
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि १५ माचच, २०१६ / फाल्गुन २५, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण युिि िल्याण, 
उच् च ि तां्रशशशक्षण, िैद्यिीय शशक्षण, मराठी 
भाषा, साांस्िृतति िायच मां्रशी 

 

याांच ेप्रभारी विभाग (२) अन् न ि नागरी पुरिठा आणण ्ाहि सांरक्षण, 
अन् न आणण षषध प्रशासन, सांसदीय िायच मां्रशी 

(३) पयाचिरण मां्रशी 
(४) पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी 

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

प्रश्नाांची किण ण सा्ं या - १२५ 
------------------------------------- 

  
उच्च माध्यशमि विभागाच्या पायाभणतपेक्षा िाढीि पदाांच्या 

 मान्यतेबाबत ि मांजणर पदाांच्या िेतनाबाबत 

(१) *  १५८८७   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपणिच हहरे,    
श्री.िवपल पाटील, ॲड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१०-२०११ अखेर उच्च माध्यममक विभागाच्या पायाभूतपेक्षा िाढीि 
३३४ पदाींना माहे डिसेंबर, २०१५ मध्ये पुरिणी मागणयाींमध्ये मींजूर केलेले िेतन 
अनदुान केव्हा अदा करणयात आले आहे ि केव्हा पासून, 
(२) असल्यास, शासनाने मान्यता ददलेल्या उिवरीत सुमारे ६०० पदाींना िेतन 
अनदुान अद्यापही मींजूर न करणयाची कारणे काय आहेत, 
(३) सन २०११-२०१२ ते सन २०१४-१५ अखेरच्या उच्च माध्यममकच्या 
पायाभूतपेक्षा िाढीि पदाींची विभाग ननहाय सींख्या ककती आहे, 
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(४) सदरचे प्रस्ताि शासनाच्या मान्यतेसाठी मशक्षण सींचालनालय, माध्यममक ि 
उच्च माध्यममक मशक्षण, पुणे याींचेकिून शासनास केव्हा प्राप्त झाले आहेत, 
(५) प्रस्ताि प्राप्त झाले असल्यास, अद्यापही या प्रस्तािाींना मान्यता न देणयाची 
कारणे काय आहेत ि सदरच्या प्रस्तािाींना केव्हा मान्यता ददली जाणार आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) ददनाींक ५.२.२०१६ च्या शासन ननणवयानुसार ३३४ पदाींना 
माहे फेब्रुिारी, २०१६ पासून िेतन सुरु करणयात आले आहे. 
(२) सदर पदाींबाबत भरती प्रकिया विदहत मागावने न झाल्याने तसेच 
बबींदनूामािलीनसुार पदे नसल्याने ियैक्ततक मान्यता प्रदान करणयात आलेल्या 
नाहीत त्यामुळे सदर पदाींना िेतन अनदुान मींजूर करणयात आलेले नाही. 
(३)  सन २०११-१२ ते २०१३-१४ 
 

अ. ि. विभाग पूणविेळ अर्विेळ एकूण 
१ कोल्हापूर १०८ ७९ १८७ 
२ पुणे ७५ ६३ १३८ 
३ अमरािती ०५ ०२ ०७ 
४ औरींगाबाद २७ १९ ४६ 
५ नागपूर ०८ १० १८ 
६ नामशक ६५ ०६ ७१ 
७ मुींबई ६४ ३० ९४ 
८ लातूर ४० ०९ ४९ 

   एकूण  ३९२ २१८ ६१० 
 
(४) मशक्षण सींचालनालयाच्या ददनाींक ७.७.२०१४ ि दद. ३०.५.२०१५ च्या पत्रान्िये 
िाढीि पदाींचा प्रस्ताि शासनास प्राप्त झाला आहे. 
(५) सदर िाढीि पदाींबाबतच अधर्कची मादहती क्षबेत्रय कायावलयाकिून 
मागविणयात आलेली आहे. 

----------------- 
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राज्यातील अनदुातनत ि शासिीय शाळाांमध्ये शशक्षिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(२) *  १४९६४   डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनदुाननत ि शासकीय शाळाींमध्ये गेली अनेक िरे्ष मोठया 
प्रमाणािर ररतत पदे असल्याने शैक्षणणक गुणित्तेिर विपररत पररणाम होत 
असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, विद्यार्थयाांचे शैक्षणणक नुकसान होऊ नये म्हणनू सदर ररतत पदे 
त्िररत भरणयाबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) ददनाींक २० जून, २०१४ ि ददनाींक १९ जुलै, २०१४ च्या शासन ननणवयान्िये 
पदभरतीस परिानगी देणयात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज् यातील मराठी तणण ‘िें द्रीय लोिसेिा आयोगाच् या’ पररक्षते  
यशस् िी  हािा यासाठी ‘िॅच देम यांग’ योजना राबविण्याबाबत 

 (३) *  १६२१७   प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.सांहदप 
बाजोररया, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.अतनल 
भोसले, श्रीमती हुस्नबानण खशलफे, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय उच् च ि तां्रश 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील मराठी तरुण ‘कें द्रीय लोकसेिा आयोगाच् या’ पररक्षते यशस् िी व् हािा 
यासाठी सन २००६ साली माजी मुख् य सधचि, श्री.अरुण बोंगीरिार याींच् या 
अध् यक्षतेखाली एक सममती नेमून ‘कॅच देम यींग’ ही योजना तत् कालीन शासनाने 
तयार केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, हुशार मुलाींिर शाळाींपासून लक्ष ठेिणे, विद्यापीठाींमध् ये प्रशासकीय 
यींत्रणा ननमावण करणे आणण यशदाला मशखर सींस् था बनिनू शासकीय सनदी 
पररक्षा सींस् थाींच् या बळक्ीकरणाचा ननणवयही णेण यात आला होता, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, ‘कॅच देम यींग’ ही योजना शासनाने बींद केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल् यास, याची कारणे काय आहेत ि ही योजना पुन् हा सुरु करण याबाबत 
कोणती कायविाही केली िा करणयात आली आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) सन २००६ साली माजी मुख्य सधचि श्री.अरुण बोंधगरिार याींच्या 
अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या सममतीने सनदी परीक्षेमध्ये महाराषराचे प्रनतननर्ीत्ि 
िाढविणयाच्यादृष्ीने कराियाच्या उपाययोजनाींच्या अनरु्षींगाने, विद्यार्थयाांना नागरी 
सेिा ि इतर स्पर्ाव परीक्षाींची मादहती देणे, यशदा, पुणे या सींस्थेला मशखर 
सींस्थेची जबाबदारी देणे, तसेच शासकीय प्रमशक्षण सींस्थाींचे बळक्ीकरण 
करणयाबाबत मशफारसी केलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

शाळेतील शशक्षिाांचे तनयकु्ती/पद भरतीस मान्यता देण्याबाबत 

 (४) *  १५१७० श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.विक्रम िाळे :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) खाजगी व्यिस्थापन ि स्थाननक स्िराज्य सींस्थाींच्या प्राथममक, माध्यममक ि 
उच्च माध्यममक शाळेतील मशक्षकाींचे ननयुतती/पद भरतीस मान्यता न देणयाचे 
पररपत्रक शासनाकिून माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये ननगवममत करणयात आलेले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अनेक िर्षावपासून प्रलींबबत मान्यता असलेल्या मशक्षकाींच्या 
बाबतीत तसेच प्राथममक, माध्यममक ि उच्च माध्यममक शाळेतील ररतत पदाींची 
भरती करणयासाठी शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) पदभरतीिरील ननबांर् माहे फेब्रुिारी, २०१६ मध्ये उठविणयात आले 
आहेत. 

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

 

जणनी ि निीन पेन्शन योजना लागण नसलेल्या शशक्षि, शशक्षिेतर  
मतृ िमचचाऱयाांच्या िुटुांबबयाांना मदत शमळणेबाबत 

(५) *  १५१२०   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जूनी अथिा निीन अींशदायी योजना लागू नसलेल्या पण सेिेतच मतृ्य ू
पािलेल्या मशक्षक, मशक्षकेतर कमवचा-याींच्या कु्ुींबबयाींना भविषय ननिावह ननर्ी 
ककीं िा कोणतेही सेिाननितृ्ती िेतन ममळालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मशक्षक ि कमवचा-याींच्या कु्ुींबबयाींना मदत करणयाबाबत 
शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. विनोद तािड े: (१), (२), (३) ि (४) हे खरे नाही. 
     दद.१ नोव्हेंबर, २००५ पिूी १००% अनदुाननत शाळेत ननयतुत मशक्षक/ 
मशक्षकेतर कमवचाऱयाींना जूनी सेिाननितृ्ती िेतन योजना लागू आहे. दद.१ नोव्हेंबर, 
२००५ नींतर १००% अनदुाननत शाळेत ननयुतत कमवचाऱयाींना निीन अींशदायी 
ननितृ्तीिेतन योजना लागू आहे.  दद.१ नोव्हेंबर, २००५ पिूी अींशत: 
अनदुाननत/विनाअनदुाननत शाळेत ननयुतत कमवचाऱयाींना सेिाननितृ्ती िेतन योजना 
लागू करणेबाबतची प्रकरणे न्यायप्रविषठ आहेत. 
 

----------------- 
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शासिीय िमचचारी आणण अनुदातनत शाळेतील शशक्षण ि शशक्षिेतर  
िमचचाऱयाांना लागण असलेली सेिातनितृ्ती िेतन योजनेबाबत 

(६) *  १५१८१  श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.दत्ता्रशय 
सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सततश चहाण :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२३८७ ला 
हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच्या वित्त ि ननयोजन विभागाने ददनाींक ३१ ऑत्ोबर, २००५ रोजी ि 
शालेय मशक्षण ि िीिा विभागाने ददनाींक २९ नोव्हेंबर, २०१० ला शासन ननणवय 
ननगवममत करुन शासकीय कमवचारी आणण अनदुाननत शाळेतील मशक्षक ि 
मशक्षकेत्तर कमवचाऱयाींना लागू असलेली सेिाननितृ्ती िेतन योजना १९८२ ि 
भविषय ननिावह ननर्ी योजना ददनाींक ३१ ऑत्ोबर, २००५ पासून सींपुष्ात 
आणली ि त्याऐिजी निीन पररभावर्षत अींशदायी सेिाननितृी िेतन योजना लागू 
केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या निीन पररभावर्षत योजनेमुळे ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ ककीं िा 
त्यानींतर ननयतुती झालेल्या मशक्षक कमवचाऱयाींना तसेच ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ 
पूिी सेिेत आलेल्या विनाअनुदान शाळा िगवतकुड्या तसेच अींशत: अनदुाननत 
शाळेत कायवरत मशक्षक कमवचाऱयाींना पिूी अक्स्तत्िात असलेल्या सेिाननितृ्ती 
िेतन योजना १९८२ आणण भविषय ननिावह ननर्ी योजनेच्या लाभापासून िींधचत 
करणयात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू निीन पररभावर्षत अींशदायी सेिाननितृ्ती िेतन योजना लागू 
करताींना विर्ान मींिळात चचाव करुन विर्ान मींिळाची मींजुरी न णेता शासन 
ननणवय ननगवममत करणे ही बाब असींिरै्ाननक असून नसैधगवक न्यायाच्याविरुध्द 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यापिूी लागू केलेली सेिाननितृ्ती िेतन ननयमािली १९८२ ि 
भविषय ननिावह ननर्ी ननयमािली ही विर्ान मींिळाने मींजूर केलेल्या 
कायद्यानुसार तयार करणयात आली असल्याने निीन शासन ननणवय ननगवममत 
करुन ही योजना रद्द करणे म्हणजे कायद्यात हस्तक्षपे करुन विर्ान मींिळाच्या 
ण्नात्मक अधर्कारात हस्तक्षेप करणारी असून विर्ान मींिळाचा अिमान 
करणारी बाब आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) या प्रकरणी नागपूर विभागाच्या लोकप्रनतननर्ीींनी ददनाींक ९ ऑत्ोबर, २०१५ 
रोजी ि त्यापिूी अनेक िेळा शासनास पत्र पाठिनू निीन पररभावर्षत अींशदायी 
सेिाननितृ्ती िेतन योजना रद्द करणयाची मागणी करुन जूनीच सेिाननितृ्ती िेतन 
योजना पूिवित चालू ठेिणयाची विनींती केली, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात 
येत आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ ककीं िा त्यानींतर १००% अनदुाननत शाळाींिर ननयुतत 
मशक्षक कमवचाऱयाींना तसेच दद.१ नोव्हेंबर, २००५ पूिी अींशत: अनदुाननत / विना 
अनदुाननत / कायम विनाअनुदाननत शाळा / िगव/ तकुड्याींिर ननयुतत मशक्षक 
कमवचाऱयाींना सुद्धा निीन पररभावर्षत अींशदायी ननितृ्ती िेतन योजना लागू 
करणयाचा र्ोरणात्मक ननणवय शासनाने णेतला आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     तत्कालीन वित्तमींत्री याींनी राज्याचा सन २००२-२००३ चा अथवसींकल्प 
विर्ानमींिळात सादर करताना केलेल्या अथवसींकल्पीय भार्षणामध्ये शासनाच्या 
सेिेत नव्याने रुज ू होणाऱया कमवचाऱयाींना सध्याच्या ननितृ्तीिेतन योजनेऐिजी 
अींशदायी ननितृ्तीिेतन योजना तयार करुन लागू करणयात येईल, अशी णोर्षणा 
केली होती. राज्य शासनाने दद.१ नोव्हेंबर, २००५ रोजी ककीं िा त्यानींतर नव्याने 
ननयुतत होणाऱया कमवचाऱयाींसाठी कें द्र शासनाच्या र्तीिर ि तत्कालीन वित्त मींत्री 
याींनी सन २००२-०३ च्या अथवसींकल्पीय भार्षणामध्ये केलेल्या णोर्षणेनुसार 
पररभावर्षत अींशदान ननितृ्तीिेतन योजना लागू करणयाचा र्ोरणात्मक ननणवय 
मींत्रीमींिळाच्या मान्यतेने दद. ३१.१०.२००५ च्या शासन ननणवयान्िये णेतला आहे. 
तसेच भारताच्या सींविर्ानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परींतकुान्िये प्रदान करणयात 
आलेल्या अधर्काराींचा िापर करुन या सींदभावतील अधर्सूचना मा.राज्यपालाींच्या 
मान्यतेने दद.३१.१०.२००५ अन्िये ननमवममत करणयात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) होय. 
(६) योजना सुर्ारणयाचा प्रश्न उद्् ाित नाही. शासनाने यापूिी णेतलेल्या 
ननणवयानुसार कायविाही सुरु आहे. 

----------------- 
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राज्यातील प्राथशमि, माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि शशक्षि ि शशक्षिेत्तर 
िमचचाऱयाांना िॅशलेस योजना लागण िरण्याबाबत 

(७) *  १५८७४   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
श्री.दत्ता्रशय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सततश चहाण, श्री.धनांजय मुांड,े डॉ.अपणिच 
हहरे :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मशक्षक कमवचाऱयाींची रुपये २ लाखापयांतची िदै्यकीय खचावची 
देयके मींजूर करणयाचे अधर्कार मशक्षणाधर्काऱयाींच्या ऐिजी मुख्य कायवकारी 
अधर्कारी, क्जल्हापररर्षद याींना देणयात आलेले असल्यामुळे सींबींधर्त देयकािर 
नेमकी स्िाक्षरी कोणी करायची ि ती कशापध्दतीने मींजूर करायची याकारणास्ति 
राज्यातील हजारो मशक्षक-कमवचाऱयाींची िदै्यकीय देयके क्जल्हापररर्षदेमध्ये 
मींजूरीसाठी प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) मशक्षण उपसींचालक ि मशक्षणाधर्कारी ही दोन्ही महत्िाची पदे मशक्षण 
मींत्रालयाच्या अधर्पत्याखाली येत असल्याने रुपये २ लाखापयांतची िैद्यकीय 
देयके मींजूर करणयाचा अधर्कार हा मशक्षणाधर्काऱयाींना ि रुपये ३ लाखापयांतची 
िैद्यकीय देयके मींजूर करणयाचा अधर्कार मशक्षण उपसींचालकाींना देिनू िैद्यकीय 
देयकासाठी होत असलेली मशक्षक-कमवचाऱयाींची ससेहोलप् थाींबिािी अशी मागणी 
औरींगाबाद विभागाचे लोकप्रनतननर्ीींनी एका ननिेदनाद्िारे मा.शालेय मशक्षण मींत्री 
महोदयाींकि े माहे जानेिारी, २०१६ च्या नतसऱया आठिड्यात केली होती, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसेच गहृ विभागाप्रमाणे मशक्षक-कमवचाऱयाींना िदै्यकीय देयकासाठी कॅशलेस 
योजना लागू करणयाबाबत शासनाने ननणवय णेतला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१) अींशत: खरे आहे, तथावप, शासन ननणवय ददनाींक १८ 
सप््ेबर, २०१५ या विभागाच्या ददनाींक १६ जानेिारी, २०१६ च्या आदेशान्िये रद्द 
करणयात आले आहेत. 
(२) हे खरे आहे, 
(३) होय, 
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(४) प्रस्ताि शासनाच्या विचारार्ीन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यात ताशसिा तत्िािरील प्राध्यापिाांना प्रततमहा मानधन देण्याबाबत 

(८) *  १४९२८   श्री.सततश चहाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.दत्ता्रशय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२४६२ ला हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात खाजगी सींस्थेच्या िररषठ महाविद्यालयात प्राध्यापकाींची ३०% पदे 
ररतत असल्याने तासीका तत्िािर प्राध्यापकाींची पदे भरली जातात, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, तामसका तत्िािरील प्राध्यापकाींना आठिियात फतत ७ तास ि 
प्रनत तास रुपये २५०.०० मानर्न ददले जाते, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्राध्यापकाींचे मानर्न प्रनतमहा न देता िर्षावला एकदाच ददले 
जाते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्याींचे मानर्न दरमहा ममळणयासाठी तसेच आठिियाला १४ तास 
ि प्रनत तास रुपये ५०० मानर्नासह प्रनतमहा मानर्न देणेसाठी शासनाने कोणती 
कायविाही केली िा करणयात आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
       िररषठ महाविद्यालयात सुमारे २० ्तके पदे ररतत असून सदर ररतत 
पदे तामसका तत्िािर भरली जातात. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) याबाबत र्ोरणात्मक ननणवय णेणेबाबत विचार करणयात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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निी मुांबईतील विविध गािठाण ि झोपडपट्टी पररसरातील  
बोगस डॉक्टराांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(९) *  १४७०८   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सांजय 
दत्त :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११२८९ ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात विशेर्षत: निी मुींबईतील महापामलकेची आरोग्य व्यिस्था कोलमिली 
असून विविर् गािठाण ि झोपिपट्टी पररसरात तब्बल २७ बोगस िॉत्र कायवरत 
असल्याचे ि ३३४ िॉत्राींकि ेआिश्यक कागदपत्र ेनसल्याचे माहे डिसेंबर, २०१५ 
च्या पदहल्या सप्ताहात ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि बोगस िॉत्राींिर कोणती 
कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     आयुतत, निी मुींबई महानगरपामलका, निी मुींबई, याींच्याकिून प्राप्त 
झालेल्या मादहतीच्या अनुसार उतत महानगरपामलकेच्या क्षेत्रातील एकूण २७ 
व्यततीींविरुध्द अिैर् िदै्यक व्यिसाय केल्याबद्दल िेगिेगळ्या पोलीस ठाणयाींमध्ये 
गुन्हे दाखल करणयात आले आहेत. 
     तसेच, अिैर् िदै्यक व्यिसायीींचा शोर् णेणयाची कायविाही निी मुींबई 
महानगरपामलका प्रशासन ननयममतपणे करत आहे. आतापयांत ९०४ खाजगी 
िैद्यक व्यिसायीींची कागदपत्र े पिताळणीसाठी प्राप्त झाली आहेत. एकूण ३३४ 
व्यततीींची कागदपत्र ेअपूणव आढळून आली आहेत. परींत,ु उतत ३३४ व्यतती हे 
नोंदणीकृत िदै्यक व्यिसायी आहेत. 
(२) ि (३) उतत ३३४ व्यततीींना आपली उिवररत कागदपत्र े ददनाींक १०.०३.२०१६ 
पयांत सादर करणेबाबत निी मुींबई महानगरपामलका प्रशासनाने नो्ीसा बजािल्या 
आहेत.    
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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खोंडामळी ि बारागाि (ता.जज.नांदरुबार) येथील  
पाणीपुरिठा योजनेचे िाम बांद असल् याबाबत 

(१०) *  १६१०४   श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १३०४० ला      
हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खोंिामळी ि बारागाि (ता.क्ज.नींदरुबार) येथील पाणीपुरिठा योजनेचे काम 
गेल् या १० िर्षावपासून बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उत त बींद पिलेले काम सुरु करुन त् याला गती देणयाबाबत ददनाींक 
८ डिसेंबर, २०१५ रोजी िा त् या सुमारास मा.पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मींत्री 
याींना स् थाननक लोकप्रनतननर्ीींनी ननिेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उतत योजनेचे काम त्िररत सुरु करणयाबाबत शासनाने कोणती 
कायविाही केली िा करण यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर योजना हस्ताींतररत झाली नसल्याने योजना पनुक्जववित करणयाचा 
प्रस्ताि महाराषर जीिन प्राधर्करण, जळगाींि याींनी तयार करुन क्जल्हा पररर्षद, 
जळगाींि याींच्या स्िीकृतीबाबतची कायविाही सुरू आहे, त्यास अनुसरुन क्जल्हा 
पररर्षद ि योजनेत समाविष् गािाींना योजना स्िीकृती ि देखभाल दरुुस्ती 
बाबतचा ठराि पारीत करणयाबाबत महाराषर जीिन प्राधर्करण, जळगाींि याींनी 
ददनाींक १५.२.२०१६ रोजीच्या पत्रान्िये क्जल्हा पररर्षदेला कळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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आडगाांि (जज.नाशशि) येथील महाराष्ट्र राज्य माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि 
नाशशि विभागीय शशक्षण मांडळाच्या सांपाहदत जागेिरील बाांधिामाबाबत 

(११) *  १४६०३   डॉ.अपणिच हहरे :  हदनाांि ७ डडसेंबर, २०१५ रोजी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि २ मधील 
प्रश्न क्रमाांि ९८६० ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आिगाींि (क्ज.नामशक) येथील महाराषर राज्य माध्यममक ि उच्च माध्यममक 
नामशक विभागीय मशक्षण मींिळाच्या सींपाददत जागेिरील इमारत 
बाींर्कामाबाबतची सुरु असलेली कायविाही पुणव झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, बाींर्कामाची सद्यक्स्थती काय आहे ि सदरील बाींर्काम 
केव्हापयांत पुणव होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(३) नसल्यास, गेल्या १४ िर्षावपासून सींपाददत जागेिर इमारत बाींर्कामास 
झालेल्या विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) ि (३) सींरक्षक मभींत बाींर्णयात आली आहे. राज्यमींिळाने ठराि पारीत 
केल्यानुसार प्रस्तावित इमारत बाींर्कामासाठी ननयतुत िास्तुविशारद याींना 
कायावदेश पत्र देणयाची तसेच या कामासाठीचा करारनामा त्िररत करणयाबाबतची 
कायविाही सुरु आहे. 

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

राज्यात ७ प्रादेशशि विभागात धाडी टािण न  
जीिनािश्यि िस्तण ताब्यात घेतल्याबाबत 

(१२) *  १४७४८   श्री.सांजय दत्त, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांहदप 
बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.(श्रीमती) 
नीलम गोऱहे :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ७ प्रादेमशक विभागात ५५९२ दठकाणी र्ािी ्ाकून िाळ, तेल, तेल 
बबयाणे इ. ५३९ को्ी ५० लाख १५ हजार ७४५ रुपयाींच्या जीिनािश्यक िस्त ू
ताब्यात णेतल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, जप्त केलेला माल व्यापाऱयाींना परत करुन त्याींच्या विरोर्ात 
अिैर् साठी प्रकरणी ि माल जप्त करताना नोंदविणयात आलेले गुन्हे माफ 
करणयात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यभर ५५९२ साठेबाजीींिर र्ािी ्ाकणयात आल्या असल्या 
तरीही यासींदभावत दाखल केलेल् या गुन्हयाींची सींख्या फतत ५० असल्याची तसेच 
जप्त केलेल्या िाळ ि तेलापैकी ७० ्तके माल व्यापाऱयाींना परत केल्याची 
मादहती श्री.गलगली याींनी मागविलेल्या मादहतीच्या अधर्कारातून माहे जानेिारी, 
२०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशवनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यभर ५५९२ र्ािी ्ाकून गुन्हयाींची सींख्या कमी असल्याबाबत 
कायविाही ि बेकायदा जीिनािश्यक िस्तूींची साठिणकू करणा-याींिर शासनाने 
कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(५) असल्यास, सदर जप्त केलेला माल परत करणयाची ि जप्त केलेल्या िस्तूींची 
रास्त भािाने वििी करणयाबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) राज्य शासनाने ददनाींक १९/१०/२०१५ च्या पत्रान्िये िाळी, 
खाद्यतेल ि खाद्यतेल बबया या जीिनािश्यक िस्तूींिर ददनाींक ३०/९/२०१६ पयांत 
साठा ननबांर् लागू केले आहेत. त्यास अनुसरुन क्षेबत्रय कायावलयाींनी कायविाही 
केली.  
     आयातदाराींना साठा ननबांर् लागू नसल्याने, कायविाही दरम्यान जप्त 
केलेल्या साठयाींपकैी आयातदाराींचा जप्त केलेला साठा शासनाच्या ददनाींक 
३०/१०/२०१५ च्या पत्रान्िये मुतत करणयात आला आहे. 
     बाजारात तूरिाळीची आिक कमी असल्याने भाििाढ ननयींबत्रत करणयाच्या 
दृष्ीकोनातनू, जप्त केलेल्या तुरीची तूरिाळ करून ती बाजारात वििीसाठी 
तात्काळ येणे आिश्यक होते. 
     त्यामुळे जप्त करणयात आलेला तूर/तूरिाळीचा साठा सींबींधर्त 
व्यापाऱयाकिून Indemnity Bond णेऊन, त्याला परत करणयाबाबत ददनाींक 
२४/११/२०१५ च्या शासन ननणवयान्िये ननदेश देणयात आले. या शासन 
ननणवयान्िये मुतत केलेली तरूिाळ ि मुतत केलेल्या तूरीच्या भरिाईनींतर तयार 
झालेली तूरिाळ महाराषर राज्यातच रु.१००/- प्रनतककलो या दराने ग्राहकास 
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विकली जाईल, तसेच मुतत केलेले किर्ान्य महाराषर राज्यातच विकले जाईल 
या अ्ीिर Indemnity Bond णेऊन कायविाही करणयात यािी ि सींबींधर्त 
व्यापाऱयाींनी indemnity Bond भरुन देणयास नकार दशवविल्यास जप्त केलेल्या 
किर्ान्याच्या साठयाचा जीिनािश्यक िस्तू अधर्ननयम, १९५५ मर्ील 
तरतूदीनुसार जादहर मललाि करणयात यािा, असे ननदेश सिव क्षबेत्रय कायावलयाींना 
देणयात आले. सदर शासन ननणवयास अनुसरुन जप्त करणयात आलेला 
िाळी/किर्ान्याच्या साठयापकैी बहुताींशी साठा indemnity Bond णेऊन मुतत 
करणयात आला आहे. 
     जीिनािश्यक िस्तू अधर्ननयम, १९५५ अींतगवत लागू असलेल्या साठा 
ननबांर्ाची का्ेकोरपणे अींमलबजािणी करणयात यािी, याबाबत सिव क्षबेत्रय 
कायावलयाींना ददनाींक २९/२/२०१६ च्या पत्रान्िये पुन्हा एकदा सूचना देणयात 
आल्या आहेत. 
     जीिनािश्यक िस्तूींचा काळाबाजार करणाऱया व्यततीस एम.पी.िी.ए. (The 
Maharashtra Prevention of Dangerous Activities of Slumlords. 
Bootleggers & Drug-Offenders, Dangerous Person & Video 
Pirates) Act, १९८१ लागू करणयाबाबतचा ददनाींक १/१२/२०१५ रोजी अध्यादेश 
काढणयात आला आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

नाशशि येथे गोरेगािच्या धतीिर दादासाहेब फाळिे  
धच्रशपटसषृ्ट्टी तनमाचण िरण्याबाबत 

(१३) *  १४९४४   श्री.जयिांतराि जाधि :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ८०५० ला 
हदनाांि १७ जुलै, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय 
साांस् िृतति िायच मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नामशक येथे गोरेगािच्या र्तीिर दादासाहेब फाळके धचत्रप्सषृ्ी ननमावण 
करणयाकररता नामशक विकास कायविमाींतगवत दद. २७ ऑगस््, २००९ रोजी १० 
को्ी ननयतव्यय ननक्श्चत केल्यानुसार क्जल्हाधर्कारी, नामशक याींनी दद. ५ 
नोव्हेंबर, २०१४ रोजी महाराषर धचत्रप् रींगभूमी आणण साींस्कृनतक विकास 
महामींिळास सविस्तर प्रकल्प अहिाल सादर केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पासाठी मुींढेगाि, ता.इगतपुरी येथील जागा साींस्कृनतक 
कायव विभागाच्या नािे हस्ताींतरीत करणयाकररता महसूल ि िन विभागास प्रस्ताि 
पाठविणयात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या धचत्रप्सषृ्ीसाठी साींस्कृनतक कायव विभागास जममनीचे 
हस्ताींतरण करून सदर धचत्रप्सषृ्ीचे काम सुरु करणयासाठी शासनाने कोणती 
कायविाही केली िा करणयात येत आहे ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१), (२) ि (३) क्जल्हाधर्कारी, नामशक याींनी जागेशी 
सींबींधर्त कागदपत्र े महामींिळास पाठविली आहेत. प्रस्तावित जमीन साींस्कृनतक 
कायव विभागाकि ेहस्ताींतरीत करणयास महसूल ि िन विभागास विनींती करणयात 
आली असून त्याप्रमाणे त्या विभागाकिून कायविाही करणयात येत आहे. 

