
 
महाराष्ट्र विधानपररषद 

पहहले अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि १२ एवप्रल, २०१६ / चैत्र २३, १९३८ ( शिे ) 
  
(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण युिि िल्याण, 

उच् च ि तांत्रशशक्षण, िैद्यिीय शशक्षण, मराठी 
भाषा, साांस्िृतति िायय मांत्री 

 

 याांचे प्रभारी विभाग (२) अन् न ि नागरी पुरिठा आणण ्ाहि सांरक्षण, 
अन् न आणण षषध प्रशासन, सांसदीय िायय मांत्री 

(३) पयायिरण मांत्री 
(४) पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिण ण सा्ं या - ३३ 
------------------------------------- 

 

अनदुातनत शाळाांमधील शशक्षिेतर िमयचाऱयाांना आश्िाशसत  
प्रगती योजनेच्या लाभापासणन िांधचत ठेिल्याबाबत 

(१) *  १४८९५   श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, डॉ.अपणिय हहरे, श्री.रामनाथ मोते, 
श्री.नागो गाणार, प्रा.जोगेन्र ििाड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२४५३ ला हदनाांि 
७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत: सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील, अनुदाननत प्राथममक, माध्यममक, उच्च माध्यममक, कननषठ 
महाविद्यालये, सैननकी शाळा ि अध्यापक शाळाींमधील मशक्षकेतर कममचाऱयाींना 
आश्िामसत प्रगती योजना लागू करण्याबाबतच्या प्रस्तािास वित्त विभागाने 
मान्यता न ददल्याने आश्िामसत योजनेचा प्रस्ताि प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मशक्षकेतर कममचाऱयाींना शासकीय कममचाऱयाींप्रमाणे अनुजे्ञय 
असलेली आश्िामसत प्रगती योजना लागू करण्याबाबत कोकण विभाग मशक्षक 
मतदार सींघाचे लोकप्रनतननधी ि महाराषर राज्य मशक्षक पररषदेचे कायामध्यक्ष 
याींनी आतापयतं शासनाकड ेककती िेळा ननिेदन ददली आहेत, 
(३) असल्यास, शासनास ददलेल्या ननिेदनाींच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती 
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, मशक्षकेतर कममचाऱयाींना आश्िामसत प्रगती योजना लागू 
करण्याबाबतच्या प्रस्तािास मान्यता ददली असल्याचा अहिाल माध्यममक ि उच्च 
माध्यममक मशक्षक सींचालनालय, महाराषर राज्य, पुणे याींच्याकडून शासनास 
केव्हा प्राप्त झाला आहे, 
(५) मशक्षकेतर कममचाऱयाींना सेिाींतगमत आश्िामसत प्रगती योजना लागू न 
करण्याची ि त्याींना देय लाभापासून िींचचत ठेिण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) बरीच ननिेदने प्राप्त झालेली आहेत. 
(३), (४) ि (५) याबाबत शासन स्तरािर कायमिाही सुरु आहे. 
 

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

चांरपणर जजल््यात प्रदणषणामुळे नागरीिाांना 
विविध आजार होऊन मतृ्यण झाल्याबाबत 

(२) *  १५२७५   श्रीमती शोभाताई फडणिीस, श्री.शमतेश भाांगडडया :  ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि १३८४९ ला हदनाांि ७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभायत:    सन्माननीय पयायिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जजल््यात प्रदषूणामुळे नागरीकाींना विविध आजार होऊन सन २०१० 
ते २०१५ या ५ िषामत ४३३ नागरीकाींचा मतृ्य ूझाल्याचे ददनाींक ५ सप् े्ंबर, २०१५ 
रोजी िा त्या सुमारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, जजल््यात 
प्रदषूणािर आळा घालण्यासाठी ि नागरीकाींचे आजारािर ननबधं घालण्यासाठी 
शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) चींद्रपूर जजल््यात प्रदषूणाचे प्रमाण जास्त असल्याचे 
आढळून आले आहे. मात्र या प्रदषूणामुळे मतृ्य ूझाल्याचे ददसून आलेले नाही. 
     जजल्हा आरोग्य अचधकारी, चींद्रपूर याींनी सन २०१० ते २०१५ या ५ िषामत 
३८६ मतृ्य ूझाल्याचे कळविले असून हे सिम मतृ्य ूक्षयरोगाने झालेले असल्याचेही 
कळविले आहे. 
(२) महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने आय.आय.्ी., मुींबई ि ननरी, मुींबई 
याींच्याद्िारे चींद्रपूर शहरातील प्रदषूण कमी करण्यासाठी कृती आराखडा तयार 
करण्याचे काम हाती घेतले असून त्यासाठी रुपये ५० लाख एिढा ननधी उपलब्ध 
केला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील अनदुातनत प्राथशमि, माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि शाळाांमधील 

अनिुां पाधारिाांची प्रिरणे तनिाली िाढण्याबाबत 
(३) *  १५९८३   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपणिय हहरे : सन्माननीय 

शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  ददनाींक ३१ डडसेंबर, २००२ च्या शासन ननणमयानुसार ि त्यानींतर िेळोिेळी 
ननगमममत झालेल्या शासन आदेशानुसार ननधन झालेल्या मशक्षक -मशक्षकेतराींच्या 
एका कु्ूींबबयास अनकुीं पा तत्िािर सेिेत सामािनू घेण्याचे आदेश शासनाने ददले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनकुीं पाधारकाींची अनेक प्रकरणे मान्यतेसाठी तसेच निीन 
ननयुक्तीसाठी प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) अींशत: खरे आहे. 
     आिश्यक शकै्षणणक पात्रता धारण करणाऱया उमेदिाराींना मशक्षण सेिकपदी 
अनकुीं पा ननयुक्ती देण्यास शासन ननणमय ददनाींक २०.१.२०१६ अन्िये मान्यता 
देण्यात आली आहे. 
     मशक्षकेतर कममचाऱयाींच्या आकृतीबींधामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा प्रस्ताि 
शासन स्तरािर विचाराधीन असल्याने अनकुीं पाची प्रकरणे प्रलींबबत आहेत. 
 

----------------- 
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महाराष्ट्र शशक्षा तनिेतन हायस्िण ल, चेंबणर या शाळेत चिुीचे गुणाांिन  
िेल्यामुळे शाळा अनुदानासाठी अपात्र ठरल्याबाबत 

(४) *  १५१४१   श्री.िवपल पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७६७० ला हदनाांि 
२४ जुलै, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर मशक्षा ननकेतन हायस्कूल, चेंबूर (मराठी ि दहींदी माध्यम) या 
शाळेच्या मूल्याींकनात तपासणी सममतीद्िारे चुकीने कमी गुणाींकन केल्यामुळे 
शाळा अनुदानासाठी अपात्र ठरविली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शाळा अनदुानासाठी पात्र ठरविण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१) ि (२) सदर शाळेच्या मुल्याींकनाचा प्रस्ताि आयुक्त 
(मशक्षण) पुणे याींच्याकडून प्राप्त झाला असून त्यािर पढुील कायमिाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील ितनष्ट्ठ महाविद्यालयास स्ितांत्र प्रशासन मांजणर िरण्याबाबत 

