
महारा ट्र िवधानपिरषद 
ितसरे अिधवेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

तारांिकत प्र नो तरांची यादी 
  

गु वार, िदनांक २८ जलु,ै २०१६ / ावण ६, १९३८ ( शके ) 
 

 

(१) शालेय िशक्षण, क्रीडा आिण युवक 
क याण, उ  च व तंत्रिशक्षण, मराठी 
भाषा, सां कृितक कायर् मतं्री 

 

 यांचे प्रभारी िवभाग 
(२) अ  न व नागरी पुरवठा आिण ग्राहक 

सरंक्षण, अ  न आिण औषध प्रशासन, 
ससंदीय कायर् मतं्री 

(३) वै यकीय िशक्षण मंत्री 
(४) पयार्वरण मंत्री 
(५) पाणीपुरवठा आिण व छता मतं्री 

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

प्र नांची एकूण संख्या - ४८ 
------------------------------------- 

 

इंिदरा गांधी शासकीय वै यिकय महािव यालयातील (मेयो) येथे घे यात  
आले या मलुाखतीमं ये गरै यवहार झा याबाबत 

(१) *  २१३९७   ी.िमतशे भांगिडया, प्रा.अिनल सोले : स माननीय वै यकीय 
िशक्षण मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) इंिदरा गाधंी शासकीय वै यिकय महािव यालयातील (मेयो) येथे वै यिकय 
सम वयक पदाकरीता घे यात आले या मलुाखतीमं ये गरै यवहार झा याचे 
िदनांक १ जून, २०१६ रोजी वा यासमुारास िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर पदाकरीता िदनांक १८ मे, २०१६ रोजी थािनक वृ तपत्रातून 
जाहीरात दे यात आली होती याम ये अजर् दाखल कर याचा अंितम      
िदनांक २४ मे, २०१६ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपयर्ंत असे प टपणे नमदू 
कर यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) अस यास, अजर् दाखल कर याकरीता नमदू केलेली तारीख संप यानंतर 
िदनांक ३० मे, २०१६ रोजी दाखल अजर्धारकाचे नाव वै यिकय सम वयक 
पदाकरीता पात्र यिक्तंचा यादीम ये समािव ट कर यात आलेला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) अस यास, वतर्मानपत्रातनू जाहीर केलेली अजर् दाखल कर याची अंितम मुदत 
संप यानंतरही अजर् वीका न या अजार्ला पात्र करणार्यांवर कोणती कायर्वाही 
केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िगरीष महाजन : (१) नाही. 

(२) होय. 
(३) नाही. 
(४) व (५) सदर भरती प्रिक्रयेम ये गैर यवहार झाला नस याने चौकशी 
कर याचा अथवा कारवाईचा प्र  न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
िहवरा बु. (ता.खामगांव,िज.बुलढाणा) येथे पाणी पुरवठा  

योजनेत गैर यवहार झा याबाबत 

(२) *  १९६१९   ी.जयंत पाटील :  तारांिकत प्र न क्रमांक १६५८५ ला िदनांक 
१५ माचर्, २०१६ रोजी िदले या उ तरा या सदंभार्त : स माननीय पाणीपुरवठा 
आिण व छता मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िहवरा बु. (ता.खामगांव, िज.बुलढाणा) येथे सन २००७-२००८ म ये पाणी 
पुरवठा योजनेत झाले या गैर यवहाराबाबत ग्राम थानंी केले या तक्रारीबाबत 
शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(२) अस यास, िहवरा बु. (ता.खामगांव, िज.बुलढाणा) येथील योजनेतून थटे 
उपसा प दतीने िवतरण यव थे वारे पाणी परुवठा के हापासून केला जात आहे. 
(३) अस यास, या योजनेतनू नळ जोडणी घे यासाठी प्र येकी पये १०००/- 
वसलू कर यात आ याबाबत चौकशी कर यासाठी गट िवकास अिधकारी, पंचायत 
सिमती, खामगाव तसेच उप अिभयतंा, पाणी पुरवठा, उपिवभाग खामगाव 
यांचमेाफर् त तािंत्रक चौकशी कर याचे आदेश के हा दे यात आले व चौकशीनसुार 
शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
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(४) अस यास, उक्त चौकशीनुसार शासनाने दोषींवर कोणती कारवाई केली वा 
कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. बबनराव लोणीकर : (१) चौकशी पूणर् झाली आहे. 
(२) िहवरा बु. (ता.खामगांव) िज.बलुढाणा योजनेतून थेट उपसा पद तीने िवतरण 
यव थे वारे पाणी पुरवठा माचर्, २०१४ पासून सु  कर यात आला आहे. 
(३) व (४) सदर योजनेसंदभार्त प्रशासकीय चौकशी कर याबाबत गट िवकास 
अिधकारी, खामगांव यांनी िदनांक ८ माचर्, २०१६ रोजी िव तार अिधकारी 
(पंचायत) यांना आदेश िदले. तसेच योजने या बांधकामात वापरले या सािह याची 
व िनकृ ट कामाची तािंत्रक चौकशी कर याचे आदेश कायर्कारी अिभयंता, ग्रामीण 
पाणीपुरवठा िवभाग, िज.प., बलुडाणा यांनी यांचे िदनांक ०१/०१/२०१६ रोजी 
उपिवभागीय अिभयंता, खामगावं उपिवभाग यांना िदले आहेत. 
     यानसुार, केले या चौकशीनसुार, ग्राम आरोग्य, पाणीपुरवठा सिमतीने   
२३ ग्राम थांकडून प्र येकी पये १०००/- नळ कनेक्शन शु क घेत याचे आढळून 
आले आहे. तसेच तांित्रक चौकशीम ये पये ५,९०,४३०/- चे कामाच े जा त 
मू याकंन झाले आहे. मु याकंनाप्रमाणे सिमतीने काम क न दे या या िकंवा 
सदर वसुली कर याबाबत सरंपच, ग्रामपंचायत, िहवरा बु. यांना कळिव यात 
आले आहे. तसेच सिमती काम क न दे यास िकंवा वसलूी भर यास तयार 
नस यास फौजदारी गु हा दाखल कर या या सूचना मखु्य कायर्कारी अिधकारी, 
िज हा पिरषद माफर् त ग्रामपंचायतीला िद या आहेत. सिमतीने मु यांकनाप्रमाणे 
काम पूणर् कर याच े लेखी िदले असून, याप्रमाणे िदनांक २८/०६/२०१६ पासून 
काम सु  केले आहे. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
रा यात िवशषेत: मुंबईतील िव या यार्ंचे द तर, शैक्षिणक सािह य, 

गणवेश सािह यां या िकंमतीत वाढ झा याबाबत 
(३) *  १९८४४   ी.िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, ी.रामनाथ मोत े: स माननीय 
शालेय िशक्षण मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रा यात िवशषेत: मुबंईत गे या वषीर् या तलुनेत िव या यार्ंचे द तर, 
शैक्षिणक सािह य, गणवेश अशा बर्याच सािह यां या िकंमतीत वाढ झाली 
अस याच ेिनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, गे या वषीर् या गणवेशासाठी पये ५०० एवढा खचर् होता या 
गणवेशासाठी आता पये ८०० इतका खचर् होत असून शाळा व दकुानदार यां या 
संगनमताने पालकांना ठरािवक दकुानदारांकडून गणवेश खरेदी करावे लागत 
अस याच ेिनदशर्नास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, अशाप्रकारे शैक्षिणक सािह य तसेच शाळां या मनमानीवर 
िनयतं्रण ठेव याकिरता शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िवनोद तावड े: (१) हे खरे आहे. 

(२) यासंदभार्त तक्रार प्रा त झाली नाही. 
(३) व (४) प्र  न उ  ावत नाही. 
 

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

रा यातील सवर्च िव यापीठां या प्रािधकरणां या िनवडणुका थिगत के याबाबत 
 

(४) *  २३०३१ डॉ.( ीमती) नीलम गोर्हे : स माननीय उ  च व तंत्र िशक्षण मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यात नवा िव यापीठ कायदा येणार हणनू रा यातील सवर्च 
िव यापीठां या प्रािधकरणां या िनवडणुका थिगत के या अस यामळेु  
अ यासक्रम तयार करणार्या अ यास मंडळा या नेमणकुाच झाले या नाहीत, हे 
 खरे आहे काय,  
(२) अस यास, अ यास मंडळाची प्रिक्रया प्रलंिबत अस यामुळे माहे मे, २०१६ 
संपूनदेखील अनेक िवषयाचे अ यासक्रम तयार झालेले नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) अस यास, िव यापीठात अ यासक्रम नस यामुळे सन २०१४-१५ म ये 
प्रवेिशत झाले या बीकॉम-फायनाि शयल मॅनेजमट, ट्रा सपोटर् मॅनेजमट, 
बीएमएस, बीएससी मायक्रोबायोलॉजी आदी सात-आठ िवषया या िव या यार्ंच े
नुकसान हो याची शक्यता िनमार्ण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोण या उपाययोजना के या आहेत व 
याबाबतची स यि थती काय आहे, नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. िवनोद तावड े: (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
सवर् पात्र िशक्षकांना पदवीधर वेतन ेणी लाग ूकर याबाबत 

(५) *  १९९००   ी.किपल पाटील :   स माननीय शालेय िशक्षण मंत्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यातील राईट टू ए युकेशन (आरटीई) नसुार इय ता ६ वी ते ८ वी वरील 
सवर् पात्र िशक्षकांना पदवीधर वेतन ेणी लाग ू करावी अशी मागणी िशक्षक 
भारतीने केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने िनणर्य घेतला आहे, सदरहू िनणर्याची 
अंमलबजावणी के हापयर्ंत होणे अपेिक्षत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत  ? 
 

ी. िवनोद तावड े: (१) होय.  
(२) व (३) शासन तरावर कायर्वाही सु  आहे. 

----------------- 
रा यात ततं्रिशक्षणातील अिभयांित्रकी या हजारो जागा िरक्त अस याबाबत 

(६) *  १९५६३   अॅड.अिनल परब, ी.सुिनल तटकरे, ी.प्रकाश गजिभये, 
ी.हेमंत टकले, ी.ख्वाजा बेग, ी.रामराव वडकुत,े ी.अिनल भोसले, ी.िकरण 

पावसकर, अॅड.जयदेव गायकवाड, ी.सितश च हाण :  स माननीय उ  च व तंत्र 
िशक्षण मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यात ततं्रिशक्षणातील खालावलेली गुणव ता आिण बेसमुार वाढले या 
अिभयािंत्रकी पदवी आिण पदवीकेसोबतच पद यु तर पदिवकास अ यासक्रमाचे 
िशक्षण धोक्यात आ याने तसेच अिभयांित्रकी या हजारो जागा िरक्त अस याने 
ये या शैक्षिणक वषार्त अनेक अिभयांित्रकी पदवी आिण पदिवका महािव यालये 
बंद हो याची शक्यता िनमार्ण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, यात काय 
आढळून आले, 
(३) अस यास, रा यातील तंत्रिशक्षणाचा दजार् सुधार या टीने शासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा कर यात येत आहे. 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. िवनोद तावड े: (१) व (२) अशंत: खरे आहे. 
     उ च िशक्षणाम ये नव नवीन िविवध व पा या अ यासक्रमां या संधी 
िनमार्ण  होत अस यामळेु अिभयांित्रकी या पारंपािरक अ यासक्रमांकड े
िव या यार्ंचा कल कमी होत अस याच ेसकृतदशर्नी िदसनू येते. 
 

(३) १) सं थांकडून एआयसीटीई या िविहत िनकषांचे पालन कर यात येत 
आहे िकंवा कसे, याची  तपासणी कर यासाठी सवर् िव यािपठानंा 
कळिव यात आले आहे. 

 २) याचप्रमाणे तंत्र िशक्षण दजार् सुधार कायर्क्रमातंगर्त (TEQIP) 
सुधारणा कर यासाठी अनेक सं थानंा प्रो साहन दे यात येत आहे. 

 ३) प्रचिलत अिभयांित्रकी महािव यालयांम ये प्रवेश क्षमतावाढ अथवा 
नवीन अ यासक्रम सु  कर यासाठी रा ट्रीय मु यांकन सं थेकडून 
(NBA) मु याकंन क न घेणे अिनवायर् कर यात आले आहे. 

