
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५८० वी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

 
महागाांि (जि.यितमाळ) येथील जिल्हापररषद माध्यममि शाळेतील ९ िी ि १० िी ची तुिडी 

अनुदान तत्त्िािर सुरु िरण्याबाबत 
  

(१)  १४१ (२२-१२-२०१४).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननममला गावित (इगतपूरी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाम गायििाड (धारािी) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महागाींव (जि.यवतमाळ) येथील जिल्हा पररषद माध्यममक शाळेत इयत्ता ९ वी व १० वी 
ची तुकडी अनुदान तत्त्वावर सुरु करण्याबाबत महाराषर राज्य उददू सींघ्नने ेअनुक्रम े ददनाींक 
१० सप् े्ंबर, २०१३ व ७ ऑक््ोबर, २०१३ रोिीच्या ननवेदनात केलेल्या मागणीनुसार मुख्य 
कायकूारी अधिकारी, जिल्हापररषद यवतमाळ याींनी ददनाींक १६ ऑगस््, २०१४ रोिी वा 
त्यासुमारास प्रिान सधचव, शालेय मशक्षण व क्रीडा ववभाग याींच्याकड ेप्रस्ताव पाठववला होता, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आमशष शेलार (२८-०२-२०१९) : (१) याबाबत दद. १६/०८/२०१४ अन्वये शासनास प्रस्ताव 
सादर झाला होता. 
(२) शासनान े दद. ०१/०७/२०१५ अन्वये सदर शाळेस  इयत्ता ८ वी त े १२ वी चे वग ूसुरु 
करण्यास परवानगी ददली आहे.  
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही 
  

___________ 
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िाख े(ता.पन् हाळा जि.िोल् हापूर) गािामधील एिा खािगी मशक्षण सांस्थेत  
अनुदाननत पाचिीचा िगम सुरु असल्याबाबत 

  

(२)  १४८०५ (०८-०४-२०१५).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय 
शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काखे या गावामध् ये ाका खािगी मशक्षण सींस्थेमध्ये अनुदाननत पाचवी इयत्तचेा वग ूसुरु 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मशक्षण ववभागाच् या ननयमानसुार अशा गावामध् ये प्सींख् येचा प्रश् न ननमाूण 
होऊ नये यासाठी जिल् हा पररषदेच् या शाळाींना पाचवीचा वग ूिोडला िात नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, मुख् यकायकूारी अधिकारी कोल् हापदर याींनी जिल् हा पररषद शाळेचा पाचवीचा वग ू
बींद करणे ववषयी लेखी सुचना ददल्य्ा आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदर पाचवीचा वग ूअिुनही सुरु आहे त् यामळेु गावातील खािगी माध् यममक 
शाळेचय्ा पाचवीच् या प्सींख् येवर पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, जिल् हा पररषद शाळेचा पाचवी चा वग ूतातडीने बींद करण् याचा ननणयू शासन 
घेणार आहे काय ? 
  
अॅड. आमशष शेलार (२८-०२-२०१९) : (१) सदर दठकाणी खािगी अनुदाननत इयत्ता ५ वी ते 
१० वी ची शाळा आहे. 
(२) ाक कक.मम. च्या आत त्याचमाध्यमाची शाळा नसल्यास इयत्ता ४ थी च्या शाळेस इयत्ता 
५ वी चा वग ूिोडण्याबाबत शासन ननणयू दद. २/७/२०१३ अन्वये आदेश ददले आहेत.  
(३) सदर इयत्ता ५ वी च्या वगाूस मशक्षण सींचालक याींची मान्यता नसल्यान े िदन २०१५ 
पासदन वग ूबींद केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही.  
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील अहमदनगर अमरािती, औरांगाबाद, िळगाांि ,िोल्हापूर, लातूर, मुांबई, नागपूर, 
नामशि, पुणे, रायगड, सोलापूर, ठाणे या १३ जिल््यातील ५३७ शाळा 

डोनेशन घेत असल्याबाबत 
  

(३)  ३१३३७ (२१-०६-२०१६).   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अहमदनगर अमरावती, औरींगाबाद, िळगाींव, कोल्हापदर, लातदर, मुींबई, नागपदर, 
नामशक, पुणे, रायगड, सोलापदर, ठाणे या १३ जिल््यातील ५३७ शाळाींनी गरीबाींच्या िागा 
वगळदन डोनशेन घेतल्याच ेशासनाच्या माहे ऑगस््-सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये व्ा त्य्ादरम्य्ान 
ननदशनूास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ददनाींक ३० ावप्रल, २०१५ रोिीच्या शासनाच्या पररपत्रकाच ेउल्लींघन करणाऱ्या 
दोषी शाळाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे, त्याच ेसवसूािारण स्वरुप 
काय आहे, 
(३) नसल्याची, त्याची कारणे काय आहेत? 
  
अॅड. आमशष शेलार (०८-०५-२०१९) : (१) हे  खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ्ावत नाही.  

___________ 
  

उस्मानाबाद जिल्हयातील ८२ प्राथममि मशक्षिाांना  
अनतररक्त ठरविल्याबाबत 

  

(४)  ३३७८२ (२१-०१-२०१६).   श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद जिल्हयातील ८२ प्राथममक मशक्षकाींना ननयमबा्य पध्दतीन े अनतररक्त 
ठरववल्य्ाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी, उमरगा-लोहारा याींनी मखु्य कायकूारी अधिकारी, 
जिल्ह्ा पररषद उस्मानाबाद याींना ददनाींक २० िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास लेखी 
पत्राद्वारे सुधचत केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगान ेकोणतीही कायवूाही झाली नाही, हे हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ववलींबाची सवसूािारण कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच उक्त प्रकरणी शासनाकडदन कोणती व केव्हापयतं कायवूाही होण ेअपेक्षक्षत आहे? 
  
अॅड. आमशष शेलार (०८-०३-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) उस्मानाबाद जिल्हयातील १२६ 
ननममशक्षकाींना ददनाींक २७.०३.२०१७ च्या आदेशान्वये प्राथममक मशक्षक पदावर सामावदन 
घेण्यात आलेले आहे. 

___________ 
  

प्राथममि शाळामधील िला, क्रीडा ि िायामनुभि अांशिालीन मशक्षिाांच्या मानधनाबाबत 
  

(५)  ३३७८६ (२१-०१-२०१६).   श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :  सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आर.्ी.ई.-२००९ च्या अनुषींगाने ननमाूण झालेल्या इतर प्राथममक शाळामिील कला, क्रीडा 
व कायाूनुभव अींशकालीन मशक्षकाींच्या ५००० मानिना सींबींिातील व महाराषरातील ३३५६ 
शाळाींच्या पुढील ५ मदहन्याींच्या अनुदानासींदभातूील मागण्या गाींभीयाूने ववचारात घेणेबाबत 
उमरगा-लोहारा येथील स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मा.शालेय मशक्षण मींत्री, महाराषर राज्य 
याींना ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१२ रोिी लेखी ननवेदन्ादव्ारे ववनींती केली होती, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आमशष शेलार (०८-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) राज्यातील प्राथममक शाळेतील कला, 
कक्रडा व कायाूनुभव अींशकालीन मशक्षकाींच्या मानिनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
ववचारािीन आहे. 

  

___________ 
  

राज्यातील प्राथममि मशक्षिाांच्या विविध मागण्याांसांदभामत 
  

(६)  ३८३४९ (२२-०१-२०१६).   श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्राथममक मशक्षकाींनी त्याींच्या ववववि मागण्याींवर शासनाचे लक्ष वेिण्यासाठी 
ददन्ाांक ३० ऑक्टोबर, २०१५ व्ा त्य्ासुमर्ास राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कायालूयावर 
मोचा ूकाढला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये िदनी पेन्शन योिना लागद करणे, आींतर जिल्हा बदलीसाठी 
राज्यस्तरावर ाकच रोस््र करणे, मशक्षकाींना शाळ्ाबा्य कामातदन वगळणे, ववना अ् 
मुख्याध्यापक पद मींिदर करणे इ. त्याींच्या प्रमखु मागण्या आहेत, हे दह खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याींच्या ववववि मागण्याींसींदभाूत तोडगा काढण्यासाठी सव ू सींबींधिताींची बैठक 
बोलववण्याबाबत लोकप्रनतननिीींनी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त मागणीच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती कायवूाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय? 

  
अॅड. आमशष शेलार (२८-०२-२०१९) : (१) व (२) खरे आहे. 
(३), (४) व (५) शासन स्तरावर कायवूाही सुरु आहे. 
  

___________ 
  

राज्यातील शाळाांना मुख्याध्यापिाचे पद मांिुर िरण्यासाठी सांचमान्यतेच्या  
ननिषात बदल िरण्याबाबत  

  

(७)  ४१८०६ (१२-०४-२०१६).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.मिरांद िाधि-पाटील (िाई), श्री.सुरेश लाड (ििमत), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाि), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे 
(माण), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा) :   सन्माननीय शालेय 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील शाळाींमध्ये सींचमान्यतेचे काम मशक्षण ववभागाकडदन सुरु असदन सींचमान्यता 
करताना पदहली ते पाचवी व सहावी ते आठवी शाळाींचे दोन भाग करण्यात आले, यात त्या 
प्रत्येक वगाूची ववद्याथी सींख्या लक्षात घेऊन मुख्याध्यापकाच े पद मींिदर केले ि्ाईल अशी 
तरतुद करण्यात आली, मात्र यात कमी ववद्याथीसींख्या असलेल्या शाळाींमध्ये मखु्याध्यापकाच े
पद रद्द होत असल्याने पदवीच्या सींरचनेप्रमाणे १५० पेक्षा अधिक ववद्याथी असलेल्या शाळाींना 
मुख्याध्यापक पद मींिुर कराव ेअशी मागणी लोकप्रनतननिीींनी मा. मशक्षणमींत्री याींचेकड ेददनाींक 
२५ िानेवारी, २०१६ रोिी व्ा त्य्ासुम्ार्ास केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) मिील प्रकरणी केलेल्या मागणीच ेथोडक्यात स्वरुप काय 
आहे व त्यानुसार कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
अॅड. आमशष शेलार (०८-०३-२०१९) : (१) व (२) सद्यजस्थतीत शासन ननणयू ददन्ाांक 
२८.०८.२०१५, दद. ०८.०१.२०१६, दद. ०२.०७.२०१६ अन्वये सींचमान्यता करण्यात येत 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
 
  ___________ 
  

प्रािक्ता विद्यालय, िौलखेड, (जि.अिोला) येथील आददिासी समािातील  
िममचाऱ्यािर होत असलेल्या अन्यायाबाबत 

