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

 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
 

मांगळिार, हदनाांि ०५ एवप्रल, २०१६ / चैत्र १६, १९३८ ( शिे ) 
 

  
(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण युिि िल्याण, 

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

 

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

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

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

प्रश्नाांची एिण ण सा्ं या - ७५ 
------------------------------------- 

 

खाजगी अनदुातनत प्राथशमि शाळाांमधील शशक्षिेतराांची पदे रद्द न िरण्याबाबत 
(१) *  १५९९०   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपणिय हहरे :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ५०० पेक्षा अधिक विद्यार्थी सींख्या असलेल्या अनदुाननत प्रार्थममक शाळाींना 
एक मलवपक, एक मशपाई पद मींजूर केले जात होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ही पदे रद्द करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) राज्यातील प्रार्थममक शाळाींमिील मशक्षकेतराींची पदे रद्द केल्याने ककती 
मलवपक ि मशपाई अनतररक्त होणार आहेत, 
(४) सदर पदे रद्द करण्याच्या ननणणयाच्या विरोिात मा.मुींबई उच्च न्यायालयात 
याधचका क्र. ४१३४/२०१४ दाखल असून मा.न्यायालयाने स्र्थधगती ददली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, मा.न्यायालयाचा आदेश डािलून प्रार्थममक शाळाींमिील 
मशक्षकेतराींना अनतररक्त ठरिून समायोजनाची कायणिाही सुरु करण्याची कारणे 
काय आहेत, 
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(६) याबाबत कोकण विभाग मतदार सींघाचे लोकप्रनतननिी ि महाराषर राज्य 
मशक्षक पररषदेचे कायाणध्यक्ष याींनी ददनाींक १२ जानेिारी, २०१६ रोजी ददलेल्या 
ननिेदनाची दखल घेऊन काय कायणिाही केली आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय हे खरे आहे. 
(२) बालकाींचा मोफत ि सक्तीच्या मशक्षणाचा अधिकार अधिननयम, २००९ मध्ये 
मशक्षकेतर पदे मींजूर करण्यात आलेली नाहीत. 
(३) ६४६ मलवपक ि ६४० मशपाई अनतररक्त ठरले असून तयाींचे समायोजन अन्यत्र 
न करता तयाच शाळेत कायणरत आहेत. 
(४) मा.उच्च न्यायालयाने याधचकाकतयाांविरुध्द कोणतीही coercive steps घेऊ 
नये असे आदेश ददलेले आहेत. 
(५) समायोजनाची कायणिाही करण्यात आलेली नाही. 
(६) याबाबतची कायणिाही सुरु आहे. 

----------------- 
राज्यातील मुांबई िगळणन सिय महानगरपाशलिा ि नगरपाशलिाांना  

१०० टक्िे अनुदान देण्याबाबत 

(२) *  १५२२८   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शालेय मशक्षण ि सेिायोजन विभागाच्या शासन ननणणय क्र.एम.एस.बी. 
११७८/१९२०२ (४१८/प्रामश-३), ददनाींक १६ डडसेंबर, १९८७ अन्िये मुींबई िगळून 
इतर महानगरपामलकाींना शालेय मशक्षण विभागाचा दहस्सा म्हणनू ५० ्क्के 
अनदुान, नगरपामलका ‘क’ िगाणस १०० ्क्के अनदुान, ‘ब’ िगण नगरपामलकाींना 
९० ्क्के अनदुान आणण ‘अ’ िगण नगरपामलकाींना ८० ्क्के अनुदान देण्यात येत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक १ एवप्रल, २०१० पासून राज्यात बालकाींचा मोफत ि 
सक्तीच्या मशक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ लागू करण्यात आला असून 
तयानुसार मशक्षणाची पूणण जबाबदारी ही शासनाची आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपामलका ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ दजाणच्या नगरपामलका याींचेमाफण त 
लोकाींकडून घेतल्या जाणाऱ्या शालेय मशक्षण कराची सींपणूण रक्कम ही शासनास 
िळती करण्यात येते, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने महानगरपामलका ि नगरपामलका ‘अ’, 
‘ब’, ‘क’ दजाण याींना शालेय मशक्षणाचे अनुदान देताना भेदभाि न करता सिाांना 
पूणण १०० ्क्के अनदुान मींजरू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) शासन ननणणय ददनाींक १६ डडसेंबर, १९८७ मध्ये सुिारणा 
करुन महानगरपामलका ि नगरपामलकाींना प्रार्थममक मशक्षणािरील खचाणसाठी 
शालेय मशक्षण विभागामाफण त  देण्यात येणा-या अनदुानाबाबत ददनाींक          
७ जुलै, २०१५ चा शासन ननणणय ननगणममत करण्यात आला आहे. 
(२) बालकाींचा मोफत ि सक्तीच्या मशक्षणाचा हक्क अधिननयम, २००९ नुसार 
मशक्षणाची जबाबदारी ही स्र्थाननक स्िराज्य सींस्र्थाींची देखील आहे. 
(३) होय. 
(४)  “अ” ि “ब” िगण नगरपामलका ि महानगरपामलका याींना प्रार्थममक 
मशक्षणािरील खचाणसाठी द्याियाच्या अनदुान सूत्रामध्ये कोणताही बदल करण्याचा 
प्रस्ताि शासनाच्या विचारािीन नाही. महानगरपामलका ि नगरपामलका याींनी 
तयाींच्या दहश्याची उिणरीत रक्कम तयाींच्या उतपन्नातनू खचण करणे आिश्यक आहे. 
 

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

राज्यातील जजल्हा पररषदा आणण नगरपाशलिाांच्या 
सिय शाळा डडजजटल िरण्याबाबत 

(३) *  १४९६८   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ११५७९ ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत: 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जजल्हा पररषदा आणण नगरपामलकाींच्या सिण शाळा डडजज्ल 
करण्याचे मशक्षण विभागाचे िोरण असले तरी तयाच्या अींमलबजािणीसाठी 
आिश्यक असलेल्या ननिीची तरतदूच नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा 
तया दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या उपक्रमाला शासनाने ननिीची तरतदू करण्याबाबत कोणती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) सन २०१५-१६ करीता राज्यातील १६८३ स्र्थाननक स्िराज्य सींस्र्थाींच्या उच्च 
प्रार्थममक शाळाींमध्ये interactive classroom स्र्थापन करण्याकरीता कें द्र 
शासनाकडून रु.१४४५.४० लक्ष तरतूद मींजूर झालेली असून interactive 
classroom स्र्थापन करण्यासाठी ई ननविदा प्रककया सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

शासिीय तांत्रतनिेतनातील सेिा िगय-अ सांिगायतील शशक्षकिय पदे भरण्याबाबत 
(४) *  १४८८०   श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.विक्रम िाळे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११८२५ ला 
हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:    सन्माननीय 
उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  राज्यात महाराषर तींत्रननकेतन मशक्षक सेिा िगण-अ या सींिगाणतील मशक्षककय 
पदाींच्या सुिारीत सेिा प्रिेश ननयमानसुार शासकीय तींत्रननकेतनातील ११३३ पदे 
सन २०१४ पासून ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर ररक्त पदे असल्याने विद्यार्थयाांना मशकिण्यासाठी पात्र 
मशक्षक नसल्याने विद्यार्थयाांना शकै्षणणक अडचणीला तोंड द्यािे लागत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१) शासकीय तींत्रननकेतनातील मींजुर असलेल्या २८५२ 
अध्यापकीय पदाींपैकी ११३३ पदे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये ररक्त होती. 
(२) शासकीय तींत्रननकेतनातील ररक्त पदाींचा शैक्षणणक कायणभार सींस्रे्थत कायणरत 
असलेल्या इतर अध्यापकाींकडून, कीं त्रा्ी ततिािर कायणरत अध्यापकाींकडून पूणण 
करून घेण्यात येतो. तसेच सींस्र्था स्तरािर तामसका ततिािर अध्यापकाींचा सेिा 
उपलब्ि करून शैक्षणणक कायणभार पूणण केला जातो. 
(३) मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासकीय तींत्र ननकेतनामिील एकूण ४६४ 
कीं त्रा्ी अध्यापकाींच्या सेिा ननयममत करण्यात आल्या आहेत. उिणररत ररक्त पदे 
महाराषर लोकसेिा आयोगाकडून भरण्याबाबत कायणिाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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नांदणरबार जजल् ्यातील आहदिासी विद्या याांच्या शाळाांना अनुदान देण् याबाबत 
(५) *  १६१०२   श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरूबार जजल् ्यातील नींदरूबार तालुका वििायक सममतीअींतगणत मौजे शजेिा, 
ढेकिद, सुतारे, कोकणीपाडा इतयादी दठकाणच्या शाळाींची शासनस् तरािरुन ददनाींक 
१९ ऑक् ्ोबर, २०१४ रोजीच् या शासन ननणणयानुसार अनदुानास पात्र ठरविले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरच् या शाळाींना अनुदान उपलब् ि करण् यात आलेले नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सींपूणण आददिासी क्षेत्रातील उक् त शाळाींना तसेच आददिासी 
विद्यार्थ याांचे शैक्षणणक दहत लक्षात घेता शाळाींना अनदुान देण् यासाठी कोणती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) ि (३) विदहत ननकषानुसार अनदुान पात्र घोवषत करण्यात आलेल्या 
आददिासी क्षेत्रातील शाळाींना िेतन अनदुान उपलब्ि करुन देण्यासाठी 
सकारातमक कायणिाही सुरु आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज् यातील अनदुातनत शाळाांमयेये सीसीटीव् ही बसविण् याबाबत 

(६) *  १४७८२   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, श्री.सतेज ऊफय  बांटी पाटील, 
श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.हेमांत टिले, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाथ मोते, श्री.आनांद ठािण र, श्री.्िाजा 
बेग :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील दादर येर्थील एका शाळेतील इयतता ५ िीच्या अल्पियीन 
विद्यार्थींनीिर शाळेतच काम करणा-या १९ िषीय मुलाने स् िच् छतागहहात लगधगक 
अत याचार केल् याच् या घ्नेिरुन मा.उच्च न् यायालयाने शासनास सिणच अनदुाननत 
शाळाींमध्ये सीसी्ीव् ही बसविण् यात यािेत, अशी सूचना माहे जानेिारी, 
२०१६ मध्ये िा तया दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, शाळेच् या आिारात होणाऱ्या उपरोक् त घ्नाींिर आळा घालण्यासाठी 
शासनाने सीसी्ीव् ही बसविण् याचे तसेच सीसी्ीव्ही केमेरे न बसविल्यास सदर 
शाळाींचे अनदुान रोखण् याबाबतचे आदेश शाळा प्रशासनास ददले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(३) तसेच मदहलाींच्या विशेषत: शाळकरी मुलीींच्या सुरक्षेसाठी शासनामाफण त 
गींभीरपणे प्रयतन केले जात नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक् त प्रकरणी शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१) शाळाींमध्ये सीसी्ीव्ही बसविण्याबाबत विचार करािा 
अशी सूचना मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी केली आहे हे खरे आहे. 
(२) शाळाींमध्ये सीसी्ीव्ही बसविण्यासींदभाणत सींबींधिताींना सूचना देण्यात येत 
आहेत. तर्थावप सीसी्ीव्ही न बसविल्यास शाळाींचे अनदुान रोखण्याबाबत आदेश 
देण्यात आलेले नाहीत. 
(३) हे खरे नाही. 
      राषरीय माध्यममक मशक्षा अमभयान अींतगणत माध्यममक शाळाींतील 
मुलीींसाठी स्ि-सींरक्षण प्रमशक्षण कायणक्रम राबविण्यात येत आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
चांद्रपणर जजल््यात पाण्याची टांचाई तनमायण झाल्याबाबत 

(७) * १५२७० श्रीमती शोभाताई फडणिीस, श्री.शमतेश भाांगडडया:    सन्माननीय 

पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जजल््यात सरासरी पजणन्यमान कमी झाल्याने भूजल सिेक्षण विकास 
यींत्रणेच्या अहिालािरुन १८३ गाींिाना माहे माचण, २०१६ पासून पाण्याची ी्ंचाई 
ननमाणण होण्याची शक्यता असल्याचे ददनाींक २५ डडसेंबर, २०१५ रोजी िा तया 
सुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर गािाींना पाण्याच्या ी्ंचाईिर मात करण्यासाठी शासनाने 
कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) चींद्रपूर जजल््याचा माहे ऑक््ोबर, २०१५ ते जून, २०१६ या कालाििीचा 
ी्ंचाई कह ती आराखडा तयार करण्यात आला असून तयामध्ये एकूण ६९० 
गािात रु.१११८.३८ लक्ष ककीं मतीच्या १००५ विविि उपाययोजनाींचा समािेश 
करण्यात आला आहे. ी्ंचाई कह ती आराखड्यातील १४४ गािातील १५० 
उपाययोजनाींना जजल्हाधिकारी, चींद्रपूर याींनी मींजुरी ददली असून ४३ गािातील ४८ 
उपाययोजनाींची कामे पूणण झाली आहेत. उिणररत कामे प्रगतीपर्थािर आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
िें द्र शासन पुरस्िृत आय.सी.टी. योजना अनुदातनत िरण्याबाबत 