 ४) तसेच िशक्षण शु क प्रितपतूीर् योजनेचा लाभ दे यासाठी शैक्षिणक 
सं थांना रा ट्रीय मु याकन सं थेकडून (NBA) मु याकंन क न 
घे याबाबत सिूचत कर यात आले आहे. 

(४) प्र न उ  ावत नाही. 
----------------- 

 

रा यात सहावी इय ते या अ यासक्रमा या पु तकां या 
 िकंमतीम ये वाढ झा याबाबत 

(७) *  २०४४७   ी.मािणकराव ठाकरे, ीमती हु नबानू खिलफे, आिकर् .अनतं 
गाडगीळ, ी.शरद रणिपसे, ी.रामहरी पनवर :  स माननीय शालेय िशक्षण 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यात सहावी इय ते या बदलले या अ यासक्रमा या पु तकां या िकंमती 
वाढ या असनू पूवीर् ११७ पयांपयर्ंत िमळणार्या पु तकासंाठी पालकांना यावषीर् 
पये २८०/- खचर् करावे लागणार अस याच े माहे एिप्रल, २०१६ म ये वा 
यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, रा ट्रीय अ यासक्रम आराखडयानुसार दरवषीर् एका इय तमे ये 
बदल होत असतो, या वषीर्ही सहावी इय तमे ये बदल होत आहे, परंतु या 
अ यासक्रम बदलाचा आिथर्क फटका पालकांना सहन करावा लागत अस यामुळे 
बदलणार्या अ यासक्रमां या पु तकां या िकंमती आवाक्यात ठेव याबाबत 
शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. िवनोद तावड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) यापूवीर् सन २००८ म ये इय ता ६ वी या पाठयपु तकां या िकंमती िनि चत 
केले या हो या. यानतंर या िकंमतीम ये वाढ कर यात आलेली नाही. या वषीर् 
इय ता ६ वी या अ यासक्रमाची पुनरर्चना कर यात आली असनू पाठयपु तकातील 
पानांचा आकार वाढवून छपाईम ये बदल कर यात आला आहे. पाठयपु तक 
िनिमर्तीसाठी लागणार्या खचार्म ये वाढ झाली आहे. सदर बाबींमुळे 
पाठयपु तकां या िकंमती वाढ या आहेत. तथािप, िकंमती वाजवी राहतील 
याबाबत दक्षता घे यात आलेली आहे. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 

 

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

मेिडकल कौि सल ऑफ इंिडया ॲक्ट या (एमसीआय)  
मागर्दशर्क त वानसुार डॉक्टरांना किमशन दे याबाबत 

(८) *  १९६०८   प्रा.जोगे द्र कवाड े:  स माननीय वै यकीय िशक्षण मंत्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मेिडकल कौि सल ऑफ इंिडया ॲक्ट या (एमसीआय) मागर्दशर्क त वानसुार 
डॉक्टरांना किमशन दे यास अथवा एखा या चाचणीवर सूट दे यास बदंी आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस यास, खाजगी िलिमटेड कंप या एमसीआय या कायर्कके्षत येत 
नस याने या कंप या डॉक्टरांना खुलेआम किमशनच ेआिमष देत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) अस यास, खाजगी िलिमटेड कंप याकडून किमशन िमळत अस याने डॉक्टर 
गोरगरीब ग्णांना गरज नसतांना चाच या कर यास भाग पाडत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) अस यास, उक्त कंप या व डॉक्टरांिव द शासनाने कोणती कारवाई वा 
कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. िगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) अंशत: खरे. 
     महारा ट्र वै यकीय पिरषदेकड े एक तक्रार प्रा त आहे. पिरषदेन े
यांचिेव द दोषारोप तयार क न सुनावणीची प्रिक्रया सु  केली असता सदर 
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कंपनीने पिरषदे या िनणर्यािव द यािचके वारे आ हान िदले आहे. सदर यािचका 
सनुावणीकिरता आली असता पिरषदे या सुनावणीस थिगती िदली असून सदर 
प्रकरण यायप्रिव ठ आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
िपपंळगांव सराई (िज.बुलढाणा) या गावासाठी महाजल  

योजनेचे काम अपूणर् अस याबाबत 
(९) * २२२५६   ी.सभुाष झांबड, ी.रामहरी पनवर : स माननीय पाणीपुरवठा 
आिण व छता मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा िज हयातील िपपंळगांव सराई या गावासाठी शासनाकडून महाजल 
योजनतगर्त १ कोटी ५७ लाख पये िनधी पुरिव यात आला होता, परंतू महाजल 
योजनेच ेकाम पूणर् झालेले नस याने या कामाची चौकशी कर याची मागणी होत 
अस याच ेमाहे मे, २०१६ म ये वा या दर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी कर यात आली आहे काय, चौकशी या 
अनुषंगाने या कामात िदरंगाई करणार्या संबंिधतांवर कोणती कारवाई केली वा 
कर यात येत आहे, 
(३)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. बबनराव लोणीकर : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर तक्रारी या अनुषगंाने उपिवभागीय अिभयतंा, िज.प.ग्रा.पा.पु.उपिवभाग, 
मोताळा यांचमेाफर् त िदनांक ११/७/२०१६ या पत्रा वये अ यक्ष/सिचव, ग्राम 
आरोग्य पोषण, पाणीपुरवठा व व छता सिमती, िपपंळगांव सराई, यांचेकडून 
खलुासा मागिव यात आला आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

--------------------- 
नागपूर महानगरपािलके या शाळेतील िव या यार्ंना शालेय पोषण  
आहार पुरव यासाठी इ कॉन या सं थलेा ना नफा ना तोटा  

या त वावर परवानगी दे याबाबत 
(१०) *  २१५२९   ी.नागो गाणार, प्रा.अिनल सोले, ी.िगरीशचंद्र यास :   
स माननीय शालेय िशक्षण मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर महानगरपािलके या ह ीत येणार्या सवर् अनुदािनत प्राथिमक व 
मा यिमक शाळेतील िव या यार्ंना शालेय पोषण आहार पुरव यासाठी इ कॉन या 
सं थेला ना नफा ना तोटा या त वावर परवानगी दे याबाबत इ कॉन या 
सं थेने शासनाकड ेप्र ताव सादर केला, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, उक्त प्रकरणी नागपूर िवभागा या लोकप्रितिनधींनी िदनांक     
१७ मे, २०१६ रोजी वा यासमुारास शासनास पत्र िलहून सं थे या प्र तावावर 
िवचार कर याची मागणी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस  यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न कोणती कायर्वाही केली 
वा कर यात येत आहे, 
(४) नस  यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िवनोद तावड े: (१) व (२) हे खरे आहे. 

(३) शासनाने कद्रीय वयंपाकगहृ प्रणाली वारे तयार आहाराचा पुरवठा 
कर यासाठी वार याची अिभ यक्ती अजर् प्रिक्रया राबवून नागपूर 
महानगरपािलकेसह इतर नागरी भागात सं थांची िनवड केलेली आहे. या 
िठकाणी अ याप सं थांची िनवड झालेली नाही, या िठकाणी उ योग िवभागा या 
िद. ३०/१०/२०१५ या शासन िनणर्यातील तरतूदींनसुार िनिवदा प्रिक्रया राबवनू 
सं थांची िनवड करणे आव यक आहे. 
(४) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
जालना िज यातील ग्रामीण पाणीपरुवठा योजना प्रलिंबत अस याबाबत 

(११) *  २१०७८   ी.सुिनल तटकरे, ी.ख्वाजा बेग, ी.िकरण पावसकर, 
ी.रामराव वडकुत,े ी.अिनल भोसले, ी.हेमंत टकले, ी.प्रकाश गजिभये, 
ी.नरद्र पाटील, ी.आनंद ठाकूर : स माननीय पाणीपुरवठा आिण व छता मतं्री 

पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जालना िज यात रा ट्रीय पेयजल योजनेकिरता शासनाकडून पये साडपेाच 
कोटी इतका िनधी जालना िज हा पिरषदेला न िमळा यामुळे िज यातील    
२०० ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना २ वषार्पासनू प्रलिंबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी थािनक लोकप्रितिनधी तसेच िज हा पिरषद 
जालना यांनीसु दा शासनाकड ेवारंवार पाठपुरावा तसेच लेखी िनवेदना वारे लक्ष 
वेधूनही शासनाने कोणतीच कायर्वाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, िज हा पिरषदेला िनधी दे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही 
केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. बबनराव लोणीकर : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) रा ट्रीय ग्रामीण पेयजल कायर्क्रमांतगर्त जालना िज हा पिरषदेस सन 
२०१५-१६ या आिथर्क वषार्त पये २१.६७७३ कोटी एवढा िनधी तसेच सन   
२०१६-१७ या आिथर्क वषार्त आतापयर्ंत पये १७.३५६१ कोटी इतका िनधी 
शासनामाफर् त िवतरीत कर यात आलेला आहे. 
(४) प्र  न उ  ावत नाही. 
 

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

मालाड, मुबंई येथील सट जोसेफ शाळा प्रशासनाने िशक्षणाचा  
अिधकार कायदयानसुार प्रवेश न िद याबाबत 

 

(१२) *  २०७९५   ी.हेमंत टकले, ी.िकरण पावसकर, ी.नरद्र पाटील, 
ी.ख्वाजा बेग, ी.प्रकाश गजिभये, ी.रामराव वडकुत,े ी.सुिनल तटकरे, 

अॅड.राहुल नावकर, ी.आनंद ठाकूर, ीमती िव या च हाण, अॅड.जयदेव 
गायकवाड : स माननीय शालेय िशक्षण मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालाड, मुबंई येथील सट जोसेफ शाळेम ये िशक्षणाचा अिधकार 
कायदयानसुार प्रवेश िमळ यासाठी ऑनलाईन अजर् केले या ५० िव या यार्ंना 
शाळा यव थापनाने नकार िद याने पालकांनी माहे एिप्रल, २०१६ या शेवट या 
स ताहात िनदशर्ने केली, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नसुार ऑनलाईन अजर् केले या िव या यार्ंना प्रवेश 
दे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िवनोद तावड े: (१) व (२) सदर शाळा यव थापनाने इय ता १ ली म ये ५ 

िव या यार्ंना प्रवेश िदले असून नसर्रीम ये ३० िव या यार्ंना प्रवेश िदले आहे. 
दसुर्या फेरीम ये ५१ िव या यार्ंचे प्रवेश िनि चत कर यात आले आहेत. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 

 
----------------- 
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घाटी ग्णालय (िज.औरंगाबाद) येथील मनो ग्णालयातील  
आंतर ग्ण िवभाग बदं अस याबाबत 

(१३) *  २२१८२   ी.िवक्रम काळे, ी.सितश च हाण, ी.धनंजय मंुड,े 
अॅड.जयदेव गायकवाड, ी.अिनल भोसले :  तारांिकत प्र न क्रमांक ११८१७ ला 
िदनांक १४ िडसबर, २०१५ रोजी िदले या उ तरा या संदभार्त : स माननीय 
वै यकीय िशक्षण मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  घाटी ग्णालय (िज.औरंगाबाद) येथील मनो ग्णालयातील आतंर ग्ण 
िवभाग, मनोिवकृती िवभाग व ि कझोफे्रिनया िवभाग दोन वषार्पासून बदं 
अस याने ग्णांना पूणर्क्षमतेने आरोग्य सुिवधा िमळत नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर आतंर ग्ण िवभाग बंद ठेव याची कारणे काय आहेत, तसेच 
घाटी ग्णालयातील डायिलसीस यंत्रहेी देखभाल दु ती अभावी बंद झाली आहेत 
व औषध पुरवठादाराचे पये ४ कोटी थक याने याने औषध पुरवठा बंद केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, ग्णांना आरोग्य सेवा दे यास ग्णालयातील प्रशासनाला 
अडचणींचा सामना करावा लागत अस यामुळे सदर ग्णालयाचे िवभाग सु  
क न ग्णांना पूणर्क्षमतेने आरोग्य सुिवधा परुिव याबाबत शासनाने कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िगरीष महाजन : (१) नाही. तथािप, मनोिवकृतीशा त्र िवभागा या वॉडर् या 

दु तीच ेकाम सु  अस याने आतंर ग्णाचंी पयार्यी यव था औषधवै यकशा त्र 
िवभागा या आंतर ग्ण कक्षात कर यात आली आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्र  न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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अनुदािनत शारीिरक िशक्षण महािव यालयातील िशक्षक-िशक्षकेतर  
कमर्चार्यानंा ६ या वेतन आयोगाची थकबाकी दे याबाबत 

(१४) *  १९८३५   डॉ.अपूवर् िहरे :  तारांिकत प्र न क्रमांक १५९१६ ला िदनांक 
२९ माचर्, २०१६ रोजी िदले या उ तरा या सदंभार्त : स माननीय उ  च व तंत्र 
िशक्षण मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िदनांक १३ फेब्रुवारी, २०१४ रोजी या शासन िनणर्यानसुार उ च व तंत्रिशक्षण 
िवभागाकड े ह तांतरीत कर यात आले या अनुदािनत शारीिरक िशक्षण 
महािव यालयातील सवर् िशक्षक-िशक्षकेतर कमर्चार्यानंा ६ या वेतन आयोगाची 
थकबाकी दे याबाबत या प्र तावास िव त िवभागाने मा यता प्रदान केली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस यास, याबाबत सबंंिधत कमर्चार्यांना थकबाकी दे यासंदभार्त कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३)  नस यास, सदरहु कायर्वाही के हापयर्ंत होणे अपेिक्षत आहे ? 
 

