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

तारांिकत प्र नो तरांची यादी 
  

गु वार, िदनांक ०४ ऑग ट, २०१६ / ावण १३, 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 व व छता मंत्री 

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

प्र नांची एकूण संख्या - ४९ 
------------------------------------- 

 

पुणे येथे ग्णाला लागणारे रक्त ग्णालया या रक्तपेढीतून  
घे याची सक्ती केली जात अस याबाबत 

(१) *  २०४६९   ी.मािणकराव ठाकरे, ी.सजंय द त, ी.शरद रणिपसे, 
ीमती हु नबानू खिलफे, ॲड.रामहरी पनवर : स माननीय अ न आिण औषध 

प्रशासन मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथ े औषधांपाठोपाठ आता ग्णाला लागणारे रक्तही ग्णालया या 
रक्तपेढीतून घे याची सक्ती नातेवाईकानंा केली जात असून याबाबत काही 
ग्णांनी अ न व औषध प्रशासनाकड े (एफडीए) तक्रार केली अस याचे माहे मे, 
२०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न ग्णालय प्रशासनावर 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. िगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्र न उ  ावत नाही. 
(३) प्र न उ  ावत नाही.   

----------------- 
अपंग समावेिशत िशक्षण योजना (IEDSS) अंतगर्त कायर्रत सवर्  

िवशषे िशक्षक व पिरचर यांचे समायोजन होणेबाबत 

(२) *  १९८५९   डॉ.अपूवर् िहरे :  तारांिकत प्र न क्रमांक १६२८४ ला िदनांक     
५ एिप्रल, २०१६ रोजी िदले या उ तरा या सदंभार्त : स माननीय शालेय िशक्षण 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अपंग समावेिशत िशक्षण योजना (IEDSS) अंतगर्त कायर्रत सवर् िवशेष 
िशक्षक व पिरचर यांचे शासना या शासकीय सेवेत िकंवा शासना या अिधन त 
शाळे या सेवेत समायोजन कर याबाबत या मागणी या अनुषगंाने उ च तर 
सिचव सिमतीकड े प्र ताव पाठवून कंत्राटी पदे िनमार्ण कर या या िवचाराधीन 
प्र तावावर शासनाचा िवचार पणुर् झाला आहे काय, 
(२) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात 
येत आहे, 
(३) नस यास, िवशषे िशक्षक व पिरचरांना याय िमळणेच ेअनुषंगाने याबाबतची 
कायर्वाही के हापयर्ंत होण ेअपेिक्षत आहे ? 
 

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

----------------- 
सािवत्रीबाई फुले पुणे िव यापीठ यांनी भोगवटा प्रमाणपत्र 

न घेताच इमारतींचा वापर सु  के याबाबत 

(३) *  २३३६९   आिकर् .अनंत गाडगीळ : स माननीय मखु्यमंत्री पढुील गो टीचंा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे िज यातील सािवत्रीबाई फुले पुणे िव यापीठ यव थापनाने गे या 
पंचवीस वषार्त महापािलकेच ेभोगवटा प्रमाणपत्र न घेताच ११ इमारतींचा वापर 
सु  केला, तर अनेक इमारतींचे िवनापरवाना बांधकाम सु  असनू काहीच े
बांधकाम पूणर् झाले असून िव यापीठाने िवभागही सु  के याचे माहे एिप्रल, 
२०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी इमारती या बांधकामाची वधैता तपासून या 
इमारतीचा वापर सु  झा यापासून मालम ता कराची दंड व याजासिहत वसलूी 
कर याची मागणी सजग नागिरक मंचाच े िववेक वेलणकर आिण पुणे 
िव यापीठा या िसनेटच ेमाजी सद य डॉ.अतलु बागुल यांनी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी क न सदर इमारतीची 
तपासणी क न दंड व याजासिहत िमळकत कर वसूल कर याबाबत कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. देवद्र फडणवीस : (१) हे अंशत: खरे आहे. 

    सािवत्रीबाई फुले पुणे िव यापीठा या आवारामधील काही इमारती पणेु 
महानगरपािलके या परवानगी/सूचनेिशवाय बांध या आहेत, ही व तुि थती आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सािवत्रीबाई फुले पुणे िव यापीठा या आवारात नवीन तयार झाले या 
इमारतीं या कर आकारणीसाठी पुणे महानगरपािलकेने िदनांक २३.११.२०१२ व 
िदनांक २७.१०.२०१४ अ वये सुचना िदले या हो या. 
    याबाबत पणेु महानगरपािलकेने तपासणी केली असता एकूण ४२ 
िमळकतींचा िमळकत कर िनयिमतपणे कर आकारणी झाली नस याच ेआढळून आले. 
    या २५ इमारतीं या िदनांक ३१.३.२०१७ अखेर या िमळकत करापोटी रक्कम 
पये ६,१८,०१,१९८/- एवढी अस याचे प ट झाले असून सदरची रक्कम 
सािवत्रीबाई फुले पुणे िव यापीठाने पुणे महानगरपािलकेकड ेजमा केलेली आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
शठे एन. एल. हाय कूल, मालाड या शाळेत  
अिनयिमत िशक्षकां या नेमणुकीबाबत 

(४) *  २००१०   ी.किपल पाटील : स माननीय शालेय िशक्षण मंत्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शठे एन. एल. हाय कूल, मालाड या शाळेत सषुमा ितवारी आिण अ य 
अिनयिमत िशक्षकां या नेमणुकीबाबत मािहती या अिधकारात प्रकरण िनदशर्नास 
येऊनही कारवाई झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, एन. एल. हाय कूल, बालक िवहार आिण नवजीवन 
िव यालयातील बेकायदेशीर नेमणुकाबंाबत संबंिधतांवर झाले या कारवाईचे व प 
काय आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
ी. िवनोद तावड े: (१) हे खरे नाही. 

(२) व (३) शठे एन.एल. हाय कूल या िव यालयातील बोगस मा यता 
िमळिव याबाबत संबिंधत िशक्षकांना नोटीसा बजाव यात आ या आहेत. 
         बालक िवहार िव यालय (मा यिमक) या शाळेतील ४ अितिरक्त 
िशक्षक बोगस अस याची बाब िनदशर्नास आ यानंतर सदर ४ िशक्षकांची 
वैयिक्तक मा यता र  कर यात आली असून सदर अिनयिमततसेदंभार्त सं थनेे 
प्रभारी मखु्या यापकास िनलंिबत केले आहे. 

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

उमरा (ता.पातरू, िज.अकोला) िज हा पिरषद शाळेच ेत कािलन मुख्या यापक  
यांनी सवर्िशक्षा अिभयानातनू आले या िनधीचा गैर यवहार के याबाबत 

(५) *  २३२४३   ी.गोिपिकशन बाजोरीया : स माननीय ग्रामिवकास मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उमरा िज हा पिरषद (ता.पातूर, िज.अकोला) शाळेच ेत कािलन मखु्या यापक 
यांनी शाळा यव थापन सिमती या अ यक्षा या खोटया सहया घेऊन शाळा 
खोली बांधकामाकिरता सन २००९-१० म ये सवर्िशक्षा अिभयानातनू आले या 
िनधीम ये मोठया प्रमाणात गरै यवहार के याचे माहे जून, २०१६ म ये वा 
यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त सिमतीने िनधी काढताना कोणताही ठराव न करता शाळा 
सिमती या खा याम ये जमा असले या रकमेवर िमळणारे याजाची रक्कम एक 
लाख पाच हजार पयांचे अनुदान, शाळा दु तीच ेअनदुान, पंचेचाळीस हजार 
पये, िव या यार्ंनी शाळे या बोअरकिरता जमा केलेली दहा हजाराची रक्कम 
आिद रकमेचा गैर यवहार केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, यात काय 
आढळून आले व त नसुार यास जबाबदार असणा-या दोषी यक्तींिव द 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ीमती पंकजा मुंड े : (१), (२), व (३) होय, प्र नात नमूद केलेला पातूर हा 
तालुका वािशम िज हयात नसून अकोला िज हयात आहे. या सदंभार्त अ यक्ष, 
शाळा यव थापन सिमती यांनी िदनांक २५ एिप्रल, २०१६ रोजी गटिशक्षण 
अिधकारी, पंचायत सिमती, पातूर यांचेकड े केले या तक्रारीनुसार गट 
िशक्षणािधकारी, पंचायत सिमती, पातूर यांनी प्राथिमक चौकशी केलेली असनू 
संबंिधत सेवािनवृ त मखु्या यापकांचा खलुासा घे यात आला आहे. त नुषंगाने 
याच ेसेवािनवृ तीनतंरचे अनजु्ञेय लाभ रोख यात येत आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
नागोठणे (ता.रोहा, िज.रायगड) येथील नळ पाणीपुरवठा  

योजना अपुणर् अस याबाबत 

(६) *  २१२४७   ी.सिुनल तटकरे, ी.प्रकाश गजिभये, ी.हेमंत टकले, 
ी.िकरण पावसकर :  स माननीय पाणीपरुवठा व व छता मंत्री पुढील गो टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागोठणे (ता.रोहा, िज.रायगड) येथील नळ पाणीपुरवठा योजना 
स य:ि थतीत अपणुर् अव थेत असूनही नळ पाणीपरुवठा योजने या आराख यास 
व सुधारीत अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मा यता िदली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर योजनेतील सवर् कामे सुधारीत अंदाजपत्रकातील िकंमती या 
मयार्देत सहा मिह यात पुणर् कर यात यावीत असे बधंन घाल यात आले 
असतानाही सबंंिधत यंत्रणेने ही योजना पणुर् न करताच पुणर् वाचा दाखला िदला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या पाणीपुरवठा योजनेची देखभाल व दु ती कर यास अडचणी 
िनमार्ण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, उक्त अपूणर् असलेली नळ पाणीपुरवठा योजना पूणर् कर याबाबत 
तसेच योजना पुणर् न करताच पुणर् वाचा दाखला देणार्यांवर कारवाई कर याबाबत 
शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे व सदरची योजना िकती 
कालावधीत पणूर् होणे अपेिक्षत आहे ? 
 
ी. बबनराव लोणीकर : (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) नागोठणे, ता.रोहा, िज.रायगड येथील नळ पाणीपुरवठा योजने या पये 
७९१.३४ लक्ष ढोबळ िकंमती या अंदाजपत्रक व आराख यास िदनांक २३/१०/२०१५ 
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अ वये सुधारीत प्रशासकीय मा यता िदलेली आहे. यातील अट क्र. २ “योजनेतील 
सवर् कामे सुधारीत अंदाजपत्रकातील िकंमती या मयार्देत ६ मिह यात पूणर् 
करावीत” अशी आहे. तथािप, या योजनेतील एक लक्ष िलटर क्षमतेचा एक 
अितिरक्त उंच जलकंुभ बांध याचा तािंत्रक बदलाचा प्र ताव सादर कर यात 
आ याने व मुंबई-गोवा (रा ट्रीय महामागर् क्र. १७) र या या ं दीकरणा या 
कामास अ याप सु वात न झा याने सुमारे ३ िक.मी. िवतरण यव था 
टाक याचे काम अ यापही सु  करता आलेले नाही.  यामुळे योजनेची कामे 
अपूणर् अस याने पूणर् वाचा दाखला दे यात आलेला नाही.  
(३) प्र न उ  ावत नाही. 
(४) योजना अपूणर् अस याने पणुर् वाचा दाखला दे यात आलेला नस याने 
कारवाई कर याचा प्र न उ  ावत नाही. सदरची योजना माहे िडसबर, २०१६ 
अखेर पूणर् होणे अपेिक्षत आहे. 

