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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि २२ माचच, २०१६ / चैत्र २, १९३८ ( शिे ) 
  

  
 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - १०९ 
------------------------------------- 

 

पुणे शहरात शालेय पोषण आहारासाठी िें द्रीय स्ियांपािगहृ प्रणालीबाबत 

(१) *  १५५६९   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शालेय पोषण आहारासाठी कें द्रीय स्वयींपाकगहृ प्रणाली नेमण्याबाबत पुणे 
शहरात एक्सपे्रशन ऑफ इीं्रेस्् मागववण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत कोणताही ननणणय घेण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, एक्सपे्रशन ऑफ इीं्रेस्् रद्द करुन या योजनेची जबाबदारी 
शासनाच्या महाराषर राज्य सहकारी माकेट्ींग फेडरेशन या शासकीय सींस्थेला 
देण्यात येणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

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

 

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

(३) पयाचिरण मांत्री 
(४) पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री 
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श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) शालेय पोषण आहार योजनेतींगणत नागरी भागात 
कें द्रीय स्वयींपाकगहृ प्रणालीद्वारे ववद्यार्थयाांना आहाराचा पुरवठा करण्याचा ननणणय 
शासनाने टदनाींक १८.६.२००९ रोजी घेतलेला आहे. यानुसार मुींबई 
महापाललकेव्यनतररक्त इतर नागरी भागाींमध्ये कें द्रीय स्वयींपाकगहृ प्रणालीद्वारे 
आहाराचा पुरवठा करण्यासाठी सींस्थाींची ननवड करण्यात आलेली आहे. तथावप, 
याबाबत न्यायालयीन बाबी उद्् ावल्यामुेे कें द्रीय स्वयींपाकगहृ प्रणाली अद्याप 
सुरु करता आलेली नाही. मा.सवोच्च न्यायालयाने एवप्रल, २०१५ मध्ये राज्य 
शासनाच्या बाजुने ननणणय टदलेला आहे. यामुेे कें द्रीय स्वयींपाकगहृ प्रणाली सुरु 
करण्याबाबत पढुील कायणवाही सुरु करण्यात आलेली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
रात्र शाळाांना पूणचिेळ शाळेचा दजाच देण्याबाबत 

 (२) *  १५१९३   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाथ मोते :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७३०३ ला हदनाांि ३१ जलैु, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील रात्रकालीन शाेाींना व कननषठ महाववद्यालयाींना पूणणवेे शाेेचा 
दजाण देण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी मा.कें द्रीय मींत्री पररवहन राजमागण एवीं जलवाहतुक, 
भारत सरकार याींनी टदनाींक २२ डडसेंबर, २०१४ रोजी मा.शालेय लशक्षण मींत्रयाींना 
पत्र पाठवनू ववनींती केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच या प्रकरणी नागपूर ववभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी टदनाींक १३ डडसेंबर, 
२०१४ रोजी शासनास पत्र पाठवून त्वरीत ननणणय घेण्याची ववनींती केली होती, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींबींधी टदनाींक १५ माचण, २००७ मध्ये गठीत सलमतीच्या 
अहवालामध्ये रात्रशाेाींना पणूणवेेचा दजाण देण्याबाबत लशफारस करण्यात आली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासनाने राज्यातील फक्त कोल्हापूर येथील आ ण्, कॉमसण नाई् 
महाववद्यालयाला पूणणवेे दजाण टदला असून उवणररत शाेाींबाबत मा.शालेय लशक्षण 
मींत्रयाींनी बैठक घेण्याचे आश्वासन देऊनही ननणणय घेतला नाही, हे खरे आहे काय, 
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(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, सदरहू कायणवाही केव्हापयांत पूणण होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१), (२) व (३) हे खरे आहे. 
      रात्रशाेाींच्या समस्याींचा अ्यास करण्यासाठी तसेच उपाययोजना 
सुचववण्यासाठी टदनाींक ०६ जनू, २००७ च्या शासन ननणणयान्वये नेमण्यात 
आलेल्या सींशोधन उपसलमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झालेला आहे. 
रात्रशाेाींच्या समस्याींबाबत सींशोधन उपसलमतीच्या अहवालानुसार ववचार ववमशण 
करण्यासाठी ववववध लोकप्रनतननधीींच्या समवेत बैठका घेण्यात आल्या असून 
पुढील कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) सदर बाब धोरणात्मक स्वरुपाची असल्याने ननश्श्चत कालावधी नमूद 
करणे कठीण आहे. तथावप याबाबत तातडीने उचचत ननणणय घेण्याबाबत कायणवाही 
सुरु आहे. 

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

राज्यातील खाजगी माध्यशमि शाळाांमधील शशक्षिेतर  
िमचचाऱयाांच्या आिृतीबांधाबाबत 

(३) *  १४९६२   डॉ.सुधीर ताांबे, डॉ.अपूिच हहरे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह 
पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.सततश चव्हाण :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात टदनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१३ च्या शासन ननणणयानुसार करण्यात 
आलेल्या ऑनलाईन सींचमान्यतेप्रमाणे राज्यातील सवणच शाेा-ववद्यालयात 
लशक्षकेतर कमणचारी मोठ्या सींख्येने अनतररक्त ठरत असल्याने सदर शासन 
ननणणयाचा फेरववचार करण्यासींबींधी सुरु असलेली कायणवाही पूणण झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, लशक्षकेतर कमणचारी अनतररक्त ठरववणारा हा आकृनतबींध त्वरीत 
रद्द करावा, या मागणीसाठी राज्यात ववववध सींघ्नेच्यावतीने आींदोलन करण्यात 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त आकृनतबींधाबाबत सुधारणा करण्यासाठी आयुक्त (लशक्षण) 
याींचे अध्यक्षतेखाली सलमती गठीत करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू सलमतीची बैठक होवनू सलमतीने आपला अहवाल 
शासनाला सादर केला आहे काय, 
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(५) असल्यास, या अहवालातील लशफारशीींचे सवणसाधारण स्वरुप काय आहे व 
सदरहू लशफारशी स्वीकारुन प्रस्ततु सुधाररत आकृनतबींध रद्द करणेबाबत कोणती 
कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१), (२), (३), (४) व (५) टदनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१३ च्या 
शासन ननणणयानूसार लागू करण्यात आलेल्या सुधाररत आकृनतबींधाबाबत फेरववचार 
करण्याकरीता आयुक्त (लशक्षण) याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमती गठीत करण्यात 
आली होती. सदर सलमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला असून त्यानषुींगाने 
पुढील कायणवाही करण्यात येत आहे. 
 

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

राज्यात धान खरेदीसाठी शासनाने वििें द्रीत धान्य योजना राबविण्याबाबत 
(४) *  १४७०४   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.आनांद ठािूर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.राजेंद्र 
जैन, श्री.प्रिाश गजशभये, श्रीमती विद्या चव्हाण, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   
सन्माननीय अन् न, नागरी परुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात धान खरेदीसाठी ववकें द्रीत खरेदी योजना सन २०१६-१७ च्या रब्बी व 
खरीप हींगामापासून राज्यात राबववण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाबरोबर सामींजस्य करार, श्जल््यातील अचधकारी व 
कमणचारी याींना प्रलशक्षण आदी बाबीींची पतुणता झाल्यानींतरच ही योजना सुरु 
करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) खरे आहे. 
(३) कें द्र शासनाबरोबर सामींजस्य करार करण्यासींबींधीची कायणवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

----------------- 
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ठाणे जजल्हा पररषदेच्या प्राथशमि शशक्षण विभागातील गैरप्रिाराबाबत 
  

(५) *  १६०४३   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि १२६२४ ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाचत:  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे श्जल्हा पररषदेच्या प्राथलमक ववभागातील कमणचाऱयाींनी 
लशक्षणाचधकाऱयाींच्या बनाव् स्या करुन लशक्षण उपसींचालक, मुींबई ववभाग, 
मुींबई याींचेकड ेअनेक प्रस्ताव दाखल केल्याचे प्रकरण खरे असल्याचे शासनाने 
सभागहृात मान्य केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाींची चौकशी करण्यासाठी चौकशी अचधकारी म्हणनू 
सींचालक, महाराषर राज्य, तींत्र लशक्षण मींडे याींची टदनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१५ 
रोजी ननयुक्ती करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशी अचधकारी याींनी चौकशी अहवाल शासनास सादर केला 
आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीमध्ये सदर प्रकरणाींबाबत काय ननषकषण नोंदववण्यात आले 
आहेत, 
(५) अद्यापही अहवाल प्राप्त झाला नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत, 
(६) सदर कायाणलयातील अशा प्रकारचे अनेक गैरप्रकार होत असून या 
कायाणलयाची व कामकाजाची ववशषे पथकामाफण त चौकशी करण्याचा ननणणय शासन 
घेणार आहे काय ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) या प्रकरणी चौकशी अचधकारी याींनी एकूण ८ ननषकषण नोंदववलेले आहे. 
त्यामध्ये ४ सींस्थाींचे शाेा स्थलाींतर, अींनतम मान्यता, दजाणवाढ इत्यादी बाबतचे 
प्रस्ताव बनाव् असल्याचे व त्याकरीता सींबींचधत कायाणलयातील कोणत्यातरी 
अचधकारी/कमणचारी याींचा सहभाग असल्याची शक्यता दशणववण्यात आलेली आहे. 
सींबींचधत कायाणलयात प्रशासकीय कामकाज कायणपध्दतीनुसार होत नाही, अचधकारी 
कमणचाऱयाींमध्ये समन्वयाचा अभाव असणे, कायाणलयीन प्रमुख व ननयींत्रक म्हणनू 
सींबींचधत लशक्षणाचधकारी त्याींच्या कामाींच्या व जबाबदाऱयाींच्या प्रती गींभीर नसणे 
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इत्यादी बाबीींचा गैरफायदा घेऊन सदर अननयलमतता घडल्याचे ननषकषण प्राथलमक 
चौकशीत नोंदववण्यात आलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्राप्त चौकशी अहवालानुसार पढुील आवश्यक कायणवाही करण्याचे आदेश   
टद. २९.०२.२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये आयुक्त लशक्षण याींना देण्यात आले आहे. 
 

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

सोलापूर जजल््यातील माध्यशमि शाळाांच्या िेतनेतर अनदुानाबाबत 

(६) *  १५१६८   श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.विक्रम िाळे, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर श्जल्हयातील माध्यलमक शाेा सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ या 
वषाणतील वेतनेतर अनदुानापासून सींबींचधत अचधका-याच्या हलगजीपणामुेे वींचचत 
राटहल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या शाेाींना तात्काे वेतनेतर अनदुान देणेसाठी शासन काय 
उपाययोजना करणार आहे, 
(३) असल्यास, या शाेाींच्या आचथणक नुकसानीस जबाबदार असणा-या सींबचधत 
अचधकाऱ यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) सोलापूर श्जल््यातील सन २०१३-२०१४ या आचथणक वषाणत १७१ व सन 
२०१४-२०१५ या आचथणक वषाणत ४४२ पात्र शाेाींना वेतनेत्तर अनदुान उपलब्ध 
करुन देण्यात आले आहे. उवणरीत शाेा ्या “बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या 
लशक्षणाचा अचधकार अचधननयम, २००९” मधील ननकषाींची पतूणता करीत नसल्याने 
त्याींना अनदुान उपलब्ध करुन देण्यात आलेले नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नाशशि  
िॅम्पसचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

(७) *  १४९४७   श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठाच्या नालशक कॅम्पस मान्यतेच्या ववलींबामुेे 
या कॅम्पससाठी हस्ताींतररत केलेली ६३ एकर जागा अनतक्रमण झाल्याचे 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, टदनाींक २४ जनू २०१३ रोजी शासनाने तत्वतः मींजुरी देवनूही 
सदर कॅम्पसबाबत शासनाने अचधसूचना न काढल्याने या कॅम्पसचे काम सुरु 
झालले नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
     श्जल्हा प्रशासनाने मौजे लशवनई ता.टदींडोरी, श्ज. नालशक येथे एकूण ६३ 
एकर जागा वा्प केली आहे. त्यापकैी एकूण ४३.२५ एकर क्षेत्र प्रत्यक्ष ताब्यात 
लमेाले असून २०.२७ एकर जागेत पूवीपासूनच स्थाननक शेतक-याींचे अनतक्रमण 
आहे. 
(२)  तत्वत: मींजूरी झाली असली तरी अींनतम मींजूरी झालेली नाही.  
(३)  उच्च व तींत्र लशक्षण ववभागाच्या शासन ननणणय टदनाींक २८.०४.२०१५ नुसार 
राज्यातील अकृषी ववद्यापीठाींतगणत होणा-या उपकें द्राच्या ननलमणतीसाठी समान 
धोरण ननश्श्चत करण्याकररता माजी प्र.कुलगुरु डॉ.योगानींद काेे, राषरसींत 
तुकडोजी महाराज ववद्यापीठ याींच्या अध्यक्षतेखाली ननयुक्त केलेल्या सलमतीने 
नुकताच आपला अहवाल शासनास सादर केला असून अहवालातील लशफारशीींच्या 
अनषुींगाने शासन मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर त्यानुसार पढुील योग्य ती कायणवाही 
करण्यात येईल. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज् य अन् न सुरक्षा आयोग राज् यात स् थापन िरण् याबाबत 

(८) *  १६१९५   श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.रामराि िडिुते, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  
भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय 
अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील गरीबाींना सवलतीच्या दराने जीवनावश्यक वस्त ू लमेाव्यात 
यासाठी २ वषाणपूवी कें द्र शासनाने केलेल्या अन्न सुरक्षा कायद्यातील तरतदूीनुसार 
राज्य अन्न सुरक्षा आयोग स्थापन करणे राज् य शासनाला बींधनकारक केले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राष रीय अन् न सुरक्षा कायद्यानुसार राज् य अन् न सुरक्षा आयोग 
राज् यात स् थापन करण् यात आलेला नसल् यामुेे टदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
वा त्या सुमारास एका जनटहत याचचकेच् या सुनावणीच् यावेेी मा.उच् च 
न् यायालयाने नाराजी व् यक् त करुन सदर आयोग स् थापन करावा असा आदेश 
राज् य शासनास टदलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त आदेशानुसार अन्न सुरक्षा आयोग स्थापन करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) असल्यास, या आयोगाची रचना, अचधकार व कामे कशाप्रकारे रहाणार 
आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व अन्न सुरक्षा आयोग स्थापन 
करण्यास ककती कालावधी लागणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) “राज्य अन्न आयोग” स्थापन करण्याकररता पदननलमणती करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) राषरीय अन्नसुरक्षा अचधननयम, २०१३ मधील कलम १६ मध्ये ववटहत 
केल्यानुसार आयोगाची रचना अचधकार व कायण असतील.  
(५) वर नमूद केल्यानसुार “राज्य अन्न आयोग” स्थापन करण्याची कायणवाही सुरु 
आहे. 

----------------- 
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पुण्यातील खडिी िॅन्टोन्मेंटमध्ये जास्त दराने पेरोलची विक्री होत असल् याबाबत 

(९) *  १५८४४   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.रामराि िडिुते, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यातील खडकी कॅन््ोन्में् बोडाणच्या हददीत एलबी्ी लागू नसताना पुणे 
शहरापेक्षा जास्त दराने पेरोलची ववक्री होत असल् याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढेून आले व तद्नुसार खडकी शहरात जास्त 
दराने पेरोल ववक्री करणाऱया पेरोल पींपधारकाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१), (२), (३) व (४) खडकी कॅन््ोन्में् बोडण ही एक स्वायत्त 
स्थाननक स्वराज्य सींस्था असून ती कें द्र शासनाच्या सींरक्षण मींत्रालयाींतगणत कायण 
करते. 
     भारत पेरोललयम कॉपोरेशन लललम्ेड खडकी कॅन््ोन्में् बोडण हद्दीत पेरोल 
वर लोकल बॉडी ्ॅक्स जमा करत आहे. तथावप, खडकी कॅन््ोन्में् बोडाणच्या 
हद्दीत एलबी्ी लागू नसल्याने पेरोलवर एलबी्ी जमा करण्याबाबतची कायणवाही 
तात्काे थाींबववण्याबाबत मुख्य कायणकारी अचधकारी, खडकी कॅन््ोन्में् बोडण याींनी 
भारत पेरोललयम कॉपोरेशन लललम्ेड या तेल कीं पनीला टदनाींक ५ माचण, २०१६ 
च्या पत्रान्वये केववले आहे. त्यानुसार भारत पेरोललयम कॉपोरेशन लललम्ेड या 
तेल कीं पनीने एलबी्ी वसूल करण्याची कायणवाही टदनाींक १० माचण, २०१६ पासून 
थाींबववली आहे. या बाबतची वस्तुश्स्थती पढुील कायणवाहीसाठी कें द्र शासनाच्या 
ननदशणनास आणण्यात आली आहे. 
 

----------------- 
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राज्यातील अल्पसांख्याि शकै्षणणि सांस्थाांमध्ये बबगर अल्पसांख्याि शकै्षणणि 
सांस्थाांमधील अततररक्त िमचचारी समािेशन लागू िरण्याबाबत 

(१०) *  १६१२२   श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अल्पसींख्याक शैक्षणणक सींस्थाींमध्ये बबगर अल्पसींख्याक शकै्षणणक 
सींस्थाींमधील अनतररक्त कमणचारी समावेशन लागू होणार नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माध्यलमक ववभागाने अशाप्रकारचे आदेश जारी केले असून, उक्त 
ननयम उच्च लशक्षण ववभागाने केलेले नसल्याने, उच्च लशक्षण ववभाग 
अल्पसींख्याक शकै्षणणक सींस्थाींमध्ये बबगर अल्पसींख्याक शैक्षणणक सींस्थाींमधील 
अनतररक्त कमणचारी समावेशन करणेस अननवायण करीत आहे व तसे न केल्यास 
वेतन थकीत करणे, ना हरकत प्रमाणपत्र नाकारणे इत्यादी कारवाई करण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अल्पसींख्याक शैक्षणणक सींस्थाींच्या अचधकाराींचे उल्लींघन होऊ नये 
यासाठी शालेय लशक्षण ववभागाप्रमाणे उच्च लशक्षण ववभागाकडून पररपत्रक 
काढण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) शासनाने टदनाींक २७ मे, १९९७ अन्वये ननगणलमत केलेला शासन 
ननणणय व लशक्षण सींचालक (उच्च लशक्षण), महाराषर राज्य, पुणे याींनी टदनाींक 
१७.०७.१९९७ अन्वये ननगणलमत केलेल्या पररपत्रकातील तरतुदीनुसार कायम 
कमणचाऱयाींना सेवेत सींरक्षण देऊन अन्यत्र ररक्त पदावर सामावनू घेणे आवश्यक 
आहे. त्यामुेे अल्पसींख्याक दजाण मींजूर केलेल्या अनदुाननत महाववद्यालयाींसह 
अनदुाननत महाववद्यालयाींनी कायम पदावरील अनतररक्त ठरलेल्या कमणचाऱयाींस 
ररक्त पदावर सामावनू घेणे आवश्यक आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील शशक्षिाांचे भविष्ट्य तनिाचह तनधीचे खाते उघडण्याबाबत 
  

(११) *  १५९२९   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सततश चव्हाण :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १२६४८ ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्राथलमक/माध्यलमक व उच्च माध्यलमक शाेेत टदनाींक १ 
नोव्हेंबर, २००५ नींतर सेवेत आलेल्या लशक्षक कमणचाऱयाींना अींशदायी पेन्शन 
योजना लागू आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशा सवण लशक्षक कमणचाऱयाींची खाते उघडण्यात येवनू त्याींच्या 
खात्यावर त्याींची देय होणारी रक्कम जमा करण्याबाबतची कायणवाही पूणण 
करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, अींशदायी पेन्शन योजनेत येणाऱया अशा लशक्षक कमणचाऱयाींची 
खाते न उघडणे व त्याींची रक्कम जमा न होणे याबाबतची सववस्तर कारणे काय 
आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२)  कायणवाही सुरु आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
अनधधिृतररत्या चालविण्यात येणाऱया खाजगी िोधचांग  

क्लासेसिर तनयांत्रण ठेिण्याबाबत 

(१२) *  १४६०९   डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४०२९ ला हदनाांि ७ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात खाजगी कोचचींग क्लासेसच्या माध्यमातनू कोणताही परवाना न घेता, 
ववद्यार्थयाांकडून हजारो रुपयाींचे शुल्क घेऊन अप्रलशक्षक्षत लशक्षकाींद्वारे 
चालववण्याींत येणाऱया अनचधकृत क्लासेसवर शालेय लशक्षण ववभागाकडून ननयींत्रण 
ठेवण्याचे अनषुींगाने ववधी व न्याय ववभागाचे अलभप्रायासाठी प्रस्ताव सादर 
करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अनचधकृतररत्या चालववण्याींत येणाऱया खाजगी कोचचींग क्लासेसवर 
ननयींत्रण ठेवण्याच्या दृष्ीने ववधी व न्याय ववभागाचे अलभप्राय शासनास प्राप्त 
झाले आहेत काय, 
(३) असल्यास, उक्त अलभप्रायाचे सवणसाधारण स्वरुप काय आहे व त्यानषुींगाने 
खाजगी कोचचींग क्लासेसकररता ननयमावली ववहीत करण्यात आली आहे काय, 
सदरहु ननयमावलीचे स्वरुप काय आहे व त्याची अींमलबजावणी केव्हापासून 
करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) होय, 
(३) ववधी व न्याय ववभागाने कोचचींग क्लासेसवरील ननबांधाबाबतचे सन २००० 
मधील व्यपगत झालेल्या ववधेयकातील तरतूदी व मा.उच्च न्यायालयाने 
नेमलेल्या श्री.अशोक प्रधान सलमतीच्या लशफारशी ववचारात घेऊन नवीन 
ववधेयकाचे प्रारुप तयार करता येऊ शकेल असे अलभप्राय टदले आहेत. 
त्याअनुषींगाने ववधेयक तयार करण्याची बाब ववचाराचधन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

लातूर महाराष्ट्र षद्योधगि वििास महामांडळ पररसरातील  
किसान िेअर गोडाऊनमध्ये साठिनू ठेिलेली तूरडाळ  

गोडाऊन मालिाने परस्पर वििल्याबाबत 

(१३) *  १६०७१   श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर येथील महाराषर औद्योचगक ववकास महामींडे पररसरातील ककसान 
वेअर हाऊसच्या गोडावनूमध्ये साठवून ठेवलेली २ को्ी १० लाख रुपयाींची 
तूरडाे गोडावनू मालकाने परस्पर ववकल्याची घ्ना माहे जानेवारी, २०१६ च्या 
पटहल्या सप्ताहात ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, दगुाण ॲण्ड रवेेश्वर डाल लमलचे व्यवस्थापक श्री.अनतश जाधव याींनी 
लातूर महाराषर औद्योचगक ववकास महामींडेातील पोलीस स््ेशनमध्ये तक्रार 
देवनूही त्याची दखल घेण्यात आलेली नसल्यामुेे श्री.जाधव याींनी राज्याचे 
पोलीस महासींचालक याींच्याकड े माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननवेदन सादर करून याप्रकरणी चौकशी करुन सींबींचधत दोषीववरोधात कारवाइण 
करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढेून आले व तद्नसुार सदर गोडाऊन 
मालकाने परस्पर डाे ववकल्या प्रकरणी सदर गोडाऊन मालकावर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) अींशत: खरे आहे, 
    ककसान वेअर हाऊस, एम.आय.डी.सी. लातूर येथील खाजगी गोदामात सन 
२०१२ मध्ये श्री. अनतश सुचिव जाधव याींनी रुपये २,१०,७६,५००/- इतक्या 
रकमेची तूरडाे ठेवली होती. सदरहू तूरडाेीचा अपहार करुन फसवणकू 
केल्याप्रकरणी गोदाम मालकाववरुद्ध पोलीस स््ेशन, एम.आय.डी.सी., लातूर येथे 
श्री.जाधव याींनी तक्रार अजण दाखल केला आहे. 
(२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
    श्री.अनतश जाधव याींनी टदनाींक ०५.०१.२०१६ रोजी राज्याचे पोलीस 
महासींचालक याींच्याकड ेननवेदन सादर केले होते. 
    सदरचे ननवेदन पोलीस महासींचालक याींनी पोलीस अधीक्षक, लातुर 
याींच्याकड ेचौकशीसाठी पाठववले असता ते टदवाणी स्वरुपाचे असल्याने पोलीस 
ननरीक्षक, एमआयडीसी, लातरू याींनी ननकाली काढले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील अततररक्त शशक्षि/शशक्षिेतराांच्या िेतन ऑनलाईन िरण्याबाबत 

(१४) *  १५१५९   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खाजगी अनुदाननत प्राथलमक, माध्यलमक व उच्च माध्यलमक 
तसेच श्जल्हा पररषद व महानगरपाललका आणण नगरपाललका शाेाींमधील 
अनतररक्त लशक्षक/लशक्षकेतर कमणचाऱयाींचे वेतन वेेेवर होत नसल्यामुेे लशक्षक 
भारती सींघ्नेने आयुक्ताींना ललटहलेल्या टदनाींक १० एवप्रल, २०१५ रोजीच्या पत्रात 
ऑनलाईन वेतनाची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पत्राच्या उत्तरात लशक्षक सहसींचालकाींनी सदर लशक्षकाींना 
माहे जून, २०१५ पयांतचे वेतन लमेणार असल्याचे नमूद केले असल्यामुेे 
त्यानींतर वेतन खींडडत होणार ककीं वा कसे याबाबतची वस्तशु्स्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाचे धोरण व उपाययोजना काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) व (३) टदनाींक १४ जानेवारी, २०१६ च्या पररपत्रकान्वये अनतररक्त ठरलेल्या 
लशक्षक / लशक्षकेतर कमणचाऱयाींना जुन्या प्रचलीत पध्दतीनुसार (ऑफलाईन) वेतन 
देण्याची मुदत माचण, २०१६ पयांत वाढववण्यात आलेली आहे. 