ी. िवनोद तावड े: (१) होय. 
(२) िव त िवभागा या मा यते या अनुषंगाने सदर फरकाची रक्कम अदा 
कर याबाबत शासन िनणर्य िनगर्िमत कर यात आला असून संबिंधत कमर्चार्यांना 
सुधारीत वेतन ेणीतील वेतन फरकाची थकबाकी अदा कर याची कायर्वाही सु  आहे. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
नवीन शैक्षिणक धोरणासंदभार्त सुब्र ह यम सिमतीने केले या िशफारशीबाबत 

(१५) *  २०८७९   ी.सजंय द त, ी.शरद रणिपसे, ी.रामहरी पनवर,   
ीमती हु नबानू खिलफे : स माननीय शालेय िशक्षण मंत्री पढुील गो टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) प्राथिमक ते उ च िशक्षणाची गणुव ता सुधार यासाठी िव या यार्ंना 
आठवीपयर्ंत कोणतीही परीक्षा न देता वर या इय तते ढकल याची प दत चुकीची 
असून ही प दत बदं क न पाचवीपासनूच परीक्षा घ्या यात, िव याथीर् एकाच 
इय तते तीन वेळा नापास झा यावर याला शाळेतून काढून टाक याची िशफारस 
नवीन शैक्षिणक धोरण ठरिव यासाठी शासनाने थापन केले या सुब्र ह यम 
सिमतीने के याच ेमाहे मे, २०१६ म ये वा या दर यान िनदशर्नास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस यास, नवीन शैक्षिणक धोरणासाठी िशफारस कर यात आले या 
सुब्र ह यम सिमती या िशफारसीबाबत अमंलबजावणी कर याबाबत कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
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(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िवनोद तावड े: (१) व (२) नवीन शैक्षिणक धोरणाबाबतचा प्र तािवत मसदुा 

कद्र शासनाने संकेत थळावर उपल ध केला असून यासंदभार्त सूचना व हरकती 
जनतेकडून मागिव यात आ या आहेत. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

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

बीड िज यातील टँकर गैर यवहाराची चौकशी करणेबाबत 

(१६) *  २२६०७   ी.अमरिसहं पिंडत, ी.िवक्रम काळे, ी.सितश च हाण, 
ी.धनंजय मंुड े:  तारांिकत प्र न क्रमाकं १७४३६ ला िदनांक १५ माचर्, २०१६ 

रोजी िदले या उ तरा या सदंभार्त : स माननीय पाणीपुरवठा आिण व छता 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड िज यातील टँकर गरै यवहाराची चौकशी कर यासाठी नेमले या 
सिमतीने आपला अहवाल िदनांक २७ जानेवारी, २०१६ रोजी शासनास सादर केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, चौकशी सिमतीने िज हािधकारी व मखु्य कायर्कारी अिधकारी 
यांना सदर प्रकरणी जबाबदार असले यांिव द कारवाई कर यासाठी माहे 
फेब्रुवारी, २०१६ म ये कळिवले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, कंत्राटदारास सन २०१५-१६ म ये अदा कर यात आले या 
देयकाची तपासणी पूणर् झाली आहे काय, शासन िनणर्याप्रमाणे पाणीपुरवठा व 
प्र यक्ष देयके यांचा ताळमेळ या तपासणीम ये लाव यात आलेला आहे काय, 
(४) अस यास, दोषीिव द कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे ? 
 
ी. बबनराव लोणीकर : (१) व (२) हे खरे आहे. 

(३)  बीड िज यात सन २०१५-१६ या आिथर्क वषार्त खाजगी टकरने पाणी 
पुरवठा करणार्या ठेकेदारास अदा कर यात आले या देयकांची तपासणी मखु्य 
लेखा व िव त अिधकारी, िज हा पिरषद, बीड यां याकडून कर यात आली आहे. 
     गावांची  लोकसखं्या िवचारात घेऊनच टकर वारे योग्य क्षमतेने पाणी 
पुरवठा कर यात आलेला आहे. प्र यक्ष या क्षमतेने टकरने पाणी पुरवठा 
कर यात आलेला आहे याच क्षमतेची टकरची देयके गटिवकास अिधकारी यांनी 
पािरत केलेली आहेत. 
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     सक्षम प्रािधकारी यानंी ठरवून िदलेली पा याची क्षमता व ठेकेदाराकडून 
कर यात आलेला पाणी परुवठा याबाबत या देयकाची तपासणी कर यात आलेली 
असून तपासणी अहवालातील न दिवले या आके्षपानसुार कायर्वाही क न देयके 
पािरत करावीत, अशा सूचना िज हािधकारी, बीड यांनी केले या आहेत. 
(४)  सन २०१५-१६ या वषार्त ठेकेदारास अदा कर यात आले या देयकां या 
तपासणी सदंभार्त िवभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे चौकशी पथकाचे चौकशी 
अहवालानुसार दोषी आढळून आले या अिधका-यांना नोटीस दे यात आ या. 
यापकैी त कालीन तहिसलदार गेवराई यांचेिव द िवभागीय चौकशी कर याचा 
प्र ताव िवभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचेकड े सादर कर यात आला आहे.  
याचबरोबर त कालीन गटिवकास अिधकारी, पंचायत सिमती गेवराई 
यां यािव द िवभागीय चौकशीची कायर्वाही प्र तािवत कर यात आली आहे. 
यानसुार पुढील कायर्वाही कर यात येत आहे. 
 

----------------- 
नांदेड येथील शासकीय ग्णालयात िनवासी डॉक्टरला  

ग्णां या नातवेाईकांनी मारहाण के याबाबत 

(१७) *  २०५११   ी.अमरनाथ राजरूकर, ी.संजय द त, ी.रामहरी पनवर :   
स माननीय वै यकीय िशक्षण मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नांदेड येथील शासकीय ग्णालयात िनवासी डॉक्टरला ग्णां या 
नातेवाईकांनी मारहाण के याचे िदनांक २९ एिप्रल, २०१६ रोजी वा यासमुारास 
िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, ग्णां या नातेवाईकांकडून सतत होणार्या ह यांना वतैागले या 
िनवासी डॉक्टर संघटनेने मा.मखु्यमंत्री महोदयाकड े श त्रपरवाना दे याची व 
डॉक्टर सरंक्षण काय यात दु ती क न ह लेखोरांना ८ वषार्पयर्ंत िशके्षची तरतुद 
कर याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न कोणती कारवाई केली 
वा कर यात येत आहे, 
(४)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) मारहाण करणार्या आरोपीस पोलीसामंाफर् त ता काळ अटक कर यात आली 
असून गुरनं १४८/१६ कलम ३५३ भादंिव व महारा ट्र वै यकीय सेवा अिधिनयम, 
२००० कलम ३ व ४ नसुार कायर्वाही क न याबाबत दोषारोपपत्र मा. यायालयात 
दाखल कर याची प्रिक्रया चाल ूआहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
कॉलेज ऑफ िफजीिशयन ॲ  ड सजर्न (सीपीएस) सं थेत 

 गैर यवहार झा याबाबत 
(१८) *  २०८००   ी.शरद रणिपसे, ी.संजय द त, ी.रामहरी पनवर, 
ी.धनंजय मंुड,े ी.सुिनल तटकरे, ी.हेमंत टकले, ी.िवक्रम काळे, 
ी.जयवंतराव जाधव, ी.संिदप बाजोिरया, ी.सितश च हाण :   स माननीय 

वै यकीय िशक्षण मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िव या यार्ंना वै यकीय पद यु तर पदिवका िशक्षण िमळावे यासाठी “ना नफा 
ना तोटा” त वावर सु  झाले या कॉलेज ऑफ िफजीिशयन ॲ  ड सजर्न 
(सीपीएस) सं थेची उलाढाल वषार्ला ५०० कोटी पयां या जवळपास असून 
सं थेत फार मो या प्रमाणात अिनयिमतता व गैर यवहार होत असनू 
िव या यार्ंची िपळवणूक होत अस याच ेिनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, उपरोक्त सं थेतील अिनयिमतता व गैर यवहारासंदभार्त महारा ट्र 
वै यकीय पिरषदेने (एमएससी) शासनाकडे तक्रार केलेली असून सामािजक 
कायर्कत ी.केतन ितरोडकर यानंी सुमारे सहा मिह यापवूीर् धमार्दाय आयुक्तांकड े
तक्रार केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, यात काय 
आढळून आलेले आहे व तदनुसार कोणती कारवाई केली कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. िगरीष महाजन : (१) सीपीएस सं थेसदंभार्त अिनयिमतता व गैर यवहार आिण 

िव या यार्ंचे आिथर्क शोषण होत अस याबाबत या तक्रारी प्रा त झाले या आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) धमार्दाय आयकु्त, बहृ मुंबई कायार्लयातील िनरीक्षकांमाफर् त चौकशीची 
कायर्वाही चाल ूआहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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नागपूर येथील शासकीय वै यिकय महािव यालयातील वसितगहृात  
राहणार्या िव याथीर्नी असुरिक्षत अस याबाबत 

 

(१९) *  २१३३३   प्रा.अिनल सोले, ी.िगरीशचंद्र यास, ी.िमतेश भांगिडया, 
ी.नागो गाणार :  स माननीय वै यकीय िशक्षण मंत्री पुढील गो टीचंा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील शासकीय वै यिकय महािव यालय (मेिडकल) येथील 
वै यिकय अ यासक्रम पदवी व पद यु तर िशक्षण घे यासाठी वसितगहृात 
राहणार्या िव यािथर्ंनीना असामािजक त वाकडून रात्रौ त्रास देत अस याने 
िव या यार्ंनी असुरिक्षत अस याच ेिदनांक २४ एिप्रल, २०१६ रोजी वा यासमुारास 
िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर वसितगहृात रहाणार्या मलुींना याबाबत संबिंधत वै यिकय 
अिध ठाता यांचेकड ेलेखी तक्रारी केली हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी क न मलुीं या सुरिक्षतते या 
टीने काय कायर्वाही केली वा कर यात आली आहे,  

(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. िगरीष महाजन : (१) अशी बाब िदनांक २४ एिप्रल, २०१६ रोजी वा 
यादर यान िनदशर्नास आलेली नाही. तथािप, िदनाकं २ जून, २०१६ रोजी 
शासकीय वै यकीय महािव यालय, नागपूर येथील िव याथीर्नीं या वसतीगहृा या 
आवारातील दचुाकी वाहने जाळ यात आ याची घटना घडली आहे. सदर प्रकरणी 
पोलीसात गु हा दाखल कर यात आला असनू पोलीस तपास सु  आहे. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी पोलीसात तक्रार दाखल कर यात आली आहे. तसेच, मलुीं या 
वसतीगहृात सी.सी.टी. ही. कॅमेरे लावणे, कंपाऊंड वॉलचे बांधकाम करणे आिण 
ग्णालयाचे मुख्य प्रवेश वार सायंकाळी ६.३० वाजता बंद कर याची कायर्वाही 
कर यात आली आहे. 
(४) प्र  न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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रा यातील शाळा िडजीटल कर याबाबत 