(५) *  १५९७७   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सततश चव्हाण :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१२४५२ ला हदनाांि ७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:    
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शाळेस ि महाविद्यालयास जोडून असलेल्या ि स्ितींत्र असलेल्या 
कननषठ महाविद्यालयास स्ितींत्र प्रशासन मींजूर करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(२) असल्यास, शासनाने घेतलेल्या ननणमयाचे स्िरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) ि (२) सदर प्रकरणी मशक्षण सींचालक (माध्यममक ि 
उच्च माध्यममक), पुणे याींचेकड ेतपासणी करण्याची कायमिाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील शासिीय िदै्यिीय महाविद्यालयातील  
अध्यापिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(६) *  १६२८७   डॉ.अपणिय हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १३२५३ ला हदनाांि ७ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:  सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शासकीय िैद्यकीय ि महाविद्यालयातील अध्यापकाींची ररक्त पदे 
सरळसेिेद्िारे ि पदोन्नतीने भरण्याची सुरु असलेली कायमिाही पुणम झाली आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सींबींचधत शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापकाींची 
ररक्त पदे भरण्यात आली आहेत काय, 
(३) असल्यास, जागनतक आरोग्य सींस्थेच्या मानकानुसार (WHO) लोकसींख्येच्या 
तुलनेत १:१००० याप्रमाणे िदै्यकीय अचधकारी उपलब्ध होण्याचे उदिष्य   ध्येय 
साधणेबाबतच्या विचाराधीन बाबीींिर शासनाचा विचार पुणम झाला आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात आिश्यकतेनुसार निीन िैद्यकीय महाविद्यालये सुरु 
करण्याबाबत शासनाने कोणता ननणमय घेतला आहे िा घेण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत तसेच सदरहू ननणमय केव्हापयतं होणे 
अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) कायमिाही सुरु आहे. 
(२) बहुताींशी पदे भरण्यात आलेली आहेत. 
(३) नाही. 
(४) सन २०१५-१६ या शैक्षणणक िषामत चींद्रपूर येथे शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय सुरु झालेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. सन २०१६-१७ या शैक्षणणक िषामत गोंददया येथे 
शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
 

----------------- 
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राज्यातील एपीएल (िेशरी) शशधापत्रत्रिेिर लाभधारिाांना धान्य देण्याबाबत 

(७) *  १६४२०   श्री.नरेंर पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत 

टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश त्रबनसाळे, श्री.सांहदप 
बाजोररया, श्रीमती हुस्नबानण खशलफे, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील एपीएल (केशरी) मशधापबत्रकेिर लाभधारकाींना धान्य देण्याचा 
ननणमय शासनाने माहे जानेिारी, २०१६ च्या दसुऱया सप्ताहात घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राजापूर (जज.रत्नाचगरी) तालुक्यात शासनाकडून केशरी (एपीएल) 
लाभधारकाींना स्िस्त दरात ममळणारे धान्य िषमभरापेक्षा अचधक कालािधीपासून 
उपलब्ध न झाल्याने त्याींना धान्यापासून िींचचत रहािे लागले असल्याचे माहे 
जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) ि (२) सध्या राज्यामध्ये सुरु असलेल्या मशधापबत्रकाींच्या 
आधार मसडीींगचे काम पूणम झाल्यािर राषरीय अन्नसुरक्षा अचधननयम, २०१३ 
अींतगमत समाविष् न झालेल्या एपीएल (केशरी) लाभार्थयांना अन्नधान्याचा लाभ 
देण्याबाबतचा ननणमय घेण्याबाबत, ददनाींक १५ जानेिारी, २०१६ च्या शासन 
ननणमयान्िये, ननणमय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे, राजापूर (जज.रत्नाचगरी) 
जजल््यासह राज्यातील राषरीय अन्नसुरक्षा अचधननयमाींतगमत समाविष् न 
झालेल्या एपीएल (केशरी) मशधापबत्रकाधारकाींसाठी अन्नधान्याचे ननयतन ददले 
जात नाही. 
(३) ि (४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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माध्यशमि ि उच्च माध्यशमिच्या निीन तुिड्या, आहदिासी क्षेत्रातील 
उच्च माध्यशमिच्या ४ तिुड्या योजनाांतगयत (Plan) लेखाशशषायऐिजी 

योजनेत्तर (Non Plan) लेखाशशषायमध्ये घेण्याबाबत 

(८) *  १८५३२   अॅड.तनरांजन डािखरे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  ठाणे जजल्हा पररषद िेतन पथकाींतगमत एकूण ११ लेखामशषम असून त्यापकैी 
६ लेखामशषम हे योजनेत्तर (Non Plan) तर उिमररत ५ लेखामशषम हे योजनेंतगमत 
(Plan) असल्याचे ददनाींक ११ फेब्रुिारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननदशमनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २००७ ते २०१२ ही पींचिावषमक योजना सींपुष्ात येऊन ४ 
िषामचा कालािधी होऊन ि योजनेंतगमत (Plan) अींशदान ्प्प्यातील सिम शाळा 
१०० ्क्के अनदुान तत्िािर येऊनही या शाळा योजनेंतगमत (Plan) असल्यामुळे 
सदर शाळाींना अनदुान प्राप्त झाले नसल्यामुळे तेथील मशक्षकाींना २ ते ४ मदहने 
उमशराने िेतन ममळत असल्याचे माहे फेब्रुिारी, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान  
ननदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, योजनेत्तर (Non Plan) लेखामशषम ४४२ मध्ये ननधी उपलब्ध 
असूनही योजनेंतगमत (Plan) लेखामशषममध्ये येणाऱया शाळाींमधील मशक्षकाींना िेतन 
ममळत नसल्याच्या तक्रारी सींबींचधत मशक्षक ि मशक्षकेतर कममचाऱयाींनी गेल्या ४ 
िषापंासून ते आजतागायत मशक्षण सींचालक, पुणे, प्रधान सचचि, शालेय मशक्षण 
विभाग ि मा.शालेय मशक्षण मींत्री याींचेकड े करण्यात येऊन कायमिाही न 
झाल्यामुळे माध्यममक ि उच्च माध्यममकच्या निीन तकुड्या, आददिासी 
क्षेत्रातील उच्च माध्यममकच्या ४ तकुड्या योजनाींतगमत (Plan) लेखामशषामऐिजी 
योजनेत्तर (Non Plan) लेखामशषाममध्ये ्ाकण्यात याव्यात अशीही मागणी 
शासनाकड ेकरण्यात येिनूही त्याबाबत कायमिाही झाले नसल्याचे ननदशमनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत 
आहे ि त्याबाबतची सद्यजस्थती काय आहे ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) ि (५) राज्यातील प्लॅनमधील शाळा, तुकड्या आणण पदे याींचा समािेश नॉन 
प्लॅनमध्ये करण्याबाबतचा प्रस्ताि वित्त विभागास िेळोिेळी सादर करण्यात 
आलेला आहे. वित्त विभागाने प्रस्तािास मींजूरी ददलेली नाही. प्रस्ताि पुन्हा 
वित्त मींत्री याींच्याकड े सादर करण्यात आलेला आहे. वित्त मींत्री ि वित्त 
विभागाची मान्यता ममळाल्यानींतर प्लॅन मधील शाळा, तकुड्या आणण पदे याींना 
नॉन प्लॅनमध्ये घेण्याची कायमिाही करण्यात येईल. 