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

िल् याण डबिबबिली शहरातील प्रदषुणाचा प्रश् न  
सोडविण् यासाठी िायचक्रम राबविण् याबाबत 

(१५) *  १५४२३   श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल् याण-डोंबबवली शहरातील प्रदषुण चचींतेची बाब बनली असून अनेक वषे 
प्रदषुण आ्ोक् यात आणण् यात येथील प्रदषुण ननयींत्रण मींडेाचे ववभागीय 
कायाणलय पुणणपणे अपयशी ठरले असल् याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम् यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त टठकाणातील प्रदषुणाचा प्रश् न सोडववण् यासाठी ठोस कायणक्रम 
राबववण् याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) कल्याण-डोंबबवली शहरातील प्रदषूण चचींतेची बाब बनली 
हे खरे आहे. 
(२) माहे जानेवारी, २०१६ च्या कालावधीत म.प्र.नन.मींडेाद्वारे केलेल्या 
पाहणीमध्ये कल्याण-डोंबबवलीतील औद्योचगक वसाहतीत हवा व जल प्रदषूण 
करणाऱया ५ कारखान्याींना उत्पादन बींद करण्याची नो्ीस पाररत करण्यात 
आलेली असून ४ कारखान्याींना कारणे दाखवा नो्ीस पाररत करण्यात आलेली 
आहे. 
     तसेच म.प्र.नन.मींडेाद्वारे कल्याण-डोंबबवलीतील औद्योचगक वसाहतीतील 
कारखान्याींचे वेेोवेेी सवेक्षण करण्यात येते व सींमतीपत्रातील पयाणवरण ववषयक 
अ्ी व शतीचे उल्लींघन करणाऱया कारखान्याींवर योग्य ती कायणवाही केली जाते. 
कल्याण-डोंबबवली शहर पररसरातील अखींडीत हवा सींननयींत्रीत यींत्रणा उभारलेली 
असून त्याद्वारे हवेच्या गुणवत्तेचे मापन केले जाते. सी.एच.एम.या 
महाववद्यालयाकडून आठवड्यातून दोन वेेेस हवेतील प्रदषूणाचे घ्क मोजले 
जातात. 
     त्याचप्रमाणे अल्प आणण दीघणकालीन प्रदषूण ननयींत्रणासाठी कृती आराखडा 
तयार करून त्याची अींमलबजावणी चालू आहे. तसेच मा.उच्च न्यायालय व 
मा.हररत लवादाच्या ननदेशानसुार स्थापन केलेल्या सलमत्याींद्वारे अींमलबजावणीचा 
आढावा घेण्यात येतो. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील यिुिाांच्या िल्याणाबाबतचे यिुा  
धोरणाच्या प्रभािी अांमलबजािणीबाबत 

(१६) *  १४९९०   अॅड.तनरांजन डािखरे :   सन्माननीय यिुि िल्याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील यवुकाींच्या कल्याणाबाबतचे युवा धोरण शासनाने माहे जनू, २०१२ 
मध्ये जाहीर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ४ वषाणचा कालावधी होऊनही प्रस्ततु युवा धोरणाची प्रभावी 
अींमलबजावणी न झाल्यामुेे, युवा धोरणाची अींमलबजावणी करण्याबाबत 
कायणवाही करावी, अशा आशयाचे ननवेदन-पत्र स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
टदनाींक १६ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास मा.युवक कल्याण मींत्री, 
महाराषर राज्य याींना टदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर ननवेदनाचे अनुषींगाने मा.यवुक कल्याण मींत्री, याींनी टदनाींक 
१८ डडसेंबर, २०१५ रोजी सींबींचधत लोकप्रनतननधी समवेत बठैक आयोश्जत करुन 
युवा धोरणाच्या प्रभावी अींमलबजावणीबाबत सींबींचधत अचधका-याींना आदेश देऊनही 
त्याबाबत कोणतीही कायणवाही झालेली नसल्याचे टदनाींक १२ जानेवारी, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 (४) असल्यास, युवा धोरणाच्या अींमलबजावणीबाबत कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे व त्याबाबतची सद्यश्स्थती काय आहे? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) मध्यावधी यवुा धोरण आढावा सलमतीचे गठण करण्याबाबत शासन 
ननणणय टदनाींक ०५ माचण, २०१६ ननगणलमत करण्यात आला आहे. 

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

चेंबूर ि माहूल (मुांबई) येथील रासायतनि िां पन्याांमधनू  
उत्सजजचत होणा-या घाति िायूच्या प्रादभुाचिाबाबत 

(१७) *  १४६८१   श्री.विजय उफच  भाई धगरिर, आकिच .अनांत गाडगीळ, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.जनादचन चाांदरूिर : सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील चेंबूर, माहूल येथील सी लॉडण कीं ्ेनसण आणण एश्जस लॉश्जश्स््क्स 
तसेच इतर रासायननक कीं पनीच्या ्ाक्याींमध्ये रसायन साठववताींना घातक वाय ू
हवेत लमसेत असल्याची घ्ना माहे जानेवारी, २०१६ च्या पटहल्या आठवडयात 
ननदशणनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहुल गाव व आींबापाडा गाव या पररसरातील नागररकाींची दृष्ी 
कमी होणे, खोकला, श्वसनाला त्रास आदी आजाराींनी िासले असून के.ई.एम 
रुग्णालयातील चेस्् मेडडसीन ववभागाच्या प्रमुखाींनी उक्त टठकाणी सव्हे केला 
असता त्याींना ६४ ्क्के िामस्थ श्वसन व खोकला तसेच ९४ ्क्के नागररकाींचे 
डोेे चुरचुरणे व १०० ्क्के नागररक उि वासाने त्रस्त असल्याचे ननदशणनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर टठकाणी असलेल्या दोन्ही कीं पन्याींच्या ्ाक्याींमध्ये अलॅस्ीन, 
अननललन, ्ॉलीत मेथनॅॉल, बेणझींन आदी ववषारी रसायनाचा प्रादभुाणव होत 
असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, तदनुषींगाने उक्त कीं पन्याींवर कारवाई करुन या दोन्ही कीं पन्या 
इतरत्र हलववण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४), (५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही 

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

राज्यात दिुानात “वििलेला माल परत घेतला जाणार नाही” अशा  
तनयमबाहय पाटया लािणाऱया दिुानदाराांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(१८) *  १४७४९   श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अनेक ववववध दकुानात "ववकलेला माल परत घेतला जाणार नाही" 
अशा प्रकारच्या ननयमबाहय पा्या लावण्यात येवनू िाहकाींची लु् करण्यात येत 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, अशा ननयमबाहय पा्या लावणाऱया दकुानदाराींवर कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) अशा प्रकारची तक्रार शासनाकड,े िाहक आयोगाकड े 
अथवा श्जल्हा मींचाकड े प्राप्त झालेली आढेून येत नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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अिोला जजल्हा पररषद शाळाांमधील अततररक्त शशक्षिाांच्या बबांदनूामािली  
आणण पदोन्नतीच्या प्रकक्रयेस होत असलेला विलांब 

(१९) *  १६२२४   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला श्जल्हा पररषद शाेाींमधील अनतररक्त लशक्षकाींबाबत ननणणयास ववलींब 
होत असल्याने बबींदनूामावली आणण पदोन्नतीच्या प्रकक्रया प्रलींबबत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी तात्काे ननणणय घेण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) बबींदनूामावली तपासणीकरीता सादर करण्यात येत असून प्रमाणणत 
झाल्याींनतर सींचमान्यतेनुसार पदोन्नतीची कायणवाही करण्यात येईल. 

----------------- 
चांद्रपूर जजल् ्यातील ्ामीण पाणी पुरिठा योजनेच् या  

देखभाल दरुुस् तीमध्ये झालेला गैरव् यिहार 

(२०) *  १५२८१   श्रीमती शोभाताई फडणिीस, श्री.शमतेश भाांगडडया :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) चींद्रपूर श्जल् ्यातील िामीण पाणी पुरवठा योजनेमाफण त ने पाणी 
पुरवठा योजना सुरु करण् यात येवनूही सदर योजनेच् या देखभाल दरुुस् तीकरीता 
गावातच पाणी पुरवठा सलमती गठीत करण् यात आली असता त् यात गैरव् यवहार 
झाल् याने २७ पाणी पुरवठा योजनेच् या तक्रारी श्जल्हापररषदेकड े
िामस्थाींनी केल् याचे टदनाींक १५ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर पाणी परुवठा गैरव् यवहाराची शासनाने चौकशी केली काय व 
तद्नषुींगाने शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



19 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर २७ योजनाींपकैी ४ योजनाींची चौकशी करण्यात आली असून, त्यात 
आचथणक अफरातफर केल्याचे ननदशणनास आले आहे.  त्यानुसार,  १) मौ. करींजी, 
ता. गौडवपींपरी, २) मौ. वडकूली, ता. गोंडवपींपरी, ३) मौ. नवखेा, ता. नागलभड 
व ४) मौ. परमडोली, ता. श्जवती येथील पाणी पुरवठा व स्वच्छता सलमतीचे 
अध्यक्ष/ सचचव याींचेवर FIR  दाखल करण्यात आले असून, सद्यश्स्थतीत 
प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
     उवणररत २३ योजनाींची चौकशी श्जल्हा स्तरावर सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
वप ांपरी-धचांचिड (पुणे) शहरात बायोमेहरि शशधापबत्रिेला  

अल्प प्रततसाद शमळत असल्याबाबत 

(२१) *  १४७६३   आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.सुतनल 
तटिरे, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय अन् न, नागरी परुिठा ि ्ाहि सांरक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील वपींपरी चचींचवड शहरात अन्नधान्य ववतरण व पुरवठा ववभागातफे 
लशधापबत्रका कायाणलयातील गैरव्यवहाराला आेा घालण्यासाठी राबववण्यात    
येणा-या बायोमेटरक प्रणाली राबववण्याचे काम सींथ गतीने सुरु असल्याने 
बायोमेटरक लशधापबत्रकेला अल्प प्रनतसाद लमेत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कायणक्रम यशस्वी होण्यासाठी जनजागतृी व नागररकाींना 
प्रबोधन करण्याबाबत तसेच गैरव्यवहाराला आेा घालण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत 
  
श्री. धगरीश बापट : (१), (२) व (३) राज्यातील सवण रास्तभाव दकुानाींतनू 
लाभार्थयाांची बायोमेटरक ओेख प्वून लशधावस्तचेु वा्प करण्याचा धोरणात्मक 
ननणणय शासनाने टद. ११ माचण, २०१६ रोजी घेतला आहे. त्यानुसार लाभार्थयाांचे 
आधार क्रमाींक, मोबाईल क्रमाींक व बकँ खाते क्रमाींक सींकललत करुन ते  PDS  
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Data Base मध्ये समाववष् करण्याचे काम सुरु आहे. पूणे येथील वपींपरी 
चचींचवड शहरातील आधार लसडीींगचे ५५% काम झाले असुन राज्यातील एकुण 
आधार लसडीींगचे काम ७३% इतके झाले आहे. 
     रास्तभाव दकुानस्तरावर बायोमेटरक ओेख प्ववण्यासाठी मोबाईल 
्लमणनल ्ेक्नॉलॉजीचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी POS मशीन 
भाडतेत्वावर घेण्यासाठी कीं त्रा्दाराची ननयुक्ती करण्यास नुकतीच शासनाने RFP 
ला मान्यता टदली आहे. त्यानुसार लवकरच ननववदा काढण्यात येणार आहेत. 

----------------- 
िसांतराि नाईि शासिीय िदै्यिीय महाविद्यालयाच् या अधधिृत 

 िेबसाईटिर िसांतराि नाईि याांच् या धचत्राजिजी अशभनेता 
 याांचा फोटो अपलोड िेल्याबाबत 

(२२) *  १६२०१   प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे :   सन्माननीय 
िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसींतराव नाईक शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालयाच् या अचधकृत वेबसाई्वर 
वसींतराव नाईक याींच् या चचत्राजवजी चक् क अलभनेता याींचा फो्ो अपलोड केला 
असल् याची घ्ना माहे जानेवारी, २०१६ च् या पटहल् या आठवड्यात ननदशणनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अशाप्रकारची चूक करणा-या महाववद्यालयातील अचधका-याींवर 
कारवाई करण्याबाबत तसेच या घ्ना पुनःश् च घडू नये याकररता शासनाने 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१) व (२) वसींतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय 
महाववद्यालयाच्या अचधकृत वेबसाई्वर माटहती नोंदववणे, बदल करणे, डोमेन 
चाजण भरुन ररननव्हल करणे इत्यादी कामाचे कीं त्रा् मे. आय ड्रीम ्ेक्नॉलॉजीज, 
नागपूर याींना देण्यात आले होते. सदर कीं पनीकडून अनावधानाने वेबसाई्वर 
चुकीचा फो्ो अपलोड करण्यात आल्याचे ननदशणनास येताच सदर चुक दरुुस्त 
करण्यात आली आहे. तसेच, सदर कीं पनीसोबतचा करार मुदतपूवण रद्द करण्यात 
आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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माध्यशमि शाळेतील इयत्ता ९ िीच्या िगाचमध्ये ४० पेक्षा िमी  
विद्याथी सांख्या असलेल्या शाळा बांद िरण्याबाबत 

(२३) *  १४८७५   श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) शासनाने शालेय लशक्षण ववभागाच्या प्रधान अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या 
सलमतीने सादर केलेल्या अहवालात माध्यलमक शाेेतील इयत्ता ९ वीच्या 
वगाणमध्ये ४० पेक्षा कमी ववद्याथी सींख्या असेल तर ती माध्यलमक शाेा बींद 
करावी अशी लशफारस केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२)  असल्यास, ४० पेक्षा कमी ववद्याथी सींख्या असलेल्या इयत्ता ९ वीच्या 
वगाणची राज्यात एकुण सींख्या ककती आहे, 
(३) असल्यास, ४० पेक्षा कमी सींख्या असलेल्या वगाणतील ववद्यार्थयाांची अन्यत्र 
कोणत्या शाेेतील इयत्ता ९ वीसाठी सोय करण्याच्या दृष्ीने काय उपाययोजना 
केली आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) राज्यात इयत्ता ९ वीच्या ४० पेक्षा कमी प्सींख्या असलेल्या एकूण ६७३३ 
माध्यलमक शाेा आहेत. 
(३), (४) व (५) प्रश्न  उद्् ावत नाही. 

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

धथबा राजाची समाधी िास्तू पयचटिाांना पाहण्यासाठी खलुी िरण्याबाबत 
(२४) *  १५५८३   श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय साांस् िृतति िायच मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाचगरी शहरातील लशवाजीनगर येथे असलेली चथबा राजाची समाधी 
दलुणक्षीत असुन ही वास्तु नेहमी बींद असून या वास्तूचा ताबा पुरातत्व खात्याकड े
असल्याने पयण् काींना ती पहावयाची झाल्यास प्रशासनाकड ेव पुरातत्व खात्याकड े
लमनतवारी करावी लागत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) व (२) चथबा राजा-राणीची समाधी, रत्नाचगरी हे राज्य 
सींरक्षक्षत स्मारक असून सदर स्मारकाची माहे डडसेंबर, २०१२ मध्ये जतन- 
दरुुस्ती व सुशोलभकरण करण्यात आले आहे.  सदर समाधी आींतरराषरीयदृष्या 
महत्वाची असल्याने सदर समाधी पुरातत्व ववभागाचा कमणचारी उपश्स्थत 
असताींनाच खलुी ठेवण्यात येते. तथावप पुरेसा कमणचारी वगण नसल्याने ही समाधी 
आठवडयातून सहा टदवस अधणवेे पयण् काींसाठी खलुी असते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे विभागात शासनािडून विद्यार्थयाांना शमळत असलेली शशष्ट्यितृ्ती 

(२५) *  १५०९२  श्री.अतनल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांहदप बाजोररया :   
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य तींत्रलशक्षण सींचालनालयाकडून पुणे ववभागाींतगणत येणाऱया पाच 
श्जल्हयातील वीस ्क्के महाववद्यालयाींमधील ववद्यार्थयाांना लमेत असलेल्या 
लशषयवतृ्तीबाबतची तपासणी टद. ८ ते १० जानेवारी, २०१६ या कालावधीत 
करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत व या तपासणीचे ननषकषण काय आहेत, 
(३) तसेच कोणकोणत्या महाववद्यालयाींनी यात गैरप्रकार केल्याचे आढेून आले 
व अशा महाववद्यालयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) शासनाच्या लशषयवतृ्ती योजनेची अींमलबजावणी योग्य प्रकारे होत असल्याची 
खातरजमा करण्यासाठी काही सींस्थाींची प्राथलमक तपासणी करण्यात आली. 
    लाभाथी ववद्यार्थयाांची यादी सींस्थेच्या सूचना फलकावर लावणे, योजनेतींगणत 
सवण कागदपत्राींचे जतन करणे, केवे पात्र ववद्यार्थयाांना लाभ लमेण्यासाठी 
का्ेकोर तपासणी करणे, पात्र लाभाथी ववद्याथी परीक्षा देतील याची खातरजमा 
करणे, तसेच जास्तीत जास्त लाभाथी उत्तीणण होतील यासाठी कायणवाही करणे, 
इत्यादी ववववध उपाययोजना करण्याबाबतचे ननषकषण आहेत. 
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(३) या अनुषींगाने गहृ ववभागाच्या टदनाींक १५.१.२०६ च्या शासन ननणणयान्वये 
ववशेष चौकशी पथक ननयकु्त करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सारखणी (ता.किनिट, जज.नाांदेड ) ि राज्यालगतच्या सीमािती  
तालुक्यामध्ये गुटख्याची होत असलेली विक्री 

(२६) *  १५०६३   श्री.अमरनाथ राजूरिर :   सन्माननीय अन्न आणण षषध 
प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गु्खा बींदी असूनही सारखणी (ता.ककनव्, श्ज. नाींदेड) व 
राज्यालगतच्या सीमावती भागातील तालुक्यामध्ये गु्ख्याची मोठया प्रमाणात 
ववक्री होत असल्याचे माहे जानेवारी-२०१६ च्या दसु-या सप्ताहात ननदशणनास 
आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, गु्खा बींदी असताना सुध्दा कमणचा-याींच्या टहतसींबींधामुेे 
राजरोसपणे गु्खा ववक्री होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तदनुषींगाने दोषी कमणचाऱयाींववरुद्ध कारवाई करण्याबाबत तसेच 
गु्ख्याची ववक्री रोखण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१)  हे खरे नाही. 
      तथावप, टदनाींक ३०/१/२०१६ रोजी सारखणी जवेच्या लसींगोडाफा्ा, ता. 
ककनव् या भागात रु.५९०४०/- इतक्या ककीं मतीचा प्रनतबींचधत अन्नपदाथाांचा साठा 
आढेून आला. 
   राज्यालगतच्या सीमावती भागातील तालुक्यामध्ये गु्खाबींदी असूनही मोठया 
प्रमाणात गु्खा ववक्री होत असल्याचे ननदशणनास आले नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) लागू नाही.  तथावप, गु्ख्याची ववक्री रोखण्यासाठी अन्न व औषध 
प्रशासनामाफण त वेेोवेेी प्रनतबींचधत अन्नपदाथाांच्या अनषुींगे तपासणी करुन 
सींबींचधताींववरुध्द अन्न सुरक्षा व मानके अचधननयम २००६ अींतगणत ख्ला दाखल 
करण्याची कारवाई करण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात प्लाजस्टि वपशव्याांच्या िापरािर तनबांध आणण्याबाबत 

(२७) *  १५८८३   अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश गजशभये :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२०४ ला हदनाांि १९ माचच, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात प्लाश्स््क वपशवीतील पदाथाणवर पररणाम होऊन ककण रोग, हृदयरोग 
यासारखे आजार होत असल्यामुेे सदर प्लॉश्स््क वपशव्याींवर शासनाने बींदीचा 
प्रस्ताव आणला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्लाश्स््कच्या वपशवीींवर बींदी आणण्यासाठी शासनाने 
कोणता ननणणय घेतलेला आहे व त्या ननणणयाची अींमलबजावणी ककती कालावधीत 
करण्यात येणार आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) व (२) महाराषर राज्यामध्ये प्लाश्स््क वपशव्याींच्या 
उत्पादन व वापरावर ननयींत्रण ठेवण्याकररता महाराषर शासन स्तरावर महाराषर 
ववघ्नशील व अववघ्नशील कचरा (ननयींत्रण) कायदा, २००६ च्या कलम १८ चे 
पो् कलम (३) चा खींड (एक) आणण कलम ४ ची पो् कलमे (१) व (२) याद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अचधकाराींचा वापर करुन, महाराषर शासनाने,     
टदनाींक ०३ माचण, २००६ रोजी प्लाश्स््कच्या वपशव्याींचे (कॅरी बॅग्ज) उत्पादन व 
वापराबाबत ननयम राज्यात लागू केले आहेत. या ननयमानुसार, ५० मायक्रॉनपेक्षा 
कमी जाडीच्या व ८ इींच x १२ इींच आकारापेक्षा कमी आकार असलेल्या 
प्लाश्स््क वपशव्याींचे उत्पादन, ववक्री तसेच ववतरण करण्यास बींदी आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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छत्रपती प्रशमलाराजे रुग्णालय, िोल्हापूर (सी.पी.आर.) िररता 
 विशेष आराखडा तयार िरण्याबाबत 

(२८) *  १६१३८   श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) छत्रपती प्रलमलाराजे रुग्णालय, कोल्हापूर (सी.पी.आर.) येथे अत्याधनुनक सेवा 
देण्यासाठी शासनाने ववशषे आराखडा तयार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रुग्णालयामध्ये उपकरणे खरेदीसाठी ननधी मींजूर केला आहे काय, 
(३) असल्यास, रुग्णालयामध्ये ताींबत्रक सुववधा पुरववण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) व (३) सींस्थेसाठी ववशेष आराखडा नसला तरी सींस्थेस प्रत्येक वषी 
योजनेअींतगणत/योजनेत्तर लेखाशीषाणअींतगणत यींत्रसामुिी खरेदीसाठी व इतर सुववधा 
पुरववण्यासाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असतो. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील शशक्षिाांचे शोषण िरणारी सीईटीची पध् दत र्द  िरण् याबाबत 
(२९) *  १५५६७   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील खाजगी व् यवस् थापनाच् या शाेाींमधील सवण लशक्षकाींच् या ररक् त 
जागा भरतीपवूण कें द्रीय ननवड (सीई्ी) पररक्षेमाफण त भरण् यात येणार असल् याने 
प्राथलमक माध् यलमक शाेाींतील लशक्षकाींची ननयुक् ती व नव् याने पदभरती करण् यात 
येऊ नये असे आदेश उच् च माध् यलमक सींचालकाींनी ववभागीय लशक्षण 
उपसींचालकाींना टदले असल् याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम् यान 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ववद्यार्थ याांचे नकुसान व लशक्षकाींचे शोषण करणारी सीई्ीची 
पध् दत रद्द करण् याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
  तथावप सदर बींदी टदनाींक ०६/०२/२०१६ च्या पत्रान्वये उठववण्यात आली 
आहे.     
(२) अशा परीक्षा पध्दतीमुेे ववद्यार्थयाांचे नकुसान होणार नसून लशक्षणाचा दजाण 
वाढववण्याच्या दृष्ीने उच्च गुणवत्ताधारक लशक्षकाींच्या ननवडीसाठी सदर परीक्षा 
पध्दती उपयुक्त ठरणार आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
रत्नाधगरी येथील िोिण विभागीय शशक्षण मांडळाच्या प्रशासिीय  

इमारतीच्या ि सांरक्षि शभांतीच्या बाांधिामाबाबत 

(३०) *  १४८९९   श्री.जयांत पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११८९६ ला हदनाांि 
१४ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:  सन्माननीय       
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाचगरी येथील कोकण ववभागीय लशक्षण मींडेाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या 
व सींरक्षक लभींतीच्या बाींधकामास तीन वषाांपवूी मान्यता टदली असताना काउीं्र 
सव्हेचे काम सव्हेअरमाफण त माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये करण्यात येवनूही या 
कामास सुमारे ३ वषाांपेक्षा जास्त ववलींब होण्याची कारणे काय आहेत, 
(२) असल्यास, सींरक्षण लभींत व इमारत बाींधकामाची अींदाज पत्रकीय रक्कम 
ककती व या कामास प्रशासकीय मान्यता केव्हा देण्यात आली, 
(३) असल्यास, सींरक्षण लभींत व इमारत बाींधकाम ननववदा प्रकक्रयेची सुरु असलेली 
कायणवाही ककती कालावधीत पूणण होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) कोकण ववभागीय मींडेाच्या प्रशासकीय इमारत व 
इतर बाींधकामाबाबत वास्तवुवशारदाची नकुतीच ननयुक्ती करण्यात आली असून 
सींरक्षक लभींतीच्या अींदाजे रु.७८.७७ लाख इतक्या खचाणस मींडेाच्या सक्षम 
सलमतीने टद.१४/१/२०१६ रोजी मान्यता टदली आहे. 
(३) सींरक्षक लभींत बाींधकाम ननववदा प्रकक्रयेची कायणवाही पुढील २ मटहन्याींत पूणण 
करण्यात येणार आहे. तथावप, इमारत बाींधकामाबाबत ननश्श्चत कालावधी 
सद्यश्स्थतीत नमूद करता येणार नाही. 