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

नागपणर अांबाझरी तलािात महाराष्ट्र षद्योधगि वििास महामांडळाच्या 
 पररसरात िां पन् याांचे विषारी पाणी येत असल् याबाबत 

(१४) *  १६२६६   श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.रामराि िडिुते, श्री.सांहदप 
बाजोररया :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ८२८० ला हदनाांि ३१ जुलै, २०१५ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:  सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर अींबाझरी तलािात महाराषर औद्योधगक विकास महामींिळाच्या 
पररसरामर्ील कीं पन् याींचे विर्षारी पाणी येत असल् याने पाणी प्रदवूर्षत झाले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच िािी नगरपींचायतीचे ग्ार लाईनचे दवूर्षत पाणी सुध् दा अींबाझरी 
तलािात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, िािी येथे मसव् हेज दर्में् प् लाी्ं  तयार करणयासाठी तसेच 
अींबाझरी तलािामध्ये होणारे प्रदरू्षण रोखणयासाठी सदर तलािाचा राषरीय सरोिर 
सींिर्वन योजनेमध्ये समाविष् करणयाबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा 
करणयात येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१), (२) ि (३) महाराषर प्रदरू्षण ननयींत्रण मींिळामाफव त 
ऑगस््, २०१५ ि फेब्रुिारी, २०१६ मध्ये केलेल्या सव्हेक्षणानुसार अींबाझरी 
तलाित औद्योधगक विकास महामींिळाच्या पररसरातनू औद्योधगक साींिपाणी 
जात नसल्याचे आढळून आले. परींतु िािी नगरपररर्षद क्षेत्रातील विना प्रकिया 
णरगुती साींिपाणी तलािामध्ये जात असल्याचे आढळून आले. 
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(४) िािी नगरपररर्षदेमाफव त मसव्हेज दर्में् प्लाी्ं  (STP) चा प्रस्ताि तयार 
करणयात येत असून अींबाझरी तलाि सींिर्वनाचा प्रस्ताि राषरीय सरोिर सींिर्वन 
योजनेत समाविष् करणयासाठी कें द्र शासनास पाठविणयात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
पुण्यातील बालधच्रशिाणीचे पनुणज्जीिन िरणेबाबत 

(१५) *  १५८२८ अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.हेमांत टिले, श्रीमती विद्या चहाण, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.रामराि िडिुते, श्री.्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािण र, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.प्रिाश गजशभये, अॅड.तनरांजन डािखरे :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५३८ ला हदनाांि १९ माचच, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील बालधचत्रिाणीच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने माहे जनू, २०१५ 
मध्ये िा त्यादरम्यान मशक्षण आयुतत, पुणे याींच्या अध्यक्षतेखाली बत्रसदस्यीय 
सममती नेमून सदर सममतीने आपला अहिाल ६ मदहन्यात शासनास सादर 
करािा, असा ननणवय णेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या ६ मदहन्यात सदर सममतीची एकही बैठक झाली नसल्याचे 
ददनाींक २८ डिसेंबर, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, बालधचत्रिाणीचे पनुरुज्जीिन होिनू सक्षमीकरणाच्या गती देणयाची 
गरज असताना त्यासाठी नेमलेल्या सममतीने एकही बठैक न णेणयाचे कारण काय आहे, 
(४) तसेच सदर सममतीच्या स्थापने पासून ते माहे जानेिारी, २०१६ अखेर पयांत 
सममतीच्या सदस्याींिर ि अन्य कामकाजासाठी ककती रतकम खचव करणयात 
आली आहे, 
(५) तसेच बालधचत्रिाणीच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने कोणती कायविाही केली 
िा करणयात येत आहे ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) होय 
(२) ि (३) ददनाींक ५ जानेिारी, २०१६ रोजी बैठक णेणयात आली. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) सदर सींस्था खाजगी लोकसहभागातनू सक्षम करणयासाठी प्रस्ताि सामान्य 
प्रशासन विभागास अमभप्रायास्ति सादर करणयात आले आहे. 

----------------- 
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राज्यात शाळाबाह्य मुलाांना शशक्षणाच् या प्रिाहात आणण् याबाबत 

(१६) *  १५२३६   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.सततश चहाण, अॅड.अतनल परब, श्रीमती हुस्नबानण खशलफे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद 
रणवपसे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२२९४ ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) समाजाच् या विविर् िींधचत ण्कातील मुलाींना मशक्षणाच् या प्रिाहात 
आणण यासाठी माहे जुलै, २०१५ मध् ये करण यात आलेल् या शाळाबाय य मुलाींच् या 
सिेक्षणात ५५ हजार मुले आढळून आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सुमारे ५५ हजार मुले शाळाबाय य आढळून आल् यानींतरही त् यापकैी 
एकाही विद्यार्थ यावचा चालु शैक्षणणक िर्षावत शाळेत प्रिेश न झाल् याने त् याींचे 
शैक्षणणक िर्षव िाया गेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, पुणे शहरात सार्ारण अिीच हजार मुले शाळाबाय य असल्याचे 
ननदशवनास आले होते, त्याबाबत स्ियींसेिी सींस्थाींनी आक्षपे णेतल्यानींतर मुलाींना 
मशक्षणाच्या प्रिाहात आणणयाची मोदहम थींिािली असून नोंदणी झालेल्या 
विद्यार्थयाांचेही शकै्षणणक िर्षव सींपत आले तरीही शाळेत दाखल झाले नसल्याचे 
माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल् यास, िारींिार शाळाबाय य मुलाींचे सिेक्षण करण यात येऊनही त् याींना 
शैक्षणणक प्रिाहात आणण यात अपयश येत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(५) असल्यास, राज् यातील शाळा बाय य मुलाींचा शोर् णेण यासाठी माहे डिसेंबर, 
२०१५ मध् ये पुन् हा फेरमोहीम सुरु करण याचे शासनाने ठरविले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(६) असल् यास, राज् यात कोणकोणत् या क्जल् य यात सदर मोदहम राबविली आहे, 
(७) असल् यास, शाळाबाय य मुलाींना मशक्षणाच् या प्रिाहात आणण यासाठी तसेच 
फेरपररक्षा सुरु करणयासाठी शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण यात येत 
आहे, 
(८) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) पुणे महानगरपामलका कायवक्षेत्रात ददनाींक ४ जुलै, २०१५ रोजी णेणयात 
आलेल्या शाळाबाय य बालकाींच्या सिेक्षणात १६८३ बालके आढळली असून सदर 
मुलाींना शाळेत प्रिेशासाठी दाखल करणयाची कायविाही सुरु आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) हे खरे आहे. 
(६) सिव क्जल्य यात सदर मोदहम राबविली जात आहे. 
(७) शाळाबाय य मुलाींना मशक्षणाच्या प्रिाहात आणणयासाठी राज्य शासनाने २० 
मे, २०१५ रोजीच्या शासन ननणवयान्िये शाळाबाय य बालकाींच्या सिेक्षणाचे ननदेश 
ददले आहेत. त्याप्रमाणे ददनाींक ४ जुलै, २०१५ रोजी शाळाबाय य मुलाींच्या 
सिेक्षणाचे ननदेश ददले आहेत. तसेच २७.०७.२०१५ ते ३१.०७.२०१५ ि 
३१.०१.२०१६ अखेर िर्षवभरात िारींिार सिेक्षण करणयात आली आहेत. ददनाींक 
३१.०१.२०१६ अखेर झालेल्या सिेक्षणात ७४,९७१ शाळाबाय य मुले आढळली असून 
त्यापैकी ४९,३३९ मुलाींना ननयममत प्रिेश देऊन दाखल करणयात आले आहे. 
बाकीच्या शाळाबाय य मुलाींनाही शाळेत दाखल करुन णेणयाची कायविाही सुरु आहे. 
(८) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
शासकिय िदै्यिीय महाविद्यालय ि णग्णालय नागपणर  

येथे अततदक्षता विभाग बाांधण्याबाबत 
(१७) *  १५२५०   श्री.अतनल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया, श्री.नागो गाणार :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११०३९ ला हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत:  सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) शासककय िदै्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, नागपूर येथे अनतदक्षता 
विभाग बाींर्णयाबाबत प्रस्ताि मींजूर केव्हा झाला, 
(२) असल्यास, सदरहू बाींर्काम प्रत्यक्षात केव्हा सुरु झाले, 
(३) तसेच सदर महाविद्यालयात ई-लायब्ररीचे बाींर्काम केव्हा सुरु झाले ि रामा 
केअर से्ं रची सद्यक्स्थती काय आहे, 
(४) असल्यास, उपरोतत सिव कामाच्या विलींबाकररता दोर्षी असणा-या सींबींधर्ताींिर 
शासनाने कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े : (१) ि (२) शासन ननणवय ि. जीएमएन-
२०१०/प्र.ि.३०९/१०/प्रशा-१. ददनाींक १२/०१/२०११ अन्िये सदर कामास प्रशासकीय 
मान्यता देणयात आली होती. तथावप सदर बाींर्कामाला सुरुिात झालेली नाही. 
याविर्षयी सुर्ाररत अींदाजपत्रकासह शासनास प्राप्त प्रस्ताि विचारार्ीन आहे. 
(३) ई-लायब्ररीचे बाींर्काम ददनाींक २.५.२०११ रोजी सुरु झाले ि इमारत िापरात 
आहे. रामा केअर से्ं रचे बहुताींश बाींर्काम पूणव झाले असून रान्सफामवर, अींतगवत 
रस्ते ि कीं पाऊन्ि िॉलचे बाींर्काम प्रगती पथािर आहे. 
(४) ि (५) बाींर्कामाची जागा ननक्श्चत करणयास झालेल्या विलींब, तसेच 
प्रस्तावित जागेिरील ६३ झाले तोिणयास नागपूर महानगरपामलकाकिून परिानगी 
ममळणयास झालेला विलींब, या सिव प्रकियेमध्ये झालेला कालापव्यय यामुळे 
अींदाजपत्रकाच्या ककीं मतीमध्ये िाढ होणे, नव्याने सुर्ाररत प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणे इत्यादी कारणाींमुळे बाींर्कामास विलींब झाला. त्यामुळे कोणािर 
कारिाई करणयाचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यातील खाजगी पॉशलटेजक्नि िॉलेजमध्ये शशष्ट्यितृ्ती 
 िाटपात िेलेला गैरयिहार 

(१८) *  १५१८३  श्रीमती शोभाताई फडणिीस, श्री.शमतेश भाांगडडया, श्रीमती 
हुस्नबानण खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, 
श्री.रामनाथ मोते, श्री.शरद रणवपसे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय उच् च ि 
तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील तींत्रमशक्षण मींिळामाफव त चालविल्या जाणाऱया सन २००९-१० ते 
२०१४-१५ या िर्षावत खाजगी पॉमल्ेतनीक कॉलेजमध्ये कागदोपत्री बोगस प्रिेश 
नोंदिनू ि पररक्षेला न बसलेल्या विद्यार्थयाांच्या नािे मशषयितृ्ती िा्प करुन 
सदर मशषयितृ्ती सींस्थाचालकाींनी शासनाचे ५०० को्ी रुपयाींची  मशषयितृ्ती 
णेऊन गैरव्यिहार केल्याचे ददनाींक १७ जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास 
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २००९-१० ते सन २०१४-१५ या कालािर्ीत जिळपास 
६,८८,१९८ विद्यार्थयाांनी महाविद्यालयात प्रिेश णेतलेला असताना फतत 
४,७७,९३६ इतकेच विद्याथी पररक्षेला बसलेले होते, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उिवररत २,१०,२६२ विद्याथी पररक्षेत बसलेले नसताींना मागास 
विद्यार्थयाांना  मशषयितृ्तीचे िा्प करणयात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, बोगस नाींिे दाखिनू मशषयितृ्ती णेणा-या सींस्थाींिर ि 
पॉमल्ेक्तनक कॉलेजिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, अींशत: खरे आहे. मशक्षण शुल्क प्रनतपतूीबाबतच्या 
अननयममततेबाबत तिारी प्राप्त झालेल्या आहेत. 
(२) शैक्षणणक िर्षव २०१०-११ ते २०१४-१५ या कालािर्ीमध्ये एकूण ७,६२,१४५ 
इततया विद्यार्थयाांनी खाजगी महाविद्यालयामध्ये प्रिेश णेतला असुन त्याींची 
नोंदणी केलेली आहे. 
     तसेच नोंदणी Enrollment) केलेल्या विद्यार्थयाांपैकी एकूण ७,२८,२८० 
इतके विद्याथी दहिाळी परीक्षेस ि ५,४४,९१४ इतके विद्याथी उन्हाळी परीक्षेस 
बसले होते. 
(३), (४), (५) ि (६) विविर् मशषयितृ्ती िा्पात गैरव्यिहार झाले ककीं िा कसे हे 
तपासणयासाठी गहृ विभागाने ददनाींक १५/१/२०१६ च्या आदेशाींन्िये विशेर्ष चौकशी 
पथकाची स्थापना केली आहे. 

----------------- 
बोरगाांि मांजण (ता.मुतत चजापणर, जज.अिोला) गािाांत ि ८४ खेड्यात  

नळपाणी पुरिठा सुण िरण्याबाबत 

(१९) *  १५१३१   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बोरगाींि मींजू (ता.मुनत वजापूर, क्ज.अकोला) येथील राषरीय महामागाविर 
आलेल्या ८४ खेिी ि गािाींतील सुमारे ३५,००० च्यािर असलेल् या लोकसींख्येकररता 
नळपाणी पुरिठा योजना सुरु करणयात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर नळपाणी पुरिठा योजना सद्य:क्स्थतीत बींद असणयाची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर नळपाणी पुरिठा योजना तात्काळ सुरु करणयाबाबत 
स्थाननक जनतेनी स्थाननक पोलीस स््ेशनिर मोचाव, आींदोलन करुनही कोणतीच 
कायविाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदर योजना कायमस्िरुपी पिूवित सुरु ठेिणयाबाबत शासनाने 
कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत,?  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) पाणी ी्ंचाई कायविम अींतगवत तात्पुरती पुरक नळ योजनेव्दारे पाणी 
ी्ंचाईच्या ननकर्षाप्रमाणे ६४ गािाींना १५ ददिसाआि पाणी पुरिठा सुरु आहे. 

(३) हे खरे नाही. 
(४) सुकळी तलाि येथून सदर योजना कायमस्िरुपी पिूवित सुरु ठेिणेसाठी 
रु.१३,७६,५९,४००/- चे सविस्तर अींदाजपत्रक क्जल्हा पररर्षदेच्या ग्रामीण पाणी 
पुरिठा विभागामाफव त तयार करुन अधर्क्षक अमभयींता, महाराषर जीिन 
प्राधर्करण मींिळ, अकोला याींचेकि े दद. १७.०२.२०१६ रोजी सादर केला असून, 
सदर प्रस्ताि ताींबत्रक मींजूरीसाठी मुख्य अमभयींता, महाराषर जीिन प्राधर्करण, 
प्रादेमशक विभाग, अमरािती याींचेकि े दद. २४.०२.२०१६ रोजी सादर करणयात 
आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज् यातील दाररर्यरयरेषेखालील अन् न सुरक्षा िायद्यानुसार  
स् िस् त दरात अन् न धान् य देण् याबाबत 

(२०) *  १५३३१   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.माणणिराि 
ठािरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११५७८ ला हदनाांि ७ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:  सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि 
सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील दाररर्यरयरेरे्षखालील सुमारे १ को्ी ७७ लाख गरीबाींना अन्न सुरक्षा 
कायद्यानुसार स्िस्त दरात अन्न र्ान्य देणयाबाबत ननणवय घ्यािा असा आदेश 
ददनाींक ३ डिसेंबर, २०१५ रोजी िा त्या सुमारास मा.उच्च न्यायालयाने एका 
जनदहत याधचकेच्या सुनािणीच्या िेळी राज्य शासनास ददलेला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ि यासाठी ककती कालािर्ी लागणे 
अपेक्षक्षत आहे ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) होय. 
(२) ि (३) सध्या राज्यामध्ये सुरु असलेल्या मशर्ापबत्रकाींच्या आर्ार मसिीींगचे 
काम पूणव झाल्यािर राषरीय अन्न सुरक्षा अधर्ननयम, २०१३ अींतगवत समाविष् 
न झालेल्या लाभार्थयाांना अन्नर्ान्याचा लाभ देणयाबाबतचा ननणवय णेणयाबाबत 
ददनाींक १५ जानेिारी, २०१६ च्या शासन ननणवयान्िये ननणवय णेणयात आला आहे. 
 

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

 

विद्यार्थ याांना आत् महत् येपासणन पराितृ् त िरण् यासाठी योग् य प्रशशक्षण देण्याबाबत 

(२१) *  १५४१६   श्री.जनाचदन चाांदणरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात १० िी ि १२ िी च् या विद्यार्थ याांना अपेक्षेपेक्षा कमी माकव  पित 
असल् यामुळे नैराश्येपो्ी नापास होण याच् या मभतीने विद्याथी आत् महत् या करीत 
असल् याचे माहे डिसेंबर, २०१५ मध्ये िा त् यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, विद्यार्थ याांना आत् महत् येपासून पराितृ् त करण यासाठी त् याींना योग् य 
ते प्रमशक्षण ममळण याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही 
(२) विद्यार्थयाांना परीक्षेच्या ताणतनािापासून मुतत राहणयासाठी राज्य परीक्षा 
मींिळामाफव त ितवमानपत्र ि इतर प्रमसध्दी माध्यमाींद्िारे समुपदेशकाींचे भ्रमणध्िनी 
िमाींक जादहर करुन विद्यार्थयाांना ताणतनाि ननयींत्रणासाठी सल्ला ि  समुपदेशन 
करणयात येते. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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मौजे भणगाि (जज.िधाच) येथे उत्तम गल्िा मेटॅशलि या िां पनीच्या  
रासायतनि पाण्यामुळे जल ि िायुप्रदषुणामुळे गाििऱयाांच्या  

आरोग्यािर विपरीत पररणाम होत असल्याबाबत 

(२२) *  १४९९२   अॅड.तनरांजन डािखरे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय 
पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे भुगाींि (क्ज.िर्ाव) येथे उत्तम गल्िा मे्ॅमलक (पूिीची लॉयिस क्स््ल) 
ही कीं पनी सन १९९२ पासून चालू असून या कीं पनीच्या उत्पादनाच्या रासायननक 
पाणयामुळे मौजे बरबिी, भूगाि, धचतोि, झींझापूर, सेलू-का्े ि अन्य गािाींमध्ये 
जल तसेच िायपु्रदरु्षणाचा पररणाम झाल्याने तेथील नागररकाींना अस्थमा, 
हृदयविकार, िातरोग, मूळव्यार् आणण मूतखिा इत्यादी विकार होऊन त्यापैकी 
काही ग्रामस्थ मतृ्यूमुखी पिल्याचे ददनाींक १ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी िा 
त्यासुमारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, त्याखेरीज मौ. भूगािच्या अींगणिािीतील प्रिेमशत ५० बालकाींपकैी 
२४ बालके कुपोवर्षत असल्याचे ि या बालकाींना िर्ाव येथील सामान्य रुग्णालयात 
दाखल करणयात आल्याचेही त्याचसुमारास ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच उन्हाळ्यात स्लॅग जमा करणे हे ननयमबाय य ि शासन आदेशाचे 
उल्लींणन करणारे असतानाही महाराषर प्रदरु्षण ननयींत्रण मींिळाचे आदेश िािलून 
कीं पनीमाफव त स्लॅग जमा करणयात येत असल्यामुळे तेथील रासायननक प्रकियेमुळे 
पाणी णझरपनू त्या पररसरातील झािझुेिपे मतृ पािनू जममनी देखील नावपक 
होणे, तसेच त्या विरोर्ात समस्त ग्रामस्थाींनी ि काही राजकीय पक्ष 
कायवकत्याांनी एकबत्रत ममळून ददनाींक ४ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी मोचाव काढून 
क्जल्हाधर्कारी, िर्ाव ि मा.पयाविरण राज्यमींत्री याींना ननिेदन सादर करणयात 
आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर कीं पनीस अधर्िेशन कालािर्ी समाप्तीनींतर प्रत्यक्ष भे् 
देिनू पाहणी करणयाचे मा.पयाविरण राज्यमींत्री याींनी सभागहृास ददनाींक २१ 
डिसेंबर, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास आश्िासन ददल्यानुसार मा.पयाविरण 
राज्यमींत्री महोदयाींनी सदर कीं पनीस भे् देिनू पाहणी केली आहे काय, 
असल्यास, केव्हा, 
(५) त्यानुसार सींबींधर्त उत्तम गल्िा मे्ॅमलक कीं पनीविरुध्द शासनाने कोणती 
कारिाई करणयात आली िा येत आहे ि त्याबाबतची सद्य:क्स्थती काय आहे ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) ददनाींक ४ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी मोचाव काढून क्जल्हाधर्कारी, िर्ाव ि मा. 
पयाविरण राज्यमींत्री, महाराषर राज्य याींना ननिेदन सादर करणयात आले, हे खरे आहे. 
(४) ि (५) मा. पयाविरण राज्यमींत्री याींनी सदर कीं पनीस अद्याप भे् ददलेली 
नाही. तथावप, मा. पालकमींत्री याींच्या सूचनेनुसार मा. क्जल्हाधर्कारी, िर्ाव याींनी 
मा. उपविभागीय अधर्कारी, िर्ाव याींचे अध्यक्षतेखाली सदर उद्योगामुळे होत 
असलेल्या प्रदरू्षणाबाबत चौकशी करणयासाठी दद. ०५.०१.२०१६ रोजी सममती 
गठीत केली. या सममतीने दद. १४.०१.२०१६ रोजी सदर उद्योगास भे् देऊन 
मौका पाहणी केली असून सममतीने भे्ीचा अहिाल मा. क्जल्हाधर्कारी, िर्ाव 
याींना दद. ०२.०३.२०१६ रोजी सादर केला असून त्यामध्ये उद्योगाने घ्याियाच्या 
काळजीबाबत पढुील मशफारशी केल्या आहेत. 
अ) सदर कीं पनीच्या मागील बाजूस साठिणकू करणयात आलेल्या स्लॅगची 

शास्त्रोतत पध्दतीने कालबध्द कायविमाअींतगवत विल्हेिा् लािणयात 
यािी. 

ब)  सींमतीपत्रातील अ्ी ि शतीनुसार हिा ि जल प्रदरू्षण ननयींत्रण सींयींत्रणा 
प्रभािी पध्दतीने चालविणयात यािी. जेणेकरुन दवुर्षत ण्काींचे उत्सजवन 
होणार नाही. 

क) औद्योधगक साींिपाणी सींयींत्रणाची दरुुस्ती ि पनुवबाींर्णी करणेबाबत 
कालबध्द कायविम सदर उद्योगाने सादर करािा ि त्याची पतुवता सहा 
मदहन्यात करािी. 

----------------- 
तणरडाळीसह राज्यात जीिनािश्यि िस्तणांच्या 
 िाढत्या किां मतीिर तनयां्रशण ठेिण्याबाबत 

(२३) *  १५७००  श्रीमती विद्या चहाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश गजशभये, 
श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.्िाजा बेग, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तूरिाळीसह राज्यात जीिनािश्यक िस्तूींच्या िाढत्या ककीं मतीिर ननयींत्रण 
ठेिणयाचे दृष्ीने जीिनािश्यक िस्तूींच्या दराबाबत कायदा करणयाचा प्रस्ताि 
शासनाच्या विचारार्ीन आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रस्तािािर शासनाने अींनतम ननणवय णेतला आहे काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) ि (२) होय. 
     िाळीींचे दर ननयींबत्रत ठेिणयाकरीता ननयींत्रण कायदा तयार करणयाचा 
प्रस्ताि शासनाच्या विचारार्ीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

गालां्ी (ता.जज.बीड) येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेत झालेला गैरयिहार 

(२४) *  १६१६३   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  गालींग्री (ता.क्ज.बीि) येथील राषरीय पेयजल योजनेअींतगवत ७० लाख 
रुपयाींची पाणीपुरिठा योजना मींजूर झाली होती, यापैकी ४९ लाखाींच्या कामाला 
प्रशासकीय मींजूरी देऊन विभागाने ३८ लाख रुपये ननर्ी अध्यक्ष ि सधचिाींच्या 
नािे ददला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेचे ३८ लाख रुपयाींचे काम पूणव करायचे आदेश 
असतानाही फतत १९ लाख रुपयाींचे काम झाल्याचे मुल्याींकनािरुन ननदशवनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुख्य कायवकारी अधर्कारी, क्जल्हा पररर्षद, बीि याींनी गुन्हा 
दाखल करणयाचे आदेश ददले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गुन्हा दाखल करणयाचे आदेश देऊनही कायवकारी अमभयींता, 
श्री.चव्हाण याींचेकिून गुन्हे दाखल करणयास ्ाळा्ाळ होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने कायवकारी अमभयींता, पाणीपुरिठा सममतीचे 
अध्यक्ष, सधचि याींच्यािर कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे  खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
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(४) हे खरे नाही. सींबींधर्त सममतीचे अध्यक्ष/सधचि याींचेिर गुन्हा दाखल 
करणयात आला आहे. 
(५) प्रश्न उदभित नाही. 
(६) प्रश्न उदभित नाही. 

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

राज्यात सेमी इां्जी शाळाांच्या धोरणाबाबत 

(२५) *  १४६८४   श्री.विजय उफच  भाई धगरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.हररशसांग राठोड, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील स्थाननक सींस्थाच्या आणण मराठी माध्यमाच्या अनेक शाळाींमध्ये 
सेमी इींग्रजी माध्यमाच्या शाळा सरावस सुरु केल्या जात असल्याचे माहे जानेिारी, 
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात सेमी इींग्रजी शाळाींना मान्यता देणयाचे अधर्कार हे 
प्राथममक मशक्षण सींचालकाींना देणयात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच सदरहू शाळेत ककमान एक मशक्षक इींग्रजी माध्यमातून उत्तीणव झालेला 
असािा ककीं िा मशक्षणशास्त्र विर्षयाची पदिी अ्यािम इींग्रजी माध्यमातनू केलेला 
असािा असा ननकर्ष ठरविला गेला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सन २०१३ मध्ये ्ीई्ी मध्ये इींग्रजी माध्यमातील ९८ उमेदिार ि 
सन २०१४ मध्ये १४ उमेदिार पात्र ठरले होते म्हणजेच सेमी इींग्रजी (खाजगी 
पूणव इींग्रजी) माध्यमाच्या शाळाींसाठी पात्रतार्ारक मशक्षक उपलब्र् नसल्याचे माहे 
जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, पात्रतार्ारक मशक्षक पुरेसे उपलब्र् नसताना मशक्षण विभागाने 
पदहली सेमी इींग्रजी शाळा सुरु करताींना कोणत्या प्रकारचे ननकर्ष लािले गेले 
आहेत, 
(६) असल्यास, राज्यात सेमी इींग्रजी शाळा ककती आहेत ि त्यातील ककती 
शाळाींना मान्यता देणयात आली याचा सींपूणव तपशील मशक्षण विभागाकि ेउपलब्र् 
नसल्याचे मदहतीच्या अधर्कारातून ददनाींक ७ जानेिारी, २०१६ रोजी िा 
त्यासुमारास ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(७) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार सदर प्रकरणातील दोर्षीींिर कारिाई करणयाबाबत 
तसेच सेमी इींग्रजी माध्यमाींच्या शाळाींबाबत र्ोरण आखणयाबाबत शासनाने 
कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(८) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) हे खरे आहे. 
(४) अींशत: खरे आहे. तथावप, ्ीई्ी ही परीक्षा ददनाींक १३.२.२०१३ पासून 
आिश्यक करणयात आली आहे.  तत्पुिी इींग्रजी माध्यमातनू िी.एि. झालेले ि 
कायवरत असलेले मशक्षक सेिेत आहेत. 
(५) शासन ननणवय ददनाींक १९.६.२०१३ अन्िये सेमी इींग्रजी शाळाींबाबत ननकर्ष 
ननक्श्चत करणयात आले आहेत. 
(६) अींशत: खरे आहे.  शासन ननणवय ददनाींक १९.६.२०१३ मर्ील तरतदुीनुसार 
६३१ सेमी इींग्रजी प्राथममक शाळाींना मान्यता देणयाबाबत मशक्षण 
सींचालनालयाकिून सींबधर्त विभागीय मशक्षण उपसींचालकाींना कळविणयात आले 
आहे.  तथावप, त्यापैकी प्रत्यक्ष ककती सेमी इींग्रजी शाळा सुरु झाल्या याबाबत 
मादहती मशक्षण सींचालनालय स्तरािर उपलब्र् नाही. 
(७) ि (८) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मौजे िाष्ट्टी (ता.श्रीगोंदा, जज.अहमदनगर) येथील जजल्हा पररषद  
शाळेतील मु्याध्यापि ि शशक्षिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(२६) *  १५९३५  श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश गजशभये, श्रीमती विद्या 
चहाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािण र, श्री.प्रिाश बबनसाळे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे काष्ी (ता.श्रीगोंदा, क्ज.अहमदनगर) येथील क्जल्हा पररर्षद शाळेतील 
मुख्याध्यापक आणण दोन मशक्षकाींची पदे ररतत असल्याने विद्यार्थयाांचे मोठया   
प्रमाणात नुकसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मशक्षकाींची पदे ररतत असल्याने ग्रामस्थाींनी तसेच पालकाींनी 
शाळा बींद करणयाचा ननणवय णेणयात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनुसार मुख्याध्यापकासह दोन 
मशक्षकाींची पदे भरणयाबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) अींशत: खरे आहे. क्जल्हा पररर्षद अहमदनगर अींतगवत 
श्रीगोंदा तालुतयातील मौजे काष्ी येथील क्जल्हापररर्षद प्राथममक शाळा येथे 
मुख्याध्यापकाचे पद ररतत आहे ि प्राथममक मशक्षकाींची १२ पदे मींजूर असून 
प्राथममक मशक्षकाींचे १ पद ररतत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र राज्य शशक्षण पररषदेने बेिायदेशशरररत्या 

 िोटयिधी णपयाांची खरेदी िेल्याबाबत 

(२७) *  १५७९५   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुते, श्री.धगरीशचांद्र यास : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाच्या मनुषयबळ विकास विभागाच्या शालेय मशक्षण विभागाच्या 
अनतररतत सधचि ररना रे याींनी ददनाींक ४ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास, 
मशक्षण विभागाचे प्रर्ान सधचि नींदकुमार याींना एक पत्र पाठिून त्या पत्रामध्ये 
महाराषर राज्य मशक्षण पररर्षदेने केलेली को्यिर्ी रुपयाींची खरेदी बेकायदा 
असल्याने त्यासाठी कें द्राकिून पैसे देता येणार नाहीत असे स्पष्पणे नमूद केले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिव मशक्षा अमभयाना अींतगवत खरेदी करणयाबाबतची मागवदशवक 
तत्त्िे ि पध्दती कें द्र शासनाने ददनाींक ९ जनू, २०१४ रोजी सिव राज्याींना 
कळिली असून, मशक्षण पररर्षदेने सन २०१४-१५ च्या िावर्षवक आराखियामध्ये १ 
को्ी २५ लाख २५ हजार ४४७ पसु्तके खरेदी करणयाचे ननर्ावररत केले होते, ही 
खरेदी ननयमबाहय असून अखधचवक ननर्ी खचव करणयासाठी हा ननणवय णेणयात 
आला असल्यामुळे या दोन्ही ननयमबाहय खरेदीसाठी ननर्ी देता येणार नाही 
असेही या पत्रात नमूद केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, महाराषर राज्य मशक्षण पररर्षदेने केलेली खरेदी बेकायदेशीर असून 
त्याकररता कें द्र शासनाचा ननर्ी िापरता येत नसल्याबाबतची मादहती असूनही, 
सदर खरेदी करणाऱया अधर्का-याविरोर्ात कोणती कारिाई केली िा करणयात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) ि (४) सदर खरेदी ननयमानुसारच करणयात आलेली असून, ननयमबाय य 
पध्दतीने खचव करणयात आलेला नाही. 