----------------- 
यवतमाळ शहराला दिुषत आिण दगुर्ंधीयकु्त पा याचा पुरवठा होत अस याबाबत 
(७) *  १९५८२   ी.हिरिसगं राठोड : स माननीय पाणीपुरवठा व व छता मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ शहरा या अ यार् अिधक भागाला दिुषत आिण दगुर्ंधीयुक्त 
पा याचा पुरवठा महारा ट्र जीवन प्रािधकरण यंत्रणेमाफर् त के याच ेमाहे एिप्रल मे, 
२०१६ म ये वा या दर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, प्रािधकरणातफ पुरव या जाणार्या पा यािवषयी तक्रारी वाढ या 
असून प्रािधकरणाच े पाणी िप यायोग्य नस याचे प्रयोगशाळेने अनेकदा िस द 
केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सांडपा या या ना यामधून गलेेली पाईप लाईन, जागोजागी 
फुटलेले पाईप, िलकेज असलेले वॉल या वारे घरापयर्ंत दिुषत पाणी पोहचत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, उक्त प्रकरणी चौकशी क न शहराला शु द पाणीपुरवठा 
कर यासाठी प्रािधकरणाने कोणती उपाययोजना केली वा कर यात येत आहे ? 
 

ी. बबनराव लोणीकर : (१) अंशत: खरे आहे. माहे एिप्रलम ये यवतमाळ शहर 
पाणीपुरवठा योजनेचा एक त्रोत िनळोणा धरणातील पाणी िवहीरीपासून १.०० 
िकमी लाबं गे याने डोहाजवळ पपं बसवून त ेपाणी िदनांक २०/०४/२०१६ पासून 
पाणीपुरवठा िवहीरीत आण याची प्रिक्रया सु  केली होती. मे, २०१६ या ितसर्या 
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आठव यापयर्ंत सदर पंप सु  होते. सदर पा यास दगुर्ंधीयुक्त वास येत 
अस याच ेिनदशर्नास येताच िदनांक २२/०५/२०१६ पासून पाणीपुरवठा बदं केला व      
िदनांक २३/०५/२०१६ पासून यवतमाळ शहरास चापडोह धरणातून आठव यातनू 
एकदा िनजर्ंतकु पाणीपुरवठा सु  कर यात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. सदर पाणी िप यायोग्य अस याचे िज हा आरोग्य प्रयोगशाळेने 
प्रमािणत केले आहे. 
(३) व (४) ग्राहकां या नळ कनेक्शन या सिवर्स लाईन िलकेज झा यास 
दु तीची जबाबदारी ग्राहकाची असते. ग्राहकास याबाबत सुिचत केले जाते व 
िलकेज कनेक्शन ग्राहकाकडून दु त केले जात,े तसेच ग्राहकाने प्रितसाद न 
िद यास नळ कनेक्शन बदं केले जाते. तसेच योजनेची दैनिंदन देखभाल दु ती 
अंतगर्त गळती दु ती, हाँ ह दु ती विरत क न पाणीपुरवठा िनजर्ंतुक 
अस याची काळजी घे यात येते. 

----------------- 
मागासवगीर्य िव याथीर्नींना प्रितिदन १ पया उपि थती 

भ ता दे याचा घेतलेला िनणर्य 
(८) *  १९८०४   अॅड.िनरंजन डावखरे : तारांिकत प्र न क्रमांक १४८९० 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 यात २३ वषार्पवूीर् प्रगत शैक्षिणक महारा ट्र या मह वाकांक्षी 
उपक्रमासंदभार्त िशक्षण िवभागाने मागासवगीर्य िव याथीर्नींना प्रितिदन १ पया 
उपि थती भ ता दे याचा िनणर्य घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, िव याथीर्नींची पटसंख्या वाढिवणे व िटकिव यासाठी स या या 
महागाईनसुार उपि थती भ या या रकमेत वाढ कर याबाबत शासना या 
िवचाराधीन असले या बाबी प्रकरणी शासनाने िनणर्य घेतला आहे काय, 
(३) अस यास, सदर िनणर्याचे थोडक्यात व प काय आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे व याबाबतची स यि थती काय आहे ? 
 
ी. िवनोद तावड े: (१) होय. शासन िनणर्य िदनांक १० जानेवारी, १९९२ अ वये 

हा िनणर्य घे यात आलेला आहे. 
(२) व (३) उपि थती भ या या रकमेत वाढ कर याची बाब िवचाराधीन आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही.    
 

----------------- 
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रा य हवामान बदल कृती आराख यास मा यता दे याबाबत 
(९) *  २१९६०   ी.आनंदराव पाटील, ी.संजय द त : स माननीय पयार्वरण 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यात सततचा दु काळ, िनयिमत होणारी गारपीट, पावसाचा 
अिनयिमतपणा हे सवर् हवामान बदलाच ेपिरणाम आहेत असे अनेक तज्ञ मंडळी 
सांगत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, शासनाने हवामान बदलासंदभार्तील “रा य हवामान बदल कृती 
आराख यास" (State Action Plan on Climate Change) अजनूही मा यता 
िदली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, हा आराखडा तयार कर यासाठी िद लीि थत टेरी (TERI) या 
सं थेला िनयुक्त केले होत ेकाय, 
(४) अस यास, या आराख याची स यि थती काय आहे, तसेच आराखडा पूणर् 
कर यासाठी शासनाकडून कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे ? 
 
ी. रामदास कदम : (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) रा य शासनाने रा य हवामान बदल कृती आराखडा तयार क न कद्र 
शासनास मा यतसेाठी पाठिवला आहे. 
(३) होय. 
(४) रा यात रा य हवामान बदल कृती आराख याची अमंलबजावणी 
कर यासाठीचा प्र ताव मा. मंित्रमंडळा या बैठकीम ये ठेवणे प्र तािवत आहे. 

----------------- 
रा यातील ब्रेड िनिमर्ती करणार्या कंप या पोटॅिशअम ब्रोमाईट  

िकंवा आयोडटेचा वापर करत अस याबाबत 
(१०) *  २३२०६   ी.सतजे ऊफर्  बटंी पाटील : स माननीय अ न आिण औषध 
प्रशासन मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भारतातील बहुतांश बे्रड िनिमर्ती करणार्या कंप या पोटॅिशअम ब्रोमाईट िकंवा 
आयोडटेचा वापर करत अस याने ककर् रोग होऊ शकतो असा दावा सटर फॉर 
साय स ॲ ड ए हायर्मटच े (िसएसई) केला अस याने माहे मे, २०१६ म ये वा 
या दर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, रा यातील ब्रेड िनिमर्ती करणार्या कंप यांनी बे्रड तयार करताना 
पोटॅिशअम ब्रोमाईट िकंवा आयोडटेचा वापर बंद करावा यासाठी कोणती कायर्वाही 
केली वा कर यात येत आहे, 
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(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) अ न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ िनयमन २०११ मधील अपेॅ डीक्स अे 
मधील तरतदुीनसुार बे्रडम ये पोटॅिशयम आयोडटे व पोटॅिशयम ब्रोमेट हे        
५० पीपीएम (ऑन लोअर मास बेिसस) पयर्ं त टाक याची परवानगी आहे. 
     खबरदारीचा उपाय हणून अ न व औषध प्रशासनाकडुन िवशेष मोिहम 
राबवून बे्रड, पाव, बगर्र इ यादींच ेएकूण ७३ नमनेु तपासणीसाठी घेतले असुन 
यापकैी २४ नमु यांचे अहवाल प्रा त झाले असून, ते प्रमािणत घोिषत कर यात 
आलेले आहेत 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
खेळाडुनंा खेळा या सरावासाठी कायार्लयातनू सवलत दे याबाबत 

 

(११) *  २२१८७   प्रा.अिनल सोले :  तारांिकत प्र न क्रमांक १००३० ला िदनांक 
१७ जुल,ै २०१५ रोजी िदले या उ तरा या सदंभार्त : स माननीय क्रीडा मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शालेय िशक्षण क्रीडा िवभाग, शासन िनणर्य क्रमांक: संिकणर् १७१४/प्र.क्र.३१४/ 
िक्रयसेु २, िदनांक २३ स टबर, २०१५ नसुार खेळा या सरावासाठी कायार्लय 
लवकर सोड यासंबंधी धोरण याबाबतच ेशासन िनणर्य िनगर्िमत केले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस यास, सदरहू शासन िनणर्याम ये अिखल नागरी सेवा पधार्ंम ये 
सहभागी होणार्या खेळाडूनंा पधार्पूवर् प्रिशक्षणासाठी िदनांक १ नो हबर त े ३१ 
माचर् या कालावधीसाठी सरावासाठी दपुारी ३.३० वाजता सवलत दे याचा 
शासनाने िनणर्य घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, त नुषंिगक शासन िनणर्याम ये थािनक पधार्ंचा उ लेख क न 
थािनक पधार्ंनाही सरावासाठी सवलत दे याबाबत सदरहू शासन िनणर्याम ये 
अंतभार्व कर याबाबत शासन तरावर कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत 
आहे, तसेच सावतंवाडी (िसधंदुगूर्) येथे झाले या अिखल भारतीय नागरी सेवा 
कब डी पधतील महारा ट्र शासना या उपिवजे या संघास वेतनवाढ दे यासंबंधी        
मा. मुख्यमंत्री, मा. क्रीडा  मंत्री व मा. िव त मतं्री यां याकड ेलोकप्रितिनधींनी 
िदनांक २५ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी वा यासमुारास िनवेदना वारे मागणी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(४) अस यास, उपरोक्त प्रलंिबत िवषयावर न याने िनणर्य घे याबाबत शासनाने 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िवनोद तावड े:  (१) व (२) होय. 

 (३) थािनक पधार्ंना सरावासाठी सवलत दे याबाबतचा प्र ताव शासना या 
िवचाराधीन नाही. 
     उपिवजे या सघंास वेतनवाढ दे याबाबत लोकप्रितिनधींनी मागणी केली 
आहे, हे खरे आहे. 
(४) खेळाडूनंा वेतनवाढ दे याबाबत िव त िवभागामाफर् त धोरणा मक िनणर्य 
घे याची कायर्वाही सु  आहे. 
(५) प्र  न उ  ावत नाही. 

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

रा याला “प्रगत शैक्षिणक महारा ट्र” हा उपक्रम राबिव याबाबत 
(१२) *  २३०५५   डॉ.( ीमती) नीलम गोर्हे : स माननीय शालेय िशक्षण मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा याला “प्रगत शैक्षिणक महारा ट्र” हा उपक्रम राबिव यासाठी गे या वषीर् 
पाचवी आिण यावषीर् सहावी या पुनरर्िचत अ यासक्रमाच े प्रिशक्षण घेतले या 
िशक्षकांना मानधनाची रक्कम माहे एिप्रल, २०१६ अखेर पयर्ंत दे यात आलेली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर थकीत मानधन ता काळ दे याची मागणी िशक्षक पिरषदेने 
मा.शालेय िशक्षण मंत्री, मा.शालेय िशक्षण रा यमंत्री, िशक्षण संचालक, प्रक प 
संचालक यांचकेड ेगे या वषर्भरात अनेक वेळा केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदर िशक्षकानंा मानधनाची रक्कम के हा दे यात येणार आहे व 
यासाठी शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िवनोद तावड े: (१) नाही. 