(८)  ६४४०६ (१२-०८-२०१६).   श्री.रुपेश म् हात्र े (मभिांडी पूिम) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्रािक्ता ववद्यालय, कौलखेड, (जि.अकोला) येथील श्री.उदयमसींग ग्यानमसींग डाबेराव, य्ाची 
मशपाई सेवक या पदावर अनुसदधचत िमाती मिदन ददनाींक १ नोव्हेंबर, २०१२ रोिी व्ा 
त्य्ासुम्ार्ास ननयुक्ती करुन व वैयजक्तक मान्यता प्रस्तावाची त्रु्ीसदहत पुततूा करुनही 
मशक्षणाधिकारी (माध्य.), जिल्ह्ा पररषद अकोला य्ाांनी मान्यता ददलेली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी लोकप्रनतननिी-मभवींडी पदव ू याींनी माहे माच,ू २०१६ मध्ये व्ा 
त्य्ादरम्य्ान मशक्षणाधिकारी (माध्य.), जिल्ह्ा पररषद, अकोला याींना लेखी ननवेदनाव्दारे पत्र 
देऊनही तीन मदहन्याींचा कालाविी उल द्न गेल्यानींतरही श्री. मुींकुीं द, मशक्षणाधिकारी (माध्य.) 
जिल्ह्ा पररषद, अकोला याींच्याकडदन कोणतीही कायवूाही न करता िाणीवपदवकू दलुकू्ष करण्यात 
येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दोन्ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळदन आले व तदनुसार वैयजक्तक मान्यता प्रस्ताव त्रु्ीसह सादर करुनही आददवासी 
समािातील मशपाई सेवकाींवर िाणीवपदवकू अन्याय करणाऱ्या व लोकप्रनतननिी याींनी 
पाठववलेल्या पत्राची दखल न घेणाऱ्या मशक्षणाधिकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व आददवासी समािातील कमचूाऱ्याींवर झालेला 
अन्याय तातडीने ददर करण्यासाठी शासन कोणती उपाययोिना करणार आहे ? 
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अॅड. आमशष शेलार (०८-०३-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) मशक्षणाधिकारी याींची पदवपूरवानगी 
न घेता ननयुक्ती करण्यात आल्यामुळे वैयक्तीक मान्यता नाकारण्यात आली होती. याबाबतची 
वस्तुजस्थती सींबींिीत लोकप्रनतननिीींना मशक्षणाधिकारी (माध्यममक), जिल्हा पररषद, अकोला 
याींनी अवगत केली आहे. 
  

___________ 
  
राज्यातील अनेि सांस्थाांनी अभ्यासक्रम किां िा तिुड्या बांद िरण्यासठी पाठविलेले प्रस्तावाबाबत 
  

(९)  ७०८४९ (२७-०१-२०१७).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाम), 
श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातदन सािारणपणे ४० ते ५० सींस्थाींनी अभ्यासक्रम ककीं वा तुकड्या बींद करण्यासाठी 
पाठववलेल्य्ा प्रस्तावास शासनाने ददनाींक १५ ऑगस््, २०१६ पयतं मींिदरी ददलेली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच मींिदरी न ममळाल्यामळेु सदर सींस्थाींनी अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी मुदत ठेवीमध्ये 
गुींतववलेली कोट्यविी रुपयाींची रक्कम अडकद न पडली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,शासनाने उपरोक्त सींस्थाींना अभ्यासक्रम / तुकड्या बींद करण्यासाठी परवानगी 
देण्याबाबत काय कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
अॅड. आमशष शलेार (२८-०२-२०१९) : (१) अभ्यासक्रम ककीं वा तकुडया बींद करण्याच े प्रस्ताव 
प्राप्त नाहीत. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
  

सोलापूर जिल््यातील माध्यममि मशक्षण ववभागािडून िरण्यात आलेल्या ऑनलाईन 
समायोिनाबाबत 

  

(१०)  ७०९२४ (०५-०१-२०१७).   िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापदर जिल््यात माध्यममक मशक्षण ववभाग, सोलापदर याींच्याकडदन ऑनलाईन 
समायोिनाची प्रकक्रया चालद असदन सदर प्रकक्रयेमध्ये अनेक गींभीर स्वरूपाच्या कायाूलयीन त्रु्ी 
असल्यान ेउक्त समायोिन रद्द करून त्या मशक्षकाींच े पुन्हा समायोिन करण्याबाबत मा. 
स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा. शालेय मशक्षण मींत्री याींना ददनाींक २४ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास ननवदेन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आमशष शेलार (०६-०३-२०१९) : (१), (२), (३), होय. हे खरे आहे. 
सन २०१५.१६ नुसार अनतररक्त ठरलेल्या मशक्षकाींचे समायोिन ऑनलाईन पध्दतीन ेकरण्यात 
येत होते. तथावप सोलापदर जिल्हयातील समायोिनाबाबत सींस्थाींची सव ू ररक्त पदे 
ऑनलाईनमध्ये नोंद न झाल्यामळेु समायोिन रद्द करण्यात आले व या मशक्षकाींच ेसमायोिन 
सन २०१६.१७ च्या सींच मान्यतेनसुार करण्यात आलेले आहे. 
  

___________ 
  

जिल््यातील मशक्षिाांच ेसमायोिन जिल््यातच िरण्याबाबत 
  

(११)  ७१२६५ (२७-०१-२०१७).   श्री.ओमप्रिाश ऊफम  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.मशरीषदादा 
चौधरी (अमळनेर), श्री.विनायिराि िाधि-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिल््यातील मशक्षकाींच े समायोिन जिल््यातच करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी 
अचलपदर याींनी ददनाींक १७ सप् े्ंबर,२०१६ रोिी मा.मींत्री, शालेय मशक्षण ववभाग याींना लेखी पत्र 
देवदन मागणी केली आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत कोणती कायवूाही करण्यात आली आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आमशष शलेार (०६-०३-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. जिल्हयातील २२४ 
मशक्षकाींपैकी १२४ मशक्षकाींच ेऑनलाईन समायोिन करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
 
  

___________ 
  

िळगाांि जिल्हयातील महाविद्यालयाांनी विज्ञान शाखेच्या िाढीि तुिडीबाबत 
  

(१२)  ७२४२५ (२७-०१-२०१७).   श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाींव जिल्हयातील चार महाववद्यालयाींनी ववज्ञान शाखेच्या वाढीव तुकडीसाठी जिल्ह्ा 
पररषद च्या माध्यममक मशक्षण ववभागाकड े मागणी प्रस्ताव माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा 
त्य्ादरम्यान सादर केले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या महाववद्यालयाींना वाढीव तुकडीबाबत ननणयू देण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त महाववद्यालयाच्या वाढीव तकुडीबाबत शासनाने कोणती कायवूाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत तसेच याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
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अॅड. आमशष शेलार (२८-०२-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे 
(२) व  (३) िळगाींव जिल्हयातील ५ कननषठ महाववद्यालयाींना ववज्ञान शाखेची तकुडी शासन 
ननणयू दद.१४/०६/२०१७ अन्वये मींिदर करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  

मु.पो.ता.सांगमनेर (जि.नगर) शहरातील डॉ.देिेंद्रलाल ओहरा महाविद्यालयाचे प्राचायम ि 
पदाधधिारी बेिायदेशीरपणे विद्यार्थयाांना प्रिेश देत असल्याबाबत 

  

(१३)  ७४६२९ (२०-०४-२०१७).   श्री.सरदार तारामसांह (मुलुांड), श्री.शरददादा सोनािण े
(िुन्नर) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मु.पो.ता.सींगमनेर (जि.अहमदनगर) शहरातील डॉ.देवेंद्रलाल ओहरा या महाववद्यालयामध्ये 
कमीत कमी २५,००० रुपये डोनेशन घेऊन सदर मशक्षण सींस्था व या महाववद्यालयाचे प्राचायू 
व पदाधिकारी बेकायदेशीरपणे ववद्यार्थयांना प्रवेश देत असल्याबद्दलच्या लेखी तक्रारी छात्र 
भारती सींघ्नेन ेअहमदनगर जिल्हा मशक्षण अधिकारी याींचेकड े केल्य्ाचे ददनाींक २७ डडसेंबर, 
२०१६ रोिी वा त्या सुमारास, ननदशनूास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, छात्र भारती सींघ्नेने ओहरा कननषठ महाववद्यालयात ग्मशक्षण अधिकारी, 
सींगमनेर-अकोले याींच्याकड े लेखी तक्रार केल्यानींतरही सींबींिीत ग्मशक्षण अधिकारी 
याींनी सींस्थेच्या आलेल्या तक्रारीनुसार कोणतीही चौकशी न केल्यामळेु या सींपदण ू
गैरव्यवहाराला सींस्थेच ेग्मशक्षण अधिकारीच सहकाय ूकरीत असल्याने छात्र भारती सींघ्नेन े
ग्मशक्षण अधिकाऱ्याींववरोिात आींदोलनाचा  इशारा ददला आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, छात्र भारती सींघ्नेने ग्मशक्षण अधिकाऱ्याींना ददलेल्या ननवेदनात केलेल्या 
प्रमुख मागण्या कोणत्या आहेत व त्यानुसार शासनाने कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
अॅड. आमशष शलेार (०५-०२-२०१९) : (१) सदर कननषठ  महाववद्यालयात डोनेशन घेऊन प्रवशे 
करण्यात येत असल्याची तक्रार  अि ूछात्र भारती याींनी केली होती. 
(२) व (३) छात्र भारती सींघ्नेच्या तक्रार अिाूवर चौकशी केली असदन तक्रारीत तर्थय 
नसल्याच ेननदशनूास आले. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
  

नामशि महानगर के्षत्रातील खािगी विनाअनुदाननत शाळाांमध्ये  
मुख्याध्यापिाची पदे भरण्याबाबत  

(१४)  ७७८४४ (२०-०४-२०१७).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय शालेय 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नामशक महानगर के्षत्रातील २११ खािगी ववनाअनुदाननत शाळाींमध्ये मुख्याध्यापकाींची पदे 
भरली नसल्याने सदर शाळा सींचालकाींना माहे नोव्हेंबर, डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
नो्ीसा पाठववण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ावढया मोठया प्रमाणावर मुख्याध्यापकाींची पदे ररक्त राहण्याची कारणे काय 
आहेत,  
(३) असल्यास शासनान े सदर मखु्याध्यापकाींची पदे भरण्यासाठी कोणती कायवूाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
अॅड. आमशष शेलार (२६-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ्ावतनाही. 