----------------- 
शसांधदुगुच जजल्ह्यातील शशक्षि ि मु् याध् यापिाांचे 

 इतर शाळाांमध्ये समायोजन िरण्याबाबत 
 (२८) *  १५५५८   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हुस्नबानण खशलफे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.आनांद ठािण र, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मसींर्दुगुव क्जल् य यात शासनाच् या प्सींख् येच् या ननकर्षामुळे ७५३ शाळाींमर्ील १ 
हजार ५०० मशक्षक ि मुख् याध् यापकाींची ४०० पदे अनतररत त ठरणार असल् याचे 
माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या दरम् यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अनतररत त ठरणा-या मशक्षक ि मुख् याध् यापकाींना इतर शाळाींत 
सामािनू णेण याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
     ३० सप् े्ंबर, २०१४ च्या आस्थापना सुचीनुसार माहे जानेिारी, २०१६ अखेर 
मसींर्दुगुव क्जल्हयात मुख्याध्यापकाींची ४०५ पदे अनतररतत ठरत असून मशक्षक 
सींिगावतील पदे अनतररतत ठरलेली नाहीत. 
(२) ि (३) प्रचमलत ननयमानसुार अनतररतत ठरलेल्या मुख्याध्यापकाींचे समायोजन 
करणयाची कायविाही सुरु आहे. 

------------------ 
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रत्नाधगरी जजल्ह्यातील १३१ ि धचपळणण तालुक्यातील  
१२ जजल्हा पररषदेच्या शाळाांची दणुस्ती िरण्याबाबत 

(२९) *  १४८४७   श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.जनाचदन चाांदणरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.महादेि जानिर, श्री.धगरीशचांद्र यास :  
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी क्जल्हयातील १३१ तर धचपळूण तालुतयातील १२ क्जल्हा पररर्षद 
शाळा गळतया ि र्ोकादायक असल्याचे माहे जानेिारी २०१६ च्या पदहल्या 
सप्ताहात ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शाळेच्या इमारती दरुुस्तीचा प्रस्ताि क्जल्हा पररर्षद 
बाींर्काम याींच्याकि ेदेऊनही कोणतीच कायविाही करणयात आली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सिव मशक्षा अमभयानाींतगवत सदर शाळाींच्या दरुुस्तीचे अनुदान ि 
ननर्ी सन २०१३ पासून बींद करणयात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करुन ि तद्नसुार शाळाींची दरुुस्ती 
करणेबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
     रत्नाधगरी क्जल्हयात २७२ शाळा  मोिकळीस आल्या असून त्यापैकी २२७ 
शाळाींना ननलेखनास मींजूरी देणयात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
     क्जल्हा पररर्षद शाळाींच्या इमारतीच्या दरुूस्तीसाठी सिव मशक्षा अमभयान 
अींतगवत तसेच क्जल्हा िावर्षवक योजनेतींगवत ननर्ी मींजूर झाल्यािर दरुूस्तीची 
कायविाही करणयात येते. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ि (५) ज्या शाळाींच्या इमारती मोिकळीस आल्या आहेत त्यातील 
विद्यार्थयाांची बैठक व्यिस्था अन्य शासकीय इमारती, खाजगी इमारती यामध्ये 
केली जाते.  
     सिव मशक्षा अमभयान, क्जल्हा िावर्षवक योजना या व्यनतररतत सदर शाळाींच्या 
इमारतीींच्या दरुूस्तीसाठी, क्जल्हा पररर्षद सेस अनुदान, साददल अनुदान यामर्नू 
ननर्ी मींजूर करणयात येत आहे. 
 

         ------------------------------------- 
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पुणे येथे शशिछ्रशपती क्रीडा पुरस्िारासाठी बनािट िागदप्रश ेसादर 
 िणन पुरस्िार शमळविणाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(३०) *  १४७६१   श्री.अनांत गाडगीळ :   सन्माननीय क्रीडा मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे येथे शासनाच्याितीने देणयात येणाऱ या मशिछत्रपती िीिा पुरस्कारासाठी 
बनाि् कागदपत्र ेसादर करुन पुरस्कार ममळविल्याबददल अधर्का-याची शासकीय 
चौकशी सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर अधर्काऱ यास चौकशी सुरु असूनही पदािरुन ननलींबबत 
करणयात आले नसल्याचे ददनाींक ३ डिसेंबर, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास 
ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मशिछत्रपती िीिा पुरस्कारासाठी बनाि् कागदपत्र ेसादर केलेल्या 
अधर्काऱ यास ननलींबबत करणयाबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा 
करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) यासींदभावत प्राप्त तिारीच्या अनुर्षींगाने कागदपत्राींची सत्यता पिताळणी 
करणयात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

रत् नाधगरी जजल् ह्यात तीपाण पाणी टांचाई तनमाचण झाल्याबाबत 

(३१) *  १५४८४   श्रीमती हुस्नबानण खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत् नाधगरी क्जल् य यातील सिव तालुतयाींकिून पाणी ी्ंचाईबाबतचे आराखि े
क्जल् हा पररर्षद स् तरािर पाठविण यासाठी ददरींगाई होत असल् याने रत् नाधगरी 
क्जल् य यात तीपाण पाणी ी्ंचाई ननमावण होत असल् याचे ददनाींक १४ जानेिारी, २०१६ 
रोजी िा त् यासुमारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, रत् नाधगरी क्जल् य यातील प्रत् येक तालुत यानी पाणी ी्ंचाईचा 
आराखिा त् िरीत पाठविण याबाबत तसेच पाणी ी्ंचाईचा आराखिा पाठविण यास 
ददरींगाई करणाऱ या दोर्षी अधर्कारी/कमवचारी याींचेिर कारिाई करण याबाबत 
शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) रत्नाधगरी क्जल्य यात सिव तालुतयाींकिून सींभाव्य 
पाणी ी्ंचाई कृती आराखि ेसन २०१५-१६ क्जल्हा पररर्षद स्तरािर ददरींगाईने प्राप्त 
झाले. ही बाब खरी आहे. परींतु अद्याप क्जल्य यात पाणी ी्ंचाई सदृश्य पररक्स्थती 
ननमावण झालेली नाही. 
(२) क्जल्य याींतील प्रत्येक तालुतयाींनी पाणी ी्ंचाईचा आराखिा त्िरीत 
पाठविणयाबाबत क्जल्हा पररर्षद स्तरािरुन िारींिार लेखी ि तोंिी सूचना देणयात 
आल्या होत्या. तसेच सदर बाबीची सींिेदनशीलता लक्षात णेऊन यापुढे असा 
विलींब झाल्यास सतत कारिाई का करणयात येऊ नये, अशा प्रकारच्या सूचना 
क्जल्हाधर्कारी, रत्नाधगरी ि मुख्य कायवकारी अधर्कारी, क्जल्हा पररर्षद, रत्नाधगरी 
याींनी दद.२६ जानेिारी २०१६ रोजी सींयुतत बठैक णेऊन तालुकास्तरीय अधर्कारी/ 
कमवचारी याींना ददल्या होत्या याबाबत यापढेु दक्षता णेणयात  येत आहे, असे 
मुख्य कायवकारी अधर्कारी क्जल्हा पररर्षद, रत्नाधगरी याींनी कळविले आहे. 
     क्जल्य याचा माहे जानेिारी, २०१६ ते माचव, २०१६ ि एवप्रल, २०१६ ते जनू, 
२०१६ या दोन ्प्प्याींचा सींभाव्य पाणी ी्ंचाई कृती आराखिा तयार करणयात 
आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

 

उसे (ता.मािळ, जज.पुणे) गािातील शेतिऱयाांच्या शतेजशमनी नावपि झाल्याबाबत 

 (३२) *  १५१०३   श्री.अतनल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांहदप बाजोररया :   
सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) उसे (ता.मािळ, क्ज.पणेु) या गािातील शेतकऱयाींच्या शेतजममनीत मदहींद्रा 
दहनोमय इींडिया मल. या कीं पनीने शतेकऱयाींची िा शासनाची कोणतीही परिानगी 
न णेता गेल्या ५ िर्षाांपासून िेस्् म्ेररयल ्ाकत असल्याने सींपूणव शेती नावपक 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच या प्रकरणी उपप्रादेमशक कायावलय, महाराषर प्रदरू्षण ननयींत्रण मींिळ, 
पुणे, क्जल्हाधर्कारी, पुणे याींच्याकि े गेले िर्षवभर तिारी करून सुद्धा सदर 
कीं पनीिर कारिाई केली नाही, हे दह खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तद्नरु्षींगाने कीं पनीिर कारिाई करणयाबाबत तसेच ज्या 
शेतकऱयाींच्या शतेजम क् नीचे नकुसान झाले त्याींना नकुसान भरपाई देणयाबाबत 
कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. रामदास िदम : (१)  हे अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) सदर कारखान्यास ददनाींक ०६.११.२०१५ रोजी महाराषर प्रदरु्षण 
ननयींत्रण मींिळामाफव त ननदेश देणयाींत आले ि काळी माती ्ाकणयास बींदी 
करणयात आली. 
     महाराषर प्रदरु्षण ननयींत्रण मींिळामाफव त सदर उद्योगास ददनाींक ०९ डिसेंबर, 
२०१५ रोजी ियैक्ततक सुनािणी णेऊन कीं पनीतुन ननमावण होणारी विनाणातक 
काळी रेती ि णनकचरा महाराषर प्रदरु्षण ननयींत्रण मींिळाने अधर्कृत केलेल्या 
व्यिसानयकाींनाच देणयात यािे असे ननदेश ददनाींक १५ जानेिारी, २०१६ रोजीच्या 
पत्रान्िये कीं पनीला देणयात आले आहे. त्या अनरु्षींगाने सद्य:क्स्थतीत या 
उद्योगामाफव त विनाणातक काळी रेती ही महाराषर प्रदरु्षण ननयींत्रण मींिळाने 
अधर्कृत केलेल्या मे. सय याद्री एन््रप्राईझेस, मौजे इींदरुी, ता.मािळ, क्ज.पुणे या 
व्यिसानयकाला शास्त्रोतत पध्दतीने भुभराि करणयासाठी देणयात येत आहे. 
     मे.मदहींद्रा दहनोमय इींडिया मल. ही कीं पनी िेस्् म्ेररयल शतेजममनीत 
्ाकत असल्याबाबत शेतकऱयाींकिून कोणतीही तिार प्राप्त झालेली नसल्याने 
चौकशी करणयाींत आली नाही असे तालुका कृर्षी अधर्कारी, ििगाींि मािळ, क्ज. 
पुणे याींनी त्याींचे अहिालात नमुद केले आहे.     
(५)  प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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िोिणात पयचटन वििासासाठी सी.आर.झेडचे बांधन शशधथल िरण्याबाबत 

(३३) *  १४८९८   श्री.जयांत पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११७१५ ला हदनाांि 
१४ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणात पयव् न विकासासाठी सी आर झेि नो्ीकफकेशन २०११ मर्ील 
बाबीींचा महाराषर राज्याच्या सींदभावत आढािा णेणयासाठी सममतीची बैठक ददनाींक 
८ जुलै, २०१४ रोजी कोणाच्या अध्यक्षतेखाली णेणयात आली, 
(२) असल्यास, सदर आढािा सममतीमध्ये ककती सदस्याींची सममती गठीत 
करणयात आली आहे, 
(३) ददनाींक ८ जुलै, २०१४ रोजी झालेल्या आढािा सममतीच्या बैठकीचा अहिाल 
ककती ददिसात प्राप्त होईल ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) सदर बैठक सधचि, परृ्थिी विज्ञान मींत्रालय याींचे 
अध्यक्षतेखाली णेणयात आली. 
(२) असल्यास, सदर आढािा सममतीमध्ये सहा सदस्याींचा समािेश आहे. 
(३) या आढािा सममतीने नतचा अहिाल कें द्रीय पयाविरण, िने ि िातािरणीय 
बदल मींत्रालय, निी ददल्ली याींना सादर केला आहे. सदर अहिाल कें द्रीय 
पयाविरण, िने ि िातािरणीय बदल मींत्रालय, निी ददल्ली याींचे विचारार्ीन आहे. 

----------------- 
नाांदेड जजल्ह्यातील राष्ट्रीय ्ामीण पेयजल योजनेतील पाणी  

पुरिठा योजना तनधी अभािी प्रलांबबत असल्याबाबत 
(३४) *  १५०७३ श्री.अमरनाथ राजणरिर, श्री.जयांत पाटील, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) नाींदेि क्जल्य यातील राषरीय ग्रामीण पेयजल कायविमाअींतगवत र्ािरी खदुव 
नािवत, मोणाळी, पाळज, सोमठाणा, ताींिा, सािरगाि, दहप्परगा, बेरळी, सायाळ, 
र्ानोरा, मशकारा येथील ग्रामीण भागातील वपणयाच्या पाणयाचा प्रश्न मागी 
लागािा यासाठी िर्षवभराच्या काळात १४० कामाींना मींजूरी देणयात आली होती पण 
त्यातील ७१ कामे अपुणव असल्याची बाब माहे डिसेंबर-२०१५ च्या शिे्च्या 
सप्ताहात ननदशवनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या योजनाींना गेल्या ८ मदहन्याींपासून ननर्ी ममळाला नसल्याने 
योजनाींची कामे प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, उतत योजनाींना ननर्ी उपलब्र् करुन देणयाबाबत तसेच अपूणव 
कामे पूणव करणयाबाबत  शासनाने कोणती कायिावही केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) नाींदेि क्जल्य यात सन २०१५-१६ या आधथवक िर्षावत 
राषरीय ग्रामीण पेयजल कायविमातींगवत र्ािरी खदुव नािवत, मोणाळी, पाळज, 
सोमठाणा, ताींिा, सािरगाि, दहप्परगा, बेरळी, सायाळ, र्ानोरा, मशकारा येथील 
गािाींच्या योजनाींसह १४० योजना पूणव करणयाचे उदद्दष् आहे. यापकैी ८५ 
योजनाींचे उदद्दष् डिसेंबर, २०१५ अखेर पूणव करणयात आले असून उिवररत ५५ 
योजनाींची कामे प्रगती पथािर आहेत. 
(२) हे खरे नाही. राषरीय ग्रामीण पेयजल कायविमाींतगवत नाींदेि क्जल्य यात सन 
२०१५-१६ या आधथवक िर्षावत डिसेंबर अखेर रु.३७.३९४३ को्ी एिढा ननर्ी उपलब्र् 
करून देणयात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) राषरीय ग्रामीण पेयजल कायविमाींतगवत ननर्ीच्या उपलब्र्तेनुसार ननर्ीचे 
िा्प करणयात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िृष्ट्णा नदीच्या शुध्दीिरणासाठी प्रदषुण तनयमन मांडळाने  
राज्यस्तरीय सशमती नेमल्याबाबत 

(३५) *  १६१०३   श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हदप्ती चिधरी :  सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कृषणा नदीच्या शुध्दीकरणासाठी प्रदरु्षण ननयमन मींिळाने आराखिा तयार 
करणयासाठी राज्यस्तरीय सममती नेमली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आराखियात कोल्हापूर पींचगींगा नदीचा समािेश करणयात 
आला आहे काय, 
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(३) असल्यास, त्याअनुर्षींगाने पींचगींगा नदीसाठी आराखड्यामध्ये कोणकोणत्या 
बाबीींचा समािेश करणयात आला आहे, 
(४) असल्यास, आराखिा अींमलबजािणीसाठी शासनाने ककती ननर्ी मींजूर केला आहे, 
(५) असल्यास, आराखिा अींमलबजािणीसाठी शासनाने कोणती कायविाही केली िा 
करणयात येत आहे ि त्याची सद्य:क्स्थती काय आहे ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) हे अींशत: खरे आहे, 
     तथावप, महाराषर प्रदरू्षण ननयींत्रण मींिळाने, कें द्रीय प्रदरू्षण ननयींत्रण 
मींिळाच्या मागवदशवनान्िये, ममत्रा (MEETRA) या सींस्थेची कृषणा नदीच्या खो-
याचा सिवसमािेशक अ्यास अहिाल तयार करणयासाठी नेमणकू केली होती. 
     सदर अहिालाचे मुल्यमापन करणयासाठी महाराषर प्रदरू्षण ननयींत्रण 
मींिळाच्या स्तरािर दद. ०४/१२/२०१५ रोजी आय.आय.्ी/ननरी या सींस्थेच्या 
तींज्ञाींचा समािेश असणारी सममती गठीत केली आहे. 
(२) होय. 
(३) पींचगींगा नदीसींदभावत मूल्यमापन करणयाचे काम सममतीमाफव त प्रगतीपथािर आहे. 
(४) महाराषर प्रदरू्षण ननयींत्रण मींिळाने दद. ०४/१२/२०१५ रोजी  अहिालाचे 
मूल्यमापन करणयासाठी सममती गठीत केली. त्यामध्ये मुख्यत्िे छो्या ि 
मोठया प्रदरू्षण करणाऱया ण्काची िगविारी करणे, स्थाननक स्िराज्य सींस्थाींना 
तींत्रज्ञान विर्षयक सल्ला देणे, स्थाननक स्िराज्य सींस्थाींचे आराखि ेबनिून णेणे 
या कामाचा समािेश आहे. यामध्ये ननर्ीविर्षयक बाबीींचा समािेश नाही. 
(५) सदरील सममतीची कायवकक्षा मूल्याींकन करणयाची आहे. 

----------------- 
राज् यातील िाही भागाांतील शाळाांमध् ये शशक्षि िामािर येताना 
 िा िगाचत अध् यापन िरताांना नशापान िरत असल् याबाबत 

(३६) *  १५५५३   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  
भाई जगताप, श्री.रामहरी णपनिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात काही भागाींतील शाळाींमध् ये मशक्षक कामािर येताना ि िगावत 
अध् यापन करताींना नशापान करतात अशी तिार िररएीं्ल य यूमन ्ाई्स 
प्रो्ेत शन फोरम ठाणे या सींस् थेने पाहणी अहिाल तयार करुन शासनाकि ेकेली 
असल् याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम् यान ननदशवनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल् यास, या अहिालाची गींभीर दखल णेिनू त् यातील मशफारशीींिर शासनाने 
कोणती कायविाही केली िा करण यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) सदर सींस्थेचे ददनाींक १८/१२/२०१५ चे ननिेदन जानेिारी, 
२०१६ मध्ये शासनास प्राप्त झाले आहे. 
(२) सदर ननिेदनाच्या अनुर्षींगाने आिश्यक ती कायविाही करणयाबाबत सींबींधर्त 
प्राधर्काऱ याींना कळविणयात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

 पालघर जजल्ह्यातील ्ामपांचायतीांच्या पाणीपट्टी थिबािीमध्ये सणट देण्याबाबत 

(३७) *  १५८२३   श्री.आनांद ठािण र, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल नािेिर, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालणर क्जल्य यातील ग्रामपींचायत देलिािी, दहीसरतफे तारापूर, दाभािी, िािे, 
कुिण, मोगरबाब, केतखिी, धर्िली या ग्रामपींचायतीची महाराषर जीिन 
प्राधर्करणास अदा कराियाची पाणीपट्टी थकीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ग्रामपींचायतीींच्या थकबाकीमध्ये प्रचींि प्रमाणात व्याज 
आकारणी झालेली आहे ि ती ग्रामपींचायतीच्या आिातया बाहेर असल्याने 
ग्रामपींचायतीने िाढीि व्याज न आकारता मूळ रतकम आकारणयात यािी, अशी 
महाराषर जीिन प्राधर्करणाकि ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िरील प्रकरणी शासनाने चौकशी केली, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्षींगाने ग्रामपींचायतीच्या थकबाकीमध्ये सू् 
देणयाबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) तारापूर अणशूतती कें द्र १ ि २ पाणी पुरिठा 
योजनेतनू महाराषर जीिन प्राधर्करण, पालणर तालुतयातील देलिािी, दहीसरतफे 
तारापूर, दाभािी, िािे, कुिाण,मोगरबाब, केतखिी,धर्िली या गािाींना ठोक 
स्िरुपात पाणी पुरिठा करणयात येतो. महाराषर जीिन प्राधर्करणातफे पुरविणयात 
आलेल्या पाणयाची पाणीपट्टी ग्रामपींचायतीने अल्प प्रमाणात भरणा केली 
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असल्याने पाणीपट्टीची थकबाकी िाढलेली आहे. सद्य:क्स्थतीत मूळ पाणी पट्टी 
रुपये २.६० को्ी ि विलींब आकार रुपये ४.४५ को्ी इतका आहे. पाणी पट्टीिरील 
विलींब आकार माफ करणे बाबतच्या ननभवय योजनेचा लाभ िारींिार कळिनूही या 
ग्रामपींचायतीींनी णेतलेला नाही. 
(२) नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

शाळा ि महाविद्यालयातील िसततगहृात अस्िच्छतेमुळे 
 विद्यार्थयाचचे आरोग्य धोक्यात आल्याबाबत 

(३८) *  १४८०४   श्री.माणणिराि ठािरे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नामाींककत शाळा ि महाविद्यालयातील िसनतगहृात 
राहणाऱ या विद्याथाांना अस्िच्छ स्ियींपाकगहृात मशजविलेले अन्न खाऊनच 
गुजराण करािी लागत असल्याचे माहे डिसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, अस्िच्छतेमुळे विद्यार्थयाांच्या आरोग्यास र्ोका पोहचविणा-या 
शाळा ि महाविद्यालयाींिर कारिाई करणयाबाबत तसेच विद्यार्थयावना चाींगल्या 
प्रतीचे अन्न देणयाबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करीत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील विद्यार्थयाांच्या प्रलांबबत मागण्याांिर तनणचय घेण्याबाबत 

(३९) *  १५५६४ श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्री.आनांद ठािण र, श्रीमती विद्या चहाण, श्री.्िाजा बेग, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.अतनल भोसले, श्री.राहुल नािेिर, श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश 
गजशभये : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील विद्यार्थयाांच्या विविर् समस्या, प्रश्न इ.प्रलींबबत मागणयाींिर 
तात्काळ ननणवय णेणयाबाबत एका राजकीय विद्याथी सींण्नेमाफव त माहे 
जानेिारी, २०१६ च्या पदहल्या सप्ताहात रत्नाधगरी क्जल्हाधर्कारी कायावलयािर 
मोचावचे आयोजन करणयात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींण्नेच्या समस्या प्रश्न ि प्रलींबबत मागणया कोणकोणत्या 
आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) या विभागाशी सींबींधर्त मागणयाबाबत उधचत कायविाही सुरु आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

अशलबाग (जज.रायगड) येथील ा्ंथालयाला अनुदान देण्याबाबत 

(४०) *  १६०३० श्री.सुतनल तटिरे, श्री.प्रिाश गजशभये :  सन्माननीय  उच् च ि 
तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमलबाग (क्ज.रायगि) येथे ग्रींथालय उणिणयात आले आहे तथावप पुरेसा 
ननर्ी नसल्याने सदर ग्रींथालयाचे विद्यतु बबल ि अन्य खचावसाठी कमवचाऱयाींना 
स्ित:चे पैसे खचव करािे लागत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ग्रींथालयास पुरेसा ननर्ी उपलब्र् करुन देणेबाबत शासनाने 
कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये शासनाकिून बीिीएसिर एकूण अथवसींकल्पीय 
रकमेच्या ७०% ननर्ी वितरीत करणयात आला होता. त्यानुसार ननर्ीचे िा्प 
करणयात आले होते. उद्दीष् शीर्षाविर ताींबत्रक अिचणीमुळे बीिीएस प्रणालीिरील 
ननर्ी काढता आला नाही. त्यासाठी काही कालािर्ी लागणार असल्याने सींबींधर्त 
अधर्कारी याींनी िीज देयक ि दरूध्िनी देयक रोखीने अदा केलेली आहेत. 
(२) शासन पररपत्रक ि.अथवसीं-२०१५/प्र.ि.८५/अथव-३, ददनाींक ६ फेब्रिुारी, २०१६ 
महाराषर विननयोजन विरे्यक २०१५, ननर्ी वितरण अन्िये अनतररतत २०% 
ननर्ी बीिीएसिर उपलब्र् करून ददल्यामुळे सदर ग्रींथालयास पुरेसा ननर्ी 
उपलब्र् करून देणयात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 

----------------- 
मौजे पुसेगाि (ता.खटाि, जज.सातारा) येथे बेिायदेशीर  

रास्त भाि दिुान सुण असल्याबाबत 

(४१) *  १६०४२   श्री.महादेि जानिर :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे पुसेगाि (ता.ख्ाि, क्ज.सातारा) येथे गेल्या १८ िर्षाांपासून बेकायदेशीर 
रास्त भाि दकुान सुरु असल्याचे ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दकुानदारास शासनाकिून र्ान्य पुरिठा करणयात येत होता, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनसुार काय 
ननषपन्न झाले, 
(४) असल्यास, र्ान्य पुरिठा करणाऱया सींबींधर्त अधर्काऱयाींिर शासनाने कोणती 
कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१)  ि (२) होय. 
(३) मौजे  पुसेगाींि येथील रास्त भाि दकुान बेकायदेमशरररत्या श्री.शरद साळुींखे 
याींनी चालविल्याचे ननदशवनास आल्यामुळे  त्याचेविरुध्द  फौजदारी कलम १५४ 
अन्िये एफ.आय.आर. नीं ६ ददनाींक १६ जानेिारी, २०१६ अन्िये पोलीस स््ेशन 
पुसेगाींि येथे गुन्हा दाखल करणयात आला आहे. 
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(४) ि (५)  सन १९९८ ते २०१३ या कालािर्ीत तहमसल कायावलय, ख्ाि  येथे  
कायवरत असलेल्या सींबींधर्त कमवचारी ि अधर्काऱयाींिर चौकशीची कायविाही सुरु 
आहे. 
 