----------------- 
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मोहोळ, माढा ि पांढरपूर तालुक्याांना (जज.सोलापूर) पाणीपुरिठा िरणारा  
आष्ट्टी तलाि िोरडा पडल्याबाबत 

(३१) *  १५५२९   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि 
उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मोहोे, माढा व पींढरपूर तालुक्याींचा (श्ज.सोलापरू) वरदानयनी समजला 
जाणारा आष्ी तलाव हा पूणणपणे कोरडा पडल्याने गावातील नागरीकाींना 
उन्हाेयाआधीच पाण्यासाठी भ्कीं ती करावी लागत असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तलाव कोरडा पडल्यामुेे करोडो मासे मतृ्यूमुखी पडले 
असल्याने पररसरात दगुांधी पसरली असून या तलावावर अवलींबनू असणारे शेती, 
मासेमारी आदी उदयोग व्यवसाय अडचणीत आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने सुननयोश्जत पाणीपुरवठा करण्याबाबत 
काय कायणवाही वा उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशतः खरे आहे. 
     तथावप उजनी धरणातील पाणी आष्ी तलावात कॅनालद्वारे सोडल्यामुेे 
आता पाणी पुरवठा सुरु आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
    सदर तलाव कोरडा पडल्याने मासे मतृ्यूमुखी पडल्याने दगुांधी पसरल्याबाबत 
मत्स्यव्यवसाय तसेच जलसींपदा ववभागास कोणतीही तक्रार प्राप्त झाली नाही, 
असे त्या ववभागाींनी केववले आहे. 
(३) माहे फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये आष्ी तलावामध्ये उजनी धरणातनू पाणी 
सोडण्यात आले आहे व पाणी पुरवठा सुरु करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील शाळाांमध् ये शशक्षिाांच् या भरती िें द्रीय तनिड 
पररक्षा (सीईटी) च् या माध् यमातून िरण्याबाबत 

 

(३२) *  १५३५६   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररशसांग राठोड, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १४२२९ ला हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात खाजगी व् यवस् थापनाकडून चालववण् यात येत असलेल् या सवण 
प्रकारच् या शाेाींमध् ये ररक् त असलेल् या लशक्षकाींच् या भरतीची प्रकक्रया ही कें द्रीय 
ननवड पररक्षा (सीई्ी) च् या माध् यमातनू केली जाणार असल् याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम् यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सीई्ी च् या पररक्षा शासनाने घेऊन राज् यातील लशक्षकाींच् या ररक् त 
जागा भरण् याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

 

मुांबईतील सर.जे.जे रुग्णालयाची अत्याधतुनि 
 सोयीसुविधायुक्त इमारत बाांधण्याबाबत 

(३३) *  १६३२६   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील सर.जे.जे हॉश्स्प्लची १०८ वषाणची जनुी इमारत पाडून त्याटठकाणी 
१३०० रुग्णाींसाठी अदयावत रुग्णालय बाींधण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पाचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर कामाला केव्हा सुरुवात करण्यात येणार आहे व यासाठी 
ककती खचण येणार आहे ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) सदर प्रकल्पामध्ये ११०० नवीन खा्ा, २०० सी.सी.यु.खा्ा, २५० नलसांग होम, 
१६ अनतववशेषोपचार ववभाग, २१ अत्याधुननक शस्त्रकक्रयागहृ इत्यादी बाबीींचा 
समावेश असून नवीन अत्याधुननक सोयीसुववधायुक्त अनतववशेषोपचार रुग्णालय 
इमारत बाींधण्यात येणार आहे.   
(३) सदर अत्याधनुनक इमारत बाींधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सवण परवानग्या 
प्राप्त झालेल्या असून फक्त पयाणवरण ववभागाची परवानगी प्राप्त होणे बाकी 
आहे. ती प्राप्त झाल्यावर बाींधकामास सुरुवात करता येईल.  सदर प्रकल्पासाठी 
शासन ननणणय टदनाींक २३.१.२०१२ अन्वये ७१११५.१९ चौ.मी. बाींधकामासाठी 
रु.४९७,९५,१६,७२४/- इतक्या अींदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. 

----------------- 
मौजे मुांडिेाडी (ता.िेज, जज.बीड) येथील शशधापबत्रिाधारिाांना  

स्िस्त धान्य पुरिठा होण्याबाबत 

(३४) *  १६४८३   श्री.धनांजय मुांड े:   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे मुींडवेाडी (ता.केज, श्ज.बीड) येथील रेशन काडणधारकाींना स्वस्त धान्य 
दकुानाींमाफण त धान्य लमेत नसल्याने गावकऱ याींनी माहे डडसेंबर २०१५ मध्ये वा 
त्या दरम्यान केज तहलसल कायाणलयासमोर उपोषण केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्जल्हा पुरवठा अचधकारी, बीड याींनी टदनाींक १८ जानेवारी, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास सदर गावातील काडणधारकाींना पयाणयी व्यवस्थेद्वारे धान्य 
पुरवठा करण्याचे आदेश टदले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आदेश देऊन २ मटहने होऊनही अद्याप काडणधारकाींना धान्य 
पुरवठा होत नसल्याने त्याींच्यावर उपासमारीची वेे आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन स्वस्त धान्य दकुानाींवर 
काडणधारकाींना धान्य देण्याबाबत तसेच धान्यापासुन वींचचत ठेवणाऱ याींवर काय 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. मौजे मुींडवेाडी ता.केज येथील 
लशधापबत्रकाधारकाींनी ननवेदन सादर करुन, अन्नधान्य लमेण्यासाठी पयाणयी 
व्यवस्था करण्याची ववनींती केली होती. सदर ननवेदनात उपोषण करणार 
असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. परींत,ु उपोषण केलेले नाही. 
(२)  होय. 
(३) हे खरे नाही.  तहसीलदार केज याींच्यामाफण त स्वस्त धान्य दकुानदाराींना माहे 
डडसेंबर, २०१५ व जानेवारी, २०१६ या कालावधीसाठी अन्नधान्य ववतररत 
करण्यात आले होते. परींत,ु काही लशधापबत्रकाधारकाींनी स्वस्त धान्य 
दकुानदाराींकडून अन्नधान्याची उचल केलेली नाही. 
(४) व (५)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे नायदेिी (ता.खामगाांि, जज.बलुडाणा) येथे मराठी 
 माध्यशमि शाळेला एफ क्लास जमीन देणेबाबत 

(३५) *  १६५८९   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे नायदेवी (ता.खामगाींव, श्ज.बुलडाणा) येथे मराठी माध्यलमक शाेेत ७ 
वी पयांतचे वगण असून शाेेला केवे ३ खोल्या असून सदर शाेेसाठी जास्त 
खोल्या बाींधण्यासाठी जागेची आवश्यकता असल्यामुेे सदरच्या शाेेला लागून 
असलेली एफ क्लास जमीन शाेेसाठी देण्यात यावी याकरीता िामपींचायतने 
ठराव घेतला असून सदर प्रकरण तहसीलदार याींच्याकड े टदनाींक १९ ऑगस््, 
२०१३ पासून प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शाेेला खोल्या नसल्यामुेे वगण उघड्यावर भरण्यात येत असून 
पाऊस पाण्यामुेे एकाच वगाणत अनेक ववद्याथी बसवावे लागतात या घ्नेकड े
अचधकारी दलुणक्ष कररत असल्यामुेे ववद्यार्थयाांचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढेून आले व तद्नुसार सदरची एफ क्लास जमीन शाेेला देण्याबाबत तसेच 
उक्त प्रकरणी दलुणक्ष करणाऱया दोषी अचधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
   शाेेसाठी उपलब्ध ३ खोल्याींव्यनतररक्त तात्पुरत्या स्वरूपात २ वगणखोल्या 
उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. 
(३) सदर जमीन मींजूरीबाबत तपासणी व अनषुींचगक कायणवाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात शाळा बाहय मुलाांचा शोध मोहहमेतनू इतर  

सांघटनाही बाहेर पडत असल्याबाबत 

(३६) *  १६६४२   श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, आकिच .अनांत गाडगीळ, 
श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात शाेाबा्य मुलाींकररता नव्याने होणाऱया सवेक्षणातील त्रु् ी दाखवनू 
टदल्यानींतरही राज्याच्या शालेय लशक्षण ववभागाने त्याची दखल न घेता सदोष 
पध्दतीने सवेक्षण सुरुच ठेवल्याने नाराज स्वयींसेवी सींस्थाींनी या मोटहमेतनू 
माघार घेण् याची सुरुवात केली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ च्या शवे्च्या 
आठवड्यात ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाणतील कोणकोणत्या त्रु् ीकड े राज्यातील ववववध सींस्थाींनी 
शालेय लशक्षण ववभागाचे लक्ष वेधले आहे, 
(३) असल्यास, सदर त्रु् ीकड े शासनाने दलुणक्ष केल्याने, स्वयींसेवी सींस्था आणण 
शालेय लशक्षण ववभाग याींच्यात सवेक्षणा दरम्यान समन्वय साधण्याचे काम 
करणा-या लशक्षण हक्क सलमतीचे कायणकते हेरींब कुलकणी याींनी आपल्या 
समन्वयक पदाचा राजीनामा टदला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे तसेच त्याचे स्वरुप काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) शाेाबा्य मुलाींचे सवेक्षण कोणत्याही पूवणननयोजनालशवाय झाले या त्रु् ीकड े
त्याींनी लक्ष वेधले. तथावप, ही बाब वस्तुश्स्थतीला धरून नाही. 
(३) वतणमानपत्रातील बातम्यावरून सदर बाब केाली परींतु त्याींचा राजीनामा या 
कायाणलयास प्राप्त झालेला नाही. तसेच, असे कोणतेही पद ननमाणण करण्यात 
आलेले नव्हते त्यामुेे राजीनामा देण्याचा प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
(४) टदनाींक १५ ते ३० जानेवारी, २०१६ या कालावधीत राषरीय सेवा योजनेच्या 
महाववद्यालयीन ववद्यार्थयाांच्या व समन्वयकाींच्या मदतीने सवेक्षण करण्यात 
आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

----------------- 
परभणी जजल्हयातील पाणी टांचाई तनिारणासाठी उपाययोजना िरण्याबाबत 

(३७) *  १६६७६   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सततश 
चव्हाण :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) परभणी श्जल््यात ननमाणण झालेली पाणी ी्ंचाई ननवारणासाठी श्जल्हा 
प्रशासनाने गाव ननहाय आराखडा जाहीर करुन अींमलबजावणी सुरु केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, तालुकाननहाय उपलब्ध ननधी व उपाययोजनाींचे थोडक्यात स्वरुप 
काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) परभणी श्जल््यास ी्ंचाई ननवारणाथण सन २०१५-१६ या ववत्तीय वषाणकररता 
ववहीर /बोअर अचधिहण, ॅ्ंकर, ने योजना ववशेष दरुुस्ती, तात्पुरती पूरक ने 
योजना तसेच नवीन ववींधन ववटहरी या उपाययोजनाकररता एकूण ६२५.०१ लक्ष 
ननधी प्राप्त झाला असून तालुकाननहाय तो खालीलप्रमाणे आहे. 
     परभणी-८१.८४ लक्ष, पुणाण-५४.५२ लक्ष, पालम-१०७.५० लक्ष, गींगाखेड-७५.२६ 
लक्ष, पाथरी-५७.६३ लक्ष, सोनपेठ-६६.१९ लक्ष, मानवत-४०.७८ लक्ष, सेलू-७१.५९ 
लक्ष व श्जींतूर-६९.७० लक्ष असे एकूण ६२५.०१ लक्ष ननधी आहे.        
(३)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

---------------------- 
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राज्यात अन्न ि षषध प्रशासन विभागात प्रथम शे्रणी अधधिारी  
ि चतुथचशे्रणी िमचचाऱयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(३८) *  १६६९६   श्री.गुरुमुख जगिानी, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   
सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात अन्न व औषध प्रशासन ववभागात प्रथम शे्रणी अचधकाऱयाींपासून ते 
चतथुण शे्रणी कमणचाऱयाींची ३५ ्क्के पदे ररक्त असल्यामुेे मुींबईतील महानींद दधु 
डअेरीने २२०० ्ँकर भेसेयुक्त दधु नाकारल्याची तसेच मुींबईतील दधूभेसे 
रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबतचे आदेश माहे जानेवारी, २०१६ च्या 
शेव्च्या सप्ताहात ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, दधुात यरुरया, ग्लुकोज, चरबी, कॉस््ीक सोडा व गोडतेेलात 
पाण्याची भेसे करुन मोठया प्रमाणात ववक्री होत असल्यामुेे लहान मुलाींपासून 
मोठयाींच्या आरोग्यावर ववपररत पररणाम होत असल्याचे ननदशणनास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींपूणण महाराषरातील दधु भेसे तपासणी करण्यासाठी चार 
वाहनाींसह पथके असून गेल्या वषणभरात दधू भेसेप्रकरणी ककती गुन्हे दाखल 
झाले याची माटहती देण्याचे आदेश देण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तत्कालीन शासनाने दधू भेसे रोखण्याकरीता प्रत्येक श्जल््यात 
प्रयोगशाेा ननमाणण करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता, या प्रस्तावानसुार ककती 
टठकाणी प्रयोगशाेा उभारण्यात आल्या असून त्यात ककती अचधकारी व   
कमणचा-याींच्या ननयुक्त्या केल् या आहेत, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व तद्नषुींगाने 
दधूभेसे रोखण्यासाठी ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) अन्न व औषध प्रशासनामध्ये सुमारे ३५ ्क्के पदे ररक्त 
आहेत. महानींद दधु डअेरीने २३५७ ्ँकरमधील दधु सींबींधीत दधु सींघाींना परत 
केले आहे. तथावप, ही बाब अन्न व औषध प्रशासनाशी सींबींधीत नाही. 
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     तसेच, दधु भेसेीबाबत मा.उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या 
जनटहत याचचका प्र.क्र.१७८/२०१५ मध्ये दधु भेसे रोखण्यासाठी उपाययोजना 
करण्याचे ननदेश मा.उच्च न्यायालयाने टदले आहेत. 
(२) गेल्या दोन वषाणत अन्न व औषध प्रशासनाने केलेल्या तपासणीमध्ये 
दधुामध्ये युररया, चरबी, कॉस््ीक सोडा व गोडतेेलात पाण्याची भेसे करून दधु 
ववक्री करण्यात आल्याचे आढेून आलेले नाही. 
(३) उक्त जनहीत याचचका क्र.१७८/२०१५ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने दधु भेसे 
प्रकरणी दाखल झालेल्या गुन््याची माटहती सादर करण्याचे ननदेश टदले आहेत. 
(४) ठाणे, पुणे, नालशक, नागपूर, अमरावती, कोल्हापूर व जेगाींव या श्जल््यात 
नवीन अन्न चाचणी प्रयोगशाेा व ३७ कफरत्या अन्न चाचणी प्रयोगशाेा सुरु 
करण्याचा प्रस्ताव अन्न व औषध प्रशासनाने सादर केला होता. तथावप, सदर 
प्रस्तावाच्या अनुषींगाने या श्जल््यात प्रयोगशाेा उभारण्यास अद्याप  मींजूरी 
देण्यात आलेली नाही. 
(५) होय, ववभागाचे कामकाज व पदाींचा आढावा घेण्यासाठी टद.२४/०८/२०१५ च्या 
आदेशान्वये सलमती गटठत करण्यात आली असून सदर सलमतीसमोर सवण व्यापक 
प्रस्ताव सादर करण्याची कायणवाही अन्न व औषध प्रशासनाकडून करण्यात येत 
आहे. 

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

राज्यातील माडच डॉक्टराांना िेतनिाढ देण्याबाबत 

(३९) *  १६७६२   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय िैद्यिीय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सुमारे साडचेार हजार ननवासी डॉक््राींना (माडण) टदलेल्या 
आश्वासनाप्रमाणे २३२ को्ीचा वेतनवाढीचा प्रस्ताव वदै्यकीय ववभागाने तयार 
केल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील प्रस्तावास राज्य मींत्रीमींडेाकडून मींजुरी देण्यात आली 
आहे काय, 
(३) असल्यास, माडणच्या डॉक््राींना वेतनवाढ देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) शासन ननणणय क्रमाींक.एमईडी १०१५/२६२/१५/लशक्षण-२, टदनाींक १६ जानेवारी, 
२०१६ अन्वये ननवासी डॉक््राींच्या ववद्यावेतनात ऑगस््, २०१५ पासून दरमहा 
रुपये ५०००/- (रुपये पाच हजार फक्त) इतकी ठोकवाढ मींजूर करण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मराठी भाषेला अशभजात भाषेचा दजाच देण्याबाबत 

(४०) *  १६८७२   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.जयिांतराि जाधि :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७५५४ ला हदनाांि १७ जुलै, 
२०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठी भाषेला अलभजात दजाण प्राप्त होण्यासाठी गेल्या तीन वषाणपासून प्रयत्न 
सुरु असून त्यासाठी तत्कालीन आघाडी शासनाने श्री.रींगनाथ पाठारे याींच् या 
अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या सलमतीने पाठववलेला अहवाल मान्य करुन साटहत्य 
अकादमीने मराठीला अलभजात भाषेचा दजाण लमेावा, अशी लशफारस कें द्र 
शासनाकड ेसुमारे एक वषाांपवूी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मराठी भाषेला अलभजात भाषेचा दजाण देण्याबाबत कें द्र शासनाने 
ननणणय घेतला आहे काय, 
(३) असल्यास, ननणणयाचे स्वरुप काय आहे व त्यानुसार पुढे राज्य शासनाकडून 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कें द्र शासनाने याबाबत ननणणय घेतला नसल्यास राज्य शासनाकडून 
कशा प्रकारे व केव्हापासून कें द्र शासनाकड े पाठपुरावा केला आहे व त्याची 
फलननषपत्ती काय आहे ?  
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, 
(२) नाही, 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) यासींदभाणत कें द्र शासनाकड े पाठपुरावा केल्यानींतर सींस्कृती मींत्रालयाने      
ई-सलमक्षा पो ण्लद्वारे टदलेल्या माटहतीनुसार मराठी भाषेला अलभजात भाषेचा 
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दजाण देण्याबाबतची ट्प्पणी टदनाींक २८.४.२०१५ रोजी कें द्र शासनाच्या मींबत्रमींडे 
सचचवालयाला ववचाराथण सादर करण्यात आली आहे. त्यानींतर टदनाींक 
१०.११.२०१५ रोजीच्या अद्यावत श्स्थतीनुसार भारतीय भाषाींना अलभजात भाषेचा 
दजाण देण्यासींदभाणत मा.उच्च न्यायालय, मद्रास येथे प्रलींबबत असलेल्या ववववध 
री् याचचकाींवर होणाऱया ननणणयानींतर मराठी भाषेला अलभजात भाषेचा दजाण 
देण्याबाबत अींनतम ननणणय घेण्यात येणार आहे. 

