ववकास आराखडा तयार केला असून त्यामध्ये भुयार ग्ारी योिना तसेच 
घरगुती साींडपाणी प्रकक्रया यींत्रणा उभारणे इ. कामाींसाठी ननिी मींिूर करण्यात आला आहे.  
सदयजस्थतीत आळींदी नगरपररषदेकडून भुयार ग्ार योिनेचे काम सुरु करण्यात आले आहे. 
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• महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकडून िल प्रदषूण (प्रनतबींि आतण ननयींत्रण) कायदा, १९७४ 
अींतगगत देहू येथील लषकरी छावणीला कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आली आहे. तसेच 
वपींपरी धचींचवड महानगरपाशलका, लोणावळा, तळेगाींव, दाभाड,े आळींदी नगरपररषद याींच्यावर 
न्यायालयात ख्ले दाखल केलेले असून सदर प्रकरणे न्यायप्रववषठ आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्य मांडळ व ववभार्ीय मांडळावर अशासिीय सदस्याांची ननयुक्ती िरण्याबाबत 
  

(४२)  ९१७६४ (२३-०८-२०१७).   श्री.वविय िाळे (शशवािीनर्र) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य व उच्च शिक्षण मींडळ अींतगगत सवग ववभागीय मींडळाींवर अिासकीय 
सदस्याींची ननयुक्ती करण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास राज्यातील ९ ववभागीय मींडळाींवर मुख्याध्यापक, प्राचायग, माध्यशमक शिक्षक, 
उच्च माध्यशमक शिक्षक, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक महाववदयालयातील व्यवस्थापनाचा 
प्रनतननिी व शिक्षण तज्ञ इ. सदस्याींची पदे भरली िातात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील ९ ववभागीय मींडळाअींतगगत असलेल्या एकूण १४४ अिासकीय 
सदस्याींपैकी एकाही सदस्याची ननयुक्ती करण्यात आली नसल्याचे ननदिगनास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, महाराषर राज्य व उच्च शिक्षण मींडळातील सवग ववभागाींवर अिासकीय 
सदस्याींची ननयुक्ती करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच 
राज्यमींडळावरील सदस्याींची सींवगगननहाय ररक्त पदे भरण्यात आली आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-११-२०१७) :(१), (२) व (३) हे खरे आहे 
(४) राज्यमींडळ व ववभागीय मींडळावर अिासकीय सदस्याींची २०१४ मध्ये केलेली ननयुक्ती 
दद.०५.०३.२०१५ च्या रािपत्रान्वये रद्द करण्यात आलेली आहे. तथावप, ननयुक्ती रद्द करण्याच्या 
आदेिाववरुध्द मा.मुींबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. नवीन अिासकीय 
सदस्याींची ननयुक्ती करण्याचा प्रस्ताव ववचारािीन आहे 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िळांब (ता.िळांब, जि.यवतमाळ) येथे क्रीडा सांिुलासाठी देण्यात  
आलेला ननधी अखधचगत रादहल्याबाबत  

  

(४३)  ९२५३८ (२१-०८-२०१७).   डॉ.अशोि उईिे (राळेर्ाव) :  सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कळींब (ता.कळींब, जि.यवतमाळ) येथे सन २०१२-१३ मध्ये क्रीडा सींकुलाच्या 
बाींिकामाकररता िासना कडुन ननिी प्राप्त झाला असल्याचे ददनाींक ५ मे, २०१७ रोिी वा त्या 
सुमारास ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननिी प्राप्त असूनही क्रीडा सकीं लाच े बाींिकाम करण्यात आले नसल्याच े
ननदिगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनान ेचौकिी केली आहे काय, असल्यास, त्यानुसार सींबींधित 
दोषी अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२७-११-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) कळींब तालकुा क्रीडा सींकुलासाठी सन २००७-०८ मध्ये ग्रामपींचायत कळींब याींच्या 
ताब्यातील िागा प्राप्त झाली होती. त्यानुसार ग्रामपींचायत कळींब व जिल्हा क्रीडा अधिकारी 
यवतमाळ याींच्यात करारनामा करण्यात आला होता. परींतु महसलू ववभागाकडून सदरची िागा 
क्रीडा ववभागाकड े फेतरफतार करुन क्रीडा ववभागाच्या नाींवे करण्याची कायगवाही करत असताींना 
सदर िागा दह खािगी मालकीची असल्याचे ननदिगनास आले. त्यामुळे सदर िागेवरील 
बाींिकाम थाींबववण्यात आले आहे. 
      सदर बाब तालकुा क्रीडा सींकुल सशमतीच्या ददनाींक १८.०९.२०१७ रोिीच्या बैठकीमध्ये 
मा.आमदार तथा अध्यक्ष याींच्या ननदिगनात आणून सशमतीच्या ठरावानुसार तहशसलदार, कळींब 
याींचे अध्यतेखाली चौकिी सशमती गठीत केली असनू चौकिीची कायगवाही सुरु आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
रािीव र्ाांधी ववदयाथी अपघात सानुग्रह अनुदान योिनेतील ववदयार्थयाांना लाभ शमळण्याबाबत 