(२) नाही. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 
 

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



11 

बालवाडयांचे प्रवेशही काय या या कके्षत आण याबाबत 
(१३) *  २२२६५   ॲड.रामहरी पनवर, ी.सजंय द त, ी.चंद्रकांत 
रघुवंशी : स माननीय शालेय िशक्षण मंत्री पुढील गो टींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) बालवाडयां या मा यमातून शाळा भरसाठ देणग्या घेतात आिण अनेक 
गैरप्रकार होतात अशा तक्रारी असून यानंा पायबदं घाल यासाठी बालवाडयांच े
प्रवेशही काय या या कके्षत आण याबाबत शासना या िवचाराधीन अस याचे माहे 
मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) अस यास, बालवाडयांच ेप्रवेशही काय या या कके्षत आण यासाठी शासनाने 
कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िवनोद तावड े : (१) व (२) रा यातील पूवर् प्राथिमक िशक्षणाबाबत 

धोरणिनि चती व कायदा तयार कर याची बाब शासना या िवचाराधीन आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
शहापूर, मरुबाड, िभवंडी, क याण व अंबरनाथ (िज.ठाणे) तालुक्यातील  

ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजना प्रलंिबत अस याबाबत 
(१४) *  २०१६१   ी.जग नाथ िशदें, ीमती िव या च हाण, ी.िकरण 
पावसकर, अॅड.जयदेव गायकवाड : स माननीय पाणीपरुवठा व व छता मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यात पडले या भीषण दु काळामुळे पाणी टंचाई िनमार्ण झालेली असताना, 
ठाणे िज यातील शहापूर, मरुबाड, िभवंडी, क याण, अंबरनाथ या तालुक्यातील 
४९३ ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी िमळाली असताना प्र यक्ष १९२ 
योजनाच पूणर् झा या असनू, ३०१ ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजना कंत्राटदार व 
संबंिधत अिधका-यां या उदासीनतेमुळे अपणूर् अस याच ेमाहे मे, २०१६ म ये वा 
यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर योजना अपूणर् अस यामुळे ग्रामीण भागातील शकेडो गावे 
तसेच पाड ेपा यापासून वंिचत रािहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, यात दोषी 
आढळून आले यांवर कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. बबनराव लोणीकर : (१) हे अंशत: खरे आहे. 
     ठाणे िज यातील शहापूर, मरुबाड, िभवंडी, क याण, अंबरनाथ या 
तालुक्यामं ये रा ट्रीय ग्रामीण पेयजल कायर्क्रमांतगर्त ४९३ ग्रामीण नळ 
पाणीपुरवठा योजनानंा मजंूरी िमळा याची बाब खरी आहे. 
     सदर ४९३ योजनांपैकी ३२९ योजनांमधनू पाणीपुरवठा सु  असनू        
१३० योजना प्रगतीपथावर आहेत.  तसेच २९ योजनांवर आिथर्क अपहार आढळून 
आ याने गु हे दाखल कर यात आला आहेत व ०५ योजनांम ये गु हे दाखल 
कर याची कारवाई सु  आहे.  
     सदर योजनांची अमंलबजावणी थटे कंत्राटदारामंाफर् त कर यात येत नसनू 
ग्रामपंचायत अिधन त ग्राम पाणीपरुवठा व व छता सिमतीमाफर् त कर यात येत 
आहे.  सदर योजना सिमती या उदािसनतमेुळे व सिमती सद य व ग्रामपचंायत 
सद य यांचेमधील अतंगर्त वादांमळेु रखडले या आहेत.    
(२) हे खरे नाही.       
(३) सन २०१५ या पावसाळी अिधवेशनाम ये ठाणे िज यातील रखडले या 
योजनांबाबत लक्षवेधी उपि थत कर यात आली होती.  सदर लक्षवधेीस उ तर 
देताना मा. मतं्री, पाणीपुरवठा व व छता िवभाग यांनी सवर् योजनांची चौकशी 
िवभागीय आयुक्त यांच े तरावर कर यात येईल असे आ  वासन िदले होते. 
यानुषगंाने िवभागीय आयुक्त यांचेमाफर् त नेम यात आले या पथकामाफर् त ठाण े
व पालघर िज यातील सवर् योजनांची चौकशी कर यात आली असून, याचा 
अहवाल िदनांक ०२/०५/२०१६ रोजी शासनास प्रा त झाला आहे. 
     ठाणे िज यातील रखडले या योजनांपकैी आिथर्क अपहार िनदशर्नास 
आले या २८ योजनां या ग्राम पाणीपुरवठा व व छता सिमती या अ यक्ष, 
सिचव व तांित्रक सेवापुरवठादार यां यावर यापूवीर्च गु हे दाखल कर यात आले 
आहेत. तसेच मुरबाड तालकु्यातील ०१ योजने या ग्राम पाणीपुरवठा व व छता 
सिमती या अ यक्ष, सिचव व तांित्रक सेवा पुरवठादार याचेंवर िदनांक 
१५/०६/२०१६ रोजी गु हा दाखल कर यात आला आहे. तसेच गु हे दाखल 
कर यात आले या २९ योजनांपैकी अपहारीत रक्कमेचा भरणा कर यात आले या 
६ योजना व अपहारीत रक्कमेचे काम कर यात आले या ३ योजना वगळून 
उवर्िरत २० योजनांचे अ यक्ष, सिचव यांच े ७/१२ वर  बोजा चढिव याचा प्र ताव 
िदनांक २२/०६/२०१६ रोजी िज हािधकारी यांचकेड े सादर कर यात आला असनू 
याबाबत कायर्वाही सु  आहे.  तसेच प्रथम दशर्नी आिथर्क तफावत िनदशर्नास 
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आले या व सनुावणी घेऊनही आिथर्क तफावत दरू क  न शकले या ०५ 
योजनांबाबत गु हा दाखल करणेची व ७/१२ वर बोजा चढिव याची कारवाई 
िनयोिजत आहे. 
     रखडले या योजनामं ये अिधकार्यांमाफर् त िनधीचा अपहार कर यात 
आ याची बाब िनदशर्नास आलेली नाही.  तथािप, योजना पूणर् न हो याबाबत 
सवर् शाखा अिभयंता यांना जबाबदार ध न यांची १ वेतनवाढ रोख याची कारवाई 
करणेत आली आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
यव थापन को यातील जागेवरील अनसुूिचत जाती या  

िव या यार्ंना िश यवृ ती नाकार याबाबत 
(१५) *  २२७१८   ी. ीकांत देशपांड े: स माननीय शालेय िशक्षण मंत्री पुढील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१४-२०१५ व २०१५-२०१६ म ये अ यापक िव यालयातील डी.एड 
प्रवेशा या यव थापन को यातील जागा सं थांनी शासनाकड े समिपर्त के या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, यव थापन को यातील समिपर्त केले या जागा, पात्र िव याथीर् 
सखं्येअभावी शासनास भ न देता आ या न ह या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, संचालक, िव या पिरषद पुण ेयांनी यांचे पत्र क्र.िशहीत्र-४/प्रवेश 
कक्ष/२०१४-१५/१३९१, िदनांक ७/५/२०१४ अ वये समिपर्त जागा वीकार या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, संचालकां या िदनांक १५/६/२०१४ रोजी या आदेशानसुार सं थानंी 
यव थापन को यातील जागा गणुव तेनसुार भर या असून यात 
मागासवगीर्यानंा देखील प्रवेश दे यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) अस यास, गुणव ते या िनकालांवर डी. एड म ये प्रिव ट झाले या अशा 
मागासवगीर्य िव या यार्ंना शासन पूवर्लक्षी प्रभावाने िश यवृ ती मजंूर करणार 
आहे काय ? 
 
ी. िवनोद तावड े: (१) अशंत:खरे आहे. 

(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) यव थापन को यातील प्रवेश सं था तरावर होतात. 
(५) खाजगी िवनाअनदुािनत शैक्षिणक सं थाम ये शासनाने िनि चत केले या 
अ यासक्रमासाठी प्रवेश घेणार्या अनसुूिचत जाती, िवजाभज, इमाव, िवमाप्र 
प्रवगार्तील केवळ कद्रीभूत प्रवेश प्रक्रीये या (CAP) मा यमातून प्रवेश घेणार्या 
िव या यार्ंनाच िश यवृ ती/शैक्षिणक शु क प्रितपतूीर् योजना लागू आहे. 

----------------- 
मुंबई िव यापीठामाफर् त घे यात आले या पिरके्षत  
जनार्िलजमची चुकीची प्र नपित्रका िद याबाबत 

(१६) *  २२४६९   ीमती िव या च हाण, ी.िकरण पावसकर, अॅड.जयदेव 
गायकवाड : स माननीय उ  च व तंत्र िशक्षण मतं्री पढुील गो टींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुबंई िव यापीठामाफर् त माहे एिप्रल, २०१६ म ये घे यात आले या पिरक्षेत 
जनार्िलजमची चुकीची प्र नपित्रका िद याच ेिनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नसुार िव या यार्ंच े शैक्षिणक नकुसान होव ू नये तसेच 
चुकीची प्र नपित्रका देणार्यांवर शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ी. िवनोद तावड े : (१) िदनांक १६/०४/२०१६ रोजी ३.०० ते ५.३० या वेळेत 

होणार्या ततृीय वषर् बी.एम.एम. या अ यासक्रमा या Journalism : Business 
& Magazine Journalism (Combination of Niche – I & II) या 
िवषया या परीके्षसाठी ७५ ऐवजी ५० गुणाचंी प्र नपित्रका ऑनलाईन दारे पिरक्षा 
कद्राना िवतरीत कर यात आली होती. 
(२) सदर बाब ता काळ ३ वाजून ०५ िमिनटांनी िनदशर्नास आ यानतंर ता काळ 
७५ गुणांची प्र नपित्रका ऑनलाईन दारे िवतरीत कर यात आली.  सदर बाबीस 
जबाबदार असणार्या प्राि नकािव द िदनांक २०/०४/२०१६ रोजी कारणे दाखवा 
नोटीस बजाव यात आली होती.  सबंंिधता या खुलाशावर िदनांक २२/०७/२०१६ 
रोजी या पिरक्षा मंडळा या बैठकीत चचार् होऊन सदर प्राि नकास ३ वष 
पिरक्षे या कामकाजापासून प्रितबधंीत कर याचा िनणर्य घे यात आला आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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मुंबई, पुणे, र नािगरी व रायगड िज यात होत असले या भेसळ दधुाबाबत 

(१७) *  १९७२३   ी.जयंत पाटील :  तारांिकत प्र न क्रमांक १६६९६ ला िदनांक 
२२ माचर्, २०१६ रोजी िदले या उ तरा या संदभार्त : स माननीय अ न आिण 
औषध प्रशासन मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुंबई ग्राहक पंचायती तफ मुबंई शहरासह पुणे, र नािगरी व रायगड या 
िज यात दधुा या शु दत ेिवषयी केले या नमु या या तपासणीत ४९ टक्के दधु 
हे िनकृ ट दजार्चे तर ३५ टक्के दधु पणूर्तः भेसळयकु्त अस याच ेमाहे एिप्रल, 
२०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, काही बँ्रडडे कंप या या दधुातही चक्क टाचर् आिण युिरयाची 
भेसळ कर यात येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, दधु प्र यक्ष ग्राहकांकड ेपोहचेपयर्ंत मुळ या शु द दधुात युिरया, 
कॉि टक सोडा, ग्लुकोज, पांढरा रंग, िडटजर्ंट पावडरसह पाणी िमसळून जीवघे या 
भेसळीचे दधु तयार होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न दधुात भेसळ करणा-
यांवर कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.  