----------------- 
राज्यातील षषधतनमायण शास्त्राांचा (फामयसी) अभ्यासक्रम चालविणारी 

महाविद्यालये अडचणीत आल्याबाबत 

(९) *  १७०२७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाने “मास््र ऑफ फाममसी” (एम फामम) अ्यासक्रमाचे ननयमन 
तसेच मान्यता देण्याचे अचधकार अणखल भारतीय तींत्र मशक्षण पररषदेकडून काढून 
फाममसी कौजन्सल ऑफ इींडडयाला ददले असून या नव्या बदलामुळे दोन्ही ननयमन 
सींस्थाींच्या ननयमािलीतील फरकामुळे राज्यातील औषधननमामण शास्त्राींचा (फाममसी) 
अ्यासक्रम चालविणारी महाविद्यालये अडचणीत सापडलेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची िस्तुजस्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, कें द्र शासनाच्या उक्त ननणमयामुळे राज्यातील फाममसी अ्यासक्रम 
चालविणारी महाविद्यालये अडचणीत येऊ नयेत, यासाठी कोणती कायमिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
     एम.फामम अ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी फाममसी कौजन्सल ऑफ इींडडया ि 
अणखल भारतीय तींत्र मशक्षण पररषद या दोन्ही प्राचधकरणाींची मान्यता घेणे 
आिश्यक आहे. 
(२) ि (३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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शासिीय तांत्रतनिेतन, सोलापणर येथील विद्यार्थयाांिडणन  
तनयमबा्य िगयणी िसणल िेल्याबाबत 

(१०) *  १७२०९   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय तींत्रननकेतन सोलापूर येथील प्राचायामकडून ननयमबा्यपणे दहरक 
महोत्सिाच्यािेळी विद्यार्थयामकडून सक्तीने िगमणी िसूल करणे, अल्पसींख्याक 
विद्यार्थयामकडून सक्तीने शुल्क िसूल करणे इत्यादी मनमानी कारभार होत 
असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यात काय 
आढळून आले ि तद्नुसार दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१) सींस्थेमध्ये माजी विद्याथी सींघ्ना सभासद 
नोंदणीकरीता माजी विद्याथी सींघ्नेमाफम त िगमणी जमा करण्यात आलेली 
आहे.   
(२) प्रस्ततु प्रकरणी सींचालनालयास ददनाींक १५/०१/२०१६ अन्िये प्राप्त झालेल्या 
तक्रार अजामनुसार सींचालक, तींत्रमशक्षण सींचालनालय, मुींबई याींनी सहसींचालक, 
तींत्रमशक्षण विभागीय कायामलय, पुणे याींचे स्तरािर चौकशी सममती गठीत करुन 
चौकशी करण्यात आलेली आहे. 
    चौकशी सममतीने ददनाींक १४/०३/२०१६ रोजी सदर सींस्थेत प्रत्यक्ष जाऊन 
चौकशी केलेली आहे. चौकशी सममतीचा अहिाल सींचालक, तींत्रमशक्षण 
सींचालनालय, मुींबई याींना ददनाींक १५/०३/२०१६ रोजी प्राप्त झाला असून, या 
अनषुींगाने पढुील कायमिाही करण्यात येत आहे.     
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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जऊळिा रेल्िे, िरदरी बु. (जज.अमरािती) गािाांना पाणीपरुिठा िरण्याबाबत 
(११) *  १८३७५   प्रा.जोगेन्र ििाड े:   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती जजल््यातील जऊळका रेल्िे, िरदरी बु. या तीन गािाींना 
पाणीपुरिठा करणारी महाराषर जीिन प्राचधकरण योजना ही १८ िषामपासून बींद 
असून ही योजना ददनाींक ३० जानेिारी, २०१६ पयतं चालू न झाल्यास 
मुलाबाळाींसह पाण्याच्या ्ाकीिर शोले पध्दतीने आींदोलन करण्यात येईल, असा 
इशारा उडी येथील ग्रामस्थाींनी जजल्हाचधकारी ि जीिन प्राचधकरण कायामलय याींना 
ननिेदनाद्िारे ददला असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त गािाींना ननयोजजत पाणीपुरिठा सुरु करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
    तथावप, जऊळका रेल्िे, िरदरी बु. ि उडी ही गािे अमरािती जजल््यातील 
नसून, िामशम जजल््यातील आहेत. 
(२) योजनेची दरुुस्ती करुन सदर गािाींना ददनाींक ४ २ २०१६ पासून पाणी पुरिठा 
सुरु करण्यात आला आहे. तसेच सदर योजनेचा सन २०१५-१६ च्या पाणी ी्ंचाई 
अींतगमत विशेष दरुुस्तीचा प्रस्तािािर कायमिाही सुरु असून, ी्ंचाई कृती 
आराखड्यात िरदरी बु. या गािाकरीता ्ँकरने, तसेच उडी ि जऊळका या 
गािाींकरीता खाजगी विहीर अचधग्रहणाद्िारे पाणी पुरिठा करणे या         
उपाययोजनाींचा समािेश करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
बॅ.शेषराि िानखेड ेशशक्षण महाविद्यालयात झालेला गैरव्यिहार 

(१२) *  १८१६०   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाथ मोते, 
श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.शमतेश भाांगडडया :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषरसींत तकुडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाद्िारा सींचामलत बॅ.शेषराि 
िानखेड े मशक्षण महाविद्यालयात सन २०१० ते २०१२ या काळात बेअरर 
चेकद्िारे रुपये ४५ लाख परस्पर घेऊन गैरव्यिहार केल्याचे ननदशमनास आले, हे 
खरे आहे काय, 



11 

(२) तसेच या प्रकरणाची ददनाींक ३ फेब्रिुारी, २०१६ रोजी िा त्या सुमारास पोलीस 
स््ेशनला तक्रार दाखल केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने गैरव्यिहार करणाऱयाींविरुद्ध शासनाने कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
     राषरसींत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ सींचमलत डॉ.शेषराि िानखेड े
बी.एड. महाविद्यालयात रु.४१,५९,७८६ - इतका गैरव्यिहार झाल्याची बाब उघड 
झाली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) या कालािधीमधील एका प्राचायामला सेिेमधनु बडतफम  करण्यात आले आहे 
तसेच एका प्राचायामचे सेिाननितृ्तीिेतन रोखनू ठेिण्यात आलेले आहे तर अन्य 
एका प्रकरणात चौकशी चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
सािनेर (जज.नागपणर) तालुक्यातील िां पन्याांतणन तनघणारे रासायतनि रव्य 