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

 

जळगाांि जजल्ह्यातील बेिायदा शशक्षि भरतीबाबत  

(४२) *  १५०८०   श्रीमती जस्मता िाघ :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११८६९ ला 
हदनाांि ७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:  सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने ददनाींक २ मे, २०१२ पासून मशक्षक भरती बींद केल्याचे आदेश 
देऊनही जळगाींि क्जल्य यासह राज्यात बोगस मशक्षक भरती झाले ि त्यास 
स्थाननक क्जल्हा मशक्षणाधर्का-याींनी मान्यता ददल्यामुळे आर्ीच अनतररतत 
मशक्षक असताना शासनाच्या नतजोरीिर मोठा भार पित असल्याचे ननदशवनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तदनरु्षींगाने शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१), (२) ि (३) आयुतत (मशक्षण) महाराषर राज्य 
याींच्यामाफव त ददनाींक २७.१०.२०१५ च्या पत्रान्िये ियैक्ततक मान्यता प्रकरणाींमध्ये 
झालेली अननयममतता याबाबत चौकशी सुरू असून मुळ नस्ती ि सींधचका 
तपासणी करणयात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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राज् यात शशक्षण समधृ् दी योजना लागण िणन शशक्षण  
पे्ररिाांच्या प्रलांबबत मागण् या मान् य िरण्याबाबत 

(४३) *  १५४४८   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.सततश 
चहाण, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात मशक्षण समधृ् दी योजना लागू करुन अनेक िर्षावपासून प्रलींबबत 
असलेल् या सिव प्रलींबबत मागण या मान् य करण यासाठी हजारो मशक्षक पे्ररक ददनाींक 
१२ जानेिारी, २०१६ पासून मुींबईतील आझाद मैदानात बेमुदत उपोर्षणाला 
बसणार असल् याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त् यादरम् यान ननदशवनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर मशक्षण पे्ररकाींच् या मागण या मान् य करण याबाबत शासनाने 
कोणती कायविाही केली िा करण यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) पे्ररकाने आपला नेहमीचा व्यिसाय करुन ककीं िा छींद जोपासून समाजसेिेचे 
कायव ननस्िाथी ितृ्तीने, स्िेछेने ि मोकळ्या िेळेत कराियाचे आहे. पे्ररकाला या 
स्ियींसेिेबाबत कायमस्िरुपी आपला हतक साींगता येणार नाही. प्रौढ साक्षरता 
सारख्या कें द्र पुरस्कृत योजना कें द्राकिून काही उद्देशाने ि ठराविक कालािर्ीसाठी 
सुरु केलेल्या असतात. त्यात िारींिार बदल होत असतात. त्यामुळे पे्ररक 
सींण्नेच्या मागणया मान्य करता येणार नाहीत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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िासेगाि, खडी, भाळिणी (ता.पांढरपणर, जज.सोलापणर) याहठिाणी  
जीिन प्राधधिरणाच्या योजना सुण िरण्याबाबत 

(४४) *  १५४१९   श्री.रामहरी णपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कासेगाि, खिी, भाळिणी (ता.पींढरपूर, क्ज.सोलापूर) यादठकाणी जीिन 
प्राधर्करणाच्या योजना सुरु करणयाकि ेप्रशासनाचे दलुवक्ष होत असून मागील दोन 
मदहन्यापूिी विजेची थकबाकी भरुनही योजना सुरु होत नसल्याने या योजनाींचे 
पाणी णेणाऱया २६ गािाींतनू तीपाण सींताप व्यतत होत असल्याचे ददनाींक २९ 
डिसेंबर, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी विजेची थकबाकी भरुनही अद्यापपयांत जीिन 
प्राधर्करण योजना सुरु न करणाऱया सींबींधर्ताींची शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती दोर्षी आढळून येणाऱया सींबींधर्ताींिर शासनाने कोणती 
कारिाई केली ि सदर योजना त्िरीत सुरू करणयाबाबत काय उपाययोजना केली 
िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) कासेगाि, खिी ि भाळिणी प्रादेमशक नळ 
पाणीपुरिठा योजनाींचे थककत िीज देयक क्जल्हा पररर्षद, सोलापूर याींचेमाफव त 
महावितरणकि ेअदा करणयात आले आहे. सदर योजनाींपकैी कासेगाि ि भाळिणी 
नळ पाणी पुरिठा योजनाींची दरुुस्ती करून पाणीपुरिठा सुरु करणयात येत आहे. 
तर खिी प्रादेमशक योजनेचा उद्् ाि कोरिा असल्याने सदर योजनेची दरुुस्ती 
करता येत नाही. 
(२) ि (३) कासेगाींि ि १२ गाींिे प्रादेमशक नळ पाणीपुरिठा योजनेची िीज 
जोिणी करून सद्य:क्स्थतीत योजनेतील ५ गािाींना पाणीपुरिठा सुरु करणयात 
आलेली आहे तर उिवररत ७ गािाींना माचव, २०१६ अखेर पाणीपुरिठा सुरु करणयाचे 
ननयोजन आहे. 
      भाळिणी ि ३ गािे प्रादेमशक नळ पाणीपुरिठा योजनेची आिश्यक ती 
दरुुस्ती करून योजनेतील समाविष् गािाींना ददनाींक ७ फेब्रिुारी, २०१६ पासून 
पाणीपुरिठा सुरु करणयात आला आहे. 
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     खिी ि १० गाींिे प्रादेमशक नळ पाणीपुरिठा योजनेची िीज थकबाकी 
महावितरणकि े अदा केली आहे. तथावप, सोनके तलािात (उद्् ािास) पाणी 
नसलेने िीज जोिणी णेतलेली नाही. उद्् ािास पाणी उपलब्र् झाल्यास दरुुस्तीची 
कामे करून पाणीपुरिठा सुरु करणे शतय आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राष्ट्रसांत तिुडोजी महाराज नागपणर विद्यापीठात सेिातनितृ्त सहायि 
िुलसधचिाांना विद्यापीठाने हदलेले तनिासस्थान ररक्त िरण्याबाबत 

(४५) *  १५१९५   श्री.शमतेश भाांगडडया, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषरसींत तकुिोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात सहायक कुलसधचि पदािरुन 
बितफव  झालेले ि ददनाींक २९ फेब्रिुारी, २०१२ रोजी सेिाननितृ्त झालेले कमवचारी 
अजनूही विद्यापीठाने ददलेल्या शासकीय ननिासस्थानात रहात असल्याचे   
ददनाींक ४ जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्या सुमारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सेिाननितृ्त सहायक कुलसधचिाींनी विद्यापीठाने ददलेले 
शासकीय ननिासस्थान (quarter) ररतत करािे या सींदभावत प्रशासननक स्तरािरुन 
ककती िेळा पत्र व्यिहार करणयात आलेला आहे, 
(३) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनरु्षींगाने ननिासस्थान 
करणयाबाबत ि णरभाि ेदींिासदहत िसूल करुन फौजदारी कारिाई करणयाबाबत 
तसेच याप्रकरणी ददरींगाई केलेल्या सींबींधर्ताींिर कारिाई करणयाबाबत कोणती 
कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे.    
(२) यासींदभावत त्याींच्याशी ४ िेळा पत्रव्यिहार करणयात आलेला आहे. 
(३) प्रकरण विद्यापीठ न्यायार्ीकरणाकि े  न्यायप्रविषठ आहे. 
(४) सदर प्रकरण विद्यापीठ न्यायाधर्करणाकि े न्यायप्रविषठ असल्याने 
यासींदभावत अींनतम ननणवयाच्या अनरु्षींगाने त्याींच्याकिून व्यािसानयक दराने भाि े
िसूली करणयाची कायविाही करणयात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

------------------------------ 
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नागपणर येथे महाराष्ट् र िेसरी िुस् ती स् पधेत दोन  
िुस् तीगाराांनी उत् तेजिाांची इांजेक्शन घेतल्याबाबत 

(४६) *  १५३३२   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररशसांग राठोड, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.माणणिराि ठािरे, 
श्री.जनाचदन चाांदणरिर :   सन्माननीय क्रीडा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) नागपूर येथे मानाच् या महाराष र केसरी कुस् ती स् परे्च् या पदहल् याच ददिशी 
दोन कुस् तीगाराींना उत् तेजकाींची इींजेतशन णेताींना रींगेहाथ पकिण यात आले 
असल् याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम् यान ननदशवनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर कुस् तीगाराींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) ि (२) महाराषर राज्य कुस्तीधगर पररर्षद याींच्याितीने ५९ 
िी राज्यस्तरीय िररषठ ग् गादी ि माती अक्जींतयपद  कुस्ती स्पर्ाव ि महाराषर 
केसरी ककताब लढत २०१५-१६ ददनाींक ६ ते १० जानेिारी, २०१६ या 
कालािर्ीमध्ये नागपूर येथे पार पिली. सदर स्परे्मध्ये कुस्तीधगराींनी उत्तेजक 
इींजेतशन णेणयाबाबत कोणताही प्रकार णिला नसल्याचे पररर्षदेच्या ददनाींक 
०१.०३.२०१६ रोजीच्या अहिालािरून आढळून येते. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

यितमाळ जजल्ह्यातील शालेय विद्यार्थयाांची आधार िाडच नोंदणी िरणेबाबत 

(४७) *  १४६१३   श्री.हररशसांग राठोड :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने शालेय विद्यार्थयाांना आर्ार नोंदणी करणे आिश्यक केले असताींना 
यितमाळ क्जल्हा मात्र  यात मागे असल्याचे  ननदशवनास येत असून  राज्यात 
यितमाळ क्जल्हयाचा आर्ार नोंदणीत २९ िा िमाींक असल्याचे माहे जानेिारी, 
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, डिसेंबर मदहन्यापयांत क्जल्य यातील ५ ते १८ ियोग्ातील  ६७ 
हजार विद्यार्थयाांचे आर्ार कािव नोंदणी करणयात आली असून एकूण 
लोकसींख्येपैकी ८५ % नागररकाींचे आर्ार कािव काढणयात आले असून 
विद्यार्थयाांचे मात्र आर्ारकािव काढणयात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, उतत विद्यार्थयाांची आर्ार नोंदणी त्िररत करणयासाठी विशेर्ष 
मोहीम राबविणयाबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) विद्यार्थयाांच्या १००% आर्ार नोंदणी करणयाकररता विशेर्ष मोदहम 
राबविणयात येत आहे. 

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

मौजे सस्ती (ता.बाळापणर, जज.अिोला) येथे राष्ट्रीय पेयजल  
योजनेत झालेला गैरयिहार 

(४८) *  १६५८४   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे सस्ती (ता.बाळापूर, क्ज.अकोला) येथे राषरीय पेयजल योजनेंतगवत मींजूर 
पाणी पुरिठा योजनेत मोठया प्रमाणात गैरव्यिहार झाल्याबाबतची तिार गािक-
याींनी शासनाकि ेनुकतीच केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरच्या योजनेत ४.२० लक्ष रुपये ननर्ीचा गैरव्यिहार झालेला 
असल्यामुळे या गािाला पाणी ी्ंचाईला सामोरे जािे लागत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या योजनेसाठी िापरणयात आलेले सादहत्य अत्यींत ननकृष् दजावचे 
आहे तसेच पाणयाच्या ्ाकीचे बाींर्काम ननकृष् दजावचे असल्यामुळे या सींपुणव 
योजनेची चौकशी करुन दोर्षी अधर्काऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा करणयात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) अींशत: खरे आहे. मौजे सस्ती (ता.बाळापूर, क्ज.अकोला) येथील नळ 
पाणी पुरिठा योजनेचे रु. ४,४०,०७९/- इततया एकूण रकमेचे सादहत्य गहाळ 
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झाल्यामुळे, तत्कामलन ग् विकास अधर्कारी, पींचायत सममती, पातूर याींनी 
पोलीस स््ेशन, चान्नी, ता.पातूर येथे ग्राम पाणीपुरिठा ि स्िच्छता सममतीचे 
अध्यक्ष ि सधचि याींचेविरुध्द ददनाींक २७/७/२०१२ रोजी गुन्हा दाखल केला आहे. 
     तथावप, सदर योजनेसाठी सादहत्य खरेदी करताना णेतलेल्या गुणित्ता 
चाचणी अहिालानुसार सादहत्याचा दजाव समार्ानकारक असून सममतीने केलेल्या 
कामाचा दजाव समार्ानकारक असल्याचे उपअमभयींता, ग्रामीण पाणीपुरिठा 
उपविभाग, क्जल्हा पररर्षद बाळापूर याींनी प्रमाणणत केले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

 

शहापणर (जज.ठाणे) तालुक्यात १८४ रास्त भाि दिुानात  
अन्न, धान्याचा तटुिडा झाल्याबाबत 

(४९) *  १६७०३   श्री.जगन्नाथ शशांदे :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शहापूर (क्ज.ठाणे) तालुतयातील १८४ रास्त भाि दकुानात ताींदळू ि गहू या 
प्रमुख अन्नर्ान्याचा मागील ३ मदहन्याींपासून अचानक कृबत्रम तु् ििा ननमावण 
झाल्यामुळे तालुतयातील बीपीएल मशर्ापबत्रकार्ारकाींची ि अींतोदय ि अन्न 
सुरक्षा योजनेतील लाभार्थयाांची मोठी गैरसोय झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सुमारे १२ हजार क्तिीं्ल र्ान्याींच्या कृबत्रम तु्ििा ि ते अचानक 
गायब होणयामागे काळा बाजारातील र्ान्य तस्कराींचे कारस्थान असािे की काय 
अशा शींका ग्रामस्थाींकिून व्यतत करणयात येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुसार पुढे कोणती कारिाई 
करणयात आली आहे, 
(५)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) भारतीय अन्न महामींिळाकि ेअन्नर्ान्याचा पुरेसा साठा 
नसल्याने माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये अन्नर्ान्याची उचल कमी झाली आहे. परींत ू
सिव लाभार्थयाांना उपलब्र् अन्नर्ान्याच्या प्रमाणात अन्नर्ान्याचे िा्प करणयात 
आले आहे.   
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

----------------- 
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बीड जजल्ह्यातील टँिर गैरयिहाराची चौिशी िरण्याबाबत 
  

(५०) *  १७४३६   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश चहाण, श्री.धनांजय मुांड े:   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) सन २०१५ च्या दसुऱया (पािसाळी) अधर्िेशनात मा.मींत्री महोदयाींनी 
ददलेल्या आश्िासनानुसार विभागीय आयुतत, औरींगाबाद याींच्या अध्यक्षतेखाली 
बीि क्जल्य यातील ्ँकर गैरव्यिहाराची चौकशी करणयात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर चौकशीचा अहिाल विभागीय आयुतत, औरींगाबाद याींनी 
ददनाींक २७ जानेिारी, २०१६ रोजी शासनास सादर केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, चौकशी सममतीचे ननषकर्षव आणण जबाबदार अधर्कारी याींचा 
तपमशल माहे फेब्रिुारी, २०१६ मध्ये क्जल्हाधर्कारी, बीि ि मुख्य कायवकारी 
अधर्कारी, क्जल्हा पररर्षद, बीि याींना कायविाहीस्ति सादर केला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणातील दोर्षीविरुध्द शासनाने कोणती कारिाई करणयात 
आली िा करणयात येत आहे, 
(५) असल्यास, कीं त्रा्दारास अदा करणयात आलेली बोगस देयके आणण इतर 
रतकमा िसुलीबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१), (२) ि (३) हे खरे आहे. 
(४) मुख्य कायवकारी अधर्कारी, क्जल्हा पररर्षद बीि याींनी कळविल्यानुसार प्राप्त 
चौकशी अहिालातील ननषकर्षावमध्ये नमूद सींबींधर्त अधर्कारी याींना क्जल्हा पररर्षद 
कायावलयाचे स्तरािरुन अननयममततेबाबत कारणे दाखिा नो्ीस देणयात आलेल्या 
आहेत. 
     त्याचप्रमाणे क्जल्हाधर्कारी कायावलयाकिून देखील सींबींधर्त तत्कालीन 
तहमसलदार याींना अननयममततेबाबत कारणे दाखिा नो्ीस देणयात आलेली आहे. 
खलुासा प्राप्त झाल्यानींतर पढुील प्रशासकीय कायविाही करणयात येईल. 
(५) सन २०१५-१६ मध्ये कीं त्रा्दारास अदा करणयात आलेल्या देयकाची तपासणी 
मुख्य लेखा ि वित्त अधर्कारी याींच्या कायावलयातील अींतगवत लेखा पररक्षण 
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अधर्काऱ याींकिून करुन णेऊन त्याींचेकिून येणा-या अहिालानुसार िसुलपात्र रतकम 
कीं त्रा्दाराच्या देय असलेल्या देयकामर्ून िसूल करुन णेणयात येईल. तसेच 
आिश्यकतेनसुार दोर्षी आढळणा-याींिर उधचत कारिाई करणयात येईल. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील विनाअनुदातनत माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि  

शाळाांमधील शशक्षिाांना िेतन देण्याबाबत 

(५१) *  १७४५२   श्री.्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािण र, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विनाअनदुाननत माध्यममक ि उच्च माध्यममक शाळाींमर्ील 
मशक्षक १० ते १५ िरे्ष पगारापासून िींधचत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मशक्षकाींचे थकीत असणारे िेतन देणयाबाबत शासनाने 
कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) अनदुानास पात्र णोवर्षत शाळाींना ननर्ीच्या उपलब्र्तेनुसार अनदुान अदा केले जाते. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
षषध विक्रीच्या दिुानाच्या परिानगीस शुल्ििाढ िमी िरण्याबाबत 

(५२) *  १७६१९   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे :   सन्माननीय अन्न आणण षषध 
प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाच्या ड्रग कीं रोलर जनरल ऑफ इींडियाने और्षर् वििीच्या 
दकुानाचे परिानगी शुल्क रु. ३०००/- िरुन रु. ३०,०००/- पयांत िाढविणयाचे 
ननक्श्चत केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शुल्क िाढीला राज्यातील और्षर् वििी दकुानदाराींच्या 
सींण्नेने विरोर् केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर शुल्क िाढ कमी करणयाबाबत शासनाने कोणती कायविाही 
केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
     तथावप, कें द्र शासनाच्या आरोग्य आणण कु्ूींब कल्याण मींत्रालयाने 
अधर्सूचना ि.G.S.R.१०११ (E) ददनाींक २९/१२/२०१५ अन्िये और्षरे् ि सौंदयव 
प्रसार्ने कायद्याींतगवत और्षरे् ि सौंदयव (८th Amendment)  ननयम, २०१५ 
शुल्क िाढीबाबत प्रारुप ननयम प्रमसध्द केलेले आहेत. त्यामध्ये और्षर् वििीसाठी 
लागणाऱया विविर् परिान्याींच्या शुल्कामध्ये िाढ प्रस्तावित केली आहे. तथावप, 
अींनतम शुल्किाढ अद्याप ननक्श्चत केलेली नाही. 
(२) अशा स्िरुपाचे ननिेदन सधचि, नागपूर डिस्रीत् केममस्् ॲणि रधगस्् 
असोमसएशन याींच्याकिून प्राप्त झाले आहे. 
(३) सदर बाब कें द्र शासनाच्या अख्यत्यारीतील असल्यामुळे कें द्र शासनाकिून 
सदर अधर्सूचनेद्िारे इच्छुक व्यततीींकिून आक्षेप/अमभप्राय मागविणयात आले 
आहेत. त्यानींतर अींनतम ननयम कें द्र शासनाकिून ननगवममत करणयात येतील. 
(४) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 

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

िैद्यिीय सांशोधनासाठी िें द्र शासनाच्या मनुष्ट्यबळ वििास विभागाने  
सांशोधनात रस दाखविला नसल्याबाबत 

(५३) *  १७८३९   श्री.धगरीशचांद्र यास, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात िदै्यकीय मशक्षण विभागाच्या अखत्याररत १५ शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालये असून िैद्यकीय सींशोर्नासाठी कें द्र शासनाच्या मनुषयबळ विकास 
विभागाने प्रती महाविद्यालय ३० लाख रुपयाींचे आधथवक सहाय उपलब्र् करुन 
ददल्यानींतरही गेल्या दोन मदहन्याींमध्ये राज्यातील एकाही शासकीय िैद्यकीय 
महाविद्यालयाने सींशोर्नासाठी प्रस्ताि कें द्र शासनाकि ेसादर केलेला नसल्याचे 
माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करणयात आली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले आहे, 
(३) असल्यास, तदनुसार शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१), (२) ि (३) कें द्र शासनाने िैद्यकीय महाविद्यालयाींमध्ये 
कायवरत असलेल्या अध्यापकाींना सींशोर्नपर कायावकररता प्रमशक्षण देणयासाठी 
विविर् ७ योजनाींची मशफारस केली असून सदर योजनाींमध्ये प्रमशक्षणपर 
कायावसाठी रु.३० लाखाींचे अथवसहाय्य उपलब्र् करुन देणयाचे नमूद करणयात आले 
आहे. सदर योजनेमध्ये सहभागी होणयाची अींनतम तारीख सींकेत स्थळािर नमूद 
करणयात आलेली नाही. त्यानरु्षींगाने राज्यातील सिव शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालयाींच्या अधर्षठात्याींना इच्छुक प्राध्यापकाींचा प्रस्ताि कें द्र शासनास 
सादर करणयाच्या सुचना िदै्यकीय मशक्षण आणण सींशोर्न सींचालनालयाच्या 
स्तरािरुन देणयात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

 

हहांगोली जजल्ह्यातील विद्याथी ि शशक्षि याांची माहहती 
 सरळ िेबसाईटिर ऑनलाईन भरली जात असल्याबाबत 

(५४) *  १८३७०   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली क्जल्य यातील विद्याथी ि मशक्षक याींची मादहती सरळ िेबसाई्िर 
ऑनलाईन भरली जात आहे. शासनाच्या या चाींगल्या उपिमात मात्र 
विद्यार्थयावकिून, शाळाींकिून १० ते १२० रुपये उकळले जात असल्याने पालक 
िगावतनू रोर्ष व्यतत केला जात असल्याचे माहे डिसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ननयमबाय यपणे पैसे 
िसूल करणाऱया शाळाींिर कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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अशलबाग तालुक्यातील सागरी तनयमन क्षे्रश (सीआरझेड)  
िायद्याचे उल्लांघन िरणाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(५५) *  १८४७९   अॅड.अतनल परब, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमती विद्या चहाण, 
अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) सागरी ननयमन क्षेत्र (सी.आर.झेि) कायद्याचे उल्लींणन करणाऱयाींिर कारिाई 
करणयाचे ननदेश मा.पयाविरण मींत्री याींनी क्जल्हाधर्कारी, रायगि याींना माचव, 
२०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ददले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमलबाग तालुतयातील १४५ ि मुरुि तालुतयातील १४१ यापकैी 
सी.आर.झेि चे उल्लींणन करणाऱया फतत १५६ बाींर्कामािर कारिाई करणयात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरची कारिाई करताना निीन सव्हेक्षण करुन कारिाई करणे 
अपेक्षक्षत असताना सन २०१०-११ मर्ील यादीच प्रमसध्द करुन त्याआर्ारे कारिाई 
करणयात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सन २०१०-११ नींतरच्या अनधर्कृत बाींर्कामाींना अभय 
देणयासाठीच सींबींधर्त अधर्काऱयाींनी या बाींर्कामर्ारकाींशी सींगनमत करुन जुनीच 
यादी प्रमसध्द केली, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ि सुरु असलेली कारिाई बींद करणयात 
आली आहे काय, 
(६) असल्यास, निीन सिेक्षणानुसार पुन्हा नव्याने कारिाई सुरु करणयाबाबत 
कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत िा येत आहेत ि याबाबतची सद्य:क्स्थती 
काय आहे ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१)  हे खरे आहे. 
(२) सदर १५६ अनधर्कृत बाींर्काम प्रकरणी सींबींधर्ताींविरुध्द गुन्हे दाखल 
करणयाींत आले आहेत. 
     महाराषर नगररचना अधर्ननयम १९६६ चे कलम ५२,५३,५४ ि ५५ अन्िये 
उपविभागीय अधर्कारी, अमलबाग याींचेमाफव त नो्ीसा बजािणयाींत आल्या असून 
ज्या प्रकरणाींत मा. न्यायालयाकिून जैसे थे आदेश प्राप्त झालेले नाहीत अशा 
प्रकरणाींत महाराषर नगररचना अधर्ननयम १९६६ ि पयाविरण (सींरक्षण) 
अधर्ननयम १९८६ अींतगवत बाींर्कामे ननषकामसत करणयाची कायविाही चालू आहे. 
(३)  हे खरे नाही. 
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(४)  हे खरे नाही. 
(५)  प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(६) अमलबाग तालुतयात नव्याने आढळलेल्या १२ अनधर्कृत 
बाींर्कामर्ारकाींविरुध्द गुन्हे दाखल करणयाींत आले असून मुरुि तालुतयातील 
निीन सव्हेक्षणानुसार १९ बाहेरील ि ७ स्थाननक असे एकूण २६ अनधर्कृत 
बाींर्कामर्ारक आढळले आहेत. त्यापकैी ०८ बाहेरील बाींर्काम प्रकरणी मा. 
न्यायालयाकिून जैसे थे आदेश ममळाले असून उिवररत अनधर्कृत 
बाींर्कामर्ारकाींिर कारिाई करणयाची प्रकिया सुरु आहे. 

----------------- 
मुरबाड (जज.ठाणे) तालुक्यातील पाणीपुरिठा योजनेत झालेला गैरयिहार 

(५६) *  १८५०४ श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािण र, श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुरबाि (क्ज.ठाणे) तालुतयातील १८७ पाणीपुरिठा योजनेतील २४ पाणीपुरिठा 
योजनेत गैरव्यिहार झाल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत आधथवक गुन्हे शाखा ठाणे याींच्याकि े गुन्हा दाखल 
करणयात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर गुन्हाचा तपास पूणव झाला आहे काय, तसेच या प्रकरणात 
दोर्षी आढळलेल्याींिर कोणती कारिाई करणयात आली िा येत आहे. 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
     मुरबाि तालुतयातील राषरीय ग्रामीण पेयजल कायविमाींतगवत असलेल्या २३ 
पाणीपुरिठा योजनाींमध्ये आधथवक गैरव्यिहार असल्याचे ननदशवनास आल्याने 
सींबींधर्त ग्राम पाणी पुरिठा ि स्िच्छता सममतीचे पदाधर्कारी ि ताींबत्रक सेिा 
पुरिठादार याींचेिर, माचव, २०११ ते आजपयांत ्प्या्प्याने ्ोकािि े पोलीस 
स््ेशन ि मुरबाि पोलीस स््ेशन मध्ये फौजदारी गुन्हे नोंदविणयात आले आहेत. 
     यापैकी १४ योजनासींदभावत गुन्हा ददनाींक २२ डिसेंबर, २०१५ रोजी ्ोकािि े
पोलीस स््ेशन मध्ये नोंदविणयात आला आहे. 
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(२) होय, ददनाींक २२ डिसेंबर २०१५ रोजी ्ोकािि े पोलीस स््ेशन अींतगवत 
नोंदविणयात आलेल्या १४ योजनाींिरील गुन्हे, सदर पोलीस स््ेशन माफव त आधथवक 
गुन्हे शाखेकि ेिगव करणयात आले आहेत. 
(३) मुरबाि तालुतयामर्ील एकुण २३ योजनाींबाबत नोंदविणयात आलेल्या 
गुन्हयाींचे तपासाचे काम ्ोकािि े मुरबाि पोलीस स््ेशन ि आधथवक गुन्हे 
शाखेमाफव त अद्याप सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

शसांधदुगुच जजल्ह्यातील सेिातनितृ्त प्राथशमि शशक्षिाांच्या प्रलांबबत समस्याांबाबत 

(५७) * १५८८१   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपणिच हहरे :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मसींर्दुगुव क्जल्य यातील सेिाननितृ्त प्राथममक मशक्षकाींनी आपल्या प्रलींबबत 
मागणयाच्या सींदभावत पींचायत सममती कायावलयासमोर माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये 
उपोर्षण केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सेिाननितृ्त मशक्षकाींचे कोणकोणते विर्षय ननणवयासाठी प्रलींबबत आहेत, 
(३) सींबींधर्त मशक्षकाींच्या आींदोलनाची दखल णेऊन काय कायविाही करणयात आली आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत, 
(५) सेिाननितृ्त होईपयांत ि सेिाननितृ्त झाल्यानींतरही मशक्षकाींचे प्रश्न प्रलींबबत 
ठेिणयास जबाबदार असणाऱया अधर्काऱयाींिर शासनाने काय कारिाई केली आहे, 
(६) नसल्यास, सेिाननितृ्त मशक्षकाींना िेठीस र्रणाऱया अधर्काऱयाींना सींरक्षण 
देणयाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२)  मदहन्याच्या १ तारखेला ननितृ्ती िेतन बकँ खात्यात जमा करणे, िररषठ 
िेतनशे्रणी ि ननििशे्रणीनुसार आधथवक लाभ अदा करणे ि स्िग्राम प्रिास भत्ता 
अदा करणे इ. विर्षय कायविाहीसाठी आहेत. 
(३) सेिाननितृ्त प्राथममक मशक्षकाींचे मागणीनुसार पिताळणी करुन प्रचमलत 
ननयमानुसार कायविाही करणयात येत आहे. 
(४), (५) ि (६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात िेशरी रेशनिाडाचची उत्पन्न मयाचदा २ लाख िरण्याबाबत 

(५८) *  १४९६३  डॉ.सुधीर ताांबे : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि 
सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात केशरी रेशनकािावची उत्पन्न कमाल मयावदा गेली िीस िरे्ष रुपये १ 
लाख िावर्षवक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्याचा महागाईचा चढता आलेख पाहता ही उत्पन्न मयावदा 
रुपये २ लाख करणेबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१)  ददनाींक ५ नोव्हेंबर, १९९९ पासून केशरी रेशनकािावची 
कु्ुींब उत्पन्नमयावदा रु. एक लाख आहे. 
(२) सद्य:क्स्थतीत सदरहू शासन ननणवयान्िये ननक्श्चत केलेल्या उत्पन्नाच्या 
ननकर्षाींमध्ये बदल करणयाचा प्रस्ताि शासनाच्या विचारार्ीन नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज् यातील शालेय शशक्षण दजाच सुधारण् यासाठी प्रगत शैक्षणणि महाराष्ट् र, 
िलाचाचणी, समुदेशन िायचक्रम राबविण्याबाबत 