(२) प्र न उ  ावत नाही. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 
(५) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
केतकीपाडा, दिहसर, मुबंई या पिरसरात आरएमसी  

िसमट िमिक्सगं लांट बंद कर याबाबत 

(१८) *  १९८४९   ी.िवजय ऊफर्  भाई िगरकर : स माननीय पयार्वरण मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) केतकीपाडा, दिहसर, मुंबई या पिरसरात असले या आरएमसी िसमट 
िमिक्संग लाटंमुळे थािनक नागिरकांना वसना या िवकारांना सामोरे जावे 
लागत अस याचे नुकतेच िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, महारा ट्र प्रदषूण िनयतं्रण मंडळ व संजय गांधी रा ट्रीय उ यानाने 
हा लांट प्रदषूण वाढीस कारणीभूत अस याचे सांगनूही िनयम धा यावर बसवनू 
हा लाटं सु  आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, रा ट्रीय हिरत लवादाने संजय गाधंी रा ट्रीय उ याना या 
वा ह ी या सभोवताली १०० मीटर या पिरसरात कोण याच प्रकारचे बांधकाम व 
िवकासकामे क  नये असे आदेश देऊनही महापािलकेनी सदर कंपनीिव द 
कोणतीच कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त नुषंगाने 
सदर लाटं बंद कर याबाबत कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे ? 
 

ी. रामदास कदम : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
     महापािलके या आर उ तर िवभागाने िदनांक ०५/०४/२०१६ रोजी सदर 
लाटंचा कारखाना परवाना र केलेला आहे.  तसेच िदनांक २५/०६/२०१६ रोजी 
सदर लांट वरील बांधकामे महारा ट्र प्रादेिशक व नगर रचना अिधिनयम, १९६६ 
(MRTP) कलम ५५ अ वये नोटीस देऊन िन कािसत केली आहेत. 
     समंतीपत्रातील अटींच ेउ लंघन केले अस यामुळे महारा ट्र प्रदषूण िनयतं्रण 
मंडळाने िदनांक २७/०५/२०१६ रोजी सदर उदयोगास पुढील आदेश होईपयर्ंत 
उ पादन बंद कर याच े िनदश िदले आहेत. सदर जागेवर स या आरएमसी लाटं 
अि त वात नाही. 

----------------- 
डॉक्टरांकडून सवर्सामा य जनतलेा परवडणारी जेनेिरक औषधे दे याबाबत 

(१९) *  २०३२७   ी.सजंय द त, ी.शरद रणिपसे, ीमती हु नबानू खिलफे, 
ॲड.रामहरी पनवर : स माननीय वै यकीय िशक्षण मंत्री पढुील गो टींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यात जेनेिरक औषधे बाजारात उपल ध असताना डॉक्टरांकडून बॅ्र डडे 
औषधे िलहून िदली जातात, ती अ यतं महागडी असून सवर्सामा य जनतलेा 
परवडणारी नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सवर्सामा य जनतलेा परवडणारी जेनेिरक औषधे डॉक्टरांकडून 
औषधे िलहून देताना याचंी जेनेिरक नावे देखील िलहून देणेबाबत डॉक्टरांवर 
िनबर्ंध घाल यासाठी तसेच यांना योग्य या मागर्दशर्क सूचना िनगर्िमत 
कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. िगरीष महाजन : (१) अंशत: खरे आहे. 
     औषध िकंमत िनयंत्रण आदेश २०१३ पिर छेद १३ व २० नुसार प्र येक 
औषधासाठी एमआरपी बधंनकारक आहे. तसेच पिर छेद २६ नुसार औषधे 
एमआरपी पेक्षा जा त िकंमतीने िवक यास प्रितबंध आहे. रा ट्रीय आव यक 
औषधसूची (NLEM २०१५) म ये ३७६ औषधे आव यक औषध हणून घोिषत 
केली आहेत व यांची िकंमत रा ट्रीय औषध मु यिनधार्रण प्रािधकरण ठरिवते व 
सदर औषध ठरिवले या िकंमतीनसुार िवकणे बंधनकारक आहे. या औषधांची 
िकंमत िनयंित्रत नाही यांचा Branded व Generic औषधां या िकंमतीत फरक 
असू शकतो. 
(२) भारतीय आयुिवर्ज्ञान पिरषदेने ‘इंिडयन मेिडकल कौि सल (प्रोफशनल 
कॉ डक्ट, एटीकेट ॲ ड एिथक्स) रेग्यलेुश स,् २००२’ बनिवले आहेत. या 
िविनयमातील िविनयम १.५ अनसुार प्र येक िभषकाने शक्यतोवर सामा य 
(‘जेनेिरक’) नावाने औषधपत्र (‘पे्र क्री शन’) यायला पािहजे. परंत,ु तशी सक्ती 
नाही. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

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

मिहला जागतृी िशक्षण सं थवेर प्रशासकाची िनयुक्ती कर याबाबत 
(२०) *  २१५५८   ी.नागो गाणार, प्रा.अिनल सोले, ी.रामनाथ मोत,े 
ी.िगरीशचंद्र यास : स माननीय शालेय िशक्षण मंत्री पुढील गो टीचंा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) मिहला जागतृी िशक्षण सं था बघोली, या सं थे वारा संचािलत गणेश 
हाय कूल गमुाधावडा, (ता.ितरोडा) सेजगांव हाय कूल, सेजगांव (ता.ितरोडा), 
जीरादेवी पटेल पूवर् मा यिमक शाळा एकोळी, ता.ग िदया या शाळेतील सवर् 
िशक्षकां या वतेनवाढी माहे जलुै, २०१५ पासून मुख्या यापकांनी प्रलंिबत ठेवले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, माहे जलु,ै ऑग ट, स टबर व ऑक्टोबर, २०१५ या चार 
मिह याचे िशक्षकांना वेतन िमळाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच कु.पी.एन.ठाकरे, स.िश.सेजगांव हाय कूल, सेजगांव, ता.ितरोडा,       
िज. ग िदया िदनांक १ जून, २००७ ला देयके विर ठ ेणी मुख्या यापकांनी िदली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) अस यास, वेतनवाढी थाबंिव या प्रकरणी आिण वेतन देयके िवहीत मुदतीत, 
अिधक्षक वेतन पथक कायार्लयाला सादर न के याप्रकरणी मुख्या यापकांवर 
कारवाई कर याबाबत तसेच िशक्षण सं थचेा अनाग दी कारभार सु  अस यामुळे 
प्रशासकाची िनयकु्ती कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात 
येत आहे ? 
 
ी. िवनोद तावड े: (१) हे खरे नाही. 

(२) हे खरे नाही.   
(३) हे खरे आहे 
(४) िवचाराधीन वेतन देयके उिशरा सादर के यासंदभार्त िशक्षणािधकारी 
(प्राथिमक/ मा यिमक), िज हा पिरषद ग िदया यांना चौकशी कर याचे आदेश 
दे यात आले आहे. 
 

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

रा यातील अपगं िशक्षक िशक्षकेतरां या समायोजनाबाबत 
 

(२१) *  २३१२९   ी.द तात्रय सावंत, ी. ीकांत देशपांड े: स माननीय शालेय 
िशक्षण मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सन २०१३-१४ या सेवक संचानुसार रा यात िशक्षक-िशक्षकेतर कमर्चारी 
अितिरक्त ठरले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, अितिरक्त ठरले या िशक्षक-िशक्षकेतर कमर्चा-याम ये अपगं 
कमर्चारी आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) अस यास, अपंग िशक्षक-िशक्षकेतर कमर्चा-यां या समावेशनाबाबत िवशेष 
सवलत दे याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे ? 
 
ी. िवनोद तावड े: (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) समायोजना या कायर्प दतीनसुार िनयमानसुार कायर्वाही कर यात येत आहे. 
 

----------------- 
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रा यात शालेय िशक्षण घेत असताना क्रीडा गुणाची सवलत िमळत नस याबाबत 
(२२) * २२१६२ ी.िवक्रम काळे : स माननीय क्रीडा मतं्री पढुील गो टींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) रा यात शालेय िशक्षण घेत असताना इय ता १० वी व १२ वी या वगार्त 
िशकत असताना ४२ खेळांना क्रीडा गुणाची सवलत िमळत असताना शासनाने       
िदनांक २५ एिप्रल, २०१६ रोजी शासन िनणर्य काढून केवळ २९ खेळांना क्रीडा 
गुणांची सवलत िदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  तसेच पवूीर्प्रमाणे रा यातील १० वी व १२ वी या क्रीडापटू िव या यार्ंना     
४२ खेळांना क्रीडा गुणांची सवलत देणेबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा 
कर यात येत आहे, 
(३)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िवनोद तावड े: (१) व (२)  नाही. 

     या एकिवध खेळ संघटनां या क्रीडा पधार्ंच ेआयोजन िज हा, िवभाग, 
रा य, रा ट्रीय व आंतररा ट्रीय या क्रमाने केलेले आहे व या एकिवध क्रीडा 
सघंटना शासन िनणर्यात नमूद केले या अटी व शत ची पतुर्ता करीत आहेत 
यां या पात्र पधार्मधील सहभागी िव याथीर् खेळाडूनंा िदनांक २१ एिप्रल, २०१५ 
या शासन िनणर्यातील तरतूदीनसुार क्रीडा सवलतीच ेवाढीव गुण दे यात येतात. 