नाल्यातील पाण्यात शमसळल्याने प्रदषुण झाल्याबाबत 

(१३) *  १८३०१   श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सािनेर (जज.नागपूर) तालुक्यातील मध्य प्रदेश पेपर ममल, अदानी विल्मर, 
मालु पेपर या कीं पन्याींतनू ननघणारे रासायननक द्रव्य नाल्यातील पाण्यात 
ममसळल्याने आजबुाजूच्या भागात मोठ्या प्रमाणात प्रदषुण होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत प्रदषुण ि ननयींत्रण मींडळाच्या अचधकाऱयाींच्या ननदशमनास 
आणनू देखील सींबींचधत अचधकाऱयाींकड ेिारींिार तक्रारी करुन देखील त्याकड ेदलुमक्ष 
केले जाते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कीं पन्याकडून होणारे प्रदषुण न रोखल्यास कीं पन्याचा 
विद्युत पुरिठा बींद करण्यात येईल असे मा.पालकमींत्रयाींनी सींबींचधताींना आदेश 
ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि त्यानुसार शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही 
(३) हे खरे नाही. 
    मा. पालकमींत्री, नागपरू याींनी दद. २९.१२.२०१५ रोजी महाराषर प्रदषूण 
ननयींत्रण मींडळाचे अचधकारी, स्थाननक लोकप्रनतननधी  तसेच कारखाना प्रनतननधी 
याींच्यासोबत बैठक आयोजजत केलेली होती. बैठकीदरम्यान जल ि िाय ु
प्रदषुणाची तक्रार असलेल्या कारखान्याबाबत सदयजस्थती अहिाल देण्याबाबत 
महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकड े विचारणा केली होती.  त्यानुसार महाराषर 
प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकडून मा. पालकमींत्री याींना सद्य:जस्थती अहिाल सादर 
करण्यात आला आहे.  
(४) दद. ३०.१२.२०१५ रोजी महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकडून अ) मे.अदानी 
विलमर मलमम्ेड, मानेगाि, ब) मे. मालु पेपर ममल, हे्ीसुरला, ता. सािनेर ि 
क) मे. सॅफरॅान (पिूीची मध्यादेश पेपर ममल), मानेगाि या नतन्ही 
कारखान्याींच्या क्षेत्रातील ि आजुबाजुच्या परीसरातील सींयुक्त पाहणी करण्यात 
आली.  पाहणी दरम्यान मे. अदानी विलमर मलमम्ेड, मानेगाि  या 
उदयोगामधनु कुठल्याही प्रकारचे साींडपाणी नाल्यात जात नसल्याचे आढळुन 
आले तसेच भे्ीदरम्यान तेल शुध्दीकरण प्रकक्रया सुरु असून बबयाींपासुन तेल 
ननमममतीचे काम बींद होते. सदर प्रकक्रया जानेिारी, २०१४ पासुन बींद आहे. 
    मे. मालु पेपर ममल, हे्ीसुरला, ता. सािनेर  या कारखान्यामधनू सुध्दा 
लगतच्या नाल्यात साींडपाणी जात नव्हते. 
    मे. सॅफरॅान (पूिीची मध्यप्रदेश पेपर ममल), मानेगाि हा उदयोग भे्ी 
दरम्यान बींद होता. सदर उदयोग हा जनू, २०१४ पासुन कायमरत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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परभणी जजल््यातील शालेय शशक्षण पोषण आहार िामगाराांच्या मानधनाबाबत 
(१४) *  १८७२४   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जजल््यातील शालेय पोषण आहार कामगार योजनेंतगमत सुमारे १३ 
िषापंासून शाळेमध्ये णखचडी मशजविण्याचे काम करीत असलेल्या कामगाराींना 
िेळच्या िेळी मानधन ददले जात नाही, खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींचधत कामगाराींनी मानधन ममळविण्यासाठी िेळोिेळी आींदोलन 
करूनही सींबींचधत विभाग या बाबीकड ेदलुमक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कामगाराींना िेळीच मानधन देण्याच्या दृष्ीने ि मानधनात िाढ 
करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े : (१), (२) ि (३) शालेय पोषण आहार ही कें द्र पुरस्कृत 
योजना असून कें द्र शासनाच्या मागमदशमक सूचनाींनुसार राबविण्यात येते. कें द्र 
शासनाने ननजश्चत केलेल्या दरानुसार स्ियींपाकी तथा मदतनीस याींना मानधन 
देण्यात येत आहे. 
      अन्न मशजविण्याचा ननधी ि स्ियींपाकी तथा मदतनीस याींचे मानधन 
सींबींचधताींना अदा होण्यास विलींब होत असल्याने सदर विलींब कमी करण्यासाठी 
अन्न मशजविण्याचा ननधी ि स्ियींपाकी तथा मदतनीस याींचे मानधन 
जजल्हास्तरािरून थे् सींबींचधताींच्या बकँ खात्यात जमा करण्याचा ननणमय सन 
२०१५-१६ पासून घेतलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
यितमाळ शहराला स्िच्छ ि शुद्ध पाणी पुरिठा िरण्याबाबत 

(१५) *  १८९९८   श्री.्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) यितमाळ शहराला माहे जानेिारी, २०१६ पासून दवुषत पाणी पुरिठा होत 
असल्याचे ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून शहराला स्िच्छ ि शुद्ध 
पाणी पुरिठा करणेबाबत कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अशींत: खरे आहे. 
(२) ि (३) महाराषर जीिन प्राचधकरणाकडून करण्यात येणाऱया पाणी पुरिठयाचे 
नमुन्याींची तपासणी जजल्हा आरोग्य प्रयोगशाळेत केली असता सदर तपासणीत 
पाणी वपण्यास योग्य असल्याचे अहिाल प्राप्त झाले आहेत. नगर पररषदेच्या 
विींधन विदहरीच्या पाण्याची तपासणी केली असता काही नमुने सदर पाणी 
वपण्यास अयोग्य असल्याचे अहिाल प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे सदर विींधन 
विदहरीमध्ये केमसींग निीन ्ाकून ि क्लोरीनयकु्त मलजक्िड ्ाकून वपण्यास योग्य 
करण्याबाबत प्रयत्न करण्यात आले आहेत. 

----------------- 
राज्यातील विना अनदुातनत शाळातील शशक्षिाांनी बारािीच्या परीक्षेचा 

पेपर तपासणीिर बहहष्ट्िार टािल्याबाबत 

(१६) *  १९१७५   श्रीमती जस्मता िाघ :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विना अनुदाननत शाळातील सुमारे २२५०० मशक्षकाींनी आपल्या 
िेतन ि इतर विविध मागण्या पूणम न झाल्याने महाराषर राज्य विना अनुदाननत 
उच्च माध्यममक शाळा कृती सममती तफे बारािीच्या परीक्षेचे पेपर तपासणीिर 
बदहषकार ्ाकला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
तद्नुसार बारािीच्या परीक्षचेे पेपर तपासणीिर बदहषकार ्ाकणाऱया मशक्षकाींिर 
कारिाई करण्याबाबत तसेच बारािीच्या परीक्षचेे ननकाल ठरलेल्या ददिशी 
लािण्यासाठी शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१)  नाही. तथावप, काही मशक्षकाींनी उत्तर पबत्रका 
तपासणीस नकार ददला आहे.  
(२)  मींडळामाफम त उपलब्ध अन्य मशक्षकाींकडून उत्तर पबत्रका तपासून घेऊन 
ननकाल िेळेत लािण्याची कायमिाही सुरु आहे. पेपर तपासणीस नकार देणा-या 
मशक्षकाींिर ननयमानुसार कारिाई करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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सहसांचालि, तांत्रशशक्षण विभागीय िायायलय, मुांबई-५१ येथील 
चतथुय शे्रणी अनुिां पा तत्िािरील भरतीप्रकक्रयेबाबत 