(८) *  १५१२१   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डडजज्ल महाराषरासाठी कें द्र शासन पुरस्कह त आय.सी.्ी. योजना अनदुाननत 
नसल्यामुळे बहुसींख्य गरीब व  िद्यार्थी मशक्षणापासून िींधचत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योजना अनदुाननत करण्याबाबत तसेच कायणरत मशक्षकाींना 
अनदुान ततिािर आणनू ननयममत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१), (२) ि (३) सन २००७-०८ पासून कें द्र पुरस्कह त आयसी्ी 
योजनेची अींमलबजािणी राज्यात BOOT Model ततिािर एजन्सीमाफण त 
करण्यात येत आहे. कें द्र शासनाकडून प्राप्त ननिीच्या प्रमाणात राज्य 
शासनाकडून ननिी उपलब्ि करुन देण्यात येतो. एजन्सीबरोबर करण्यात आलेल्या 
करारनाम्यातील तरतदूीनुसार सींगणक ननदेशकाींची ननयुक्ती, सींगणक ननदेशकाींना 
मानिन अदा करणे, प्रॉजव्हडी्ं  फीं ड सींबींधिताींच्या खातयािर जमा करणे इ. 
जबाबदारी एजन्सीची आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यातील अनदुातनत मायेयशमि ि उच्च मायेयशमि 
शाळाांमधील िाढीि पदाांना मान्यता देण्याबाबत 

(९) *  १५९७०   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सततश चव्हाण :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१२७२९ ला हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:    
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनदुाननत माध्यममक ि उच्च माध्यममक शाळाींमिील माहे माचण, 
२०१५ पयांतच्या िाढीि पदाींना मान्यता देण्याबाबत शासनस्तरािरुन कोणती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(२) असल्यास, तयाबाबत शासनाने केलेल्या कायणिाहीचे स्िरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) ि (२) राज्यातील अनदुाननत माध्यममक ि उच्च 
माध्यममक शाळाींमिील िाढीि पदाींबाबतची मादहती क्षते्रत्रय कायाणलयाकडून 
मागविण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मौजे सेमाडोह (ता.धचखलदरा, जज.अमरािती) येथील शालेय  

पोषण आहारात ताांदळु िमी पुरविण्यात आल्याबाबत 

(१०) *  १५६४८   श्री.्िाजा बेग, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद 
ठािण र, श्री.किरण पािसिर, श्री.रामराि िडिुते :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे सेमाडोह (ता.धचखलदरा, जज.अमरािती) येर्थील जजल्हा पररषद प्रार्थममक 
शाळेतील शालेय पोषण आहारात १८८ ककलो ताींदळु कमी असल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०१५ च्या शिे्च्या आठिडयात ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नसुार सदर ताींदळू कमी 
देण्यास जबाबदार असणाऱ्याींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) याबाबत चौकशी करण्यात आली असून १८८.२९ कक.गे्र. ताींदळू कमी 
आढळून आला आहे. उपलब्ि अमभलेख्यािरून मागणीनुसार आिश्यक ताींदळू 
िजन करून मुख्याध्यापकाने ताब्यात घेतला असल्याचे आढळून आले. सदर 
शाळेच्या मुख्याध्यापकाचे ननिन झाले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
नगर जजल्हयातील पाणी पुरिठा योजनाांपैिी तनम्मम्मयाहणन  

अधधि योजना बांद असल्याबाबत 

(११) *  १४६६१   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नगर जजल्हयातील ४३ पाणीपुरिठा योजनाींपकैी ननम्म्याहून अधिक योजना 
प्रशासनाच्या ननयींत्रणाचा अभाि असल्याने ि र्थकीत िीज देयकामुळे बींद पडल्या 
असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा तया दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेकररता लाखो रुपयाींचा खचण करुनही जजल्हयातील 
नागररक वपण्याच्या पाण्यािाचून िींधचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या योजनेच्या र्थकीत िीज देयकापो्ी महावितरणाने कारिाईची 
मोदहम सुरु केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले, 
(५) असल्यास, तद्नुसार नागररकाींना वपण्याचे पाणी ममळण्याच्यादृष्ीने सदर 
पाणी पुरिठा योजना सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     नगर जजल्हयातील ४३ पाणी पुरिठा योजनाींपैकी ९ योजना र्थककत िीज 
देयका अभािी महावितरण कीं पनीने िीज पुरिठा खींडीत केल्याने दद.११.२.२०१६ ते 
दद.१५.२.२०१६ पयांत बींद होतया. दद.१६.२.२०१६ पासून चालू र्थककत िीज देयकाींची 
रक्कम भरणा करून िीज पुरिठा जोडून पाणी पुरिठा सुरळीत केलेला आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
      िीज पुरिठा खींडीत झालेल्या योजनाींचा पाणी पुरिठा सुरळीत सुरू 
करण्यात आलेला आहे. 
(३) होय हे खरे आहे. 
     जजल्हयातील ४३ प्रादेमशक पाणी पुरिठा योजनाींची सुरूिातीपासून २४०९.४२ 
लक्ष िीज देयकाींची र्थकबाकी आहे. योजनेची चालू िीज देयकाींची रक्कम 
भरल्यानींतरही महावितरण कीं पनीकडून र्थककत िीज देयकाची रक्कम मोठी 
असल्याने ब-याच िेळेस िीज पुरिठा खींडीत केला जातो. 
(४) योजनेतील जमा होणा-या पाणीपट्टी मिनू िीज त्रबल, योजना चालविण्याचा 
खचण, देखभाल दरुूस्ती इतयादी खचण करण्यात येतो. तसेच भरणा करण्यात 
आलेल्या िीज देयकाींच्या ५० % ननिी प्रनतपतूी देखभाल दरुूस्तीमिनू अदा 
करण्यात येते.  
      योजनेचे िीज देयक हे औद्योधगक दराप्रमाणे ५.०५ प्रती यनुन् या दराने 
िीज दर आकारण्यात येत आहे. तयामुळे जमा होणा-या पाणीपट्टीपकैी ६० ते    
६५ % ननिी िीज देयकािर खचण होतो. याबाबत मा.जजल्हा पररषद अध्यक्षाींनी  
औरींगाबाद येरे्थ महाराषर िीज ननयामक आयोग याींचेकड े पाणीपुरिठा योजनेस 
आकारण्यात येणारे िीज दर ५.०५ प्रती यनुन् ऐिजी कह षी दर २.८८ या दराने 
िीज दर आकारण्यात यािी असे म्हणणे माींडले आहे. याबाबत अद्यापपयांत 
कोणताही ननणणय झालेला नाही. कह षी दराने िीज आकारणी केल्यास योजनेचा 
िीज देयकाचा खचण कमी होऊन योजना व्यिजस्र्थत चालू शकतील. सिण प्रादेमशक 
पाणी पुरिठा योजना या ी्ंचाई भागात कायणरत आहेत. ी्ंचाई भाग असल्याने 
पाणीपट्टीची रक्कम १०० % जमा होत नाही. 
(५) ग् विकास अधिकारी याींचेमाफण त लाभार्थी गािाींकडून पाणीपट्टीची रक्कम 
िसूल करून महावितरण कीं पनीस चालू र्थकीत िीज देयकाींची रक्कम अदा 
करण्यात आलेली आहे. िीज पुरिठा खींडीत झालेल्या योजनाींचा पाणी पुरिठा 
सुरळीत सुरू करण्यात आलेला आहे. तसेच सिण प्रादेमशक ि स्ितींत्र पाणी पुरिठा 
योजनाींना सींजीिनी पेयजल योजनेमध्ये सहभाग घेणेबाबत सूचना देण्यात 
आलेल्या आहेत. तयानुसार सींबींधित योजनेची कायणिाही चालू आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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



11 

उच्च मायेयशमि शाळा ि ितनष्ट्ठ महाविद्यालय, विभाग तुिड्या, 
िगय याांचे मुल्याांिन िरण्याबाबत 

(१२) *  १६२८०   डॉ.अपणिय हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२५१८ ला हदनाांि 
१४ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:  सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील उच्च माध्यममक शाळा, कननषठ महाविद्यालये, विभाग तकुड्या, 
िगण याींचे मुल्याींकन पुणण होऊन अनदुान पात्र शाळा, कननषठ महाविद्यालयाींची 
यादी जादहर करणे ि तयासाठी अनुदानाची तरतदु करण्याच्या अनुषींगाने 
मुल्याींकनाच्या विहीत ननकषानुसार तपासणी/छाननीची आयुक्त (मशक्षण) 
याींचेमाफण त सुरु असलेली कायणिाही पुणण झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, अनदुान पात्र शाळा-कननषठ महाविद्यालयाींची यादी जादहर 
करण्यात आली आहे काय ि तयासाठी अनदुानाची तरतदु केली आहे काय, 
(३) नसल्यास, तपासणी/छाननीची सदरहु कायणिाही केव्हापयांत होणे अपेक्षक्षत 
आहे ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१)  ि (२)  नाही. 
(३) मुल्याींकनाच्या विदहत ननकषानुसार आयकु्त (मशक्षण) याींचे 
स्तरािर प्रस्तािाींची तपासणी/छाननीची कायणिाही सुरु आहे. 
 

----------------- 
महाराष्ट्र जीिन प्राधधिरणामयेये िाययरत िमयचाऱ् याांना  

िेतन भत्ते शमळत नसल्याबाबत 

(१३) *  १६३२९   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) महाराषर जीिन प्राधिकरणामध्ये कायणरत असणाऱ्या ६३५१ कमणचाऱ्याींना िेतन 
भतते ममळत नसल्याने तयाींच्या कु्ुींत्रबयाींिर उपासमारीची िेळ आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर जीिन प्राधिकरणाच्या कमणचाऱ्याींच्या िेतनाची जबाबदारी 
शासनाने स्िीकारािी ि तयाींना शासन सेिेत सामािुन घेणेबाबत कमणचारी 
सींघ्नेच्याितीने िेळोिेळी आींदोलने करण्यात येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या कमणचाऱ्याींच्या िेतन ि भततयाबाबतचा प्रस्ताि वितत 
विभागाच्या मान्यतेनींतर मींत्रीमींडळापुढे सादर करण्याचे आश्िासन मा.पाणी 
पुरिठा ि स्िच्छता मींत्री याींनी माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा तया दरम्यान ददले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने काय कायणिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) नाही. 
(२) अशींत: खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) प्रस्ताि मा.मींत्री मींडळापढेु सादर करण्याची कायणिाही चालू आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
पुनाड े(ता.उरण, जज.रायगड) येथील धरणािरील जलशुयेदीिरण  

प्रिल्पाची इमारत धोिादायि झाल्याबाबत 

(१४) *  १६५४७   श्री.जयांत पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११७०४ ला हदनाांि 
१४ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत: सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुनाड े (ता.उरण, जज.रायगड) येरे्थ १५ िषाणपूिी महाराषर जीिन प्राधिकरण 
विभागाच्या माध्यमातनू जलशुध्दीकरण प्रकल्प उभारण्यात आला, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण भागातील ८ गािातील १५ हजार नागररकाींना पाणी 
पुरिठा करणाऱ्या पनुाड े िरणािरील जलशुध्दीकरण प्रकल्पाची इमारत माहे 
जानेिारी, २०१६ पयांत दरुूस्त न केल्याने िोकादायक झाली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, जलशुध्दीकरण प्रकल्पाच्या इमारतीच्या दरुूस्तीसाठी सींबींधित 
विभागाने प्रस्ताि शासनाकड ेसादर केला आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  मात्र या इमारतीला काही दठकाणी प्लास््र, ककरकोळ गळतया 
दरुुस्ती ि रींगकाम करण्याची आिश्यकता ददसून येते.  
(३) सदरची योजना दैनींददन देखभाल दरुुस्तीकररता ग्रामीण पाणी पुरिठा कमम्ी, 
वपरकोन याींच्याकड े ददनाींक ०७/०५/२०१० रोजी हस्ताींतरीत करण्यात आली 
असल्याने सदर सममतीकडून इमारतीची आिश्यक दरुुस्ती होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
खामगाि (जज.बुलढाणा) येथील नागररिाांना शशधापबत्रिा देण्याबाबत 

(१५) *  १६६००   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाि (जज.बुलढाणा) येर्थील मशिापत्रत्रका सींबींधित निीन काडण, विभक्त 
करणे, निीन नाि जोडणे इतयादी कामे बींद आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मशिापत्रत्रकाअभािी स्िस्त िान्य दकुान, पासपो ण्, ओळख, मसलेंडर 
ममळणे, विद्यार्थयाांच्या विविि दाखल्याकररता आिश्यक असल्यामुळे नागररक 
त्रस्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तद्नुषींगाने दोषीींिर कारिाई करण्याबाबत तसेच सामान्य 
जनतेस मशिापत्रत्रका देण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे अींशत: खरे आहे, बुलढाणा जजल्हयातील खामगाींि येरे्थ 
उच्च पदस्र्थ व्यक्तीींच्या नािे मशिापत्रत्रकाींचे वितरण झाले होते.  तयामुळे 
कायाणलयाला सील लािण्यात आले होते.  दरम्यानच्या काळात दयु्यम 
मशिापत्रत्रकाींचे अजण, नाींि कमी-जास्त करणे इ. कामे बींद होती. दयु्यम 
मशिापत्रत्रकाींचे अजण, नाींि कमी-जास्त करणे इ. प्राप्त अजण जास्त प्रमाणात 
प्रलींत्रबत असल्याने तहमसलदार, खामगाींि याींनी नविन मशिापत्रत्रका वितरणाचे 
काम काही कालाििीसाठी बींद ठेिले होते. तद्नींतर सदर प्रकरणात प्रशासकीय 
सममतीची चौकशी झाल्यानींतर माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये सील उघडण्यात आले. 
दयु्यम मशिापत्रत्रका, नाींि कमी ि समाविष् करणे दह कामे दद.३१.१.२०१६ पयांत 
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पूणण करण्यात आली असून, दद. १.२.२०१६ नींतर विषयाींकीत बाबीचे अजण     
महा-ईसेिा ि सेतू कायाणलयामाफण त स्िीकारले जात असुन तयािर कायणिाही सुरू 
आहे. 
(२) हे खरे नाही, तहमसल कायाणलय, खामगाींि ि जजल्हा पुरिठा कायाणलय 
याींच्याकड े मशिापत्रत्रकेअभािी नागरीक त्रस्त असल्याबाबतची कोणतीही तक्रार 
प्राप्त झालेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) शासनाने दद.२९.६.२०१३ रोजीच्या शासन ननणणयान्िये नविन मशिापत्रत्रका 
वितरीत करण्यासींदभाणत मागणदशणक सुचना विहीत केलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
ततृीय िषय िला शाखेच्या (टीिायबीए) पाचव्या सत्राच्या परीक्षचेा  

तनिाल रद्द िरुन नव्याने जाहीर िरण्यात आल्याबाबत 
(१६) *  १६८०९   श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, श्री.शरद 
रणवपसे :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई विद्यापीठाने सदोष मुल्याींकनामुळे तहतीय िषण कला शाखेच्या 
(्ीिायबीए) एवप्रल, २०१५ मध्ये झालेल्या पाचव्या सत्राच्या परीक्षेचा ननकाल रद्द 
करुन नव्याने जाहीर करण्याची नामुषकीली ओढिल्याचे माहे फेब्रिुारी, २०१६ 
मध्ये िा तया दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई विद्यापीठात झालेल्या सदरील गैरव्यिहाराची चौकशी 
करण्यात आली काय, चौकशीत काय आढळून आले ि ि तद्नुसार सींबींधित 
अधिकाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, पररक्षचेी सींगणकीय प्रकक्रया चकुीच्या पध्दतीने हाताळल्यामुळे ननकाल 
चुकीचा झालेला आहे. 
     सींबींधित कमणचाऱ्याला सेिेतनू ननलींत्रबत करून चौकशी सुरु करण्यात 
आलेली आहे. 
(३)  प्रश्न उद्् ाित नाही. 