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

सर जे.जे. ग्णालय, मुंबई येथे िबदंनुामावलीनुसार  
शासकीय सेवेत सामावनू घे याबाबत 

(२३) *  २२३६७   अॅड.जयदेव गायकवाड, ी.अिनल भोसले, ी.संिदप 
बाजोिरया : स माननीय वै यकीय िशक्षण मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) सर जे.जे. ग्णालय, मुबंई येथे बदली कामगार हणून कायर्रत असले या 
५८१ पैकी १२२ बदली कमर्चार्यांना सरळसेवा भरती प्रिक्रयेने िदनांक २६ 
जानेवारी, २०१६ रोजी शासकीय सेवेत सामावनू घे यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सरळसेवा भरती प्रिक्रया करत े वेळी शा.िन.क्र. बीसीसी-१०९/प्र.क्र.२/९७/  
१६ ब, िदनांकीत २९ माचर्, १९९७ व शा.िन.क्र. बीसीसी-१०९७/प्र.क्र.६३/९७/१६ ब, 
िदनांिकत १८ ऑक्टोबर, १९९७ चे उ लघंन क न िबदंनुामावलीनसुार मागास 
प्रवगार्तील उमेदवारानंा डावलून भरती प्रिक्रया केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) अस यास, उक्त भरती प्रिक्रयेत बदली कामगारांपकैी ीमती कमल दगडू 
लोहकरे व इतर अनेक कमर्चारी यांची ‘अनसुूिचत जमाती’ या मागासवगीर्य 
प्रवगार्तील उमेदवारांची जे.जे. ग्णालय यानंी ‘िवशषे मागास प्रवगर्’ अशी चुकीची 
न द के यामुळे यांना सरळसेवा भरती प्रिक्रयेपासून वंिचत राहावे लागत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, िबदंनुामावलीनसुार मागास प्रवगार्तील उमेदवारांना प्राधा याने 
शासकीय सेवेत सामावून घे याबाबत तसेच उक्त प्रकरणी दोषींवर कारवाई 
कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे,  
(५) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 

    तथािप वै यकीय िशक्षण व औषधी द्र ये िवभागा या शासन िनणर्य िदनांक    
७ िडसबर, २०१५ अ वये िविवध शासकीय वै यकीय महािव यालये व 
ग्णालयातील ६२६ बदली कमर्चार्यां या सेवा िनयिमत कर याचा िनणर्य घेतला 
आहे. सदर िनणर्यात सर ज.जी.समूह ग्णालय, मुंबई या सं थतेील ३३६ बदली 
कमर्चार्यांचा समावेश केलेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
     तथािप कमल दगडू लोहकरे व इतर या बदली कमर्चार्यांची िदनांक ३१ 
माचर्, २००७ रोजी १० वषार्ची िनयिमत सेवा झाली न हती. हणून यां या 
नावाचा समावेश प्र तावाम ये कर यात आला नाही. 
(४) व (५) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
लातुर येथील सव पचार कद्रातील एम.आर.आय., कलर डॉपलर,  

सीटी कॅन, डायलेिसस यतं्रणा बंद अस याबाबत 

(२४) *  २२८५५   ी.अमरनाथ राजरूकर, ी.सभुाष झांबड : स माननीय 
वै यकीय िशक्षण मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातुर येथील सव पचार कद्रात लाखो पये खचर् क न बसवलेली एम. आर. 
आय., कलर डॉपलर, सीटी कॅन, डायलेिसस मशीन इ यादी बंद अस याने 
ग्णांची गैरसोय होत अस याचे माहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न अ याधुिनक सुिवधा 
कायार्ि वत कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िगरीष महाजन : (१) हे अंशत: खरे आहे. 

     एम.आर.आय.मशीन असले या कक्षातील वातानुकूलीत यतं्रणेत िबघाड 
झाला होता. ए.सी. यतं्रणा अिनवायर् असले या एम.आर.आय. यतं्राचे नुकसान 
होऊ नये हणून काही काळ ती बंद ठेव यात आली होती. तथािप अ य यतं्र 
कायार्ि वत होती. 
(२) एम.आर.आय यंत्रणा पु हा कायर्रत कर याकरीता ग्णालय प्रशासनामाफर् त 
तातडीने प्रय न कर यात येवून निवन वातानुकुलन यंत्रणा बसवनू यंत्र पु हा 
कायार्ि वत कर यात आले आहे. एम.आर.आय.यंत्र बंद या काळात कलर डॉपलर, 
सीटी कॅन, डायलेसीस यंत्रणा ग्णसेवेत कायार्ि वत होती. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 

 

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

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव यापीठाकडून  
सॉ टवेअर उभारणीम ये गैर यवहार झा याबाबत 

 

(२५) *  २०६५०  ी.सभुाष झांबड, ॲड.रामहरी पनवर, ी.संजय द त, 
ी.सितश च हाण : स माननीय उ  च व तंत्र िशक्षण मतं्री पढुील गो टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव यापीठाकडून सुमारे ४ वषार्पासून 
िनमर्ल कंपनीला सॉ टवेअर भाडयासाठी मिहना सुमारे अडीच लाख पयांची 
रक्कम िदली अस याच ेमाहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशी या 
अनुषंगाने बेकायदेशीरपणे रक्कम अदा करणार्या सबंिंधतांवर कोणती कायर्वाही 
केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. िवनोद तावड े: (१) िनमर्ल सॉ टवेअर कंपनी आिण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
मराठवाडा िव यापीठ यां यात स टबर, २०१२ म ये झाले या करारानसुार 
प्रशासकीय कामकाजा या टीने िव यापीठ व संलिग्नत महािव यालये 
यां याकडील मािहती संकिलत व पथृ:करण क न पढुील कायर्वाही कर यासाठी 
मािसक . २.५२ लक्ष मोबदला कंपनीला दे यात येत आहे. 
(२) व (३) सदर करारास िव यापीठा या यव थापन पिरषदेने िदनांक 
१९/१०/२०१२ रोजी या बैठकीत मा यता िदली आहे.  सदर करार ५ वषार्ंचा असून 
ऑग ट, २०१७ म ये कराराची मुदत समा त होत आहे.  करारानसुार कंपनीकडून 
पूरिव यात येणार्या सेवांसाठी मोबदला दे यात येत आहे. 
 

----------------- 
औरंगाबादसह रा यात भारतीय प्रशासकीय सेवापूणर्  

प्रिशक्षण कद्राची सु वात कर याबाबत 

(२६) *  २२१३४   ी.सितश च हाण, ी.अमरिसहं पिंडत, ी.िवक्रम काळे : 
स माननीय उ  च व तंत्र िशक्षण मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) प्रशासकीय सेवेत मराठी त णाचा टक्का वाढावा या हेतूने शासनाने सन 
१९८६ म ये औरंगाबाद सह रा यात चार िठकाणी भारतीय प्रशासकीय सेवापणूर् 
प्रिशक्षण कद्राची सु वात केली, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, औरंगाबाद येथील भारतीय प्रशासकीय सेवापूणर् प्रिशक्षण कद्र (प्री-
आयएएस) म ये िव या यार्ंना आव यक असणार्या शकै्षिणक व इतर कोण याच 
सोई सुिवधा नस याने िव या यार्ंची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न आव यक या शैक्षिणक व 
इतर सोई सिुवधा दे यासाठी काय कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िवनोद तावड े: (१) होय, हे खरे आहे. 

(२) हे खरे नाही. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 
(४) प्र  न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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खामगाव (िज. बलुढाणा) येथील बस थानक पिरसरातील  
हॉटेलम ये नागिरकांची होत असलेली फसवणूक 

(२७) *२०४८२ ी.मािणकराव ठाकरे, ी.संजय द त, ी.शरद रणिपसे : स माननीय 
अ न आिण औषध प्रशासन मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाव (िज. बलुढाणा) येथील   बस थानक पिरसरातील हॉटेलम ये शु द 
िप या या पा या या नावाखाली फक्त थडं केलेले बाटलीबदं पाणी िवकून 
नागिरकांची फसवणूक केली जात अस याच ेमाहे एिप्रल, २०१६ म ये वा या 
दर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या पा यामधील टोटल िडझॅा हड सॉिलड (टीडीएम) अथार्त 
क्षारांच ेप्रमाण हे ठरािवक पातळीपेक्षा जा त अस याचे िनदशर्नास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) अस यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी क न बाटलीबंद पाणी िवकणार्या 
कंपनीवर कोणती कारवाई केली वा कर यात येत आहे, 
(४)  नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िगरीश बापट : (१) हे, खरे नाही. 

(२) प्र न उ  ावत नाही. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
रा यातील उ च मा यिमक शाळा व किन ठ महािव यालय,  

िवभाग, तुक या, वगर् यांच ेमु यांकन करणेबाबत 

(२८) *  १९८६०   डॉ.अपूवर् िहरे :  तारांिकत प्र न क्रमांक १६२८० ला िदनांक     
५ एिप्रल, २०१६ रोजी िदले या उ तरा या सदंभार्त : स माननीय शालेय िशक्षण 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यातील उ च मा यिमक शाळा, किन ठ महािव यालये, िवभाग, तुक या, 
वगर् यांच े मु यांकन पुणर् होऊन पात्र शाळा व किन ठ महािव यालयांसाठी 
अनुदानाची तरतूद कर या या अनुषंगाने मु यांकना या िवहीत िनकषानसुार 
आयुक्त (िशक्षण) यांचे तरावर प्र तावांची तपासणी/छाननीची सु  असलेली 
कायर्वाही पणुर् झाली आहे काय, 
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(२) अस यास, पात्र शाळा व किन ठ महािव यालयासाठी अनदुानाची तरतूद 
कर यात आलेली आहे काय, 
(३) नस यास, प्र तावांचे तपासणी/छाननीची उक्त कायर्वाही के हापयर्ंत पणुर् होण े
अपेिक्षत आहे ? 
 

ी. िवनोद तावड े: (१) किन ठ महािव यालयांच ेमु यांकनाचे प्र ताव  शासनास 
प्रा त झालेले असून यावर पुढील कायर्वाही सु  आहे. 
(२) अनुदानास पात्र घोिषत कर यात आले या शाळांना वेतन अनदुान उपल ध 
क न दे याबाबत सकारा मक कायर्वाही सु  आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
रा यातील िशक्षकांना सरसकट िनवड ेणी दे याचा िनणर्य घेत याबाबत 

(२९) * २००१५  ी.किपल पाटील, ी.नागो गाणार, प्रा.अिनल सोले, 
ी.िगरीशचंद्र यास, ी.रामनाथ मोत े: स माननीय शालेय िशक्षण मंत्री पढुील 

गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यातील िशक्षकानंा २४ वष सेवा झा यानतंर िनवड ेणीसाठी २० टक्क्यांची 
अट र  क न पात्र िशक्षकांना सरसकट िनवड ेणी दे याचा िनणर्य शासनाने 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त िनणर्याची अमंलबजावणी कर यासाठी कोणती कायर्वाही 
केली वा कर यात येत आहे, याच े व प काय आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

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

----------------- 
अकोला िज हयातील सावर्जिनक िवतरण प्रणाली, शालेय पोषण 

आहार योजनेतील तांदळुाचा झा याबाबत गैर यवहार 
(३०) *  २३२५७   ी.गोिपिकशन बाजोरीया : स माननीय अ  न, नागरी पुरवठा 
व ग्राहक संरक्षण मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला िज हयातील सावर्जिनक िवतरण प्रणाली, शालेय पोषण आहार 
योजनेतील तादंळुाचा मोठया प्रमाणात गरै यवहार झा याचे माहे जून, २०१६ 
म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, नुकतेच िशक्षण िवभागाने िव याथीर् नसले तरीही शाळेत िखचडी 
िशजव याच ेआदेश िदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, यात काय 
आढळून आले, त नसुार यास जबाबदार असणा-या यक्तींवर कोणती कारवाई 
केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

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

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

रा यातील िवनाअनुदािनत प्राथिमक व मा यिमक िशक्षकांना वेतन दे याबाबत 
 

(३१) *  २२७६७   ी.सुिनल तटकरे, ी.नरद्र पाटील, ी.हेमंत टकले, ी.आनंद 
ठाकूर, ी.िकरण पावसकर, ी.सितश च हाण : स माननीय शालेय िशक्षण मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यातील िवनाअनुदािनत प्राथिमक व मा यिमक घोिषत व अघोिषत 
शाळांच े प्रचिलत िनयमानसुार सुमारे ६५७ कोटी शासनाकड े थकीत अस याच े
तसेच सदर शाळेत ३४ हजार िशक्षक िवनावेतन कायर्रत अस याचे माहे मे, 
२०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नसुार शाळांच ेअनदुान व िशक्षकाचंे वेतन देणेबाबत कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िवनोद तावड े: (१) हे खरे नाही. 