(५९) *  १६२३५   प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील शालेय मशक्षण दजाव सुर्ारण यासाठी राज् य मशक्षण विभागाकिून 
सध् या राबविण यात येत असलेल् या प्रगत शकै्षणणक महाराष र, कलाचाचणी, 
समुपदेशन इ.कायविमाींमध् ये विविर् प्रकारच् या खासगी ि मशक्षण क्षेत्राशी सींबींर् 
नसलेल् या अनेक सींस् थाींना कामे ददली जात असल् याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये 
िा त्या दरम् यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, शालेय मशक्षण विभागातील अनेक मींिळे, कायावलयाींमध्ये खासगी 
सींस् थाींच् या प्रनतननर्ीींचा शासकीय कामकाजात हस् तक्षपे िाढला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(३) असल् यास, या कायविमात ज् या खासगी सींस् थाच् या शैक्षणणक क्षेत्राशी सींबींर् 
आहे त् याींनाच कामे देण याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली  िा करण यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) नाही 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) ज्या स्िींयमसेिी सींस्था (NGOS)  शैक्षणणक क्षेत्राींशी सींबींर् आहेत. त्याींनीच 
स्िेच्छेने शासकीय कामात योगदान ददलेले आहे. तसेच कलमापन चाचणी, 
समुपदेशन या कामी ज्या स्िींयमसेिी सींस्था (NGO’S) ने  सहकायव केले त्याींना 
कोणत्याही प्रकारचे आधथवक सहकायव शासन स्तरािरुन देणयात आलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

सोलापणर जजल्ह्यातील प्रभारी शशक्षणाधधिाऱयाांनी  
शशक्षिाांिडणन लाखो णपयाांची लाच घेतल्याबाबत 

(६०) *  १५१६४   श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.विक्रम िाळे :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर क्जल्हयातील प्रभारी मशक्षणाधर्कारी श्री.सरगर याींनी मशक्षकाींच्या 
िैयक्ततक मान्यता देताना सुमारे चार िर्षावपासून प्रलींबबत असलेल्या मान्यता 
देताना सींबींधर्त मशक्षकाींकिून लाखो रुपयाींची लाच णेिून मशक्षकाींची आधथवक 
वपळिणकू केली असल्याचे ददनाींक १९ जानेिारी २०१६ रोजी िा त्यासुमारास 
ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तद्नुर्षींगाने सींबधर्त मशक्षकाींची आधथवक वपळिणकू करणा-या 
अधर्का-यािर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) दद. १८.१.२०१६ रोजी क्जल्हा पररर्षद सोलापूर च्या सिव 
सार्ारण सभेत क्जल्हा पररर्षद सदस्यानी श्री. व्ही. आर. सरगर, तत्कामलन 
प्रभारी मशक्षणाधर्कारी (माध्य.) हे मशक्षकाच्या ियैक्ततक मान्यतेसाठी पैशाची 
मागणी करीत असल्याबाबत ऑिीयो ध्िननकफत ऐकविली असे मुख्य कायवकारी 
अधर्कारी, क्जल्हा पररर्षद, सोलापूर याींनी त्याींच्या दद. १.२.२०१६ च्या पत्रान्िये 
आयुतत मशक्षण याींना कळविले आहे. 
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(२) या प्रकरणी आयुतत मशक्षण कायावलयाने िररषठ अधर्काऱयाींची बत्रसदस्यीय 
चौकशी सममती गठीत करुन तपमशलिार चौकशी करणयाचे आदेश ददले आहे. 
(३) आयुतत मशक्षण कायावलयाने सींबींधर्त अधर्कारी याींना ददनाींक ९.२.२०१६ च्या 
आदेशान्िये ननलींबबत केले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यातील शाळाांमधील शशक्षिाांना सेिातनितृ्ती योजना लागण िरण्याबाबत 

 (६१) * १५१४७   श्री.िवपल पाटील :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ददनाींक १ नोव्हेंबर २००५ पूिी अनदुाननत शाळाींमध्ये नेमणकुा झालेले तसेच 
विनाअनदुाननत/अशींत अनुदाननत/कायम विनाअनदुाननत शाळाींमध्ये नेमणकुा 
होऊन नींतर अनदुानािर आलेले मशक्षक ि मशक्षकेतर कमवचारी याींना कायदेशीर 
पेन्शन ममळणयाबाबत शासनाने न्यायालयातील प्रलींबबत प्रकरणे आणण शासनाचे 
उदामसन र्ोरण यामुळे प्रनतज्ञापत्र दाखल केले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रलींबबत न्यायालयीन प्रकरणे ननकाली काढणयासाठी 
प्रनतज्ञापत्र दाखल करणयाबाबत कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) ि (२) न्यायालयीन प्रकरणी प्रनतज्ञापत्र दाखल करणयात 
आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यातील शशक्षणाधधिाऱयाांनी ि शाळा सांचालिाांनी सांगनमताने  
गैरयिहार िणन शशक्षिाांच्या तनयुक्त्या िेल्याबाबत 

 (६२) * १५२७२   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया, 
श्री.्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािण र, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अतनल तटिरे, श्री.सुतनल 
तटिरे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.रामनाथ मोते :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११०७७ ला हदनाांि ७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यातील शाळाींमध्ये ददनाींक २ मे, २०१२ च्या शासन ननणवयानुसार निीन 
मशक्षक कमवचाऱयाींच्या ननयतुत्या करणयास बींदी असताींना अनेक दठकाणच्या 
मशक्षणाधर्काऱयाींनी ि शाळा सींचालकाींनी सींगनमताने गैरव्यिहार करुन त्या 
ननयुतत्याींना मान्यता प्रदान करणयात आल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िैयक्ततक मान्यता ददलेल्या प्रकरणाींची सींपूणव मादहती आयुतत, 
मशक्षण पुणे याींनी ददनाींक २३ डिसेंबर, २०१५ च्या पत्रानुसार राज्यातील सिव िेतन 
ि भविषय ननिावह ननर्ी कायावलयाकिून मागविली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींपूणव गैरव्यिहाराींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी दोर्षी अधर्काऱयाींविरुध्द कारिाई करणयाबाबत 
तसेच, या गैरप्रकारामुळे शासनाने िेतनापो्ी अदा केलेले करोिो रुपये िसूल 
करणयाबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येणार आहे ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) राज्यात भरती बींदी कालािर्ीत िैयक्ततक मान्यता प्रदान 
केल्यामुळे झालेल्या आधथवक ि प्रशासकीय अननयममततेबाबत आयुतत (मशक्षण) 
महाराषर राज्य याींच्यामाफव त दद.२७.१०.२०१५ च्या पत्रान्िये कायविाही सरु असून 
याप्रकरणी दोर्षी अधर्कारी/कमवचारी याींच्यािर कारिाई करणयात येत आहे. 
 

----------------- 
राज्यातील प्राथशमि, माध्यशमि ि उच्चमाध्यशमि शाळेतील  

शशक्षिाांना तनयमानसुार मान्यता शमळण्याबाबत 

(६३) *  १५९०७   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.दत्ता्रशय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सततश चहाण :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्राथममक, माध्यममक ि उच्चमाध्यममक शाळाींमध्ये मे, २०१२ 
नींतर मशक्षकाींच्या ररतत पदािर विद्यार्थयाांचे शैक्षणणक नुकसान होिू नये ि 
विद्यार्थयाांना मशक्षक द्यािेत या पालकाींच्या मागणीमुळे शाळा व्यिस्थापनाींनी 
ननयमानुसार ि आरक्षणानसुार ननयतुती केलेल्या शेकिो मशक्षकाींना िेळोिेळी 
मागणी करुनही मशक्षणाधर्काऱयाींनी अद्याप मान्यता न ददल्याने मशक्षकाींना 
विनािेतन काम करािे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विद्यार्थयाांच्या दहतासाठी माहे माचव, २०१५ पयांत ननयमाप्रमाणे 
ननयुतती केलेल्या मशक्षकाींना मान्यता देणयाबाबत शासनाने कोणती कायविाही 
केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) दद. २ मे, २०१२ नींतर पदभरती बींदी असताना विदहत प्रिीयेमशिाय सींस्थाींनी 
परस्पर मशक्षकाींच्या नेमणकूा केलेल्या आहेत, अशा मशक्षकाींना ियैक्ततक मान्यता 
देता येणार नाही. तथावप शासन ननणवय २०.६.२०१४ नूसार विदहत प्रिीया 
अिलींबून ननयुतत मशक्षकाींना िैयक्ततक मान्यता देता येते.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
अांबेजोगाई (जज.बीड) येथील स्िामी रामानांद ततथच ्ामीण िदै्यकिय 

महाविद्यालय ि णग् णालयातील बदली िामगाराांना सेिेत  
िायमस्िणपी समािणन घेण्याबाबत 

(६४) *  १४८६६   श्री.सततश चहाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम िाळे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १११७० ला 
हदनाांि ७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अींबेजोगाई (क्ज.बीि) येथील स्िामी रामानींद तीथव ग्रामीण रुग्णालयात ३२ 
िर्षावपासुन काम करणा-या कीं त्रा्ी कमवचा-याींना शासनाने सेिेत ननयमीत 
करणयासाठी मा. न्यायालयाने ननदेश ददले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, रोजींदारी कामगाराींना सेिेत कायम करणयासाठी २४० ददिसाची 
सेिा अ् रद्द करणयासाठी शासन विचारार्ीन आहे काय, 

(३) असल्यास, िन विभाग ि औद्योधगक महामींिळाने त्याींच्या कीं त्रा्ी/हींगामी 
कामगाराींना सेिेत कायम करणयासाठी २४० ददिसाची अ् रद्द केली त्यानुसार 
िैद्यककय मशक्षण विभाग कायविाही करणार आहे काय, 

(४) असल्यास, उतत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन हींगामी कामगाराींना न्याय 
देणयासाठी कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे. 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
      स्िामी रामानींद तीथव ग्रामीण िदै्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, 
अींबाजोगाई येथील रोजींदारी/बदली कमवचाऱयाींनी मा. न्यायालयात विविर् याधचका 
दाखल केल्या होत्या. सदर याधचकेत मा.न्यायालयाने रोजींदरी/ बदली कमवचाऱयाींची 
ज्येषठता यादी तयार करणेबाबत ननदेश ददले होते. तर काही याधचकेत ज्येषठता 
यादीत सींबींधर्त अजवदाराींची नािे अींतभूवत करणयाचे ननदेश ददले आहेत. 
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(२) ि (३) शासनाने णेतलेल्या ननणवयानुसार तात्पुरत्या स्िरुपात काम करणाऱया 
कामगाराींना ननयममत करणयासाठी ककमान १० िर्षावची सेिा ि एका िर्षावमध्ये 
ककमान २४० ददिस सेिा करणे आिश्यक आहे. एका िर्षावत ककमान २४० 
ददिसाची सेिा ही औद्योधगक कामगार कायदा १९४७ मध्ये अींतभूवत आहे. 
त्यामुळे सदर प्रस्ताि शासनाच्या विचारार्ीन नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

थळ (ता.अशलबाग, जज.रायगड) येथे असलेल्या राष्ट्रीय फहटचलायझसच  
(आरसीकफ) प्रिल्पात अमोतनया िायुची झालेली गळती 

(६५) *  १४७१५   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.रामराि 
िडिुते, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.्िाजा बेग, श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय 
पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) थळ (ता.अमलबाग, क्ज.रायगि) येथे असलेल्या राषरीय फद व्लायझसव 
(आरसीएफ) प्रकल्पात शननिार ददनाींक २ जानेिारी २०१६ रोजी िायुगळती होऊन 
एक कमवचारी अत्यिस्थ झाला तर ग्रामस्थाींना िोळे चुरचुरणे ि श्िसनाचा त्रास 
झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार सींबींधर्ताींिर कारिाई 
करणयाबाबत तसेच भविषयात सदर कीं पनीत िायुगळती होिू नये म्हणनू 
शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) ि (२) होय. 
(३) सदर िायूगळती हा अपणात असून सदर अपणाताची औद्योधगक सुरक्षा ि 
चौकशी आरोग्य सींचालनालयामाफव त चालू आहे. अशा ण्नाींची पुनराितृ्ती 
्ाळणयासाठी उद्योगास समजपत्र देणयात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

---------------- 
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धुळे ि नांदरुबार जजल् ह्याांना अन् न सुरक्षा योजनाांचा लाभ देण् याबाबत 

(६६) *  १६११४   श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि 
सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ळेु ि नींदरूबार क्जल् य यात एपीएल शतेक-याींना अन् न सुरक्षा योजनेंतगवत २ 
ि ३ रुपये ककलो दराने अन् नर्ान् य पुरविण यात येत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ुळे ि नींदरुबार हे आददिासी क्जल् हे असूनही या क्जल् य याींना 
अन् न सुरक्षा योजनाींचा लाभ देण यात येत नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उत त क्जल् य याींना त् िरीत अन् न सुरक्षा योजनेचा लाभ देण यासाठी 
शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१), (२) ि (३) र्ुळे ि नींदरुबार क्जल्य याींमध्ये राषरीय 
अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये अनिुमे १०,९९,९४२ ि ६,६५,४३२ प्रार्ान्य कु्ुींबातील 
लाभाथी सिलतीच्या दराने अन्न र्ान्याचा लाभ णेत असून त्यामध्ये एपीएल 
(केशरी) मर्ील शेतकऱयाींचा देखील समािेश आहे. राज्यातील १४ 
क्जल्य याींव्यनतररतत इतर क्जल्य याींमर्ील अन्नसुरक्षा अधर्ननयमाींतगवत समाविष् 
न झालेल्या एपीएल (केशरी) शतेकऱयाींना सिलतीच्या दराने अन्नर्ान्य देणयाची 
बाब सद्य:क्स्थतीत शासनाच्या विचारार्ीन नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 

----------------- 
िैद्यिीय खचाचचे प्रततपतुीसाठी जजल्हा शल्य  
धचकित्सिािडणन प्रमाणप्रश शमळण्याबाबत 

(६७) *  १४६०६   डॉ.अपणिच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२६२० ला हदनाांि 
२१ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सािवजननक आरोग्य विभागाच्या ददनाींक १० जलैु, २००१ च्या शासन 
ननणवयामध्ये पररमशष् अ.ि.१ मध्ये िदै्यकीय देयकाच्या प्रतीपतुीसाठी ३ ्तके 
रतकम शुल्क दर म्हणनू क्जल्हा शल्य धचककत्सक, िदै्यकीय अधर्क्षक याींना 
देणयाच्या अ्ीतनु शासकीय कमवचाऱयाींना िगळणयात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अनदुाननत शाळाींमर्ील मशक्षक-मशक्षकेतराींकिून णेतली जाणारी ३ 
्तके पिताळणी फी रद्द करणयाींत आली आहे, हे ही खरे आहे  काय, 
(३) नसल्यास, राज्यातील मान्यता प्राप्त अनुदाननत शाळाींमर्ील मशक्षक-
मशक्षकेतराींच्या िदै्यकीय खचावच्या प्रनतपुतीसाठी देयकाींच्या रकमेच्या ३ ्तके 
रतकम जी पिताळणी फी म्हणनू णेणयात येत आहे, ती शासकीय कमवचाऱयाींच्या 
र्तीिर रद्द करणयाच्या शासनाच्या विचाराधर्न असलेल्या प्रस्तािािर शासनाचा 
विचार पुणव झाला आहे काय, 
(४) नसल्यास, उतत विचारार्ीन प्रस्तािािरील शासनाचा विचार केव्हापयांत पूणव 
होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१)  होय, 
(२) नाही. 
(३) याबाबत सािवजननक आरोग्य विभागाकिून कायविाही होणेसाठी त्याींना 
कळविणयात आले आहे.                               
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

अणखल भारतीय तां्रशशशक्षण पररषदेच्या (कआयसीटीई) मुांबई ि ठाण्यातील िीस 
अशभयाांब्रशिी महाविद्यालयाांविरोधात िराियाची िारिाई  

(६८) *  १४७४०   श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच  
भाई जगताप, श्रीमती शोभाताई फडणिीस :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११९३५ ला 
हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अणखल भारतीय तींत्रमशक्षण पररर्षदेच्या (एआयसी्ीई) सिव पात्रता 
ननषकर्षावची  पतूवता केल्याचा खो्ा दािा करणा-या मुींबई ि ठाणयातील िीस 
अमभयाींबत्रकी महाविद्यालयाींविरोर्ात गेल्या नऊ  मदहन्यापासून कारिाई करणयात 
एआयसी्ीई किून ्ाळा्ाळ होत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अपात्र अमभयाींबत्रकी महाविद्यालयाींिर कारिाई न करणा-या तसेच 
सींगनमताने त्याींना प्रिेश क्षमता ि अ्यासिम िाढविणयास मान्यता देणा-या 
सींबींधर्त अधर्का-याींिर फौजदारी कारिाई करणयाची मागणी मशक्षण क्षेत्रातील 
तज्ञाींकिून करणयात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून ि त्यानुसार अपात्र अमभयाींबत्रकी 
महाविद्यालयाींिर कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विनोद तािड े : (१) सदर बाब अणखल भारतीय तींत्र मशक्षण पररर्षदेच्या 
कायवकक्षतेील आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) अपात्र अमभयाींबत्रकी महाविद्यालयाना शकै्षणणक िर्षव २०१४-१५ ि २०१५-१६ 
मध्ये अणखल भारतीय तींत्र मशक्षण पररर्षदेकिून मुदतिाढ देणयात आली नाही. 
त्याविरोर्ात सींबींधर्त सींस्थाींनी मा.उच्च न्यायालयात याधचका दाखल केली होती. 
मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सींबींधर्त सींस्थाींचा कें द्रीभूत प्रिेश प्रिीयेत 
समािेश करणयात आला होता. 
चौकशी अहिालाच्या अनरु्षींगाने अणखल भारतीय तींत्र मशक्षण पररर्षद, निी ददली 
याींना पढुील कायविाहीसाठी कळविणयात आले आहे. तसेच ज्या अमभयाींबत्रकी 
महाविद्यालयाींकि े पायाभूत सुविर्ा, पुरेसा प्रमशक्षक्षत मशक्षक िगव ि योग्य 
शैक्षणणक दजाव राखला जात आहे ककीं िा नाही याींची का्ेकोर तपासणी करून या 
अमभयाींबत्रकी महाविद्यालयाींविरुध्द ननयमानुसार कायविाही करणयाचे ननदेश सिव 
सींबींधर्त विद्यापीठाींना देणयात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 

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

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे विभाजन िणन नागपणर येथे 
 स्ितां्रश आरोग्य विज्ञापीठ स्थापन िरण्याबाबत 

(६९) *  १६४२८   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.हररशसांग 
राठोड, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती हुस्नबानण खशलफे :   सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महाराषर आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे विभाजन करुन नागपूर येथे स्ितींत्र 
आरोग्य विद्यापीठ स्थापन करणयाचा शासनाचा प्रस्ताि असल्याचे       
ददनाींक ३१ जानेिारी २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, स्ितींत्र विद्यापीठाची नागपूर येथे स्थापना करणयासाठी शासनाने 
ददनाींक ९ डिसेंबर २०१५ रोजी नागपूर येथे बैठक णेतली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाशी सींलग्न असलेल्या आयिेुद-यनुानी 
ि होममिपॅथी कररता नागपूर येथे स्ितींत्र विद्यापीठ स्थापन करणयासाठी 
आरोग्य सींचालनालयाने ददनाींक १ जानेिारी २०१६ रोजी जागेचा शोर् णेणयासाठी 
चार सदस्याींची सममती गठीत केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महाराषर आरोग्य विज्ञान विद्यावपठाचे विभाजन करुन नागपूर 
येथे स्ितींत्र आरोग्य विद्यापीठ स्थापन करणयाच्या ननणवयाला नामशकमर्ील 
स्थाननक लोकप्रनतननर्ीींनी माहे फेब्रुिारी २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान शासनास 
ननिेदन देऊन विरोर् केला, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, नामशक येथील विद्यावपठाला अधर्क सक्षम करणयासाठी ननर्ी ि 
पदे मींजूर करािीत अशी भूममका येथील लोकप्रनतननर्ीींनी णेतली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(६) असल्यास, उतत प्रकरणी शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत 
आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे, 
     याबाबतचा मुद्दा विचारार्ीन आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे, 
     सींचालक आयुर्ष याींच्यामाफव त बठैक णेतलेली आहे. 
(३)  होय, 
(४) होय, 
(५) होय, 
(६) नामशक येथील महाराषर आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकररता पदननममवतीची 
कायविाही शासनाच्या विचारार्ीन आहे. 
(७) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राष्ट् रसांत तिुडोजी महाराज नागपणर विद्यापीठाच् या  यिस् थापन 
पररषदेने बॅचलर ऑफ  होिेशनल अ यासक्रमाला मान् यता  
देऊनही िाही महाविद्यालयाांनी पररक्षा घेतल्या नसल्याबाबत 

(७०) *  १६१४१   श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.रामराि िडिुते, श्रीमती विद्या 
चहाण, श्री.्िाजा बेग, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   
सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) विद्यापीठ अनदुान आयोगाच् याितीने देशातील सिव विद्यापीठाना बचॅलर 
ऑफ व् होकेशनल हा अ् यासिम सुरु करण याबाबत राज् य शासनाला ननदेश 
देणयात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राष रसींत तकुिोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच् या व् यिस् थापन 
पररर्षदेने बॅचलर ऑफ व् होकेशनल अ् यासिमाला मान् यता देिनू देखील गेल् या 
दीि िर्षावपासून या अ् यासिमाच् या पररक्षाच काही महाविद्यालयातून णेतल् या 
नसल् याचे ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, त् यात काय आढळून आले ि त् यानुसार या सींदभावत सींबींधर्त 
महाविद्यालयाविरुध् द कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

साठे आटचस ्सायन् स ि िॉमसच महाविद्यालय (विलेपाले, मुांबई) येथे  
प्राचायच पदािर अपा्रश  यक् तीची तनयुक् ती िेल् याबाबत 

(७१) *  १५२४२   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्रीमती विद्या चहाण :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईच् या पाले द्ळक विद्यालय असोमसएशनच् या विलेपाले येथील साठे 
आ व्स ् सायन् स ि कॉमसव महाविद्यालयात प्राचायव पदािर अपात्र व् यत तीची 
ननयुत ती करण यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 



66 

(२) असल् यास, सदर ननयतु त व् यत तीच् या एपीआय पॉटस्स ् ची पुतवता होत 
नसतानाही सदर ननिि करण यात आली असल्यामुळे त् यासींबींर्ीच् या ननिि 
सममतीच् या इनतितृ् तािर शासन प्रनतननर्ीने स् िाक्षरी केलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणी अिरै् ननयुत ती कररता कुलगुरु ि प्र.कुलगुरु याींनी 
ननदेश ददल् याबाबत उपकुल सधचि याींनी इनतितृ् तात नमुद केलेले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल् यास, या अिरै् ननििीबाबत मुप् ता सींण्नेने तिार केली होती, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, अशाप्रकारे मुींबई विद्यापीठाींतगवत अपात्र व् यत तीींची प्राचायव पदी 
ननयुत ती केल् याची ३९ प्रकरणे ननदशवनास आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल् यास, या अिैर् ननयतुती बाबतची तिार करुनही याबाबतीत कारिाई 
करण यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(७) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२)  शासन प्रनतननर्ीने स्िाक्षरी केलेली नाही, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) हे खरे नाही. 
(६) ि (७) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

देऊळगािराजा िाढीि पाणीपरुिठा योजनेचे िाम  
तनधीअभािी अपणणाचिस्थेत असल्याबाबत 

(७२) *  १६१८७   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर सुजल ननममवत अमभयानाअींतगवत देऊळगािराजा िाढीि पाणीपुरिठा 
योजनेस मींजूर झालेल्या ननर्ीपकैी ६,४०,४१,०००/- एिढा ननर्ी प्राप्त झाला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उिवररत कामाकररता लागणारा मशल्लक ननर्ी प्राप्त झाला 
नसल्यामुळे काम अपूणाविस्थेत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी उपयोधगता प्रमाणपत्र देणयात आलेले असतानाही 
ननर्ी प्राप्त न होणयाची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, मशराळा र्रणातील पाणी १०० ्तके सींपले असून सािखेि भोई 
र्रणातील पाणी १०० ्तके सींपले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उिवररत ननर्ी कर्ीपयांत प्राप्त होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) ददनाींक २३/२/२०१६ च्या आदेशान्िये देऊळगाींिराजा नगरपररर्षदेस 
रु.३६५.६३ लाख अनुदान वितरीत करणयात आले आहेत. मींजूर पाणी पुरिठा 
योजनेच्या १४ उपागाींच्या कामाींपैकी ५ उपाींगाची कामे पणूव झाली आहेत ि इतर 
उपागाींची कामे प्रगतीपथािर आहेत. 
(४) होय. 
(५) अनुजे्ञय शासकीय अनदुान रु.११८९.५५ लाख पैकी रु.१००६.०४ लाख इतके 
अनदुान देऊळगाींिराजा नगरपररर्षदेस वितरीत करणयात आले आहे. सदर नागरी 
सींस्थेने सिदहश्याची रतकम भरल्यानींतर तसेच वितरीत केलेल्या अनदुानाच्या 
खचावची उपयोधगता प्रमाणपत्र ि कामाच्या सद्यक्स्थतीबाबतची मादहती सादर 
केल्यानींतर उिवररत अनदुान वितरणाची कायविाही करणयात येईल. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

वप ांपळगाि मोर (ता.इगतपुरी, जज.नाशशि) येथे  
पाणीपुरिठा योजना सुण िरण् याबाबत 

(७३) *  १५३९५   श्री.जनाचदन चाांदणरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वप ींपळगाि मोर (ता.इगतपुरी, क्ज.नामशक) णो्ी-मसन् नर-मशिी रस् त् यािर 
असलेल् या या गािासाठी सुमारे पन् नास लाख रुपये खचव करूनही पाणी पुरिठा 
योजना कायावक्न्ित न झाल् याने गािाींना पािसाळ्यातही भीर्षण पाणी ी्ंचाईचा 
सामना करािा लागत असल् याचे माहे सप् ्ेंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम् यान 
ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर पाणीपरुिठा योजना तात् काळ सुरु करण याबाबत शासनाने 
कोणती कायविाही केली िा करण यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, सदर योजनेची चौकशी उपअमभयींता, ग्रामीण पाणी पुरिठा उपविभाग 
क्जल्हा पररर्षद, मालेगाि याींच्यामाफव त करणयात आली असून त्याींच्या ददनाींक 
४/७/२०१५ रोजीच्या अहिालानुसार वपींपळगाि मोर नळपाणी पुरिठा योजनेच्या 
कामात अननयममतता झालेली नाही असे ददसून येते, असे नमूद केले आहे. तसेच 
सद्य:क्स्थतीत ककरकोळ अिचणी िगळता गािास पाणी पुरिठा सुरु करणयात 
आला आहे. 
(३) सममतीने पाणीपुरिठा सुरु केलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यातील बेिायदेशीरररत्या मु्रशवपांडरोपण शस््रशकक्रयेबाबत 
(७४) *  १४९७४   अॅड.तनरांजन डािखरे :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अकोला ि अन्य क्जल्य यामध्ये मुत्रवपींिरोपण शस्त्रकिया 
बेकायदेशीरररत्या केल्या जात असल्याचे माहे डिसेंबर, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, असल्यास, 

(२) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी भारतीय सींविर्ानाचे अनुच्छेद २५०, २५१ ि 
२५२ नुसार कें द्र शासनाकि ेअधर्कार असल्याने राज्य शासन स्तरािर कारिाई 
करणे अिचणीचे ठरत असल्याचे माहे डिसेंबर, २०१५ ि जानेिारी, २०१६ मध्ये 
ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बेकायदेशीरररत्या मुत्रवपींिाचे रोपण शस्त्रकिया करणाऱया 
समाजकीं ्काविरुध्द कारिाई करणयाच्यादृष्ीने अधर्कार प्राप्त व्हािेत, याबाबत 
राज्यशासनामाफव त कें द्र शासनाकि े मागणी करणयात यािी, अशा आशयाची 
ननिेदने राज्यातील सामाक्जक सींस्थाींनी ि िदै्यकीय अधर्काऱयाींनी मा.मुख्यमींत्री, 
मा.सािवजननक आरोग्य मींत्री याींचेकि े केली असल्याचे जानेिारी, २०१६ च्या 
पदहल्या आठिड्यात ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उतत प्रकरणी शासनाकिून कोणती कायविाही केली िा करणयात 
येत आहे ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई, याींच्याकिून प्राप्त झालेल्या 
मादहतीच्या अनुसार अकोला क्जल्य यात मानिी मूत्रवपींि प्रनतरोपणाच्या शस्त्रकिया 
करणयात येत नाहीत. 
     तथावप, पैशाींची लालूच दाखिून, फसिणकू करुन, शस्त्रकियेद्िारे, अिैर् 
रीतीने मूत्रवपींि काढून त्याचे प्रनतरोपण करणयात आले, अशी एक कफयावद पोलीस 
ठाणे, िबकी रोि, अकोला, येथे ददनाींक ०२.१२.२०१५ रोजी तर दसुरी कफयावद जनेु 
शहर पोलीस ठाणे, अकोला, येथे ददनाींक ०३.१२.२०१५ रोजी प्राप्त झाली.  
या दोन्ही प्रकरणाींमध्ये  गुन्हे दाखल करणयात आले असून पढुील तपास सुरु आहे. 
(२) नाही. 
     मानिी अियि प्रनतरोपण अधर्ननयम, १९९४ च्या कलम १३ च्या 
पो्कलम (२) अन्िये राज्य शासनाने ददनाींक २३.०३.१९९५ रोजीच्या शासकीय 
अधर्सूचनेच्या द्िारे सींचालक, आरोग्य सेिा, महाराषर राज्य, मुींबई, याींना उतत 
अधर्ननयमाच्या प्रयोजनाथव समुधचत प्राधर्करण म्हणनू ननयुतत केले आहे. उतत 
अधर्ननयमाच्या कलम २२ च्या अनुसार समुधचत प्राधर्करणाने प्राधर्कृत केलेल्या 
अधर्काऱयाच्या तिारीिरुन न्यायालय उतत अधर्ननयमाखालील अपरार्ाींची दखल 
णेऊ शकते. 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