-------------------------------- 
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रात्र शाळेत शशिणाऱ्या मुलाांना अनेि अडचणीांना 
तोंड दयािे लागत असल्याबाबत 

 

(१७) *  १६८९६   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उदरननिाणहासाठी पडले ती कामे करुन रात्र शाळेत मशकणाऱ्या मुलाींना अनेक 
अडचणीींना तोंड दयािे लागत असल्याची बाब “मासूम” या रात्रशाळेतील मुलाींसाठी 
काम करणाऱ्या सींस्रे्थच्या माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा तया दरम्यान ननदशणनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मुलाींच्या आरोग्य तपासणीकररता सींध्याकाळी पाच 
िाजल्यानींतर कोणतयाही रुग्णालयातील डॉक््र या मुलाींच्या आरोग्य 
तपासणीसाठी शाळेत येण्यास तयार नसल्याने “मासूम” या सींस्रे्थने शासनाच्या 
अर्थिा महानगरपामलकेच्या आरोग्य विभागाने रात्र शाळेतील मुलाींच्या आरोग्याची 
तपासणी करण्याची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई महानगरपामलकेच्या शाळाींना जोडूनच रात्र शाळा चालविल्या 
जात असून, िाढतया विद्यार्थी सींख्येनुसार मुलाींना िगण खोल्या, अ्यामसका 
तसेच दहािीच्या पररक्षकेररता प्रयोगशाळा ममळत नाहीत, तसेच ३५० रुपये 
पररक्षा शुल्क भरता न आल्यामुळे रात्र शाळेतील विद्यार्थयाांनी १० िीच्या 
पररक्षेपासून िींधचत रहािे लागले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून पररक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई विद्यापीठाच्या ठाणे (बाळिुम) येथील उपिें द्रातील  
विद्यायाांना सोईसुविधा पुरविण्याबाबत 

(१८) *  १६९७९   अॅड.तनरांजन डािखरे :  हदनाांि ९ माचय, २०१६ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि 
२ मधील प्रश्न क्रमाांि ११८९७ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:    सन्माननीय 
उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई विद्यापीठाच्या ठाणे (बाळकुम) येर्थील उपकें द्राचे कामकाज माहे    
जुलै २०१४ पासून सुरु करण्यात आले असून या कें द्रात IDOL माफण त विविि 
प्रकारचे १४ अ्यासक्रम मशकविले जात असल्याचे ि दरिषी ८० हजार विद्यार्थी 
प्रिेश घेत असून प्रिेश घेणाऱ्या विद्यार्थयाणमध्ये राज्यातील नागपूर, नामशक, 
पुणे, औरींगाबाद इतयादी जजल्हयातील तर परराज्यातील ददल्ली, चैन्नई, कनाण् क 
(बींगलोर) ि कोलकतता इ. दठकाणच्या विद्यार्थयाांची सींख्या मोठ्या प्रमाणात 
असल्याचेही ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयाचप्रमाणे उपकें द्रातील विद्यार्थयाांना जुन्या पाईपलाईनमुळे 
अतयल्प पाणी पुरिठा होत असल्याने विद्यार्थयाांना बाहेरुन त्रबसलेरी िॉ्र बॉ्ल 
विकत आणाव्या लागत असल्याचे तसेच सींगणक लेबमध्ये केिळ १० सींगणक 
असल्याने एका सींगणकािर एकाचिेळी ६ ते ८ विद्यार्थयाांना मशकािे लागत 
असल्याचे ि उपकें द्रालगत तयापिूी असलेल्या कीं पनीची जुनी अिणि् अिस्रे्थतील 
असलेल्या सींरक्षक मभींतीचे बाींिकाम पूणण न झाल्यामुळे ठाणे 
महानगरपामलकेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र ममळत नसल्याने विद्यार्थयाांसाठी 
िसतीगहह बाींिण्यात आले नसल्याचे ददनाींक ४ फेब्रुिारी, २०१६ रोजी िा 
तयासुमारास ननदशणनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ठाणे उपकें द्र प्रशासनाकडून कुलसधचि, मुींबई 
विद्यापीठ, साींताकु्रझ, मुींबई ि प्रिान सधचि, उच्च ि तींत्रमशक्षण विभाग, 
मींत्रालय याींचेकड े ददनाींक ४ डडसेंबर, २०१५ रोजी िा तयासुमारास तयाबाबतचा 
प्रस्ताि सादर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े : (१) हे खरे नाही.  मात्र मुींबई विद्यापीठाच्या ठाणे 
उपकें द्रामध्ये बी.बी.ए. – एल.एल.बी (Hons) ि बी.एम.एस. हे दोन इीं्ीगे्र्ेड 
अ्यासक्रम चालू आहेत.  तसेच आयडॉल माफण त अ्यास सादहतयाचे वितरण 
केले जाते. 
    या दोन्ही अ्यासक्रमाींसाठी सामानयक प्रिेश प्रकक्रया (विद्यापीठामाफण त) 
घेतली जात असून या अ् यासक्रमाींना राज् यातील ि परराज्यातील विद्यार्थी 
प्रिेमशत झाले आहेत. 
(२) सुिाररत नळजोडणी करण्यासाठी अजण दाखल केला असून पाठपुरािा सुरु 
आहे.  सध्या बोअरिेलच्या माध्यमातनू पाणी पुरिठा केला जात आहे तर 
वपण्याच्या पाण्याची सोय पेकेज डर ींकीींग िॉ्रच्या स्िरुपात केली आहे.  
     सद्य:जस्र्थतीत १० सींगणक आहेत.  विद्यार्थी बचेेसमध्ये काम करतात.  
५० सींगणक उपलब्ि करुन देण्याची कायणिाही सुरु आहे. 
     जुन्या सींरक्षक मभींतीची आिश्यक ती दरुुस्ती करण्यात आली असून उिणररत 
सींरक्षक मभींत बाींिण्यासाठी सममतीने मान्यता ददली असून बाींिकाम पूणण 
करण्यात येईल. 
     िसतीगहह बाींिण्यासाठी प्रस्ताि दाखल केला असून परिानगी प्राप्त होताच 
िसतीगहह बाींिण्याचे काम सुरु होईल. 
(३) सदर प्रकरणी सहाय्क कुलसधचि, ठाणे उपकें द्र याींनी सुवििा पुरविण्यासाठी 
कुलसधचिाींना अिगत केले आहे. 
(४) प्रस्ततु प्रकरणी विद्यापीठाकडून िसतनुनषठ अहिाल मागविण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबई विद्यापीठाविरोधात दाखल िेलेल्या विविध याधचिाांची 

सां्या सतत िाढत असल्याबाबत 
(१९) *  १७०१४   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त: सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई विद्यापीठ सींलजग्नत महाविद्यालये, प्राध्यापक, कमणचारी विद्यार्थी 
आदीींनी मुींबई विद्यापीठाविरोिात दाखल केलेल्या विविि याधचकाींची सींख्या 
सतत िाढत असून सन २०१५ मध्ये याधचकाींची सींख्या सुमारे १३८ िर गेलेली 
असून गेल्या काही िषाणत न्यायालयीन प्रकरणापो्ी मुींबई विद्यापीठाने सुमारे 
दोन को्ी रुपये खचण केलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 



18 

(२) असल्यास, न्यायालयीन प्रकरणे िाढणे ही विद्यापीठाचा दढसाळ कारभार 
दशणविणारे असून विद्यार्थयाांकडून शुल्क रुपात जमा होणाऱ्या ननिीचा अपव्यय 
होत असून तयाचा कल्याणकारी योजनाींिर पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत आढािा घेण्यात आला आहे काय, तयात काय आढळून 
आले आहे ि तद्नुसार कोणती कायणिाही करण्यात आली िा येत आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

------------------- 
धुळे जजल््यातील पाणीपुरिठा योजना बांद असल्याबाबत 

(२०) *  १७०४६   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िुळे जजल््यातील ९ पाणीपुरिठा योजना र्थकीत िीज त्रबलामुळे बींद असून 
सींजीिनी योजनेमुळे नव्याने चार योजना सुरु होणार असल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०१५ मध्ये िा तया दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दषुकाळी जस्र्थतीत बींद पडलेल्या पाणीपुरिठा योजना सुरु 
करण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशत:  खरे आहे, 
      िुळे जजल्हयातील ९ प्रादेमशक पाणी पुरिठा योजनाींपैकी ८ योजना बींद 
असून १ योजना सुरू आहे. 
(२) बींद पडलेल्या ८ योजनाींपैकी ३ प्रादेमशक योजना हया जनु्या ि कालबाहय 
झाल्याने सन २००५ पासून बींद आहेत. ५ प्रादेमशक पाणी पुरिठा योजना हया 
हींगामी स्िरूपाच्या असून सदर पाणी पुरिठा योजना सुरू करण्यासाठी सींबींधित 
मशखर सममतीींनी पेयजल सींजीिनी योजनेचा लाभ घेण्यास नकार ददला आहे. 
      तर्थावप, सदर प्रादेमशक  योजनेतील  गािाींना स्ितींत्र पुरक नळ पाणी 
पुरिठा योजना कायाणजन्ित करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच समाविष् गािाींपकैी 
आिश्यक तया गािाींना पाणी ी्ंचाई ननिारणार्थण इतर ी्ंचाईच्या उपाययोजना 
प्रस्तावित करून हाताळण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

-------------------- 
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िळमनुरी (जज.हहांगोली) येथे शासिीय गोदामात आलेल्या  
गव्हाच्या पोत्यातणन गहण िाढले जात असल्याबाबत 

 

(२१) *  १७१८९   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कळमनुरी (जज.दहींगोली) येरे्थ शासकीय गोदामात आलेल्या गव्हाच्या पोतयातनू 
प्रतयेकी ३-४ ककलो गहू काढले जात असताना काहीजणाींना येर्थील जागरुक 
नागररकाींनी पकडले असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा तया दरम्यान 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सिणप्रकार सुरु असताना पुरिठा विभागाचा एकही जबाबदार 
अधिकारी आणण कमणचारी येरे्थ उपजस्र्थत नव्हता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने गींभीर दखल घेऊन येरे्थ िान्याच्या 
काळाबाजार करताना पकडलेल्या आरोपी ि अधिकारी याींच्यािर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) ि (२) नाही, शासकीय गोदाम कळमनुरी येरे्थ िान्य 
प्रमाणणकरण करण्याचे काम चालू असताना काही नागरीक विनापरिाना गोदामात 
आले असता, तयाींना प्रमाणणकरणाचे काम हे अफरातफर असल्याचे िा्ले. मात्र 
गोदामात उपजस्र्थत असलेल्या प्रभारी नायब तहमसलदार (पुरिठा) ि अव्िल 
कारकून याींनी सदर नागरीकाींना प्रमाणणकरणाची प्रकक्रया समजनू साींधगतल्यािर 
तयाींची कोणतीही तक्रार रादहलेली नाही. 
(३)  प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४)  प्रश्न उद्् ाित नाही. 