  

___________ 
  

विदभामसह नागपूर शहरातील शाळाांनी शालेय परीिहन सममती स्थापन िेली नसल्याबाबत 
  

(१५)  ७८६५० (२०-०४-२०१७).   श्री.सुधािर देशमखु (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा गिब े
(आरमोरी), श्री.रािशे िाशीिार (सािोली) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववदभाूसह नागपदर शहरातील अनेक शाळाींमध्ये ववदयार्थयांच ेसरुके्षच्या दृष्ीने पररवहनाच े
ननयम पाळण्यासाठी गठीत करण्यात येणा-या पररवहन सममत्याींची स्थापना करण्यात आलेली 
नसल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशनूास आली हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शालेय सममती स्थापन न करणा-या शाळाींमध्ये ९० खासगी अनुदानीत, ९८ 
खासगी ववनाअनुदानीत, कायम ववनाअनुदानीत मदरसा ग्ातील शाळा, तर १७ इतर ग्ातील 
शाळाींचा समावेश आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शालेय परीवहन सममतीने या शाळाींकरीता बस,व्हॅन व ऑ्ोरीक्षाद्वारे शालेय 
ववद्यार्थयांची वाहतुक करणा-या वाहनाींकरीता ाक मागदूशकू सुचना िारी केली असदन त्या 
ननणयूाकड ेया शाळाींनी िाणीवपुवकू दलुकू्ष केले आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, परीवहन सममती स्थापन केली नसलेल्या शाळाींची स्कुल बसेस परवाना 
शुल्कातील सवलत रद्द करून खािगी दराने म्हणिेच दपु्प् दरानी परवाना शुल्क आकारण्यात 
येणार असल्याने उक्त शुल्क हे ववद्यार्थयांच्या  पालकाींकडदन वसलु केले िाणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास,  शासनान े या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, व त्यानुसार शालेय परीवहन 
सममती स्थापन करण्याकड ेदलुकू्ष करणा-या तसेच ववद्यार्थयांच्या पालकाींकडुन दपु्ीने परवाना 
शुल्क आकारणा-या व त्याींच्या िीवाशी खेळणा-या शाळाींवर कोणती कायवूाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. आमशष शेलार (२८-०२-२०१९) : (१) अींशत:  खरे आहे. 
(२) व (३) नागपदर शहरातील ९० अनुदाननत ९८ ववनाअनुदानीत व १७ अन्य शाळाींमध्ये 
पररवहन सममती गठीत केलेली नाही. 
(४) पररवहन सममती स्थापन केली नसलेल्या शाळाींच्या स्कुलबसची कर सवलत रदद करण्याचे 
ननदेश ददले आहेत. सदर कर परवानािारकाींकडदन वसदल करण्यात येणार असदन ववद्यार्थयांच्या 
पालकाींकडदन वसदल करणे अपेक्षक्षत नाही.    
(५) व (६) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील ज्युननअर महाववद्यालयातील मशक्षिाांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत 
  

(१६)  ७८७४७ (२०-०४-२०१७).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.नसीम खान (चाांददिली) :   
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ऑनलाईन सींचमान्यतेच्या त्रु्ी ददर करण्याबरोबर अनेक वषाूपासदन ज्युननअर कॉलेि 
मशक्षकाींच्या प्रलींतबत असलेल्या मागण्याींसाठी मुींबईत ज्युननअर कॉलेिच्या मशक्षकाींनी आक्रमक 
पववत्रा घेतला असल्याच े ददनाींक ११ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशनूास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य शासनाकडदन ज्युननअर कॉलेिच्या मशक्षकाींना वारींवार केवळ 
आश्वासनाखेरीि काहीच ददले नाही यामुळे मशक्षकाींच्या सींघ्नेन ेिेलभरो आींदोलन करण्याचे 
घोषीत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासन या ज्युननअर कॉलेि मशक्षकाींच्या रास्त मागण्याीं मान्य करीत नसल्यान े
याचा ववपरीत पररणाम ववद्यार्थयावंर होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनान े मशक्षकाींच्या प्रलींतबत मागण्याींबाबत कोणती कायवूाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आमशष शेलार (२६-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) कननषठ महाववद्यालय मशक्षक सींघ्नेच्या मागण्याींबाबत शासनान े वेळोवेळी 
ननणयू घेतलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
  

रायगड जिल््यातील रसायनी पररसरातील िारखान्या मळेु होणाऱ्या प्रदषुणाबाबत 
  

(१७)  ७९८०० (२१-०४-२०१७).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेिासा) :   सन्माननीय पयामिरण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



वव.स. ५८० (11) 

(१) रायगड जिल््यातील रसायनी पररसरात अनेक रासायननक कारखाने असल्य्ामळेु पररसरात 
िल, वायद प्रददषण होत असदन िमीनीवर देखील वाई् पररणाम होत असून शेत िममनी 
नावपक होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास,चौकशीअींती  िबाबदार कारखान्याींववरुद्ध कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. रामदास िदम (०४-०४-२०१९) : (१) अशी बाब ननदूशनात आलेली नाही. 
(२) व (३) महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाकडदन नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता ननयममन 
तपासली िाते, उपलब्ि पथृ:करण अहवालानुसार पाण्याची गुणवत्ता सवसूािारणपणे चाींगली 
असल्याच े ददसदन येत.ेरसायनी भागात उद्योगाींनी औद्योधगक साींडपाणी शुद्धीकरण प्रकक्रया 
यींत्रणा बसववलेली आहे.सदर पट्टयातील रासायननक उद्योगाची वेळोवेळी पाहणी करण्यात येते 
पाहणीमध्ये काही त्र्ी आढळल्यास सदर उद्योगाींवर कारवाई करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
  

माध्यममि मशक्षण विभागातील सांचननजश्चती दरुुस्तीबाबत... 
  

(१८)  ८३९६८ (२०-०४-२०१७).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर) :  सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य शालेय मशक्षण ववभागामध्ये माध्यममक स्तरावर सन २०१६-१७ य्ा 
वष्ाातील सींचननजश्चतीमध्ये त्रु्ी आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास याबाबत कोल्हापदर जिल्हा माध्यममक व उच्च माध्यममक शाळा मखु्याध्यापक 
सींघ, कोल्हापदर याींनी लेखी ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय , 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे.  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?  
  
अॅड. आमशष शेलार (२६-०२-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ज्या शाळाींच्या सेवक सींचामध्ये दरुुस्ती आहे अशा शाळाींच्या सेवक सींचामध्ये दरुुस्ती 
करण्यासाठी वळेोवळेी मशबीराींच े आयोिन करुन सेवक सींच दरुुस्त करुन देण्यात आलेले 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ्ावतनाही. 
  

___________ 
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िोल्हापूर जिल्हयात राज्यस्तरीय क्रीडा स्पधाम झाल्या नसल्याबाबत 
  

(१९)  ८६०५५ (२१-०८-२०१७).   श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरिीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापदर जिल्हयात राज्यस्तरीय चार प्रकाराींच्या क्रीडा स्पिाू गत वषी झाल्या नसल्याच े
ननदशनूास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त क्रीडा स्पिा ूझाल्या नसल्यान े५० लाखाींचा ननिी पडदन आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या चार क्रीडा प्रकाराींच्या स्पिाू न होण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, शासनान ेयाबाबत कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आमशष शेलार (२५-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) सन २०१६-१७ या वषी चार राज्यस्तरीय क्रीडा स्पिांच्या आयोिनासाठी ववतररत करण्यात 
आलेला ननिी शासनास समवपतू करण्यात आलेला आहे. 
(३) सन २०१६-१७ या वषी राज्यस्तरीय क्रीडा स्पिाचंे स्थळ ननजश्चत न झाल्याने स्पिाू 
आयोिन करण्यात आले नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात बबांदनुामावलीनुसार मशक्षिाांच्या ननयुक्त्या ि पदोन्नती िरण्याबाबत 
  

(२०)  ८६५०७ (२३-०८-२०१७).   श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अनके जिल्हयात सन १९९७ पासदन बबांदनु्ाम्ावलीनुस्ार मशक्षकाींच्या ननयुक्त्या व 
पदोन्नती करण्यात येत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, राज्यात शासनाने मशक्षकाींच्या ननयुक्त्या व पदोन्नत्य्ा बबांदनु्ाम्ावलीनुस्ार  
देण्याबाबत कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
अॅड. आमशष शेलार (०८-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) तबींदनुामावलीनुसार ननयुक्ती व पदोन्नती ददली िाते. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील रयत मशक्षण सांस्थेत सेिा ननितृ्तीने ररक्त िागा भरण्याबाबत 
  

(२१)  ८७५३१ (२३-०८-२०१७).   श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर) :   
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ाज्य्ातील रयत शशक्षण सांस्थेत सेव्ा ननवतृ्तीन ेररक्त झ्ालेल्य्ा ि्ाग्ा भरल्य्ा नसल्य्ान े
शशक्षण्ाच्ा दि्ाा ख्ाल्ावल्ा आहे, हे खरे आहे क्ाय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, असल्यास,चौकशीत काय 
आढळदन आले व तद्नुसार रयत मशक्षण सींस्थेत मशक्षकाींची पदे भरणेबाबत कोणती कायवूाही 
केली वा करण्याींत येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आमशष शेलार (२६-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) मशक्षण सेवकाींची ररक्त पदे भरण्याकररता “पववत्र” प्रणाली सुरु करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

  ___________ 
  

साांगली जिल्हा पररषद प्राथममि ि खािगी अनुदाननत माध्यममि शाळाांतील अनतरीक्त 
मशक्षिाांचे समायोिन िरण्याबाबत 

  

(२२)  ८८६५७ (२३-०८-२०१७).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल्हा पररषद प्राथममक शाळाींतील ११ मशक्षक व खािगी अनुदाननत माध्यममक 
शाळाींतील ४५ अनतरीक्त मशक्षकाींचे समायोिन करण्याचा ननणयू माध्यममक मशक्षणाधिकारी व 
प्राथममक मशक्षणाधिका-याींनी माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, व त्यानुसार ाकद ण ककती 
अनतरीक्त मशक्षकाींचे समायोिन करण्यात आले आहे, वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
अॅड. आमशष शलेार (०६-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. साींगली जिल्हयातील 
खािगी अनुदाननत माध्यममक शाळाींतील २० अनतररक्त मशक्षकाींच ेसमायोिन करण्यात आले 
आहे. 
  ___________ 
  

खासगी शाळाांमध्ये िला मशक्षिाांच्या ननयुक्त्या िरण्याबाबत 
  

(२३)  ९०७९२ (२३-०८-२०१७).   श्री.सांदीपानराि भुमरे (पैठण), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेिासा) :   सन्माननीय 
शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



वव.स. ५८० (14) 

(१) खासगी शाळेतील पाचवी त े सातवीच्या वगांसाठी कला मशक्षकाींची ननयुक्ती बींिनकारक 
करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मशक्षण ववभागाला ददले असल्याची बाब ददनाींक ८ िदन, 
२०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशनूास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, इयत्ता पाचवी ते आठवी या इयत्ताींसाठी कला मशक्षकाींची पदण ूवळे ननयुक्ती 
केली असतानाही केवळ आठवड्याला २ ते ४ तामसका ददल्या िात असल्याच ेमाहे मे, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशनूास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, प्रनोक्त भाग (१) नदसार आदेशाची अींमलबिावणी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेकोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
अॅड. आमशष शेलार (२६-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) शासनाने शासन ननणयू दद.७/१०/२०१५ व दद. ०४/०६/२०१६ ननगमूमत केला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  ___________ 
  

दहांगोली जिल््यासह राज्यमध्ये माध्यममि शाळेच्या सांच मान्यता दरुुस्त  
िरुन समायोिन िरण्याबाबत. 