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

श्रीगबिदा (जज.अहमदनगर) पररसरात अधधिृत िां पन्याांच्या नािाने 
 बनािट पाणी वििले जात असल्याबाबत 

(४१) *  १७४३१   श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) वपण्याचे पाणी शुध्द करुन व्यापारी तत्वावर ववकायचे असेल तर इींडडयन 
स््ँडडण ब्युरोच्या ननकषानुसार व ववववध ववभागाींच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्रीगोंदा (श्ज.अहमदनगर) पररसरात अचधकृत कीं पन्याींच्या नावाने 
ककमान १५ टठकाणी बनाव् पाणी ववकले जात असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्या दरम्यान शासनाच्या ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तदनुसार शासनाने ककती कीं पन्याींवर व कोणती तातडीची 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     अशा प्रकारची घ्ना माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये श्रीगोंदा (श्ज. 
अहमदनगर) पररसरात ननदशणनास आलेली नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील बनािट षषधी िां पन्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(४२) *  १७४७९   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववववध औषधी कीं पन्याींवर धाड ्ाकून सुमारे १५००० बनाव् 
औषधी बा्ल्या जप्त केल्याची घ्ना माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढेून आले व तदनुसार सदर औषधी 
कीं पन्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१)  हे खरे नाही. 
  तथावप, टदनाींक २६/१०/२०१५ रोजी अन्न आणण औषध प्रशासनाच्या ठाणे 
कायाणलयातील अचधका-याींनी टदलेल्या प्रथम खबर अहवालाच्या अनुषींगे कालशमीरा 
पोललस स््ेशन, मीरा रोड, ठाणे येथील पोललसाींनी अवधैररत्या ववक्रीसाठी 
असलेल्या ववववध कीं पन्याींनी तयार केलेल्या खोकल्याच्या औषधाींचा सुमारे 
१३८८५ बा्ल्या जप्त केल्या होत्या. चाचणी व ववश्लेषणासाठी घेतलेल्या 
औषधाींचे सवण नमुने प्रमाणणत घोवषत झाले होते. सदर औषधे बनाव् नव्हती. 
(२) होय. 
   उपरोक्त प्रकरणातील  औषधे बनाव् नव्हती परींतु सदर औषधी ही 
आरोपीींनी कोणताही परवाना नसताना अवधैररत्या ववक्री करण्यासाठी 
बेकायदेशीरररत्या साठववलेली असल्याचे आढेून आले. 
    सदर प्रकरणी कालशलमरा पोललस स््ेशन, मीरा रोड, श्जल्हा ठाणे प्रथम 
खबर अहवाल क्र. ६१०/२०१५ नोंदववण्यात आला असून, पोललसाींच्या मदतीने 
पुढील तपास सुरु आहे. 
(३) चौकशीमध्ये सींबींचधत आरोपीींनी सदर औषधी ववनापरवाना ववक्रीसाठी 
बेकायदेशीरररत्या साठववल्याचे आढेून आले. ही औषधे कोणाकडून प्राप्त झाली 
याबाबत तपास सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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१४ खेडी सांगमजळगाि (ता.गेिराई, जज.बीड) सांयकु्त पाणीपुरिठा  
योजनेतील साहहत्य ि यांत्रसाम्ी गहाळ झाल्याबाबत 

(४३) *  १७५२९   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड े:   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) महाराषर जीवन प्राचधकरण मींडे, बीड याींचेकडून िामपींचायत सींगमजेगाव 
याींना रु.१९.४१ लक्ष ककीं मतीची १४ खेडी सींगमजेगाव (ता.गेवराई, श्ज.बीड)  
सींयुक्त पाणीपुरवठा योजना  टदनाींक ३१ डडसेंबर,२००१ रोजी हस्ताींतरीत करण्यात 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लाखो रुपये ककीं मतीचे साटहत्य, यींत्रसामिी, जलकुीं भ उधरण 
नललका आदी साटहत्य सद्य:श्स्थतीत मौजे सींगमजेगाव येथे आढेून येत 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योजनेतील लाखो रुपयाींचे साटहत्य तत्कालीन सरपींच व 
इतराींनी सींगनमत करुन त्याची ववल्हेवा् लावली असल्याची तक्रार टदनाींक २५ 
जानेवारी, २०१६ रोजी श्जल्हाचधकारी, बीड याींच्यासह सींबींचधत ववभागाकड े केली, 
हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, १४ खेडी सींगमजेगाव सींयुक्त पाणीपरुवठा योजनेतील लाखो 
रुपये ककीं मतीचे साटहत्य व इतर यींत्रसामिी गहाे झाल्याप्रकरणी दोषीववरुध्द 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. महाराषर जीवन प्राचधकरणाकडून 
सदर योजना डडसेंबर, २००० मध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात िामपींचायत 
सींगमजेगाव याींच्याकड ेहस्ताींतरीत केली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) सदर योजना िामपींचायत कड े हस्ताींतरीत झाल्यामुेे साटहत्य /यींत्रसामिी 
गहाे प्रकरणी कायणवाही करण्याच्या सूचना महाराषर जीवन प्राचधकरणाकडून 
फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये िामसेवक, िामपींचायत सींगमजेगाव याींना देण्यात 
आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

------------------------------- 
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महालेखापाल िायाचलयाला सादर िरण्यात न आलेली खचाचची 
प्रमाणपत्र ेउच्च ि तांत्रशशक्षण विभागाने सादर िरण्याबाबत 

(४४) *  १७५५३   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) उच्च व तींत्रलशक्षण ववभागाने तसेच मुख्य सचचव याींनी माहे जानेवारी, २०१६ 
च्या शवे्च्या आठवडयात उच्च तींत्रलशक्षण ववभागाकरीता काढलेल्या आदेशामध्ये 
गेल्या तेरा वषाणपासून महालेखापाल कायाणलयाला सादर करण्यात न आलेली 
खचाणची प्रमाणपत्र ेतातडीने सादर करण्याबाबत अचधकाऱयाींना आदेश देण्यात आले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या तेरा वषाणपासून ७४० को्ी १६ लाख ९० हजार एवढ्या 
खचाणचा टहशोब महालेखापाल कायाणलयात सादर झाला नसल्याचे केलेल्या पहाणीत 
उघडकीस आल्यानींतर सदर आदेश काढण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सादर न केलेला खचण ५८३ प्रकरणाबाबत असून, या प्रकरणातील 
खचाणची उपयोगीता प्रमाणपत्र े सादर न करणा-या सींबींचधत अचधकाऱयाींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) ववभागाने आदेश काढले हे खरे आहे. 
     खचाणची उपयोचगता प्रमाणपत्र ेमहालेखापाल कायाणलयास सादर करण्याबाबत 
२०१३ पासून कायणवाही सुरू असून सदर कायणवाहीचा भाग म्हणनू सद्य:श्स्थतीत 
प्रलींबबत असलेल्या उपयोचगता प्रमाणपत्राींचा ननप्ारा करण्याच्या दृष्ीने 
ववभागाने सदर पररपत्रक ननगणलमत करण्यात आले आहे. 
(३) व (४) शासन पररपत्रक टद.२९/०१/२०१६ अन्वये प्रलींबबत उपयोचगता प्रमाणपत्र 
सादर करण्यासींदभाणत कायणक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्यानुसार 
सींचालनालयाींच्या स्तरावर कायणवाही चालु आहे. सवण सींचालनालयाींचा अहवाल 
प्राप्त झाल्यानींतर यासींदभाणत पढुील योग्य ती कायणवाही करण्यात येईल. 

----------------- 
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सुपर स्पेशाशलटी हॉजस्पटल (नागपूर) येथील ‘A’ वि ांगचे  
बाांधिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

(४५) *  १७८५०   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, 
श्री.रामनाथ मोते :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील सुपर स्पेशालल्ी रुग्णालयात अनतववशेषोपचार पदव्यतु्तर 
अ्यासक्रम डी.एम. गॅस्रोएन्रॉलॉजी सुरु असल्याने रुग्णाींची वाढती गदी लक्षात 
घेता रुग्णाींच्या सोयीसाठी सन २०११ मध्ये सदर रुग्णालयाच्या ‘ए’ वव ींगच्या 
बाींधकामासाठी प्रधानमींत्री आरोग्य सुरक्षा योजनेंतगणत ६ को्ी रुपयाींच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता लमेालेली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सावणजननक ववभागाने हे बाींधकाम वगेण्याचे प्रस्ताववत केल्याने 
पाच वषे उल्ूनही सदर बाींधकामास सुरुवात झाली नसल्यामुेे त्याींचा आताचा 
खचण हा ११ को्ी २१ लाख ७८ हजार ५९५ रुपयाींपयांत वाढला असल्याचे टदनाींक 
१० जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, तद्नुसार सदर बाींधकामाचा नवीन प्रस्ताव तयार करुन 
मींजूरीसाठी शासनाकड ेपाठववण्यात आला आहे काय, 
(५) असल्यास, नवीन प्रस्तावास शासनाने मींजूरी टदली आहे काय, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय. सावणजननक बाींधकाम ववभागाच्या दरसूचीमध्ये झालेली वाढ, मूे 
प्रशासकीय मान्यता ककीं मतीत ५ ्क्के से्ं ेज चाजेसचा समावेश नसणे, इत्यादी 
कारणाींमुेे खचाणत वाढ झाली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) होय. 
(५) नाही. सुधाररत प्रस्तावावर शासनस्तरावर कायणवाही सुरु आहे.  
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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एनसीईआरटीची आक्षपेाहच पसु्तिे र्द  िरण्याबाबत 

(४६) *  १७९४५   श्री.जगन्नाथ शशांदे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाच्या राषरीय शकै्षणणक सींशोधन आणण प्रलशक्षण सींस्थेच्या 
(एनसीईआर्ी) सातवी, दहावी आणण बारावीच्या काही पसु्तकातनू छत्रपती 
लशवाजी महाराज व अन्य राषरपरुुष आणण भारतमाता याींचा अवमान झाला 
असल्याने एनसीईआर्ी चे मींडे बरखास्त करून दोषी व्यक्तीींवर कारवाई 
करण्यात यावी तसेच एनसीईआर्ीची   सवण आक्षपेाहण पुस्तके रद्द करण्यात 
यावी, अशी मागणी टहींद ूजनजागतृी सलमतीने टदनाींक १५ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास नागपूर येथील ट्ेक पत्रकार भवन येथे झालेल्या पत्रकार पररषदेत 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मागणीबाबत शासनाने कोणता ननणणय घेतला आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) सदर बाब ही राषरीय शकै्षणणक सींशोधन व प्रलशक्षण 
पररषद, (NCERT) नवी टदल्ली याींच्या अ्यासक्रमाच्या पाठ्यपसु्तकाशी सींबींधीत 
आहे. 
(२) याबाबत राषरीय शकै्षणणक सींशोधन व प्रलशक्षण पररषद, (NCERT) नवी 
टदल्ली याचेशी पत्रव्यवहार करण्यात आला असून, पाठपुरावा चालू आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

चांद्रपूर जजल्हापररषद अांतगचत प्राथशमि शाळाना िगच खोल्या  
बाांधिामािरीता तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(४७) *  १८१६८   श्री.अतनल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर श्जल्हापररषदेअींतगणत १ हजार ५७२ प्राथलमक शाेा असून 
सद्यश्स्थतीत ६ हजार ५२० वगण खोल्या असून चालु सत्रात ३२६ वगण खोल्याची 
आवश्यकता असल्याचे टदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शाेाींना वगण खोल्या बाींधकामाकरीता ननधी उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे.        
   चींद्रपूर श्जल्हा पररषदेअींतगणत १५७२ शाेा असून ६१६४ वगण खोल्या आहेत व 
२०१५-१६ युडायसनुसार ३१० वगणखोल्या आवश्यक आहेत. 
(२) सवण लशक्षा अलभयानच्या सन २०१६-१७ च्या वावषणक कायणयोजना व 
अींदाजपत्रकात वगणखोल्याींसाठी आवश्यक ननधीची मागणी करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील ्ामीण भागातील घरे शौचालयाविना असल्याबाबत 

(४८) *  १८२००   श्रीमती जस्मता िाघ :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०७१४ ला 
हदनाांि ३१ जुलै, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) स्वच्छ भारत अलभयानातींगणत टदनाींक २ आक््ोबर, २०१९ पयांत राज्य 
हागणदारी मुक्त करण्याचे उटद्दष् असताना राज्यातील िामीण भागात अद्याप 
पयांत दाररद्र्य रेषेतील १६ लाख ५९ हजार ६८२ कु्ुींबाकड ेम्हणजे सुमारे ४०% 
घरे अद्यापही शौचालयाववना आहेत, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तदनुसार शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
     राज्याच्या िामीण भागातील १,२५,२४,७९७ कु्ुींबाींपैकी दाररद्र्य रेषेखालील 
१५,२१,०११ कु्ुींबाींकड े म्हणजेच एकूण कु्ुींबसींख्येच्या १२ ्क्के कु्ुींबाींकड े
वैयश्क्तक शौचालयाची सुववधा नाही. 
(२), (३) व (४) स्वच्छ भारत लमशन- िामीण अींतगणत टद. २ ऑक््ोबर, २०१९ 
पयांत राज्याच्या िामीण भागातील सवण िामपींचायती हागणदारीमुक्त करण्याचे 
ननयोजन करण्यात आले असून यामध्ये दाररद्र्य रेषेखालील शौचालये नसलेल्या 
सवण कु्ुींबाींचा समावेश आहे. 
 

----------------- 
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हहांगोली जजल््यात पाणीपुरिठा योजनेचा िृतीआराखडा अांमलात आणण्याबाबत 

(४९) *  १८३७१   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.हररशसांग राठोड :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) टहींगोली श्जल््यात पाणीपुरवठा योजनेचा ी्ंचाई आराखडा कागदोपत्रीच 
राटहला असून माहे ऑक््ोबर ते डडसेंबर, २०१५ या कालावधीत ी्ंचाई भासणाऱया 
गावाींच्या सींख्येच्या तुलनेत सात ते आठ गावाींमध्ये ववटहरी अचधिहण केल्या 
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त टठकाणातील पूरजल वीस गाव प्रादेलशक पाणीपुरवठा 
योजनेच्या दरुुस्तीसाठी साडआेठ लाख रुपयाींचे अींदाज पत्रक जीवन प्राचधकरणाने 
सादर केले असून मात्र अद्यापही यावर श्जल्हा पररषदेने ननणणय घेतलेला नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी सदर ी्ंचाई कृतीआराखडा अींमलात 
आणण्याबाबत तसेच सदर योजनेच्या अींदाजपत्रकास मान्यता देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) हे खरे नाही. 
   वीस गाव पूरजे प्रादेलशक ने पाणीपुरवठा योजना कायाणश्न्वत करण्यासाठी 
रु.०७.८२ लक्षच्या दरुुस्ती अींदाजपत्रकास टद.५.११.२०१५ रोजी श्जल्हाचधकारी, 
टहींगोली याींनी मान्यता टदली असून दरुुस्तीचे काम पूणण करुन पाणी पुरवठा सुरु 
करण्यात आला आहे. 
(३) टहींगोली श्जल््याचा ी्ंचाई कृती आराखडा अींमलात आणण्याबाबत गावाींच्या 
मागणीप्रमाणे ववहीर/वव ींधन ववटहरीींचे अचधिहण व ॅ्ंकर मींजूरी करुन पाणी ी्ंचाई 
दरु करण्यात आली आहे. 
      अींदाजपत्रकास मान्यता देऊन दरुुस्तीची कायणवाही पूणण करण्यात आली 
आहे. 
(४)  प्रश् न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील विनाअनुदातनत अध्यापि विद्यालयातील शशक्षिाांच्या मागण्याांबाबत 

(५०) *  १८६३७   श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने सन १९८० ते २००१ दरम्यान मान्यता टदलेल्या 
ववनाअनदुाननत अध्यापक ववद्यालयाना (डी.एड) मान्यता टदल्या होत्या, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यामध्ये मराठी, टहन्दी, कन्नड, इत्यादी माध्यमाची एकूण 
११५ ववनाअनदुाननत अध्यापक ववद्यालये (डी.एड) असून, ११५ ववद्यालयाच्या 
१३७ तकुड्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यावर कायणरत ववनाअनुदाननत अध्यापक ववद्यालयातील लशक्षक 
हे गेल्या ३० ते ३५ वषाणपासून वेतनापासून वींचचत आहेत, हे टह खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यावर कायणरत ववद्यालयातील लशक्षक हे त्याींच्या न्याय 
असलेल्या मागण्याकररता टदनाींक १८ जानेवारी, २०१६ पासून आझाद मैदान, 
मुींबई येथे आमरण उपोषणास बसल्याबाबत मा.मुख्यमींत्री, मा.लशक्षण मींत्री, 
मा.ववत्त मींत्री, सींचालक याींना ननवेदने टदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, त्याना अनदुान देण्याववषयी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) होय, 
(३) हे खरे नाही. 
(४) होय, 
(५) ववनाअनदुान तत्वावर मान्यता देण्यात आलेल्या अध्यापक ववद्यालयाींना 
अनदुान देण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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सलग सुट्टयाांमुळे राष्ट्रीय स्िच्छता अशभयानाचा पहहल्याच 
हदिशी बोजिारा उडाला असल्याबाबत 

(५१) *  १८८१५   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) सातारा श्जल्हा पररषदेच्या पाणी व स्वच्छता ववभागाच्यावतीने श्जल््यातील 
१ हजार ५०० िामपींचायतीमध्ये टदनाींक २५ सप् े्ंबर ते ११ ऑक््ोबर, २०१५ 
अखेर राषरीय स्वच्छता अलभयान राबववण्यात येणार होते परींतु सलग सुट्टयाींमुेे 
या अलभयानाचा पटहल्याच टदवशी बोजवारा उडाला असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या अलभयानाच्या 
शुभारींभाला उपश्स्थत न राहणाऱया अचधकाऱयावर कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

इगतपुरी तालुक्यातील “भािली” धरणािरील प्रादेशशि नळ पाणी पुरिठा योजना 
मुख्यमांत्री पाणी पुरिठा योजनेत समािेश िरण्याबाबत 

(५२) *  १८८७९   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल 
नािेिर :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) इगतपुरी (श्ज.नालशक) तालुक्यातील भावली धरणावरील गुरुत्वाकषणणावर 
आधाररत ९७ गावे २५९ पाड्याींसाठी प्रस्ताववत प्रादेलशक ने पाणी पुरवठा 
योजनेचा मुख्यमींत्री पाणी पुरवठा योजनेत समावेश करण्याची मागणी प्रधान 
सचचव, पाणी पुरवठा ववभाग याींचेकड े स्थाननक लोकप्रनतननधीनी टदनाींक        
७ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा अनेक वेेा केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) स्थाननक लोकप्रनतननधीींचे ननवेदन टदनाींक 
०७/१२/२०१५ रोजी वा तत्पवुी प्राप्त झाले नसून टदनाींक १२/१२/२०१५ च्या 
पत्रान्वये व तद्नींतरच्या पत्रान्वये प्राप्त झाले आहेत. 
(२) शहापूर तालुक्यातील ी्ंचाईिस्त गावपाड्याींसाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना 
करण्याच्या दृष्ीने, तालुक्यातील जास्तीत जास्त पाड ेसमाववष् करुन योजना 
तयार करणे, प्रस्ताववत होते.  त्या अनुषींगाने नालशक श्जल््यातील भावली धरण 
उद्् ाव ननश्श्चत करुन ९७ गावे २५९ पाड्याींसाठी गुरुत्वाकषणणाद्वारे योजनेचे 
ननयोजन श्जल्हा पररषदेमाफण त ताींबत्रक सल्लागाराची नेमणकू करण्यात आली 
आहे.  सदर सल्लागारामाफण त योजनेचे सवेक्षण करण्यात आले असुन  योजनेचा 
सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे.  सदर योजनेस प्रथमत: 
आवश्यक त्या परवानग्या व पाणी आरक्षण प्राप्त करुन घेण्याबाबत श्जल्हा 
पररषदेस ननदेश देण्यात आले आहेत.  सदर परवानग्या व पाणी आरक्षण प्राप्त 
झाल्यानींतर योजनेस मान्यता देण्याची कायणवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील सीमािती भागात शाळाांच्या सांस्थाचालिाांनी िेलेला गैरव्यिहार 

(५३) *  १५२८०   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११०७१ ला हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सीमावती भागामध्ये शासनाने शालेय लशक्षण ववभागामाफां त 
ववशेष बाब म्हणनू प्रथम वषाणपासून २० ्क्के अनदुानावर एकूण ३६ शाेा सुरू 
करण्यासाठी श्जल्हा पररषदेच्या लशक्षण ववभागामाफां त प्रस्ताव सादर केले होते, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भींडारा श्जल््यातील वपतछृाया बहू लशक्षण सींस्था, भींडारा या 
सींस्थेने गोंडवपींपरी तालुक्यातील सालेझरी येथील सींस्थेच्या नावाने जलमनीचा 
बनाव् सातबारा दाखवनू प्रस्ताव सादर केल्याचे नकुतेच ननदशणनास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यापूवी सुध्दा असे गैरप्रकार घडल्याचे ननदशणनास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, सवण सींस्थाींच्या प्रस्तावाची चौकशी करून अशा बनाव् गैरप्रकार 
करणाऱया सींस्था चालकाींवर शासनाने कारवाई करावी अशी मागणी नागपूर 
ववभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी शासनास टदनाींक २४ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्या 
सुमारास केली, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन सींस्थाचालकाींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) यापुवी अशी बाब ननदशणनास आलेली नाही. 
(४) व (५) सदर ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढेून येत नाही.   तथावप, वपतछृाया 
बहू. लशक्षण सींस्था, भींडारा या सींस्थेने सालेझरी, श्ज.चींद्रपूर या टठकाणाकररता 
खो्ा ७/१२ उतारा सादर केल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. त्यानुसार चींद्रपूर 
श्जल्हयातील सवणच प्रस्तावामधील जागेच्या कागदपत्राींची पडताेणी करण्यात 
आली. त्यामध्ये सदर सींस्थेने खो्ा ७/१२ उतारा सादर केल्याचे आढेून आले. 
त्यामुेे अशा सींस्थेववरुद्ध कायणवाही करण्याबाबत लशक्षणाचधकारी (माध्यलमक), 
श्जल्हा पररषद, चींद्रपूर याींना केववण्यात आले आहे.  त्यानुसार लशक्षणाचधकारी 
(माध्यलमक), श्जल्हा पररषद, चींद्रपूर याींचे स्तरावर कायणवाही सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

क्षेबत्रय अधधिा-याांच्या उपशशक्षणाधधिारी ि सांचालि याांच्या ररक्त जागा 
भरण्यासोबत सरळसेिेने रुज ूझालेल्या िमचचा-याांना पदोन्नती देण्याबाबत 

(५४) *  १४८९६   डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मागील २५ वषाणत ववववध माध्यमाींच्या शाेाींच्या सींख्येत लक्षणीय 
वाढ होऊनही क्षेबत्रय अचधका-याींच्या पदात त्याप्रमाणात वाढ झालेली नाही तसेच 
सरेसेवेने २० ते २५ वषाणपूवी रुज ू झालेले अचधकारी त्याच पदावर कायणरत 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) उपरोक्त, प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, या ववभागातील उपलशक्षणाचधकारी व सींचालक याींच्या ररक्त जागा 
भरण्यासोबतच सरेसेवेने रुज ू झालेल्या कमणचा-याींना पदोन्नती देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) शालेय लशक्षण ववभागातील उपलशक्षणाचधकारी या सींवगाणत महाराषर लशक्षण 
सेवा, ग्-क व श्जल्हा ताींबत्रक सेवा, ग्-क मधनू अनुक्रमे १२.५ व ३७.५ या 
प्रमाणात पदोन्नती देण्यात येते. म.लश.से. ग्-क मधून ४८ कमणचाऱयाींना 
पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याची कायणवाही अींनतम अवस्थेत आहे. तसेच 
श्ज.ताीं.से.मधनू पदोन्नती देण्याची कायणवाही चालू आहे. 
     सींचालक सींवगाणतील ७ पकैी १ पद ररक्त असून, अ.ज.प्रवगाणचा अचधकारी 
पदोन्नती कररता उपलब्ध नसल्याने सदर पद ररक्त आहे. तसेच सरेसेवेच्या 
उमेदवाराींना ननयमानुसार पदोन्नती देण्याची कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र राज्य िायम विनाअनदुातनत शाळा िृती सशमतीने 

 बेमुदत धरणे आांदोलन िेल्याबाबत 

(५५) *  १६३५०   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.प्रिाश 
बबनसाळे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११८९३ ला हदनाांि ७ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील आझाद मैदानात मराठी शाेा बींद पडू नयेत व लशक्षक आणण 
ववद्यार्थयाांचे नुकसान होऊ नये म्हणनू महाराषर राज्य कायम ववनाअनुदाननत 
शाेा कृती सलमती तफे टदनाींक २ फेब्रवारी, २०१६ रोजी बेमुदत धरणे आींदोलन 
करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आींदोलनातील लशक्षकाींच्या मागण्या काय आहेत व त्या मींजुर 
करण्यात आल्या आहेत काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) होय, 
(२) (अ) अनदुान पात्र शाेाींना त्वरीत अनदुान तरतदू करणेबाबत (ब) अघोवषत 
शाेा व वगण तुकड्या अनदुानास पात्र घोवषत करणेबाबत (क) उच्च माध्यलमक 
शाेाींचे प्रस्ताव ताबडतोब ननकाली काढून अनदुानास पात्र घोवषत करणेबाबत या 
मागण्या आींदोलनकत्याण लशक्षकाींच्या आहेत. 
     ववटहत ननकषानुसार अनदुानास पात्र घोवषत करण्यात आलेल्या शाेा/ 
तुकडयाींना वेतन अनदुान उपलब्ध करुन देण्यासाठी सकारात्मक कायणवाही सुरु 
आहे. तसेच, उच्च माध्यलमक शाेाींच्या मुल्याींकन प्रस्तावाींची तपासणी आयुक्त 
(लशक्षण) याींचे स्तरावर सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई विद्यापीठाशी सांलग्न असलेल्या महाविद्यालयातील  

प्राध्यापिाांच्या थिीत िेतनाबाबत 
(५६) *  १६०३९   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिच हहरे :  ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ८०४६ ला हदनाांि १७ जुलै, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाचत:    सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठाशी सींलग्न असलेल्या अनेक महाववद्यालयीन प्राध्यापकाींच्या 
मान्यता उशीरा लमेाल्याने त्याींना मान्यता टदनाींकापासून वेतनाची थकबाकी 
लमेणेबाबत कोकण ववभाग मतदार सींघाचे लोकप्रनतननधी व महाराषर राज्य 
लशक्षक पररषदेचे कायाणध्यक्ष याींनी टदनाींक २ मे, २०१५ रोजी ननवेदन टदले होते, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त टदनाींक २ मे, २०१५ च्या ननवेदनानुसार शासनाने काय 
कायणवाही केली आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, 
(४) सींबींचधत प्राध्यापकाींना ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी, मान्यता उशीरा 
लमेाल्याने मान्यता टदनाींकापासूनची ननयलमत वेतनाची थकबाकी, ६ व्या वेतन 
आयोगाची २० ्क्के वेतनाची थकबाकी न लमेालेल्या प्राध्यापकाींची सींख्या ककती आहे, 
(५) सींबींचधत प्राध्यापकाींना त्याींची देय रक्कम देण्यासाठी ककती ननधी आवश्यक 
असून तो देण्याबाबत शासनाने काय उपायोजना केली आहे, 
(६) सींबींचधत प्राध्यापकाींची प्रलींबबत थकबाकी अद्यापही न देण्याची कारणे काय 
आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे 
(२) व (३) अशासकीय अनुदाननत महाववद्यालयातील लशक्षक व लशक्षकेतर 
कमणचाऱयाींचे ननयलमत वेतन अदा केल्यानींतर सन २०१५-१६ या आचथणक वषाणअखेर 
लशल्लक राहणाऱया रकमेमधनू प्राध्यापकाींची वेतनाची थकबाकी अदा करण्याची 
कायणवाही सुरू आहे. 
(४) प्राध्यापकाींची सींख्या ३२६८ इतकी आहे. 
(५) रू.६५.६८ को्ी, याबाबत वरील २ व ३ प्रमाणे कायणवाही सुरु आहे. 
(६) अशासकीय अनदुाननत महाववद्यालयातील लशक्षक व लशक्षकेतर कमणचाऱयाींच्या 
ननयलमत वेतनास ववलींब होऊ नये म्हणनू प्रथम ननयलमत वेतन अदा करण्यात 
येते. त्यानींतर ननधी उपलब्धतेनसुार थकबाकी अदा करण्याची कायणवाही करण्यात 
येते. 