---------------- 
शासनाच्या १४ िदै्यिीय महाविद्यालयाांमध्ये अियिदानासाठी 

 स्ितां्रश पदे तनमाचण िरण्याबाबत 

(७५) *  १५६५५   श्रीमती विद्या चहाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश गजशभये, 
श्री.सुतनल तटिरे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.्िाजा बेग :   सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषरात अियिदान चळिळ रुजणयासाठी शासनाच्या १४ िदै्यकीय 
महाविद्यालयाींमध्ये स्ितींत्र पदेच ननमावण करणयात आलेली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बे्रन ििे रुग्णाींच्या नातेिाईकाींना अियिदानासाठी प्रितृ्त 
करणयासाठी ही पदे ननमावण होणे गरजेचे असताना शासनाचे याकि ेदलुवक्ष होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच ३० हजार ककिनी रुग्णाींना सव्िा लाख िेळा िायमलमसस करािे लागते, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अियि काढणयाची व्यिस्था अनेक रुग्णालयाींत नसल्याने शासन 
ि खाजगी यींत्रणेच्या कॅिवे्हर िोनेशनबाबतच्या उदामसनतेमुळे हजारो रुग्ण 
अियि ममळणयाच्या प्रनतक्षते आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, १४ िदै्यकीय महाविद्यालयाींमध्ये स्ितींत्र पदे ननमावण 
करणयाबाबत तसेच रुग्णाींना अियि त्िररत ममळणयाच्यादृष्ीने शासनाने कोणती 
कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) अियि दानासाठी आिश्यक ताींत्रीक पदे ननमावण केली आहेत. परींत ु
जनजागतृी ि जनतेला अियिदाना कररता प्रितृ्त करणयासाठी आिश्यक 
असलेली समुपदेशकाींची पदे ननमावण करणयाची प्रकिया सुरु केलेली आहे. 
(३) याबाबतची आकििेारी उपलब्र् नाही. 
(४) रुग्ण, अियि ममळणयाच्या प्रनतक्षते आहेत ही बाब खरी आहे. परींतु अियि 
दानाकररता जनमत तयार होणे आिश्यक आहे. 
(५) स्ितींत्र पद ननममवतीचे काम सुरु आहे. मुींबई, पुणे, औरींगाबाद ि नागपूर येथे 
अियि दानाचे काम ननयममत पणे होत आहे. राज्यातील सात शासकीय 
िैद्यकीय महाविद्यालयीन नॉन ऑगवन रान्सप्लाी्ं  रररीव्हल से्ं रबाबत 
पींजीकरण आरोग्य खात्यामाफव त प्राप्त झाले असून पाच शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय ि रुग्णालये याींनी आरोग्य खात्याकि े पींजीकरणाकररता अजव 
केलेला असून त्याींचे पींजीकरण आरोग्य खात्याकि ेप्रलींबबत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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शहापणर (जज.ठाणे) तालुक्यातील आहदिासी पाड्याांना 
 पाणीपुरिठा िरण्यासाठी धरण बाांधणेबाबत 

(७६) *  १६०४०   श्री.रामराि िडिुते, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािण र, श्री.प्रिाश गजशभये, 
श्री.राहुल नािेिर : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शहापूर (क्ज.ठाणे) तालुतयातील आददिासी पाड्याींना पाणीपूरिठा करणयासाठी 
र्रण बाींर्णयाचा ननणवय शासनाने णेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या र्रणाचे नकाशे ि अींदाजपत्रके तयार करणयात आले आहेत 
काय, 
(३) असल्यास, या र्रणािर ककती खचव करणयात येणार आहे ि ककती गािाींना ि 
पाड्याींना या र्रणात पाणी उपलब्र् करुन देणयात येणार आहे ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. मात्र शहापूर तालुतयतील ी्ंचाईग्रस्त 
गािपाियाींसाठी कायमस्िरुपी उपाययोजना करणयाच्या दृष्ीने, तालुतयातील 
जास्तीत जास्त पाि ेसमाविष् करुन योजना तयार करणे, प्रस्तावित होते. त्या 
अनरु्षींगाने नामशक क्जल्हयातील भािली र्रण उद्् ाि ननक्श्चत करुन ९७ गािे 
२५९ पाियाींसाठी गुरुत्िाकर्षवणाद्िारे योजनेचे ननयोजन क्जल्हा पररर्षदेमाफव त 
ताींबत्रक सल्लागाराची नेमणकू करणयात आली आहे. सदर सल्लागारामाफव त 
योजनेचे सिेक्षण करणयात आले असुन योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार 
करणयात आला आहे. सदर योजनेस प्रथमत: आिश्यक त्या परिानग्या ि पाणी 
आरक्षण प्राप्त करुन णेणयाबाबत क्जल्हा पररर्षदेस ननदेस देणयात आले आहेत. 
सदर परिानग्या ि पाणी आरक्षण प्राप्त झाल्यानींतर योजनेस मान्यता देणयाची 
कायविाही करणयात येईल. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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महाराष्ट्र राज्य पुरातत्ि ि िस्तण सां्हालय  
सांचालनालयाला सांचालि नसल्याबाबत 

(७७) *  १७४७५   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसले, श्रीमती हुस्नबानण खशलफे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी णपनिर, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय साांस् िृतति िायच मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य पुरातत्ि ि िस्त ूसींग्रहालय सींचालनालयाला गेल्या अिीच ते 
तीन िर्षावपासून सींचालक नसल्याची बाब दद. २१ जानेिारी, २०१६ रोजी िा 
त्यासुमारास  ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एक िर्षावपिूी पूणविेळ सींचालक नेमणयाची णोर्षणा साींस्कृनतक 
मींत्रयाींनी करुनही अद्यापी सींचालक नेमणयात न येणे, तसेच गेल्या १८ िर्षावत 
एकही पुरातत्ििेत्ता या पदािर नेमणयात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील एकूण ३७१ सींरक्षक्षत िास्तूींच्या, सींरक्षण सींिर्वनाची 
जबाबदारी असणाऱया या सींचालनालयासाठी ३०० कमवचाऱयाींची तरतूद असून, 
त्यापैकी ९४ पदे ररतत ि ७९ पदाींचे काम बाहेरुन करणयात येते, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) तसेच रायगि महोत्सिाकरीता शासनाने कोट्यािर्ी रुपयाींचा खचव केला, परींत ु
गि सींिर्वन योजने अींतगवत चालु िर्षावत पूणव कराियाच्या १२ को्ी ७० लाख 
रुपयाींच्या कामाींना अद्याप सुरुिातही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, गि सींिर्वनाच्या कामाकरीता जाहीर झालेल्या ६१ को्ी रुपयाींपैकी 
या आधथवक िर्षावत प्रत्यक्षात ककती को्ी रुपये खचव करणयात आले, 
(६) असल्यास, गि सींिर्वनाच्या कामास सुरुिात करणयाबाबत तसेच  पुरातत्त्ि 
सींचालनालयात सींचालक तसेच अन्य पदे भरणयाबाबत शासनाने कोणती 
कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     महाराषर लोकसेिा आयोगामाफव त सरळसेिेन सींचालक नेमणयाची कायविाही 
सुरु आहे. तथावप सदर बाब न्यायप्रविषठ आहे. 
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(३) अींशत: खरे आहे. 
     ग् क ि ग् ि सींिगावतील ६४ ररतत पदाींची कामे ननयमानुसार 
बाय ययींत्रणेद्िारे करणयात येत आहे. 
(४) नाही. 
(५) कामे प्रगतीपथािर आहेत. 
(६) ि (७) गि सींिर्वन सममतीच्या मशफारशीनुसार मॉिले फो व् म्हणनू विकमसत 
कराियाच्या नगरर्न, माणणकगि, अींबागि, तोरणा ि भुदरगि या ककल्ल्याींची 
कामे प्रगतीपथािर आहेत. तसेच सींचालक पदाची भरती प्रकिया न्यायप्रविषठ 
असून ग् ब सींिगावतील ६ पदाींचे मागणीपत्र महाराषर लोकसेिा आयोगास 
पाठविणयात आले आहे. तसेच ग् क ि ग् ि बाबत पद भरतीबाबत णातलेल्या 
ननबांर्ामुळे पदे भरणे शतय झाले नाही. 

----------------- 
राज् याने बफर स्टॉि िणन डाळीांचे उत्पादन िाढविण्यासाठी 

 शेति-याांना प्रोत्साहन देण्याबाबत 

(७८) *  १५५६१   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील : सन्माननीय 
अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाने सूचना देऊनही राज् य शासनाने योग् य उपाययोजना न केल् याने 
महाराषरात िाळीींच्या ककीं मती िाढल्याचे मा.कें द्रीय अन्न ि पुरिठा मींत्री याींनी 
जादहरपणे म्ह्ले असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुढील िर्षीही तूरिाळीच्या ककीं मती िाढणयाची शतयता असल्याने 
राज्याने बफर स््ॉक करािा तसेच िाळीींचे उत्पादन िाढविणयासाठी शतेक-याींना 
प्रोत्साहन देणयाबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) राज्यात जीिनािश्यक िस्तूींच्या भाििाढीबाबत मा.कें द्रीय 
अन्न ि पुरिठा मींत्री याींनी राज्य शासनास जबाबदार र्रल्याबाबतची बातमी 
ितृ्तपत्रामध्ये प्रमसद्ध झाली होती. 
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(२) राज्यात राषरीय कृवर्ष विकास योजनेंतगवत १,२५००० हे. क्षेत्रािर खरीप 
हींगामात आींतरपीक पद्धतीने किर्ान्य लागिि कायविम राबविणयात आला असून 
१०,००० हे. क्षेत्रािर सींकरीत तूर उत्पादन कायविम प्रात्यक्षक्षक राबविणयात येत 
आहे. 
     तसेच किर्ान्य वपकाींचे उत्पादन िाढ करणयाच्या उद्दशेाने कें द्र शासनाच्या 
मागवदशवक सूचनाींनुसार राषरीय अन्न सुरक्षा अमभयानाची अींमलबजािणी करणयात 
येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

शालेय शशक्षण घेणाऱया अपांग विद्यार्थयाांच्या सहाय्यता  
तनधीत पन्नास टक्िे िपात िरण्याच्या तनणचयाबाबत 

(७९) *  १६६३६   श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.आनांद ठािण र, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.सुतनल तटिरे :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शालेय मशक्षण णेणाऱया अपींग विद्यार्थयाांच्या सहाय्यता ननर्ीत पन्नास ्तके 
कपात करणयाचा ननणवय शासनाने माहे डिसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान 
णेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सहाय्यता ननर्ीमध्ये पन्नास ्तके कपात केली आहे काय, 
(३) असल्यास, उतत ननणवय रद्द करणयाच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायविाही 
केली िा करणयात येत आहे ? 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) सिव मशक्षा अमभयान ि राषरीय माध्यममक मशक्षा 
अमभयान अींतगवत अपींग विद्यार्थयाांसाठीच्या १०० ्तके कें द्र पुरस्कृत योजनेमध्ये 
कें द्र शासनाने ददनाींक २८ ऑत्ोबर, २०१५ रोजीच्या पत्राद्िारे ६०:४० (कें द्र:राज्य) 
असा बदल केला आहे. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात जीिनािश्यि िस्तुांच्या भाििाढीिर तनयां्रशण ठेिण्याबाबत 

(८०) *  १५५१७   श्रीमती हुस्नबानण खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.माणणिराि ठािरे, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्रीमती 
हदप्ती चिधरी, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.अतनल भोसले :  
सन्माननीय अन् न, नागरी परुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात साठेबाजाकिून जप् त करण यात आलेली १.१२ लाख ्न िाळ 
शासनाने खलु् या बाजारात पाठविली असून त् यामुळे भाि खाली येण याची धचन् हे 
असूनही अद्यापही सिवसामान् य नागररकाींना परििणा-या दरात तुरिाळ आली 
नसल् याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त् यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२)  तसेच िाळीींच्या प्रकरणात ४२६८ को्ी रुपयाींची नफेखोरी झाली असून सदर 
णो्ाळ्याची सी.बी.आय.चौकशी करणयाची मुींबई ग्राहक पींचायतीने माहे डिसेंबर 
२०१५ मध्ये शासनाकि ेमागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच, र्ान्य, किर्ान्य, िाळी, तेल, भाजीपाला आदी िस्तुींचे भाि 
ददिसेंददिस िाढत असून उतत जीिनािश्यक िस्तुींची साठेबाजीही मोठया 
प्रमाणात होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील साठेबाजी करणाऱयाींिर कारिाई करणयाबाबत तसेच 
जीिनािश्यक िस्तुींच्या भाििाढीिर ननयींत्रण ठेिणयासाठी ठोस मोदहम 
राबविणयाबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) अींशत:  खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     तथावप, याबाबत मुींबई ग्राहक पींचायतीने सी.बी.आय.चौकशी करणयाची 
मागणी केली आहे. 
(३) राज्यात दषुकाळजन्य पररक्स्थतीमुळे एकीं दरीतच अन्नर्ान्याचे उत्पादन कमी 
आहे. त्यामुळे बाजरातील आिक कमी झाल्याने भाििाढ झाल्याचे ननदशवनास 
आले आहे. 
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(४) राज्य शासनाने ददनाींक १९.१०.२०१५ च्या पत्रान्िये िाळी, खाद्यतेल ि 
खाद्यतेलबबया या जीिनािश्यक िस्तूींिर ददनाींक ३०.०९.२०१६ पयांत साठा ननबांर् 
लागू केले आहेत. 
     भविषयात तूर/तूरिाळ, खाद्यतेल, खाद्यतेल बीया ि इतर किर्ान्य 
याींच्या िाढीि ककीं मती ननयींबत्रत करणयासाठी कराियाच्या उपाययोजनाींबाबतचा 
कृती आराखिा (Action Plan) तयार करणयासाठी, ददनाींक २८.१२.२०१५ च्या 
शासन ननणवयान्िये दर ननयींत्रक सममती (Price Monitoring Committee) 
गदठत करणयात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मराठिाड्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थयाांना ईबीसी,  
पीटीसी ि कसटीसी सिलतीांचा लाभ देण्याबाबत 

(८१) *  १४९००   श्री.जयांत पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सततश चहाण, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.जनाचदन चाांदणरिर, 
श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.विक्रम िाळे, अॅड.तनरांजन डािखरे :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १३८९० ला हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील लातूर क्जल्य यासह सींपूणव मराठिाियातील विनानदुाननत खाजगी 
सींस्थामध्ये व्यािसाईक अ्यासिमाकररता प्रिेश णेतलेल्या आधथवक दृषट्या 
मागास प्रिगावतील विद्यार्थयाांसाठी देय असलेल्या मशक्षण शुल्काचा प्रनतपतूीसाठी 
सन २०१४-१५ साठी रतकम रुपये १८७ को्ी २७ लाख इतकी खचव झाली, त्या 
रकमेतनू दषुकाळाची झळ पोचलेल्या मराठिाड्यातील विद्यार्थयाांसाठी ककती 
रतकम खचव करणयात आली, 
(२) तसेच पुणे विभागातील महाविद्यालयाींमध्ये मशक्षण णेणाऱया पुणे, नगर, 
नामशक या तीन क्जल्हयाींमर्ील विद्यार्थयाांनीच परीक्षा शुल्क माफीचा लाभ 
देणयात आला तर मराठिाियातून या महाविद्यालयाींमध्ये मशक्षण णेणाऱया सुमारे 
५० हजाराहून अधर्क विद्यार्थयाांना परीक्षा शुल्क माफीपासून िींधचत ठेिले, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, दषुकाळामुळे त्रस्त असलेल्या मराठिाियातील विद्यार्थयाांना परीक्षा 
शुल्क माफीचा लाभ न ममळाल्याने त्याींचे शैक्षणणक नकुसान झाले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर विद्यार्थयाांना शुल्क रुपये १८८ को्ी ९९ लाख इतकी 
रतकम देणयाबाबतची कायविाही ककती ददिसात पूणव होईल, तसेच त्यामर्नू 
मराठिाड्यातील विद्यार्थयाांसाठी ककती रतकम अदा करणयात येणार आहे, 
(५) असल्यास, सन २०१४-१५ चे आधथवक दृषट्या मागास प्रिगावतील विद्यार्थयाांचे 
थकीत शुल्क ि सन २०१५-१६ ची सुरु आधथवक दृषट्या मागास प्रिगावतील 
विद्यार्थयाांचे थकीत शुल्क विद्यार्थयाांना देणयाबाबत शासनाने कोणती कायविाही 
केली िा करणयात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) राज्यातील विना-अनदुाननत ि कायम विना-अनदुाननत 
सींस्थामध्ये व्यािसानयक अ्यासिमाींकररता प्रिेश णेतलेल्या आधथवक दृष्या 
मागास प्रिगावतील विद्यार्थयाांसाठी देय असलेल्या सन २०१४-१५ साठीच्या मशक्षण 
शुल्काच्या प्रतीपतूीसाठी सहसींचालक, तींत्रमशक्षण विभागीय कायावलय, औरींगाबाद 
याींना रुपये तीस को्ी इतके अनदूान देणयात आले आहे, 
(२)  हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रलींबबत रु.१८८.९९ को्ी रतकमेपकैी रु.१५४.६९ को्ी इतकी रतकम वितरीत 
करणयात आली आहे. त्यामर्ून मराठिाड्यातील विद्यार्थयाांसाठी उिवररत दहा 
को्ी अनदुान दद.३१ माचव २०१६ पयांत देणयात येणार आहे. 
(५) सन २०१४-१५ ची उिवररत थकबाकी रु.३४.३० को्ी वितरीत करणयाची 
कायविाही सुरु आहे, तसेच सन २०१५-१६ या िर्षावतील शुल्क प्रनतपतूी करणयासाठी 
ननणवय णेणयाची कायविाही सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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मुदखेड ि भोिर (जज.नाांदेड) तालुक्यात सिच शशक्षा  
अशभयानाांतगचत शाळा खोली बाांधिाम िरणेबाबत 

(८२) *  १८४७६   श्री.अमरनाथ राजणरिर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.हररशसांग राठोड, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुदखेि ि भोकर (क्ज.नाींदेि) तालुतयात सिव मशक्षा अमभयानाींतगवत शाळा 
खोली बाींर्काम, स्िच्छता सींकुल, ककचनशेि इ. विकासकामासाठी बाींर्काम 
अमभयींता नसल्यामुळे सुमारे २५ शाळेचे बाींर्काम प्रलींबबत असल्याचे माहे 
डिसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, येथील २५ शाळाींमर्ील विकासकामे करणयासाठी अमभयींता 
उपलब्र् करुन देणयाबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) बाींर्काम अमभयींता नसल्यामुळे बाींर्कामे प्रलींबबत आहेत 
हे खरे नाही.        
(२), (३) ि (४) नाींदेि क्जल्हयातील ३ अमभयींत्याींची अन्य क्जल्हयात बदली झाली 
असून २ ररतत पदाींचा कायवभार अन्य अमभयींत्याींना ददला आहे.  २३ शाळाींमर्ील 
भौनतक सुविर्ाींची अपूणव कामे पूणव करून णेणयाची कायविाही सुरू आहे. 
 

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

िोल्हापणर येथील बालिाडी शशक्षक्षिा, सेििाांना प्रलांबबत  
िेतन ि विद्यार्थयाांना पोषण आहार देण्याबाबत 

(८३) *  १८३६७   श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.जनाचदन चाांदणरिर, श्री.हररशसांग 
राठोड, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर येथील बालिािी मशक्षक्षका, सेिकाींना प्रलींबबत िेतन ि विद्यार्थयाांना 
पोर्षण आहार ममळािा या मागणयाबाबत बालिािी मशक्षक्षका ि सेविकाींना 
क्जल्हाधर्कारी कायावलयासमोर ननदशवने केली असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तद्नरु्षींगाने सदर बालिािी मशक्षक्षका ि सेविकाींना प्रलींबबत िेतन ि 
विद्यार्थयाांना पोर्षण आहार ममळािा यासाठी शासनाने कोणती कायविाही केली िा 
करणयात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१)  हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील महात् मा गाांधी विद्यालय शाळेच् या  
विद्यार्थ याांिडणन पाईप लाईनचे िाम िणन घेतल् याबाबत 

(८४) *  १५५६०   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी णपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानण खशलफे, श्री.हररशसांग 
राठोड : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ (क्ज.ठाणे) येथील महात् मा गाींर्ी विद्यालयातील शाळेच् या मदैानात 
पामलकेचे भुयारी ग्ार योजनेसाठीचे पाईप शाळेबाहेर ठेिणयाचे काम लहान 
विद्यार्थ याांकिून मशक्षकाींनी करुन णेतले असल् याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम् यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधर्त शाळेच् या 
व् यिस् थापनािर कोणती कारिाई केली िा करण यात येत आहे, 
(३)  नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) याप्रकरणी करणयात आलेल्या चौकशी मध्ये विद्यार्थयाांनी 
स्ियींस्फूतीने फायबरच्या पाईपाींचा प्ाींगणािरील अिथळा दरू करणयासाठी 
मशक्षकाींना मदत केल्याचे ननषपन्न झाले आहे. त्यामुळे व्यिस्थापनाविरुध्द 
कारिाई करणयाचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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पालघर जजल्हयातील सेिातनितृ्त शशक्षिाांना तनितृ्ती िेतन देण्याबाबत 
(८५) *  १५७९०   श्री.आनांद ठािण र, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश गजशभये, 
श्री.राहुल नािेिर, श्री.रामराि िडिुते, श्री.्िाजा बेग :  सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालणर क्जल्हयातील सेिाननितृ्त मशक्षकाींना सन २००३ पासून ननितृ्ती िेतन 
अद्यापी ममळाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यातील अनेक मशक्षकाींचे मतृ्यू होऊनही नव्याने ननमावण झालेल्या 
पालणर क्जल्हा पररर्षदेच्या मशक्षण विभागानेही याकि ेदलुवक्ष केलेले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तद्नरु्षींगाने सेिाननितृ्त मशक्षकाींना ननितृ्ती िेतन त्िररत 
ममळणयाबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील गरीब ि आरक्षक्षत मुलाांिररता बाहेर देशातील  

विद्यावपठाांिर बांधने घालण्याबाबत 
(८६) *  १४८०९   श्री.माणणिराि ठािरे :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बाहेरच्या देशातील विद्यापीठे राज्यात येणयाबाबत शासन ननणवय णेते, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील गरीब ि आरक्षक्षत मुलाींकररता या विद्यावपठाींिर काही 
बींर्ने राहणार आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याचे स्िरुप काय आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) हे खरे नाही. अद्याप अशा प्रकारचा ननणवय राज्य 
शासनामाफव त णेणयात आला नाही. 
(२) आणण (३) प्रश्न उद्् ाित नाही 

--------------------------- 
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राज्यातील इलेक्रो होशमओपॅथी डॉक्टराांनी त्याांच्या मागण्याांसाठी  
आझाद मैदान येथे धरणे आांदोलन िेल्याबाबत 

(८७) *  १५६८६   श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.्िाजा बेग, श्री.आनांद 
ठािण र, श्री.रामराि िडिुते, श्री.किरण पािसिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्रीमती विद्या चहाण, श्री.राहुल नािेिर, श्री.प्रिाश गजशभये, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.सततश चहाण :  सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील इलेतरो होममिपॅथी िॉत्राींनी त्याींच्या मागणयाींसाठी      
ददनाींक १४ जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास मुींबईतील आझाद मैदान येथे 
र्रणे आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याींच्या मागणयाींचे स्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, िॉत्राींच्या प्रश्नाींिर चचाव करणयासाठी मा.सािवजननक आरोग्य 
मींत्रयाींनी त्याींना भे्णयास नकार ददल्यामुळे, िॉत्र िगावत तीपाण असींतोर्ष ननमावण 
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िॉत्राींच्या मागणया मान्य करणयासाठी शासनाने कोणती 
उपाययोजना केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) होय. ददनाींक ११.०१.२०१६ रोजी सकाळी १०:०० ते 
सायींकाळी ०५:०० या कालािर्ीत “इींडियन इलेतरो-होममिपॅथी सींणर्षव सममती” 
याींनी सींण्ीत केलेल्या सुमारे २०० व्यततीींनी आझाद मदैान, महापामलका मागव, 
मुींबई, येथे र्रणे आींदोलन केले. 
(२) इलेतरो होममिपॅथीचा व्यिसाय करणाऱया व्यततीींची नोंदिही ठेिणयात यािी, 
ही त्याींची मुख्य मागणी आहे. 
(३) नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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



82 

अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथे शासिीय गोदामातील ३२३ पोती 
शासिीय ताांदणळ वपठाच्या धगरणीत पिडल्याबाबत 

  

(८८) *  १७६८४   श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.आनांद ठािण र, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.्िाजा बेग, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.शरद 
रणवपसे :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ (क्ज.ठाणे) येथील शासकीय गोदामातील र्ान्य परस्पर खासगी 
दकुान आणण वपठाच्या धगरणीत विकून काळाबाजार करत असताना शासकीय 
गोदामातील सुमारे ३२३ पोती ताींदळू जप्त केल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नसुार सदर र्ान्याचा 
काळाबाजार करणा-या सींबींधर्ताींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करणयाींत 
येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१), (२), (३) ि (४) अींबरनाथ (क्ज.ठाणे) येथे मशर्ािा्प 
दकुानातील ताींदळुाची खलु्या बाजारात वििी करणयासाठी नेत असलेला रक 
कोहजगाींि पररसरात ३२३ ताींदळुाच्या पोत्याींसह मशर्ािा्प अधर्का-याींनी पकिला 
असून, रक चालक श्री. नाना महादेि कळगाींिकर ि त्याचे सहकारी श्री.ददपक 
हरीभाऊ जार्ि ि श्री. बाबुराि सुिे याींच्या विरुध्द अींबरनाथ पोमलस ठाणे 
अींबरनाथ क्ज. ठाणे येथे गुन्हा नोंद ि.II /०१ ददनाींक ६/१/२०१६ रोजी गुन्हा नोंद 
करणयात आला आहे. 
  

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



83 

ममुराबाद (जज.जळगाि) येथील फामचसीचे विद्याथी  
शशष्ट्यितृ्तीपासणन िांधचत असल्याबाबत 

(८९) *  १६५७६   श्रीमती जस्मता िाघ :  सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अरुणामाई कॉलेज ऑफ फामवसी, ममुराबाद (क्ज.जळगाि) येथील सुमारे ६२ 
विद्यार्थयाांनी फॉमव भरताींना महाविद्यालय विनाअनदुाननत असताना अनुदाननत 
असे चुकीने मलदहल्यामुळे त्याींना मशषयितृ्तीपासून िींधचत रहािे लागले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या विद्यार्थयाांना सलग ३ िरे्ष ममळणारी मशषयितृ्ती चौर्थया 
महत्िाच्या िर्षी न ममळाल्यामुळे विद्यार्थयाांना परीक्षेपासून िींधचत राहािे 
लागणयाची शतयता ननमावण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि तदनुसार 
काय कायविाही करणयात आली िा करणयात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) सदर प्रकरण सींस्था स्तरािर लक्षात आल्याने समाज कल्याण कायावलयाशी 
सींपकव  सार्नू िस्तुक्स्थती ननदशवनास आणनू विद्यार्थयाांना अिचणीचे ननराकरण 
केलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 

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

िळसुली, हडी, धनगरिाडी (ता.िणििली, जज.शसांधदुगुच) येथे  
वपण् याच् या पाण् याची टांचाई असल् याबाबत 

(९०) *  १५४५३   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  कळसुली, हिी, र्नगरिािी (ता.कणकिली, क्ज.मसींर्ुदगुव) येथे गेली अनेक 
िरे्ष वपण याच् या पाण याची मोठया प्रमाणात ी्ंचाई असल् याचे माहे जानेिारी, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम् यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर गािाींमर्ील पाणी ी्ंचाई दरू करणयासाठी नळपाणी पुरिठा 
योजना राबविण याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
सद्यक्स्थतीत या दठकाणी पाणी ी्ंचाई नाही. तथावप, येथील वपणयाच्या 
पाणयाच्या विदहरीतील पाणयाची पातळी एवप्रल नींतर खाली जाते. त्यामुळे पाणी 
ी्ंचाई जाणिते. 