 
----------------- 
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िोल्हापणर येथील बालिाडी शशक्षक्षिा, सेवििाांना प्रलांबबत िेतन  
ि विद्यायाांना पोषण आहार शमळण्याबाबत 

(२२) *  १७३२५   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हदप्ती चिधरी, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर येर्थील बालिाडी मशक्षक्षका, सेविकाींना प्रलींत्रबत िेतन ममळािे ि 
विद्यार्थयाांना पोषण आहार ममळािा या मागण्याींबाबत बालिाडी मशक्षक्षका ि 
सेविकाींनी जजल्हाधिकारी कायाणलयासमोर ननदशणने केल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये िा तयादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बालिाडी मशक्षक्षका ि सेविकाींना प्रलींत्रबत िेतन ि 
विद्यार्थयाांना पोषण आहार ममळण्यासाठी शासनाने कोणती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) राज्यातील पिूण प्रार्थममक मशक्षणाबाबत िोरणननजश्चती ि कायदा तयार 
करण्याची बाब शासनस्तरािर विचारािीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
बीड जजल््यातील जजल्हा पररषद प्राथशमि शाळाांच्या इमारत  

बाांधिामासाठी तनधी उपलब्ध िरण्याबाबत 
(२३) *  १७४७६   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड े:   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जजल्हापररषदेतींगणत २५१६ प्रार्थममक शाळा सुरु असून तयापकैी ६९७ 
शाळाींच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत तर ३४१ इमारतीींची नैसधगणक 
आपततीमुळे दरूिस्र्था झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल््यातील प्रार्थममक शाळाींच्या इमारत बाींिकाम आणण 
दरुुस्तीसाठी बीड जजल्हा पररषदेकडून शासनाकड ेि जजल्हा ननयोजन सममतीकड े
ननिीची मागणी करण्यात येते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागणीच्या तुलनेत जजल्हा ननयोजन सममतीकडून अतयल्प ननिी 
ममळाल्यामुळे जजल््यातील प्रार्थममक शाळाींच्या इमारतीींची दरुुस्ती ि बाींिकामे 
होऊ शकली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, बीड जजल््यातील शालेय इमारतीींच्या दरुुस्तीसाठी विशेष बाब 
म्हणनू शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) स्र्थाननक स्िराज्य सींस्र्थाींच्या प्रार्थममक शाळाींच्या इमारत दरुूस्तीसाठी सिण 
मशक्षा अमभयान अींतगणत तसेच जजल्हा ननयोजन सममतीकड े ननिीची मागणी 
करण्यात येते. 
(३) जजल्हा ननयोजन सममतीकड ेमागणी केलेल्या ननिीच्या तुलनेत अल्प ननिी 
प्राप्त झाला हे खरे आहे. 
(४) जजल्हा ननयोजन सममतीने मींजूर केलेल्या ननिीतनू १४ प्रार्थममक शाळाींच्या 
दरुूस्तीची कामे होणार आहेत. प्रार्थममक शाळा दरुूस्तीसाठी जजल्हा ननयोजन 
सममतीकड े आणण ११४ शाळा खोल्याींच्या मोठया दरुूस्तीसाठी सिण मशक्षा 
अमभयान अींतगणत ननिीची मागणी करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मे.हल्दीराम फण ड इांटरनॅशनल (गुमथळा, नागपणर) पेढीची तपासणी िरण्याबाबत 

(२४) *  १७७८९   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसले :   सन्माननीय अन्न आणण षषध 
प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मे.हल्दीराम फूड इीं्रनेशनल गुमर्थळा, नागपूर, या पेढीची अन्न ि औषि 
प्रशासन कायाणलय, नागपूर याींनी ददनाींक २६ जनू, २०१५ ि ८ जुलै, २०१५ रोजी 
िा तया सुमारास तपासणी करुन १४ अन्न पदार्थण विश्लेषणासाठी घेतले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, अन्न ि औषि प्रशासन (मुींबई) कायाणलयाने घेतलेले ऑरेंज 
फ्लेिर सोनपापडी, सोनपापडी, भुजीया सेि, आलु भुजीया, खट्टा ममठ्ठा मुगडाळ 
या नमून्याींचे विश्लेषण प्रलींत्रबत आहेत, तसेच ४१ अन्न नमुन्याींपकैी ३ कमी 
दजाणचे, २ असुरक्षक्षत ि १४ नमून्याींचा अहिाल प्रलींत्रबत असून तयापैकी तीन कमी 
दजाणचे ि दोन असुरक्षक्षत नमुने कोणते आहेत, 
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(३) ्ोंड ममल्क या अन्न नमून्यात साखर आढळल्यामुळे हा नमूना असुरक्षक्षत 
घोवषत केला असून, सदर पेढीविरुध्द ख्ला क्र. ४८/२०१५ दाखल करण्यात आला 
आहे, तसेच मारिाडी घेिर या पदार्थाणत बुशी आढळल्याने तोही असुरक्षक्षत घोवषत 
झाला असून, तयाविरोिात सींबींधिताींविरुध्द ख्ला दाखला न करण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(४) असल्यास, अन्न ि औषि प्रशासन (मुींबई) कायाणलयाने प्रमाणणत केलेले 
अन्न पदार्थण सोडून उिणरीत पदार्थाांचे उतपादन र्थाींबिून तया अन्न पदार्थाांचा साठा 
जप्त करण्यात आला आहे काय, तसेच सदर अन्नपदार्थाांचा राज्यातील ि इतर 
राज्यातील साठा जप्त करुन केव्हा नष् करण्यात आला िा येत आहे, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने सींबींधित दोषी अधिकाऱ्याींविरुध्द कोणती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) होय, 
   हल्दीराम फूड इीं्रनेशनल, गुमर्थळा, नागपूर ि तयाींच्या इतर शाखा मिून  
अन्नपदार्थण विश्लेषणासाठी घेण्यात आले होते. 
(२) ऑरेंज फ्लेिर सोनपापडी, सोनपापडी, भुजीया सेि, आलु भुजीया, खट्टा ममठ्ठा 
मुगडाळ या नमून्याींचे विश्लेषण प्रलींत्रबत नसून या सिण नमुन्याींचे अहिाल प्राप्त 
झाले  आहेत. घेण्यात आलेल्या  ४१ अन्न नमुन्याींचे अहिाल प्राप्त झाले असून 
तयापैकी ३ कमी दजाणचे ि २ असुरक्षक्षत आढळून आले आहेत. १४ नमुन्याींचे 
अहिाल प्राप्त झाले असून ते प्रमाणणत घोवषत झाले आहेत. पाश्चराईज्ड 
होमोजजनाईज्ड डबल ्ोन्ड ममल्क पाश्चराईज्ड ॲण्ड स््ेन्डडाणईज्ड ्ोन्ड ममल्क ि 
जस्कम कडण असे तीन नमुने कमी दजाणचे आणण ्ोन्ड ममल्क ि मारिाडी घेिर हे 
दोन नमुने असुरक्षक्षत घोवषत झाले आहेत. 
(३) सदर प्रकरणी ्ोन्ड ममल्क या नमुन्यात साखर आढळून आल्यामुळे हा 
नमुना असुरक्षक्षत घोवषत केला असून, सदर प्रकरणी पेढीमालक ि मे.हल्दीराम 
फूड्स चा पुरिठादार याींच्याविरुध्द गडधचरोली न्यायालयात ख्ला क्र. ४८/२०१५, 
ददनाींक २२/५/२०१५ रोजी दाखल केलेला आहे. 
   मारिाडी घेिर या अन्न नमुन्यात बुरशी आढळून आल्यामुळे तो असुरक्षक्षत 
घोवषत झाल्यामुळे तयाविरोिात सींबींधिताींिर ख्ला क्र. १४५४/२०१५          
मा. न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. 
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(४) ४१ पैकी ३६ नमुने प्रमाणणत आढळले आहेत, तयामुळे तयाींचे उतपादन 
र्थाींबिून साठे जप्त करण्यात आले नाहीत.  ३ कमी दजाणचे अनुक्रमे 

१) पाश्चराईज्ड होमोजजनाईज डबल ्ोन्ड ममल्क, 
२) पाश्चराईज्ड स््ेडडाणईज ्ोन्ड ममल्क 
३) स्कीम्ड दही ि २ असुरक्षक्षत नमुने अनकु्रमे 

१) ्ोन्ड ममल्क, 
२) मारिाडी घेिर इतयादी घोवषत झालेले सिण अन्न नमुने नाशिींत 

(Perishable) असल्यामुळे सींबींधित उतपादन ददनाींकाचा साठा 
मशल्लक राहू शकत नसल्यामुळे नष् करण्याची कारिाई केली 
नाही. 

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

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

गडधचरोली जजल््यात आयिेुद प्रिल्प उभारण्यास मान्यता देण्याबाबत 

(२५) *  १८१५६   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली जजल््यात ५०० हेक््र जममनीिर आयुिेद प्रकल्प उभारण्यात येत 
असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पाची मान्यता विदभण ििैाननक विकास महामींडळाकड े
प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तया प्रकल्पामुळे जजल््यातील आददिासीींना रोजगारासह 
उदरननिाणहाचे सािनही उपलब्ि होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकल्पास मान्यता देण्याकररता शासनाने कोणती कायणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े : (१) होय, तर्थापी याबाबत ददनाींक २२.९.२०१५ रोजीच्या 
िहततपत्राींमध्ये बातमी प्रमसध्द झाली होती. 
(२) ि (३) होय. 
(४) सदर प्रकल्प विभागीय आयुक्त, नागपूर आणण विदभण िैिाननक विकास 
मींडळ, नागपूर याींचेकड े सादर केलेला असून पढुील पत्रव्यिहार अधिषठाता, 
शासकीय आयिेुद महाविद्यालय, नागपूर याींचे स्तरािर सुरु आहे. 
(५)  प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
अमरािती जजल््यातील िलािांताना समाजिल्याण विभागामाफय त  

देण्यात येणारे मानधन प्रलांबबत असल्याबाबत 
(२६) *  १८४६५   श्री.जनादयन चाांदणरिर, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
साांस् िृतति िायय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती जजल््यातील ७ हजारािर कलािींताना समाजकल्याण विभागामाफण त 
देण्यात येणारे मानिन गेल्या एक िषाणपासून प्रलींत्रबत असल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०१५ मध्ये िा तया दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िहध्द कलािींताींना तयाींचे प्रलींत्रबत मानिन तिरीत ि ननयममत 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) अमरािती जजल्हयात िहध्द सादहजतयक ि िहध्द कलािींत मानिन 
योजनेअींतगणत एकूण ६३७ इतके लाभार्थी असून ऑक््ोबर, २०१५ पयांतचा ननिी 
वितरीत करण्यात आलेला आहे. 

----------------- 
यािण ब बेग हायस्िुल ि ज्यतुनअर िॉलेज (ता.पनिेल, जज.रायगड) मधील  

अनेि िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
(२७) *  १८४८१   श्रीमती हुस्नबानण खशलफे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पनिेल (जज.रायगड) तालुक्यातील येर्थील पनिेल एज्युकेशन सोसाय्ीच्या 
याकूब बेग हायस्कुल ि ज्यनुनअर कॉलेज मिील पोषण आहार, विद्यार्थयाांच्या 
प्रिेशासाठी घेण्यात येणारी देणगी, मौलाना आझाद फीं डाकडून ममळणारा ननिी ि 
मशक्षकाींच्या नेमणकूीत अशाप्रकारे अनेक कामात गैरव्यिहार झाल्याची तक्रार 
उक्त सींस्रे्थतील सदस्याींनी माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा तया दरम्यान 
मा.मुख्यमींत्री ि िमाणदाय आयुक्त, अमलबाग, रायगड याींच्याकड े ननिेदनाद्िारे 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तद्नुसार सींबींधित गैरव्यिहार करणाऱ्यािर शासनाने कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१) असे ननिेदन मा.मुख्यमींत्री कायाणलय ि िमाणदाय 
आयुक्त, रायगड, अमलबाग याींच्याकड ेप्राप्त झालेले नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
नाांदेड येथील शासिीय रुग्णालयात डॉक्टराांच्या  
हलगजीपणामुळे महहलेचा मतृ्यण झाल्याबाबत 

(२८) *  १८४८७   श्री.अमरनाथ राजणरिर, श्री.जनादयन चाांदणरिर :   सन्माननीय 
िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड येर्थील शासकीय रुग्णालयात डॉक््राींच्या हलगजीपणामुळे ि उपचार 
िेळेिर ममळाले नसल्यामुळे प्रसुनतसाठी दाखल करण्यात आलेल्या मदहलेचा 
ददनाींक ८ जानेिारी, २०१६ रोजी िा तयासुमारास महतयू झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तयानुसार सींबींधित दोषीींिर 
शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
     तर्थावप, डॉ. शींकरराि चव्हाण शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि 
रुग्णालय, नाींदेड येरे्थ श्रीमती सविता सींजय सरपाते नामक गभणिती मदहला 
अींतररुग्णाचा ददनाींक ११.०१.२०१६ रोजी सकाळी ०३:०० िाजता उनतउच्च 
रक्तदाबामुळे झालेल्या “डी.आय.सी.” या विकारामुळे ि मेंदतूील रक्तस्त्रािामुळे 
महतय ूझाला. 
     उक्त रुग्णािर कतणव्यािरील डॉक््राींनी योग्य ते उपचार केले होते ि तयाींनी 
कोणतयाही प्रकारे ननषकाळजीपणा केला नाही. 
     मशिाय, उक्त रुग्णाच्या महतयचेू कारण नतच्या नातेिाईकाींना कळविण्यात 
आले ि तयाींनी कोणतयाही डॉक््रविषयी तक्रार नसल्याचे लेखी स्िरुपात कळविले आहे. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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



26 

मु्यमांत्री पेयजल ्ामीण पाणीपुरिठा योजनेसाठी तनधी 
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(२९) *  १८५७९   श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुख्यमींत्री पेयजल ग्रामीण पाणीपुरिठा योजनेसाठी पुरेसा ननिी उपलब्ि 
नसल्यामुळे राज्यातील प्रस्तावित ५३८५ पाणीपुरिठा योजना ननणणयाविना प्रलींत्रबत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच ग्रामीण पाणीपरुिठा विभागाच्या काम चालू असलेल्या २३२४ 
पाणीपुरिठा योजना ननिीअभािी अिणि् जस्र्थतीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायणक्रम या निीन 
योजनेस राज्य शासनाची मान्यता घेण्याची तसेच सदर योजनेसाठी ननिीची 
तरतूद करण्याची  कायणिाही सुरु आहे. 
(२)  हे खरे नाही. 
     माहे जानेिारी, २०१६ अखेर ३०१० गािे / िाड्याींच्या १९९१ पाणी पुरिठा 
योजना प्रगतीपर्थािर असून ५१० योजना विविि कारणाींमुळे प्रलींत्रबत आहेत. 
तर्थावप, ननिी अभािी सदर योजना प्रलींत्रबत नाहीत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
नागपणर जजल््यातील ्ामीण भागात स्िच्छ भारताच्या सव्हेच्या  