----------------- 
चांद्रपूर, गबिहदया, अशलबाग, नांदरुबार आणण सातारा येथे िदै्यिीय  

महाविद्यालये स्थापन िरण्याच्या तनणचयाबाबत 

(५७) *  १६४३९   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील चींद्रपूर, गोंटदया, अललबाग, नींदरुबार आणण सातारा येथे वदै्यकीय 
महाववद्यालये स्थापन करण्याचा घेतलेला ननणणय शासनाने रद्द केल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) तसेच ववभागीय सींदभण सेवा रुग्णालय व श्जल्हा सामान्य रुग्णालय, नालशक 
येथे शासकीय पदव्यतु्तर महाववद्यालय स्थापन करण्यासाठी महाराषर आरोग्य 
ववज्ञान ववद्यापीठाने पाठववलेला प्रस्ताव शासनाकड ेमाहे जानेवारी, २०१६ पयांत 
प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन वदै्यकीय महाववद्यालये स्थापन 
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) नालशक येथे पदव्युत्तर महाववद्यालय स्थापन करण्यासींदभाणत महाराषर 
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आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठाशी ववचारववननमय करण्यात येत असून, आवश्यक 
कायणवाही शासन स्तरावर सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोराडी ि खारपखेडा (जज.नागपूर) येथील षजष्ट्णि िीज 
 िें द्राच्या धुरामुळे प्रदषुण होत असल्याबाबत 

(५८) *  १७७१७   श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.राजेंद्र जनै, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांहदप 
बाजोररया :  सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  कोराडी व खारपखेडा (श्ज.नागपूर) येथील औश्षणक वीज कें द्रातनू हवेत 
उडणारी राख सींपूणण पररसरातील नागररकाींचे जीवन धोक्यात आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, वीज कें द्रातनू सोडण्यात येणाऱया धुरामुेे हवेत उडणा-या राखेमुेे 
प्रदषुणात सुध्दा वाढ होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वायु प्रदषुण होत पावसाच्या सरीत लमसेून आम्लवषाण होऊन 
त्यामुेे गींभीर आजार होण्याची शक्यता ननमाणण झाली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, प्रदषुणामुेे होणा-या आजारावर आेा घालण्यासाठी शासनाने 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) व (२) वीज कें द्रातून हवेत उडणाऱया राखेमुेे प्रदषूणात 
वाढ होत आहे. तथावप, कोराडी व खापरखेडा येथील औषणीक वीज कें द्राच्या 
पररसरात राखेमुेे सींपूणण पररसरातील नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आले, हे खरे 
नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात मराठिाडा विभागातील जजल्हा पररषदेच्या माध्यशमि 
शाळाांसाठी सिच भौतति सोयीयुक्त टाईपप्लॅन िरुन इमारत 
बाांधण्याबाबत ि मुख्याध्यापिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(५९) *  १५९२०   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सततश चव्हाण :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मराठवाडा ववभागामध्ये श्जल्हा पररषदेच्या माध्यलमक शाेाींची 
सींख्या इतर ववभागाींच्या तलुनेत मोठी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त माध्यलमक शाेाींमध्ये वगण दोनच्या मुख्याध्यापकाची 
ककती पदे मींजूर आहेत तसेच मींजूर पदापकैी माहे फेब्रवुारी, २०१६ पयांत  ककती 
पदे ररक्त आहेत, 
(३) तसेच उपरोक्त मराठवाडा ववभागातील माध्यलमक शाेाींसाठी सवण भौनतक 
सोयीयुक्त ्ाईपप्लॅन करुन इमारत बाींधण्यासाठी तसेच ररक्त पदे भरण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) मराठवाडा ववभागात मुख्याध्यापकाींची २९९ पदे मींजूर असून फेब्रवुारी, २०१६ 
अखेर २७९ पदे ररक्त आहेत. 
(३) मराठवाडा ववभागातील माध्यलमक शाेाींसाठी सवण भौनतक सोयीयुक्त 
्ाईपप्लॅन तयार करण्यासींदभाणत आवश्यक कायणवाही सुरू आहे. 
     सदर ररक्त पदाींचे कामकाज सेवाज्येषठ लशक्षकाींकडून पार पाडण्याचे 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात पहहली ते आठिीपयांत “सिचच पास” या धोरणात बदल िरणेबाबत 

(६०) * १४६०४   डॉ.अपिूच हहरे, अॅड.अतनल परब, श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ६८४५ ला हदनाांि १७ जुलै, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात आठवीपयांत “सवणच पास” या धोरणात बदल करून पाचवी ते 
आठवीपयांत पररक्षा घेण्यात याव्यात, अशी लशफारस मा.शालेय लशक्षण मींत्री याींचे 
अध्यक्षतेखालील सलमतीने कें द्रीय मनषुयबे ववकास मींत्रालयाकड े केली आहे, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, “अ्यास केला नाही तरी पास होणार” या मानलसकतेमुेे 
ववद्यार्थयाांचेच नकुसान होत असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, पाचवी ते आठवीपयांत पररक्षते नापास झाल्यास एका 
मटहन्यानींतर त्या ववद्यार्थयाांची पनुपणररक्षा घेण्याचे नवीन धोरणातींगणत ननयोश्जत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरील प्रकरणी कें द्र शासनाच्या स्तरावरून कोणता ननणणय 
घेण्यात आला आहे व नवीन धोरण केव्हापासून अींमलात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, राज्य शासनाच्या चाींगल्या धोरणाचा चकुीचा अथण काढण्यात येत 
असल्याच्या पाश्वणभुमीवर नवीन धोरण लवकरात लवकर अींमलात 
येण्याच्यादृष्ीने शासनाकडून कोणती कायणवाही वा पाठपरुावा करण्यात आला वा 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) नाही. तथावप, कें द्र शासनाने लशक्षण मींत्री, राजस्थान 
याींच्या अध्यक्षतेखाली याबाबतची सलमती स्थापन केलेली असून अद्याप अहवाल 
सादर करण्यात आलेला नाही. 
(२), (३), (४), (५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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खेरिाडी (मुांबई) येथील शासिीय पॉशलटेजक्नि मधील प्राध्यापि 
ि िमचचा-याांचे िेतन अदा िरण्याबाबत 

(६१) *  १५१२९   श्री.िवपल पाटील :  सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खेरवाडी (मुींबई) येथील शासकीय पॉलल्ेश्क्नक मधील प्राध्यापक व   
कमणचा-याींचे वेतन थकल्यामुेे त्याींना बटहषकाराचे आींदोलन पुकारावे लागले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, पॉलल्ेश्क्नक प्राध्यापकाींच्या अन्य मागण्या काय आहेत, तसेच 
या प्राध्यापकाींचे पगार ननयलमत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) नाही.  शासकीय तींत्रननकेतन, मुींबई या सींस्थेतील 
कायणरत सवण अध्यापकाींचे व कमणचाऱयाींचे वेतन ननयलमत स्वरुपात अदा करण्यात 
येत आहे. परींत ू सदर सींस्थेतील चालववण्यात येणाऱया द्ववतीय पाेीतील 
अ्यासक्रमाींचा शैक्षणणक कायणभार ज्या ननयलमत अध्यापकाींकडून करुन घेण्यात 
येतो, त्याींचे अनतररक्त मानधन थकीत असल्याने सींबींचधत अध्यापक/कमणचाऱयाींनी 
कायणभार घेण्यास असमथणता दशणववली होती.   
(२) सदर सींस्थेतील द्ववतीय पाेीचे काम केलेल्या अचधकारी व कमणचाऱयाींना 
अनतररक्त मानधनाचे देयक न लमेाल्यामुेे ते तात्काे लमेावे तसेच 
अल्पसींख्याींक ववद्यार्थयाांकरीता सुरू करण्यात आलेल्या अ्यासक्रमाकरीता पदे 
ननमाणण करावीत अशी अध्यापकाींच्या प्रमुख मागण्या आहेत.   
यासींदभाणत कायणवाही करण्यात येत आहे.    
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई विद्यापीठाच्या ततृीय िषच विधी विभागाचे तनिाल प्रलांबबत असल्याबाबत 

(६२) *  १७२३९   श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या ततृीय वषे अ्यासक्रम असणाऱया ववधी ववभागाचे 
ननकाल पररक्षा होवनू दोन मटहने झाले तरी प्रलींबबत असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननकाल त्वररत जाटहर करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उदभवत नाही. 
 

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

 

ठाणे जजल््यातील शाळाांमध्ये शलवपि ि शशक्षिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
 

(६३) *  १४९८०   अॅड.तनरांजन डािखरे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववशेषत: ठाणे श्जल््यातील अनेक शाेाींमध्ये ३०० वा त्यापेक्षाही 
अचधक ववद्याथीसींख्या असणाऱया शाेाींमध्ये केवे एकच ललवपक काम करीत 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे 
आहे काय 

(२) त्याचप्रमाणे शाेाींना तकुडीवाढीची मान्यता लमेाल्याने व त्याचदरम्यान 
शाेेतील ललवपक व लशक्षक देखील सेवाननवतृ्त होत असल्याने सदर ललवपक व 
लशक्षकाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत लशक्षण उपसींचालक, मुींबई ववभाग व प्रधान 
सचचव, शालेय लशक्षण ववभाग, मींत्रालय याींचेकड ेसींबींचधत मुख्याध्यापक, लशक्षण 
सींस्थाचालक आटदींकडून माहे सप् े्ंबर, २०१५ पासून शासनाकड े वारींवार मागणी 
करण्यात येत असून सदरची ररक्त पदे भरली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, ववद्यार्थयाांचे होणारे शैक्षणणक नकुसान तसेच शाेेच्या दैनींटदन 
प्रशासकीय कामकाजावर पररणाम होऊ नये म्हणनू शाेाींमध्ये मींजुर पदाींनुसार 
ललवपक व लशक्षकाींची पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े : (१), (२) व (३) टदनाींक ६ फेब्रवुारी, २०१६ च्या पत्रान्वये 
लशक्षकाींच्या पदभरतीवरील ननबांध उठववण्यात आलेले आहे.  लशक्षकेतर कमणचा-
याींचा सुधाररत आकृतीबींध ननश्श्चत करण्याची कायणवाही सुरु असल्याने टदनाींक 
१२.२.२०१५ च्या शासन ननणणयान्वये “जैसे थे” पररश्स्थती ठेवण्याचे आदेश 
ननगणलमत करण्यात आलेले आहेत. 
४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात विद्यार्थयाांच्या दप्तराचे ओझे िमी  

िरण्याबाबत आखण्यात आलेले धोरण 

(६४) *  १६७७७   श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.हररशसांग राठोड, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, डॉ.सुधीर ताांबे :  ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ६९०४ ला हदनाांि १७ जुलै, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाचत:    सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) ववद्यार्थयाांचे दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत वारींवार देण्यात आलेले आदेश 
आणण शासन ननणणय याींची योग्यररत्या अींमलबजावणी केली जात नसल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत शासनाने धोरण आखले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुणे लशक्षण ववभागाकडून ववद्यार्थयाांच्या दप्तराचे ओझे कमी 
करण्यात आलेल्या पाहणीत ५६ ्क्के ववद्यार्थयाांचे दप्तर वजनदारच असल्याचे 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या धोरणाींची अींमलबजावणी न केल्यास शाेाींचे मुख्याध्यापक 
आणण शाेेच्या ववश्वस्ताींना जबाबदार धरण्याचा ननणणय घेण्यात आला, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, राज्यात ववद्यार्थयाांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत 
आखण्यात आलेले धोरण राज्यातील सवण शाेा अींमलबजावणी करीत आहे की 
नाही यावर देखरेख ठेवण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१)  नाही. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
(४) व (५) टद. ५ नोव्हेंबर, २०१५ च्या शासन पररपत्रकान्वये अींमलबजावणी न 
करणा-या सींबींचधत  कमणचारी व शाेेच्या व्यवस्थापकाींना जबाबदार धरण्यात 
येईल सूचना देण्यात आलेल्या आहेत 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
अिोला जजल्हयातील पाणी टांचाई तनिारणासाठी विविध  

उपाययोजनाांच्या िामाचा िृती आराखडयाबाबत 

(६५) *  १६२२६   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला श्जल्हयातील पाणी ी्ंचाई ननवारणासाठी ववववध 
उपाययोजनाींच्या कामाचा कृती आराखडा मींजूर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू आराखडयात प्रस्ताववत उपाययोजनाींच्या कामाींसाठी तालुका 
स्तरावरुन प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रस्ताव सादर करण्यास ववलींब लागत असल्यामुेे 
श्जल्हयातील पाणी ी्ंचाई ननवारणाचा ९७९ उपाययोजनाींची कामे प्रलींबबत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यावषी पावसाेयात अत्यल्प पाऊस झाल्याने श्जल््यातील 
नदीनाले आ्ले असून धरणाींमध्ये अत्यल्प जलसाठा उपलब्ध आहे त्यातच 
टहवाळ्यातच श्जल््यातील ववववध भागात पाणी ी्ंचाईची पररश्स्थती ननमाणण झाली 
असून वपण्याच्या पाण्यासाठी िामस्थाींना भ्कीं ती करावी लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढेून आले, 
(६) असल्यास, तदनुसार उक्त प्रस्ताव सादर करण्यास ववलींब लावणाऱया 
व्यक्तीींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच पाणी ी्ंचाईवर मात करण्यासाठी शासनाने 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
        सन २०१५-१६ च्या सींभाव्य ी्ंचाई कृती आराखड्यात ५९९ गावाींत 
१००१ उपाययोजनाींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 
(४) अींशतः खरे आहे 
        सन २०१५-१६ च्या सींभाव्य ी्ंचाई कृती आराखड्यात ५९९ गावाींत 
१००१ उपाययोजनाींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 
       त्यानुसार उपाययोजना घेण्याचे योजून ी्ंचाई ननवारणाथण कायणवाही 
करण्यात येत आहे. 
(५) हे खरे नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
अमरािती येथील सांत गाडगेबाबा विद्यापीठाशी सांलजग्नत  
महाविद्यालयातील प्राचायाचची ररक्त पदे असल्याबाबत 

(६६) *  १७७०४   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११०८७ 
ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती येथील सींत गाडगेबाबा ववद्यापीठाशी सींलश्ग्नत ४१६ 
महाववद्यालयापकैी २७० महाववद्यालयाींना प्राचायाणची ररक्त पदे असल्याचे टदनाींक 
३ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे,  
(३) असल्यास, सदरहू पदे केव्हापयांत भरणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
     सींत गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठाशी सींलश्ग्नत ४१६ महाववद्यालयाींपैकी 
अशासकीय अनदुाननत महाववद्यालयात प्राचायाांची ५० पदे, शासकीय 
महाववद्यालयात ०१ पद व अशासकीय कायम ववना अनदुाननत महाववद्यालयात 
२१७ अशी एकूण २६८ प्राचायाांची पदे ररक्त आहेत. 
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(२), (३) व (४) ररक्त पदे भरण्याबाबत ववद्यापीठ स्तरावरून सींबींचधत 
सींस्थाींना/महाववद्यालयाींना वेेोवेेी केववण्यात आले आहे. तसेच सींचालनालय 
स्तरावरुनही प्राचायाणची ररक्त पदे भरण्याबाबत सहसींचालक व ववद्यापीठाींना 
सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

----------------- 
मुांबई विद्यापीठातील सांशोधन प्रस् तािास मान् यता देणारी ररसचच 

 रेिजग्नशमन िशमटी बरखास् त झाल् याबाबत 

(६७) *  १६२२५   प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे :   
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ववद्यार्थ याांमधील सींशोधनवतृ् ती वाढावी यासाठी शासनाकडून जोरदार प्रयत् न 
सुरु असताना मुींबई ववद्यापीठात दीड हजार सींशोधन प्रस् ताव धूे  खात पडून 
असल् याचे माहे जानेवारी, २०१६ च् या दसु-या आठवड्यात ननदशणनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, सींशोधन प्रस् तावास मान् यता देणारी ररसचण रेकश्ग्नशमन कलम्ी 
बरखास् त झाल् याने या प्रस् तावाींना मान्यता देण्याचे प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, सदर कलम्ी स् थापन करण् याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही.  टद. ०१ सप् े्ंबर, २०१५ ते २६ फेब्रुवारी, 
२०१६ पयांत एकूण ६३ ववषयाींचे १८५ प्रस्ताव सींशोधन सलमतीपढेु ठेवण्यासाठी 
प्रलींबबत आहेत. 
(२) सद्य:श्स्थतीत पयाणयी व्यवस्था करण्याची प्रकक्रया सुरु आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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घाटी रुग्णालय (मराठिाडा) येथे अततविशेषोपचार विभाग सुरु िरणेबाबत 

(६८) *  १४८७७   श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाडयातील गोरगरीब रुग्णाींना घा्ी रुग्णालयातच अनतववशेषोपचार 
लमेावे यासाठी कें द्र शासनाने राषरीय आरोग्य योजनेंतगणत घा्ी रुग्णालयात 
१५० को्ी रुपये खचुणन अनतववशषेोपचार ववभाग सुरु करण्याचा ननणणय घेतला, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, यासाठी घा्ी पररसरात अडीच एकर जागा ननश्श्चती करुन 
कें द्राच्या वास्तुववशारद सलमतीने व घा्ी प्रशासनाने मींजुरी देवनु बाींधकाम 
परवानगीसाठी ६ मटहन्यापासुन महानगरपाललकेकड े प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, त्वरीत योग्य त्या परवानग्या घेवनु सुपर स्पेशालल्ी ववभाग सुरु 
करण्याचे दृष्ीने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर बाींधकामाच्या परवानगीसाठी केला असता शासकीय इमारतीस बाींधकाम 
परवानगी/पूणणत्वाचे प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही, असे महापाललका प्रशासनाने 
केववले आहे. तथावप, सदर बाींधकामाकररता मालमत्ता कर बे बाकी 
प्रमाणपत्राची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे. त्यानुसार पढुील कायणवाही 
सुरु आहे. 
(३) सींस्थास्तरावर कायणवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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पुणे जजल््यातील पाणीटांचाईिर उपाययोजना िरण्याबाबत 

(६९) *  १७९९२   श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अतनल तटिरे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, 
अॅड.जयदेि गायििाड :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे श्जल््यातील बारामती, पुरींदर, दौंड आणण इींदापूर तालुक्यात 
पाणी ी्ंचाईमुेे ्ँकरने पाणीपरुवठा करावा लागत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीत काय आढेून आले व तद्नसुार सदर तालुक्याींना 
योग्यररतीने पाणीपुरवठा करण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१), (२) व (३)  हे खरे आहे. 
        पुणे श्जल््यामध्ये बारामती, पुरींदर, दौंड आणण इींदापूर तालुक्यात पाणी 
ी्ंचाई जाणवत असल्याने या टठकाणी  पाहणी करण्यात आलेली आहे. 

पाहणीअींती तातडीची उपाययोजना म्हणनू माहे जानेवारी, २०१६ अखेर या चार 
तालुक्यात एकूण २४ गावे व १६५ वाड्याींमध्ये एकूण ३१ ॅ्ंकसणद्वारे पाणी पुरवठा 
करण्यात येत होता. 
       तसेच या चार तालुक्याींसह पुणे श्जल््याचा सींभाव्य पाणी ी्ंचाई कृती 
आराखडा तयार करण्यात आला आहे. 
     सद्यश्स्थतीमध्ये तातडीची उपाययोजना म्हणनू सदर तालुक्याींमधील एकूण 
४३ गावे व २८७ वाड्याींना ५५ ॅ्ंकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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



62 

ठाणे जजल््यातील जततहाशसि घोडबांदर किल्ल्याचे सुशोशभिरण िरण्याबाबत 

(७०) *  १५६२७   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  
भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय 
साांस् िृतति िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे श्जल््यातील जनतहालसक घोडबींदर ककल्ल्याच्या सुशोभीकरण 
करण्याबाबतचा प्रश्न मागील एक वषाणपासून प्रलींबबत असल्याचे टदनाींक       
११ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त ककल्ल्याींचे सुशोलभकरणास ववलींब होण्याची नेमकी कारणे 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदरील ककल्ल्याींचे सुशोलभकरण करण्यास शासनास अजनू ककती 
कालावधी लागणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, 
(२) घोडबींदर ककल्ला राज्य सींरक्षक्षत स्मारक म्हणनू घोवषत करण्याबाबत 
प्राथलमक अचधसूचनेच्या प्रस्तावास शासन मान्यता टदली आहे. प्राथलमक 
अचधसूचनेचा मसुदा ववधी व न्याय ववभागाकडून तपासून घेतल्यानींतर ननगणलमत 
करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िोलाड (ता.रोहा, जज.रायगड) येथील सुधागड एज्यिेुशन सोसायटी  

आणण िरसगाि येथील विद्याधथचनीांनी फी भरली नसल्यामुळे 
 त्याांना शाळेत येण्यास मज्जाि िेल्याबाबत. 