(१७) *  १९२६३   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय उच् च ि 
तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सहसींचालक, तींत्रमशक्षण विभागीय कायामलय, मुींबई-५१ येथील चतथुम शे्रणी 
असून अनकुीं पा तत्िािरील भरती प्रकक्रयेतील सन २००६ पासूनच्या उमेदिाराींना 
सेिेत सामािून घेण्यात आले नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अनकुीं पा तत्िािरील भरती प्रकक्रयेतील मयत उमेदिाराींच्या 
पाल्याींनी शासन सेिेतील विहीत ियोमयामदा ओलाींडल्याचेही ननदशमनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासन पररपत्रक क्रमाींक अकीं पा-१००९/८२६/प्र.क्र.२०१/०९/आठ, 
मींत्रालय,  मुींबई ददनाींक ५ फेब्रुिारी, २०१० नुसार ररक्त पदे उपलब्धतेनुसार भरण्याचे 
अचधकार जजल्हाचधकाऱयाींना देण्यात आले आहेत मात्र सन २००६ च्या उमेदिाराींना 
त्यामध्ये सामािून घेण्यात आले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी अनकुीं पा तत्िािरील उमेदिाराींना तात्काळ सेिेत 
सामािनू घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) अनकुीं पा तत्िािरील चतुथम शे्रणीतील ननयमानुसार पात्र उमेदिाराींना सेिेत 
सामािनू घेण्यात आले आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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चांरपणर जजल् ्यात यत् ता चीथी ते सातिी पयांतच् या 
 विद्यार्थ याांना शशष्ट्यितृ् ती शमळण्याबाबत 

(१८) *  १५३३४   श्रीमती शोभाताई फडणिीस, श्री.अतनल सोले, श्री.शमतेश 
भाांगडडया, श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जजल् ्यात सन २०१४-१५ या आचथमक िषामत इयत् ता चौथी ते सातिी 
पयतंच् या विद्यार्थ यांसाठी मशषयितृ् ती परीक्षा घेण् यात आली. जजल् ्यातनू २३ 
हजार ६४३ विद्यार्थयानंी  सदर पररक्षा ददली असता त् यापकैी १३ हजार ४१२ 
विद्याथी उत् तीणम होिनूही केिळ ७७१ विद्यार्थ यानंाच मशषयितृ् तीसाठी पात्र 
ठरविण् यात आल् याचे ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१५ रोजी िा त्या सुमारास ननदशमनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उिमररत विद्याथी उत् तीणम होिनूही त्याींना मशषयितृ् तीसाठी अपात्र 
ठरविण् याचे कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. चींद्रपूर जजल्हयातून २३,६३९ 
विद्यार्थयांनी मशषयितृ्ती परीक्षा ददली आहे. त्यापकैी १३,४१२ विद्याथी उत्तीणम 
झाले आहेत. 
        प्रत्येक जजल्हयाकररता प्रकारननहाय मशषयितृ्तीचे ठराविक सींच मींजरू 
करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार मशषयितृ्ती परीक्षतेील उत्तीणम विद्यार्थयांपकैी 
प्रकारननहाय मींजूर सींचाच्या अधीन राहून कमाल गुण धारण करणा-या 
विद्यार्थयांना मशषयितृ्तीकररता पात्र ठरविण्यात येते.               
          त्यानुसार चींद्रपूर जजल्हयासाठी इ. ४ थी  कररता ३६५ सींच ि इ. ७ 
िी कररता ४१७ सींच मींजूर आहेत. त्यानुसार इ. ४ थी कररता ३६५ पात्र विद्याथी 
ममळाल्यामुळे त्याींना मशषयितृ्तीकरीता पात्र ठरविण्यात आले. तसेच इ. ७ िी 
करीता मींजूर ४१७ सींचापैकी ४०६ पात्र विद्याथी ममळाल्यामुळे त्याींना 
मशषयितृ्तीकरीता पात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे एकूण १३४१२ उत्तीणम 
विद्यार्थयांपकैी ७७१ विद्यार्थयानंा मशषयितृ्तीकरीता पात्र ठरविण्यात आले आहे.  
 

----------------- 
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खाजगी अनदुातनत शाळेतील शशक्षि-शशक्षिेतराांना िदै्यिीय 
खचायच्या प्रततपतुी मधील त्रटुी दणर िरण्याबाबत 

 

(१९) *  १६०३४   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपणिय हहरे :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनदुाननत खाजगी प्राथममक शाळा, माध्यममक शाळा, उच्च 
माध्यममक शाळा, कननषठ महाविद्यालये, सैननकी शाळाींमधील मशक्षक-
मशक्षकेतराींना िदै्यकीय खचामची प्रनतपतुी योजना लागू आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खाजगी १०० ्क्के अनुदाननत शाळाींमधील मशक्षक-मशक्षकेतराींना 
शासनाकडून १०० ्क्के अनदुान ददले जाते, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िदै्यकीय खचामच्या प्रनतपूती योजनेंतगमत अनुजे्ञय रकमेच्या १०० 
्क्के प्रनतपतूी शासनाकडून ददली जात असताना नगरपामलका ि 
महानगरपामलका क्षेत्रातील खाजगी अनुदाननत शाळाींमधील मशक्षक-मशक्षकेतराींना 
मान्य रकमेच्या केिल ६६.६६ ्क्के रक्कम ददली जाते, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अनदुाननत शाळाींमधील मशक्षक-मशक्षकेतर नगरपामलका ि 
महानगरपामलका क्षेत्रातील खाजगी अनुदाननत शाळाींमधील मशक्षक-मशक्षकेतराींना 
िैद्यकीय खचामची प्रनतपतूीमध्ये तफाित असण्याची कारणे काय आहेत, 
(५)  तसेच गेल्या ५ िषामपासून सातत्याने पाठपुरािा करुनही शासनाने दखल न 
घेण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) खरे आहे. 
(४) ि (५) शासनाने ददनाींक २२ ऑक््ोबर, २००८ च्या पत्रान्िये ६६.६६ ्क्के 
इतकी िदै्यकीय खचामची प्रनतपूती देय ठरिली आहे. 
 

----------------- 
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राज्यात अनदुानास पात्र खाजगी शाळाांमधील शशक्षिाांना िेतन देण्याबाबत 
 

(२०) *  १५१६०   श्री.िवपल पाटील :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुदानास पात्र ठरविलेल्या खाजगी शाळाींमधील मशक्षकाींना 
िेतनशे्रणी मींजूर केल्याचे शासनाने तीन िषामपूिी जाहीर करुनही मराठी 
माध्यमाच्या २५०० शाळा, उदूम माध्यमाच्या ४०० शाळा आणण इतर शाळा यातील 
हजारो मशक्षक िेतनाविना िींचचत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाची भूममका ि उपाययोजना काय आहेत, 
(३) तसेच विनािेतनामुळे ३१५७ मशक्षकाींना कायमस्िरुपी िेतन देण्याबाबत 
शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१), (२) ि (३) विदहत ननकषानुसार अनदुानास पात्र घोवषत 
करण्यात आलेल्या शाळाींना िेतन अनुदान उपलब्ध करुन देण्यासाठी सकारात्मक 
कायमिाही सुरु आहे.  

----------------- 
राज्यातील माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि शाळा  
ि िगय तिुड्या नॉन प्लॅनमध्ये न गेल्याबाबत 

(२१) *  १६०३३   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी, श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सततश चव्हाण, डॉ.अपणिय हहरे :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२३९१ ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील माध्यममक ि उच्च माध्यममक शाळा ि िगम तकुड्या १०० ्क्के 
अनदुानािर येिूनही त्या नॉन प्लॅनमध्ये न गेल्याने त्यािरील कायमरत मशक्षक 
कममचाऱयाींना मामसक िेतन िेळेिर ममळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नॉन प्लॅन झालेल्या शाळा ि िगम तकुड्याींना नॉन प्लॅनमध्ये 
घेण्यासाठी शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) वित्त विभागाची मान्यता ममळाल्यानींतर शाळा ि िगम तुकड्याींना नॉन 
प्लॅन मध्ये घेण्याची कायमिाही करण्यात येईल. याबाबत वित्त विभागाकड ेिारींिार 
पाठपुरािा करण्यात येत आहे. 