नािाखाली नागररिाांची होत असलेली लणट 

(३०) *  १८६७४   श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जजल््यातील ग्रामीण भागात स्िच्छ भारत ममशन अींतगणत भारत 
ममशन सव्हे मलदहलेला फॉमण भरुन घेण्यासाठी एजी्ं  सव्हेचे नाि साींगून ३० रुपये 
घेत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदशणनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार स्िच्छ भारत 
अमभयानाच्या नािाखाली होत असलेली लू् र्थाींबविणेबाबत शासनाने कोणती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  अींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) अशा प्रकाराच्या सव्हेला बळी पडू नये यासाठी जजल्हा पररषद, नागपूर 
माफण त स्र्थाननक िहततपत्राींमध्ये बातमी प्रमसध्द करुन जजल््यातील ग्रामीण 
जनतेला सािि करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

िाशशम जजल््यातील गटशशक्षणाधधिाऱ्याांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

(३१) *  १८८८८   श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िामशम जजल््यातील पाच पींचायत सममतयाींमध्ये ग्मशक्षणाधिकाऱ्याींची पदे 
दोन िषाणपासून ररक्त असताना सदरहू दठकाणी बाहेरचे अधिकारी रुज ूहोण्यास 
तयार नसल्यामुळे या पाचही पींचायत सममतयाींमिील ग्मशक्षण अधिकाऱ्याींची 
जबाबदारी मशक्षण विस्तार अधिकारी ककीं िा ग्मशक्षणाधिकाऱ्याींिर सोपविण्यात 
आली असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा तया दरम्यान ननदशणनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कारणास्ति सींबींधित विभागातील मशक्षण विभागातील काही 
पदाींिर कायणरत कमणचारी अधिकाऱ्याींना ननयमानुसार पदोन्नती देण्याबाबत 
शासनाकडून मादहती मागविण्यात आली होती तया अनषुींगाने कोणती कायणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) शालेय मशक्षण विभागातील उपमशक्षणाधिकारी ि ततसम सींिगाणत 
महाराषर मशक्षण सेिा, ग्-क ि जजल्हा ताींत्रत्रक सेिा, ग्-क मिनू अनकु्रमे 
१२.५ ि ३७.५ या प्रमाणात पदोन्नती देण्यात येते. म.मश.से. ग्-क मिनू ४८ 
कमणचाऱ्याींना पदोन्नतीने पदस्र्थापना देण्याची कायणिाही अींनतम अिस्रे्थत आहे. 
तसेच जज.ताीं.से. मिनू पदोन्नती देण्याची कायणिाही सुरु आहे. 
 

----------------- 
राज्यात प्रमाणणत िजनापेक्षा िमी िजनाचे एलपीजी  

शसशलांडर हदले जात असल्याबाबत 

(३२) * १९०८६ श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय   
अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विविि भागात प्रमाणणत िजनापेक्षा कमी िजनाचे एलपीजी 
मसमलींडर ददले जात असल्याची तक्रार िैिमापन यींत्रणेकड ेआल्या असल्याचे माहे 
जानेिारी, २०१६ मध्ये िा तया दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी केलेल्या तपासणीत कायद्याचे उल्लींघन करणाऱ्या 
एकूण ४५० जणाींविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त गुन्हे करणाऱ्या वितरकाींिर शासनाने काय कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये गेस वितरकाींकड े केलेल्या तपासणीमध्ये      
िैिमापन शास्त्र अधिननयम, २००९ ि तयाअींतगणत ननयमातील तरतुदीींच्या 
भींगाबद्दल वितरकाींविरुध्द एकूण ४९२ प्रकरणे नोंदविण्यात आली असून तयापैकी 
मसलेंडरमध्ये गेसची मात्रा कमी असल्याची ७ प्रकरणे आहेत. 
(३) सदर नोंदविलेल्या प्रकरणाींपैकी िैिमापन शास्त्र अधिननयम, २००९ मिील 
तरतुदीनुसार प्रशमनक्षम १४४ प्रकरणाींमध्ये सींबींधिताींकडून ७,२२,०००/- एिढे 
प्रशमनशुल्क शासन जमा करण्यात आले असून उिणररत प्रकरणाींमध्ये ननयमातील 
तरतुदीनुसार कायणिाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाशी सांलग्न असलेल्या महाविद्यालयाांमयेये 
प्राचायाांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

(३३) *  १९१२०   श्रीमती जस्मता िाघ :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उततर महाराषर विद्यापीठाशी सींलग्न महाविद्यालयाींपैकी ८० महाविद्यालये 
ि ३० इजन्स््ट्यू् मध्ये प्राचायाांचे पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू पदे जबाबदारीचे असून पगारात फारसा फरक नसल्यामुळे 
पदे स्िीकारण्याची अनतुसुकता आहे, तसेच यामुळे महाविद्यालयाींच्या दैनींददन 
कामकाजािर तसेच विद्यार्थी विकासािरही पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने शासनाने काय कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
     उततर महाराषर विद्यापीठाशी सींलग्न २०० महाविद्यालयाींपकैी, अशासकीय 
अनदुाननत महाविद्यालयात प्राचायाांची १२ पदे, कायम विनाअनदुाननत 
महाविद्यालयातील प्राचायाांची ६२ पदे, तसेच इजन्स््ट्यु् मिील (पररसींस्र्था) 
प्राचायाांची ३० पदे अशी एकूण  १०४ प्राचायाांची पदे ररक्त आहेत. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     प्राचायण पदाची ियोमयाणदा शासन ननणणय, उच्च ि तींत्रमशक्षण विभाग 
क्र.सींकीणण-२०१०/(५०३/१०)/विमश-१, ददनाींक ५.३.२०११ अन्िये ६५ िषे पयांत 
करण्यात आली आहे. 
(३) राज्यातील विद्यापीठाशी सींलग्न असलेल्या अनुदाननत, विनाअनदुाननत ि 
कायम विनाअनदुाननत महाविद्यालयातील प्राचायाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
सींचालक, उच्च मशक्षण, पुणे याींनी ददनाींक १६.११.२०१५ ि ददनाींक ५.१२.२०१५ 
च्या पत्रान्िये सिण विद्यापीठे ि सहसींचालकाींना सूचना ददल्या आहेत. तयानुसार 
उततर महाराषर विद्यापीठाने तयाींच्याशी सींलग्न असलेल्या सिण महाविद्यालये ि 
पररसींस्र्था याींना ददनाींक २१.१२.२०१५ ि ददनाींक ३०.१.२०१६ च्या पत्रान्िये 
प्राचायाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत कळविले आहे. 
         प्राचायाांची ररक्त पदे भरण्यासाठी िेळोिेळी पाठपुरािा करण्यात येत 
असून, पदे भरण्याबाबतची कायणिाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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मौजे िहाांडळिाडी िािी (ता.शसन्नर, जज.नाशशि) येथील 
स्िस्त धान्य दिुान बांद िरण्याबाबत 

(३४) *  १९१९८   अॅड.जयदेि गायििाड :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा 
ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे कहाींडळिाडी िािी (ता.मसन्नर, जज.नामशक) येर्थील स्िस्त िान्य दकुान 
बींद करण्याची बाब शासनाच्या विचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर विचारािीन बाबीिरील शासनाचा विचार पूणण झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, तयानुसार शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
अांबरनाथ (जज.ठाणे) नगरपररषदेच्या हद्दीतील जजल्हा पररषदेच्या  

प्राथशमि शाळा नगरपररषदेिड ेहस्ताांतरीत िरण्याबाबत 

(३५) *  १६०१९   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपणिय हहरे :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनार्थ नगरपररषदेच्या हद्दीमध्ये सुरु असलेल्या ठाणे जजल्हा पररषदेच्या 
प्रार्थममक शाळाींची सींख्या ककती आहे, 
(२) शालेय मशक्षण विभागाच्या ददनाींक २४ ऑक््ोबर, २००२ च्या अधिसूचनेनुसार 
या सिण शाळा अींबरनार्थ नगरपररषदेकड े हस्ताींतरीत करण्याचे आदेश काढले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या शाळा गेल्या १५ िषाणत हस्ताींतरीत करण्याची कायणिाही 
प्रलींत्रबत ठेिण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) याबाबत कोकण विभाग मतदार सींघाचे लोकप्रनतननिी ि महाराषर राज्य 
मशक्षक पररषदेचे कायाणध्यक्ष याींनी ददनाींक ११ डडसेंबर, २०१५ रोजी िा 
तयासुमारास ददलेल्या ननिेदनाच्या अनुषींगाने काय कायणिाही करण्यात आली आहे, 
(५) असल्यास, अधिसूचनेची अींमलबजािणी िेळेत न करणाऱ्या अधिकाऱ्याींिर 
शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 



31 

श्री. विनोद तािड े : (१) अींबरनार्थ नगरपररषदेच्या हद्दीमध्ये ठाणे जजल्हा 
पररषदेच्या प्रार्थममक शाळाींची सींख्या सहा आहे 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर शाळा हस्ताींतरीत करण्यासाठी मालमततेचे मुल्य अींबरनार्थ 
नगरपामलकेने जजल्हा पररषदेकड ेभरणा केली नाही. तसेच मशक्षण िगणणी भरलेली 
नाही म्हणनू हस्ताींतरणाची कायणिाही झालेली नाही. 
(४), (५) ि (६) याबाबत अींबरनार्थ नगरपामलका, जजल्हा पररषद, ठाणे ि 
नगरविकास विभाग याींचे स्तरािरून आिश्यक कायणिाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
प्राथशमि, मायेयशमि ि उच्च मायेयशमि शाळाांमधील शशक्षि  

शशक्षिेतर िमयचाऱ्याांच्या व्यिसाय िराची वििरण पत्र े 
ऑनलाईन पयेदतीने सादर िरण्याबाबत 

(३६) *  १५३०६   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनदुाननत प्रार्थममक, माध्यममक ि उच्च माध्यममक शाळाींमिील 
मशक्षक-मशक्षकेतर कमणचाऱ्याींच्या व्यिसाय कराची रक्कम िेतन अदा करताना 
कपात करुन सरळ शासनाकड ेजमा करण्यात येते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, व्यिसाय कराच्या रकमेचा भरणा शाळेमाफण त केले जात नसून 
व्यिसाय कराचे वििरण प्रपत्राद्िारे शाळेमाफण त सादर करण्यात येते, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, शाळाींना ऑनलाईन पध्दतीने व्यिसाय कराची वििरण पत्र ेसादर 
करािी असा शासन ननणणय काढण्यात आला परींतु या शासन ननणणयाची मादहती 
मशक्षण विभागाने शाळाींना न ददल्याने शाळाींनी ऑनलाईन पध्दतीची नोंदणी केली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ऑनलाईन पध्दतीने वििरणपत्र े सादर न केल्याने या शाळाींना 
व्यिसाय कर अधिकारी याींनी दींड ठोठािला, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी शाळाींची चुक नसताना दींड आकारणीचे ददलेले 
आदेश रद्द करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
        ददनाींक ७.११.२०१२ च्या शासन ननणणयानसुार “शालार्थण” या सींगणकीय  
प्रणालीद्िारे ऑनलाईन िेतन ि भतते अदा करण्याबाबतचा ननणणय घेण्यात आला 
असून या सींगणकीय प्रणालीद्िारेच कमणचाऱ्याींच्या सिण िजाती िसूल करण्यात 
येतात. 
(३), (४), (५) ि (६) प्रश्न उदभित नाही. 

----------------- 
राज्यात विद्याथीनीांची पटसा्ं या िाढविण्यासाठी  

उपजस्थती भत्त्यात िाढ िरण्याबाबत 
(३७) *  १४८९०   श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात २३ िषाणपिुी प्रगत शकै्षणणक महाराषर या महतिाकाींक्षी उपक्रमानुसार 
मशक्षण विभागाने मागासिगीय विद्यार्थीनीींना प्रनतददन १ रुपया उपजस्र्थती भतता 
देण्याचा ननणणय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, विदयार्थीनीींची प्सींख्या िाढिणे ि द्कविण्यासाठी सध्याच्या 
महागाईनुसार उपजस्र्थती भतयाच्या रक्कमेत िाढ करण्याबाबत शासनाने कोणता 
ननणणय घेतला िा घेण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी ननणणय केव्हा घेण्यात आला ि तयाचे र्थोडक्यात 
स्िरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) उपजस्र्थती भततयाच्या रकमेत िाढ करण्याची बाब विचारािीन आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही.   