(७१) *  १६५२१   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोलाड (ता.रोहा, श्ज.रायगड) येथील सुधागड एज्युकेशन सोसाय्ीच्या 
ववद्याचथणनीनी फी भरली नाही म्हणनू शाेेत येण्यास मज्जाव केला याबाबत 
माहे जानेवारी २०१६ मध्ये लशक्षण ववभागाकड ेतक्रार करण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या लेक वाचवा मोटहमेचा सींबींचधत हायस्कूल 
व्यवस्थापकाींकडून अवमान केला जात आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, वरसगाव, (ता.रोहा) येथील ववद्याचथणनी कुमारी अक्षता अशोक 
राजीवले, इयत्ता ११ वी कॉमसण व कुमारी सायली हररभाऊ ठोकरे टहने फी भरली 
नसल्याने लशक्षकाींनी प्रवेश नाकारला, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने प्रवेश नाकारणा-या लशक्षकाींववरुध्द कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रामनगर (ता.मालेगाांि, जज.िाशशम) येथील धान्याचे दोन रि सांशयास्पद 
जस्थतीत गोडाऊन किपरच्या दारासमोर आढळून आल्याबाबत 

(७२) *  १७१५३   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  रामनगर (ता.मालेगाव, श्ज.वालशम) येथील गोडाऊन ककपरच्या दारासमोर 
लाखो रुपये ककमतीचे रेशन धान्याचे दोन रक ननयमबा्यररतीने सींशयास्पद 
श्स्थतीत आढेून आले असून या मालाची परस्पर ववल्हेवा् लावण्याच्या उद्देशाने 
हे रक तहलसल पररसरात न लावता स्वत:च्या घरासमोर लावले असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
ननषपन्न झाले आहे व त्यानुसार दोषीींवर कोणती कायणवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मालेगाांि (जज.नाशशि) तालुक्यात शशधापबत्रिेचे ऑनलाईन  
िामात त्रटुी ि चिुा असल्याबाबत 

(७३) *  १७०१२   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय अन् न, नागरी परुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (श्ज.नालशक) तालुक्यात सध्या लशधापबत्रकेचे चालू असलेल्या 
ऑनलाईन कामात ब-याच त्रु् ी व चकुा असल्यामुेे डा्ा दरुुस्ती करुन 
लमेण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमींत्री 
याींना लेखी ननवेदन टदले असून अनेक मटहने लो्ले असूनही याबाबत कोणतीही 
कायणवाही करण्यात आली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तद्नुसार डा्ा दरुुस्तीबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) सन्माननीय ववधानसभा सदस्य मालेगाव याींनी 
मा.राज्यमींत्री (अनापु व िासीं) याींना टदलेले ननवेदन शासनास टद.१४.१०.२०१५ 
रोजी प्राप्त झालेले असून त्यास टद.१०.११.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये अींतररम 
उत्तर देण्यात आले आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) सावणजननक ववतरण व्यवस्थेचे सींगणकीकरण प्रकल्पातींगणत लशधापबत्रका 
धारकाींचा PDS Data Base तयार करण्यात आलेला आहे. या PDS Data 
Base मध्ये असलेल्या त्रृ् ी दरु करणे व डा्ाबेसमध्ये लाभार्थयाांचा आधार 
क्रमाींक , मोबाईल क्रमाींक व बँक खाते क्रमाींक इ. समाववष् करण्यासाठी श्जल्हा 
स्तरावर ननववदा काढून Data Operator Agency ची ननयुक्ती करुन 
त्याींच्याकडून काम करुन घेण्यात येत आहे. PDS Data Base मधील 
माटहतीची लशधापबत्रका ननहाय वप्री्ं  काढून ही माटहती लाभार्थयाांकडुन दरुुस्त 
करुन घेण्यात येत आहे. तद्नषुींगाने PDS Data Base मधील लाभार्थयाांची 
माटहती दरुुस्ती करण्याची कायणवाही अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील किल्याांच्या सांिधचनाबाबत 

(७४) *  १६३४३   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.हररशसांग राठोड, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय साांस् िृतति िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पाच ककल्याींच्या सींवधणनासाठी १२ को्ी रुपयाींचा शासनाने ववशषे 
आराखडा तयार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आराखड्याचे स्वरुप काय आहे व यासींदभाणत राषरीय पुरातत्व 
ववभागाशी बोलणी सुरु असून लवकरच यासाठीचा सामींजस्य करार करण्यात 
येणार आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, यासाठी राषरीय पुरातत्व ववभागाशी सुरु असलेली बोलणी पूणण 
झाली आहे काय, त्यासाठीचा सामींजस्य करार केला आहे काय, 
(४) असल्यास, सामींजस्य करारानुसार गड-ककल्ल्याींच्या सींवधणनासाठी येत 
असलेल्या अडचणी दरु करुन गड-ककल्ल्याींची डागडुजी करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१), (२) व (३) गड सींवधणन सलमतीने केलेल्या लशफारशी 
लक्षात घेऊन राज्यातील एकूण १४ ककल्ले ‘मॅाडले फो ण्’ म्हणनू ववकलसत 
करण्यात येत आहे. सदर सवण ककल्ले हे राज्य सींरक्षक्षत स्मारक आहेत. सबब 
सदर ककल्ल्याींच्या सींवधणनाकरीता राषरीय  पुरातत्व ववभागाशी सामींजस्य करार 
करण्याची आवश्यकता नाही. तथावप राषरीय सींरक्षक्षत स्मारकाींच्या सभोवताली 
पयण् काींना सेवा सुववधा पुरवण्याकरीता महाराषर पयण् न ववकास महामींडे व 
राषरीय पुरातत्व ववभाग याींच्यात सामींजस्य करार करण्याची प्रक्रीया सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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बे्रन डडे रुग्णाांचे अियि घेऊन जाण्यासाठी अत्यल्प 
दरात विमान सेिा उपलब्ध िरण्याबाबत 

(७५) *  १७४३२   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, अॅड.तनरांजन डािखरे :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बे्रन डडे रुग्णाींचे अवयव दान करण्यास नातेवाईकाींचा पढुाकार वाढलेला 
असताना अवयव प्रत्यारोपण प्रकक्रयेत ववमान सेवाींच्या मनमानी दराींमुेे अडथेा 
ननमाणण होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुग्ण व रुग्णालयाच्या अडचणीींचा फायदा उठवत ववमान सेवाींचे 
ऑपरे्र अव्वाच्या-सव्वा दर आकारीत असल्याची व त्याला आेा घालण्याची 
मागणी राज्याच्या वैद्यकीय लशक्षण सींचालकाींनी वदै्यकीय लशक्षण ववभागाच्या 
अप्पर मुख्य सचचवाींकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बे्रन डडे रुग्णाींचे अवयव एका शहरातून दसुऱया शहरात घेऊन 
जाण्यासाठी अत्यल्प दरात ववमान सेवा उपलब्ध व्हावी तसेच दरवाढीला आेा 
घालण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१), (२) व (३) 
I. मश्स्तषक स्तींभाचा मतृ्यु झालेल्या व्यक्तीींच्या शरीरातून काढून ्ाकण्यात 

आलेले मानवी अवयव याींचे, प्रनतरोपणाच्या प्रयोजनासाठी, एका 
टठकाणाहून दसु-या टठकाणी शीघ्रतेने पररवहन करण्यासाठी वाजवी दरात व 
तातडीने ववमानसेवा उपलब्ध करुन देणेबाबत राज्य शासनाने भारत 
सरकारकड ेलशफारस करावी; आणण 

II. ज्या टठकाणी रात्री ववमान सेवा उपलब्ध नाही, त्या टठकाणी सुध्दा उक्त 
प्रयोजनासाठी ववमान सेवा उपलब्ध करुन देण्याची ववनींती “एअरपो ण्स ्
अथोरर्ी ऑफ इींडडया” याींना करण्यात यावी; 

     असा प्रस्ताव सींचालक, वदै्यकीय लशक्षण व सींशोधन, महाराषर राज्य, 
मुींबई, याींनी राज्य शासनास सादर केला आहे. हा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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खामगाांि ि शेगाांि (जज.बुलडाणा) तालुक्यातील खारपाण पटटयातील 
गािाांचा समािेश पाणी पुरिठा योजनेत िरणेबाबत 

(७६) *  १६५९४   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२५७३ ला 
हदनाांि ७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव व शेगाींव (श्ज.बुलडाणा) या तालुक्यातील असींख्य गावे ही खारपाण 
प््यात येतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, क्षारयकु्त पाणी वपल्यामुेे या पररसरातील असींख्य नागरीक 
ककडनी सींबींधी आजाराने िस्त आहेत तसेच अनेक नागरीकाींचा ककडनी सींबींधी 
आजाराने मतृ्य ूदेखील झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ज्याप्रमाणे बुलढाणा श्जल्हयातील जेगाींव जामोद शहर व 
तालुक्यातील १४० गाींवासाठी पाणी पुरवठा योजना तयार करण्यात आली असून 
सदर योजनेचे काम सुरु असून या योजनेतील गावाींना लागून असलेल्या 
खामगाींव मतदार सींघातील खारपाण प््यातील गावाींचा समावेश या योजनेत 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)    होय, हे खरे आहे. 
(२)   अींशत: खरे आहे. 
    खामगाींव व शेगाींव तालुक्यातील ककडनी आजाराचे रुग्णाींचे सवेक्षणामध्ये 
प्राप्त झालेली माटहती खालील प्रमाणे आहे. 

ता. शेगाांि :   ककडनी स््ोन- २९१ 
  ककडनी आजाराचे रुग्ण- २१८ 
  ककडनी आजाराचे सींशयीत रुग्ण- ५१२ 
ता.खामगाांि : ककडनी स््ोन- ०० 
  ककडनी आजाराचे रुग्ण- ०३ 
  ककडनी आजाराचे सींशयीत रुग्ण- ०० 

     गेल्या पाच वषाणतील खामगाींव व शेगाींव तालुक्यातील ककडनी आजार 
असलेल्या रुग्णापकैी मतृ्य ूझालेल्या रुग्णाींची सींख्या शेगाींव तालुक्यात ०३ आहे. 
(३)   खारपाण पट्यातील १४० गाींवे प्रादेलशक पाणी पुरवठा योजनेस शासनाने 
टद.०२.१२.२०१३ रोजी प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली असुन योजनेची ननववदा 
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प्रक्रीया पुणण करुन ७०% कामे पूणण झालेली आहेत. त्यामुेे उपरोक्त मागणीच्या 
अनषुींगाने सदर गाींवे आता योजनेमध्ये समाववष् करणे ताींबत्रकदृषट्या व 
आचथणकदृषट्या शक्य होणार नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.    

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

मुांबई विद्यापीठाची ४५२ महाविद्यालयात प्राचायच पदे भरण्याबाबत 

(७७) *  १६६५३   श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७५४३ ला हदनाांि 
१७ जुलै, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठाशी सींलग्न असलेल्या ७४२ महाववद्यालयाींपकैी ४५२ 
महाववद्यालयात प्राचायाणची पदे ररक्त असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तद्नषुींगाने प्राचायाणची पदे त्वरीत भरण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
     मुींबई ववद्यापीठाशी सींलश्ग्नत ४३३ महाववद्यालयाींत प्राचायाांची पदे ररक्त 
आहेत. 
(२), (३) व (४) प्राचायाांची ररक्त पदे तात्काे भरणेबाबत सींचालक (उच्च 
लशक्षण) याींचे स्तरावरुन तसेच शासन स्तरावरुन वेेोवेेी मुींबई ववद्यापीठासह 
राज्यातील सवण अकृवष ववद्यापीठाींना ननदेश देण्यात आले आहेत.  ज्या 
सींस्थामध्ये प्राचायण पद भरले जात नाही अशाींच्या बाबतीत येणाऱया ×¾Ö«üŸÖ पररषद 
(Academic Council) सभेमध्ये चचाण करुन ववद्यापीठ स्तरावर कारवाई 
करण्याचे प्रस्ताववत असल्याचे मुींबई ववद्यापीठाने केववले आहे. 

 
----------------- 
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राज्यातील महाविद्यालयामध्ये चालणाऱया रॅधगांगचा प्रिार रोखण्याबाबत 

(७८) *  १६७९३   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे :  हदनाांि - रोजी सभागहृाच्या पटलािर 
ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि मधील प्रश्न क्रमाांि 
६१३२ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मुींबईत ८, पणेु-१, नालशक-३, जेगाव-२, औरींगाबाद, बुलढाणा, व 
अहमदनगर-१ अशा महाववद्यालयातील रॅचगींगच्या तक्रारी आल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रँचगगमध्ये राज्यात मुींबई आघाडीवर असल्याचे स्पष् झाले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील महाववद्यालयामध्ये चालणाऱया रॅचगींगचा प्रकार 
रोखण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) मुींबई ववद्यापीठासींदभाणत अींशत: खरे आहे.   
(३) मा. सवोच्च न्यायालयाने रॅचगींग प्रनतबींध करण्यासींदभाणत टदलेल्या ननणणयाची 
अींमलबजावणी करणेसाठी शासन पररपत्रक क्र. सींकीणण २००५/ (२३८/०५)/ववलश-१, 
टद. १८/०७/२००७ ननगणलमत करण्यात आले आहे.  तसेच UGC REGULATION 
ON CURBING THE MENCE OF RAGGING IN HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS, २००९ अचधननयमानसुार रॅचगींग ववरोधी कक्ष 
स्थापन करणेववषयी वेेोवेेी सूचचत करण्यात आले आहे.  तसेच महाराषर 
रॅचगींग प्रनतबींधक कायदा, १९९९ अन्वये महाववद्यालयाींना कायणवाही करणेबाबत 
वेेोवेेी सूचचत करण्यात येते. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईत हिेची प्रतिारी दयनीय असल्याबाबत 

(७९) *  १६९६१   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२२४२ ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  वातावरणात सतत होणारे बदल, काही वेेा लागणाऱया आगी, धूर, 
बाींधकामे धलुीकण इत्यादीींमुेे मुींबईतील हवेची प्रतवारी फारच दयनीय असल्याचे 
“सफर” या प्रदषूणमापक प्रकल्पातींगणत नोंदववण्यात आले असून अींधेरी आणण 
मालाड पररसरात हवेची प्रतवारी सवाांत वाई् असून प्रदषुणाच्या वाढलेल्या 
पातेीमुेे नागररकाींच्या आरोग्यास फार मोठा धोका ननमाणण झाल्याचे 
शासनाच्या ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील प्रदषूण कमी व्हावे यासाठी शासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) होय. 
     “सफर” या प्रदषूणमापक प्रकल्पाींतगणत अींधेरी आणण मालाड पररसरात 
डडसेंबर २०१५ ते फेब्रवुारी २०१६ दरम्यान तपासण्यात आलेल्या हवेचे पथृकरण 
अहवालावरुन धलुीकणाींमुेे हवेची प्रतवारी खालावली असल्याचे आढेून आले 
आहे. 
(२) मुींबईतील प्रदषूण कमी करण्यासाठी महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडेाच्या 
ननदेशानुसार बहृन्मुींबई मनपाने साींडपाणी आणण घनकचऱयाचे प्रकक्रया व 
योग्यररत्या ववल्हेवा्ीकरीता वावषणक अथणसींकल्पामध्ये २५ ्क्के तरतदू केलेली 
आहे. 
     तसेच ननयलमत हवा गुणवत्ता तपासणी कें द्राींद्वारे सींननयींत्रण व जनजागतृी 
मोटहमा अशा उपाययोजनाही राबववण्यात येत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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



71 

िें द्र शासनाने पाणी ि स्िच्छतेसाठी असलेल्या  
राज्यातील योजनाांना तनधी बांद िेल्याबाबत 

(८०) *  १७५२४   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुतनल तटिरे :  
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाने पाणी व स्वच्छतेसाठी असलेल्या राज्यातील योजनाींना ननधी 
बींद केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत राज्य शासनाने पाणीपुरवठा योजनेसाठी कोणती योजना 
आखली आहे, 
(३) असल्यास, या योजनेचे स्वरुप काय आहे, 
(४) असल्यास, योजनाींना ककती ननधी मींजूर करण्यात आला आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) नाही. 
(२), (३), (४) व (५) पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभागामाफण त “मुख्यमींत्री िामीण 
पेयजल कायणक्रम” ही नवीन योजना प्रस्ताववत करण्यात आली 
असून सदर योजनेस शासनाची मान्यता घेण्याची कायणवाही सुरू आहे. 

----------------- 
राज्यातील दषु्ट्िाळ्स्त शेतिऱयाांना मदत देण्याबाबत. 

(८१) *  १७५५५   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मा.सवोच्च न्यायालयाने राज्यातील दषुकाेिस्त शेतकऱयाींच्या कु्ुींबाींना अन्न 
सुरक्षा कायदयान्वये मोफत धान्य दयावे आणण कु्ुींबातील एका व्यक्तीला 
महात्मा गाींधी राषरीय िामीण रोजगार हमी (मनरेगा) योजनेत १५० टदवस 
रोजगार दयावा असे ननदेश टदनाींक २० जानेवारी २०१६ रोजी वा त्या सुमारास 
देण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने अींमलबजावणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, दषुकाेिस्त तालुक्यातील ककती शेतकऱयाींच्या कु्ुींबाींना धान्य 
टदले जात आहे, कधी पासून टदले जात आहे, 
(४) अींमलबजावणी केली नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) राषरीय अन्नसुरक्षा अचधननयम, २०१३ मधील 
तरतुदीनुसार, महात्मा गाींधी राषरीय िामीण रोजगार हमी अचधननयमामधील 
तरतुदीनुसार कायणवाही करण्याबाबत सवोच्च न्यायालयाने ननदेश टदले आहेत. 
(२) राषरीय अन्नसुरक्षा अचधननयम, २०१३ अींतगणत अींत्योदय अन्न योजनेतील 
लाभार्थयाांना प्रनतलशधापबत्रका प्रनतमाह ३५ ककलो व प्राधान्य कु्ुींबातील 
लाभार्थयाांना प्रनतव्यक्ती प्रनतमाह ५ ककलो या प्रमाणात सवलतीच्या दराने 
अन्नधान्य देण्यात येत आहे. तसेच राज्यातील दषुकाेिस्त २१ श्जल््याींमधील 
१५,७४७ गावाींमधील एकूण १२,१८३ िामपींचायतीींकररता प्रनतकु्ुींब १५० टदवस 
रोजगार पुरववण्यास कें द्र शासनाने मान्यता टदली आहे. 
(३) टद. १५ ऑगस््, २०१५ पासून औरींगाबाद व अमरावती ववभागातील सवण 
श्जल्हे आणण नागपूर ववभागातील वधाण या १४ श्जल््याींतील सुमारे ६८ लक्ष 
शेतकऱयाींना राषरीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या धतीवर सवलतीच्या दराने 
अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याच्या बबगर आहदिासी क्षेत्रातील इयत्ता ११ िी च्या  
िाढीि तिुडयाांना अनदुान देण्याबाबत 

(८२) *  १७५४४   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड े:   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) टद. ११/१०/२००० च्या शासन ननणणयातील तरतदुीनुसार मुल्याींकनाचे ननकष व 
अनदुान सुत्र ववहीत करण्यात आले असून ववहीत ननकष पतुणता करणाऱया बबगर 
आटदवासी क्षेत्रातील खाजगी उच्च माध्यलमक शाेाींमधील १४ तकुडयाींना मान्यता 
देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, टदनाींक २८ फेब्रवुारी, २०१४ च्या शासन ननणणयानुसार सन    
२०११-१२ या शैक्षणणक वषाणपासून उक्त तकुड्या अनदुानास पात्र असल्याचे 
घोवषत करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासन ननणणयातील तरतदुीनुसार सींबींचधत तकुडयाींना वेतन 
अनदुान उपलब्ध करण्यासाठी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) होय, 
(३) ववटहत ननकषानुसार अनदुानास पात्र घोवषत करण्यात आलेल्या 
शाेा/तुकड्याींना वेतन अनदुान उपलब्ध करुन देण्यासाठी सकारात्मक कायणवाही 
सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िसई-विरार शहरातील अनधधिृत शशधािाटप दिुानाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(८३) *  १७५५९   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.जनादचन चाांदरूिर :   
सन्माननीय अन् न, नागरी परुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरार शहरातील अन्न व नागरी पुरवठा ववभागाच्या अनागोंदी 
कारभारामुेे शहरात १८२ लशधावा्प दकुानाींपैकी ४० हून अचधक लशधावा्प 
दकुाने अनचधकृत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री.मनोहर गुप्ता, सामाश्जक कायणकताण याींनी ८ बोगस लशधावा्प 
दकुानदाराींववरोधात तेथील तहलसलदार वसई, श्जल्हाचधकारी, पालघर, आयुक्त 
कोकण ववभागीय याींच्याकड ेतक्रारी देवूनही कोणतीच कारवाई झाली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसेच श्जल्हा पुरवठा ननरीक्षक याींनी नवननयुक्त तहलसलदार गजेंद्र पा्ोेे 
याींना टदलेल्या आदेशानसुार केलेल्या पहाणीत ककती बोगस रेशन दकुानदार 
आढेून आले, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढेून आले व त्यानुसार सींबींचधताींवर कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५) या बाबत तक्रार प्राप्त झाली आहे. सदर तक्रारीबाबत 
चौकशी करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात अशभयाांबत्रिी ि पदवििा महाविद्यालयामध्ये िोट्यिधी 
रुपयाांचा िेलेला गैरव्यिहार 

(८४) *  १७८६२   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अलभयाींबत्रकी व पदववका महाववद्यालये दसुऱया पाेीत चालवीत 
असल्याचे दाखवनू एकाच पाेीत महाववद्यालयाचा कारभार करुन कोट्यवधी 
रुपयाींचा गैरव्यवहार केल्याचे तसेच लशक्षकाींची वपेवणकू, तींत्रलशक्षण 
सींचालनालयाची व शासनाची फसवणकू आणण ववद्यार्थयाांची टदशाभूल केल्याचे 
टदनाींक २ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या पाच वषाांत ककमान दीड लाख ववद्यार्थयाांच्या नावे दोन 
हजार रुपयाींप्रमाणे प्रशासकीय व्यवस्थेच्या नावाखाली सींबींचधत महाववद्यालयाींनी 
पैसे घेतले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी उच्च व तींत्रलशक्षण मींत्रालयाने चौकशीचे आदेश 
टदले असून गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी मोक्का अींतगणत कारवाई करण्याची मागणी 
केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार उक्त प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीचे ननषकषण काय आहेत व त्यानुसार याप्रकरणात दोषी 
असलेल्या अचधकारी व कमणचाऱयाींववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
     सदर बाबतची बातमी टदनाींक ३/२/२०१६ रोजीचे लोकसत्ता वतृ्तपत्रामध्ये 
प्रकालशत झाली होती.  तसेच मा.मींत्री, उच्च व तींत्र लशक्षण याींचे कायाणलयाकडून 
लस्ीझन फोरम फॉर सॅक््ी्ी इन एज्युकेशनल लसश्स््म, ठाणे या सींस्थेचे 
टदनाींक २/२/२०१६ रोजीचे ननवेदन सींचालनालयास प्राप्त  झाले आहे. 
(२) राज्यातील व्यावसानयक पदवी, पदववका अ्यासक्रमाींच्या ववद्यार्थयाांचे लशक्षण 
शुल्क हे लशक्षण शुल्क सलमतीकडून ननश्श्चत करण्यात येते.  त्यानुसार सींस्था 
स्तरावरून लशक्षण शुल्क सलमतीने ननधाणरीत केलेले लशक्षण शुल्क  
ववद्यार्थयाांकडून आकारण्यात येते.  
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(३) या प्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी सदर ननवेदनात केली आहे. 
(४) या सींदभाणत चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याबाबत सींचालक, तींत्रलशक्षण 
सींचालनालय, मुींबई याींनी ववद्यापीठाींना टदनाींक ३/२/२०१६ रोजीचे पत्रान्वये तसेच 
महाराषर राज्य तींत्र लशक्षण मींडेास टदनाींक ४/३/२०१६ रोजीचे पत्रान्वये केववले 
आहे.  त्याबाबतचा अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे.    
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िसांतराि नाईि महाविद्यालय, शसडिो, षरांगाबाद येथे सहाय्यि 

प्राध्यापि समाजशास्त्र या विषयाची पदभरती िरतेिेळी 
चूिीच्या पध्दतीने िेलेले आरक्षण 

(८५) *  १८३७४   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.जनादचन चाांदरूिर :   
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसींतराव नाईक महाववद्यालय, लसडको, औरींगाबाद येथे सहाय्यक प्राध्यापक 
समाजशास्त्र या ववषयाची पदभरती करतेवेेी चुकीच्या पध्दतीने आरक्षणात बदल 
करून भ.ज.क.जवजी भ.ज.-५ या प्रवगाणतील उमेदवाराींची ननवड केली असल्याचे 
माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सहाय्यक प्राध्यापक 
समाजशास्त्र या पदासाठी ननवड करण्यात आलेल्या उमेदवाराींची ननवड रद्द करून 
भ.ज.क.या प्रवगाणतील सहाय्यक प्राध्यापक समाजशास्त्र या पदासाठी सींस्थेने पात्र 
ठरवून मुलाखतीस बोलववण्यात आलेल्या भ.ज.क. या प्रवगाणतील नमूद दोन 
उमेदवाराींपकैी योग् य उमेदवाराींची ननवड करून नेमणकू देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. महाराषर राज्य लोकसेवा (अनुसूचचत जाती, 
अनुसूचचत जमाती, ननरचधसूचचत जमाती) (ववमुक्त जाती), भ्क्या जमाती, 
ववशषे मागास प्रवगण व इतर मागासवगण याींच्यासाठी आरक्षण) अचधननयम, २००१ 
मधील कलम ४(३) नुसार, ववमुक्ती जाती (अ), भज(ब), भज(क), भज(ड) या 
प्रवगाणसाठी ववहीत केलेले आरक्षण अींतगणत पररवतणनीय आहे. 
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(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
     ववद्यापीठाने त्याींच्या अचधकारानुसार ववद्यापीठ गटठत सक्षम ननवड 
सलमतीमाफण त ववटहत लशफारशीने सदर कायणवाही केली आहे. 