  

(२४)  ९२४३६ (२३-०८-२०१७).   श्री.तानािी मुटिुले (दहांगोली) :  सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जिल््यासह राज्यामध्ये माध्यममक शाळेच्या सींच मान्यतेच्या दरुुस्तीबाबत मशक्षण 
सींचालक याींना ववचारणा केली असदन सींच मान्यता दरुुस्त करुन समायोिन कराव ेअन्यथा 
राज्यव्यापी आींदोलन केले िाईल असा ईशाराही ददला असल्याचे माहे ावप्रल, २०१७ वा 
त्यादरम्यान ननदशनूास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींच मान्यतेची दरुुस्ती करण्याबाबत कोणतीही कायवूाही होत नसल्यामुळे 
अनतररक्त ठरलेले मशक्षक प्रचींड तणावाखाली आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास चौकशीत काय आढळदन 
आले व त्यानसुार कोणती कायवूाही केली व करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आमशष शेलार (०६-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सींचमान्यता झाल्यानींतर ज्या शाळाींच्या सींचा मान्यतेमध्ये दरुुस्ती आहे अशा शाळाींच्या 
सचमान्यता मशबीराचे आयोिन करुन दरुुस्त करुन देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यात औषध ेप्लाजस्टि आणण पॉमलथीन टेरीप्थलेॅट बाटलीऐििी  
िाचेच्या बाटलीचा िापर िरण्याबाबत 

  

(२५)  ९२५७३ (२१-०८-२०१७).   श्री.सांिय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय अन्न ि औषध 
प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात औषि े प्लाजस््क आणण पॉमलथीन ्ेरीप्थलेॅ् बा्ल्याींऐविी काचेच्या बा्लीत 
ठेवण्याचे ननदेश कें द्रीय आरोग्य मींत्रालयान ेअडीच वषाूपदवी ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळदन आले व 
त्यानुसार काचेच्या बा्लीतदन औषिे न ववकणा-या व्यापा-याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रािल (१४-०५-२०१९) : (१) व (२) यासींदभातू भारत सरकारन ेऔषि ेव सौंदय ू
प्रसािन ेकायद्यात दरुुस्तीसाठी अधिसदचनेच्या मसदद्याच ेप्रारुप दद.२९/०९/२०१४ रोिी ननगमूमत 
केले आहे. मात्र कें द्र शासनाकडदन कायद्यात बदल करण्यात आलेले नाहीत. त्यामळेु िह 
सध्या PET Bottle च्या वापरावर प्रनतबींि घालण्यात आलेला नाही. सबब, काचेच्या 
बा्लीतदन औषि ेन ववकणाऱ्या व्यापाऱ्याींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् ्ावतनाही. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
  

उरण (जि.रायगड) तालुक्यातील प्रिल्पाांमुळे होणारे प्रदषूण 
  

(२६)  ९७३७९ (३०-१२-२०१७).   श्री.सुभाष उफम  पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग), श्री.धैयमशील 
पाटील (पेण), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय पयामिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-  
(१) उरण (जि.रायगड) तालुक्यात ानामडी, ओानिीसी, भारत गॅस, ववद्युत प्रकल्प, 
िेानपी्ी बींदर, िी्ीआय तसचे मसींगापदर पो्ू, िेानपी्ी सझे प्रकल्प व ामामआरडीा 
सारख ेमहत्वाच ेप्रकल्प ननमाूण होत असल्यान ेदेशातील सवाूत वगेात ववकमसत होणारे शहर 
म्हणदन उरणची ओळख होऊ लागली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पररसरात नसैधगकू सािन सींपत्तीचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास (नष्) होत 
असदन नाल्याच े झालेले ग्ारात रूपाींतर तसचे हवेतील प्रददषणा बरोबर िुळीकणाींचे प्रमाण 
मोठ्या प्रमाणात वाढले असदन उरण तालुक्यातील अनेक नागररकाींना हृदयववकाराचा त्रास 
होऊन लागला असल्य्ान ेतर सन २०१६ या वषाूपासदन समुारे २८ नागररकाींचा हृदयववकाराच्या 
झ्क्याने मतृ्यू मखुी पडले असनूही येथील नागररकाींना आरोग्याच्या सुवविा उपलब्ि करून 
देण्यात येथील प्रशासन ववभाग, मसडको अकायकू्षम ठरले असदन पयाूवरणाकड े शासनाच े व 
महाराषर प्रददषण मींडळाचे दलुकू्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच उक्त जिल्हयातील नागोठणे (ता.रोहा) गावातील आददवासी वाड्याींमध्ये ददनाींक २५ 
सप् े्ंबर, २०१७ रोिी व उरण (ता.उरण) शहरात ददनाींक ८ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा 
त्यासुमारास पडलेल्या पावसाच्या पाण्याबरोबर काळ्या रींगाचे रसायन पडल्य्ाचे प्रक्ार घडल्ा, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त पावसामुळे पररसरातील ववदहरीतील पाणी काळे झाले असल्यामुळे 
अनेकाींना पो्दखुी व डोकेदखुीचा त्रास होऊ लागला असदन भातशतेी तसेच भािीपाला वपकाींच े
नुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळदन आले व 
त्यानुसार उक्त दठकाणाींच ेप्रददषण कमी करण्याबाबत व नुकसानग्रस्ताींना नुकसान भरपाई व 
ववदहरीींची स्वच्छता करून शुध्द पाणीपुरवठा करण्याकररता कोणती कायवूाही केली वा करण्यात 
येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. रामदास िदम (१३-०६-२०१९) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही,  

म.प्र.नन. मींडळाने हवेतील िुळीकणाींचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उपाय योिना 
करणेबाबत सींबींधित प्रकल्पाना वळेोवेळी कळववले आहे. 

हवा प्रददषण ननयींत्रण सयींत्रणा सिुारण्याररता म.प्र.नन. मींडळाने उरण पररसरातील १२ 
स््ोन क्रशरना हवा (प्र व प्रनन कायदा १९८१ चे ३१ अन्वये) प्रस्ताववत आदेश बिावले होते, 
तद्नींतर दद. ०६/०४/२०१८ दरम्यान िसई गावातील ाकुण ११ स््ोन क्रशरला बींदचे आदेश 
पाररत केलेले आहेत.  

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, अमलबाग याींच े ददनाींक ०८/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये उरण 
तालुक्यातील प्राथममक आरोगय कें द्र कोप्रोली याच्या कायकेू्षत्रात िानेवारी २०१६ ते नोव्हेंबर 
२०१७ पयतं ५७ मतृ्यद ऱ्हदयववकाराने झाले आहेत अस ेकळववले आहे परींतद स्वयींस्पष् कारण 
नमुद केलेले नाही. त्यामुळे महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाचे दलुकू्ष होत आहे, हे खरे नाही.  
(३) होय. 
      दद. ९ ऑक्टोबर, २०१७ रोिी उरण पररसरामध्ये पहाणी केली. पहाणी दरम्यान 
बोरीपखाडी येथे पाऊस पडल्याचे साींधगतले, पहाणी दरम्यान बोचर येथे पेरोमलयम प्रोडक्सच्या 
्ँकफामलूा आग लागली असल्यामुळे तथेे प्रचींड िुराचे लो् ननमाूण झाले होत.े त्याचा 
पररणाम होऊन पावसाच्या पाण्याचा रींग काळा होण्याची शक्यता आहे.  

सदर बाबत बोरीपाखडी येथ े मींडळान े सींकलीत केलेल्या पाण्याच्या नमुन्याच्या 
पथृ:करण अहवालानसुार पाण्याचा सामु व ऑईल आणण धग्रस चे प्रमाण  ववदहत मयाूदेत 
असल्याच ेआढळदन येत े
(४) ददनाींक ०८ ऑक््ोबर २०१७ रोिी वा त्या सुमारास उरण ता. उरण येथे पडलेल्या उक्त 
पावसामळेु नागरीकाींना पो्दखुी व डोके दखुीचा त्र्ास झाला आहे ककीं वा कस ेया बाबत जिल्हा 
आरोग्य अधिकारी अमलबाग, रायगड याींचेकडदन मादहती मागवलेली असदन त्याींनी ददनाींक ०८ 
डडसेंबर, २०१७ च्या पत्रान्वये अहवाल प्राप्त झाला असदन नागरीकाींच्या आरोग्यावर पररणाम 
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झाला ककीं वा कसे या बाबत नमुद केलेले नाही. तसेच शेतीनुकसानीबाबत जिल्हा अधिक्षक कृषी 
अधिकारी, रायगड याींनी दद. ०४ डडसेंबर, २०१७ च्या पत्रान्वये वपकाच्या नुकसानीबाबतची 
कोणत्याही तक्रारी आलेल्या नसल्याबाबत कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावतनाही. 
  

___________ 
  

हदगाि (जि.नाांदेड) येथील शासिीय अध्यापि विदयालय बांद पडत असल्याबाबत 
  

(२७)  १०१३६९ (२९-१२-२०१७).   श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती अममता चव्हाण 
(भोिर) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हदगाव (जि.नाींदेड) येथील शासकीय अध्यापक ववद्यालयात ाकद ण २६ प्सींख्या असत्ान्ा 
व १२ प्राध्यापकाींची सींख्या असदनही केवळ ाकच प्राध्यापक सदर ववद्यालयात उपजस्थत राहत 
असल्याच ेननदशनूास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,शासनाच्या उदासीनिोरणामळेु व मशक्षक भरती बींद असल्यामुळे या अध्यापक 
ववदयालयात १२० ववध्याथी सींख्याची मान्यता असतानाही फक्त २२ ववदयाथी मशक्षण घेत 
असल्याच ेननदशनूास आले आहे हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार कोणती कायवूाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
अॅड. आमशष शेलार (२०-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) अध्यापक ववद्यालयाची  प्रवेशक्षमता १२० असदन सन २०१७-१८ या शैक्षणणक वषाूत प्रथम 
व  जव्दतीय वषाूत ाकुण २२ ववद्याथी आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
  
उमराळे ब.ु (ता.ददांडोरी,जि.नामशि) येथे िृषी बबयाणे उत्पादि िपांनीच्या चचामसत्र िायमक्रमा 

दरम्यान ददलेल्या िेिणातून झालेली विषबाधा 
  

(२८)  १०१४४७ (२९-१२-२०१७).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाि) :   सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमराळे ब.ु (ता.ददींडोरी,जि.नामशक) येथे कृषी तबयाणे उत्पादक कपींनीच्या ्ोमॅ्ो वपक 
पाहणी व चचाूसत्र कायकू्रमा दरम्यान ददलेल्या िेवणातदन शेकडो शेतक-याींना ववषबािा होवदन 
त्यात ाका शतेक-याचा मतृ्यद झाल्याची घ्ना ददनाींक ८ नोव्हेंबर २०१७ रोिी वा त्यासुमारास 
घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळदन आले व 
त्यानुसार सींबींिीताींवर कोणती कारवाई केली  वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ियिुमार रािल (१४-०५-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 

तथावप, सदर आयोजित कायशूाळेत ५७ व्यजक्तींना उल्ी व मळमळ अशा 
प्रकारचा त्रास झाला असदन ाका व्यजक्तचा मतृ्यु झाला आहे. सदर प्रकरणी घेण्यात आलेल्या 
अन्न नमुन्याींच े अहवाल, मयताचा शवववच्छेदन अहवाल व प्रादेमशक न्याय वैिाननक 
प्रयोगशाळा, नामशक याींचा अहवाल पाहता अन्न ववषबािेच ेनसल्याचे ददसदन येत.े  
(२) सदर प्रकरणी अन्न व औषि प्रशासनाने चौकशी केली असदन पुरवठादाराकडदन 
ववश्लेषणासाठी घेतलेले ०४ अन्न नमुने प्रमाणणत घोवषत झाले आहेत. 