(२) अनुदानास पात्र घोिषत कर यात आले या शाळा/तुकडयांना वतेन अनुदान 
उपल ध क न दे यासाठी सकारा मक कायर्वाही सु  आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

 
----------------- 
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रायगड, र नािगरी व िसधंुदगूर् िज हयातील २० पेक्षा कमी  
पटसंख्या असले या शाळा बदं न कर याबाबत 

(३२) *  २०८४९   ी.हिरिसगं राठोड : स माननीय शालेय िशक्षण मंत्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने खचार्चे कारण पढेु क न वाडी-व ती वरील २० पेक्षा कमी पटसंख्या 
असले या शाळा बंद क न तेथील िव या यार्ंना इतर शाळेत थलातंिरत 
कर याचा िनणर्य घेतलेला अस याचे माहे मे, २०१६ म ये वा यादर यान 
िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, ड गरद-यामधील रायगड, र नािगरी व िसधंदुगूर् िज हयातील 
समुारे तीन हजार प्राथिमक शाळा बदं पड याची िभती िनमार्ण झाली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) अस यास, शासना या या िनणर्यामुळे रायगड, र नािगरी व िसधंुदगूर् 
िज हयातील अिशिक्षतपणा वाढेल व वेठिबगारी सु  होईल हणून येथील २० 
पेक्षा कमी पटसंख्या असले या शाळा बदं न कर याबाबत 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. 

----------------- 
को हापूर शहरातील िवभागीय क्रीडा सकुंलातील शुटींग रजच े 

व जलतरण तलावाचे काम प्रलंिबत अस याबाबत 
(३३) *  २३२१३   ी.सतजे ऊफर्  बटंी पाटील : स माननीय क्रीडा मतं्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) को हापूर शहरातील रेसकॉसर् नाक्यावरील िवभागीय क्रीडा संकुलातील शुटींग 
रजचे उवर्िरत काम प्रलंिबत तसेच क्रीडा सकुंलातील जलतरण तलावाच े काम 
प्रलंिबत अस याचे िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त कामासाठी िनधी उपल ध क न िकती कालावधीत 
क्रीडासंकुलांच ेकाम पणूर् कर यात येणार आहे, याबाबत िनधीची तरतूद कर यात 
आली आहे काय, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. िवनोद तावड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर िवभागीय क्रीडा संकुला या बांधकामासाठी मंजूर शासन अनुदान 
मयार्देनसुार पये २४.०० कोटीची तरतूद उपल ध कर यात आली आहे. शुटीगं 
रजची उवर्िरत सवर् कामे िडसबर, २०१६ अखेरपयर्ंत पूणर् होणे अपेिक्षत आहे. 
जलतरण तलाव व डाय हीगं तलावाचे ५०% काम पणूर् झाले असून िवभागीय 
क्रीडा संकुला या पि चमेकडील बाजूकडून साडंपाणी येत अस याने या पा याचा 
जलतरण तलाव व डाय हींग तलावा या बांधकामास अडथळा होत आहे. सदर 
सांडपा याचा िनचरा कर या या टीने पुढील कायर्वाही कर यात येत असून 
यानतंर जलतरण तलावाच ेउवर्िरत काम सु  कर याच ेप्र तािवत आहे.  

----------------- 
रा याचे नाव उ वल केले या अ यु च गणुव ताधारक खेळाडूनंा  

थेट गट “अ” व “ब” मधील पदावर िनयुक्ती दे याबाबत 
(३४) *  २२२१३   प्रा.अिनल सोले :  तारांिकत प्र न क्रमांक १३९९२ ला िदनांक 
१४ िडसबर, २०१५ रोजी िदले या उ तरा या सदंभार्त : स माननीय क्रीडा मतं्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा याचे नाव उ वल केले या अ यु च गुणव ताधारक खेळाडूनंा        
िदनांक ४ ऑक्टोबर, २०१० रोजी शासन सेवेत थेट गट “अ” व “ब” मधील 
पदावर िनयुक्ती दे यात आलेले असून या खेळाडूमंधील वयाची ४५ वष पूणर् व 
झाले या खेळाडूनंा िवभागीय पिरक्षा उ तीणर् हो यापासून सुट दे याबाबत 
शासनास प्रा त झाले या मागणी या अनुषंगाने प्र ताव शासनास िवचाराधीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदरहू प्र तावाची तपासणी पूणर् क न या अनुषंगाने अ यु च 
गुण ताधारक गट “अ” व “ब” मधील वयाची ४५ वष पूणर् झाले या खेळाडूनंा 
िवभागीय पिरक्षा उ तीणर् हो यापासून सटु दे याबाबत व शासन िनणर्य क्रमांक 
एल हीई १४०४/प्र.क्र.८/सेवा-८, मतं्रालय, मुंबई-३२, िदनांक २७ फेब्रवुारी, २००४ 
मधील मु ा क्रमांक ३ म ये अितप्रािव य श दाम ये यायामाच ेखेळ प्रकारातील 
(ॲथलेिटक्स) १, २ व ३ क्रमांक व इतर क्रीडा  प्रकारातील फक्त पिह या तीन 
क्रमांकासाठी वेतनवाढ दे याबाबत तसेच, शासन सेवेत कायर्रत असले या 
कमर्चार्यानंा अिखल भारतीय नागरी सेवा क्रीडा  पधत सहभाग घेऊन पुर कार 
प्रा त कमर्चार्यानंा िशवछत्रपती पुर कार दे यासाठी प्रचिलत धोरणाम ये तरतूद 
अंतभूर्त कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. िवनोद तावड े: (१) होय. 
(२) व (३) अ यु च गुणव ताधारक गट “अ” व “ब” मधील वयाची ४५ वष पूणर् 
झाले या खेळाडूनंा िवभागीय पिरक्षा उ तीणर् हो यापासून सुट दे याबाबतचा 
प्र ताव शासना या िवचाराधीन आहे. तसेच ॲथलेिटक्स प्रमाणे अ य खेळा या 
पिह या, दसुर्या व ितसर्या क्रमांकासाठी वेतनवाढ दे याबाबत धोरणा मक 
िनणर्य घे याची कायर्वाही सु  आहे. अिखल भारतीय नागरी सेवा क्रीडा पधत 
सहभाग घेऊन पुर कार प्रा त कमर्चार्यांना िशवछत्रपती पुर कार दे या या 
अनुषंगाने िशवछत्रपती पुर कार िनयमावलीत बदल कर याची बाब शासना या 
िवचाराधीन आहे. 

----------------- 
रा यातील अिभयांित्रकी महािव यालयात अिखल भारतीय ततं्रिशक्षण  

पिरषदेने िव या यार्ंच ेप्रवेश बंदी के याबाबत 

(३५) *  २३३२४   डॉ.( ीमती) नीलम गोर्हे, ी.रिवदं्र फाटक : स माननीय 
उ  च व तंत्र िशक्षण मतं्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  रा यातील ५४ अिभयािंत्रकी महािव यालयांनी अटीचं ेपालन न के याने 
अिखल भारतीय ततं्रिशक्षण पिरषदेने प्रवेश बदंी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच रा यातील १३० अिभयांित्रकी महािव यालयां या िव या यार्ं या जागाही 
कमी के या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, यामुळे सदर कॉलेजातील िव या यार्ंचे शैक्षिणक नुकसान होऊ 
नये हणून कोणती उपाययोजना केली वा कर यात येत आहे ? 
 
ी. िवनोद तावड े: (१) अशंत: खरे आहे. एकूण १२ सं थांना   अिखल भारतीय 

तंत्र िशक्षण पिरषदेने प्रवेशबदंी केली आहे. 
(२) अंशत: खरे आहे. 
      एकूण ६८ सं थांची प्रवेशक्षमता अिखल भारतीय ततं्र िशक्षण पिरषदेने 
कमी केली आहे. 
(३) सदर कॉलेजातील िव या यार्ंचे शैक्षिणक नुकसान होणार नाही. या वषीर् 
आदेश िनगर्िमत केला जातो या वषार्पासनू आदेश लाग ूकर यात येतो. पूवीर् या 
प्रवेिशत िव या यार्ंवर याचा पिरणाम होत नाही. यामुळे सदर कॉलेजातील 
िव या यार्ंचे शकै्षिणक नुकसान हो याचा प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
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अमरावती येथील अनुदािनत महािव यालयातील िविवध प्राचायर्, 
प्रा यापक आिण कमर्चार्यां या माग यांबाबत 

(३६) *  २२२७०   ॲड.रामहरी पनवर, ी.संजय द त : स माननीय उ  च व 
तंत्र िशक्षण मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती येथ े सतं गाडगेबाबा अमरावती िव यापीठाशी सलंग्न शासन 
अनुदािनत महािव यालयातील िविवध प्राचायर्, प्रा यापक आिण कमर्चार्यां या 
सघंटनांनी आप या िविवध माग या व तक्रारी घेऊन उ चिशक्षण सहसंचालक 
कायार्लयावर धडक मोचार् काढला अस याचे माहे मे, २०१६ म ये वा या 
दर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सेवापुि तका गहाळ असणे, सेवा प्रकरणे हरवणे, सेवा िनवृ ती 
प्रकरणे िनकाली न काढण ेइ. प्राचायर्, प्रा यापक आिण िशक्षकेतर कमर्चार्यांशी 
संबंिधत दीड हजारावर प्रकरणे व प्र ताव सहसंचालकां या कायार्लयात धूळखात 
पडून आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदर तक्रारी, प्रकरणी, प्र ताव यांचा वरीत िनपटारा 
कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िवनोद तावड े: (१) हे खरे नाही. 

(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रलंिबत प्रकरणांचा िनपटारा कर याबाबत संचालनालय तराव न दरमहा 
आढावा व सहसंचालनालय तराव न दैिनक आढावा घे यात येत आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 

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

रा यातील अ पसंख्यांक मलुींची उपि थती शाळेम ये राह या या टीने  
या िव या यार्ंना प्रो साहन भ ता दे याबाबत 

(३७) *  २३२१८   ी. ीकांत देशपांड े: स माननीय अ पसंख्यांक िवकास मतं्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यातील शाळामं ये वगर् ५ ते ७ या अ पसखं्याक मुलीचंी उपि थती 
राह या या टीने या िव या यार्ंना प्रो साहन भ ता दे यात येत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) अस यास, अनेक िदवसांपासून िवभागाने प्रो साहन भ ता िदलेला नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) अस यास, तो प्रो साहन भ ता िमळावा यासाठी प्रधान सिचव, शालेय 
िशक्षण िवभाग यांचेकड े िदनांक ६ फेबु्रवारी, २०१५ रोजी वा यासमुारास 
अमरावती िवभाग िशक्षक आघाडीने िनवेदना वारे मागणी केली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) अस यास, प्रो साहन भ ता अ पसखं्याक िव या यार्ंना दे याबाबत शासनाची 
भूिमका काय आहे ? 
 