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

राज्यातील खाजगी शशक्षण सांस्थेत व्यािसातयि अभ्यासक्रमाचे शशक्षण घेणाऱया 
मागासिगीय विद्यार्थयाांची ई.बी.सी. िाटप िरण्याबाबत 

(२२) *  १६२८३   डॉ.अपणिय हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि : ११८१४ ला हदनाांि 
७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत: सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खाजगी मशक्षण सींस्थेत व्यािसानयक अ्यासक्रमाचे मशक्षण 
घेणाऱया आचथमकदृष्या मागास प्रिगामतील विद्यार्थयानंा कराियाच्या शुल्क 
प्रनतपतुीची सन २०१४-२०१५ कररता थकीत असलेल्या उिमररत रु.१८७.२७ को्ी 
रकमेची तरतदु करण्यात आली आहे काय, 
(२) असल्यास, थकीत रकमेचे पुणमत: प्रदान करण्यात आले आहे काय, 
(३) नसल्यास, राज्यातील दषुकाळी पररजस्थती विचारात घेता, विद्यार्थयांची 
शैक्षणणकदृष्या गैरसोय होऊ नये म्हणनू सदरील थकीत इ.बी.सी. रकमेची 
तरतुद ि प्रदानाचे िा्प केव्हापयतं होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) ि (२) होय, सन २०१४-१५ साठीच्या मशक्षण शुल्काच्या 
प्रनतपतुीसाठी थकीत असलेली रक्कम शासनाकडून वितरीत करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्नच उद्् ाित नाही. 

----------------- 
पदिीधर शशक्षिाांच्या िेतनातणन तनयमबा्य िरण्यात येणाऱया िसणलीबाबत 

(२३) *  १८५३१   अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील रत्नाचगरी, रायगड ि ठाणे जजल््यातील स्थाननक स्िराज्य 
सींस्थाींच्या शाळा आणण खाजगी शाळाींमधील पदिीधर मशक्षकाींना ददली जाणारी 
िेतनशे्रणी मशक्षणाचधकाऱयाींनी परस्पर मींजूर केली असून त्यामध्ये ठाणे 
जजल््यातील सुमारे ५५६ मशक्षकाींचा समािेश आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर िेतनशे्रणी शासनाची मान्यता न घेता, मशक्षणाचधकाऱयाींनी 
मींजूर केल्यामुळे या मशक्षकाींच्या पगारातनू त्या रकमेची िसूली करण्यात यािी, 
असे आदेश प्राथममक, मशक्षण सींचालक, पुणे याींनी ददल्याचे ददनाींक १३ फेब्रिुारी, 
२०१६ रोजी िा त्या सुमारास ननदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आर्ीई प्रमाणे ददलेली िेतनशे्रणी लागू असताना केिळ शासनाची 
मान्यता न घेता िेतनशे्रणी लागू करण्यात मशक्षकाींची कोणतीही चकू नसताना 
त्याींच्या िेतनातून ही िसूली करण्यात येि ूनये, अशा आशयाचे ननिेदन मशक्षक 
सेनेचे ठाणे शहराध्यक्ष याींनी त्याचसुमारास शासनास ददले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदरहू ननिेदनाच्या अनुषींगाने शासनस्तरािर या प्रकरणी कोणती 
कायमिाही करण्यात आली िा येत आहे ि त्याबाबतची सद्यजस्थती काय आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे.  ठाणे जजल्हयात एकूण ७४२ पदिीधर 
मशक्षक कायमरत असून त्यापैकी ४५७ मशक्षक पदिीधर िेतनशे्रणीचा लाभ घेत 
आहेत.  रत्नाचगरी जजल्हा पररषदेने १२३८ पदिीधर मशक्षकाींना िेतनशे्रणी ददलेली 
आहे.  तर रायगड जजल्हयात पदिीधर िेतनशे्रणी मींजूर करण्यात आलेली नाही. 
(२) याबाबत शासनाने ददनाींक १९.१.२०१६ च्या पत्रान्िये अशा पदिीधर 
मशक्षकाींची ननयमबाहय ददलेली िेतनशे्रणी रि करुन जादाचे िेतन िसूल 
करण्याबाबत सूचना ददलेल्या आहेत. 
(३) असे ननिेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून आलेले नाही. 
(४) प्रश्न उदभित नाही. 

----------------- 
अमरािती जजल््यातील शाळेत उच्चशे्रणी मु्याध्यापि ि 

पदिीधर शशक्षिाांची ररक्त पदे असल्याबाबत 

(२४) *  १८३७९   प्रा.जोगेन्र ििाड े:   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती जजल््यातील राजुरा, सुकाींडा, सुदी, मारसूळ, देिठाणा, पाींगराबींदी 
या शाळेतील उच्चशे्रणी मुख्याध्यापक ि पदिीधर मशक्षकाींची ररक्त पदे 
असल्यामुळे विद्यार्थयांच्या शैक्षणणक प्रगतीिर पररणाम होत असून याकड ेमशक्षण 
विभागाचे दलुमक्ष होत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने काय कायमिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१) ि (२) सुकाींडा, सुदी, मारसूळ, देिठाणा, पाींगराबींदी 
येथील शाळा अमरािती जजल््यात नसून  िामशम जजल््यात आहेत. िामशम 
जजल्हा पररषदेअींतगमत शाळाींमधील उच्चशे्रणी मुख्याध्यापकाची ररक्त पदे 
भरण्याबाबतचा प्रस्ताि, मागासिगम कक्ष अमरािती याींच्याकड े सादर करण्यात 
आलेला असून तपासणीअींती सदर  ररक्त पदे भरण्यात येत आहे. तथावप 
पदिीधर मशक्षकाींची पदे, पदोन्नतीने भरण्याच्या  प्रकक्रयेस  मा. उच्च 
न्यायालय,  नागपूर खींडपीठ याींनी स्थचगती ददलेली असून, सदर प्रकरण   
न्याय प्रविषठ आहे. 
    अमरािती जजल््यातील राजूरा येथील शाळा िगम १ ते ४ ची असून तेथे 
मुख्याध्यापक कायमरत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
रायगड जजल््यातील पाणी परुिठा योजनेबाबत 