तसेच पोमलसाींनी घ्नास्थळावरुन व के्ररच्या घरातदन घेतलेल्या ाकद ण २३ अन्न 
नमुन्याींचे ववश्लेषण अहवालात “General and specific chemical testing does not 
reveal any poison” असा अमभप्राय देण्यात आला आहे. 

जिल्हा रुग्णालय शवववच्छेदन अहवालात Cause of Death will be given after 
the receipt of chemical analysis and Histopathological report of Vicera 
preserved असे नमदद करण्यात आले आहे. 

प्रादेमशक न्याय वैज्ञाननक प्रयोगशाळा, नामशक याींचे दद.१४.१२.२०१७ च्या अहवालात    
१) Stomach and Intestine along with its content २) Pieces of liver, lung, 
kidney and spleen ३) Blood बाबत “General and specific chemical testing does 
not reveal any poison” असा अमभप्राय देण्यात आला आहे. 

पोमलसाींमाफूत के्रर, मे.बायर मसड्स प्रा.मल. चे अधिकारी याींच ेववरुध्द आय.पी.सी. 
कलम ३०४ व ३२८ नुसार गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील दगुमम भागातील, आददिासी पाड्यातील ९ हिार अप्रमशक्षक्षत  
मशक्षि अनतररक्त होणार असल्याबाबत. 

  

(२९)  १०१७९४ (२९-१२-२०१७).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.वििय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्रीमती ननममला गावित (इगतपूरी), श्री.अममत विलासराि देशमखु 
(लातूर शहर), श्री.त्र्यांबिराि मभस े(लातूर ग्रामीण), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.हषमिधमन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यातील दगुमू भागातील आददवासी पाड्यातील मुलाींची प्राथममक मशक्षणाची सोय व्हावी 
याकररता सन २००० पासदन वस्तीशाळा सुरु करण्यात आल्या आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वस्ती शाळाींमध्ये ज्या दठकाणी प्रमशक्षक्षत उमेदवार ममळाले नाहीत त्या 
दठकाणी अप्रमशक्षक्षत १२ वी पास उमेदवाराींची नेमणदक वस्तीश्ाळ्ा स्वयींसेवक म्हणदन करण्यात 
आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१४ मध्ये या सव ू वस्तीशाळा बींद करुन त्यातील स्वयींसेवकाींना 
जिल्हापररषदाींच्या प्राथममक शाळाींमध्ये मशक्षक म्हणदन समावशे करण्यात आला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शालेय मशक्षण ववभागान े ददनाींक १४ ऑगस््, २०१७ रोिीच्या पत्रान्वये 
राज्यातील सव ू जिल्हापररषदाींचे मुख्य कायकूारी अधिकारी महानगरपामलकाींचे मशक्षणाधिकारी, 
मशक्षण उपसींचालक सव ू ववभागीय मशक्षण उपसींचालक, समािकलयाण आयुक्त, आददवासी 
ववकास आयुक्त व अपींग कल्याण आयुक्त याींना त्याींच्या अधिनस्थ असलेल्या सव ू
शाळाींमिील अप्रमशक्षक्षत प्राथममक मशक्षकाींनी ददनाींक ३१ माच,ू २०१९ अखेर प्रमशक्षण म्हणिेच 
(डीाड) पदववका प्राप्त करणे आवश्यक असदन, प्रमशक्षण पदण ू न करणाऱ्या मशक्षकाींची सेवा 
समाप्त करण्याच्ा ननणयू घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त ननणयूामुळे राज्यातील ९००० मशक्षकाींवर बकेारीची पाळी येणार आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, शासनान े १५-१६ वषे नोकरी केलेल्या मशक्षकाींवर बेकारीची पाळी येऊ नये 
याकररता कोणती कायवूाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय 
आहेत? 
  
अॅड. आमशष शेलार (०६-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) हे अींशत: खरे आहे. 
(५) व (६) शासन ननणयू दद. ०१.०३.२०१४ नुसार वस्तीशाळा मशक्षकाींच ेसमायोिन करण्यात 
आलेले आहे.तसेच डी.ाड/डड.्ी.ाड अहूता प्राप्त करणेकरीता आवश्यक त्या सींिी उपलब्ि 
करुन देण्यात आल्या आहेत. 
  

___________ 
  
राज्यात सरलिरील विद्याथी सांख्येच्या आधारे मशक्षिाांची सांख्या ठरविण्याच्या ननणणयाबाबत 

  

(३०)  १०४७६१ (०६-०४-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.अबू आिमी (मानखूदम 
मशिािीनगर), श्री.धैयमशील पाटील (पेण), श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेिासा), श्री.सभुाष उफम  
पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्री.अममत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर) :  सन्माननीय शालेय 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात सरलवरील ववद्याथी सींख्येच्या आिारे मशक्षकाींची सींख्या ठरववण्याचा ननणयू 
शालेय मशक्षण ववभागाने घेतला असदन िेवढया ववद्यार्थयांच े आिार नींबर नोंदवले िातील 
तेवढेच ववद्याथी सींचमान्यतेसाठी ववचारात घेतले िाणार असदन त्यासाठी माहे िानेवारी, २०१८ 
रोिी वा त्यासमुारास असलेली ववद्याथी सींख्या गहृीत िरण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील िवळपास ४८ लाख ववद्यार्थयांची नोंदणी मशल्लक असदन ददनाींक १ 
िानेवारी पयनू्त सरल प्रणालीवर िेवढया ववद्यार्थयांची मादहती अद्यावत झाली असेल त्या 
सींख्येनुसार मशक्षकाींची सींख्या ननजश्चत करण्यात येणार असल्यान ेअनेक मशक्षक अनतररक्त 
ठरण्याची शक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गत ३ वषाूपासदन शाळाींतील सवचू कामे ऑनलाईन पध्दतीनुसार नोदववण्याच े
काम सुरू केल्यान े मशक्षकाींना खडद हातात धरण्य्ा ऐविी माऊस िरण्याची वेळ आली असदन 
ऑनलाईनच ेकाम करण्यासाठी शासनाची साई् मींदगतीन ेचालणे, मध्येच साई् बींद पडणे, 
ऑनलाईन भरलेली मादहती साई्वरून अचानकपण े गायब होण े अस े प्रकार वारींवार होत 
असल्यान ेमशक्षकाींना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, शाळाींतील ववदय्ार्थय्ााचे आिार नींबर िर पदणपूणे नोंदववले नाहीत तर माहे, 
फेब्रुवारी, २०१८ चा पगार मशक्षकाींना ममळणार नसल्याचे व्हॉ्सअपच्या माध्यमातदन सींदेश 
देण्यात आला हे ही खरे आहे काय, आहेत,           
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करून सदरील प्रकक्रयेला मुदतवाढ देण्याबाबत 
कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आमशष शेलार (०६-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
  
नामशि (जि.नामशि) येथील िुसमुाग्रि प्रनतष्ट्ठान नाट्यगहृासह िदृ्ीांगत िरणे आणण नामशि 

येथे मसडिोमाफम त नाट्यगहृ बाांधण्याबाबत 
  

(३१)  १०६६५० (१८-०४-२०१८).   श्री.छगन भुिबळ (येिला) :   सन्माननीय साांस् िृनति िायम 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक (जि.नामशक) येथील कुसुमाग्रि प्रनतषठान नाट्यगहृासह वधृ्दीांगत करणे आणण 
नामशक येथे मसडकोमाफूत नाट्यगहृ बाींिण्यासाठी नामशक ववभाग ववकास कायकू्रम सन २००९ 
मध्ये ननयोिन ववभागाच्या ददनाींक २७ ऑगस््, २००९ रोिीच्या शासन ननणयूामध्ये मान्यता 
देण्यात आलेली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त कामे माहे िानेवारी, २०१८ पयतं हाती घेण्यात आली नाहीत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी श्ासन्ाने चौकशी केली आहे क्ाय व त्य्ानुस्ार सदर नाट्यगहृाींची 
कामे सुरु करण्यासाठी कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. विनोद तािड े(१५-०४-२०१९) : (१) होय. खरे आहे. 
(२) व (३) नाही. हे खरे नाही. 
     ननयोिन ववभागाच्या सदर शासन ननणयूान्वये कुसुमाग्रि प्रनतषठान नाट्यगहृासह 
वदृ्धीींगत करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली होती. परींतद सदर प्रनतषठान मसडकोमाफूत 
बाींिण्यात आले नसदन, या ववभागाच्या ददन्ाांक २१ माच,ू २०११ च्या शासन ननणयूाअन्वये 
रु.२,००,५६,८८०/- रकमेस ददलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनसुार सन २०११ ते सन २०१३ या 
कालाविी दरम्यान रु.१.०० को्ी इतका ननिी ववतरीत करण्यात आला. कुसुमाग्रि प्रनतषठानचे 
काम पदण ूझाले आहे. तथावप, कुसुमाग्रि नाट्यगहृ अशी वास्तद नसदन कुसुमाग्रि स्मारकात 
बहुउदे्दशीय असे दालन असदन त्यात हौशी, प्रायोधगक नाट्य सींस्था नतथे नाट्यप्रयोग 
करतात.   
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील शाळामधील मशक्षिाांिर मशिविण्याव्यनतररक्त  
अनतररक्त िाम ेसोपववल्याबाबत 

  

(३२)  १०९२४२ (०६-०४-२०१८).   श्री.सुननल प्रभू (ददांडोशी) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शाळामिील मशक्षकाींवर, मशकववण्याव्यनतररक्त ४० हदन अधिक नोंदवहया, २० 
हदन अधिक अहवाल, मध्यान्ह भोिन मशिवणे, गावातील शौचालये मोिणी, अहवाल तयार 
करणे, ववववि अमभयान राबववण े व मतदार यादया अद्ययावत करणे आदी अनतररक्त भार 
मशक्षकावर सोपववण्य्ात येत असल्याचे, माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान आढळदन 
आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, मशक्षकाींवर, मशकववण्याव्यनतररक्त अनतररक्त कामाचा भार लादल्यामुळे, 
ववद्यार्थयांना मशकववण्यासाठी पुरेसा वेळ उपलब्ि होत नसल्यान ेववद्यार्थयांच ेमोठया प्रमाणात 
शैक्षणणक नुकसान होत असल्याची गींभीर बाब ननदशनूास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय असल्यास, चौकशीत काय आढळदन 
आले त्यानुसार ववद्यार्थयांच्या उज्ज्वल भववतव्याच्या दृष्ीने मशकववण्यासाठी, पुरेसा वेळ 
उपलब्ि व्हावा याकरीता मशक्षकावरील अनतररक्त कामाचा बोिा ददर करण्याच्या दृष्ीने कोणती 
कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. आमशष शेलार (०८-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) 
राज्यातील स्थाननक स्वराज्य सींस्था म्हणिे जिल्हा पररषद, महानगरपामलका, 