ी. िवनोद तावड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 

     िदनांक २७ जानेवारी, २०१४ रोजी या शासन िनणर्या वये रा यातील 
विर ठ प्राथिमक शाळांम ये (इय ता ५ वी ते ७ वी) िशक्षण घेत असले या 
अ पसंख्याक समाजातील िव याथीर्/िव यािथर्नीं या शाळेतील उपि थतीकिरता 
यां या पालकांना प्रो साहन भ ता दे याची योजना सन २०१३-१४ या आिथर्क 
वषार्पासून बंद कर यात आली आहे. 
(३) होय. 
(४) प्रो साहन भ ता दे याचा प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
नवी मुंबई एपीएमसी माकटम ये फळे िपकिव यासाठी आरोग्यास 

घातक द्र याचा वापर होत अस याबाबत 

(३८) *  २२०३६  ीमती िव या च हाण, ी.िकरण पावसकर, ी.अिनल 
भोसले : स माननीय अ न आिण औषध प्रशासन मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा 
करतील   काय :- 
  

(१) नवी मुबंईम ये एपीएमसी माकटम ये फळे िपकिव यासाठी आरोग्यास 
घातक असले या इथरेल, इथेपॉन, इथेलेन व बेटलेन औषधांचा वापर क न केला 
अस याच े िदनांक १ मे, २०१६ रोजी वा या समुारास िनदशर्नास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नसुार एपीएमसी माकटम ये रासायिनक औषधाचा वापर 
क न फळे िपकिवणार्यांवर कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. िगरीश बापट : (१) सदर आशयाची तक्रार अ न व औषध प्रशासनास    
िदनांक २५/०४/२०१६ रोजी प्रा त झाली होती. 
(२) सदर तक्रारी या अनुषंगाने नवी मुंबई एपीएमसी फळ माकटम ये एकूण चार 
आं याच ेनमुने िव लेषणासाठी घे यात आले होते. अ न िव लेषक, अ न चाचणी 
प्रयोगशाळा मुबंई-५१ यांनी सदरचे चारही  नमुने  प्रमािणत घोिषत केले आहेत. 
यामुळे यां यावर कारवाई कर यात आलेली नाही.  
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
उमटे (ता.अिलबाग, िज.रायगड) धरणातील गाळ काढ याबाबत 

(३९) *  १९६४३   ी.जयंत पाटील :  स माननीय पाणीपुरवठा व व छता 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  उमटे धरणामधील (ता.अिलबाग, िज.रायगड) गाळ गेली ३८ वषार्म ये 
काढ यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, उमटे धरणाम ये जलशु दीकरणाचे यतं्र नस यामळेु धरणातील 
पाणी अशु द झाले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच उमटे धरणा या पाणी अडिवणार्या िभतंीवर िविवध प्रकार या झाडांची 
रोपे उगवून झाडांची मुळे िभतंीत जाऊन धरणा या िभतंीला तड ेगेले अस यामुळे 
िठकाणिठकाणी पा याची गळती होऊन पिरसरातील ६२ गावे व वा यांना 
पा याची टंचाई िनमार्ण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी क न कोणती कायर्वाही केली 
वा कर यात येत आहे ? 
 

ी. बबनराव लोणीकर : (१) होय, हे खरे आहे.   
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) उमटे धरणाचे खालील बाजसू बांधणेत आले या साठवण टाकीम ये पाणी 
शु दीकरणासाठी योग्य प्रमाणात टी.सी.एल. पावडरचा वापर कर यात येतो.  
    सन २०१५-१६ या आिथर्क वषार्म ये रा ट्रीय ग्रामीण पेयजल कायर्क्रमातंगर्त 
मंजूर वाढीव उमटे पाणीपुरवठा योजनेम ये न याने जलशु दीकरण संयतं्र 
बसिवणेचे प्र तािवत आहे. 
   उमटे धरणा या पाणी अडिवणार्या िभतंीवर उगवणार्या झाड ेझडुपांची कापणी 
दरवषीर् कर यात येते.  झाडां या मळुामंळेु धरणा या िभतंीला कोण याही 
प्रकारचा धोका िनमार्ण झालेला नाही. 

--------------------- 
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औरंगाबाद िज यात िशक्षकांची वै यिकय देयके प्रलिंबत अस याबाबत 
(४०) *  २२१६४   ी.िवक्रम काळे : स माननीय शालेय िशक्षण मंत्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरंगाबाद िज यातील िशक्षकांची वै यिकय देयकांम ये त्रटुी नसताना 
िशक्षणािधकारी, मा यिमक व प्राथिमक तसेच िशक्षण उपसंचालक कायार्लय येथ े
प्रलंिबत ठेव यात येत अस याचे माहे मे, २०१६ या दसुर्या स ताहात 
िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त नसुार िशक्षकांची वै यिकय देयके प्रलंिबत ठेवणार्या 
अिधकार्यांवर कारवाई कर याबाबत तसेच िशक्षकांची वै यिकय देयके िवहीत 
कालावधीत िमळावीत हणनू कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ी. िवनोद तावड े : (१) व (२) अंशतः खरे आहे, या िवभागाने िदनांक 
१८.०९.२०१५ रोजी िनगर्िमत केले या शासन िनणर्या वये पये २ लक्ष पयर्ंत या 
वै यकीय खचार् या प्रितपतू या देयकानंा मजंूरी दे याचे अिधकार मखु्य 
कायर्कारी अिधकारी, िज हापिरषद यांना प्रदान कर यात आले होत,े यात 
सुधारणा क न िदनांक २९/०४/२०१६ रोजी या शासन िनणर्या वये ते आता 
िशक्षणािधकारी (प्राथ/मा य)/िशक्षण िनिरक्षक/िवभागीय िशक्षण उपसंचालक यांना 
प्रदान कर यात आले आहेत. दर यान या काळात काही िठकाणी देयक मंजूरीस 
िवलबं झा याचे िनदशर्नास आले आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
नांदेड िज हयातील पाणी टंचाई दरू कर याबाबत 

(४१) *  २३३०३   ी.अमरनाथ राजरूकर, ी.संजय द त : स माननीय 
पाणीपुरवठा व व छता मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नांदेड िज हयातील पाणी टंचाई िनवारणसाठी शासनाने रा ट्रीय ग्रामीण 
पेयजल कायर्क्रमांतगर्त पाणीपुरवठा िवभागामाफर् त कामे सु  कर यात आली 
असून याम ये सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या दोन वषार्साठी ४४९ कामे मंजूर 
कर यात आली, यापैकी केवळ ८५ कामे पूणर् झाली असून शासनाने िदले या 
उिद टाची पूतर्ता कर यात आली असली तरी उवर्रीत कामे प्रलिंबत अस याचे 
माहे एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, उक्त रा ट्रीय ग्रामीण पेयजल कायर्क्रमाचा हेत ू कायमची 
पाणीटंचाई दरू कर याचा व कायम व पी पाणीपुरवठा ग्रामीण भागातील 
नागरीकांना कर याचा असून प्रलंिबत कामामुळे गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रलंिबत योजना पूणर् कर याबाबात 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) नादेंड िज यातील ४४९ योजनांपैकी सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ या दोन 
वषार्तील २५४ प्रगती पथावरील योजना पूणर् कर यासाठी प्राधा याने कायर्वाही 
हाती घे यात आली आहे. उवर्िरत १९५ योजनांपैकी ७२ योजनां या अदंाजपत्रकास 
तांित्रक मा यता प्रदान कर यात आली आहे. तथािप, शासना या िदनांक 
१४/८/२०१५ या आदेशानसुार िदनांक २९/०६/२०१५ नंतर न याने हाती 
घ्यावया या योजनांसाठी िनधी िवतरीत केला जाणार नस यामुळे नवीन योजना 
हाती घेता आ या नाहीत. तसेच १२३ नवीन योजनांचे प्र ताव संबिंधत 
ग्रामपंचायत/ग्राम पाणीपुरवठा व व छता सिमतीकडून प्रा त झाले नाहीत. 
तथािप मुख्यमतं्री पेयजल योजना (MRDWP) अंतगर्त िज यातील ७२ 
योजनांपैकी ३९ योजना हाती घेणे प्र तािवत आहे. 
(४) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
बुलढाणा िज हयातील रासायिनक खतां या अितवापरामुळे  

पा याचे त्रोत दिूषत झा याबाबत 
(४२) *  २२२६२   ी.सभुाष झांबड : स माननीय पाणीपुरवठा व व छता मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा िज हयातील काही गाव पिरसरातील पा याचे नमनेु घे यासाठी 
नागपूर येथील नीरी सटरची िटम दाखल झाली असून यानंी िदनाकं ४ व ५ 
एिप्रल, २०१६ रोजी वा यासमुारास िज हयातील अनेक गावां या पा याचे नमुने 
घेतले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, मागील काही वषार्पासून रासायिनक खतां या अितवापरामळेु 
पा याचे त्रोत दिूषत होत आहेत व यांचा िवपरीत पिरणामी मानवा या 
आरोग्यावर व जिमनीवर होत असनू पा याच े त्रोत दिूषत हो यापासून 
वाचिव यासाठी शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. बबनराव लोणीकर : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) नीरी नागपुर टीमने ७२ गावांचे नमनेु तपासणी किरता घेतले आहेत. पाणी 
नमुने तपासणी बाबतचा करार नीरी, नागपूर सं था व संचालक पाणी व 
व छता सहा य सं था, नवी मुंबई बेलापरु यांचे म ये झालेला आहे. याबाबतचा 
तपासणी अहवाल प्रा त झालेला नाही. अहवाल प्रा त झा यानतंर पढुील 
कायर्वाही कर यात येईल. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
रा यात िवहीरींची पा याची पातळी खालाव याने पाणलोट 

के्षत्रातच पाणी िश लक रािहले नस याबाबत 

(४३) *२०४८९ ी.मािणकराव ठाकरे, ी.संजय द त, ी.शरद रणिपसे :  
स माननीय पाणीपुरवठा व व छता मंत्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील  
काय :- 
  

(१) रा यात भूजल पातळी या न दी घे यासाठी असले या िनरीक्षण िवहीरींची 
पा याची पातळी खालाव याने पाणलोट के्षत्रातच पाणी िश लक रािहले नस याचे 
भूजल सवक्षण व िवकास यंत्रणा िवभागाने केले या सवक्षणात आढळून आली 
अस याच े िदनांक २४ एिप्रल, २०१६ रोजी वा यासमुारास िनदशर्नास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच रा यातील २८५ तालुक्यामधील ३१ हजार ९२० गावांची पाणीपातळी 
एक ते तीन मीटरपेक्षा कमी झा याने भिव यात पा याचा प्र न आणखी भीषण 
होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने पा याचा प्र न सोडिव याबाबत 
कोणती कायर्वाही वा उपाययोजना केली आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. बबनराव लोणीकर : (१) रा याची भौगोिलक व भशूा त्रीय ि थती लक्षात 

घेता भजूल पातळी ही मोठया प्रमाणावर पजर् यमानावर अवलंबनु असते. गतवषीर् 
२०१५ म ये पजर् यमानातील तटुीचा भूजल साठयावर पिरणाम झालेला आहे. 
     रा यात एकुण ३६९६ िनरीक्षण िवहीरींचा अ यास कर यात आला असून 
माहे मे, २०१६ मधील भूजल पातळीची मागील पाच वषार्मधील माहे मे मधील 
भूजल पातळीशी तलुना केली असता, १ त े२ मीटरची घट दशर्िवणार्या िनिरक्षण 
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िविहरींची संख्या ४९९ इतकी होती. २ त े३ मीटरची घट दशर्िवणार्या िनरीक्षण 
िविहरींची सखं्या २३६ व ३ मीटरपेक्षा जा त घट दशर्िवणार्या िविहरींची संख्या 
१८७ इतकी होती. तसेच माहे मे म ये एकूण ९९७ िनरीक्षण िविहरी कोरडया 
हो या. 
(२) माहे मे, २०१६ मधील भूजल पातळीची मागील पाच वषार्मधील माहे मे 
मधील भजूल पातळीशी तलुना केली असता, रा यातील ३९२ तालुक्यांम ये 
एकुण १५,७०९ गावात भूजल पातळीम ये १ मीटरपेक्षा जा त घट अस याच े
आढळून आले आहे. 
 