(२५) *  १८७२८   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल्हयातील हररहरेश्िर (ता.श्रीिधमन), आींबेत (ता.महाड), तळा 
(ता.तळा), दापोली (ता.रोहा) येथील सन २००८ पासून भारत ननमामण योजनेंतगमत 
पाणी पुरिठा योजना सुरु करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेस ननधी वितरीत होऊनही पाणी पुरिठा योजना 
प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू योजना प्रलींबबत असल्यामुळे गािाींमध्ये पाणी ी्ंचाई 
ननमामण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आले काय, तद्नसुार 
योजना अपूणम ठेिणाऱया कमम्ीिर कारिाई करण्याबाबत तसेच 
गािातील पाणी ी्ंचाई दरू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशत: खरे आहे. भारत ननमामण योजनेअींतगमत 
सन २००७-०८ मध्ये रायगड जजल््यातील हररहरेश्िर (ता.श्रीिधमन), दापोली 
(ता.रोहा) ि तळा (ता.तळा) येथील नळ पाणी पुरिठा योजनाींची कामे सुरु 
करण्यात आली आहेत.  राषरीय पेयजल कायमक्रमाींतगमत सन २०१० मध्ये आींबेत 
(ता.म्हसळा) नळ पाणी पुरिठा योजनाींची कामे सुरु करण्यात आली आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हरेश्िर येथील योजनेतील आर.सी. बींधाऱयाचे सींकल्पचचत्र स्थाननक भूगभीय 
पररजस्थतीनसुार नव्याने काढले आहे. त्यामुळे योजनेच्या अींदाजपत्रकात िाढ 
होऊन शासन स्तरािरुन योजनेस सुधाररत प्रशासकीय मान्यता द्यािी लागली 
आहे.  तसेच स्थाननक अडचणी ि नव्याने ई-ननविदा प्रक्रीया यामुळे योजनेतील 
सिम कामे पुणम होण्यास विलींब झाला आहे. 
   आींबेत (ता.म्हसळा) येथील योजनेसाठी पाणी पुरिठा सममतीने नेमलेल्या 
ठेकेदाराने िारींिार सुचना देऊनही कामे पुणम केलेली नाहीत.  त्यामुळे सममतीने 
त्याचे कीं त्रा् रि करुन निीन ठेकेदाराची नेमणकु करण्याची प्रकक्रया सुरु केली 
आहे. 
   सन २००७ मध्ये भारत ननमामण कायमक्रमाअींतगमत तळा नळ पाणी पुरिठा 
योजनेची कामे सुरु करण्यात आली आहेत.  सदर योजनेतील उद्् ाि विींधन 
विदहरीना पुरेसे पाणी न लागल्याने त्यािरुन योजना कायामजन्ित करण्यात आली 
नाही.  योजनेची इतर सिम उपाींगे पुणम झालेली आहेत.  तळा नगरपींचायत 
झाल्याने योजना प्रलींबबत आहे. सद्य:जस्थतीत जनु्या नळ पाणी पुरिठा 
योजनेद्िारे पाणी पुरिठा सुरु आहे. 
   भारत ननमामण कायमक्रमाअींतगमत दापोली (ता.रोहा) येथील पाणी पुरिठा 
योजनेच्या उद्् ाि विदहरीत पाणी लागले नाही  ि पाणी पुरिठा ि स्िच्छता 
सममतीस उद्् ािासाठी जागा उपलब्ध झालेली नाही. सद्य:जस्थतीत अजस्तत्िात 
असलेल्या विींधन विहीरीिर पींप बसिनू पाईपद्िारे पाणी पुरिठा सुरु करण्यात 
आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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शशक्षि हक्ि िायद्यातील जाचि अटीबाबत 

(२६) *  १८९९५   श्री.्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मशक्षक हक्क कायद्यात काही जाचक अ्ी असल्याने दगुमम भागातील शाळा 
बींद पडण्याच्या मागामिर आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार दगुमम भागातील शाळा बींद पडू नयेत म्हणनू शासनाने 
कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् भित नाही. 

----------------- 
प्राथशमि ि माध्यशमि शाळाांना सांचमान्यता देण्याबाबत 

(२७) *  १६०४९   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपणिय हहरे, डॉ.(श्रीमती) 
नीलम गोऱहे :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील शासनमान्य खाजगी प्राथममक ि माध्यममक शाळाींच्या सन 
२०१४-१५ ि सन २०१५-१६ च्या सींचमान्यता झालेल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींचमान्यता पणूम होण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययेाजना केली आहे, 
(३) ददनाींक २८ ऑगस््, २०१५ च्या सींचमान्यता सींबींधीच्या शासन ननणमयाच्या 
विरोधातील याचचका मुींबई उच्च न्यायालयाने ननकाली काढल्याने ि या शासन 
ननणमयामध्ये शासनाने काही प्रमाणात सुधारणा केल्याने सींचमान्यतेची प्रकक्रया 
स्थचगत ठेिण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) प्राथममक ि उच्च प्राथममक शाळाींमध्ये तसेच स्थाननक स्िराज्य सींस्थाींच्या 
शाळाींमध्ये पी.्ी.आर.नसुार मशक्षकाींची पदे मींजूर करण्याबाबत शासनाने क्षबेत्रय 
अचधकाऱयाींना ननदेश ददले आहेत काय, 
(५) नसल्यास, प्राथममक ि उच्च प्राथममक शाळाींमध्ये पी.्ी.आर. नुसार पदे 
मींजूर न करण्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१), (२) ि (३) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे दाखल रर् 
याचचके मध्ये सींचमान्यतेिर “जैसे थे” पररजस्थती ठेिण्याचे आदेश 
दद.३१.१२.२०१४ रोजी ददले होते.  दद.१२.८.२०१५ च्या आदेशान्िये मा.उच्च 
न्यायालयाने सदर ननबधं उठविले असून सींचमान्यतेची कायमिाही अींनतम ्प्प्यात 
आहे. 
(४) शासन ननणमय दद.२८.८.२०१५ नूसार सिम शासन सहाजययत शाळाींमध्ये 
मशक्षकाींची पदे मींजूर करण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
श्री.िशलिा प्रसाहदि शशक्षण प्रसारि मांडळ, हद्स (ता.िुडाळ, जज.शसांधदुणगय) या 

सांस्थेने गैरमागायने शशक्षिाांची नेमणणि िेल्याबाबत 

(२८) *  १५१६२   श्री.िवपल पाटील :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.कमलका प्रसाददक मशक्षण प्रसारक मींडळ, ददग्रस (ता.कुडाळ, जज. मसींधुदगूम) 
या सींस्थेत गैरमागामने मशक्षकाींची नेमणकू करून शासनाच्या ननधीचा गैरव्यिहार 
केल्याबाबतची तक्रार सींजय िेतुरेकर, सहा.मशक्षक याींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याबाबतची िस्तजुस्थती काय आहे, 
(३) तसेच सेिाज्येषठता डािलणे, मशक्षकाींना त्रास देणे, बेकायदेशीर नेमणकुा ि 
बदल्या करणे याबाबतच्या तक्रारी सींदभामत झालेल्या चौकशीत काय आढळून 
आले ि त्यािर शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय हे खरे आहे. 
(२) सदर शाळेत ४ सहाययक मशक्षक ि १ मुख्याध्यापक अशी ५ पदे मींजूर 
असून सहाययक मशक्षकाकड े प्रभारी मुख्याध्यापकाचा कायमभार आहे. या ५ 
सहाययक मशक्षकाींचेच िेतन काढण्यात आल्याने शासकीय ननधीचा अपहार 
झालेला नाही. 
(३)  तक्रारीच्या अनषुींगाने मशक्षणाचधकारी (माध्यममक), जज.प. मसींधुदगूम याींनी 
सुनािणी आयोजजत करुन सेिाज्येषठता तपासून त्यानसुार अनतररक्त ठरणा-या 
कममचा-याींची नािे ननजश्चत करण्यात आलेली आहेत. 
 