(२०) *  २०६२२   ी.अमिरशभाई पटेल, ी.संजय द त, ी.रामहरी पनवर, 
ी.शरद रणिपसे, ीमती हु नबानू खिलफे :  तारांिकत प्र न क्रमाकं १४९६८ ला 

िदनांक ५ एिप्रल, २०१६ रोजी िदले या उ तरा या सदंभार्त : स माननीय शालेय 
िशक्षण मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील  काय :- 
  

(१)  रा यातील शाळामं ये फळा आिण खडूिवना िडजीटल कूलची संक पना 
राबिव याचा िनणर्य शासनाने माहे एिप्रल, २०१६ म ये वा या दर यान घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, रा यातील शाळा िडजीटल कर याबाबत घेतले या िनणर्याची 
अंमलबजावणी क न याची कायर्वाही कर यात आली आहे काय, 
(३) अस यास, रा यातील आिदवासी, दगुर्म ग्रामीण भागातील शाळांना िडजीटल 
शाळासाठी असणारी आव यक ती साधनसामुग्री परुिव याबाबत शासनाने कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. िवनोद तावड े: (१) िदनांक २२ जनू, २०१५ या शासन िनणर्या वये िडजीटल 

शाळेची संक पना राबिव यात येत आहे. 
(२) व (३) सन २०१५-१६ करीता रा यातील १६८३ थािनक वरा य सं थां या 
उ च प्राथिमक शाळामं ये interactive classroom थापन कर याकरता कद्र 
शासनाकडून पये १४४५.४० लक्ष मंजूर तरतूदी या अनुषंगाने ई िनिवदा प्रिक्रया 
सु  कर यात आली होती. परंतु तांित्रक कारणा तव ई िनिवदा प्रिक्रया सन 
२०१५-१६ म ये पूणर् होऊ न शक याने सदर प्रिक्रया सन २०१६-१७ म ये 
कर याची बाब शासना या िवचारािधन आहे. 
(४) प्र  न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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रा यात तीन वै यकीय महािव यालये उभार या या घेतले या िनणर्याबाबत 

(२१) *  २०२३३   ी.अिनल भोसले, ी.नरद्र पाटील, ी.िकरण पावसकर, 
अॅड.जयदेव गायकवाड, ी.सिंदप बाजोिरया, ी.हेमंत टकले, ी.रामराव वडकुत,े 
ी.आनंद ठाकूर, ी.ख्वाजा बेग, ी.िवक्रम काळे, ी.सुिनल तटकरे, ी.सितश 

च हाण : स माननीय वै यकीय िशक्षण मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) रा यातील नागरीकांना सुपर पेशािलटी दजार्च े उपचार िमळावेत यासाठी 
मुंबईसह अ य िज हयात तीन वै यकीय महािव यालये खाजगी सावर्जिनक 
भागीदारी त वातून उभार याचा िनणर्य शासनाने माहे एिप्रल, २०१६ म ये वा 
या दर यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, ही वै यकीय महािव यालये कोणकोण या शहरा या तसेच 
िज हयां या िठकाणी उभार यात येणार आहे, याबाबत िकती खाजगी सं थानी 
सहभाग घे याचा िनणर्य शासनाला कळिवला आहे, 
(३) अस यास, याच ेसवर्साधारण व प काय आहे ? 
  
ी. िगरीष महाजन : (१) नाही, अ याप धोरण िनि चत झालेले नाही. 

(२) व (३) प्र  न उ  ावत नाही. 
----------------- 

िशधा व तुच ेवाटप कर यासाठी पॉईट ऑफ सेल 
हे उपकरण थािपत कर याबाबत 

(२२) *  २३१६३   ी.आनंदराव पाटील, ी.संजय द त : स माननीय अ  न, 
नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यातील सावर्जिनक िवतरण यव थेच े संपूणर्त संगणकीकरण कर यात 
येत असनू याअंतगर्त रेशन दकुानाम ये लाभा यार्ंची बायोमेिट्रक प दतीने 
ओळख पटवून िशधा व तचुे वाटप कर यासाठी पॉईट ऑफ सेल हे उपकरण 
थािपत कर यास रा यमंत्रीमंडळाने मा यता िदली अस याचे माहे मे, २०१६ 
म ये वा या दर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर िनणर्य अमंलात आण याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही 
केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. िगरीश बापट : (१) रा तभाव दकुानातं पॉईट ऑफ सेल उपकरण थािपत 
कर यास मतं्रीमंडळाने मा यता िदली असून याबाबतचा शासन िनणर्य      
िदनांक १८ मे, २०१६ रोजी िनगर्िमत कर यात आला आहे. 
(२) पॉईट ऑफ सेल उपकरणे रा तभाव दकुानातं थािपत कर यासाठी 
आरएफपी (Request for proposal) तयार कर यात आली असून ती     
िदनांक १८ जलु,ै २०१६ रोजी mahatenders.gov.in या सकेंत थळावर प्रिस द 
कर यात आली आहे. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
मुंबईतील इंिजनीअिरगं कॉलेज प्रशासनाकडून मा यतसेाठी  
सादर केले या प्रितज्ञपत्रात खोटी मािहती िद याबाबत 

(२३) *  २०५६८   ीमती हु नबानू खिलफे, ी.जनादर्न चादंरूकर, ी.रामहरी 
पनवर, ी.सजंय द त, ी.शरद रणिपसे :  तारांिकत प्र न क्रमांक १४७४० ला 
िदनांक १५ माचर्, २०१६ रोजी िदले या उ तरा या सदंभार्त :  स माननीय उ  च 
व ततं्र िशक्षण मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुंबईतील इंिजनीअिरगं कॉलेज प्रशासनाकडून मा यतसेाठी सादर केले या 
प्रितज्ञपत्रात खोटी मािहती िद याप्रकरणी सुमारे २६ इंिजिनअरींग कॉलेजांची 
िव या यार्ं या तक्रारीनसुार अिखल भारतीय तांित्रक िशक्षा पिरषदेने (एआयसीटीई) 
या सवर् महािव यालयांची चौकशी सु  केली अस याच ेमाहे माचर्, २०१६ म ये वा 
या दर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या चौकशी सिमतीने आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे 
काय, यानसुार या महािव यालयांवर कारवाई कर याबाबत शासनाने कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िवनोद तावड े: (१) व (२) अिखल भारतीय तंत्रिशक्षण पिरषद, नवी िद ली 

ही कद्र शासना या अख यािरतील िशखर सं था आहे. यावसाियक 
अ यासक्रमां या सं थांची तपासणी करणे हा अिखल भारतीय ततं्रिशक्षण 
पिरषदे या िनयिमत कायर्प दतीचा भाग आहे. यानसुार पिरषदेकडून आव यक 
ती कायर्वाही कर यात येते व पिरषदेकडून या संदभार्त  रा य शासनास अहवाल 
सादर केला जात नाही. 
(३) प्र न उ  ावत नाही 

--------------------- 
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रा यात डाळीचे भाव वाढीस लाग याने कद्र शासनाने रा यांना 
साठेबाजारांिवरोधात कारवाइर् कर या या िदले या आदेशाबाबत 

(२४) *  २०१२१   ी.जग नाथ िशदें, ी.रामहरी पनवर, ी.संजय द त, 
ी.चंद्रकांत रघुवंशी, ीमती हु नबानू खिलफे, ी.मािणकराव ठाकरे, 
ी.आनंदराव पाटील, ी.अशोक ऊफर्  भाई जगताप, ी.शरद रणिपसे : स माननीय 

अ  न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) जनते या आहारात अ याव यक असले या डाळीं या िकंमती सन २०१५ 
म ये पये २०० ते २२५ झाले होत े याचप्रमाणे स या डाळीचे भाव २०० 
पयां या वर गे याने कद्र शासनाने सवर् रा यांना डाळीचे साठेबाजी 

करणार्या िवरोधात कारवाइर् कर याचे आदेश माहे एिप्रल, २०१६ म ये वा 
यादर यान िदले आहेत, हे खरे आहे काय 
(२) तसेच, कद्र शासनाने डाळीचा पुरवठा सुरळीत हो यासाठी अनेक उपाययोजना 
के या असनू रा य शासनाला डाळीची मागणी न दिव यास सांिगतले आहे, हे ही 
खरे आहे काय 
(३) अस यास, रा यात तूरडाळ, मसूरडाळ, चनाडाळ, उडीदडाळ आदींची प्र यक्षात 
िकती टनाची आव यकता आहे व रा य शासनाने कद्र शासना या सुचनेनसुार 
प्र यक्षात िकती टन डाळीची न दणी केली आहे व कद्र शासनाकडून यापैकी 
िकती टन डाळीचा पुरवठा कर यात आलेला आहे, 
(४) अस यास, कद्र शासनाने डाळी या साठेबाजी िवरोधात कारवाइर् कर या या 
िदले या आदेशानसुार रा य शासनाने डाळी या िकती साठेबाजीिवरोधात 
आजिमतीस कारवाइर् केली तसेच िकती डाळीचा साठा ज त कर यात आला  
आहे ? 
 
ी. िगरीश बापट : (१) अंशत: खरे आहे. 

     कद्र शासना या सूचनेस अनसु न, रा यात डाळींच े दर िनयंित्रत 
ठेव या या टीकोनातनू सवर् िज हािधकारी यांनी यांचे तरावर यां या 
िज यातील सवर् सबंंिधत िकरकोळ व घाऊक यापारी तसेच आयातदार यां या 
िनयिमतपणे बैठका घेऊन, आव यक या उपाययोजना कर याबाबत तसेच 
जीवनाव यक व तू अिधिनयम, १९५५ अंतगर्त साठा िनबर्ंधाची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी कर याबाबत रा य शासना या िद.१६.०४.२०१६ व िद.२०.०६.२०१६ 
या पत्रा वये सवर् के्षित्रय कायार्लयांना सूचना दे यात आ या आहेत. 
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(२) व (३) रा याची आव यकता िवचारात घेऊन, नाफेड व एफसीआयने रा यात 
बफर टॉक केलेला २१,११६.७८५ मे.टन तूरीचा साठा रा याला प्राधा याने 
उपल ध क न दे याबाबत कद्र शासनास िदनांक १८/०४/२०१६ या शासन 
पत्रा वये िवनतंी कर यात आली आहे. 
     तसेच कद्र शासनाने आयात केलेली २८,०३८ मे.टन तूरडाळ उपल ध क न 
दे याबाबत िदनांक ०५/०५/२०१६ या शासन पत्रा वये कद्र शासनास िवनतंी 
कर यात आली आहे. 
     याप्रमाणे कद्र शासनाने कळिव यानसुार, रा य शासन कद्र शासनाकडून 
७७६.८१३ मे.टन तूरीची खरेदी करणार असून, या तूरीची भरडाई क न प्रा त 
होणारी तूरडाळ कमाल पये १२०/- प्रितिकलो या दराने बहृ  मुंबई, पुणे व 
औरंगाबाद या िठकाणी खु या बाजारात िवतरीत कर याबाबत           
िदनांक ०८/०७/२०१६ रोजी शासन िनणर्य िनगर्िमत कर यात आला आहे. 
(४) रा य शासनाने िदनांक १९.१०.२०१५ या पत्रा वये डाळी, खा यतले व 
खा यतलेिबया या जीवनाव यक व तूंवर िदनांक ३०/०९/२०१६ पयर्ंत साठा िनबर्ंध 
लाग ू केले आहेत. यास अनसु न, के्षित्रय कायार्लयाकंडून कायर्वाही कर यात 
येऊन, ६३८ आ थापनाधारकांवर/ यापार्यांवर कारवाई कर यात आली आहे. तसेच 
२२,०२८.१८ मे.टन तूर, ८५६.८६७५ मे.टन तूरडाळ व ६०,६७१.३८४५ मे.टन इतर 
डाळींचा साठा ज त कर यात आला. 