  

(४४)  ९२९६५ (२३-०८-२०१७).   श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िालेय ववदयार्थयांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या  अपघात सानुग्रह योिनेतील २६९ 
ववदयार्थयांना माहे माचग, २०१७ अखेर अुनदान शमळाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शिक्षण सींचालनालयान ेसन २०१६-१७ या िैक्षतणक वषागकरीता १० को्ी 
रूपयाींची मागणी  केली असता िासनाने ८ को्ी रूपये ननिी ददला हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या दोन वषागत या योिनसेाठी कमी अनुदान 
देण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िासनाने रािीव गाींिी ववदयाथी अपघात सानुग्रह अनुदान योिनेतील सवग 
ववदयार्थयांना लाभ शमळण्या बाबत  कोणती  कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१०-११-२०१७) :(१) अींित: खरे आहे. 
(२) अींित: खरे आहे. 
(३) सन २०१५-१६या वषागत या योिनेसाठी रक्कम रुपये ४,२०,०० हिारइतके अनुदान देण्यात 
आले होते. 
     सन २०१४-१५ या वषागत या योिनेसाठी रक्कम रुपये ४,२०,०० हिार इतके अनुदान 
देण्यात आले होते. 
(४) शिक्षण सींचालक(प्राथशमक), पुणे याींच्याकडून प्राप्त होणा-या, रािीव गाींिी ववदयाथी 
अपघात सानुग्रह अनुदान योिनेसाठीच्या ननिी ववतरणाच्या प्रस्तावानुसार, या योिनेतील सवग 
पात्र लाभार्थयानंा अनुदान ववतरीत करण्याबाबत िासन स्तरावरून आदेि ननगगशमत करण्यात 
येतात. 
     शिक्षण सींचालक(प्राथशमक), पुणे याींच्या प्रस्तावास अनुसरून, ववभागाच्या दद.१२.७.२०१७ 
च्या िासन ननणगयान्वये सन २०१७-१८ या आधथगक वषागत रािीव गाींिी ववदयाथी अपघात 
सानुग्रह अनुदान योिनसेाठी अथगसींकल्पीत करण्यात आलेल्या ननिीमिनू एकूण 
रू.४,६६,८८,०००/- (अक्षरी रुपये चार को्ी सहासषठ लाख अठ्ठयाऐींिी हिार फतक्त) इतका ननिी 
ववतरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

जिल्हा पररषद शाळाांना (ता.जिवती, जि.चांद्रपूर) पोषण आहार  
ठेवण्यासाठी िोठारे खरेदी िरण्याबाबत 

  

(४५)  ९३०९५ (२३-०८-२०१७).   अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिल्हा पररषद िाळाींना (ता.जिवती जि.चींद्रपूर) पोषण आहार ठेवण्याकररता कोठारे 
खरेदीकरण्यासाठी अनुदान देण्यात आले असून सदर अनुदानाची उचल करूनही कोठारे खरेदी 
करण्यात आली नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२)असल्यास, अनुदानाची रक्कम घेवूनही कोठारे खरेदी न करण्याच ेकारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय व चौकिीच्या अनुषींगाने दोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-११-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
 (२) व (३) कोठया पुरववण्यासींदभागत MSSIDC चींद्रपूर आतण औदयोधगक ववकास प्रशिक्षण 
कें द्र, जिवती, जि.चींद्रपूर याींनी नकार ददल्यान ेिाळा स्तरावर ननिी ववतरीत केला असून पात्र 
िाळाींनी सदर ननिीदवारे कोठया खरेदी केल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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र्णसिोंड (ता.पोलादपूर, जि.रायर्ड) येथे िािमाता येथील तलावाची  
शभांत िोसळल्यान ेनळपाणी योिना बांद पडली असल्याबाबत 

  