----------------- 
नांदणरबार तालुिा क्रीडा सांिुलाचे िाम सुरु िरण्याबाबत 

(३८) *  १६१०७   श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप, श्रीमती हदप्ती चिधरी :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १३०३६ ला हदनाांि १४ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरूबार तालुका क्रीडा सींकुलाच्या कामाचे भूममपुजनास ५ ते ६ िषे पुणण 
होऊनही कामास सुरूिात झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नींदरूबार तालुका क्रीडा सींकुलाच्या उभारणीसाठी आयोजजत 
केलेल्या बठैकीत िास्तुविशारदाने तयार केलेल्या सुिाररत आरखडा सींमत करुन 
सींकुलाच्या बाींिकामाची प्रस्तावित असलेली कायणिाही पूणण झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, ककती ददिसात तालुका क्रीडा सींकुलाचे काम सुरू करण्यात येणार 
आहे िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) तालुका क्रीडा सींकुल सममतीच्या ददनाींक १३.०१.२०१६ ि ददनाींक 
१९.०३.२०१६ च्या सभेत िास्तुविशारद याींनी तयार केलेला सुिारीत आराखडा 
सींमत केला आहे. तर्थावप, सदर आराखडयास नगर रचना विभागाची मान्यता 
प्राप्त झाल्यानींतर तयाबाबतचे अींदाजपत्रक तयार करुन तयास राज्य क्रीडा विकास 
सममतीची मान्यता प्राप्त होणे आिश्यक राहील. सदर कायणिाही पूणण झाल्यानींतर 
तयाप्रमाणे सदर क्रीडा सींकुलाचे बाींिकाम हाती घेणे शक्य होईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

 

----------------- 
मौजे होनाड (ता.खालापणर, जज.रायगड) येथील पाताळगांगा  

विद्यालयाजिळ असलेला िारखाना बांद िरणेबाबत 

(३९) *  १६३६४   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सांहदप बाजोररया :   
सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे होनाड (ता.खालापूर, जज.रायगड) येर्थील पाताळगींगा विद्यालयालगत 
असलेल्या ज्योती स््ील कारखान्यातील आिाजाने विद्यार्थयाांचे शकै्षणणक 
नुकसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने सदर कारखाना ि शाळेची चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषण काय आहेत ि तद्नुसार शाळा आणण कारखाना 
याींच्यात अनतअल्प अींतर असल्यास सदर कारखाना बींद करणेबाबत शासनाने 
कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळातफे सदर कारखान्याींच्या 
ध्िनीप्रदषुणाचे मोजमाप केले असून सदर पररसरामध्ये ध्िनीप्रदषुणाची पातळी 
विदहत मयाणदेपेक्षा (८ डमेसबल) जास्त असल्याचे आढळून आल्यामुळे सदर 
कारखान्यास कारणे दाखिा नो्ीस बजािण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
माथा (ता.िोरपना, जज.चांद्रपणर) येथे राष्ट् रीय ्ामीण पेयजल पाणीपणरिठा 

योजनेिरीता िापरण् यात येणारे पाईप तनिृष्ट् ट दजायचे असल्याबाबत 

(४०) *  १५३३०   श्रीमती शोभाताई फडणिीस, श्री.अतनल सोले, श्री.शमतेश 
भाांगडडया, श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मार्था (ता.कोरपना, जज.चींद्रपूर) येरे्थ राष रीय ग्रामीण पेयजल योजनेंतगणत   
सन २०१४-१५ या िषाणत रुपये ४३ लाखाचा ननिी मींजूर करुन पाणी पूरिठा 
योजना मींजूर करण् यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर पाणी पूरिठा योजनेकरीता िापरण् यात येणारे पाईप ननकह ष ् 
दजाणचे िापरले जात असल् याची लेखी तक्रार गािक-याींनी मुख् य कायणपालन 
अधिकारी, जजल्हा पररषद, चींद्रपूर ि सींवितरण अधिकारी, कोरपना याींचेकड ेकेली, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली काय आहे ि सींबींधित 
कीं त्रा्दारािर कोणती कारिाई केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) योजनेसाठी िापरण्यात येणारे पाईप हे अींदाजपत्रकानुसार ि महाराषर जीिन 
प्राधिकरण याींनी नेमून ददलेले त्रयस्र्थ सममती माफण त प्रमाणणत करुन घेतलेले 
आहेत, तयामुळे कीं त्रा्दारािर कायणिाही करण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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िला, क्रीडा, सांगीत या विषयाांसाठी अततथी शशक्षिाांच्या नेमणिुा िरण्याबाबत 

(४१) *  १५१५४   श्री.िवपल पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२३९२ ला 
हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:    सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कला, क्रीडा, सींगीत या विषयाींसाठी विना मानिन ककीं िा नाममात्र 
मानिनािर अनतर्थी मशक्षकाींच्या नेमणकुा करण्याचा ननणणय शासनाने घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) प्रमशक्षक्षत मशक्षक न नेमता, अनतर्थी मशक्षक नेमल्याने शारीररक मशक्षण ि 
खेळ याींचे शास्त्रोक्त ि गुणिततापूणण मशक्षण ममळण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) ि (२) बालकाींचा मोफत ि सक्तीच्या मशक्षणाचा 
अधिकार अधिननयम, २००९ मिील तरतदूी नूसार कला, क्रीडा ि कायाणनुभि या 
विषयाींकररता अनतर्थी ननदेशकाींचे पर्थक तयार करण्यास दद.७.१०.२०१५ च्या 
शासन ननणणयान्िये मान्यता देण्यात आली.  तयानूसार राज्य, जजल्हा िा तालुका 
पातळीिरील तया क्षेत्रातील कौशल्यपूणण व्यक्तीची ननिड शालेय व्यिस्र्थापन 
सममतीने कें द्र शासनाने ननदेमशत केलेल्या मानिनािर करण्यास मींजूरी देण्यात 
आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील अनदुातनत ि विनाअनदुातनत ितनष्ट्ठ महाविद्यालयामयेये  

माहहती तांत्रज्ञान (आयटी) विषयास अनदुान देण्याबाबत 

(४२) *  १५९९४   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी, श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सततश चव्हाण :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १२४५५ ला हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत: 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनदुाननत ि विनाअनदुाननत कननषठ महाविद्यालयामध्ये मादहती 
तींत्रज्ञान (आय्ी) विषयास अनदुान देणेबाबत शासनाचा विचार पूणण झाला आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने केलेल्या कायणिाहीचे स्िरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) ि (२) सदर प्रस्ताि नाकारण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
यितमाळ जजल््यासाठी िें द्र प्रमुखाांची ररक्त पदे असल्याबाबत 

(४३) *  १८९९१   श्री.्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ जजल््यासाठी कें द्र प्रमुखाींची पदे मींजूर असताींना ३५ ररक्त पदे 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ररक्त असलेल्या पदािर प्रभारी कें द्र प्रमुखाींमाफण त कामकाज 
चालले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ररक्त असलेली कें द्र प्रमुखाींची पदे भरुन प्रभारी माफण त चाललेला 
कारभार सींपुष्ात आणणेबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) ३३ पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे. 
(२) होय 
(३) ररक्त पदाींचा आढािा घेिून आिश्यक ती उपाययोजना करण्यात येत आहे. 
(४)  प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
शासनाने वििलाांग विद्यायाांसाठी विशषे सिलत देण्याबाबत 

(४४) *  १९०६७   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील इयतता पदहली ते बारािीच्या अींि, अपींग, मनतमींद, गनतमींद, 
कणणबिीर, बहुविकलाींग इतयादी प्रकारच्या विकलाींग विद्यार्थयाांसाठी राज्य 
शासनाने चालू शैक्षणणक िषाणपासून काही विशेष सिलत देण्याचा ननणणय घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 



37 

(२) असल्यास, या विशषे सिलतीचे स्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, या सिलतीींचा राज्यातील अींदाजे ककती विद्यार्थयाांना लाभ होणार 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) ि (३) विशेष गरजा असणाऱ्या (ददव्याींग) इ.१ ली ते १२ िी पयांतच्या 
विद्यार्थयाांना शैक्षणणक मुल्यमापनामध्ये गरजेनुसार सोयी-सिलती देण्यासींदभाणत 
शासन ननणणय ददनाींक ८/१/२०१६ अन्िये ननणणय घेतला आहे. 
(४)  प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यात िायम विनाअनदुातनत शाळेतील शशक्षिाांना मानधन देण्याबाबत 

(४५) *  १६२८१   डॉ.अपणिय हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११३६२ ला हदनाांि 
१४ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:    सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कायम विनाअनुदाननत ततिािर चालविण्याींत येणाऱ्या प्रार्थममक, 
माध्यममक शाळा ि कननषठ महाविद्यालयातील मशक्षक गेली अनेक िषे 
मानिनापासुन िींधचत असल्याचे पाश्िणभुमीिर तयाींना मानिन देण्याची बाब 
शासनाचे ननदशणनास येिूनही याबाबत ननणणय झालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कायम विनाअनदुान ततिािर िषाणनुिषे शैक्षणणक योगदान देणाऱ्या 
मशक्षकाींना ननयममत मानिन देणेबाबत शासनाचे िोरण काय आहे, 
(३)  असल्यास, या मशक्षकाींना केव्हापयांत मानिन ममळणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे. तर्थावप, विदहत ननकषानुसार 
अनदुान पात्र घोवषत करण्यात आलेल्या प्रार्थममक, माध्यममक शाळा ि कननषठ 
महाविद्यालयाींना  िेतन अनदुान उपलब्ि करुन देण्यासाठी सकारातमक कायणिाही 
सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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रायगड जजल््यातील षद्योधगि वििास महामांडळ क्षेत्रातील िां पन्याांनी 
सोडलेल्या साांडपाण्यामुळे नद्याांचे पाणी प्रदवुषत होत असल्याबाबत 

 

(४६) *  १६५६४   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय पयायिरण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पाताळगींगा (ता.पनिेल) ि रोहा (जज.रायगड) तालुक्यातील औद्योधगक 
विकास महामींडळ क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणािर कीं पन्याींना पयाणिरण विभागाने ना 
हरकत देिनू परिानगी देण्यात आलेली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पयाणिरण विभागाने विमशष् अ्ीींच्या अिीन राहून रासायननक 
कीं पन्याना परिानगी देण्यात आल्या असताना दवुषत रासायननक युक्त साींडपाणी 
नदीत सोडले जाते, हे ही खरे हे काय, 
(३) असल्यास, प्रदवुषत रासायननक साींडपाण्यामुळे नदीतील मासे महत झाल्याने 
ककनाऱ्यािरील छोट्या मजच्छमाराींच्या उपजजविकेचा मागण बींद पडण्याची शक्यता 
ननमाणण झाली आहे तसेच नदी पररसरातील भातशतेी ि बागायतीींचे मोठ्या 
प्रमाणािर नकुसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रदवुषत साींडपाणी नदीत सोडणाऱ्या रासायननक कीं पन्याींिर 
शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) पाताळगींगा, ता.पनिेल ि रोहा येर्थील कायणरत 
उद्योगाींना महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण मींडळामाफण त सशतण सींमतीपत्र प्रदान 
करण्याींत आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४)  प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५)  प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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



39 

झुणिा भािर िें द्र चालिाांना पणियित रोजगार उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

(४७) *  १६६०१   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ततकालीन राज्य शासनाने सन १९९५ साली झुणका भाकर कें द्र योजनेंतगणत 

बेरोजगाराींना रोजगार उपलब्ि करून देण्यासाठी ि गोरगररबाींना १ रुपयात झुणका 
भाकर ममळािी या उद्दशेातून या कें द्राींचे वितरण केले होते, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मागील काही काळात ततकालीन शासनाने हे झुणका भाकर कें द्र 

मसल करून नागररकाींना उदर ननिाणहाच्या सािनापासून िींधचत केले आहे, हे ही खरे आहे 

काय, 

(३) असल्यास, सदर कें द्र चालकाींना पूिणित रोजगार उपलब्ि करून देण्याच्या 
दृष्ीकोनातनू तयाींना ती जागा ि तेच कें द्र पूिणित मूळ मालकाींना देण्याबाबत शासनाने 

काय कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१), (२), (३) ि (४) झुणका भाकर विक्री कें द्र योजनेची 
सुरुिात राज्यात ददनाींक १ मे, १९९५ पासून झाली. ही योजना राबविण्याबाबत 
शासनास आलेल्या अनभुिाचा साकल्याने विचार करुन सदर योजना पूणणपणे बींद 
करण्याचा ननणणय शासनाने ददनाींक २७.६.२००० रोजी घेतला. तयानुसार सदर 
योजना बींद केल्याने झुणका भाकर कें द्राच्या जागा बाींिकामासह सींबींधित मुळ 
प्राधिकाऱ्याींना परत कराव्यात ि तयाचा उपयोग सींबींधित प्राधिकरणाने योग्य तया 
सािणजननक प्रयोजनार्थण प्रचमलत ननयमानुसार करािा याबाबतच्या सूचना सिण 
सींबींधिताींना देण्यात आल्या. 
     शासनाच्या या ननणणयाविरुध्द झुणका भाकर विक्री कें द्र चालकाींनी मा.उच्च 
न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या याधचका ददनाींक २९.३.२००१ रोजी 
मा.न्यायालयाने खारीज केल्या  मा.उच्च न्यायालयाच्या सदर आदेशाच्याविरुध्द 
झुणका भाकर विक्री कें द्राींनी मा.सिोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याधचका 
दाखल केल्या. या सिण याधचका मा.सिोच्च न्यायालयाने ददनाींक २२.८.२००६ रोजी 
खारीज केल्या आहेत. 
 