----------------- 
सागरी िनयमन के्षत्र (सी.आर.झडे) काय याचे उ लघंन 

करणार्यांवर कारवाई कर याबाबत 

(२५) *  २१८४५   ी.धनंजय मंुड,े अॅड.िनरंजन डावखरे, ी.हेमंत टकले, 
ी.िकरण पावसकर, ीमती िव या च हाण :  तारांिकत प्र न क्रमाकं १८४७९ ला 

िदनांक १५ माचर्, २०१६ रोजी िदले या उ तरा या संदभार्त : स माननीय 
पयार्वरण मंत्री पुढील गो टीचंा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सागरी िनयमन के्षत्र (सी.आर.झेड) काय याचे उ लघंन करणार्यांवर कारवाई 
कर याचे िनदश मा.पयार्वरण मंत्री यांनी िज हािधकारी, रायगड यांना माहे   
माचर्-२०१६ म ये वा या दर यान िदले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, अिलबाग तालुक्यातील १४५ व मु ड तालुक्यातील १४१ यापैकी 
सी.आर.झडे काय याचे उ लंघन करणार्या फक्त १५६ बांधकामावर कारवाई 
कर यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) अस यास, सदरची कारवाई करताना निवन सवक्षण क न कारवाई करणे 
अपेिक्षत असताना सन २०१०-११ मधील यादीच प्रिस द क न या आधारे 
कारवाई कर यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास सन २०१०-११ नंतर या अनिधकृत बांधकामांना अभय 
दे यासाठीच संबंिधत अिधकार्यांनी या बांधकामधारकाशंी िज हािधकारी, 
उपिवभागीय अिधकारी, तहिसलदार, मंडळ अिधकारी व तलाठी यांनी आिथर्क 
यवहारामुळेच संगनमत क न जु याच मािहती वारे कारवाई केली, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५)  अस यास, सबंंिधत प्रकरणी अिधकार्यांची चौकशी क न कोणती कारवाई 
केली वा कर यात येत आहे, नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. रामदास कदम : (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) होय, अिलबाग व मु ड तालुक्यांतील एकूण १६१ बांधकामधारकांवर गु हे 
दाखल कर यातं आले आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही.  
(५) प्र न उ  ावत नाही. 
 

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

रा यातील अनुदािनत सं थामंधील िशक्षक-िशक्षकेतरांचे वेतन  
रा ट्रीयकृत बँकेमाफर् त कर याबाबत 

(२६) *  २०२८९   ी.रामनाथ मोत,े ी.िवजय ऊफर्  भाई िगरकर :   
स माननीय शालेय िशक्षण मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यातील खाजगी अनुदािनत शाळामंधील िशक्षक-िशक्षकेतरांचे वेतन व 
भ याचे प्रदान िज हा म यवतीर् सहकारी बँकेमाफर् त कर याचे आदेश शासनाने 
िदनांक २९ मे, १९७३ रोजी िनगर्िमत केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िदनांक २९ ऑग ट, २००५ या िव त िवभागा या शासन िनणर्यानसुार रा य 
शासकीय कमर्चा-यांचे वेतन रा ट्रीयकृत बँकेमाफर् त दे याचा धोरणा मक िनणर्य 
शासनाने घेतला असून १४ बँकाशी करार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) अस यास, बहृ मुंबईतील खाजगी अनुदािनत सं थांमधील सवर्        
िशक्षक-िशक्षकेतरांचे वेतन यिुनयन बँक ऑफ इंिडया या रा ट्रीयकृत बँकेमाफर् त 
दे याचा शासन आदेश शालेय िशक्षण िवभागाने िदनांक ५ ऑक्ट बर, २०११ रोजी 
िनगर्िमत केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) अस यास, मुंबईसह अ य कोणकोण या िज याम ये खाजगी अनदुािनत 
सं थामंधील िशक्षक-िशक्षकेतरांचे वेतन िज हा म यवतीर् सहकारी बँकेऐवजी 
रा ट्रीयकृत बँकेमाफर् त अदा केले जात आहे, 
(५) रा यातील सवर् खाजगी अनुदािनत सं थामंधील िशक्षक-िशक्षकेतरांच ेवेतन व 
भ त ेरा ट्रीयकृत बँकेमाफर् त न कर याची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. िवनोद तावड े: (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे.  

(४) रा यातील ३६ िज हयांपकैी १२ िज हयातील बहृ मंुबई (उ तर/दिक्षण/पि चम), 
धुळे, नंदरुबार, जालना, बीड, नांदेड, उ मानाबाद, नागपूर, वधार् व बलुढाणा या 
िज हयातील िशक्षक/िशक्षकेतर कमर्चार्यांच े वेतन व भ याचे प्रदान हे 
रा ट्रीयकृत बँकेमाफर् त केले जात आहेत. 
(५) अ य िज हयांम ये िज हा म यवतीर् सहकारी बँका शासन िनणर्यातील अटी 
व शत ची पूतर्ता योग्यिर या करीत अस याने व कमर्चार्यांचे वतेन हो यासंदभार्त 
चांगली सेवा देत अस याने तसेच कोअर बँकीग सेवा देत अस याने िज हा 
म यवतीर् सहकारी बँकेमाफर् त वेतन अदा कर यात येत आहे. 
 

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

चंद्रकांत पाटकर (ता.क याण, िज.ठाणे) ड िबवली येथील  
शाळेने शैक्षिणक शु कात वाढ के याबाबत 

(२७) *  १९८३३   ी.नरद्र पाटील, ी.धनंजय मुंड,े ी.हेमंत टकले, ी.िकरण 
पावसकर, ी.जयवंतराव जाधव, ी.सिंदप बाजोिरया, ी.अिनल भोसले, 
ी.अमरिसहं पिंडत : स माननीय शालेय िशक्षण मंत्री पुढील गो टीचंा खलुासा 

करतील काय :- 
(१) चंद्रकांत पाटकर (ता.क याण, िज.ठाणे) ड िबवली येथील शाळेने शाळे या 
प्रवेश फॉमर्वर १५ टक्के शु क वाढीसदंभार्त िलिहणे व याप्रमाणे फी वसूल करणे 
अशी िनयमबा य पद्धत अवलंिब याचे माहे जून, २०१६ म ये वा यादर यान 
िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच े
िन कषर् काय आहेत व सदर शाळेची मा यता र  करणेबाबत िकंवा शाळेची 
शु क पूवर्वत करणेबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ?  
 
ी. िवनोद तावड े: (१) अशंत: खरे आहे. 

(२) या प्रकरणी महारा ट्र शैक्षिणक सं था (शु क िविनयमन) अिधिनयम २०११ 
मधील तरतुदीनुसार शु क वाढीबाबत सनुावणी घेऊन कायर्वाही करणेबाबतचे 
िनदश संबंिधत शाळेला दे यात आले आहेत. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
दादर (मुंबई) येथील इंिडयन ए युकेशन सोसायटी संचिलत पद्माकर ढमढेरे 

प्राथिमक शाळेतील (इंग्रजी मा यम) शैक्षिणक शु कात केलेली वाढ 
(२८) *  १९८०५   ी.िकरण पावसकर, ी.धनंजय मंुड,े ी.हेमंत टकले, ी.नरद्र 
पाटील, ीमती िव या च हाण, अॅड.जयदेव गायकवाड :   स माननीय शालेय 
िशक्षण मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दादर (मुबंई) येथील इंिडयन ए युकेशन सोसायटी संचिलत पद्माकर ढमढेरे 
प्राथिमक शाळेतील (इंग्रजी मा यम) शैक्षिणक शु क वाढ कर यात आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशी या 
अनुषंगाने शु क वाढ रोख यासाठी शासानाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात 
येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. िवनोद तावड े: (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) याबाबत महारा ट्र शैक्षिणक सं था (शु क िविनयमन) अिधिनयम २०११ 
मधील तरतदुीचंे पालन झा याने िदसत नस याने सदर शाळेच ेप्रकरण िवभागीय 
शु क िनयामक सिमतीकड े िनणर्यासाठी पाठिव यात आले असनू सिमतीकडून 
पुढील आदेश प्रा त झा यावर याप्रमाणे कायर्वाही कर यात येणार आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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रा ट्रीय िक्रडा पधत कामिगरी करणार्या िक्रडापटंूना आिथर्क मदत दे याबाबत 
(२९) *  २१७९०   ी.सितश च हाण, ी.धनंजय मंुड,े ी.अिनल भोसले, 
ॲड.जयदेव गायकवाड :  तारांिकत प्र न क्रमांक ३३६१ ला िदनांक १२ माचर्, 
२०१५ रोजी िदले या उ तरा या संदभार्त : स माननीय क्रीडा मतं्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) केरळ येथ े ३५ वी रा ट्रीय िक्रडा पधार् िदनांक ३० जानेवारी, २०१५ त े    
१४ फेब्रुवारी, २०१५ या दर यान पार पड यापासुन या पधत खेळाडुनंी िविवध 
िक्रडा प्रकारात १२३ सुवणर्, रौ य व कां य पदे िजकुंन चागंली कामिगरी केली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस यास, रा ट्रीय िक्रडा पधत कामिगरी करणार्या िक्रडापटंूना शासनाकडून 
िमळणारी आिथर्क मदत िमळणेसाठी महारा ट्र ऑिलि पक असोिसएशनने   
िदनांक २४ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी शासनाकड े०३ कोटी ७९ लक्ष पयाचंा प्र ताव 
िदला, हे खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदर िक्रडापटंुना मदत िमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने मदत दे यासाठी कोणती कायर्वाही 
केली वा कर यात येत आहे, सदरहू मदत के हापयर्ंत िमळणे अपेिक्षत आहे ? 
 
ी. िवनोद तावड े: (१) होय. 

(२), (३) व (४) होय, रा ट्रीय िक्रडा पधत रा याचे नाव उ वल केले या 
खेळाडुनंा व यां या मागर्दशर्कांना रोख पािरतोिषक देवनू गौरिव या या टीने 
धोरणा मक िनणर्य घे याची बाब शासना या िवचाराधीन आहे. 

----------------- 
मुंबईतील सट जॉजस ग्णालयात िसटी कॅनची सिुवधा नस याबाबत 

(३०) *  २१२१६   ी.जनादर्न चांदरूकर, ी.संजय द त :  स माननीय 
वै यकीय िशक्षण मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुंबईतील सट जॉजस या शासकीय ग्णालयात िसटी कॅनची सुिवधा 
नस याने असंख्य ग्णांच े हाल होत अस याचे माहे मे, २०१६ म ये वा या 
दर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, यानसुार सट जॉजस शासकीय ग्णालयात िसटी कॅन िमशन 
सुिवधा उपल ध क न दे याबाबत कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
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(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िगरीष महाजन : (१) हे अंशत: खरे आहे. 

     सट जॉजस ग्णालयाम ये िसटी कॅन यंत्र नाही. तथािप ग्णांचे हाल 
होतात, ही बाब खरी नाही. 
(२) चौकशी कर याचा प्र  न उ  ावत नाही. 
     सट जॉजस ग्णालयात िसटी कॅन यतं्र खरेदी कर यासाठी मुंबई शहर 
िज हािधकारी कायार्लयामाफर् त अनदुान मंजूर झाले आहे. याअनुषंगाने यतं्र 
खरेदीचा व यासाठी आव यक असणारे मनु यबळ उपल ध क न दे याबाबतचा 
प्र ताव शासनास सादर कर याबाबतची कायर्वाही सं था तरावर सु  आहे. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 

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

शासन सेवेत थेट िनयुक्ती िदले या गुणव ताधारक खेळाडूचंी ४५ वष पूणर् 
झा यानतंर िवभागीय पिरक्षा उ तीणर् हो यापासून सुट दे याबाबत 

(३१) *  १९६६९   अॅड.िनरंजन डावखरे :  तारांिकत प्र न क्रमांक १३९९२ ला 
िदनांक १४ िडसबर, २०१५ रोजी िदले या उ तरा या सदंभार्त :  स माननीय 
क्रीडा मतं्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासन सेवेत थेट िनयकु्ती िदले या गुणव ताधारक खेळाडूंची ४५ वष पूणर् 
झा यानतंर यांना िवभागीय पिरक्षा उ तीणर् हो यापासनू सटु दे याबाबतचा 
प्र ताव गे या ६ वषार्ंपासून शासन तरावर प्रलंिबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच शासन िनणर्य िदनांक ११ मे,१९८९ व िदनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ 
रोजी या शासन िनणर्याम ये सुधारणा क न ॲथलॅिटक्स प्रमाणेच टेबलटेिनस, 
कु ती, बॅडिमटंन, पॉवर िलि टंग, जलतरण यात टेिनस, वेटिलि टंग व 
िगयार्रोहण या खेळां या रा ट्रीय व आतंररा ट्रीय तरावरील खेळात तसेच देशी 
सांघीक खेळात पिहला, दसुरा व ितसरा क्रमाकं पटकावणार्या खेळाडूनंा वेतनवाढ 
लाग ूकरणे, सेवेत आरक्षण सुिवधा व इतर सोईसुिवधा पुरिवणे, िशव छत्रपती 
पुर कार िनयमावलीत बदल करण,े  रे वे व बँकां या धतीर्वर रा य तरीय 
खेळाडूसंाठी बोडर् थापन करणे, तसेच खेळा या सरावासाठी १० िदवसांऐवजी ३० 
िदवसांची सवलत इ यादींबाबत या माग यासंदभार्त िवचाराधीन असले या 
प्रकरणी शासनाने िनणर्य घेतला आहे काय, 
(३) अस यास, सदर िनणर्य के हा घे यात आला व सदर िनणर्याच े व प काय 
आहे, 
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(४)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची स य:ि थती काय 
आहे ? 
  