(२) होय. 
(३) सींभाव्य पाणी ी्ंचाई सन २०१५-१६ च्या कृती आराखड्यात कळसुली, हिी, 
र्नगरिािी, ता.कणकिली येथे तात्पुरती पूरक नळपाणी पुरिठा योजना करणे हे 
काम समाविष् करणयात आलेले आहे. 
सदर कामास मींजूरी देणयाच्यादृष्ीने आिश्यक ती पूतवता करुन णेणयात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

साांगोला (जज.सोलापणर) येथील शशरभािी प्रादेशशि नळ पाणीपुरिठा  
योजनेतणन वपिळसर दणवषत पाणीपुरिठा होत असल् याबाबत 

(९१) *  १५४६०   श्री.रामहरी णपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी : सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगोला (क्ज.सोलापूर) येथील मशरभािी प्रादेमशक नळ पाणीपुरिठा योजनेतून 
वपिळसर दवूर्षत पाणीपुरिठा होत असल् याने तालुत यातील ५७ गािाींतील सुमारे ३ 
लाख तर शहरातील ३६ हजार नागरीकाींचे आरोग् य र्ोत यात आले असल् याचे 
ददनाींक २० डिसेंबर, २०१५ रोजी िा त् यासुमारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, नागरीकाींच् या आरोग् यास र्ोका पोहचू नये म्हणनू शुध् द 
पाणीपुरिठा करणयाबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत 
आहे, काय, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) नाही. 
      मशरभािी ि ८१ गािे (ता.साींगोला, क्ज.सोलापूर) प्रादेमशक पाणीपुरिठा 
योजनेच्या जलशुध्दीकरण कें द्रातनू तलोररनेशन पध्दतीने पाणी शुध्द करुन 
पाणीपुरिठा केला जातो. तसेच दररोज शुध्द केलेल्या पाणयाची चाचणी णेऊन 
पाणी शुध्द झालेची खात्री करणयात येते. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राष्ट्रसांत तिुडोजी महाराज नागपणर विद्यापीठात षषधीशास््रश 
 विभागाने माजी विद्याथी महामेळािा आयोजजत िेल्याबाबत 

(९२) *  १५२००   श्री.शमतेश भाांगडडया, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषरसींत तकुिोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात और्षर्ीशास्त्र विभागाने 
विद्यापीठ प्रशासनाची कोणतीही परिानगी न णेता माजी विद्याथी 
महामेळाव्याचा खचव केल्याचे ददनाींक ८ जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास 
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विद्यापीठाींतगवत कोणत्याही खचावकररता विद्यापीठ व्यिस्थापन 
पररर्षदेची परिानगी णेणे अननिायव आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कायविमाकररता माजी विद्याथी सींण्नेतफे णेणयात आलेल्या 
पत्रपररर्षदेत विद्यापीठातील एकही पदाधर्कारी उपक्स्थत नव्हता तसेच कुलगुरु ि 
प्र.कुलगुरुीं ना या पत्रपररर्षदेचे ननमींत्रण देखील नव्हते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उतत प्रकरणी कायविम मुख्य समन्ियकाींिर आणण सींयोजकाींिर 
काय कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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्ामीण भागातील शाळाांना तणरडाळीऐिजी मणगडाळ देण् यात येत असल् याबाबत 

(९३) *  १५३३८   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररशसांग राठोड, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील शाळाींना मागील अनेक मदहने तूरिाळीऐिजी 
मूगिाळ देण यात येत असल् याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त् यादरम्यान 
ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सध् या शासनाच् या ितीने पोर्षण आहार योजनेंतगवत विद्यार्थ याांना 
देण यात येणा-या आहाराचे िेळापत्रक ठरविण यात आले असून त् यानुसार त् याींना 
किर्ान् य, मुगिाळ देण यात येते परींत ुमुगिाळीचे िरण खाण यास विद्याथी 
नापसींती देत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू विद्यार्थयाांना देणयात येणा-या पोर्षण आहारात तुरिाळीचे 
िरण देणयाबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) माहे ऑत्ोबर, २०१५ ते ३ डिसेंबर, २०१५ या 
कालािर्ीत काही क्जल्य याींना मशक्षण सींचालक याींचे स्तरािरून तूरिाळ ऐिजी 
मूगिाळ पुरविणयास मान्यता ददलेली होती. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील अनेि जजल्हयात िेिळ २ % पयांतच यु डायस अपडटे िेल्याबाबत 

(९४) *  १४६२२   श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शाळाींमर्ील मशक्षक, विद्याथी, िगवखोल्या, िीिाींगण, भौनतक 
सुविर्ा, शैक्षणणक प्रगती अशी सिव मादहती यु िायस मध्ये (यनुनफाईि डिस्रीतस 
इन्फोमेशन मसस् ्ीम फॉर एज्यकेुशन) नोंदविणयाच्या सूचना सिव क्जल्य याींना 
देणयात आल्या होत्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहु काम गेल्या काही मदहन्यापासून सुरु असूनही राज्यातील 
अनेक क्जल्हयाींमध्ये केिळ २ % पयांतच यु िायस अपिे्  केले आहे,  हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, यु िायस मध्ये मादहती नोंदविणे सततीची असताींनाही राज्यातील 
१ लाख ६ हजार ८५८ शाळाींपैकी केिळ ५५ हजार ८ शाळा यु िायस िर अपिे्  
केल्याचे ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यु िायस अपिे्  साठी यु िायस अपिे्  न करणा-या शाळाींिर 
कारिाई करणयाबाबत तसेच विशेर्ष मोहीम राबविणयासाठी शासनाने कोणती 
कायविाही केली िा करणयात येत आहे ?     
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

हहिरा बु. (ता.खामगाांि, जज.बुलढाणा) येथे  
पाणी पुरिठा योजनेत झालेला गैरयिहार 

(९५) *  १६५८५   श्री.पाांडुरांग फुां डिर : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दहिरा बु. (ता.खामगाींि, क्ज.बुलढाणा) येथे सन २००७-०८ सालापासून मींजूर 
पाणी पुरिठा योजनेत गैरव्यिहार झाल्याची  तिार गािक-याींनी िारींिार 
शासनाकि ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ४० लक्ष रुपये खचव करुन देखील गािक-याींना शुध्द पाणयापासून 
िींचीत रहािे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पाणी पुरिठा योजनेिरुन नळ कनेतशन णेणयासाठी 
गािकऱयाींकिून प्रत्येकी १००० प्रती कनेतशन एिढी रतकम िसूल करणयात 
आली, हे ही  खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या योजनेसाठी िापरणयात आलेले सादहत्य अत्यींत ननकृष् दजावचे 
आहे तसेच पाणयाच्या ्ाकीचे बाींर्काम अत्यींत ननकृष् दजावचे असल्यामुळे या 
सींपुणव योजनेची चौकशी करुन शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सदर योजनेतनू थे् उपसा पध्दतीने वितरण व्यिस्थेद्िारे पाणी पुरिठा 
सुरु आहे. 
(३) या विर्षयी ग् विकास अधर्कारी, पींचायत सममती, खामगाींि याींचेमाफव त 
चौकशी आदेशीत केली आहे. 
(४) सदर योजनेसींदभावत उप अमभयींता, ग्रामीण पाणी पुरिठा उप विभाग, 
खामगाींि याींचेमाफव त ताींबत्रक चौकशी करणयात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 

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

िोल्हापणरच्या छ्रशपती प्रशमलाराजे शासिीय णग्णालयाचे  
रामा िेअर सेंटर उभारणीचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

(९६) *  १७९३९   श्री.जगन्नाथ शशांदे :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूरचे राषरीय महामागाविरील महत्िाचे स्थान आणण तीन राज्याच्या 
प्रिेशद्िाराचे भौगोमलक महत्ि लक्षात णेऊन कें द्र शासनाने आपल्या विशेर्ष 
सहाय्यता ननर्ी अींतगवत कें द्र शासनाने ५ को्ी २२ लाखाचे अनदुान रामा केअर 
से्ं र उभारणीसाठी मींजूर करून या अनदुानाचा र्नादेश ददनाींक २२ फेब्रिुारी, 
२०१२ रोजी कोल्हापूर येथील राजर्षी शाहू िदै्यकीय महाविद्यालयाच्या खात्यािर 
जमा करणयात आलेला असतानाही आजममतीस रामा केअर से्ं र उभारणीचे काम 
हाती णेणयात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, छत्रपती प्रममलाराजे शासकीय रुग्णालयाच्या अनागोंदी 
कारभारामुळे रामा से्ं र प्रत्यक्षात कायवरत होऊ न शकल्यामुळे शेकिो 
अपणातग्रस्त रुग्णाींना उपचाराची सींर्ी गमिािी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र शासनाकिून ४ िर्षावपूिी रामा केअर से्ं र उभारणयासाठी 
ननर्ी प्राप्त झालेला असतानाही रामा केअर से्ं र उभारणीचे काम हाती न 
णेणयाची सिवसार्ारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदरहू रामा केअर से्ं रच्या उभारणीचे काम विनाविलींब हाती 
णेऊन रामाकेअर से्ं र लिकरात लिकर कायावक्न्ित होणयाच्या दृष्ीने शासनाने 
कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
      रामा केअर से्ं रचे बाींर्काम पूणव झाले असून इमारती सींस्थेच्या ताब्यात 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) रामा केअर से्ं रची इमारत तयार असून सींस्थेच्या ताब्यात आहे. सदर 
से्ं रसाठी यींत्रसामुग्री खरेदीस शासनस्तरािरुन मान्यता ददली आहे. तसेच तेथील 
पदननममवतीचा प्रस्ताि सादर करणयाच्या सूचना सींस्थेस देणयात आलेल्या आहेत. 

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

राज्यातील षषध तनमाचणशास््रश सांस्थेतील िमचचाऱयाांना  
तनयशमत िेतन शमळणेबाबत 

(९७) *  १७४६२   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश चहाण, श्री.धनांजय मुांड े:  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७४६ ला हदनाांि १९ माचच, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय अनदुान ममळणाऱया १९ और्षर्ननमावणशास्त्र सींस्था राज्यभर 
कायवरत असून त्याींना सन १९८५ पासून ननयममत िेतन अनदुान ि इतर अनदुाने 
देणयात येत होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे ऑगस््, २०१५ पासून राज्यातील अनेक और्षर्ननमावणशास्त्र 
सींस्थेतील कमवचाऱयाींना ननयममत िेतन अदा केले जात नसल्यामुळे कमवचारी ि 
त्याींच्या कु्ूींब क् याींिर उपासमारीची िेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कमवचाऱयाींचे िेतन आणण इतर अनदुान थकीत राहणयाची कारणे 
काय आहेत, 
(४) असल्यास, निीन एच्ीई सेिाथव प्रणालीनुसार िेतन वितरीत करुन थकीत 
िेतन व्याजासह अदा करणयासाठी तसेच सींस्था अनदुान वितरीत करताींना 
होणाऱया अननयममततेस जबाबदार असणाऱया अधर्कारी, कमवचाऱयाींविरुध्द कारिाई 
करणयाबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
     चालु आधथवक िर्षावतील अींदाक्जत मामसक िेतन ि भत्ते खचावबाबत सींस्थेने 
सादर केलेली आकििेारी तसेच मागील आधथवक िर्षावतील समायोक्जत कराियाची 
कमी/अधर्क मशल्लक रतकम विचारात णेऊन माहे नोव्हेंबर, २०१५ (डिसेंबर, 
२०१५ मध्ये देय) पयांत देय िेतन अनदुान सींस्थाींना वितरीत करणयात आलेले 
आहे. त्यापढुील िेतन ि भत्ते एच्ीई सेिाथव प्रणालीतनूच अदा कराियाची आहे. 
त्यामुळे ज्या सींस्थाींनी सेिाथव प्रणालीतनू िेतनाची देयके सादर केलेली नाहीत 
केिळ अशा सींस्थाींचे िेतन अनुदान अदा होऊ शकलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यात विनाअनदुातनत शाळाांमधील शशक्षिाांना िेतन 

 आयोगाप्रमाणे िेतन देण्याबाबत 

(९८) * १७८४० श्री.धगरीशचांद्र यास, श्रीमती शोभाताई फडणिीस :  सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पाच हजाराींहून अधर्क शाळाींमर्ील सुमारे १ लाख मशक्षक ि 
मशक्षकेतर कमवचारी अल्पिेतनािर काम करीत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ 
च्या शिे्च्या आठिड्यात ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विनाअनुदाननत शाळाींमर्ील विद्यार्थयाांच्या फीमर्नू 
सींस्थाचालकाींना प्रचींि नफा ममळत असताना त्या शाळेत मशकविणाऱया मशक्षकाींना 
मात्र अल्पिेतनािर िेठबबगारासारखे राबविले जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उतत प्रकरणी चौकशी करणयात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्षव काय आहेत ि त्यानुसार सदरहू सींस्था चालक 
ि शाळाींना मशक्षक ि मशक्षकेतर कमवचारी याींना िेतन आयोगाप्रमाणे पगार 
देणयाबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) ि (४) ददनाींक २१/५/२०१० च्या शासन ननणवयान्िये विनाअनुदाननत शाळाींतील 
मशक्षक/मशक्षकेत्तर कमवचाऱयाींना ६ व्या िेतन आयोगाप्रमाणे िेतन देणयाचे आदेश 
देणयात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

------------------------ 
मौजे भािेघर (ता.िाडा, जज.पालघर) येथे जजल्हा पररषद  

प्राथशमि शाळा शशक्षिाांअभािी बांद पडल्याबाबत 
(९९) *  १५८९० श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपणिच हहरे :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे भािेणर (ता.िािा, क्ज.पालणर) येथे क्जल्हा पररर्षद प्राथममक शाळेतील 
विद्याथी सींख्या ककती आहे ि या शाळेसाठी मशक्षकाींची ककती पदे मींजूर आहेत, 
(२) शाळेत मशक्षक नसल्याने विद्यार्थयाांचे नकुसान होत असल्याने पालकाींनी 
शाळेला ्ाळे ठोकल्याची ण्ना ददनाींक १४ जानेिारी, २०१६ रोजी िा त् यासुमारास 
ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) या शाळेत एकही मशक्षक उपक्स्थत नसल्याची कारणे काय आहेत, 
(४) सदर शाळेत एकही मशक्षक उपक्स्थत नसल्याने शाळा ककती ददिस बींद होती, 
(५) विद्यार्थयाांच्या मशक्षणाकि ेदलुवक्ष करणाऱया ि कामात हलगजीपणा करणाऱया 
अधर्काऱयाींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) मौजे भािेणर (ता.िािा, क्ज.पालणर) येथील क्जल्हापररर्षद 
शाळेचा प् ५४ असून २ मशक्षकाींची पदे मींजूर आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४), (५) ि (६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
पुण्यातील शसांहगड तां्रशशशक्षण सांस्थेत िायचरत असणाऱया 
प्राध्यापि ि िमचचारी याांना िेतन न शमळाल्याबाबत 

(१००) *  १६१९१   प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अतनल 
भोसले, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) पणु यातील मसींहगि तींत्रमशक्षण सींस् थेच् या अध् यक्षाींच् या पररचयाच् या गहृननमावण 
प्रकल् पात णरे णेतल् यास आगाऊ रत कम िेतनापो्ी ददली जाईल असे सींस्थेचे 
सींस्थापक याींनी पररपत्रक काढले असून प्राध् यापकाींचे तसेच कमवचा-याींचे ५ 
मदहन् याींचे िेतन ददले नसल् याचे माहे जानेिारी, २०१६ च् या पदहल् या आठिड्यात 
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अध् यक्षाींच् या या जाचक ननणवयामुळे सींस् थेतील प्राध् यापकाींिर तसेच 
कमवचा-याींिर उपास मारीची पाळी ननमावण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नसुार कमवचाऱयाींना थकीत 
िेतन ि सध्या देय असलेले िेतन देणेबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा 
करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े : (१) यासींदभावतील ितृ्त दैननक लोकसत्ता मध्ये ददनाींक 
९/०१/२०१६ रोजी प्रमसद्ध झाल्याचे ननदशवनास आले आहे. 
(२) ि (३) यासींदभावत चौकशी करणयाचे ननदेश सींचालक, तींत्रमशक्षण याींना ददलेले 
आहेत. 
(४) सदरचे महाविद्यालय हे खाजगी कायम विनाअनदुाननत तत्िािरील असून या 
सींस्थेतील मशक्षक ि मशक्षकेत्तर कमवचाऱयाींचे िेतन अदा करणयाची सिवस्िी 
जबाबदारी ही सींबींधर्त सींस्थेची आहे. तथावप, मसींहगि तींत्रमशक्षण सींस्थेच्या 
तिारी सींदभावत चौकशी करणयाचे ननदेश सींचालक, तींत्रमशक् ाण याींना ददले आहेत. 
तसेच याप्रकरणी सिव सींबींधर्तासमिेत विचार विननमय करुन स्थाननक पातळीिर 
आिश्यक कायविाही करणयाच्या सूचना ददल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 ----------------- 

 

सोलापणर जजल्ह्यातील माध्यशमि शाळा िमचचा-याांची 
 िदै्यिीय देयिे प्रलांबबत असल्याबाबत 

(१०१) *  १५१६७   श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.विक्रम िाळे, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर क्जल्य यातील ददनाींक १ जनू २०१४ पासून ददनाींक ३१ डिसेंबर २०१५ 
या कालािर्ीतील िदै्यकीय अधर्कारी याींचेकिून मींजूर होऊन आलेली माध्यममक 
शाळा कमवचा-याींची अनेक िदै्यकीय बबले मशक्षणाधर्कारी (माध्यममक) सोलापूर 
याींनी प्रलींबबत ठेिली आहेत,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू बबले थकीत ठेिणयाची कारणे काय आहेत ि सींबधर्ताींिर 
कारिाई करणयाबाबत तसेच िैद्यकीय बबले तात्काळ मींजूर करून सींबधर्त 
कमवचा-याींना न्याय देणयासाठी शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत 
आहे आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  
 

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

इस्माईल युसणफ िॉलेज, जोगेश्िरी ही सांस्था ि ततची  
जागा अांजुमन इस्लामिड ेसुपणदच िरण्याबाबत 

(१०२) *  १५१६३   श्री.िवपल पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२३९८ ला 
हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) इस्माईल युसूफ कॉलेज, जोगेश्िरी ही सींस्था ि नतची जागा अींजुमन 
इस्लामकि े सुपदूव करणयाबाबत आणण नतथे जागनतक दजावचे विद्यापीठ उभे 
करणयाबाबत इस्माईल यसूुफ कॅम्पस बचाि सींणर्षव सममतीने केलेल्या 
मागणीबाबत शासन विचारार्ीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सममतीच्या मागणया ि त्यािर शासनाची भूममका ि कायविाही 
काय आहे, 
(३) असल्यास, या कॉलेजसाठी १९१४ मध्ये ितफद्िारे देणगी देऊन मोहम्मद 
इस्माईल याींनी कॉलेज उभारणीसाठी णातलेल्या अ्ी ि शतीबाबत शासनाने 
कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
     सींबींर्ीत जागेबाबत मा.उच्च न्यायालयात रर् याधचका ि.१८८४/१९९९ 
दाखल असून ती अद्याप प्रलींबबत आहे. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 

----------------- 
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राज्यात सांगणि शशक्षिाांना िायम स्िरूपी तनयुक्ती देण्याबाबत 

(१०३) *  १५३२३   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.हररशसांग राठोड, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.दत्ता्रशय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.्िाजा बेग, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शमतेश भाांगडडया :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात माध्यममक ि उच्च माध्यममक शाळेतील शालेय विद्यार्थयाांना 
सींगणक साक्षर करणयासाठी २००८ मध्ये आय सी ्ी योजना सुरु केली होती, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास,राज्यात कें द्रशासन पुरस्कृत आयसी्ी योजनेअींतगवत सन २००८ 
मध्ये प्रथम ्प्प्यात ५०० ननदेशक, २०१० मध्ये ्प्पा २ मध्ये २५०० मशक्षक 
आणण २०१३ मध्ये ्प्पा ३ अींतगवत ५००० ननदेशक असे एकूण ८००० सींगणक 
ननदेशकाींची १०,०००/- रुपये मानर्न तत्िािर कीं त्रा्ी पध्दतीनसुार ननयुतत्या 
करणयात आल्या, हे खरे आहे  
(३) असल्यास, प्रत्यक्षात या सींगणक ननदेशकाींना दरिर्षी ११ मदहन्याच्या 
करारािर ननयतुत करुन कीं त्रा्दार कीं पन्याकिून प्रत्यक्ष या सींगणक ननदेशकाींना 
केिळ ३२०० रुपये इतकेच मानर्न देणयात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच राज्यात ८ हजार मशक्षकाींना बु्  तत्िािर ५ िर्षाव साठी नेमणकू 
देणयात आली असल्याने या शैक्षणणक सत्रात त्याचा कायवकाल सींपणार आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासनाने या सींगणक ननदेशकाींना पींजाब, गोिा, हररयाणा, बबहार, 
ताममळनािू, दहमाचल प्रदेश, राज्यस्थान या राज्याच्या र्ोरणात्मक ननणवयानुसार 
कायम सेिेत सामािनू णेणयाची मागणी या ननदेशक सींण्नाींद्िारे ि नागपूर 
विभागाच्या लोकप्रनतननर्ीींनी शासनाकि ेकेली, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, य या राज्याींप्रमाणे महाराषरातही या सींगणक मशक्षकाींना शासन 
मशक्षकाींचे पद ननमावण करून कायम स्िरूपी ननयुतती देणयाबाबत कोणती 
कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे 
(३), (४), (५) ि (६) आयसी्ी ही कें द्र पुरस्कृत योजना असून ती BOOT 
तत्िािर चालविणयात येते. सदर योजनेअींतगवत सींगणक ननदेशकाींची ननयुतती 
सींबींधर्त कीं पन्याींमाफव त कीं त्रा्ी तत्िािर करणयात येत असल्याने मशक्षकाींचे 
कायमस्िरुपी पद ननमावण करणयाबाबत प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(७) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यातील खाजगी धच्रशिला, फामचसी ि अध्यापि महाविद्यालयाांना 
 १०० टक्िे िेतन अनदुान देण्याबाबत 

(१०४) *  १५८७८   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.दत्ता्रशय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सततश चहाण :   सन्माननीय 
उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खाजगी धचत्रकला, फामवसी ि अध्यापक महाविद्यालयाींना १०० 
्तके िेतन अनदुान द्यािे याबाबत सींबींधर्त सींचालकाींनी शासनाकि े प्रस्ताि 
सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात 
येत आहे, 
(३) उपरोतत प्रकरणी अद्याप ननणवय न होणेबाबतची सविस्तर कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) ि (३) शासन स्तरािरुन सींबींधर्त प्रस्ताि अमान्य करणयात आले आहेत. 
 -----------------  

शाळेतील सिचच मुलाांना सरसिट पोषण आहार देण्याबाबत 
(१०५) *  १४८६७   श्री.सततश चहाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.विक्रम िाळे :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अनदुाननत िगावतील मुलाींना देणयात येणाऱया पोर्षण आहारात णखचिी 
ददली जाते तर विनाअनदुाननत िगावतील मुलाींना णखचिी ददली जात नाही, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, अनदुान क् त ि विनाअनदुाननत असा भेदभाि न करता शाळेतील 
सिवच मुलाींना पोर्षण आहार देणयाबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा 
करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विनोद तािड े : (१) ि (२) शालेय पोर्षण आहार दह कें द्र पुरस्कृत योजना 
असून कें द्र शासनाच्या मागवदशवक सूचनाींनुसार राबविणयात येते. शासककय, 
खाजगी अनुदाननत ि अींशत: अनदुाननत शाळा, बालकामगार प्रकल्प इ. मध्ये 
इ.१ ली ते ८ िी च्या िगावत मशकणारे विद्याथी सदर योजनेचे लाभाथी आहेत. 
विनाअनदुाननत शाळाींना सदर योजना लागू नाही. 
(३) सन २०१५-१६ साठीच्या िावर्षवक कायवयोजना ि अींदाजपत्रकासाठी कें द्र 
शासनाकि े झालेल्या प्रकल्प मान्यता मींिळाच्या बैठकीमध्ये विनाअनुदाननत 
शाळाींमध्ये मशकणाऱया विद्यार्थयाांना योजनेचा लाभ देणयाची मागणी कें द्र 
शासनाकि ेकेली होती. तथावप, सदर विनींती कें द्र शासनाने अमान्य केली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
अिोला, अमरािती, यितमाळ जजल्ह्यात शासिीय 

गोदामे उपलब्ध िणन देण्याबाबत 
(१०६) *  १६७६६   श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, श्री.माणणिराि ठािरे : सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) विदभावतील अकोला, अमरािती, यितमाळ क्जल्य यातील शासकीय गोदामे बींद 
करुन भारतीय खाद्य ननगमचे अन्न सुरक्षेचे र्ान्य खाजगी गोदामात ठेिणयात 
येत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासकीय र्ान्य खाजगी गोदामात ठेिणयात येत असल्याने या 
र्ान्याींचा काळाबाजार होत असल्याचेही ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानसुार विदभावत शासकीय 
गोदामे उपलब्र् करणयाबाबत तसेच अन्न सुरक्षेचे र्ान्य काळाबाजार करणाऱया 
व्यापाऱयाींिर कारिाई करणयाबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील फ्री स्टाईल स्िेटीांग खेळात नैपणु्य शमळिणारे खेळाडण  शासिीय 

योजनाांच्या लाभापासणन िांधचत असल्याबाबत 
(१०७) *  १६४३८   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरशसांह 
पांडडत :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ८०५१ ला हदनाांि २४ जलैु, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय क्रीडा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यामध्ये फ्री स््ाईल स्केद्ींग या खेळात राज्य तसेच राषरीय स्तरािर 
नैपणुय ममळिणाऱया खेळािूींना स्केद्ींग असोमसएशन ऑफ महाराषर या िीिा 
सींण्नेकिून ककीं िा िीिा विभागाकिून प्रदीणव कालािर्ीपासून प्रमाणपत्र न 
ददल्यामुळे शेकिो गुणित्तार्ारक खेळािूींना शासकीय योजनाींच्या लाभापासून 
िींधचत राहािे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उतत प्रकरणी लोकप्रनतननर्ीींनी माहे मे, २०१५ मध्ये शासनाकि े
तिारी केलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनसुार राज्यातील फ्री स््ाईल 
स्केद्ींग मध्ये प्राविणय ममळविलेल्या खेळािूींना न्याय देणयासाठी शासनाने कोणती 
कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१) राज्यामध्ये फ्री स््ाईल स्केद्ींग या खेळात राज्य तसेच 
राषरीय स्तरािर नपैुणय ममळिणाऱया खेळािूींना स्केद्ींग असोमसएशन ऑफ 
महाराषर या िीिा सींण्नेव्दारे प्रमाणपत्र ेददली जातात. 
(२), (३) ि (४) सन २०१५-१६ या शालेय िर्षावत क्जल्हास्तर, विभागस्तर ि 
राज्यस्तरीय शालेय स्के्ीींग ि रोलर हॉकी या स्पर्ाांचे आयोजन राषरीय 
फेिरेशनव्दारे करणयात आले होते. राष रीय फेिरेशन किून प्राप्त झालेली 
प्रमाणपत्र ेराज्य सींण्नेव्दारा क्जल्हा प्रनतननर्ीींना ि त्याींच्यामाफव त सिव खेळािूींना 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वितरीत करणयात आली आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईसह राज्यातील अनेि शाळेमध्ये नसचरी प्रिेशासाठी तनयम िरणेबाबत 

(१०८) *  १६१७२   श्री.प्रिाश गजशभये, श्रीमती विद्या चहाण, श्री.राजेंद्र जनै, 
श्री.्िाजा बेग, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.आनांद ठािण र, श्री.रामराि 
िडिुते, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.राहुल नािेिर, श्री.अनांत 
गाडगीळ : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबईसह राज्यातील अनेक शाळाींमध्ये नसवरी प्रिेशासाठी शासनाचे र्ोरण 
ठरविले नसल्यामुळे ि ननयम नसल्याने इींग्रजी शाळा प्रिेश ममळविणे कठीण ि 
आधथवक खचावचे झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, शाळा प्रिेशासाठी ियाची ३ िरे्ष पूणव बालकाला नसवरीमध्ये तर ५ 
िर्षावच्या मुलाींना पदहलीत प्रिेश ममळेल याबाबतचा आदेश जारी करणयात आला 
असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशवनास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार नसवरीचे प्रिेश सुखकर 
ि योग्य प्रमाणात असािे म्हणनू शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयाींत 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) इ. १ ली पासूनचे मशक्षण शासनाच्या ननयींत्रणाखाली 
आहे. नसवरी प्रिेश मशक्षण विभागाच्या ननयींत्रणाखाली नाहीत. 
(२) शाळा प्रिेशाींचे ककमान िय ददनाींक २१ जानेिारी, २०१५ च्या शासन 
ननणवयान्िये ननक्श्चत करणयात आली असून ददनाींक २३ जानेिारी, २०१५ च्या 
शुध्दीपत्रकान्िये सदर ननणवयाची अींमलबजािणी शकै्षणणक िर्षव सन २०१६-१७ 
पासून करणयात येणार आहे. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यात ५० पैशापकै्षा िमी आणेिारी असलेल्या गािाांमधील  
विद्यार्थयाांचे परीक्षा शुल्ि माफ िरण्याचा घेतलेला तनणचय 

(१०९) *  १५२८८   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चहाण :  सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ५० पैशापकै्षा कमी आणेिारी असलेल्या गािाींमर्ील विद्यार्थयाांचे 
परीक्षा शुल्क माफ करणयाचा ननणवय शासनाने णेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पररक्षा शुल्क माफीचा लाभ विनाअनदुान क् त 
महाविद्यालयाींमध्ये मशक्षण णेणाऱया विद्यार्थयाांना ममळत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, त्यामुळे पररक्षा शुल्क माफीचा लाभ ममळत नसल्याने 
विनाअनदुानीत महाविद्यालयातील विद्यार्थयाांच्या शैक्षणणक भवितव्याचा प्रश्न 
ननमावण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासकीय ि अनदुाननत महाविद्यालयाींप्रमाणे विनाअनदुाननत 
महाविद्यालयातील विद्यार्थयाांनाही पररक्षा शुल्क माफ करणेबाबत शासनाने 
कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. शासन प्रचमलत १९९३ च्या र्ोरणाप्रमाणे शुल्क माफ करणयात 
येते. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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अिोला येथील लाल बहादरु शास््रशी क्रीडाांगण येथे तनयशमत  
सराि िरणाऱया फुटबॉल खेळाांडणना प्रशासनाने प्राथशमि 