नगरपररषदा, नगरपामलका, मशक्षण मींडळे यामध्ये प्राथममक शाळेतील मशक्षकाींना िनगणना व 
ननवडणदक ववषयक कामाव्यनतररक्त कोणतीही अशैक्षणणक काम े देण्यात येऊ नये, असे 
शासनाने दद. ०१.०८.२००८ च्या शासन ननणयूान्वये आदेमशत केले आहे. सदर शासन 
ननणयूामध्ये राषरीय महत्वाची कामे देणे आवश्यक असल्यास ती केवळ सुट्टीच्या ददवशी व 
अशैक्षणणक कालाविीमध्ये देण्यात याव,े असे ननदेमशत केलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील अल्पसांख्याांि महाविद्याांमधील मशक्षिाांच्या पदाांबाबत 
  

(३३)  ११२२३५ (०६-०४-२०१८).   श्री.सांतोष दानि े(भोिरदन) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अल्पसींख्याींक महाववद्यालयाींमिील मशक्षकाींच्या पदाींना मींिुरी देण्यात आली 
असदन ददनाींक २३ मे, २०१७ रोिीच्या पत्रान्वये काही उमेदवाराींना त्याींचे अि ूनाकारण्यात आले 
असल्याच ेपत्र देण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे या सव ू प्रकक्रयेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असल्याचा 
दावा मुींबई कननषठ महाववद्यालयीन मशक्षक सींघ्नाींनी शासनाकड ेकेला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार कोणती कारवाई 
करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
अॅड. आमशष शेलार (०६-०३-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) वैयक्तीक मान्यतेबाबत ववभागीय 
मशक्षण उपसींचालक, मुींबई याींनी आयोजित केलेल्या मशबीरामध्ये शासन ननणयू दद.०६.०२.२०१२ 
मिील तरतुदीींचे पालन न करता ननयुक्त केलेल्या उमेदवाराींना वयैक्तीक मान्यता नाकारण्यात 
आल्या आहेत. 
  

___________ 
  
मुांबईतील माऊां ट िामेल ॲिॅडमी स्िूल ि नामशि शहरातील इमराल्ड हाईटस ्पजललि स्िुल 

या इांग्रिी माध्यमाच्या शाळेतील मुलाांना िेलेली मारहाण 
  

(३४)  ११४३०१ (०६-०४-२०१८).   श्री.अजित पिार (बारामती), श्री.वििय भाांबळे (जिांतूर), 
श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाि), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.रािेश टोपे (घनसािांगी), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग 
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बरोरा (शहापूर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.सुरेश लाड (ििमत), श्री.मिरांद िाधि-पाटील 
(िाई), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती समुन 
पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.सांिय िदम (दापोली), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्रीमती 
सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.पांिि भिुबळ (नाांदगाि), श्रीमती सीमाताई 
दहरे (नामशि पजश्चम) सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) माऊीं ् कामेल ॲकॅडमी स्कद ल (जि.चींद्रपदर)या इींग्रिी माध्यमाच्या शाळेतील के.िी.२ च्या 
वगाूत मशकत असणाऱ्या ाका ५ वषाूच्या मुलीन े वगाूत फळयावर ददलेला गहृपाठ पदण ू न 
केल्यामुळे मशक्षक्षकेने मारहाण केल्य्ाचे ददनाींक १५ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास 
ननदशान्ास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, नामशक शहरातील िेलरोड येथील इमराल्ड हाई्स ् पजब्लक स्कुलमिील १५ 
ववद्यार्थयांना शाळेच्या मुख्याध्यावपकेकडदन अमानदष मारहाण केल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्य्ादरम्यान ननदशनूास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, इमराल्ड पाकू प्रमाणेच शहरातील बहुतेक इींग्रिी माध्यमाींच्या शाळाींत 
ववद्यार्थयांना मशक्षकाींकडदन अशा प्रकारची मारहाण होत असल्य्ाच ेउघडकीस आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनान ेयाप्रकरणी चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळदन 
आले त्यानुसार सींबींधित मशक्षक्षकेववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
अॅड. आमशष शेलार (२६-०२-२०१९) : (१) व (२)होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे न्ाही 
(४) होय, चांद्रपूर जिल्ृय्ातील म्ाांऊन्ट कॉरमेल ॲक्ाडमेी य्ा श्ाळेतील दोषी आढळुन आलेल्य्ा 
शशक्षक्ाांववरुध्द श्ाळ्ा प्रश्ासन्ाकडून बडतर्ा ची क्ारव्ाई करण्य्ात आलेली आहे.  न्ाशशक मधील 
श्ाळेतील मुख्य्ाध्य्ापक्ास ववरुध्द न्ाशशक रोड पोलीस स्टेशनमध्ये तक्र्ार द्ाखल करण्य्ात 
आली आहे. सी.बी.एस.ई बोड्ााचे सलग्नन्ा प्ामणपत्र श्ाळेकड ेनसल्य्ाने श्ाळेची म्ान्यत्ा रद्द 
करण्य्ाब्ाबत शशक्षक सांच्ालक (प्र्ाथशमक) य्ाांचेकड ेशशक्षण्ाधधक्ाऱय्ाांनी शशर््ारस केली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत न्ाही. 
  

___________ 
  
राज्यात प्राथममि स्तरािर पदहली ते चौथी च्या िगाांना पाचिी ते सातिीच ेिगम िोडून ददले 

परांतु सांच मान्यता ददली नसल्याबाबत 
  

(३५)  ११६४१४ (०६-०४-२०१८).   श्री.अल दलु सत्तार (मसल्लोड) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात प्राथममक स्तरावर पदहली ते चौथी च्या वगानंा पाचवी ते सातवीचे वग ूिोडदन 
ददले परींतु या पाचवी ते सातवीच्या वगांची सींच मान्यता शासनाने ददली नाही हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पदहली ते चौथी च्या वगांना शासनाने पाचवी त ेसातवीचे वग ूिोडदन ददले आहे 
अशा सव ूवगाचंी सींच मान्यते मध्ये पदननममतूी करण्यात यावी अशी मागणी आहे हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, पायाभदत पदाच्या ववदयाथी सींख्येमध्ये वाढीव पदाींना वैयक्तीक मान्यता 
देण्यात यावी व अघोवषत शाळा घोवषत करण्यात याव्यात, ज्या शाळाींना शासनान े२० ्क्के 
अनुदान ददले आहे अशा शाळाींच्या अनुदानात ्प्पा वाढ करावी अशी मागणी आहे हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त मागण्याींवर शासनाने कोणती कायवूाही केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास ववलबाींची कारणे काय आहेत ? 

  

अॅड. आमशष शेलार (२६-०२-२०१९) : (१) व २) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) व (४) सदर शाळा व तुकडयाींना पुढील अनुदान देण्याबाबत मा.मींत्री (शालेय मशक्षण) याींनी 
ददनाींक २८/११/२०१८ रोिी सभागहृात ननवेदन केले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  ___________ 
  

िननष्ट्ट महाविद्यालय मशक्षिाांच्या मागण्याबाबत 
(३६)  ११६५३३ (२४-०५-२०१८).   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील २ म े २०१२ नींतर भरती झालेल्या कननष् महाववद्यालयातील मशक्षकाींना 
मान्यता द्यावी, ववनाअनुदाननत कननष् महाववद्यालयाींना अनुदान द्यावे आदी मागण्याींसाठी 
मशक्षकाींनी ाक ददवस सींप केल्याचे माहे फेब्रुवारी २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशनूास आले 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाववद्यालयात बारावीच्या परीक्षा सुरु असल्याने काही महाववद्यालयात 
ननयोजित करण्यात आलेल्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याचे देखखल खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळदन आले व 
त्यानुसार कननष् महाववद्यालयातील मशक्षकाींना मान्यता व अनुदान देण्याबाबत कोणती 
कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कय आहेत ? 
  

अॅड. आमशष शेलार (०६-०३-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील उच्च माध्यममक 
शाळाींमध्ये ददनाींक २ म,े २०१२ नींतर ना-हरकत प्रमाणपत्र न घेता ननयुक्त केलेल्या मशक्षकाींना 
वैयजक्तक मान्यता देण्याबाबत शासनाने ददनाींक १३.०३.२०१८ रोिी ननणयू घेवदन त्याप्रमाणे 
सींबींिीत ववभागीय उपसींचालक याींना मान्यता देण्याबाबत कळववले आहे. 
  ___________ 
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रामदास पेठ (अिोला शहर) येथील साांस्िृनति भिनाच ेबाांधिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(३७)  १२०६०८ (२०-०७-२०१८).   श्री.हररष वपांपळे (मुनत मिापूर) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला शहरातील रामदास पेठ येथ े उभारण्यात येणाऱ्या साींस्कृनतक भवनाच े बाींिकाम 
सींथगतीन ेसुरु असल्याच ेमाहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशनूास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर साींस्कृनतक भवनाचे काम लवकरात लवकर पुण ू करण्याच्यादृष्ीन े
शासनाने कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

अॅड. आमशष शेलार (०५-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) जिल्हा क्रीडा सींकुल सममतीमाफूत प्रकल्प वास्तुववशारद व कीं त्रा्दार याींना ददनाींक 
०४.०७.२०१८ व १६.०७.२०१८ च्या पत्रान्वये सदर साींस्कृनतक भवनाचे बाींिकाम तात्काळ पदण ू
करण्याबाबत व यापुढे कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ देण्यात येणार नसल्याबाबत ननदेश 
देण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रकल्पाचे बाींिकाम िलद गतीने सरुु असदन प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
  

आष्ट्टी, पाटोदा ि मशरूर (जि. बीड) तालुक्यातील िननष्ट्ठ महाविद्यालयातील 
 मशक्षिाांच्या पदाांना मान्यता देण्याबाबत 

(३८)  १२११३९ (२३-०७-२०१८).   अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आष्ी, पा्ोदा व मशरूर (जि.बीड) तालकु्यातील कननषठ महाववद्यालयातील मशक्षकाींच्या 
पदाींच्या मान्यतेबाबतचा प्रस्ताव मींिुरीसाठी शासन स्तरावर प्रलींतबत असल्याचे माहे मे, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशनूास आले आहे, हे खरे आहे काय; 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार उक्त तालुक्याींतील कननषठ महाववद्यालयातील मशक्षकाींच्या पदाींना मान्यता 
देण्याबाबत कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

अॅड. आमशष शेलार (०६-०३-२०१९) : (१) व (२) राज्यातील उच्च माध्यममक शाळाींमध्ये दद. 
०२ मे, २०१२ नींतर ना-हरकत प्रमाणपत्र न घेता ननयुक्त केलेल्या मशक्षकाींना वैयक्तीक 
मान्यता देण्याबाबतचा ननणयू घेण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रशन् उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यात ननयमबाह्यररत्या ऑनलाईन औषध विक्री सुरु असल्याबाबत 
  