ी. िवनोद तावड े: (१) अशंत: खरे आहे. 

(२), (३) व (४) ॲथलेिटक्स प्रमाणे अ य खेळा या पिह या, दसुर्या व ितसर्या 
क्रमांकासाठी वेतनवाढ दे याबाबत धोरणा मक िनणर्य घे याची कायर्वाही सु  
आहे. शासन िनणर्य िदनांक १ जलु,ै २०१६ अ वये रा यातील प्रािव यप्रा त 
खेळाडुनंा शासकीय, िनमशासकीय व  इतर के्षत्रात सेवेसाठी ५ टक्के 
आरक्षणाबाबत सवर्समावेशक सूचना िनगर्िमत कर यात आ या आहेत. तसेच 
िशवछत्रपती परु कार िनयमावलीत बदल कर याची बाब शासना या िवचाराधीन 
आहे. रे वे व बँकां या धतीर्वर रा य तरीय खेळांडुसाठी बोडर् थापन कर याची 
बाब शासना या िवचारधीन नाही. अिखल भारतीय नागरी सेवा पधार्ंम ये 
सहभागी होणार्या खेळाडूनंा यां या खेळात उ कृ ट कामिगरी कर यासाठी 
पधार्पूवर् सरावाकिरता सवलत दे याबाबतचा िनणर्य िदनांक २३.०९.२०१५ या 
शासन िनणर्या वये घे यात आला आहे. 
 

----------------- 
रा ट्रसतं तुकडोजी महाराज नागपूर िव यापीठातून पुरातन असलेली  

वाकाटक कालीन अमू य नाणी गहाळ झा याबाबत 

(३२) *  २१४१८   ी.िमतशे भांगिडया, प्रा.अिनल सोले, ी.िगरीशचंद्र यास, 
ी.नागो गाणार : स माननीय उ  च व तंत्र िशक्षण मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) रा ट्रसतं तुकडोजी महाराज नागपरू िव यापीठातून परुातन असलेली वाकाटक 
कालीन अमू य नाणी गहाळ झा या प्रकरणी कारवाई प्रलंिबत अस याच े  
िदनांक २ मे, २०१६ रोजी वा यासुमारास िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, वाकाटक कालीन नाणी गहाळ झा याबाबतचा अहवाल 
त कािलन िवभाग प्रमुखांनी िदनांक १५ जुल,ै २०१४ रोजी वा यासमुारास प्रभारी 
कुलगु कड ेसादर केलेला असून त कालीन प्रभारी कुलगु ं नी सदर अहवालावार 
कोणतीही कायर्वाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, वाकाटक कालीन परुातन नाणी गहाळ प्रकरणाची वरीत चौकशी 
क न दोषींवर कारवाई कर याबाबत कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे,  
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत  ? 
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ी. िवनोद तावड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) िदनांक १०/०५/२०१६ रोजी िवभागप्रमखुानंी पुरातन नाणी गहाळ झाली 
अस याबाबतचा अहवाल कुलगु ं ना सादर केला होता. प्र ततु प्रकरणी 
िव यापीठाकडून िदनांक १९/०५/२०१६ रोजी अंबाझरी पोलीस टेशन, नागपूर येथ े
तक्रार दाखल केली असून पोलीस तपास चालू आहे. 

----------------- 
रोहा (िज.रायगड) तालुक्यातील धाटाव औ योिगक िवकास महामंडळात एका खत 

िनिमर्ती करणार्या कंपनीतून िवषारी वायूची गळती झा याबाबत 

(३३) *  १९६३१   ी.जयंत पाटील : स माननीय पयार्वरण मंत्री पुढील गो टींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रोहा (िज.रायगड) तालुक्यातील धाटाव औ योिगक िवकास महामंडळात 
िदनांक ३१ मे, २०१६ रोजी वा यासमुारास रात्री एका खत िनिमर्ती करणार्या 
कंपनीतनू िवषारी वायूची गळती झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, धाटाव, मोरे वसाहत, जैनवाडी, िक ला या पिरसरात धकु्यासारखा 
पांढरा िवषारी वायूचा ढग हवेत पसरला होता, हे खरे आहे काय, 
(३)  अस यास, िवषारीवायूमुळे पिरसरातील नागिरकांना वासो छवासाचा त्रास, 
घशाम ये खवखव व कडवटपणा जाणवू लागले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४)  अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती चौकशी केली वा कर यात येत 
आहे ? 
 

ी. रामदास कदम : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
अ पसंख्याक सं थां या किन ठ महािव यालयातील िरक्त पदे भर याबाबत 

(३४) *  १९९९५   ी.किपल पाटील : स माननीय शालेय िशक्षण मंत्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) संिवधािनक तरतुदीं या अनुषंगाने मा. उ च यायालय आिण मा. सव च 
यायालय  यांनी यापवूीर् िदले या िनकालाची पायम ली क न िशक्षण िवभागाने 
अ पसंख्याक सं थामधील किन  ठ महािव यालयातील पदांना मा यता न 
िद याने मुंबई िवभागातील १२०० पदे िरक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, याबाबत मा.मखु्यमं यांनी आदेश िद यानंतर झाले या कायर्वाहीचे 
व प काय आहे, 

(३) तसेच मागील साडतेीन वषार्त अशा िरक्त पदांवर सं थांनी िनयकु्त केले या 
िशक्षकांना िनयिमत कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात 
येत नाही ? 
 
ी. िवनोद तावड े: (१) हे खरे आहे.  

(२) याबाबत कोणतेही आदेश मा.मखु्यमंत्री यांचेकडून प्रा त झालेले नाही. 
(३) संिवधािनक तरतूदी या अनुषंगाने अ पसंख्याकं शैक्षिणक सं थातील 
कमर्चार्यां या िनयुक्ती/मा यता/समायोजन कर याबाबत िदनांक १३/७/२०१६ या 
शासन िनणर्या वये कायर्वाही कर याबाबत िनदिशत कर यात आले आहे. 

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

अंध िवदया यार्ं या ११ वी या ऑनलाईन प्रवेशप्रिक्रयेबाबत 

(३५) *  २२०९७   अॅड.अिनल परब : स माननीय शालेय िशक्षण मंत्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ११ वी या ऑनलाईन प्रवेश प्रिक्रयेत अपंग िवदया यार्ंना ३ टक्के आरक्षण 
असत,े यामुळे अंध िवदया यार्ंना सोई या कॉलेजम ये प्रवेश घेताना अनेक 
अडचणी िनमार्ण होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, अंध िवदया यार्ंकिरता असलेले िवशषे टॉकींग सॉ टवेअर असलेले 
संगणक काही हाता या बोटावर मोज याइतक्याच महािव यालयांम ये उपल ध 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, अंध िवदया यार्ंना एडडे अथवा िबन एडडे कॉलेजमधून सुिवधा 
उपल ध क न दे याबाबतचा प्र ताव शासना या िवचाराधीन आहे काय,  
(४) तसेच, अंध िवदया यार्ंना ऑनलाईन ऐवजी ऑफलाईन प्रवशे उपल ध करावा, 
टक्क्याची मयार्दा िशिथल करावी आदीबाबतही शासन तरावर िनणर्य घे यात 
येणार आहे काय, 
(५) अस यास, यावर अंमलबजावणी के हापयर्त होणे अपेिक्षत आहे, नस यास, 
याची कारणे काय आहेत ? 

 
ी. िवनोद तावड े: (१) हे खरे नाही. 

(२) हे खरे आहे. 
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(३) याबाबतचा कोणताही प्र ताव अ याप प्रा त झालेला नाही. 
(४) अंध िव याथार्ंना ऑनलाईन प्रवेश यां या शाळा तराव न कर याकरीता 
सवर् आव यक सहा य व सिुवधा तसेच मागर्दशर्न उपल ध कर यात येते. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

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

सवर् िशक्षा अिभयानासंाठी दे यात आलेला िनधी अखिचर्त रािह याबाबत 
 

(३६) *  २०४५०   ी.मािणकराव ठाकरे, ी.शरद रणिपसे, ी.संजय द त, 
ीमती हु नबानू खिलफे, ी.रामहरी पनवर ी.अमिरशभाई पटेल : स माननीय 

शालेय िशक्षण मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सवर् िशक्षा अिभयानासंाठी सन २०१५-२०१६ या शैक्षिणक वषार्करीता कद्र 
शासनाकडून आलेला २३० कोटीचा िनधी खचर् कर यात आला नस याचे माहे 
एिप्रल, २०१६ म ये वा या दर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, महारा ट्र प्राथिमक िशक्षण पिरषदेकडूनच िमळाले या 
मािहतीनसुार यातील ७१ कोटी ११ लाख पये हणजेच ७५.५४ टक्के इतकाच 
िनधी माहे जानेवारी, २०१६ पयर्ंत खचर् झाला असून िकमान २३० कोटी पयांचा 
िनधी खचर् झालेला नस यामुळे यंदा कद्र शासन या अखिचर्त िनधीमळेु रा याला 
दे यात येणार्या िनधीत प्रचंड मोठया प्रमाणात कपात करणार अस याने 
शाळां या िवकासांवर पिरणाम होणार आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) अस यास, सदरहू िनधी अखिचर्त रहा याची कारणे काय आहेत व यास 
जबाबदार असणार्यांिव द कारवाई कर याबाबत तसेच सवर् िशक्षा अिभयानांसाठी 
दे यात येणार्या िनधीत कपात क  नये हणून शासनाने कोणती कायर्वाही केली 
वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 

ी. िवनोद तावड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्र  न उ  ावत नाही. 
 