(४६)  ९३२६८ (२१-०८-२०१७).   श्री.भरतशठे र्ोर्ावले (महाड) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) फतणसकोंड (ता.पोलादपूर, जि.रायगड) येथे िाकमाता येथील तलावाची शभींत पावसात 
कोसळल्यान ेतलावातील पाणी गढूळ झाले असून पडलेल्या शभींतीमुळे नळपाणी योिनादेखील 
बींद पडली असल्याच ेमाहे िून, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त नळ पाणी योिना बींद पडल्यामुळे ग्रामस्थाींना वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई 
ननमागण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने  चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार उक्त नळपाणी योिना सुरु करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१७-११-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) याबाबत जिल्हा पररषदेमाफतग त चौकिी करण्यात आली. माहे िून, २०१७ च्या पदहल्या 
आठवड्यात झालेल्या पावसामळेु तलावाची १२ मी्र लाींबीची सींरक्षण शभींत कोसळली होती.  
शभींत कोसळल्यामळेु पाणी गढूळ झाले आहे अिी बाब आढळून आली नाही. सदर नळ पाणी 
पुरवठा योिनेदवारे पाणी पुरवठा सुरळीत सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाशशि रोडच्या पूवग भार्ातील पलवे र्ावात पारले िां पनी पररसरातील  
वीटभट्टटयाांमळेु होणारे प्रदषूण 

  

(४७)  ९३९५६ (२१-०८-२०१७).   श्री.योरे्श (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय पयागवरण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशिक (जि.नाशिक) रोडच्या पूवग भागातील पलवे गावात पारले कीं पनी पररसरातील 
वी्भट्टय्ाींची सींख्या वाढल्यामुळे प्रदषूणात मोठया प्रमाणात वाढ होत असून पररसरातील िेती 
व्यवसाय पूणगतः िोक्यात आल्याचे माहे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिगनास आले,हे 
खरे आहे काय,     
(२) असल्यास, उक्त गावातील नागररकाींनी सदर वी् वी्भट्टय्ा बींद करण्याबाबत प्रदषूण 
ननयींत्रण मींडळ व जिल्हाधिकारी , नाशिक याींना वारींवार ननवदन ेददली आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व त्यानुषींगान े
उक्त वी् भट्टय्ाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे व याबाबतची सदयःजस्थती 
काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. रामदास िदम (०९-११-२०१७) :(१) व  (२)  हे खरे नाही. 
(३) तथावप, महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाच्या के्षबत्रय अधिकाऱ्याींनी  दद.३१/०७/२०१७ रोिी 
पळसे गावात पारले कीं पनी पररसरास भे् ददली असता सदरील पररसरात १४ पारींपारीक 
पध्दतीच्या वी्भ्या उभारलेल्या आढळून आल्या परींत ु , पावसामुळे सदरील वी्भ्या  बींद 
होत्या. 
     या वव्भ््ीिारकाींना पयागवरण (सींरक्षण) कायदा, १९८६ अींतगगत वने व पयागवरण 
ववभाग, भारत सरकार याींनी पारीत केलेल्या दद. २२ िलुै २००९ व १८ नोव्हेंबर २००९ च्या 
राषरीय हवा गुणवत्ता मानकाींच े व त्यामध्ये नमूद केलेल्या अ्ीींचे पालन करण्याचे व  
म.प्र.नन.मींडळाच्या सींमती पत्रासाठी प्रदषूण ननयींत्रण सयींत्रणेसह www.mpcb.gov.in या सींकेत 
स्थळावर online अिग सत्वर सादर करण्यासाठी व त्याअनुषींगाने मींडळास तलाठी, 
स.िा.पळस,े ता.जि.नाशिक याींच्याकडून प्राप्त झालेल्या मादहतीस अनुसरुन समिपत्र 
बिावण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
अमरावती (जि.अमरावती) शहरात अवैधररत्या प्रनतबांधधत रु्टख्याचा िारखाना असल्याबाबत 

  