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



40 

राज्यातील बी.एड महाविद्यालयाांना शासनाच्या ना हरित  
प्रमाणपत्राची अट घालण्यात आल्याबाबत 

(४८) *  १६८९९   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात बी.एड. अ्यासक्रमाची पात्रता प्रिेश पररक्षा ददनाींक २५ जुलै, २०१५ 
रोजी होिून देखील प्रिेशाअभािी महाविद्यालये ररकामी असल्याने, प्राध्यापक, 
सेिकाींना पगाराविना आधर्थणक अडचणीींना तोंड द्यािे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने विद्यार्थयाांची प्रिेशक्षमता ननम्यािर आणली असून 
सिणच बी.एड महाविद्याल याींना शासनाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची अ् 
घालण्यात आली असल्याने पादहल्या सेममस््रची मुदत सींपली तरी, शासनाने ना 
हरकत प्रमाणपत्र ददले नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) बी.एड, डी.एड साठी प्रिेश देतानाच शासनाने नोकरीची शाश्िती नाही, तरीही 
ज्याींना मशकायचे आहे तयाींनी प्रिेश घ्यािा, असे साींगून अ्यासक्रमाींचे िास्ति 
माींडले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तयाबाबतची कारणे काय आहेत तसेच सद्य पररस्र्थती मध्ये 
सुिारणा करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात 
येत आहे ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     सदर अ्यासक्रमाच्या काही जागा ररक्त आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     एनसी्ीईच्या सुिारीत ननकषाींनुसार बी.एङ महाविद्यालयाींची प्रिेश क्षमता 
एका यनुन्ला ५० विद्यार्थी अशी ननजश्चत करण्यात आली आहे. एनसी्ीईच्या 
सुिारीत मान्यतेनसुार सिण महाविद्यालयाींना ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आिश्यक 
आहे. ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कायणिाही शासनस्तरािर सुरु आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
     सन २०१५-१६ कररता प्रार्थममक मशक्षण पदविका अ्यासक्रमाच्या 
(D.T.Ed.) प्रिेश प्रक्रीयेसाठी जादहरात देताना मागील िषीच्या जादहरातीच्या 
अनषुींगाने D.T.Ed. मध्ये प्रिेश घेतलेल्या प्रमशक्षणार्थींना नोकरी ममळेलच याची 
खात्री देता येणार नाही, ही सद्य:जस्र्थती नमूद करण्यास आयुक्त (मशक्षण) याींना 
कळविण्यात आले होते. 
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(४) राज्यात एनसी्ीईच्या िोरणानुसार मशक्षक प्रमशक्षण अ्यासक्रम राबविले 
जातात. राज्यात मशक्षकाींच्या आिश्यकतेपेक्षा प्रमशक्षक्षत मशक्षकाींचे िाढते प्रमाण 
विचारात घेऊन, राज्यातील निीन मशक्षक प्रमशक्षण अ्यासक्रम/िाढीि प्रिेश 
क्षमतेस मींजूरी देण्यात येऊ नये असे एनसी्ीईला कळविण्यात आले आहे. 
 

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

राज्यातील शशधापबत्रिा धारिाांना बायोमेरीि पयेदतीने 
शशधापबत्रिा वितरीत िरण्याबाबत 

 

(४९) *  १९०२९   अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मशिािा्प पत्रत्रका बायोमेरीक पध्दतीने तयार करुन 
मशिापत्रत्रकािारकाींना वितरीत करण्याचा शासनाने िोरणातमक ननणणय गेल्या ५ 
िषाणपूिीच घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, तयानसुार शासनाने विदहत केलेल्या निीन वििरण पत्राद्िारे 
हजारो मशिापत्रत्रकािारकाींनी तयाबाबतची मादहती सींबींधित स्िस्त िान्य 
दकुानदाराींमाफण त शासनाकड े सादर करुन १ िषाणचा कालाििी होऊनही अद्याप 
निीन पध्दतीच्या बायोमेरीक मशिापत्रत्रका देण्यात आल्या नसल्याचे ददनाींक   
१५ फेब्रिुारी, २०१६ रोजी ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) तयाचप्रमाणे मुलुींड (प), मुींबई येर्थील ३५ ई ७३ पररमींडळाअींतगणत देखील 
मशिापत्रत्रका िारकाींनी ६ मदहन्यापूिीच वििरण पत्र े सादर करुनही तयाींना 
बायोमेरीक पध्दतीच्या मशिापत्रत्रका िारींिार मागणी केल्यानींतर देखील देण्यात 
आले नसल्याचे ददनाींक २३ फेब्रिुारी, २०१६ रोजी िा तया सुमारास ननदशणनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, निीन पध्दतीच्या बायोमेरीक मशिापत्रत्रका िा्प करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ि तयाबाबतची 
सद्यजस्र्थती काय आहे ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१), (२), (३) ि (४) राज्यातील मशिापत्रत्रका िारकाींना 
बारकोडडे सींगणकीकह त मशिापत्रत्रका कु्ुींबातील िररषठ मदहलेच्या नािे ि फो्ोसह 
तसेच कु्ुींबातील सिण लाभार्थयाांच्या आिार क्रमाींकाच्या समािेशासह नविन 
मशिापत्रत्रका देण्याचा िोरणातमक ननणणय शासनाने ददनाींक ११ माचण, २०१५ रोजी 
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घेतला आहे. परींतु मशिापत्रत्रकाींचे Digitization करण्याचे काम मा.सिोच्च 
न्यायालयाच्या ननदेशानुसार २०११ पासून करण्यात येत आहे. आता शासनाने 
लाभार्थयाांची बायोमेरीक ओळख प्िून मशिािस्तचेू िा्प करण्याचा ननणणय 
घेतला आहे. लाभार्थयाांकडून तयाींचे आिार क्रमाींक, मोबाईल क्रमाींक ि बँक खाते 
क्रमाींक इतयादी मादहती सींकमलत करुन ती PDS Data Base मध्ये समाविष् 
करण्याचे काम क्षते्रत्रय स्तरािर सुरु असून ते अींनतम ्प्प्यात आहे. हे काम पूणण 
करुन आिार क्रमाींकाची UIDAI कडून तपासणी (Validation) केल्यानींतरच 
नविन मशिापत्रत्रका वितरीत करण्यात येणार आहेत. 
 

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

राज्यातील शाळाबाहय मुलाांसाठी महाराष्ट्रात “ओपन स्िण ल” सुरू िरण्याबाबत 

(५०) *  १७०२३   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शाळाबाहय मुलाींचे सिेक्षण सुरु करण्यात आलेले असून 
तयाींच्यासाठी नेशनल इजन्स्््यू्  ऑफ स्कूलीींग (एनआयओएस) च्या ितीिर 
लिकरच महाराषरात “ओपन स्कूल” सुरू करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त सिेक्षणात ककती शाळाबाहय मुले असल्याचे आढळून आले 
आहे ि तयाींच्यासाठी कोणकोणतया दठकाणी ओपन स्कूल सुरु करण्यात येणार 
आहेत, 
(३) यासाठी ककती ननिीचा आिश्यकता आहे, सदर ननिी कशाप्रकारे उपलब्ि 
करण्यात येणार आहे ि ओपन स्कूल सुरु करण्याबाबत सद्य:जस्र्थती काय आहे ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१) हे खरे आहे. तर्थावप, प्रस्तावित महाराषर मुक्त 
विद्यालय सींस्र्था फक्त शाळाबा्य विद्यार्थयाांसाठी नाही. 
(२) ि (३) शाळाबा्य मुलाींच्या सिेक्षणात ७४,००० मुले शाळाबा्य आढळली 
असून महाराषर मुक्त विद्यालय सींस्र्था सुरु करण्याबाबतची कायणिाही सुरु आहे. 
 

----------------- 
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नाशशि शहर पररसरात विके्रत्याांिडणन अन्न पदाथाांची  
उघड्यािर विक्री िेली जात असल्याबाबत 

(५१) *  १७०५३   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद, श्री.हररशसांग राठोड :   सन्माननीय अन्न 
आणण षषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक शहर पररसरात विके्रतयाींकडून सिण ननयमाींचे उल्लघींन करुन अन्न 
पदार्थाांची उघड्यािर विक्री केली जात असून याकड े अन्न ि औषि प्रशासन 
दलुणक्ष करीत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा तया दरम्यान ननदशणनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उघड्यािरील अन्न पदार्थाांचे सेिन आरोग्यास बािक असतानाही 
अन्न ि औषि प्रशासन कोणतीच कायणिाही करीत नसल्याचे ननदशणनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायणिाही केली 
िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 
 
 
 
 
 

----------------- 
पोतरा (जज.हहांगोली) गािाला पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 

 (५२) *  १७१९५   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पोतरा (जज.दहींगोली) या गािातील सिण हातपींप, विहीरी, जलस्िराज्य विहीर 
तसेच अधिग्रहण केलेले दोन बोअरिेल यामध्ये भीषण पाणी कमी झाल्याने 
गािात पाणी ी्ंचाई ननमाणण झाली असून नळाींना ददिसाआड फक्त १० ममनी्े 
पाणी येत असल्याने सींतप्त झालेल्या ग्रामस्र्थाींनी ग्रामपींचायतीिर घागर मोचाण 
काढल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा तया दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर गािाला पाणीपुरिठा करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर गािाला पाणी पुरिठा करण्याबाबत माहे डडसेंबर, २०१५ पासून दोन 
बोअर िेल अधिग्रदहत करण्यात आले आहेत. तर्थापी बोअर िेल अधिग्रहण 
करूनही पाणी कमी पडत असल्यामुळे माचण २०१६ पासून खाजगी ्ँकरद्िारे 
पाणी पुरिठा सुरू केला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
पुणे शहरातील सामाजजि सांस्थाांना धान्य पुरिठा होत नसल्याबाबत 

(५३) *  १७७९९   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसले :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील २३ सामाजजक सींस्र्थाींना ऑक््ोबर, २०१५ पासून कें द्र 
शासनाच्या कल्याणकारी योजनेंतगणत िान्य पुरिठा होत नसल्याची िस्तजुस्र्थती 
खरी असून, आिश्यक असलेली मागणी शासनाकड ेपाठविली असल्याचे ननलीमा 
िायगुड,े शहर अन्निान्य पुरिठा अधिकारी याींनी ितणमानपत्राला ददनाींक      
२१ जानेिारी, २०१६ रोजी ददलेल्या मुलाखतीत जादहर केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य शासनाकडून कल्याणकारी योजनेतींगणत ककती िान्याची 
मागणी आहे याचा प्रस्ताि गेल्या अनेक मदहन्याींपासून जजल््याींकडून मागविलाच 
नसल्याने ि तो कें द़ शासनाकड े राज्य शासनाने पाठविला नसल्याने, कें द्र 
शासनाकडून कल्याणकारी योजनेतींगणत ममळणारे िान्य ऑक््ोबर, २०१५ पासून 
पुणे शहराला ि जजल््याला ममळाले नसल्याने, शहर ि जजल््यातील विविि २३ 
सामाजजक सींस्र्थाींना कें द्र शासनाच्या कल्याणकारी योजनेंतगणत अन्न िान्य 
पुरिठा होऊ शकला नाही, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कें द्र शासनाच्या योजनेंतगणत ममळणाऱ्या िान्याकरीता राज्य 
शासनाने जजल््याींकडून प्रस्ताि मागिनू ते कें द्र शासनाकड े पाठविण्याबाबतची 
कायणिाही न करण्याची सिणसािारण कारणे काय आहेत, सदर कायणिाही करण्यास 
अक्षम्य ददरींगाई केलेल्या सींबींधित अधिकाऱ्याींविरुध्द काय कारिाई करण्यात 
आली िा येत आहे,  
(४) पुणे शहर ि जजल््यातील ज्या २३ सामाजजक सींस्र्थाींना कें द्र शासनाच् या 
कल्याणकारी योजनेतींगणत माहे ऑक््ोबर, २०१५ पासून अन्निान्याचा पुरिठा 
करण्यात आला नाही, अशा सींस्र्थाींना अन्निान्याचा पुरिठा सुरु करण्यात येणार 
आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) माहे सप् े्ंबर, २०१५ पयांतच्या कालाििीच्या अन्निान्याच्या 
ननयतनाचे उपयोधगता प्रमाणपत्र कें द्र शासनास ददनाींक ४ फेब्रुिारी, २०१६ च्या 
पत्रान्िये पाठविण्यात आले असून, माहे ऑक््ोबर, २०१५ पासूनच्या 
कालाििीकररता अन्निान्याच्या ननयतनाची मागणी करण्यात आली आहे. कें द्र 
शासनाकडून अद्याप अन्निान्याचे ननयतन प्राप्त झालेले नाही. कें द्र शासनाकडून 
अन्निान्याचे ननयतन प्राप्त झाल्यानींतर जजल्हाननहाय अन्निान्याचे ननयतन 
देण्यात येणार आहे. मशल्लक िान्यामिून मागणीनुसार सींस्र्थाींना अन्निान्याचे 
िा्प करण्यात आले असून, सद्यजस्र्थतीत सींस्र्थाींची मागणी प्रलींत्रबत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मानोरा (जज.अमरािती) येथील अनेि शाळा क्रीडा  

मैदानापासणन िांधचत असल्याबाबत 
(५४) *  १८३६४   प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.हररशसांग राठोड :   सन्माननीय क्रीडा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मानोरा (जज.अमरािती) येर्थील अनेक शाळा क्रीडा मैदानापासून िींधचत 
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ अखेर ननदशणनास आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्याितीने शाळा तेरे्थ क्रीडा मैदान तयार करण्यात यािे 
याकररता पायका अींतगणत क्रीडा मदैान तयार करण्याकररता अनेक गािात लाखो 
रुपयाींचा ननिी मींजूर केला असून सदर ननिी ग्रामपींचायतला ममळाल्यािर सरपींच, 
सधचिाींनी तयाचा विननयोग गािच्या शाळेच्या प्राींगणात पायका अींतगणत मदैान 
तयार न करुन तयात गैरव्यिहार केल्याचे तालुक्यातील आसोला (खदुण) येरे्थ 
ननदशणनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, असेच प्रकार अनेक गािामध्ये घडले असल्याने याबाबत िररषठ 
स्तरािरुन चौकशी करण्यात यािी तसेच शाळा तेरे्थ क्रीडा मैदान तयार करण्यात 
यािे, अशी मागणी पालक िगाणमिून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषी आढळून येणाऱ्या 
सींबींधिताींिर ि शाळा तेरे्थ क्रीडा मैदान तयार करण्याबाबत कोणती कायणिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
  मानोरा (जज.िामशम) येर्थील जजल्हा पररषदेच्या काही शाळाींना ि खाजगी 
व्यिस्र्थापनाच्या काही शाळाींना खेळाचे मैदान नाही. 
(२) मानोरा तालुक्यातील ८ ग्रामपींचायतीींपकैी एका ग्रामपींचायतीस मींजूर केलेल्या 
रू.१.०० लक्ष इतक्या ननिीचा विननयोग मैदान तयार करण्यासाठी झालेला नाही, 
हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ि (५) याबाबत करण्यात आलेल्या चौकशीच्या अहिालानुसार आसोला (खदुण) 
येर्थील ततकामलन ग्रामसेिकास ननलींत्रबत केले असून तयाींच्या दोन िेतनिाढी बींद 
करण्याची मशक्षा ददली आहे. सदर ग्रामसेिकाकाडून ि ततकामलन सरपींचाींकडून 
रक्कम िसुलीचे आदेश ददले आहेत. शाळाींना खेळाचे मैदान याबाबत शासन 
ननणणय, ददनाींक २९/०६/२०१३ अन्िये ननकष विदहत केले आहेत. 