 

----------------- 
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कासारवडवली (िज.ठाणे) येथील एमबीसी पाकर्  कद्रावर कागदपत्र े 
तपासणीचे काम संथगतीने सु  अस याबाबत 

(३७) *  २२५११   प्रा.जोगे द्र कवाड े: स माननीय उ  च व तंत्र िशक्षण मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कासारवडवली (िज.ठाणे) येथील एमबीसी पाकर्  कद्रावर ठाणे, क याण, 
अंबरनाथ, िभवंडी, उ हासनगर, बदलापूर आिण खोपोली आदी भागातनू आले या 
कायदा अ यासक्रमा या िव या यार्ंना सीईटी पिरके्षकिरता लागणार्या प्रवेशपत्रासह 
कागदपत्रां या तपासणीचे काम संथगतीने के यामळेु पिरके्षपासून विंचत रहाव े
लाग याच ेमाहे जून, २०१६ या ितसर्या आठव यात िनदशर्नास आली, हे खरे 
आहे काय,  
(२) अस यास, कागदपत्रांची तपासणी सथंगतीने के याने िव या यार्ंचे एक वषर् 
वाया जाणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, संथगतीने काम करणार्या उक्त कद्र अिधकार्यांिव द तसेच 
कमर्चार्यांवर शासनाने कारवाई कर याबाबत तसेच कायदा अ यासक्रमा या 
सीईटी पिरके्षकिरता आले या िव या यार्ंचे वषर् वाया जाऊ नये याकिरता कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. िवनोद तावड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्र न उ  ावत नाही. 
(३) व (४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
कद्र परु कृत अपंग एकाि मक िशक्षण योजनेतील समायोिजत 

िशक्षकां या सम या िनकाली काढ याबाबत 
(३८) *  २१५४९   ी.नागो गाणार, प्रा.अिनल सोले, ी.रामनाथ मोत,े 
ी.िगरीशचंद्र यास, ी.िमतेश भांगिडया :  तारांिकत प्र न क्रमांक ११०७५ ला 

िदनांक १४ िडसबर, २०१५ रोजी िदले या उ तरा या संदभार्त : स माननीय 
शालेय िशक्षण मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कद्र परु कृत अपंग एकाि मक िशक्षण योजनेतील समायोिजत िशक्षकां या 
सम या ता काळ िनकाली काढ याबाबत नागपूर िवभागा या जनप्रितिनधींनी 
तसेच सघंटनेने िदनांक २ जून, २०१५ रोजी व त पुवीर् याबाबत िवनतंी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात   
येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. िवनोद तावड े: (१) होय, 
(२) याबाबत मा या तरावर िदनांक १४.०७.२०१६ रोजी बैठक घेऊन आढावा 
घेतला आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

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

िशक्षक पात्रता (टी.ई.टी.) पिरके्षची प्र नपित्रका फुट याबाबत 
(३९) *  १९८५४   डॉ.अपूवर् िहरे :  तारांिकत प्र न क्रमांक १६२२८ ला िदनांक 
२९ माचर्, २०१६ रोजी िदले या उ तरा या संदभार्त : स माननीय शालेय िशक्षण 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यात घे यात आले या िशक्षक पात्रता पिरके्षची पिह या सत्रातील 
प्र नपित्रका फुट याप्रकरणी गु हे दाखल कर यात येवून चौकशीसाठी प्रकरण 
रा य गु हे अ वेषण िवभागाकड ेसोपिव यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या पेपरफुटी प्रकरणी शासनाने चौकशी पूणर् केली आहे काय, 
यात काय िन प न झाले, 
(३)  अस यास, चौकशी या अनुषंगाने संबंिधत दोषींिव द कारवाई कर याबाबत 
तसेच असे प्रकार पुनः उ  ावू नयेत, हणून कोणते धोरण िनि चत कर यात 
आले वा येत आहे, 
(४)  नस यास, ती के हापयर्ंत पणूर् होण ेअपेिक्षत आहे ? 
 
ी. िवनोद तावड े: (१) होय. 

(२), (३) व (४) याबाबत गु हयाचा तपास रा य गु हे अ वेषण िवभागाकडून 
अ याप सु  आहे. 
     पेपर फुटीसारखे प्रकार पनु: उ  ावू नयेत, हणून योग्य ती खबरदारी 
घे या या सूचना अ यक्ष, महारा ट्र रा य परीक्षा पिरषदेस दे यात आले या आहेत. 
 

----------------- 
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भोकर (िज.नांदेड) तालुक्यात पाणीटंचाई िनमार्ण झा याबाबत 

(४०) *  २२३४३   ी.अमरनाथ राजरूकर, ी.रामहरी पनवर :   स माननीय 
पाणीपुरवठा आिण व छता मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भोकर (िज.नांदेड) तालुक्यात ८५ गावे व वाडीतांडयाम ये पाणीटंचाई िनमार्ण 
झाली अस याच ेमाहे जून, २०१६ म ये वा या दर यान िनदशर्नास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, गे या मिह यात धरणाचे पाणी नदी-ना यात सोड यात आ याने 
जनावरासंह िप या या प्र न िमटला होता, परंतू पाणी सोडून दीड मिहना होऊन 
गे याने नदी ना यातील पाणी संप याने या भागातील जनावरां या िप याचा 
प्र न िनमार्ण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या भागातील जनते या व जनावरां या िप या या पा याचा प्र न 
सोडिव यासाठी शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. बबनराव लोणीकर : (१) अंशतः खरे आहे. 

(२) हे खरे नाही 
(३) भोकर तालुक्यात सन २०१५-१६ या टंचाई कालावधीत पाणी टंचाई 
िनवारणाथर् नवीन िवधंन िविहरी ४३, िवधंन िविहरींची िवशेष दु ती २५, नळ 
योजना िवशषे दु ती १४, ता पुरती पूरक नळ योजना ५, टकर वारे पाणी 
पुरवठा करणे ११ व बोअर अिधग्रहण करणे १२७, इ यािद उपाययोजना घेऊन 
सदरची कामे िविहत मुदतीत पूणर् कर यात आलेली आहेत. तसेच टंचाई 
िनवारणाथर् भोकर तालुक्यात उ वर् पैनगगंा प्रक पा या लाभ के्षत्रात िचतिगरी 
ए केप वारे माचर् २०१६ ते मे २०१६ पयर्ंत िसता नदीत पाणी सोड यात आले होते. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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कोपरगाव (िज.अहमदनगर) तालुक्यात खोक या या बनावट  
औषधाची िवक्री होत अस याबाबत 

 

(४१) *  २१०२३   ी.अिनल भोसले, ी.संिदप बाजोिरया, ी.िकरण पावसकर, 
ी.हेमंत टकले, ी.िवक्रम काळे, ी.ख्वाजा बेग : स माननीय अ न आिण 

औषध प्रशासन मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोपरगाव (िज.अहमदनगर) तालुक्यात खोक याचे बनावट औषध तयार 
क न याची िवक्री रा यात व पररा यात करणार्या एका टोळीला अ न व 
औषध प्रशासन िवभागाने माहे मे, २०१६ या पिह या आठव यात रंगेहाथ 
पकड यानंतर सदर आरोपींनी ही कंपनी कोपरगावची अस याची मािहती 
प्रशासनाला िदली, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, बनावट औषध िनमार्ण करणा-या कंपनीचे नाव अथवर् एज सी 
असून शोध पूणर् झाला आहे काय, 
(३) अस यास, बनावट औषध तयार क न याची िवक्री करणार्या यक्तींची 
नावे काय आहेत व यां या रहा याचे िठकाण कोठे आहे याचा तपास लागला 
आहे काय, 
(४) तसेच अथवर् एज सी या यितिरक्त अशी उ पादन करणारी आंतररा ट्रीय 
टोळी कोणकोण या प्रदेशात कायर्रत आहेत ? 
 
ी. िगरीश बापट : (१) हे खरे नाही, तथािप बीड येथ ेदोन यक्तींवर कोडीन 

फॅा फेटयुक्त औषधे व अ प्राझोलाम घटक असले या गो या अवैधरी या 
साठवणूक व िवक्री के याबाबत कारवाई कर यात आली व यानंी िदले या 
मािहतीनसुार यांना सदरची औषधे अथवर् एज सी, कोपरगाव, िज. अहमदनगर  
यांचेकडून िवना िबलाने पुरवठा झा याच ेिन प न झाले. 
(२) मे. अथवर् एज सी, या नावा या एज सीचा कोपरगावासह अहमदनगर 
िज यात शोध घेतला असता अशा प्रकारची एज सी आढळुन आली नाही. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 
(४) अशी उ पादन करणारी आंतररा ट्रीय टोळी आढळून आलेली नाही. 
 

----------------- 
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र नािगरी व िसधुंदगूर् या िज हयात महािव यालयांचे  
ऑफलाईन मु यांकन झाले नस याबाबत 

 

(४२) *  २०५९२   ीमती हु नबानू खिलफे, ी.मािणकराव ठाकरे, ी.रामहरी 
पनवर, ी.सजंय द त :  तारांिकत प्र न क्रमांक १५००३ ला िदनांक २९ माचर्, 
२०१६ रोजी िदले या उ तरा या सदंभार्त : स माननीय शालेय िशक्षण मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कायम िवनाअनदुािनत त वावरील किन ठ महािव यालयांचा कायम श द 
वगळ यावर रा यात अ यत्र ऑनलाईन मु यांकन होऊन ऑफलाईन मु याकंनही 
झाले, परंतु र नािगरी व िसधंदुगूर् िज हयात हे ऑफलाईन मु यांकन झाले 
नस याच ेमाहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस यास, कायम हा श द िदनांक २६ फेब्रवुारी, २०१४ रोजी काढ यात आला 
मात्र अ यापही शासनाकडून मू याकंन क न अनदुान मंजूर कर याची पूतर्ता 
कर यात आली नस याने कोकणातील िवनाअनदुािनत किन ठ महािव यालयांवर 
अ याय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, कोकणातील िवनाअनदुािनत किन ठ महािव यालयावंर अ याय 
होऊ नये हणनू शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िवनोद तावड े: (१), (२) व (३), र नािगरी व िसधंुदगुर् िज हयातील किन ठ 

महािव यालयांचे मु यांकनाच े प्र ताव शासनास प्रा त झालेले असनू यावर 
पुढील कायर्वाही सु  आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुंबई वडाळा येथ ेटँकरचे सील तोडून िडझले  
चोरी करणार्यावर कारवाई कर याबाबत 

(४३) *  २१८८१   ी.नरद्र पाटील, ी.धनंजय मंुड,े ी.सुिनल तटकरे, ी.हेमंत 
टकले, ी.िकरण पावसकर, ी.जयवंतराव जाधव, ी.संिदप बाजोिरया, ी.अिनल 
भोसले : स माननीय अ  न, नागरी परुवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुबंई वडाळा येथ े टॅकरचे सील तोडून िडझलेची चोरी करणार्या दोन 
यक्तींना रेशिनगं अिधकार्यांनी पकड याची घटना िदनांक ८ मे, २०१६ रोजी वा 
यासमुारास घडली हे खरे आहे काय,  
(२) अस यास, सदर घटनेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नसुार कोणती कारवाई केली वा कर यांत येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) व (३) वडाळा, मुंबई येथे िनयतं्रक िशधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, 
मुंबई कायार्लयाचे दक्षता पथकाने धाड टाकून तपासणी केली असता, चार टँकर 
मधून िडझलेची अवै यिरतीने चोरी होत अस याचे आढळून आ याने आरोपी   
ी. तृ तीलाल अमरनाथ सरोज, ी.सरुद्र िवजय यादव व वाहतुकदार मे. ीकृ णा 

रोडलाईनच े मालक/सवर् भागीदार, टँकर मालक व चालक तसेच मदतिनस/ 
िक्लनर यांचेिव द गु हा न द क्र८९/२०१६, िदनांक ७ मे, २०१६ रोजी वडाळा 
पोलीस ठाणे येथे गु हा न दिव यात आला. सदर कारवाईत पये ७६,५९,२२५.५/- 
चा मु मेाल ज त कर यात आला असून, संबंधीतांना कारणे दाखवा नोटीस 
बजावून, िनयंत्रक िशधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुबंई यां या िद. २३ मे, 
२०१६ रोजी या अतंरीम आदेशा वये सदर गु हा न द प्रकरणी ज त कर यात 
आलेला टँकर क्र.एमएच-४८-जे-३२००, एमएच-४८-जे-२१००, एमएच-०६-एक्यू-७२७७ 
व एमएच-४८-जे-२३०० मधील िडझलेचा साठा हा मे.राज िशिपगं एज सी यांना 
यायालयीन िनणर्या या अिधन राहून िडझले या सा या या रकमेच े
क्षतीपूतीर्बंधपत्र घेऊन परत कर यात यावा, असे आदेश िनयतं्रक िशधावाटप व 
संचालक नागरी परुवठा, मुंबई यांनी पारीत केले आहेत. सदर आदेश िनयतं्रक 
िशधावाटप व संचालक नागरी परुवठा, मुंबई यांनी कायम ठेवून           
िदनांक १७ जून, २०१६ रोजी या आदेशा वये ज त कर यात आलेले टँकर 
क्र.एमएच-४८-जे-३२००, एमएच-४८-जे-२१००, एमएच-०६-एक्यू-७२७७ व एमएच-
४८-जे-२३०० ही वाहने शासन जमा कर याच ेआदेश पारीत केले आहेत. 