----------------- 
राज्यामध्ये ६० ते ७० हजार शशक्षिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(८६) *  १८६३९   श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्ये लशक्षण अचधकार कायदा, २००९ नुसार प्राथलमक व माध्यलमक 
शाेेमध्ये गुणवत्ता धारक लशक्षक नेमले जावेत म्हणनू राज्य शासनाने सन 
२०१३ व २०१४ मध्ये ट्.ई.्ी. लशक्षक पात्रता पररक्षा घेतली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यामध्ये सन २०१० पासून शासनाने लशक्षक भरती केली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१३ व २०१४ मध्ये ्ी.ई.्ी. पररक्षा उत् तीणण  झालेल्याींना 
अद्याप पयांत नोक-यामध्ये /सेवेमध्ये समाववषठ करण्यात आले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यामध्ये ६० ते ७० हजार लशक्षकाींची पदे ररक्त आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, पदे ररक्त असून सुध्दा सन २०१३ व २०१४ मध्ये ्ी.ई.्ी. 
पररक्षा उत्तीणण  झालेल्या उमेदवाराींवर अन्याय होत असून तात्काे लशक्षक 
भरती प्रकक्रया सुरु करुन ्ी.ई.्ी. पररक्षा उत्तीणण झालेल्या उमेदवाराींना नोकरीत 
समाववष् करण्याबाबत शासनाने  कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
   लशक्षक भरतीसाठी सन २०१० मध्ये घेण्यात आलेल्या सीई्ी परीक्षेबाबत 
मा.उच्च न्यायालयाने टदलेल्या आदेशानुसार गठीत करण्यात आलेल्या सलमतीने 
पुनणपडताेणीमध्ये लशफारसपात्र ठरवलेल्या ३१३८ उमेदवाराींना पद उपलब्धतेच्या 
अनषुींगाने ननयुक्ती देण्याची कायणवाही सुरु आहे. तसेच टद.१.३.२०१४ च्या शासन 
ननणणयानुसार वस्तीशाेा ननमलशक्षकाींना प्राथलमक लशक्षक म्हणनू ननयुक्ती 
देण्याचा धोरणात्मक ननणणय घेण्यात आला.   
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(३) शासन ननणणय टद. २३/०८/२०१३ नुसार लशक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 
लशक्षकाींसाठी शैक्षणणक व व्यावसानयक अहणता असल्यामुेे सदर परीक्षा उत्तीणण 
होणा-या उमेदवाराींना थे्पणे नोकरी लमेण्याचा हक्क प्राप्त होत नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
सुरगाणा (जज.नाशशि) तालुक्यात विहहरी, तळे, धरणे िोरडी पडल्याबाबत 

(८७) *  १८२२९   श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सुरगाणा (श्ज.नालशक) तालुक्यात काही टदवसाींपासून पाणी ी्ंचाई जाणवत 
असून ववहीरी, तेे, धरणेही कोरडी पडली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, को्यवधी रुपये खचण करुन अपयशी ठरलेले जललसींचन प्रकल्प व 
अपूणण ने पुरवठा यामुेे गावातील जनतेला पाणी ी्ंचाईचा सामना करावा 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पाणी ी्ंचाई झाल्याने पुढील तीन मटहने कसे जायचे असा प्रश्न 
तेथील शेतकऱयाींना पडला असून शेतकरी चचींतािस्त झाले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, पाणी ी्ंचाईचा सामना करण्यास शासनाने कोणती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशतः खरे आहे. 
        सुरगाणा तालुक्यातील लघु पा्बींधारे प्रकल्पाींमध्ये  सद्यश्स्थतीत 
राहुड-१४.५५%, लशींदे-२८.१४%,घोडाींबे- २८.३६% व बबुेी-५२.९२% याप्रमाणे 
पाणीसाठा सद्यश्स्थतीत लशल्लक आहे. 
(२)  सुरगाणा तालुक्यातील राहुड, लशींदे, घोडाींबे व बुबेी हे चार पूणण झालेले लघ ु
पा्बींधारे प्रकल्प आहेत. त्यामुेे जललसींचन प्रकल्प अपयशी ठरले आहेत, हे खरे 
नाही. 
       सुरगाणा तालुक्यात िामीण पाणी पुरवठा ववभागाींतगणत  एकूण ८१ पाणी 
पुरवठा योजना आहेत. त्यापकैी ३७ योजनेतून पाणी पुरवठा सुरु आहे. तसेच ४४ 
योजना प्रगतीत आहेत. त्यापैकी ११ योजनाींमध्ये महाराषर राज्य वीज ववतरण 



78 

कीं पनीशी सींबींचधत काम बाकी असून त्यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे. तसेच २ 
योजना िाम पाणी पुरवठा व स्वच्छता सलमतीतील अींतगणत वादामुेे अपूणण 
आहेत व २ योजना उद्् ाव अपुरा असल्याने अपूणण आहेत. 
        तथावप पाणी ी्ंचाई जाणवत असलेल्या टठकाणी पाणी ी्ंचाई ननवारणाथण 
उपाययोजना घेण्यात येत आहेत. सुरगाणा तालुक्यात काही टदवसाींपासून पाणी 
ी्ंचाई जाणवत आहे. म्हैसमाे, लशरीषपाडा, गेवड, वडमाे (बी) या गावाींना 
ॅ्ंकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याच्या प्रस्तावाींना श्जल्हाचधकारी, नालशक याींनी 

मान्यता टदली आहे. 
(३) अींशतः खरे आहे. 
   सुरगाणा तालुक्याचे सवणसाधारण पजणन्यमान १८०७ लम.मी. इतके असून सन 
२०१५-१६ मध्ये १०६९.१०लम.मी. इतका पाऊस पडला असून तो सरासरीच्या 
५९.१६% इतका आहे. 
     रब्बी हींगामाचे सवणसाधारण क्षेत्र ५०००हे. असून ४५२४ हे. क्षेत्रावर पेरणी 
झाली आहे. रब्बी हींगामातील रब्बी ज्वारी, गहू व हरभरा ही वपके काढणीच्या 
अवस्थेत आहेत. 
(४) पाणी ी्ंचाईचा सामना करण्यासाठी श्जल्हाचधकारी, नालशक याींनी नालशक 
श्जल््यासाठी रु.३०.१२ को्ी रुपयाचा ी्ंचाई आराखडा मींजूर केला असून सदर 
ी्ंचाई आराखड्यात सुरगाणा तालुक्यातील ७४ गावे व ८२ वाड्याींचा समावेश 

आहे. त्यानुसार आवश्यक त्या उपाययोजना प्रस्ताववत करण्यात आलेल्या आहेत.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील िीसपेक्षा िमी पटसांख्येच्या शाळा बांद िरण्याचा प्रस्ताि 

(८८) *  १४९७०   डॉ.सुधीर ताांबे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२५१९ ला हदनाांि 
१४ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वीसपेक्षा कमी प्सींख्येच्या शाेा बींद करण्याचा शासनाचा 
प्रस्ताव असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अहमदनगर श्जल्हयात २० पेक्षा कमी प्सींख्या असलेल्या श्जल्हा 
पररषद व्यवस्थापनाकड े४६३ शाेा आहेत या शाेा ककमान द्ववलशक्षक्षकी आहेत, 
त्यामुेे सुमारे ९२५ लशक्षकाींच्या व ककमान ५ हजाराहून अचधक ववद्यार्थयाांच्या 
समायोजनाचा प्रश्न ननमाणण होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, या प्रस्तावावर ननणणय घेतल्यास येथील लशक्षक व ववद्यार्थयाांना 
इतर शाेाींत सामावनू घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. विनोद तािड े: (१), (२), (३)  व (४) टद.१३.१२.२०१३ चा शासन ननणणय व 
टदनाींक २७.१.२०१४ चा शासन शुद्धीपत्रकानूसार असा ननणणय घेण्यात आला होता.  
मात्र त्याची अींमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. 

----------------- 
ठाणे जजल्हा पररषदेच्या शशक्षण विभागातील प्रलांबबत 

 प्रिरणाांबाबत ि गैरिारभाराबाबत 

(८९) *  १५९१०   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिच हहरे :  ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि १२६१८ ला हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाचत:    सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) ठाणे श्जल्हा पररषदेच्या माध्यलमक लशक्षण ववभागातील प्रलींबबत 
प्रकरणाींबाबत व अचधकाऱयाींच्या गैरकारभाराबाबतचा प्रश्न टदनाींक २१ डडसेंबर, 
२०१५ रोजी सभागहृात चचेला आला होता, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अनकुीं पाधारकाींची प्रकरणे वगेता अन्य प्रकरणे ननकाली 
काढल्याचे उत्तर सभागहृात देण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनकुीं पाधारकाींच्या प्रकरणाींव्यनतररक्त अनेक अन्य प्रकरणे 
प्रलींबबत असताींनाही टदशाभूल करणारी माटहती देणाऱया अचधकाऱयाववरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, अनकुीं पाधारकाींची प्रलींबबत प्रकरणे १५ टदवसाींच्या आत ननकाली 
काढण्याचे आश्वासन टदले होते, त्याप्रमाणे ही प्रकरणे ननकाली काढण्यात आली 
आहेत काय, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, 
(६) प्रकरणे जाणीवपूवणक प्रलींबबत ठेवण्याच्या कायणपध्दतीबाबत क्षबेत्रय 
अचधकाऱयाींकडून माटहती प्राप्त झाली आहे काय,  
(७) असल्यास, प्रशासकीय कामात जाणीवपूवणक हलगजीपणा  
करणाऱया अचधकाऱयाींववरुध्द काय कारवाई करण्यात आली आहे ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) माटहती बरोबर टदली असल्याने कारवाईचा प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
(४) लशक्षकेतर कमणचाऱयाींच्या आकृतीबींधामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासन स्तरावर ववचाराधीन असल्याने अनकुीं पाची प्रकरणे प्रलींबबत आहेत. 
(५), (६) व (७) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

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

मराठी भाषा विभागाची पनुरचचना ि मराठी विद्यापीठ स्थापन िरण्याबाबत 

(९०) *  १६४४९   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरशसांह पांडडत :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ९३३९ ला हदनाांि २४ जलैु, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात राजभाषेच्या ववकासासाठी व दीघणकालीन ननयोजनासाठी मराठी भाषा 
ववभागाची पनुरणचना करण्याची राज्यातील  लोकप्रनतननधीींनी वेेोवेेी शासनाकड े
मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, मराठी अ्यास कें द्राने  राजभाषा मराठी ववभागाच्या 
पुनरणचनेसाठी पाठववलेला प्रस्ताव माहे एवप्रल, २०१० पासून तब्बल दहा वेेा 
शासनास सादर करूनही प्रलींबबत असल्याचे ननदशणनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच मराठी ववद्यापीठ स्थापनेचा प्रस्ताव अनेक वषाांपासून शासनाकड े
प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,  मराठी भाषेचा लोकभाषा म्हणनू ववकास करण्यासाठी व मराठी 
भाषेची प्रनतषठा उींचावण्यासाठी  शासनाने  कोणती तातडीची कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१)  होय. 
(२) नाही. 
      मराठी अ्यास कें द्राच्या प्रस्तावावर शासन स्तरावर झालेल्या बठैकीमध्ये 
अ्यास कें द्राच्या मागणीनसुार ६ नवीन उपववभागाींसाठी अनतररक्त मनुषयबे 
देणे शक्य नसल्याचे सूचचत करण्यात आले होते. तथावप मराठी  अ्यास  
कें द्राने केलेल्या काही सूचनाींचा प्रस्ताववत मराठी भाषा धोरणामध्ये समावेश 
करण्यात आला आहे.  
(३) होय. 
     मराठी भाषा ववद्यापीठ स्थापन करणेबाबत सलमती स्थापन करून 
ववद्यापीठाची कायणकक्षा ठरववणेबाबत कायणवाही सुरू आहे. 
(४) राजभाषा अचधननयम, १९६४ च्या अनषुींगाने शासन व्यवहारात मराठी भाषेचा 
प्रभावी वापर करण्याकरीता व भाषा सींवधणनासाठी मराठी भाषा ववभागाींतगणत भाषा 
सींचालनालय, महाराषर राज्य मराठी ववश्वकोश ननलमणती मींडे, महाराषर राज्य 
साटहत्य आणण सींस्कृती मींडे व राज्य मराठी ववकास सींस्था याींचेव्दारे ववववध 
उपक्रम सुरू आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील अनदुातनत शाळाांमध्ये शशक्षिेतर िमचचाऱयाांना  
सेिाांतगचत आश्िाशसत प्रगती योजनेचा लाभ देण्याबाबत 

(९१) *  १५९८१   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सततश चव्हाण :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १२४५३ ला हदनाांि ७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनदुाननत शाेाींमध्ये लशक्षकेतर कमणचाऱयाींना सेवाींतगणत 
आश्वालसत प्रगती योजनेचा लाभ देण्याबाबत मा.उच्च न्यायायालयाच्या 
औरींगाबाद खींडपीठाने टदलेल्या ननणणयाच्या अनुषींगाने शासनस्तरावरुन कोणती 
कायणवाही करण्यात आली आहे, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने केलेल्या कायणवाहीचे स्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े : (१) व (२) मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ औरींगाबाद याींनी 
टदलेल्या आदेशाच्या अनषुींगाने शासन स्तरावर कायणवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील प्राथशमि / माध्यशमि / उच्च माध्यशमि शशक्षिाांना विनाअट 

तनिडशे्रणी लागू िरण्याबाबत 

(९२) *  १६२७६   डॉ.अपिूच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२४१७ ला हदनाांि ७ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील २४ वषे सेवा झालेल्या सवण प्राथलमक / माध्यलमक / उच्च 
माध्यलमक लशक्षकाींना ववनाअ् ननवडशे्रणी लागू करावी, अशी मागणी महाराषर 
राज्य लशक्षक सींघ्ना व अन्य लशक्षक सींघ्नाींकडून  वारींवार करण्यात येत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) सध्या ववहीत अ्ीींच्या आधारे ननवडशे्रणी लागू करण्यात येते. 
(३) प्रश्न उदभवत नाही. 

----------------- 
असांघटीत क्षेत्रातील मजूर आणण उपेक्षक्षत िगाचतील गरीबाांना  

रेशन िायदयाचा फायदा शमळत नसल्याबाबत 

(९३) *  १५१५१   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) असींघ्ीत क्षेत्रातील मजरू आणण उपेक्षक्षत वगाणतील गरीबाींना रेशन कायदयाचा 
फायदा लमेत नसल्याची तक्रार रेशन हक्क पररषदेने केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत मा.मींत्री महोदयाींनी ववववध सींघ्नेशी केलेल्या चचेनुसार 
शासनाने काय कायणवाही केली आहे ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर सींघ्नेच्या ननवेदनातील मागण्याींबाबत खालीलप्रमाणे कायणवाही 
करण्यात आली आहे. 

१. सन २०११ मधील जनगणनेच्या माटहतीच्या आधारे सवेक्षणाची यादी 
तयार करण्यात आली असून सवेक्षणाची पररपूणण माटहती िाम ववकास 
ववभाग व नगर ववकास ववभागामाफण त कें द्र शासनास सादर करण्यात 
येणार आहे. त्यानींतर दाररद्रय रेषेखालील कु्ुींबे ननश्श्चत करण्यात येणार 
आहेत. 

२. टदनाींक २० ऑगस््, २०१५ च्या शासन ननणणयान्वये ननश्श्चत केलेल्या 
सुधारीत पररमाणानुसार केरोलसन ववतरण करण्यात येत आहे. 

३. टदनाींक २३ माचण, २००४ च्या शासन ननणणयान्वये बेघर कु्ुींबबयाींना 
लशधापबत्रका देण्यात येतात. 

४. टदनाींक २९ जनू, २०१३ च्या शासन ननणणयातील मागणदशणक सुचनानुसार 
भाडकेरुींकडून शपथपत्र घेऊन लशधापबत्रका देण्यात येतात. 

५. टदनाींक १ फेब्रुवारी, २०१४ पासून राज्यात राषरीय अन्न सुरक्षा 
अचधननयम, २०१३ लागू करण्यात टदनाींक २४.३.२०१५ च्या शासन 
पररपत्रकान्वये प्राधान्य कु्ुींबातील लाभार्थयाांचा व टदनाींक ३०.३.२०१५ 
च्या पत्रान्वये अींत्योदय अन्न योजनेतील लाभार्थयाांचा सुधारीत इष्ाींक 
देण्यात आला आहे. त्यानुसार सदर इष्ाींकाच्या मयाणदेत सवण 
श्जल््यातील अींत्योदय अन्न योजनेतील लाभार्थयाांची व प्राधान्य कु्ुींब 
ग्ातील लाभार्थयाांची ननवड करण्यात आली आहे. 

६. टदनाींक ५.११.१९९९ च्या शासन ननणणयान्वये राज्यात नतहेरी लशधापबत्रका 
योजना सुरु झाली. त्यानुसार ननकष व कायणपध्दती ननश्श्चत करण्यात 
आली आहे. तसेच एपीएल केशरी लशधापबत्रकाींसाठी कु्ुींबाचे वावषणक 
उत्पन्न रु.१ लक्ष ककीं वा त्यापेक्षा जास्त नसावे, असे ननश्श्चत करण्यात 
आले. अद्यापपयांत सदर ननकष दोन लाखापयांत करण्याचा कोणताही 
प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन नाही. 

७. महाराषर केरोलसन डडलसण लायसेश्न्सींग ऑडणर, १९६६ मध्ये टद.२६ 
नोव्हेंबर, २०१३ च्या आदेशान्वये सुधारणा करण्यात आली असून समाींतर 
केरोलसन बाजार योजनेअींतगणत ननयुक्त केलेल्या ववके्रत्याींना परवाने मींजुर 
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करण्याबाबतचा शासन ननणणय टदनाींक २ डडसेंबर, २०१३ रोजी ननगणलमत 
करण्यात आला आहे. 

८. कें द्र शासनाच्या ननदेशानुसार देशात मॉडीफाईड डायरेक्् बेननफी् 
रान्सफर फॉर एलपीजी (MDBTL) योजना राज्यभरात टदनाींक १ 
जानेवारी, २०१५ पासून राबववण्यात येत आहे. या योजनेनुसार सवणच 
घरगुती गॅस िाहकाींना सरसक्ररत्या एलपीजी लसलेंडरचे ववतरण होत 
असून गॅस लसललींडरवरील अनदुान िाहकाींच्या बकँ खात्यात जमा 
करण्यात येते. 

----------------- 
अिोला तालुक्यातील शशिर ि सहा गािाांिररता  

राष्ट्रीय ्ामीण पेयजल योजनेबाबत 

(९४) *  १६२३२   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २९१३ ला 
हदनाांि १२ माचच, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला तालुक् यातील लशवर व सहा गावाींकररता राषरीय िामीण पेयजल 
योजने अींतगणत प्रादेलशक पाणी पुरवठा योजना शासनाकड ेप्रस्ताववत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्ताववत योजनेमध्ये काही त्रु् या आढेून आल्या असून 
टदनाींक १७ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी त्रु् ीची पतुणता करुन महाराषर जीवन प्राचधकरण 
तथा िामीण पाणी पुरवठा, मींत्रालय, मुींबई येथे पाठववण्यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने गाींभीयाणने लक्ष घालून योजनेला अींनतम 
मींजूरी देऊन लशवर व सहा गावाींचा पाणी प्रश्न कायमस्वरुपी ननकाली 
काढण्याबाबत शासनाने काय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२)  व (३) अींशत: खरे आहे. 
     महाराषर जीवन प्राचधकरण नागरी व िामीण योजना मींडे, अकोला याींनी 
टद. ०४ डडसेंबर, २०१४ रोजीच्या पत्रान्वये  त्रु् ीींची पतुणता करुन शासनास अहवाल 
सादर केला आहे. 
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     तथावप,  कें द्र शासनाच्या टद. २९/७/२०१५ च्या पत्रान्वये टदलेल्या 
ननदेशानुसार Fluoride बाचधत स्त्रोत तसेच सींसद आदशण िाम योजनेअींतगणत 
समाववष् करण्यात आलेल्या गावाींव्यनतररक्त राज्यात नव्याने कोणत्याही योजना 
घेऊ नयेत अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
     लशवर व ६ गावे प्रादेलशक पाणी पुरवठा योजनेतील गावाींचा Fluoride 
अथवा Arsenic बाधीत स्त्रोतामध्ये तसेच सींसद आदशण िाम योजनेतील 
गावाींमध्ये समावेश नसल्याने, कें द्र शासनाच्या ननदेशानुसार, प्रस्तुत योजनेच्या 
प्रस्तावास कें द्र शासनाकडून पुढील सूचना येईपयांत मान्यता देणे उचीत होणार 
नाही, असा ननणणय घेण्यात आला. 
     त्यानुसार, शासनाच्या टद. ४/९/२०१५ च्या पत्रान्वये लशवर व ६ गावे 
प्रादेलशक िामीण ने पाणी पुरवठा योजनेचा प्रस्ताव मुख्य कायणकारी अचधकारी, 
श्जल्हा पररषद, अकोला याींचेकड ेपरत पाठववण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पालघर जजल््यात ्ाहि तक्रार तनिारण मांचाचे िायाचलय सुरु िरण्याबाबत 

  

(९५) *  १६२४०   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर श्जल््याचे ववभाजन होऊन जवेपास एक वषाणचा कालावधी 
उल्ूनही अद्यापपावेतो िाहक तक्रार ननवारण मींचाचे कायाणलय सुरु करण्यात 
आलेले नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ च्या पटहल्या आठवड्यात ननदशणनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पालघर, ठाणे व नवी मुींबईतील काही भाग हा ठाणे मींचच्या 
अखत्यारीत येत असल्याने या कायाणलयावर कामाचा अनतररक्त कामाचा भार 
पडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िाहक तक्रार ननवारण मींचाचे कायाणलय पालघर येथे सुरु 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, िाहक तक्रार ननवारण मींचाचे कायाणलय पालघर येथे केव्हापयांत 
सुरु होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) नाही 
(२) ठाणे श्जल्हयामधूनच पालघर श्जल्हयाची ननलमणती करण्यात आली आहे.  
सद्य:श्स्थतीत पालघर श्जल्हा िाहक तक्रार ननवारण मींच कायाणलय  स्थावपत 
झाले नसल्याने त्याचे सवण कामकाज ठाणे श्जल्हा िाहक तक्रार ननवारण 
मींचाकडूनच करण्यात येत आहे. 
(३) पालघर श्जल्हा िाहक तक्रार ननवारण मींच कायाणलय स्थापन करण्यासाठी 
श्जल्हाचधकारी, पालघर याींचेकड े जागेची मागणी शासन स्तरावरून करण्यात 
आलेली आहे, तथावप श्जल्हाचधकारी कायाणलयाकडून शासनास अद्याप प्रनतसाद 
प्राप्त झालेला नाही. याबाबत शासनस्तरावरून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
(४) पालघर श्जल्हा िाहक तक्रार ननवारण मींच कायाणलय स्थापन करण्यासाठी 
जागा उपलब्ध झाल्यानींतर तसेच सदर मींचासाठी आवश्यक पदाींची ननलमणती 
झाल्यानींतर मींचाचे कामकाज सुरू होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर मराठिाडा विद्यापीठाच्या  
िसततगहृासाठी तनधी उपलब्ध िरुन देणेबाबत 

(९६) *  १४८८२   श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यlपीठाने ववदयार्थयाांसाठी नवीन ४ 
वसनतगहृाचे बाींधकाम करणेसाठी रु.१६ को्ी रुपयाची मागणी शासनाकड ेकेली, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ववद्यापीठाकड े मुला-मुलीींसाठी असलेल्या ११ वस्तीगहृाचे 
नुतनीकरण करणेही गरजेचे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, मराठवाडयातील दषुकाेी पररश्स्थती लक्षात घेता ववद्यापीठाने 
प्रस्तावीत केलेल्या वस्तीगहृास शासनाने त्वरीत ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
      डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ औरींगाबाद व उपपररसर 
उस्मानाबाद येथील प्रस्ताववत ववववध कामाींसाठी रु.११९.३७ को्ी रुपयाींचा 
प्रस्ताव औरींगाबाद ववद्यापीठाने सींचालक, उच्च लशक्षण पुणे याींच्यामाफण त 
शासनास सादर केला होता. 
(२)  अींशत: खरे आहे.  
     डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ परीसरात ५ मुलाींची व ६ 
मुलीींची वस्तीगहेृ आहेत . सदर वस्तीगहृाींची  देखभाल व दरुुस्ती वेेोवेेी 
ववद्यापीठाच्या आचथणक तरतदूीतून करण्यात येते.  काही  वस्तीगहृाींच्या 
नूतनीकरण  व दरुुस्तीचे प्रस्ताव RUSA या योजनेंतगणत दाखल केलेले आहेत. 
(३)  ववद्यापीठाने प्रस्ताववत केलेल्या वस्तीगहृाच्या अींदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता घेण्याकरता नस्ती सावणजननक बाींधकाम ववभागास सादर करण्यात आली 
असता सदर ववभागाने प्रस्तावात काही त्रु् ी/मुद्दे उपश्स्थत केले आहेत सदर 
मुद्याींची पतूणता औरींगाबाद ववद्यापीठाकडून करण्यात आल्यावर प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता घेण्याबाबत कायणवाही करण्यात येईल.    
(४)  प्रश्न उदभवत नाही. 