(३९)  १२६४०० (२३-०७-२०१८).   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
िैद्यिीय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गभपूात तसेच इतर औषिाींची ऑनलाईन ववक्री करताना कीं पन्याींकडदन ववना 
वप्रजस्क्रप्शन, ववना ववक्री तबल औषिपुरवठा केला िात असल्याच ेमाहे फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशनूास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गभपूाताची औषिे, जस््रोईड, नशा करण्यासाठी लागणारी औषिे इत्यादी 
ऑनलाईन सहिपणे उपलब्ि होत असदन त्याच े मदळ कनेक्शन हे दहमाचल प्रदेश, ददल्ली, 
बेंगळदर, चेन्नई येथे आहे, हे ही खरे आहे काय  
(३) असल्यास, ऑनलाईन कीं पन्याींकडदन डडजि्ल वप्रजस्क्रप्शन तयार करणे, त्यावर डॉक््रचा 
पत्ता नसण,े डॉक््राींची नाव ेबनाव् असण ेतसेच ऑनलाईन फामसूीद्वारे वेबसाई् देण्यात 
येणाऱ्या धचट्टीवरील डॉक््र हे नोंदणीकृत नसल्याच ेाफडीाच्या चौकशीत आढळदन आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कें द्रीय औषि महाननरीक्षकाींनी औषिाींची ऑनलाईन ववक्री करण्यासींदभाूत 
तत्कालीन आयुक्त याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती स्थापन करून अहवाल पाठवला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळदन आले व 
त्यानुसार सींबधित दोषी कीं पनी व व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१४-०५-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) होय. सदर सममतीन ेत्याींचा अहवाल कें द्र शासनास सादर केला आहे. 
(५) अन्न व औषि प्रशासनान े मागील तीन वषाूत वप्रजस्क्रप्शन ककीं वा वप्रजस्क्रप्शनमशवाय  
ऑनलाइन औषि ववक्री प्रकरणात ाकद ण ७ प्रकरणी प्रथम खबर अहवाल नोंदववले असदन १६ 
पदरवठादाराींचे परवाने रद्द केले आहेत. ०८ पुरवठा दाराींच े परवाने ननलींबनत करण्यात आले 
आहेत. तर ०५ प्रकरणी मा.न्यायालयात फौिदारी ख्ले दाखल केले आहेत. ०४ प्रकरणी 
पुरवठादारान े व्यवसाय बींद करुन परवान े प्रशासनाकड े सादर केल्यान े त े रद्द करण्यात आले 
आहेत. ११ प्रकरणी पुरवठादार अन्य राज्यातील असल्याने त्याींचेववरुध्द कारवाई करण्याबाबत 
सींबींधित राज्याच्या औषि ननयींत्रकास कळववण्यात आले आहे. 
(६) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
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फामाममसस्ट ने ददलेल्या चुिीच्या औषधामळेु एिा व्यक्तीचा झालेला मतृ्य ु
  

(४०)  १२६४५८ (२९-१२-२०१८).   श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), श्री.सुननल मशांदे (िरळी) :   
सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) फामाूमसस््च्या अनुपजस्थतीत औषि ववके्रत्याच्या औषिाींच्या ब्रॅण्डच्या नावातील सदक्ष्म 
वेगळेपण लक्षात न आल्याने फॉमलक अ ॅमसडच्या औषिाींऐविी ककूरोगाचे औषि ददल्याने नऊ 
मदहन्याींपदवी श्री.ददगींबर िुरी याींचा मतृ्यद झाला असदनही सींबधित औषि ववके्रत्याींचा परवाना रद्द 
करण्यात आला नसल्याच ेमाहे िुलै, २०१८ च्या समुारास ननदशनूास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणातील दोषी औषि ववके्रत्याींचा परवाना रद्द करण्यासींदभातू तसचे 
त्याचेवर सदोष मनुषयविाचा गुन्हा दाखल करण्याबाबत शासनान ेकोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?  

 श्री. ियिुमार रािल (१४-०५-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी म.ेकल्पेश मडेीकल स््ोअस,ू मालाड (पद) या औषि ववके्रत्याच े परवान े
कायमस्वरुपी रद्द करण्यात आले असदन सदर प्रकरणी मालाड पोमलस स््ेशन येथ ेप्रथम खबर 
अहवाल (गुन्हा नोंद क्र.३५७/१८) नोंदववण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावतनाही. 

___________ 

  

आदशम मशक्षि पुरस्िार सोहळा रद्द िेल्याबाबत 
  

(४१)  १२६७२२ (०४-१२-२०१८).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाम), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), 
श्री.महेश चौघुले (मभिांडी पजश्चम), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), 
श्री.अननल िदम (ननफाड) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शासनाकडदन दरवषी देण्यात येणारा ’’आदश ू मशक्षक पुरस्कार सोहळा’’ मशक्षण 
ववभागाने ददनाींक १ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास रद्द केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आदश ूमशक्षक पुरस्कार सोहळा रद्द करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यानसुार उक्त सोहळा आयोजित 
करण्याबाबत कोणती कायवूाही केली वा करण्या येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आमशष शेलार (२६-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही                                  
(२), (३) व (४) प्रश्नच उद्भभवत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील मशक्षिाांना अशैक्षणणि िामे न देण्याबाबत 

  

(४२)  १२६७२३ (०४-१२-२०१८).   श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.परृ्थ िीराि चव्हाण (िराड 
दक्षक्षण), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.वििय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अममत विलासराि देशमुख (लातूर शहर), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्रीमती ननममला गावित (इगतपूरी), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.बसिराि पाटील (औसा), श्री.त्र्यांबिराि मभस े(लातूर ग्रामीण), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.हषमिधमन 
सपिाळ (बुलढाणा), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.तममल सेल्िन (सायन-
िोळीिाडा), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.नरेंद्र महेता (ममरा भाईंदर) :  सन्माननीय 
शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात होण्ाऱय्ा स्ावािननक ननवडणदकाींमध्ये नवीन मतदार समाववषठ करणे तसेच मयत 
झालेल्या मतदाराींची नाव ेकमी करण्यासाठी बीालओ म्हणदन मशक्षकाींची सक्तीने ननयुक्ती केली 
िात असल्यान ेमशक्षकाींना नाहक त्रास सहन करावा लागत असदन मशक्षकाींवर शैक्षणणक 
कामापेक्षा अशैक्षणणक कामाींचा अधिभार  वाढत असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशनूास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ि े मशक्षक सदर काम जस्वकारत नाहीत त्याींच्यावर फौिदारी गुन्हे के्षतत्रय 
अधिका-याींकडदन दाखल करण्यात येत आहेत हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ाकीकड ेशासनाच ेप्रगत शैक्षणणक महाराषर साकारण्याचे उदद्दष् असताना मात्र 
मशक्षक प्रत्यक्ष मशकववण्यापेक्षा अशैक्षणणक कामाींमध्ये गुींतला असल्याने शाळा प्रशासन व 
ववदयार्थयांचे मोठे नुकसान होतआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त अशैक्षणणक कामाींमुळे ववद्यार्थयांच्या होणाऱ्या नुकसानासही सदर 
मशक्षकाींनाच िबाबदार िरून त्याींना मशक्षा देण्यात येत असल्याचे ननदशनूास आले आहे, हे ही 
खरे आह काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास त्यानुसार   
ववद्यार्थयांच े होणारे नकुसान ्ाळण्यासाठी कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
अॅड. आमशष शेलार (०८-०३-२०१९) : (१) अशींत: हे खरे आहे. 
(२) भारतीय लोकप्रनतननिीत्व अधिननयम, १९५० च ेकलम ३२ मध्ये अशी तरतुद आहे. परींत ु
असे गुन्हे दाखल झाल्याच्या तक्रारी प्राथममक मशक्षण सींचालनालयास प्राप्त नाहीत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत नाही 
  

___________ 
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मशक्षि पात्रता चाचणी (टीईटी) च ेपयमिेक्षण िरणाऱ्या मशक्षिाांना मानधन देण्याबाबत 

  

(४३)  १२६९२१ (०६-१२-२०१८).   श्री.सुननल मशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाम) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मशक्षक पात्रता चाचणी (्ीई्ी) होवदन दोन मदहने उल द्न गेले असले तरी  या 
परीके्षचे पयवूेक्षण करणाऱ्या मशक्षकाींना मानिन ममळाले नसल्याचे  ददनाींक १० ऑक््ोबर,२०१८ 
रोिी वा त्या सुमारास ननदशनूास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय आढळदन 
आले व त्यानुसार मशक्षकाींना मानिन देण्यात ददरींगाई करणाऱ्या अधिकारी कमचूारी याींच्यावर  
कोणती कारवाई  केली वा करण्यात  येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?  
  
अॅड. आमशष शेलार (०८-०३-२०१९) : (१) व (२) मशक्षक पात्रता चाचणी (्ीई्ी) परीके्षच े
पयवूेक्षण करणा-या मशक्षकाींच े मानिनाची रक्कम परीक्षा सुरु होण्यापुवीच सींबींधित 
जिल््याच्या परीक्षा ननयींत्रकाच्या बँक खात्यावर वग ू करण्यात आली होती. तथावप, मशक्षण 
ननरीक्षक, बहृन्मुींबई उत्तर ववभागातील मशक्षकाींना ववलींबान े मानिन वा्प केल्याच े ददसदन 
आल्यान ेत्याींच्याकडदन त्याबाबत खुलासा मागववण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावतनाही. 
  

___________ 
  

मुांबईतील अनेि चायनीि गाडयाांिरील खादयपदाथामत रोगट िोंबडयाांच्या  
माांसाचा िापर होत असल्याबाबत 

  

(४४)  १२७२७९ (२९-१२-२०१८).   श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.वििय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अममत विलासराि 
देशमुख (लातूर शहर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), प्रा.विरेंद्र िगताप (धामणगाि रेल्िे), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.बसिराि पाटील (औसा), श्री.त्र्यांबिराि मभस े(लातूर ग्रामीण), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.हषमिधमन 
सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा) :   सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील काही चायनीि गाडयाींवर खादयपदाथाूत रोग् कोंबडयाींच्या माींसाचा वापर होत 
असल्याच ेददनाींक ८ ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदशनूास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मशवडी येथील ा.डी. मनीष खींडागळे हा माींस ववके्रता मेलेल्या कोंबडयाचे माींस 
चायननि ववके्रत्याींना पुरवत असल्याचे तपासात ननषपन्न झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यासींदभाूत शासनाने चौकशी करुन सदर माींस ववके्रत्यावर कारवाई करणे तसेच 
मुींबईतील इतर चायनीि ववके्रत्याींची तपासणी करण्याबाबत कोणती कायवूाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रािल (१४-०५-२०१९) : (१) होय. 
(२) अन्न व औषि प्रशासनान ेआचाय ंदोंदे माग ूमशवडी, मुींबई येथील बारादेवी झोपडपट्टी या 
दठकाणी दद.०४ ऑगस््, २०१८ रोिी िाड ्ाकली असता सदर दठकाणी प्रवीण नरेश म्हात्र ेव 
मनीष लक्ष्मण खींडागळे हे िमीनीवर साठवलेल्या मलेेल्या कोंबड्याींची माींस कद्ींग करण्याच े
काम अस्वच्छ दठकाणी करीत असल्याच े आढळदन आले. सदर मेलेल्या कोंबड्याींचा मुींबई 
शहरातील चायनीि गाड्याींना पुरवठा होत असल्याच ेतपासात ननषपन्न झाले आहे. 
(३) अन्न व औषि प्रशासनाने चौकशी करुन प्रवीण नरेश म्हात्र ेव मनीष लक्ष्मण खींडागळे 
याींच े ववरुध्द मा.अनतरीक्त मखु्य महानगर न्यायदींडाधिकारी याींचे न्यायालयात ख्ला क्र. 
४६००३००/ासडब्लु/१८ दाखल करण्यात आला आहे. 