----------------- 
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डॉ.बी.आर आबेंडकर िव यालय व किन ठ महािव यालय, िहगंणघाट  
तालुक्यात वगर् ५ वी ची ५ तुकडीला वेतन अनुदान दे याबाबत 

(४४) *  १९८३१   ी.िकरण पावसकर, ीमती िव या च हाण :  तारांिकत 
प्र न क्रमांक १८१८७ ला िदनांक २९ माचर्, २०१६ रोजी िदले या उ तरा या 
सदंभार्त :  स माननीय शालेय िशक्षण मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) डॉ.बी.आर आंबेडकर िव यालय व किन ठ महािव यालय (ता.िहगंणघाट,    
िज.वधार्) येथील वगर् ५ वी या ५ तुकडी अनदुानास पात्र असूनही अ याही वेतन 
अनुदान प्रा त झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मा. शालेय िशक्षण मंत्री यांनी अथर्संक प अिधवेशन २०१६ म ये 
अनुदानास पात्र असले या सवर् तकु या/शाळानंा २० टक्के अनदुान दे याचे 
सभागहृाला आ वािसत केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशी या 
अनुषंगाने उक्त तुकडीला अनुदान दे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली 
वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िवनोद तावड े: (१)  होय. 

(२) व (३) िविहत िनकषानसुार अनदुानास पात्र घोिषत कर यात आले या 
शाळा/तकुडयानंा वेतन अनदुान उपल ध क न दे यासाठी सकारा मक कायर्वाही 
सु  आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
जैवततं्रज्ञान िवषय अनुदािनत क न शु क परतावा िमळणेबाबत 

(४५) *  २१७९५   ी.सितश च हाण, ी.अिनल भोसले, अॅड.जयदेव गायकवाड, 
ी.धनंजय मुंड,े ी.िवक्रम काळे :  स माननीय उ  च व तंत्र िशक्षण मतं्री पढुील 

गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यात जैवततं्रज्ञान हा अ यासक्रम िवनाअनुदािनत त वावर १०० 
महािव यालयात िशकिवला जात असून ५०,००० िव याथीर् या अ यासक्रमाचे 
िशक्षण घेत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, हा अ यासक्रम िवनाअनुदािनत अस याने िव या यार्ंना ३० त े४० 
हजार पये शु क भरावे लागत अस याने ग्रामीण भागातील िव याथीर् आिथक 
अडचणीमळेु या अ यासक्रमाला प्रवेश घे यापासनू वंिचत राहतात, हे खरे आहे काय, 
(३) अस यास, हा अ यासक्रम िवनाअनुदािनत अस याने व रसायने, 
अ याधिुनक उपकरणे ही महाग अस याने प्र येक महािव यालयात ती उपल ध 
होत नाहीत व िव या यार्ंना गुणव ता पणुर् िशक्षण घे यास अडचणी येतात, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) अस यास, जैवततं्रज्ञान हा मह वाचा िवषय अस याने तो अनुदािनत 
करणेसाठी व महािव यालयाने आकारले या शु काचा पुणर् परतावा देणेसाठी 
शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(५) अस यास, सदरहू शु काचा पणुर् परतावा कधीपयर्ंत िमळणे अपेिक्षत आहे, 
नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. िवनोद तावड े: (१) अशंत: खरे आहे, 
(२) अंशत: खरे आहे, 
(३) खरे नाही. तथािप, या महािव यालयात जैवतंत्रज्ञान अ यासक्रमाशी 
संबंिधत सोईसुिवधा उपल ध आहेत याच महािव यालयांना िव यापीठामाफर् त 
सलंिग्नकरण दे यात येते. 
(४) व (५) शासना या िदनांक २४.०९.१९९१ या पत्रानसुार कॉ यटुर 
साय स/अिभयांित्रकी िवज्ञान व तदानुषंिगक िवषयही पदवी तरावर कायम 
िवनाअनदुािनत त वावर मंजूर कर यात येतात. नवीन महािव यालयां या 
प्र तावात अथवा आि त वात असले या महािव यालयात नवीन िव याशाखा सु  
कर या या प्र तावात िव यापीठाने हे िवषय िदले अस यास ते कायम 
िवनाअनदुािनत त वावर आहेत असे समजावेत असे प ट कर यात आले आहे. 
यानसुार जैवतंत्रज्ञान हा िवषय कायम िवनाअनदुािनत त वावर अस याने यास 
अनुदान दे याचा प्र न उ  ावत नाही. 
     तसेच शासना या प्रचिलत धोरणानसुार शासकीय, अनुदािनत, 
िवनाअनदुािनत महािव यालये तसेच अकृष िव यापीठे व या िव यापीठांतगर्त 
कायर्रत असलेली उपकद्र यामधील कला, वािण य , िवज्ञान, िवधी िशक्षणशा त्र 
या िव या शाखामं ये िशक्षण घेणार्या आिथर्क या मागासवगीर्य (ई.बी.सी) 
िव या यार्ंना प्रवेश फी, िशक्षण फी, ग्रंथालय फी, लॅबोरेटरी फी, या बाबींची 
प्रितपतूीर् केली जाते. 

--------------------------- 
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बालभारतीने छापले या ६ वी या नवीन पु तकातील 
नकाशात असले या चुकांबाबत 

(४६) *  १९९४३   अॅड.िनरंजन डावखरे, डॉ.( ीमती) नीलम गोर्हे :   
स माननीय शालेय िशक्षण मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बालभारतीने छापले या ६ वी या नवीन पु तकातील सन २०१६-१७ या वषार्त 
अ यासक्रम बदल यात आला असनू, सदर अ यासक्रमासाठी बालभारतीने 
छापले या नवीन पु तकात, िद ली हे चुकी या िठकाणी मौयर् काळात तर 
मुंबईतील सजंय गांधी रा ट्रीय उ यानात असलेली का हेरी गंुफा ही अरबी 
समुद्रात दाखिव यात आ याचे िदनांक २४ मे, २०१६ रोजी वा यासमुारास 
िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर पु तकातील नकाशाम ये दु ती कर यात यावी, अशा 
आशयाचे िनवेदन मुंबई भूगोल िशक्षक संघटनेमाफर् त सचंालक, बालभारती, पुणे, 
मा.शालेय िशक्षण मंत्री तसेच प्रधान सिचव, शालेय िशक्षण िवभाग, मतं्रालय 
यांना िदनांक २७ मे, २०१६ रोजी वा यासमुारास सादर कर यात आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदर नकाशाम ये तसेच इितहास व नागरीकशा त्र या पु तकात 
अशा प्रकारे चुका कर यास जबाबदार असणार्या अिधकार्यांवर कारवाई 
कर याबाबत तसेच नकाशातील दु ती कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही 
केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची स य:ि थती काय 
आहे ? 
 
ी. िवनोद तावड े: (१) हे खरे आहे. 

(२) व (३) इ. ६ वी या मराठी मा यमा या इितहासा या पा यपु तकातील 
चुका दु त क न सुधािरत प्रत सकेंत थळावर िवनामू य उपल ध क न दे यात 
आली आहे. तसेच, मराठी मा यमा या पु तकातील चुका िनदशर्नास आ यानंतर 
इतर मा यमां या पा यपु तकामं ये नकाशे सुधारीत क न छाप यात आले 
आहेत. पु तकातील क्यू.आर.कोड या सहा याने पु तकाची सुधारीत नकाशासंह 
असणारी प्रत सवार्ंना पाहता येत आहे. तसेच, सवर् िशक्षणािधकारी, गट 
िशक्षणािधकारी यांना सधुारीत नकाशा, संकेत थळ व क्यू.आर.कोडबाबत 
कळिव यात आले आहे. 
(४) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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रायगड िज यात मुख्यमतं्री ग्रामीण पेयजल योजना राबिव याबाबत 

(४७) *  १९६७१   ी.जयतं पाटील :  स माननीय पाणीपुरवठा आिण व छता 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने रा ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजने ऐवजी मुख्यमतं्री ग्रामीण पेयजल 
योजना राबिव याचा िनणर्य घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, रायगड िज यात १३ गावात ही योजना राबिव यात येणार आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) अस यास, रायगड िज यात रा ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजने अतंगर्त स या 
६७ योजना अपूणर् अव थते आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) अस यास, या अपूणर् असले या ६७ योजना पूणर् कर यासाठी शासनाने 
कोणती उपाययोजना केली वा कर यात येत आहे ? 
 
ी. बबनराव लोणीकर : (१) कद्र शासनाने िदनांक २९.०६.२०१५ रोजी या 

पत्रा वये रा यातील अपुणर् पाणीपुरवठा योजना प्राधा याने पुणर् कर याच े िनदश 
देऊन नवीन पाणीपुरवठा योजना न घे याचे सुिचत केले आहे. यामुळे रा याचे 
ग्रामीण नळ पाणी पुरव यासाठी कद्र शासनावर असलेले अवलिंब व व कद्राने 
नवीन पाणीपुरवठा योजनांकिरता तुतर् बदं केलेले िनधी िवतरण या बाबींचा िवचार 
क न रा य शासनाने िद.०७.०५.२०१६ रोजी या शासन िनणर्या वये वत:चा 
सवर्समावेशक असा मुख्यमतं्री ग्रामीण पेयजल कायर्क्रम राबिव याचा िनणर्य 
घेतला आहे. सदर कायर्क्रम हा रा ट्रीय ग्रामीण पेयजल कायर्क्रमा यितिरक्त आहे. 
(२) मखु्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कायर्क्रमातंगर्त रायगड िज यात १२ नवीन नळ 
पाणीपुरवठा योजना राबिव याचे प्र तािवत आहे. 
(३) व (४) रा ट्रीय ग्रामीण पेयजल कायर्क्रमातंगर्त रायगड िज यात ६७ नळ 
पाणीपुरवठा योजना अपुणर् अव थेत हो या. यापकैी ९ पाणीपुरवठा योजनांची 
कामे पुणर् कर यात आली आहेत. उवर्िरत ५८ नळ पाणीपरुवठा योजनांची कामे 
पुणर् करणेबाबत उप अिभयतंा व संबंिधत ग्राम पाणीपुरवठा व व छता सिमतीचे 
अ यक्ष/सिचव यांची कायर्कारी अिभयंता, रायगड यानंी बठैक बोलावून सुचना 
िद या आहेत. 

 
----------------- 
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वाई (ता.मदुखेड, िज.नादेंड) येथील ग्रामपचंायतीत रा ट्रीय  
पेयजल योजनेत गैर यवहार झा याबाबत 

(४८) *  २२४०२   ी.अमरनाथ राजरूकर, ी.रामहरी पनवर :   स माननीय 
पाणीपुरवठा आिण व छता मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाई (ता.मुदखेड, िज.नांदेड) येथील ग्रामपचंायतीत रा ट्रीय पेयजल 
योजनतगर्त सन २०१३ म ये पये ४८ लाख इतका िनधी मंजूर झाला असनू 
थािनक पाणीपुरवठा सिमतीचा अनागोवी कारभार व ठेकेदारां या मनमानीमुळे 
सदर योजना प्रलंिबत अस याच े माहे जून, २०१६ म ये वा या दर यान 
िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त योजनेत अंदाजपत्रकीय तरतुदीनसुार व झाले या 
करारानसुार कुठलेच िनकष न पाळता या योजनेचे काम सथंगतीने सु  आहे, 
पिरणामी दु काळग्र त भाग अस याने ग्राम थांची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) अस यास, सदर प्रकरणी ठेकेदारावर व संबिधतावंर कारवाई कर याबाबत 
तसेच सदरहू योजना विरत पूणर् कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली 
वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. बबनराव लोणीकर : (१) व (२) हे खरे नाही. 

(३) स यि थतीत या योजनेची उ  ाव िविहर, पंपीग मिशनरी, उ दरण निलका 
इ यादी कामे पुणर् झाली असनू, उ दरण निलकेमधून गावातील जु या टाकीला 
जोडून पाणी पुरवठा सु  कर यात आला आहे. तसेच या योजनेची उवर्िरत कामे 
ता काळ पणुर् कर याचे िनदेश मुख्य कायर्कारी अिधकारी, िज हा पिरषद, नांदेड 
यां या कायार्लयाने सबंिधत ग्रामपंचायत व ठेकेदारास िदले आहेत. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
िवधान भवन :   उ तमिसगं च हाण 
मुंबई.   सिचव, 

महारा ट्र िवधानपिरषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवर् सवर् प्रिकया महारा ट्र िवधानमंडळ सिचवालया या संगणक यतं्रणेवर कर यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय म यवतीर् मुद्रणालय, मुंबई. 