(३)  (अ) महारा ट्र भूजल अिधिनयम (िवकास व यव थापन) २००९ नसुार 
रा य भूजल प्रािधकरण, मुबंई यांनी ८० पाणलोट के्षत्रामं ये खोल 
िवहीरी घे यास बंदी आणली आहे. 

 (ब) रा याम ये भूजल पातळी वाढिव याबाबत जलयकु्त िशवार, 
रा ट्रीय  ग्रामीण  पेयजल  कायर्क्रम (शा वतता) इ. कायर्क्रम 
राबिव यात येत आहेत. 

 (क) जलयुक्त िशवार योजना रा यभरात यश वीपणे राबिव यात येत 
आहे. 

 
 

(४) प्र न उ  ावत नाही. 
 

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

रा यात कायम िवनाअनुदािनत शाळेतील िशक्षकांना मानधन दे याबाबत 
(४४) *  १९८६७   डॉ.अपूवर् िहरे :  तारांिकत प्र न क्रमांक १६२८१ ला िदनांक    
५ एिप्रल, २०१६ रोजी िदले या उ तरा या सदंभार्त : स माननीय शालेय िशक्षण 
मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यात कायम िवनाअनुदान त वावर चालिव यात येणार्या व िवहीत 
िनकषानसुार अनुदानास पात्र घोिषत कर यात आले या प्राथिमक, मा यिमक 
शाळा आिण किन ठ महािव यालयांना वेतन अनुदान उपल ध क न दे यासाठी 
सु  असलेली सकारा मक कायर्वाही पुणर् झाली आहे, हे खरे आहे काय,   
(२) अस यास, िवभागिनहाय पात्र असले या िकती िवनाअनदुािनत प्राथिमक, 
मा यिमक शाळा आिण किन ठ महािव यालयानंा अनुदान उपल ध क न 
दे यात आलेले आहे, 
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(३) अस यास, गेली अनेक वषर् शैक्षिणक योगदान देणा-या िशक्षकांना िनयिमत 
वेतन मानधन िमळ या या अनुषंगाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात आली 
आहे, सदरहू कायर्वाही के हापयर्ंत होणे अपेिक्षत आहे ? 
 
ी. िवनोद तावड े : (१) व (२)  अनुदानास पात्र घोिषत कर यात आले या 

शाळा/तकुडयानंा वेतन अनदुान उपल ध क न दे यासाठी सकारा मक कायर्वाही 
सु  आहे. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

----------------- 
रा यात िशक्षकां या पा यांना उ च िशक्षणासाठी असले या 

फी माफीचा परतावा दे याबाबत 
(४५) *  २००२३   ी.किपल पाटील : स माननीय शालेय िशक्षण मंत्री पढुील 
गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा यातील िशक्षकां या पा यांना उ च िशक्षणासाठी असले या शु क माफीचा 
परतावा दे याची योजना शासनाने बंद केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदरहू शु क माफीचा परतावा दे याबाबत शासनाने कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िवनोद तावड े : (१) व (२) हे खरे नाही.  शालेय िशक्षण िवभागामाफर् त 

िदनांक १८ जनू, १९६८, िदनांक ३ फेब्रुवारी, १९९९ व िदनांक १९ ऑग ट, १९९५ 
या शासन िनणर्यानसुार िशक्षक व िशक्षकेतर यां या पा यांना पद यु तर 
तरापयर्ंत मोफत िशक्षण योजना कायार्ि वत आहे. सदर शासन िनणर्यातील 
तरतदूीनसुार फ्री सीटम ये प्रवेश घेतले या िव या यार्ंनाच प्रमािणत दराने फी ची 
प्रितपतूीर् देय आहे. 
(३)  प्र न उ  ावत नाही. 
 

----------------- 
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रा य रा ट्रीय कब डी अिजंक्यपद पधत भाग घेणा-या िव या यार्ंना  
वाढीव गुणापासनू वंिचत ठेव यात आ याबाबत 

(४६) *  २३३७९   ी.गोिपिकशन बाजोरीया : स माननीय शालेय िशक्षण मंत्री 
पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा य रा ट्रीय कब डी अिजंक्यपद पधत भाग घेणार्या सन २०१५-१६ 
शैक्षिणक सत्रातील वगर् १० व १२ वी पिरक्षेत पास/नापास खेळाडू िव या यार्ना 
वाढीव गुणापासून वंिचत ठेव यात आ याच े माहे जून, २०१६ म ये वा 
यादर यान िनदशर्नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, यात काय 
आढळून आले, त नसुार कोणती कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ?  
 
ी. िवनोद तावड े:  (१) व (२)  नाही, 

     खेळाडू िव या यार्ंना क्रीडा सवलतीचे वाढीव गणु दे याबाबतचे प्र ताव 
सादर कर याची मुदत िदनांक २० जून, २०१६ पयर्त वाढिव यात आली होती. 
(३) प्र  न उ  ावत नाही. 

----------------- 
मंचर (िज.पुणे) येथील आिदवासी भागातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या 

असले या शाळा बदं कर याचा घेतलेला िनणर्य 

(४७) *  २२२७३   ॲड.रामहरी पनवर, डॉ.सुधीर ताबंे :  स माननीय शालेय 
िशक्षण मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मंचर (िज.पुणे) येथील आिदवासी भागातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या 
असले या शाळा बदं कर याचा िनणर्य रा या या िशक्षण िवभागाने घेतला 
अस याच ेमाहे एिप्रल, २०१६ म ये वा यादर यान िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदरहू आिदवासी भागात द तक शाळा, लोकसहभाग व आिदवासी 
मलुां या िशक्षणांसाठी समिपर्त झालेले सामािजक, राजकीय नेतृ व व िशक्षकामुळे 
या भागात िशक्षणाचा चांगला प्रवाह िनमार्ण झाला असून पणेु िज हयात द तक 
शाळा या उपक्रमामंळेु शैक्षिणक गणुव तावाढ झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायर्वाही केली वा कर यात 
येत आहे,  
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
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ी. िवनोद तावड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) हे खरे आहे. शासनामाफर् त राबिव यात येणार्या प्रगत शैक्षिणक 
महारा ट्र या कायर्क्रमामुळे शैक्षिणक गुणव तेम ये वाढ झाली आहे. 
(४) प्र न उ  ावत नाही. 
 

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

पालघर िज यातील आिदवासीबहुल तालुक्यातील िव याथीर् 
प्रवेशापासून वंचीत अस याबाबत 

 

(४८) *  २२५६९   ीमती िव या च हाण, ी.िकरण पावसकर, अॅड.जयदेव 
गायकवाड : स माननीय शालेय िशक्षण मंत्री पढुील गो टींचा खलुासा करतील   
काय :- 
  

(१) िशक्षण हक्क काय यानसुार सवर् िव या यार्ंना िशक्षणासाठी प्रवेश देणे 
बंधनकारक असताना पालघर िज यातील अनुक्रमे ज हार, मोखाडा, िवक्रमगड, 
तलासरी, डहाणू, आिण वाडा या आिदवासीबहुल तालकु्यातील िज हापिरषदे या 
शाळेत ८ वी व ९ वी या वगार्त आिदवासी िव या यार्ंना प्रवेशापासून विंचत 
अस याच ेिदनांक २५ मे, २०१६ रोजी वा यासमुारास िनदशर्नास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
िन प न झाले व सदरील िव या यार्ंचे नुकसान होऊ नये हणनु कोणती 
कायर्वाही केली वा कर यात येत आहे, 
(३) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. िवनोद तावड े: (१) नाही. 

(२) िज.प. शाळेतील इ. ८ वी व इ.९ वी या शाळेत आिदवासी िव या यार्ंना 
प्रवेश दे यात आले असनू यामुळे प्रवेशापासून कोणताही िव याथीर् वंिचत नाही. 
(३) प्र न उ  ावत नाही. 

 
----------------- 
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ढासाळवाडी (िज.बुलढाणा) गावाला नैसिगर्क पा याचा एकही त्रोत  
नस यामुळे तथेील नागिरकाचंी गैरसोय होत अस याबाबत 

(४९) *  २२२७१   ी.सभुाष झांबड, ी.संजय द त : स माननीय पाणीपुरवठा 
व व छता मतं्री पुढील गो टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ढासाळवाडी (िज.बुलढाणा) गावाला नैसिगर्क पा याचा एकही त्रोत 
नस यामुळे बाराही मिहने या गावाला टँकर वारे िकंवा सैलोनी येथनू बलैगाडीने 
पाणी आणावे लागत अस याचे माहे जून, २०१६ म ये वा यादर यान 
िनदशर्नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त गावांसाठी सन २००८ ला पये २६ लाख खचूर्न 
जल वरा य योजना राबिव यात आली, परंतू ही योजना संबंिधत ठेकेदारांनी 
काम अधर्वट सोड याने सदर योजना अपणूर् अस यामळेु ग्राम थांची गैरसोय होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी क न संबिधत ठेकेदारांवर कारवाई 
तसेच सदरहू योजना पूणर् कर याबाबत शासनाने कोणती कायर्वाही केली  वा 
क यात येत  आहे, 
(४) नस यास, िवलंबाची कारणे काय आहेत ? 
 
ी. बबनराव लोणीकर : (१) हे खरे नाही. 

     मौजे ढासळवाडी (िज.बुलढाणा) गावाला दोन वषार्पासनू कमी 
पजर् यमानामळेु िवधंन िवहीरीचे पाणी कमी झा याने िदनांक १९/३/२०१६ ते 
११/७/२०१६ या कालावधीत टँकरने पाणी परुवठा कर यात आला. 
(२) सन २००८-०९ म ये मौ.ढासळवाडी (ता.िज.बलुढाणा) या गावासाठी पये 
२६.७४ लक्ष िकंमती या योजनेस भारत िनमार्ण कायर्क्रमा अंतगर्त मजंूरी दे यात 
आली. सदर योजना जल वरा य योजनेतनू राबिव यात आलेली नाही. 
     ग्रामपंचायत व ग्राम आरोग्य पोषण पाणीपुरवठा व व छता सिमतीतील 
अंतगर्त वाद तसेच सिमती व कंत्राटदार यां यातील वादामुळे कंत्राटदारास 
योजने या मु यांकनाप्रमाण े उवर्िरत देयकाची अदायगी न के यामळेु योजनेच े
काम अपूणर् आहे. 
     तथािप, योजने या िवधंन िवहीर व पाईपलाईन वारे सन २०१२ पासून 
ग्राम थानंा पाणी पुरवठा सु  कर यात आला आहे. 
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(३) सदरहू योजनेची उवर्िरत कामे पूणर् कर याबाबत सिमती तसेच 
ग्रामपंचायतीकड े िज.प्र.ग्रामीण पाणीपुरवठा उपिवभागाकडून वेळोवळेी पाठपुरावा 
कर यात आला आहे. सरपंच/सिचव, ग्रामपंचायत ढासाळवाडी यांनी सादर 
योजनेचे अपणूर् काम ग्रामीण पाणीपुरवठा िवभाग, िज हा पिरषद, बुलढाणामाफर् त 
कर याचे कळिव यानसुार, योजनेच ेकाम िज हा पिरषदेमाफर् त पुणर् कर या या 
ि टने कायर्वाही कर यात येत आहे. 

(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. 
 