---------------- 
बािधन बदु्रिु (पुणे) गािाला तनयशमत पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 

(९७) *  १८०२२   श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.सुतनल 
तटिरे :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहराजवेील बावधन बदु्रकु या महापाललकेत समाववष् नसलेल्या 
गावाला चौदा ते पींधरा टदवसातनू एकदाच पाणी पुरवठा होत असल्याचे व दवुषत 
पाण्यामुेे या गावात डेंग्यू रोगाचा मोठ्या प्रमाणात प्रादभुाणव होत असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ च्या पटहल्या आठवड्यात ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढेून आले, तद्नुसार सदर गावाला ननयलमत 
व शुध्द पाणी पुरवठा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
     बावधन ब्रदु्रकु िामपींचायतीस पुणे महानगरपाललकेमाफण त शुद्ध पाण्याचा 
पुरवठा करण्यात येतो. सदरचे पाणी िामपींचायतीमाफण त ४ ते ५ टदवसाींनी 
झोननींग पद्धतीने ववतररत करण्यात येत आहे. 
     सदरहू गावामध्ये माहे जानेवारी, २०१६ पासून आजअखेर एकही डेंग्युचा 
रुग्ण आढेून आलेला नाही. तसेच डेंग्यचुा प्रादभुाणव हा दवुषत पाण्यामुेे होत 
नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
डबिबबिलीतील प्रदषुण रोखण्याबाबत 

(९८) *  १८०५६  श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप : सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डोंबबवली औद्योचगक वसाहतीत कोणतीही प्रकक्रया न करता या कीं पन्यातनू 
सोडला जाणारा वायू तसेच रसायनयुक्त साींडपाण्यामुेे पररसरातील लोकाींना 
श्वसनाचे ववकार, डोेे चुरचरुणे, ववकाराींचा सामना करावा लागत असल्याने माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तदषींगाने प्रदषूण पसरववणाऱया कारखान्यावर शासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) व (२) होय. 
(३) माहे जानेवारी, २०१६ च्या कालावधीत म.प्र.नन.मींडेाद्वारे केलेल्या 
पाहणीमध्ये डोंबबवलीतील औद्योचगक वसाहतीत हवा व जल प्रदषूण करणाऱया ५ 
कारखान्याींना उत्पादन बींद करण्याची नो्ीस पाररत करण्यात आलेली असून ४ 
कारखान्याींना कारणे दाखवा नो्ीस पाररत करण्यात आलेली आहे. 
     त्याचप्रमाणे अल् प आणण टदघणकालीन प्रदषूण ननयींत्रणासाठी कृती आराखडा 
तयार करुन त्याची अींमलबजावणी चालू आहे. तसेच मा.उच्च न्यायालय व 
मा.हररत लवादाच्या ननदेशानसुार स्थापन केलेल्या सलमत्याींद्वारे अींमलबजावणीचा 
आढावा घेण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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खारेपाट (ता.पेण, जज.रायगड) गािातील िाडयाांना सुरळीत 
पाणी पुरिठा िरण्याबाबत 

(९९) *  १६५३७   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पेण (श्ज.रायगड) तालुक्यातील खारेपा्ातील गाव, वाड्या, पाड े इत्यादी 
भागात वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होत नसल्याने माहे जानेवारी २०१६ मध्ये 
प्राींत कायाणलय पेण येथे भव्य हींडा मोचाण, रॅली काढण्यात आली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पेण तालुक्यातील खारेपा् ववभागातील कोेवे, बेणेघा्, 
लशींगणव्, बोरी, लशकी,  बोवे, मसद, सरेभाग, सागरवाडी, दरबारवाडी, दत्तवाडी, 
उडाफा, गौ ीेंवाडी आदी अनेक गावातील वाड्याींना कायमस्वरूपी सुरेीत पाणी 
पुरवठा करण्याच्या दृष्ीने  शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, प्रकरणी चौकशी केलेली आहे. 
(३) खारेपा् भागातील शहापाडा (दक्षक्षण) प्रादेलशक ने पाणी पुरवठा योजनेच्या 
शेव्च्या व ्ोकाच्या गावाींना जेथे नेाद्वारे पाणी पुरवठा होत नाही तेथे 
िामपींचायतीच्या मागणीनुसार ्ँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे.  
तसेच भववषयात कायमस्वरुपी वपण्याचे पाणी प्रश्न सोडववण्यासाठी हे्वणे धरण 
उद्् ाव घेऊन महाराषर जीवन प्राचधकरणामाफण त पुरक योजना तयार करण्यात 
येत आहे. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मालेगाांि तालुक्यात (जज.िाशशम) सांभाव्य शभषण पाणीटांचाईबाबत 

(१००) *  १७१५८   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (श्ज.वालशम) तालुक्यात सींभाव्य लभषण पाणी ी्ंचाई समस्या लक्षात 
घेता पाणी ी्ंचाई उपाययोजनाचा कृती आराखडा तयार केला असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१५-१६ मध्ये जानेवारी ते जनू पयांत तयार करण्यात 
आलेल्या कृती आराखड्यात तालुक्यातील १० गावाींचे प्रस्ताव असून पाणी ी्ंचाईवर 
मात करण्यासाठी ववववध उपाययोजना सूचववण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आराखड्यावरील उपाययोजना अींमलात आणण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
     वालशम श्जल््यातील एकूण ५६१ गावाींकररता ६५६ ववववध उपाययोजनाींसाठी 
५६८.३४ लक्षच्या पाणी ी्ंचाई कृती आराखड्यास मींजूरी देण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
      वालशम श्जल््याच्या मींजूर ी्ंचाई कृती आराखड्यात माहे जानेवारी २०१६ 
ते जून २०१६ या ी्ंचाई कालावधीत मालेगाींव तालुक्यातील १०२ गावाींकररता 
एकूण १२० ववववध उपाययोजना प्रस्ताववत करण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) सन २०१५-१६ च्या कृती आराखड्यात प्रस्ताववत ७ ने योजना दरुुस्तीच्या 
कामाींपेकी ०२ ने योजना दरुुस्तीचे प्रस्ताव मींजूरीस सादर करण्यात आले 
आहेत. तसेच ०१ तात्पुरती पूरक ने योजना व १५ गावातील १५ नवीन ववींधन 
ववटहरी घेणेकररता भूजल सवेक्षण सुरु असून प्रस्ताव प्रगतीत आहे. 
     सद्यश्स्थतीत ०१ ॅ्ंकरने पाणी पुरवठा करणेकररता व १८ खाजगी ववहीर 
अचधिहण प्रस्ताव मींजूरीच्या प्रकक्रयेत आहे. श्जल्हा देखभाल व दरुुस्ती ननधीतून 
श्जल््यातील ४५० गावातील ८४४ नादरुुस्त हातपींपाची ववशेष दरुुस्तीींची कामे सुरु 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मालेगाांि (जज.नाशशि) तालुक्यातील जलिाहहनीची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

(१०१) *  १७०१८   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मालेगाींव (श्ज.नालशक) तालुक्यात वपण्याच्या पाण्याच्या जलवाटहनीला मोठ्या 
प्रमाणात गेती लागल्यामुेे हजारो लल्र पाणी वाया जात असून पाणी ी्ंचाई 
ननमाणण होत असल्यामुेे नागररकाींनी जलवाटहनीची त्वरीत दरुुस्ती करण्याची 
वारींवार मागणी करूनही दरुुस्ती करण्यात आलेली नसल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, जलवाटहनीतून सुरु असलेली पाण्याची गेती त्वरीत 
थाींबववण्याबाबत तसेच जलवाटहनीच्या दरुुस्तीकड े दलुणक्ष करणाऱया दोषीींवर 
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) मालेगाव तालुक्यातील महाराषर जीवन प्राचधकरणामाफण त चालववण्यात येणा-
या दटहवाे व २५ गावे प्रादेलशक पाणी पुरवठा योजनेची पाईप लाईन काही 
टठकाणी एअर लॉक मुेे फु्ल्याने, तर काही समाजकीं ्काींकडून पाईप लाईनला 
नुकसान पोहचवनू पाणी परुवठा खींडीत करण्यात आला होता त्याींची त्वरीत 
दरुुस्ती करून पाणी पुरवठा सुरेीत करण्यात आलेला आहे.तसेच अशुध्द 
जलउध्वणवाटहनीवरील गेती दरुूस्त करण्याचे  काम पूणण करण्यात येत आहे. 
(३) उपरोक्त प्रमाणे कायणवाही करण्यात येत असल्याने कारवाईचा प्रश्न उद्् ावत 
नाही. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मौजे उमरा (हहिरा खदुच) (ता.खामगाांि, जज.बलुढाणा) या गािातील राष्ट्रीय 
्ामीण पेयजल योजनेमध्ये झालेला गैरव्यिहार  

(१०२) *  १६६०७   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे उमरा (टहवरा खदुण) खामगाव जी बुलढाणा या गावातील राषरीय िामीण 
पेयजल योजनेमध्ये गैरव्यवहार झाल्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर काम ननकृष् दजाणचे झाल्यामुेे पाण्याची ्ाकी मोठ्या 
प्रमाणात गेत आहे, हे खरे आहे काय 
(३) असल्यास, या बाबत स्थाननक िामवालसयाींनी तथा लोकप्रनतननधीींनी सदर 
प्रकार उप अलभयींता, िामीण पाणी पुरवठा याच्या ननदशणनास आणनू टदला, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर कामाची तत्काे तपासणी करून उच्चस्तरीय चौकशी करुन 
पाण्याच्या ्ाकीची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, 
     सदर योजनेच्या ननकृष् कामाबाबतची तक्रार टद. ०६.१०.२०१५ रोजी 
श्जल्हा पररषद, िामीण पाणी पुरवठा ववभागाकड ेप्राप्त झाली आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) योजनेच्या सवण उपाींगाींची ताींबत्रक तपासणी टद. २३.११.२०१५ व टद. 
१६.०२.२०१६ रोजी उप अलभयींता, िामीण पाणी पुरवठा ववभाग, खामगाींव याींनी 
करुन योजनेचे ताींबत्रक सेवा पुरवठादार याींना आवश्यक त्या दरुुस्तीच्या सुचना 
टदलेल्या आहेत. 
     पाण्याची ्ाकी थोड्या प्रमाणात गेते, तथावप गेती थाींबववण्याचे व 
ककरकोे दरुुस्तीचे काम प्रगतीत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.    

----------------- 
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तळिड े(ता.सािांतिाडी, जज.शसांधुदगुच) येथील माध्यशमि शाळेत शालेय पोषण 
आहाराच्या पुरिठयात अतनयशमतता झाल्याबाबत 

(१०३) *  १६६५५   श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तेवड े(ता.सावींतवाडी, श्ज.लसींधदुगुण) येथील माध्यलमक शाेेत शालेय पोषण 
आहारात अननयलमतता झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ च्या नतसऱया सप्ताहात 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढेून आले व तद्नुसार अननयमततेस 
जबाबदार असणाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१), (२) व (३) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी लशक्षण 
उपसींचालक, प्राथलमक लशक्षण सींचालनालय  याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमती गठीत 
करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात राष्ट्रीय शकै्षणणि धोरण तयार िरण्याबाबत 

(१०४) *  १६९६४   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाकडून राषरीय शैक्षणणक धोरण तयार करण्यात येत असून 
याबाबतचे राज्य शासनाचे अलभप्राय असणारा अहवाल सादर करावा, असे कें द्र 
शासनाने राज्य शासनास केववलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार राज्य शासनाने आपला अहवाल कें द्र शासनास सादर 
केला आहे काय, त्याचे स्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) राषरीय शकै्षणणक धोरणाबाबतचा अहवाल १४ मुद्याींवर आधारीत आहे. या 
प्रत्येक मुद्यावर प्रश्न देण्यात आले आहेत. त्या प्रश्नाींबाबत राज्य शासनाने 
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द्यावयाच्या सूचना अलभप्राय असे अहवालाचे स्वरुप आहे. सदर अहवाल कें द्र 
शासनास सादर करण्याची कायणवाही सुरू आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील विद्यार्थयाांसाठी िदै्यिीय प्रिेशपूिच पररक्षा आयोजजत िरण्याबाबत 

(१०५) *  १७६००   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड े:   
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आींध्रप्रदेश आणण तेलींगाना राज्यात ऑल इींडडया प्री मेडडकल ्ेस्् न घेता 
राज्यस्तरावर स्वत:च्या राज्यातील ववद्यार्थयाांसाठी वैद्यकीय प्रवेशपवूण पररक्षा 
आयोश्जत करून इतर राज्यातील ववद्यार्थयाांना त्याींच्या राज्यात ववटहत को्ा 
टदला जात नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, देशपातेीवरील ऑल इींडडया प्री मेडडकल ्ेस््चा अ्यासक्रम 
नकारात्मक गुणदानासह असून सीबीएसई व एनसीईआर्ी च्या अ्यासक्रमावर 
असल्यामुेे राज्यातील ववद्याथी वदै्यकीय प्रवेशापासून वींचचत राहत आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आींध्रपेदश आणण तेलींगाना राज्याच्या धतीवर महाराषर राज्यात 
शींभर ्क्के जागाींकरीता राज्याची स्वत:ची वदै्यकीय पवूण परीक्षा आयोश्जत 
करण्यासाठी व दरवषी वेगवेगेया पध्दतीने आयोश्जत होणाऱया प्रवेशपवूण 
पररक्षेमुेे ववद्यार्थयाांमध्ये होणारा सींभ्रम दरू करण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(३) अणखल भारतीय स्तरावर घेण्यात येणाऱया सामाईक प्रवेश परीक्षेमधनू 
महाराषर राज्याला वगेण्याबाबतचा प्रस्ताव ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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िाशशम जजल्हा पररषद माध्यशमि शशक्षण अधधिारी 
िायाचलयाच्या चौिशी अहिालाबाबत 

(१०६) *  १७६३५   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वालशमच्या ववभागीय लशक्षण उपसींचालक कायाणलयाने पुणे येथील लशक्षण 
आयुक्तालयात ६ ते ७ मटहन्याींपूवी, वालशम श्जल्हा पररषद माध्यलमक लशक्षण 
अचधकारी कायाणलयाच्या सींगनमताने करण्यात आलेल्या ८ ते १० को्ी रुपयाींच्या 
गैरव्यवहाराला चौकशी अहवाल पाठववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, टदनाींक २८ ते ३१ जानेवारी, २०१५ या कालावधीत अमरावती 
ववभागीय लशक्षण उपसींचालक याींनी केलेल्या तपासानसुार टदनाींक ७ फेब्रवुारी, 
२०१५ रोजी लशक्षण आयुक्त, पुणे याींना पटहला चौकशी अहवाल सादर केला, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अमरावती लशक्षक उपसींचालक कायाणलयाने तत्काललन 
लशक्षणाचधकारी श्री.ववश्वास लबड,े सींजय तेलगो्े, याींच्यासह अनेक सींस्थाचालक 
व कमणचाऱयावर ५ ववववध पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले होते, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, गुन्हे दाखल करताना कोणत्या तक्रारीींची प्रामुख्याने नोंद 
करण्यात आली होती, 
(५) तसेच टदनाींक ७ फेब्रवुारी, २०१५ रोजी लशक्षण आयुक्त, पुणे याींना प्राप्त 
झालेल्या पटहल्या चौकशी अहवालामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या प्रमुख बाबी 
कोणत्या आहेत व सदर अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर लशक्षण आयुक्ताींनी दोषी 
आढेलेल्या व्यक्तीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) ननयमबा्य वयैश्क्तक मान्यता देवून शासनाची आचथणक फसवणकू करणे, 
खो्े अलभलेख तयार करणे इत्यादी बाबत नोंद घेण्यात आली आहे. 
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(५) टदनाींक ७.२.२०१५ चा चौकशी अहवालात चौकशी सलमतीस आवश्यक 
कागदपत्र ेउपलब्ध न झाल्याने सखोल चौकशी करता आली नाही, सबब, त्याींनी 
शासन स्तरावर सलमती गटठत करून चौकशी करण्याचे ननदेश टदले होते. या 
सलमतीच्या प्राप्त अहवालानुसार आयुक्त लशक्षण व ववभागीय लशक्षण 
उपसींचालक, अमरावती याींच्याकड ेयाप्रकरणी कायणवाही सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील अनेि हठिाणी पॅिबांद िस्तुांची विक्री छापील  

किां मतीपेक्षा जास्त दराने होत असल्याबाबत 

(१०७) *  १७८६९   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   
सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील अनेक टठकाणी शीतपेये, पाण्याची बा्ली, प्लॅश्स््क वपशवीतील 
दधू याींच्यासह अन्य पॅकबींद वस्तुींची ववक्री करताना त्या छापील ककीं मतीपेक्षा 
जास्त दराने ववक्री होत असल्याचे वारींवार ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अशा प्रकाराींना आेा घालण्यासाठी व लोकजागतृी व्हावी आणण 
समाजातील ववववध घ्काींकडून अशा घ्नाींबाबत प्रनतसाद लमेावा जेणेकरुन 
प्रशासनाला त्यावर तात्काे कारवाई करता येईल या हेतूने अन्न व नागरी 
पुरवठा व िाहक सींरक्षण ववभागामाफण त वैधमापन शास्त्र यींत्रणेने दक्षता सलमती 
गठीत केल्याचे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या सुमारास ननदशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू दक्षता सलमतीचे कायण काय आहे व त्याचा िाहकाींना कशा 
प्रकारे फायदा होणार आहे, 
(४) राज्यात ककती टठकाणी अशा दक्षता सलमत्याींची स्थापना करण्यात येणार 
आहे ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) आवेश्ष्त स्वरुपात वस्तुींच्या छापील ककीं मतीपेक्षा अचधक दराने ववक्री होत 
असलेल्या गैरप्रकारास आेा घालण्याच्या दृष्ीकोनातून स्थाननक पातेीवर 
लोकसहभागातनू स्थाननक िाहकाींचे प्रबोधन करणे, त्याबाबत सींबींचधत ननरीक्षक, 
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वैध मापन शास्त्र याींना अवगत करणे, िाहकाींची फसवणकू होऊ नये म्हणनू 
आवेष्ीत वस्तूींच्या ववतरण व्यवस्थेमध्ये करावयाच्या सुचना व ववतरण 
व्यवस्थेतील आढेलेल्या त्रु् ीबाबत सींबींचधत सींस्था, अचधकारी याींना लशफारशी 
करणे इ. कायण सदर सलमती करेल. 
     सदर सलमती लोकसहभागातनू स्थाननक पातेीवर िाहकाींचे प्रबोधन 
करणार असुन गैरप्रकार करणाऱया दकुानदाराींची माटहती कारवाईसाठी सक्षम 
प्राचधकाऱयाकड े पाठववणे तसेच ववतरण व्यवस्थेतील सुधारणा वा त्यातील त्रु् ी 
याबाबत सींबींधीत अचधकाऱयाींना लशफारशी करणार असुन सदर सदस्याींची नावे 
दरुध्वनी/भ्रमणध्वनी क्रमाींक सवण सभासदाींना जाहीर करण्यात येणार असल्याने 
िाहक अशा सलमती सदस्याींशी सींपकाणत राहून त्याींची सींभाव्य फसवणकु ्ाेू 
शकेल तसेच गैरप्रकार करणाऱया दकुारनादाराची माटहती ही सलमती सक्षम 
प्राचधकाऱयाकड े पाठववणार असल्याने सींबींधीत सक्षम प्राचधकारी अशा दकुानदारा 
ववरुध्द वेेीच कायदेशीर कायणवाही करतील त्यामुेे अशा गैरप्रकारास आेा 
बसेल. पररणामी िाहकाींचे अचथणक शोषण थाींबेल. 
(४) सदर दक्षता सलमत्या राज्यस्तररय व महानगर पाललका स्तरावर गटठत 
करण्यात येणार आहेत. 

----------------- 
हहांगोली शहरालगत असलेल्या बळसबिड येथील नळयोजनेच्या प्रस्तािाला  

जीिन प्राधधिरणाने ताांबत्रि मान्यता हदल्याबाबत 

(१०८) *  १८३७८   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.हररशसांग राठोड :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) टहींगोली शहरालगत असलेल्या बेसोंड येथील नेयोजनेच्या प्रस्तावाला 
जीवन प्राचधकरणाने ताींबत्रक मान्यता टदली असून आता हा प्रस्ताव 
लशफारसपत्रासाठी श्जल्हा पररषदेकड े प्रलींबबत असल्यामुेे येथील पाणी प्रश्न 
सोडववण्यासाठी गावकऱयाींनी आींदोलनाचा इशारा टदला असल्याचे माहे नोव्हेंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाला लशफारसपत्र देऊन प्रस्ताव अींनतम मींजूरीसाठी 
वररषठ कायाणलयात पाठववण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही 
(२) बेसोंड ने पाणी परुवठा योजनेचा प्रस्ताव मुख्य कायणकारी अचधकारी 
श्जल्हा पररषद, टहींगोली  याींनी टदनाींक १८.१.२०१६ रोजी शासन मान्यतेसाठी 
सादर केला आहे. 
     तथावप राषरीय िामीण पेयजल कायणक्रम योजनेची अींमलबजावणी कें द्र 
ननदेशानुसार करण्यात येते. या सींदभाणत कें द्राच्या टद. २९.७.२०१५ च्या पत्रान्वये 
राषरीय िामीण पेयजल कायणक्रमातींगणत नवीन पाणी पुरवठा घेणेसींदभाणत (काही 
उपवाद वगेता) ननबांध घातले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय मागचदशचि शशक्षि - समुपदेशि सांघाने 
 सहाव्या िेतन आयोगातील त्रटुी दरु िरण्याबाबत 

(१०९) *  १८६४२   श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य व्यवसाय मागणदशणक लशक्षक - समुपदेशक सींघाने सहाव्या 
वेतन आयोगातील त्रु् ी दरु करण्याबाबत अनेकदा ननवेदने टदले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, व्यवसाय मागणदशणक पदववका अ्यासक्रम पूणण केलेल्या लशक्षक, 
समुपदेशकाना शाेेत पुणणवेे समुपदेशक म्हणनू शासनाने मान्यता देण्याबाबत 
तसेच राज्यातील श्जल्हा व तालुका स्तरावर समुपदेशक कायाणचा आढावा 
घेण्यासाठी पुणण वेे समुपदेशकाचे पद ननमाणण करण्याबाबत त्याींची मागणी होती, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, समुदेशकाकररता िेडपे मध्ये ४०० रुपये वाढ व व्यवसाय लशक्षक 
याींना िेडपे मध्ये २०० रुपये वाढ, तसेच ववद्यार्थयाांना ववववध अ्यासक्रमाची 
अद्यावत माटहती प्राप्त होण्याकररता, व्यवसाय मागणदशणक व ननवड सींस्था, 
समुदेशक, ववज्ञान व लशक्षणतज्ञ, याींचे सयुक्त स्वतींत्र “सींकेत स्थे” ननमाणण 
करण्याववषयी सुध्दा मागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, व्यवसाय मागणदशणक पदववका अ्यास क्रम पूणण करणाऱया 
समुपदेशकाना दोन अनतररक्त वेतनवाढी तसेच देशववदेशात अ्यास दौरे, 
आयोश्जत करणे, तसेच २१ टदवसाचे व्यवसाय प्रलशक्षण, वररषठ शे्रणी कररता 
लागू करणे, तसेच व्यवसाय मागणदशणक पदववकास प्रलशक्षणादरम्यान, 
प्रलशक्षणाचथणना लमेणारे ववद्यावेतन ५००० रुपये व प्रवास भत्ता व 
समुपदेशकाच्या कायाणस प्रोत्साहन करण्याकररता दरमहा ५००० रुपये प्रोत्साहन 
भत्ता लमेण्याबाबत अनेक टदवसापासून मागण्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरच्या मागण्या पुणण करण्यास शासनाने कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) होय. 
(५) ही बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवण सवण प्रककया महाराषर ववधानमींडे सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 
 