 सोई-सुविधा उपलब्ध िणन देण्याबाबत 

(११०) *  १६१९६ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय क्रीडा मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला येथील लाल बहादरु शास्त्री िीिाींगण येथे ननयममत सराि करणाऱया 
फु्बॉल खेळाींिूना प्रशासनाने प्राथममक सोई-सुविर्ा उपलब्र् करुन देणयाबाबतची 
मागणी विदी फु्बॉल तलबच्याितीने क्जल्हाधर्कारी, अकोला याींनी ददनाींक १४ 
जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास लेखी ननिेदनाद्िारे केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उतत मैदानाची मोठया प्रमाणात दरुिस्था झालेली असून 
खेळािूींना कोणतीही सोई-सुविर्ा उपलब्र् नसल्याने अनेक समस्याींना सामोरे जािे 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, फु्बॉल खेळाींिूना प्राथममक सोई-सुविर्ा उपलब्र् करुन 
देणयाबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. सदर मैदानािर क्जल्हा िीिा सींकुल सममती, अकोला 
याींच्या ितीने प्राथममक स्तरािरील आिश्यक त्या सिव सुविर्ा उपलब्र् करुन 
देणयात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
उल्हासनदी (जज.ठाणे) मधील िाढते प्रदषुण रोखण्याबाबत 

(१११) *  १७२२७   श्री.जनाचदन चाांदणरिर, श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २९८८ ला हदनाांि १२ माचच, २०१५ 
रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:  सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
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(१)   बदलापूर (क्ज.ठाणे) उल्हासनगर येथील खेमाणीनाला आणण म्हारळ येथील 
िींवप ींग ग्राउीं िचे दवुर्षत पाणी म्हारळ दरम्यान उल्हास नदीत ममसळत असून या 
नदीपात्रातनू पाणी पुरिठा होत असलेल्या ठाणे, कल्याण-िोंबबिली, उल्हासनगर, 
मभिींिी ि मीरा-भाटसदर या महानगरपामलकेतील लाखो नागररकाींचे आरोग्य 
र्ोतयात आले असून पयाविरणाचा –हास होऊन नदी पात्रातील जलसींपत्तीिरही 
विपरीत पररणाम होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,राषरीय पयाविरण अमभयाींबत्रकी अनसुींर्ान सींस्थेने  या आर्ी 
महाराषर औद्योधगक विकास महामींिळाच्या अींनतम अहिालामध्ये खेमाणीनाला 
िळविणे तसेच लहान उद्योग र्ींद्यातील दवुर्षत पाणयािर शुद्धीकरण प्रकिया 
करून ते पाणी नदी पात्रात सोिणयाचे नमूद केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उल्हासनगरच्या खेमाणीनाल्याचे तसेच िींवप ींगचे दवुर्षत पाणी 
प्रकिया न करताच थे् उल्हास नदीपात्रात ममसळत असून त्यामध्ये कचरा, मतृ 
जनािराींचे अिशेर्ष, मानिी मैला असे शरीरास णातक विर्षारी ण्क येत आहेत, 
याचा पररणाम नदीपात्रात होऊन शेिाळ आणण जलिनस्पतीचे प्रमाणही खपू 
िाढले आहे तसेच स्थवलाींतररत होणाया पक्षाींची सींख्या ददिसें-ददिस ण्त चालली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उल्हास नदीपात्रात ममसळणा-या दवुर्षत पाणी ि शरीराला णातक 
विर्षारी ण्कास विनाविलींब कायमस्िरूपी आळा णालणयाच्यादृष्ीने शासनाने 
कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. रामदास िदम : (१) अींशत : खरे आहे. 
     सद्यक्स्थतीमध्ये उल्हासनगर महानगरपामलके किून अींदाजे १० एम.एल.िी. 
विनाप्रकियायुतत साींिपाणी  खेमाणी नाल्याद्िारे उल्हासनदीत ममसळते.  म्हारळ 
येथील अनाधर्कृत िींवप ींग ग्राउीं िमध्ये कच-याची कुठलीही प्रकिया केली जात नाही. 
तसेच यामध्ये ननमावण होणारे दवुर्षत पाणी विनाप्रकियाकरता िरील नाल्यामध्ये 
विसक्जवत होते. 
(२) लहान उद्योग र्ींदयातील दवुर्षत पाणयािर शुध्दीकरण प्रकिया करणयाकररता 
सींयींत्रणा बसविणयाच्या कामाचे कायावदेश ददले असून पुढील काम प्रगतीपथािर आहे. 
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(३) ि (४)  
(अ) महाराषर प्रदरू्षण ननयींत्रण मींिळाने साींिपाणी सींयींत्रणा बसविणयाकररता 

तसेच नागरी णन कचरा ि व्यिस्थापनाबाबत िेळोिेळी स्थाननक 
स्िराज्य सींस्थेस ननदेश ददलेले आहेत. 

(ब) या पररसरातील प्रदरू्षण कमी करणयाच्यादृष्ीने मा. उच्च न्यायालय 
याींनी ददलेल्या आदेशानूसार, मा. मुख्य सधचि, महाराषर शासन याींच्या 
अध्यक्षतेखाली सममती गठीत केली आहे. 

(क) राषरीय हररत लिाद, पुणे याींनी ददलेल्या ननकालाची अींमलबजािणी 
करणयाकररता आयुतत, कोकण याींच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या 
सममतीकिून देखील कायविाही सुरु आहे. 

(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
----------------- 

शासिीय अशभयाांब्रशिी महाविद्यालय (अमरािती) येथील 
 प्राचायच ही.झेड.गांधारे याांचे तनलांबन रद्द िरण्याबाबत 

(११२) *  १७४८८   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसले :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ददनाींक १६ ि २३ डिसेंबर, २०१५ ि ददनाींक १९ जानेिारी, २०१६ अशा तीन 
तारखाींना, तीन िेगिेगळी पत्र मा.महसूल मींत्री याींनी मा.मुख्यमींत्री, मा.तींत्रमशक्षण 
मींत्री, सींचालक तींत्रमशक्षण याींना देऊन, अमरािती येथील शासकीय अमभयाींबत्रकी 
महाविद्यालयाचे प्राचायव व्ही.झेि.गींर्ारे याींचे ननलींबन रद्द करुन, त्याींना पुन्हा 
कामािर रुजु करुन णेतल्यास त्याींच्यािर चालु असलेल्या चौकशीिर त्याचा 
विपरीत पररणाम होईल असे पत्रात नमूद करुन ती पत्र ेपाठविली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िॉ.पी.एम.खोिके याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या चौकशी 
सममतीने १९ ननषकर्षव काढत, श्री.गींर्ारे याींनी अपहार ि गैरव्यिहार केल्याचे 
नमूद केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िॉ.पी.एम.खोिके याींच्या चौकशी सममतीने काढलेल्या १९ 
ननषकर्षाांपकैी महत्िाचे ननषकर्षव कोणते, ि या सिव ननषकर्षाांची पूणवपणे चौकशी न 
करता व्ही.झेि.गींर्ारे याींना त्याींचे ननलींबन रद्द करुन पनु्हा कामािर रुजु करुन 
णेणयाची सिवसार्ारण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) श्री.गींर्ारे हे शासकीय अमभयाींबत्रकी महाविद्यालय औरींगाबाद येथे प्राचायव या 
पदािर कायवरत असताना त्याींच्या विरुध्द प्राप्त झालेल्या तिारीींच्या अनुर्षींगाने 
ननयुतत केलेल्या प्राथममक चौकशी सममतीने आधथवक अननयममतता झाल्याचे 
नमूद केले आहे. त्यानुसार शासकीय अमभयाींबत्रकी महाविद्यालय, अमरािती 
येथील तात्कालीन प्राचायव श्री.गींर्ारे याींची याप्रकरणी विभागीय चौकशी सुरु करुन 
त्याींना ददनाींक १४.१०.२०१५ च्या आदेशान्िये ननलींबबत करणयात आले होते. 
तद्नतुर सक्षम मशस्तभींग विर्षयक प्राधर्कारी याींच्या मान्यतेनींतर श्री.गींर्ारे, याींना 
ददनाींक १९.०१.२०१६ च्या आदेशान्िये सेिेत पनु:स्थावपत करणयात आले आहे. 
श्री.गींर्ारे हे ननयत ियोमानानुसार ददनाींक ३१.०१.२०१६ रोजी सेिाननितृ्त झाले 
असून त्याींच्याविरुध्द मशस्तभींग विर्षयक कायविाही प्रस्तावित आहे. 

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

नागपणर शहरातील चारशे शाळाांमध्ये अजग्नशमन यां्रशणा नसल्याबाबत 
(११३) *  १६६३८   श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरातील चारशे शाळाींमध्ये अक्ग्नशमन यींत्रणा नसल्याबाबतचे 
नुकतेच ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीच्या अनरु्षींगाने ककती शाळाींमध्ये अक्ग्नशमन यींत्रणा 
नसल्याचे आढळून आले, 
(४) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने कोणती कारिाई केली िा करणयात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 

श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) नागपूर शहरातील १५६ प्राथममक ि ८८ माध्यममक शाळाींमध्ये 
अक्ग्नशमन यींत्र ेनसल्याचे आढळून आले आहे. 
(४) सदरहू शाळाींना तात्काळ अक्ग्नशमन यींत्र बसविणयाच्या सूचना देणयात 
आलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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उरण येथील जलिाहहन् याांची दणुस् ती िणन तनयमीत पाणीपुरिठा िरण् याबाबत 

(११४) *  १५५७९   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  
भाई जगताप, श्री.रामहरी णपनिर :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उरण येथील जेएनपी्ी बींदरात महाराष र जीिन प्राधर्करणाच् या जलिादहन् या 
नादरुुस् त झाल् याने मागील ३ मदहन् याींपासून अपुरा पाणीपुरिठा होत असल् याचे 
माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या दरम् यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, येथील नादरुुस् त जलिादहन् याींची दरुुस् ती करुन येथे ननयम क् त 
पाणीपुरिठा करण याबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करण यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशत: खरे आहे. यािर्षी कमी पजवन्यमानामुळे 
मोरबे र्रणातनू होणारा सरासरी १५ ते २० द.ल.मल. पाणयाचा पुरिठा निी मुींबई 
महानगरपामलकेकिून ऑत्ोबर, २०१५ पासून बींद करणयात आला असल्याने 
अपुरा पाणी पुरिठा करणयात येत आहे. 
(२) ि (३) होय, जिाहरलाल नेहरु बींदरात पाणी पुरिठा करणारी १३२० मी.मी. 
व्यासाची जलिादहनी २८ िरे्ष जुनी असून पाणयाचा दाबाने िारींिार फु्त असते. 
फु्लेल्या जलिादहनीची तातिीने दरुुस्ती करुन पाणी परुिठा सुरळीत करणयात 
येतो. या जनु्या जलिादहन्या बदलणयाच्या ि िाढीि क्षमतेच्या रु. २८२.३८ को्ी 
इततया रकमेच्या प्रस्तािास प्रशासकीय ि ताींबत्रक मान्यता प्राप्त झाली असुन 
सहभागी सींस्थासोबत करारनामा करणयाची प्रकिया सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
डहाणण ि पालघर (जज.पालघर) तालुक्यात पदयतु्तर  

शशक्षण देणारे महाविद्यालय नसल्याबाबत 
(११५) *  १८०४०   श्री.आनांद ठािण र, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल नािेिर, 
श्री.्िाजा बेग :  सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१)  िहाण ू ि पालणर (क्ज.पालणर) तालुतयात पदव्युत्तर मशक्षण देणारे 
महाविद्यालय नसल्याने विद्यार्थयाांची क्षमता असूनही पदव्यतु्तर मशक्षणापासून 
िींधचत राहािे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उच्च मशक्षणासाठी आददिासी विद्यार्थयाांना दररोज २५ ते ३० 
कक.मी. प्रिास करुन अन्य क्जल्य यात जािे लागते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, िहाण ूयेथे मेडिकल, अमभयाींबत्रकी, विर्ी, तींत्रमशक्षण मशक्षणिमाींचे 
महाविद्यालय सुरु करणयाबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना िा कायविाही 
केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) पालणर क्जल्य यात पदव्युतर मशक्षणाची सोय उपलब्र् करून देणारी 
महाविद्यालये आहेत. त्याचप्रमाणे मुींबई विद्यापीठाच्या सन २०१६-१७ च्या बहृत 
आराखड्यानुसार पारींपाररक पदव्युत्तर अ्यासिम मान्यतेचे प्रस्ताि 
विद्यापीठास प्राप्त झालेले आहेत. 
     शासनाच्या प्रत्येक क्जल्य यात ककमान एक तींत्र ननकेतन महाविद्यालय 
र्ोरणानुसार पालणर क्जल्य यातील वििमगि येथे शासकीय तींत्र ननकेतन 
महाविद्यालयाची स्थापन केलेली आहे. 
     पालणर ि िहाण ू येथे शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय स्थापन 
करणयाबाबतचा कोणताही प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधर्न नाही. तथावप, खाजगी 
सींस्थेने िदै्यकीय महाविद्यालय स्थापन करणयाबाबतचा प्रस्ताि सादर  केल्यास 
ि आिश्यक त्या ननकर्षाींची पुतवता करीत असल्यास आिश्यक ते प्रमाणपत्र 
देणयाींसदभावत शासन स्तरािरुन ननणवय णेणयात येतो. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यात मराठी धच्रशपट िाढण्यािररता शासनाच्या नविन अनदुान पध्दतीबाबत 

(११६) *  १४८११   श्री.माणणिराि ठािरे :  सन्माननीय साांस् िृतति िायच मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मराठी मसनेमा काढणयाकररता शासनाच्या अनुदानाबाबत नविन 
पध्दत काढणयात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याचा उद्देश काय ि त्याचे स्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सद्यक्स्थतीत कोणते अनदुानाबाबत ननकर्ष लािणयात येत आहे ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) विभागाची ददनाींक ११.१०.२०१५ च्या शासन ननणवयान्िये 
कायावक्न्ित दजेदार मराठी धचत्रप् ननममवतीस प्रोत्साहन देणयासाठी अथवसहाय्य 
मींजूर करणयाची योजना ददनाींक ३०.१०.२०१३ च्या शासन ननणवयान्िये सुर्ारीत 
करणयात आली. 
(२) कालानुरुप धचत्रप् ननममवती तत्रज्ञानात झालेले बदल, धचत्रप् ननममवती खचावत 
झालेली िाढ यामुळे मराठी धचत्रकमींकिून होत असलेल्या मागणया विचारात 
णेऊन योजना सुर्ारीत करणयाचा शासनाचा उद्देश होता. त्याप्रमाणे धचत्रपत्र 
ननममवती अथवसहाय्याच्या रकमेत िाढ करणे, प्रथम धचत्रप् ननममवतीस 
अथवसहाय्यास पात्र ठरविणे, डिक्ज्ल कॅमेऱयाचा िापर करुन कमीतकमी २ के 
ररझॉल्यशून मध्ये धचबत्रत धचत्रप्ाींनाही अथवसहाय्यासाठी पात्र ठरविणे इत्यादी 
सुर्ारणा योजनेमध्ये करणयात आल्या. 
(३) योजनेतील अ्ी ि शतींची पतूवता करुन विदहत नमुन्यात ननममवती सींस्थेने 
अजव सादर केल्यानींतर धचत्रप् पररक्षण सममतीमाफव त धचत्रप्ाींचे पररक्षण 
करणयात येते. यासाठी धचत्रप् कथा, ददग्दशवन, गीत, सींकलन, अमभनय इत्यादी 
बाबीींस अनुलक्षनू गुणाींकन पध्दत अिलींबबणयात येऊन धचत्रप्ास “अ”, “ब” ि 
“अपात्र” दजाव ननक्श्चत करणयात येतो. 

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

जळगाि जजल्ह्यात विशेषतः जळगाि शहरातील शाळाबाह्य मुलीांबाबत 
(११७) *  १६६६३   श्रीमती जस्मता िाघ :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाि क्जल्य यात विशेर्षतः जळगाि शहरात शाळाबाय य मुलीींची सींख्या 
क्जल्य यात सिावत जास्त असल्याचे एका सिेक्षणात आढळून आले, हे खरे आहे 
काय,                                                             
(२) तसेच आधथवक क्स्थती गररबीची असल्याने अनेक पालक फतत मुलाींनाच 
शाळेत पाठवित आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, तद्नरु्षींगाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे,   
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 ----------------- 
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राज्यात साखरेच्या भािात भरमसाठ िाढ होत असल्याबाबत 

(११८) *  १५५०५   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनाचदन चाांदणरिर : सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात साखरेची मोठयाप्रमाणात साठेबाजी होत असल्यामुळे सध्या साखरेचे 
भाि भरमासाठी िाढले असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्या सुमारास 
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, साखरेचा साठा करणाऱयाींिर कारिाई करणयाबाबत तसेच िाढलेली 
भाि िाढ रोखणयाबाबत शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) माहे जून, २०१५ मध्ये साखरेचा सरासरी दर रू. २१५५ 
प्रनत क्तिी्ं ल असा होता. सदर सरासरी दर माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये रू. ३०९५ 
प्रनतक्तिी्ं ल एिढा झाला आहे. त्यामुळे साखरेच्या दरात िाढ झालेली आहे. 
(२) ि (३) साखरेिर सद्य:क्स्थतीत कें द्र शासन तसेच राज्य शासनाकिून साठा 
मयावदा लािणयात आलेली नाही. 

----------------- 
सांगमनेर (जज.अहमदनगर) तालुक् यातील अनेि गािाांमध् ये  
वपण् याच् या पाण् याची तीपाण टांचाई तनमाचण झाल् याबाबत 

(११९) *  १५४६३   श्री.रामहरी णपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि 
उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमनेर (क्ज.अहमदनगर) तालुत यातील अनेक गािाींमध् ये वपण याच् या 
पाण याची तीपाण ी्ंचाई ननमावण झाली असल् याने ्ँकरच् या मागणीत ददिसेंददिस 
िाढ होत असल् याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त् यादरम्यान ननदशवनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, तद्नुसार पाण याच् या या भीर्षण ी्ंचाईिर मात करण याबाबत 
शासनाने कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) सन २०१५-१६ िर्षावसाठी ऑत्ोबर, २०१५ ते जुन, २०१६ पयांत पाणी 
ी्ंचाई दरू करणयासाठी ी्ंचाई आराखिा मींजूर करणयात आलेला आहे. 
सींगमनेर तालुतयात ी्ंचाई कृती आराखड्यात रुपये १०१५.०५ लक्ष ककीं मतीच्या 
एकूण १९१ उपाययोजना प्रस्तावित करणयात आल्या आहेत. सद्य:क्स्थतीत २८ 
ॅ्ंकरद्िारे १८ गािे ि १५० िाड्याींना पाणीपुरिठा चालू आहे. ॅ्ंकर भरणेसाठी ४ 
उद्भि ि २ गािाींसाठी २ विदहरी अधर्ग्रदहत करणयात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
नागपणर शहरातील सुपर स्पेशशलटी णग्णालयातील रक्तघटि 

 खाजगी ब्लड बँिेतणन आणत असल्याबाबत 

(१२०) * १५२६०   श्री.शमतेश भाांगडडया, श्री.अतनल सोले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
११००२ ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: 
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपूर शहरातील सुपर स्पेशमल्ी रुग्णालयातील शस्त्रकियेदरम्यान रुग्णाींना 
लागणारे रततण्क खाजगी ब्लि बकेँतून मागविले जातात ि त्याला लागणारे 
शुल्क रुग्णाकिून िसूल केले जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालयातील ब्लि बँकेमध्ये सिव ग्ाचे 
रततण्क उपलब्र् असतात त्याींच्याकि ेकोणतीही लेखी ि मौणखक विचारणा न 
करताचा खाजगी ब्लि बँकेतनू रततण्क मागविले जातात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खाजगी ब्लि बँकेमर्ून मागविणयात येत असलेले शस्त्रकिये 
दरम्यान लागणारे रततण्क शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालयातील ब्लि 
बँकेमर्ून मागविणयाबाबत कोणती कायविाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े : (१), (२), (३) ि (४) शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय 
अनतविशरे्षोपचार रुग्णालय, नागपूर येथे रततपेढी कायवरत आहे. सदर 
रुग्णालयामध्ये ननयोक्जत शस्त्रकिया करणयात येतात. सदर शस्त्रकियाींकररता 
लागणारे Whole Blood सींस्थेच्या रततपेढीतनू उपलब्र् करणयात येते. 
अपररहायव कारणास्ति सींस्थेच्या रतपेढीमध्ये शस्त्रकियेकररता आिश्यक 
असणाऱया रततग्ाची उपलब्र्ता नसल्यास शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि 
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रुग्णालय, नागपूर येथील रततपेढीतनू त्याची मागणी करणयात येते. त्याकररता 
रुग्णा ास कोणतेही शुल्क आकारणयात येत नाही. परींत,ु शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय ि रुग्णायल, नागपूर येथील रततपेढीमध्ये देखील काही विमशष् 
रततग्ाचे रततण्क उपलब्र् नसल्यास, खाजगी रततपेढीतनू रततण्काची 
मागणी करणयात येते. 

----------------- 
पुणे येथे महाराष्ट् र िेसरी गादी गटातील चुरशीच्या लढत िेळेस  
मल् लाला िाही पे्रक्षिाांनी डडिचल् याबाबत झालेली हाणामारी 

(१२१) *  १५३४७   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररशसांग राठोड, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :  सन्माननीय क्रीडा मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथे झालेल् या महाराष र केसरी गादी ग्ातील चरुशीची लढत ददनाींक ९ 
जानेिारी, २०१६ रोजी िा त् यासुमारास झाली त् या िेळेस पुण याच् या राहुल खाणेकर 
या मल् लाला काही पे्रक्षकाींनी डििचल् यामुळे सदरहू मल् लाच् या पादठराख् याींनी 
केलेल्या बाचाबाचीत हाणामारी झाली असल् याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा 
त् यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उत त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोवर्षताींिर कोणती कारिाई 
केली िा करण यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) ि (२) महाराषर राज्य कुस्तीधगर पररर्षद याींच्याितीने ५९ 
िी राज्यस्तरीय िररषठ ग् गादी ि माती अक्जींतयपद  कुस्ती स्पर्ाव ि महाराषर 
केसरी ककताब लढत २०१५-१६ या स्परे्चे आयोजन ददनाींक ६ ते १० जानेिारी, 
२०१६ या कालािर्ीत नागपरू येथे करणयात आले होते. या सींदभावत सदर स्पर्ाव 
काळात पे्रक्षक बसणयाच्या दठकाणी पे्रक्षकामध्ये बसणयाच्या िादािरून हुल्लिबाजी 
झाल्याने तेथील पोमलस कमवचाऱयाींनी सींबींधर्ताींिर कारिाई केली असल्याची बाब 
सरधच्णीस, महाराषर राज्य कुक्स्तधगर सींण्ना याींनी ददनाींक ०१.०३.२०१६ 
रोजीच्या अहिालाव्दारे शासनाच्या ननदवशनास आणली आहे.        
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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्ामीण भागात नॉन ब्रान्डडे पदाथाचची खलेुआम विक्रीबाबत 
(१२२) *  १४६२५   श्री.हररशसांग राठोड :   सन्माननीय अन्न आणण षषध 
प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ क्जल्हातील ग्रामीण भागात शुद्धतेची कोणतीच नोंद नसलेल्या नॉन 
ब्रान्ििे च्प्ीत  पदाथाांची खलेुआम वििी  होत असूनही  या प्रकाराकि ेअन्न 
ि और्षर् प्रशासन विभाग दलुवक्ष करीत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा 
त्या दरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पदाथाविर एतसपायरी िे् , यात िापरणयात आलेल्या अन्न 
ण्काींची नोंद नाही तरीही या णातक पदाथावच्या वििीतून मदहन्याकाठी 
कोट्यािर्ीची उलाढाल अन्न ि और्षर् प्रशासनाच्या अधर्काऱयाच्या सींगनमताने 
सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तदनुर्षींगाने सींबींधर्त दोर्षी अधर्काऱयाींिर शासनाने कोणती कारिाई 
केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?   
 

श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
यितमाळ क्जल्य यात अशा प्रकारची ण्ना ननदशवनास आली नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 
(३) लागू नाही. अशा प्रकारची ण्ना/तिार प्रशासनाच्या यितमाळ कायावलयाच्या 
ननदशवनास आलेली नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 

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

खामगाांि शहरात स्िस्त धान्य दिुानातणन धान्याचा अपहार होत असल्याबाबत 
(१२३) *  १६५९२   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) खामगाींि शहरातील प्रतापनगर, दालफैल भागातील स्िस्त र्ान्य 
दकुानदार    अनेक मदहन्यापासून स्िस्त र्ान्य दकुानातील मालाचा अपहार 
करीत असून सदरचा माल रेशनकािव र्ारकाींना ममळत नाही अशी तिार 
श्री.विलास राठोि ि श्री.शींकर णखरिकर हे मागील ७ ते ८ मदहन्यापासून 
तहमसलदार, खामगाींि याींच्याकि ेतिार करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, तिारकत्याांच्या तिारीची दखल तहमसलदार, खामगाींि याींनी 
णेतली नसल्यामुळे या लोकाींिर उपासमारीची िेळ आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, तद्नुसार स्िस्तर्ान्य दकुानदार याचा परिाना रद्द करुन 
तिारीकि े दलुवक्ष करणा-या अधर्का-याींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा 
करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) सदर प्रकरणी चौकशी केली असता, दकुानदाराने 
मशर्ापबत्रकार्ारकाींना र्ान्य वितरीत केल्याचे ददसून आले. तरी सदर तिारीत 
तर्थय नसल्याचे ददसून येत आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यात मराठी भाषा पांधरिडा साजरा िरण्यात आल्याबाबत 
(१२४) *  १७९४३   श्री.जगन्नाथ शशांदे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ८८१७ ला 
हदनाांि २४ जुलै, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय    
मराठी भाषा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यभरात १ ते १५ जानेिारी या कालािर्ीत ‘मराठी भार्षा पींर्रििा’ साजरा 
करणयात आला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत राज्य शासनाच्या मराठी भार्षा विभाग ि मराठी भार्षा 
विकास सींस्था याींच्या माफव त राज्याच्या सिव विभागाींना तसेच राज्यातील 
शैक्षणणक सींस्था शासकीय/ननमशासकीय कायावलयाींना ि राज्य शासनाच्या 
आधर्पत्याखालील िा राज्यातील सिवच आस्थापनाींना ‘मराठी भार्षा पींर्रििा’ 
साजरा करणयाबाबत सूधचत करणयात आले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू आस्थापनाींनी ‘मराठी भार्षा पींर्रििा’ साजरा केल्याचे 
अहिाल शासनास प्राप्त झाले आहेत काय, 
(४) राज्याची मराठी मातभृार्षा असताना नतच्या सींिर्वन ि प्रसार कायावत ददरींगाई 
करणा-या सींबींधर्त दोर्षीींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करणयात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) मराठी भार्षा सींिर्वन पींर्रििा साजरा करणयाबाबत सिव सरकारी/ननमसरकारी 
कायावलये, राज्यातील कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील कायावलये, मींिळे/सािवजननक 
उपिम ि सिव खाजगी, व्यापारी बँका, शकै्षणणक सींस्था, विद्यापीठे, 
महाविद्यालये इ. कायावलयाींना दद. २२.७.२०१५ ि दद. ५.१२.२०१५ च्या 
आदेशान्िये सूचना देणयात आल्या आहेत. त्याअनरु्षींगाने सदर कालािर्ीत 
सींबींर्ीत विभाग/कायावलय प्रमुखाींनी स्ियींपे्ररणेने पींर्रििा साजरा करणे अमभपे्रत 
असल्याने दोर्षीींिर कारिाई करणयाचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
बीड जजल्हा क्रीडा अधधिारी िायाचलयातील गैरयिहाराबाबत 

(१२५) *  १७४८१   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश चहाण, श्री.धनांजय मुांड े:   
सन्माननीय क्रीडा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) क्जल्हा िीिा अधर्कारी, बीि याींच्या कायावलयात सन २०१३-१४ िर्षावतील 
विशरे्ष ण्क योजनेंतगवत व्यायामशाळा बाींर्कामातील गैरव्यिहारासींदभावत 
शासनाने आयुतत, िीिा ि युिक सेिा, पुणे याींना ददनाींक ७ डिसेंबर, २०१५ 
रोजीच्या पत्रान्िये चौकशी अहिाल सादर करणयाचे ननदेश ददले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच महालेखापाल, नागपूर ि कोर्षागार कायावलय, बीि याींची फसिणकू ि 
मजीतील सींस्थाींना अनदुान िा्प अशा अननयममततेबाबत आयुतत, िीिा ि 
युिक सेिा, पुणे याींना शासनाने चौकशीचे ननदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोतत प्रकरणी चौकशी करुन अननयममततेबाबत दोर्षीविरुध्द 
तसेच तत्कालीन क्जल्हा िीिा अधर्कारी याींच्या गैरव्यिहाराबाबत िेळोिेळी 
झालेल्या चैकशी अहिालातील ननषकर्षावनुसार कोणती कारिाई केली िा करणयात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) ि (२) होय. 
(३) या प्रकरणी चौकशी सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 

----------------- 
  
विधान भिन :   उत्तमशसांग चहाण 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूिव सिव प्रककया महाराषर विर्ानमींिळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करणयात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 
 