----------------- 
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राज्यातील अनदुानास पात्र शाळाांच्या फेरमुल्याांिन िरण्याबाबत 

(२९) *  १६०६१   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी, श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड े:   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनदुानास पात्र म्हणनू शासन आदेश ननगमममत केलेल्या १३४३ 
शाळाींच्या फेरमुल्याींकनास माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये शासनाने स्थचगती ददली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त १३४३ शाळा ि िगम तुकडया अनदुानास पात्र म्हणनू 
घोवषत करण्याबाबत शासनस्तरािरून कोणती कायमिाही करण्यात आली िा येत 
आहे, 
(३) अनुदानास पात्र म्हणनू शासन आदेश ननगमममत केलेल्या शाळा ि िगम 
तुकडयाींना आचथमक तरतूद उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१) ददनाींक १७ माचम, २०१५ च्या शासन पत्रान्िये 
फेरमुल्याींकनास स्थचगती देण्यात आली आहे. 
(२) ि (३) विदहत ननकषानसुार अनदुानास पात्र घोवषत करण्यात आलेल्या शाळा 
ि िगम तकुडयाींना िेतन अनदुान उपलब्ध करुन देण्यासाठी सकारात्मक कायमिाही 
सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यात मराठी भाषा विद्यापीठ ि मराठी भाषा भिन स्थावपत िरण्याबाबत 

(३०) *  १६२८५   डॉ.अपणिय हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४३३४ ला हदनाांि 
२१ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:    सन्माननीय मराठी 
भाषा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करण्यासींदभामत अ्यास करून 
राज्य शासनास मशफारशी सादर करण्यासाठी सममती गठीत करण्याची उच्च ि 
तींत्र मशक्षण विभागाकड ेसुरु असलेली कायमिाही पुणम झाली आहे काय, 
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(२) असल्यास, प्रस्ततु सममतीचे गठण करण्यात आले आहे काय, सममतीचे 
सिमसाधारण स्िरुप काय आहे ि सदरहु सममतीने आपले कामकाज पुणम करून 
मशफारशीसह शासनास अहिाल सादर केला आहे काय, 
(३) असल्यास, अहिालातील मशफारशीींचे स्िरुप काय आहे ि त्यानुषींगाने पढेु 
कोणता ननणमय घेण्यात आला िा येत आहे, 
(४) असल्यास, ननणमय केव्हापयतं होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) सममती गठीत करण्याची कायमिाही चालू आहे. 
(२), (३) ि (४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
महाड (जज.रायगड) येथील बांद असलेली शमशलटरी स्िण ल सुरु िरण्याबाबत 

(३१) *  १६९८३   अॅड.तनरांजन डािखरे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाड (जज.रायगड) येथे रायगड मममल्री स्कूल ही सींस्था सन १९८९ मध्ये 
स्थापन करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींस्थेने कममचाऱयाींच्या भविषय ननिामह ननधीत गैरव्यिहार 
झाला असल्याचे ननदशमनास आल्यािर तेथील कममचाऱयाींनी त्याबाबत शासनाकड े
तक्रारी केल्यामुळे सींस्था चालकाींनी सन २०१३ मध्ये सींबींचधत सिम कममचाऱयाींना 
कोणतीही नो्ीस न देता सदर मममल्री शाळा बींद केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरची शाळा अचानक बींद केल्यामुळे तेथील कायमरत असलेल्या 
कममचाऱयाींिर उपासमारीची िेळ आल्यामुळे सदर मममल्री स्कूल पुन्हा सुरु 
करण्याबाबत महाराषर रायगड कामगार कममचारी सींघ्नेचे पदाचधकारी याींनी 
तसेच लोकप्रनतननधीींनी मा.शालेय मशक्षण मींत्री याींचेकड ेननिेदन सादर केले असून 
त्याप्रकरणी कोणतीही कायमिाही करण्यात आली नसल्याचे ददनाींक १४ जानेिारी, 
२०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ननिेदनाच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायमिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२)  होय, हे खरे आहे. 
(३) ि (४) सदर सींस्थेमध्ये झालेल्या अननयममततेच्या अनुषींगाने कायमिाही 
करण्याची बाब धमामदाय आयुक्त, मुींबई याींचेकड े ननणमयासाठी प्रलींबबत आहे.  
म्हणनू सदर प्रकरणी शासन स्तरािर ननणमय घेता येत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
समुरपणर (जज.िधाय) तालुक्यातील िेरोसीन ि स्िस्त धान्य  

वितरणात पुरिठा तनरीक्षिाने िेलेला गैरव्यिहार  

(३२) *  १८१५४   प्रा.जोगेन्र ििाड े:   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) समुद्रपूर (जज.िधाम) तालुक्यातील केरोसीन ि स्िस्त धान्य वितरणात पुरिठा 
ननरीक्षकाने गैरव्यिहार केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५  मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींचधत अचधका-याींकडून दकुाने काढून ्ाकण्याच्या धमक्या 
तसेच केरोसीन ि स्िस्त धान्य दकुानदाराींकडून अनचधकृत चौकशी िसुली करुन 
गैरव्यिहार ि मनमानी कारभार करणाऱया सींबींचधत अचधका-याींविरुध्द कारिाई 
करण्याबाबत मा.मुख्यमींत्री, मा.अन्न, नागरी पुरिठा ि ग्राहक सींरक्षण मींत्री, 
प्रधान सचचि, अन्न ि नागरी पुरिठा विभाग ि विभागीय आयकु्त, नागपूर 
याींच्याकड ेददनाींक २४ फेब्रुिारी, २०१६ रोजी िा त्या सुमारास ननिेदन ददले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नसुार गैरव्यिहार करणाऱया ननरीक्षकािर कारिाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) ि (२) तहसील कायामलय, समुद्रपूर, जज.िधाम येथील 
पुरिठा ननररक्षकाींविरुध्द मा.लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २१ फेब्रिुारी, २०१५ रोजी 
शासनाकड ेतक्रार केली आहे. 
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(३) मा.लोकप्रनतननधीींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषींगाने ि प्राप्त तक्रारीचे 
अनषुींगाने जजल्हा पुरिठा अचधकारी, िधाम याींनी सींबींचधत पुरिठा ननररक्षकास 
कारणे दाखिा नो्ीस ददली असून त्याबाबतचा खलुासा सींबींचधत पुरिठा 
ननररक्षकाने जजल्हाचधकारी, िधाम याींचेकड ेकेला आहे. 
    सींबींचधत पुरिठा ननररक्षकाची सेिा जजल्हा पुरिठा कायामलय, िधाम येथे िळती 
करण्यात आली आहे. 
     सदर प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी जजल्हाचधकारी, िधाम याींनी उपविभागीय 
अचधकारी, दहींगणघा् याींची चौकशी अचधकारी म्हणनू ननयुक्ती केलेली आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील शशक्षिाांचे सिय प्रश्न (समस्या) तीन िषायत  

मागी लािण्याचा घेतलेला तनणयय 

(३३) *  १९००८   श्री.्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मशक्षकाींचे सिम प्रश्न (समस्या) तीन िषामत मागी लािण्याचा 
ननणमय शासनाने माहे फेब्रुिारी, २०१६ च्या पदहल्या सप्ताहात घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार शासनाने आतापयतं कोणती कायमिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१)  हे खरे नाही. तथावप, मशक्षकाींचे विविध स्िरुपाचे 
प्रश्नािर िेळोिेळी सींघ्ना बरोबर बठैका घेऊन उचचत कायमिाही करण्यात येते. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् भित नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूिम सिम प्रककया महाराषर विधानमींडळ सचचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