तसेच या अनुषींगान े सींपदण ू मुींबई शहरात चायनीि अन्न पदाथ ू ववक्री करणाऱ्या 
आस्थापनाींची तपासणी मोदहम राबववण्यात आली असदन ाकद ण ५६ तपासण्या करण्यात आल्या 
असदन उल्लींघन आढळलेल्या २६ प्रकरणी रु.१,४८,५००/- तडिोड शुल्क वसुल करण्यात आले 
आहे. तथावप, उक्त ५६ दठकाणी केलेल्या तपासणीत मलेेल्या कोंबड्याींच े माींस वापरत 
असल्याच ेआढळदन आले नाही. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील खासगी अनुदाननत आणण विनाअनुदाननत शाळेत विद्यार्थयाांची  
आधथमि फसिणूि होत असल्याबाबत 

  

(४५)  १२७४४९ (०६-१२-२०१८).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खासगी अनुदाननत आणण ववना अनुदाननत शाळाींत मशक्षण शुल्काच्या 
नावाखाली ववद्यार्थयाचंी आधथाक र्सवणुक होत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशनूास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय असल्यास, त्यानुसार खासगी 
अनुदाननत आणण ववना अनुदाननत शाळाींची तपासणी वा चौकशी करण्याबाबत कोणती 
कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबा कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. आमशष शलेार (२७-०२-२०१९) : (१) मशक्षण शुल्काच्या अनुषींगाने काही शाळाींबाबत के्षत्रीय 
कायालूयाींकड ेतक्रारी प्राप्त आहेत. 
(२) तक्रारीच्या अनुषींगान े ववभागीय उपसींचालक याींच े स्तरावरुन चौकशी व तपासणी करुन 
महाराषर शैक्षणणक (शुल्क ववननयमन) अधिननयम २०११ नुसार कायवूाही करण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
  
अांबरनाथ (जि.ठाण)े येथील आनांदनगर एमआयडीसीमधील व्हदटमव्ह एनिी प्रायव्हेट मलममटेड 

या िां पनीतील िामगाराांना िेिणातून झालेली विषबाधा 
  

(४६)  १२७४५१ (२९-१२-२०१८).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा) :  सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ (जि.ठाण)े येथील आनींदनगर ामआयडीसीमिील व्हद्ूव्ह ानिी प्रायव्हे् 
मलमम्ेड या कीं पनीतील १८ कामगाराींना िवेणातदन ववषबािा झ्ाली असल्य्ाचे म्ाहे सप् े्ंबर, 
२०१८ मध्ये व्ा त्य्ादरम्य्ान ननदशनूास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळदन 
आले व त्यानुषींगान ेसदर घ्ेनस िबाबदार असणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्याींत 
येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ियिुमार रािल (१४-०५-२०१९) : (१) व (२) अशा आशयाची बातमी ाबीपी माझा या 
वतृ्तवाहीनीवर प्रमसध्द झाली असता या सींदभाूत अन्न व औषि प्रशासनान े चौकशी केली 
असदन कॅन््ीनमध्ये अन्न पदाथ ू पुरवठा करणारी म.ेअन्नपुणाू के्रस ू (मे.व्ह्ीव्ह ानिी 
प्रा.मल.) अींबरनाथ (पद.), ठाण ेया पेढीची दद.०७/०९/२०१८ तपासणी करुन सदर घ्ना घडलेल्या 
ददवशी अन्न तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या कच्चा अन्नपदाथाूच े ाकद ण ०५ नमुने 
ववश्लेषणासाठी घेतले होत.े सदर सव ूनमुने प्रमाणणत घोवषत झाले आहेत. सदर तपासणीत 
आढळलेल्या त्रु्ीींच्या अनुषींगान ेपढेीचा परवाना ननलींतबत करण्यात आला आहे. 

तसेच मशवािीनगर पोलीस ठाण,े अींबरनाथ याींनी सदर घ्ना घडलेल्या ददवशी 
कामगाराींना पुरववण्यात आलेल्या अन्न पदाथांच े नमुन े ववश्लेषणासाठी पाठववले होते. सदर 
अहवालामध्ये “The Result are as above. The specific reason/ causative agent 
of food poisoning could not be found” असा ननषकष ू उपसींचालक, राज्य आरोग्य 
प्रयोगशाळा याींनी ददला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
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बनािट ि ननिृष्ट्ट दिामच्या औषधाांची ननमममती िरणाऱ्या गल्फा लॅबोरेटरीि मलममटेड तसेच 
इतर िां पन्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(४७)  १२९११५ (२९-१२-२०१८).   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.वििय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्रीमती ननममला गावित (इगतपूरी), प्रा.िषाम 
गायििाड (धारािी), श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी) :   सन्माननीय अन्न 
ि औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामाींककत कीं पन्याच्या औषि उत्पादनाींप्रमाणे हुबेहुब बनाव् व ननकृष् दिाूच्या औषिाींची 
ननममतूी करीत असल्याच्या आरोपामुळे गल्फा लॅबोरे्रीि मलमम्ेड या औषि ननममतूी 
कीं पनीच्या व्यवस्थापकीय सींचालकाींना मुींबई उच्च न्यायालयान े दीड को्ीचा दींड ठोठावला 
असल्याच ेददनाींक १ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदशनूास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर बनाव् व ननकृष् दिाूच्या औषिाींमळेु नागरीकाींच्या आरोग्यावर वाई् 
पररणाम होत असल्याने अशा कीं पन्यावर ननयींत्रण आणण्याकररता शासनान े चौकशी करुन 
कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रािल (१४-०५-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. तथावप, सदर दींड बनाव् व 
ननकृषठ दिाूच्या औषि ननममतूीबाबत नसदन Trademark infringmint बाबत आहे. 
(२) सदर ख्ला बनाव् व ननकृष् औषिे ककीं वा औषिाच्या दज्याशूी सींबींधित नसल्याने अन्न 
व औषि प्रशासनाकडदन कायवूाही करण्याचा प्रश्न उद् ्ावतनाही. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
  

अमरािती शहरातील दधु भसेळ रोखण्याबाबत 
  

(४८)  १२९९४२ (२९-१२-२०१८).   प्रा.विरेंद्र िगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), श्री.वििय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :  सन्माननीय अन्न 
ि औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती शहरात मोठया प्रमाणात दिु भेसळ होत असल्याचे अन्न व औषिी प्रशासन 
ववभागाने तपासलेल्या नमुन्यावरुन माहे सप् े्ंबर २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशनूास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळदन 
आले व त्यानुसार शहरातील दिु भेसळ रोखण्यासाठी कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाच कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ियिुमार रािल (१४-०५-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) दिु भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषि प्रशासनाकडुन वेळोवेळी तपासणी मोदहम 
राबववण्यात येत.े 

अमरावती शहरात माहे ावप्रल, २०१८ पासदन माहे फेब्रुवारी, २०१९ पयतं दिुाचे ०९ 
नमुने ववश्लेषणासाठी घेण्यात आले असदन त्यापकैी ०५ प्रमाणणत व ०४ नमुन े कमी दिाूच े
घोवषत झाले आहेत. ०४ कमी दिाूच ेप्रकरणी न्याय ननणयू / तडिोड कारवाई करण्यात येत 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 

___________ 
  
मशरोळ (जि. साांगली) पररसरातील पाणी आणण पालेभाज्याांमध्ये आरोग्याला घाति असणारे 

घटि आढळून आल्याबाबत 
  

(४९)  १३०२६२ (२९-१२-२०१८).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूिाडी) :   सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मशरोळ (जि. साींगली) पररसरातील पाणी आणण पालेभाज्याींमध्ये मानवी आरोग्याला घातक 
असणारे घ्क आढळदन आल्याचा अहवाल कनाू्कमिील रायपदर येथील यदननवमसू् ी ऑफ 
अॅधग्रकल्चर सायन्ससेच्या पेजस््साईडम रेमसडयद ॲण्ड फद ् क्वॉमल्ी अनॅमलमसस लॅबो्री या 
सींस्थेने माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अहवालानुसार शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळदन 
आले व त्यानुसार कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, त्याची सद्यःजस्थती काय 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. ियिुमार रािल (१४-०५-२०१९) : (१) नाही. अशा प्रकारचा अहवाल अन्न व औषि 
प्रशासनास प्राप्त झालेला नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
  

पुणे शहरातील हॉटेल मधील भटारखान्याांच्या तपासणीबाबत 
  

(५०)  १३१०९४ (२९-१२-२०१८).   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय अन्न 
ि औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील हॉ्ेल मिील अस्वच्छ भ्ार खाने, पेस्् कीं रोल, कमचूाऱ्याींचे आरोग्य व 
स्वच्छतेकड ेहॉ्ेल चालकाींच ेदलुकू्ष होत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशनूास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अन्न व औषि प्रशासनाकडदन हॉ्ेलला हायजिन रेद्ींग देण्याची प्रकक्रया सुरु 
केली असली तरी काही मदहन्यापासदन सींकेत स्थळावरील ताींतत्रक त्रु्ीमुळे हायजिन रेद्ींगचे 
काम प्रलींतबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, केवळ अि ूकरणाऱ्या हॉ्ेलाींची तपासणी न करता नागररकाींच्या आरोग्याच्या 
दृष्ीने FDI कडदन सवचू हॉ्ेलाींची करण्यात येणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रािल (१४-०५-२०१९) : (१) हे अशींत: खरे आहे.  
(२) पुणे ववभागात ६२ हॉ्ेल्सनी हायिीन रे्ीींग प्रमाणपत्र ममळण्याकरता अि ू केले असदन 
त्यापैकी २१ हॉ्ेल्सना हायजिन रे्ीींग प्रमाणपत्र मींिदर करण्यात आले आहे. तर ४१ अि ू
तपासणी करीता प्रलींतबत आहेत त्यामुळे स्थळावरील ताींतत्रक त्रु्ीमुळे हायजिन रेद्ींगचे काम 
प्रलींतबत आहे हे खरे नाही. 
(३) नागरीकाींच्या आरोग्याच्या दृजष्ने अन्न व औषि प्रशासनाकडदन अि ू करणाऱ्या तसचे 
अि ून करणाऱ्या अनेक हॉ्ेल्सची वेळोवेळी तपासणी करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् ्ावत नाही. 
  

___________ 
  
  
विधान भिन :   जितेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (िायमभार), 

महाराष्ट्र विधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपदव ूसव ूप्रकक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