(४८)  ९४०९७ (२१-०८-२०१७).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी) :   
सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती (जि.अमरावती) िहरातील एका बाींिकाम व्यावसानयकान े अन्न व औषिी 
प्रिासनाचे अधिकारी, महापाशलकेचे आरोग्य अधिकारी आतण पोलीस,  अमरावती याींच्या 
सींगनमतान ेसातूणाग भागात प्रनतबींधित गु्ख्याचा कारखाना अवैिररत्या सुरू केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कारखान्यातून तयार केलेला माल बडनेरा पररसरातील बलेोरा िवळील 
गोदामामध्ये ठेऊन नींतर ववदभागतील यवतमाळ, बुलडाणा, अकोला, वाशिम या जिल्हयामध्ये 
अवैिररत्या ववक्री होत असल्याची मादहती ददनाींक २९ िून, २०१७ रोिी वा त्या समुारास 
ननदिगनास आली, हे ही खरे आहे काय 
(३)असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार सींबधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



वव.स. ३७७ (36) 

श्री. धर्रीश बापट (१५-११-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

आांबडवे (जि.रत्नाधर्री) येथील भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर  
िॉलेिचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४९)  ९४९४८ (२५-०९-२०१७).   श्री.योरे्श सार्र (चारिोप) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आींबडवे (जि.रत्नाधगरी) येथ े भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर कॉलेिसाठी स्थाननक  
ग्रामस्थाींनी १३ एकर िमीन उपलब्ि करून ददली असून सवग सोई सुवविाींनी युक्त अिा 
कॉलेिच्या इमारतीच्या बाींिकामाकररता िासनान े१२ को्ी रुपये मींिूर केले असून सदर 
इमारतीच ेभूशमपूिन मा.उच्च व तींत्र शिक्षण राज्यमींत्री याींच्या हस्ते ददनाींक २८ म,े २०१५ 
रोिी वा त्या सुमारास झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कॉलेिच े बाींिकाम माहे ऑगस््, २०१६ पयतं पुणग होणे अपेक्षक्षत  
असतानाही उक्त बाींिकाम अदयापही पूणग झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनाने उक् त कॉलेिचे बाींिकाम पूणग करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०८-११-२०१७) :(१) होय. तथावप, आींबडवे (ता.जि.रत्नाधगरी) येथील आदिग 
महाववदयालय सुरु करण्यासाठी एकूण ८ को्ी अनुदान मींिुर असून त्यापैकी कें द्र िासनाचा 
वा्ा रु.२.६७ को्ी व राज्य िासनाचा वा्ा रु.५.३३ को्ी इतका आहे. 
(२) व (३) आींबडवे (ता.जि.रत्नाधगरी) येथील आदिग महाववदयालयाचे बाींिकाम दोन ्प्प्यात 
घेण्यात आले असून पदहल्या ्प्प्यातील कामे पुणग झाले आहे. दसुऱ्या ्प्प्यातील बाींिकाम 
प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर मराठवाडा ववदयापीठ, औरांर्ाबाद येथ े 
ववलासराव देशमुख आदेशन िें द्र सुरु िरण्याबाबत 

  

(५०)  ९४९५१ (२५-०९-२०१७).   श्री.त्र्यांबिराव शभस े(लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववदयापीठ, औरींगाबाद येथ ेववलासराव देिमुख आदेिन 
कें द्र स्थावपत करण्याबाबत िासनाने मींिुरी ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आदेिन कें द्र सुरु करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी,लातूर ग्रामीण 
याींनी माहे सप् े्ंबर २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.कुलगुरू याींना ननवेदनादवारे मागणी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आदेिन कें द्र स्थापण्याबाबत राज्य िासनान ेककती ननिीची मींिुरी ददली 
आहे व ककती ननिीची तरतूद केली आहे, 
(४) तसेच सदर आदेिन कें द्र सुरु करण्याबाबत िासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे,त्याची सदयजस्थती काय आहे, 
(५) असल्यास, सदर आदेिन कें द्र स्थावपत करण्याबाबत िासनास ककती कालाविी लागेल , 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-११-२०१७) :(१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.      
(४) महाराषरातील ववववि अकृवष ववदयावपठाकडून अध्यासन ननमागण करण्याबाबत वाढती 
मागणी ववचारात घेऊन अध्यासनासींदभागत ननजश्चत िोरण तयार करण्याची कायगवाही िासन 
स्तरावर सुरु आहे. यासींदभागत ननणगय झाल्यावर अध्यासन ननमीतीबाबत ववचार करणे अपेक्षक्षत 
आहे. त्यामुळे, अध्यासन ननशमगतीबाबत िोरण ननजश्चत झाल्यावरच मा.लोकप्रनतननिीींनी 
अध्यासन सुरु करण्याबाबत केलेल्या शिफतारिीींसींदभागत, योग्य ती कायगवाही करणे िक्य आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.   

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
नार्पूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