----------------- 
रत्नाधगरी जजल््यातील धचपळणण शहर ि तालुक्यातील गािाांसाठी  

िोयना अिजलाचा िापर िरण्याबाबत 
(५५) *  १८८२६   श्रीमती हुस्नबानण खशलफे, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रतनाधगरी जजल््यातील धचपळूण शहर ि तालुक्यातील ३५ गािाींसाठी कोयना 
अिजलाचा िापर करता यािा यासाठी पाणी विभागाला सिेक्षणाचे आदेश देण्यात 
आले आहेत, तयाकररता १३ लाख रुपये मींजूर करण्यात आले असल्यामुळे 
शहरासह ३५ गािाींचा पींपाद्िारे पाणी योजनेऐिजी ग्रव्ही्ेशनल फोसणद्िारे 
पाणीपुरिठा करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये िा तया 
दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनाने ननणणय घेऊन सदर योजना कायाणजन्ित करण्याबाबत 
कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत:  खरे आहे. 
   धचपळूण शहरास कोळकेिाडी िरणातनू गुरुतिाकषणणाने पाणी पुरिठा करणे 
या योजनेच्या सिेक्षणाकरीता नगर पररषद धचपळूण याींनी नगरपामलका फीं डातून 
रुपये १० लक्ष खचण केलेला आहे. 
   तसेच धचपळूण ि खेड तालुक्यातील ३५ गािाींना कोळकेिाडी िरणातून 
गुरुतिाकषणणाने पाणी पुरिठा करणे या योजनेच्या सिेक्षणाकरीता जजल्हा िावषणक 
योजनेतनू रुपये १३ लक्ष मींजरू करण्यात आले आहेत.  
(२) धचपळूण नगरपररषदेने शहरास कोळकेिाडी िरणातनू गुरुतिाकषणणाने पाणी 
पुरिठा करणे या योजनेकरीता प्रकल्प व्यिस्र्थापन सल्लागार म्हणनू महाराषर 
जीिन प्राधिकरण याींची ननयकु्ती केलेली आहे.  मात्र सन २०१६-१७ ची दरसूची 
लागू झाली असल्याने तयानसुार सुिारीत प्रस्ताि शासनास सादर करण्यात येणार 
आहे. तसेच धचपळूण ि खेड तालुक्यातील ३५ गािाींसाठी सदर प्रस्तावित 
योजनेच्या सिेक्षणाच्या कामाकरीता  “ई” ननविदेद्िारे मक्तेदाराची ननयुक्ती 
करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
बबलोली (जज.नाांदेड) तालुक्यातील अन्नधान्य पुरिठयाचे 

 रेशन थेट िाळया बाजारात विक्री िेल्याबाबत 
(५६) *  १९१३८   श्री.अमरनाथ राजणरिर :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा 
ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) त्रबलोली (जज.नाींदेड) तालुक्यातील गोर गरीब जनतेसाठी आलेला रेशनचा 
माल अधिका-याींच्या सींगनमताने रे्थ् काळया बाजारात विकी केल्याचे माहे 
जानेिारी, २०१६ च्या चौर्थया सप्ताहात ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने गैरव्यिहार करणाऱ्या अधिका-याींिर ि सींबधिताींिर कारिाई करण्याबाबत 
तसेच जनतेला स्िस्त िान्य देण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
नाशशि येथे आयुष विद्यापीठ स्थापन िरण्याबाबत 

(५७) *  १८९४९   श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक येरे्थ आयुष विद्यापीठ स्र्थापन करण्यासाठी शासनामाफण त कें द्राला 
प्रस्ताि पाठविणेबाबत माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा तया दरम्यान 
लोकप्रनतननिीींनी शासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, लोकप्रनतननिीींच्या मागणीच्या अनषुींगाने नामशक येरे्थ आयुष 
विद्यापीठ स्र्थापन करण्यासाठी शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) या सींदभाणत तज्ञ सममतीची स्र्थापना सींचालक आयषु याींनी केली 
असून, तज्ञ सममतीच्या अहिाल तपासून ननणणय घेण्यात येईल. 
 

----------------- 
शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय नागपणर ि रुग्णालयामधील  

रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय 

(५८) *  १९२४८   श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.रामराि िडिुते :   सन्माननीय 
िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय नागपूर ि रुग्णालयामिील रुग्णाींची 
सींख्या िाढली असून पुरेशा खाीं्ाअभािी अनेक िॉडाणतील रुग्णाींना जममनीिर 
झोपनू उपचार घ्यािे लागत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तयात काय आढळून आले आहे ि तयानसुार याप्रकरणी पढेु काय 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) रुग्णाींना जममनीिर झोपनू उपचार घ्यािे लागत आहेत हे 
खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र जीिन प्राधधिरणाची थिबािी स्थातनि  

स्िराज्य सांस्थाांिड ेअसल्याबाबत 

(५९) *  १९१६७   श्रीमती जस्मता िाघ :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जनतेची तहान भागविण्यासाठी १९७७ मध्ये स्र्थाननक स्िराज्य 
सींस्र्था स्र्थापन करण्यात आली असून सदर सींस्र्थाींकड े महाराषर जीिन 
प्राधिकरणाची सुमारे चार हजार को्ी रुपये र्थकबाकी आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर सींस्रे्थमाफण त दठकदठकाणी पाणीपुरिठा योजना करण्यात 
आल्या, परींतु योजना पूणण होताच स्र्थाननक स्िराज्य सींस्र्थाींनी हात िर केल्यामुळे 
मुद्दल, व्याज, विलींब आकार अशा पद्धतीने सदर बाकी िाढतच गेली ि महाराषर 
जीिन प्राधिकरणाची आधर्थणक बाज ूढासळली असून सदर सींस्र्था बींद पडण्याच्या 
मागाणिर आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नुसार 
स्र्थाननक स्िराज सींस्र्थाींकड े महाराषर जीिन प्राधिकरणाची असलेली र्थकबाकी 
ममळण्यासाठी  शासनाने          कोणती  कायणिाही     केली     िा     करण्यात      येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) राज्यातील स्र्थाननक स्िराज्य सींस्र्थाींकड ेमहाराषर 
जीिन प्राधिकरणाची ददनाींक ३१.१२.२०१५ अखेरपयांत रु. ३४९५.९०  को्ी एिढी 
र्थकबाकी आहे.  
(२) राज्यातील स्र्थाननक स्िराज्य सींस्र्थाींच्या पाणी पुरिठा योजना पूणण 
करण्यासाठी विततीय आकह तीबींिाप्रमाणे कजाणची उभारणी करण्यात आली ि 
योजना कायाणजन्ित करण्याींत आल्या.  योजना पूणण झाल्यानींतर तया सींबींिीत 
स्र्थाननक स्िराज्य सींस्र्थाींनी हस्ताींतरीत करुन घेणे आिश्यक होते. परींतु बहुताींशी 
स्र्थाननक स्िराज्य सींस्र्थाींनी महाराषर जीिन प्राधिकरणाकडून योजना हस्ताींतरीत 
करुन घेतलेल्या नाहीत. तसेच योजनेसाठी उभारण्यात आलेल्या कजाणची परतफेड 
स्र्थाननक स्िराज्य सींस्र्थाींनी विदहत मुदतीत केली नाही. तयामुळे स्र्थाननक 
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स्िराज्य सींस्र्थाींकडील पाणीपट्टी, देखभाल दरुुस्ती, १०% लोकिगणणी, पूणण ठेि 
योजना, इतर येणे ि कजाणिरील येणे रक्कम, व्याज ि विलींब आकारासह िाढत 
गेली. 
    पररणामी, महाराषर जीिन प्राधिकरणाच्या सेिेतील अधिकारी/कमणचारी याींना 
ननयममत िेतन ि भतते तसेच सेिाननिहतत अधिकारी/कमणचारी याींना सेिाननिहतती 
नींतरचे लाभ देणे जजकीरीचे झाले आहे. 
(३) स्र्थाननक स्िराज्य सींस्र्थाींकड ेअसलेली मोठ्या प्रमाणातील र्थकबाकी िसुलीस 
गती ममळािी ि स्र्था  ननक सींस्र्थाींना र्थकबाकी भरणे सोयीचे व्हािे म्हणनू र्थकीत 
असलेल्या पाणी पट्टीिरील विलींब आकार तसेच कजाणिरील दींडणीय व्याज यात 
सिलतीची ननभणय योजना सुरु केली. ननभणय योजनेच्या सन २००४-०५ ते सन 
२०१५-१६ या १२ विततीय िषाणत अींशत: र्थकबाकीची रक्कम िसूल करण्यात 
आलेली आहे. 
    तसेच स्र्थाननक स्िराज्य सींस्रे्थकड े असलेल्या महाराषर जीिन 
प्राधिकरणाच्या र्थकबाकीपैकी महाराषर जीिन प्राधिकरणातील कमणचा-याींना ६ व्या 
िेतन आयोगाची र्थकबाकी अदा करणेसाठी नगरविकास विभागाच्या दहश्श्याची 
रक्कम रुपये १५८.१० को्ी नगरविकास विभागाकडून  ि ग्रामविकास 
विभागाच्या दहश्श्याची रक्कम रुपये ९१.९० को्ी ग्रामविकास विभागाकडून 
महाराषर जीिन प्राधिकरणास देण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
अनदुातनत प्राथशमि ि मायेयशमि शाळाांमधील शशक्षि-शशक्षिेतराांची 

  हजारो पदे ररक्त असल्याबाबत 

(६०) *  १५९७४   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपणिय हहरे :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनमान्य अनदुाननत प्रार्थममक ि माध्यममक शाळाींमिील मशक्षक-
मशक्षकेतराींच्या ननयुक्तीिर शासनाने ददनाींक २ मे, २०१२ च्या शासन 
ननणणयानुसार बींदी घातली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या ददनाींक २० जून, २०१४ च्या शासन ननणणयानुसार 
शासनमान्य अनदुाननत शाळाींमिील मशक्षकाींच्या भरतीिर घातलेली बींदी 
उठविण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) ददनाींक २ मे, २०१२ पासून गणणत, विज्ञान ि इींग्रजी या विषयासाठी 
शासनाने मान्यता ददलेल्या सुमारे १६०० पदाींव्यनतररक्त ननयुक्तया न झाल्याने 
मशक्षकाींची हजारो पदे ररक्त असून विद्यार्थयाांचे मशक्षकाींअभािी नुकसान होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच अनेक शाळाींमध्ये मलवपक ि मशपाई सींिगाणत सिण पदे ररक्त असल्याने 
ककमान एक-एक पद भरण्यास अनुमती द्यािी, असे ननिेदन कोकण विभाग 
मतदार सींघाचे लोकप्रनतननिी ि महाराषर राज्य मशक्षक पररषदेचे कायाणध्यक्ष 
याींनी ददनाींक ०९ डडसेंबर, २०१५ रोजी ददले आहे काय, 
(५) असल्यास, शासनाने भरतीिरील बींदी दरू करण्याचे आदेश ननगणममत करुनही 
मशक्षण सींचालक, माध्यममक ि उच् च माध्यममक मशक्षण सींचालनालय, महाराष् 
राज्य, पुणे याींनी माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये मशक्षकाींची भरती न करण्याचे 
प्रनतबींिातमक आदेश ननगणममत केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, ररक्त पदे भरण्यास अनमुती नाकारण्याचे ि पुन्हा भरतीिर बींदी 
घालण्याची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
(४) होय. 
(५) ि (६) भरतीपिूण कें द्रीय ननिड पररक्षामाफण त मशक्षक भरती कराियाची 
असल्याने शासन पत्र दद.६.११.२०१५ अन्िये पदभरती न करण्याबाबत 
कळविण्यात आले होते.  तर्थावप दद.६.२.२०१६ अन्िये पदभरती िरील ननबांि 
उठविण्यात आले आहेत.  

----------------- 
नागपणर जजल््यातील शालेय पोषण आहार मयेयान्ह भोजनातणन 

 तणर डाळ गायब िरण्यात आल्याबाबत 

(६१) *  १७९५३   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाथ मोते :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जजल्हा पररषदेमध्ये जजल्हा पररषदेच्या मशक्षण सममतीच्या बैठकीत 
शालेय पोषण आहाराबाबत माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये ि तया दरम्यान चचाण 
करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, तूरडाळ महागल्याने विद्यार्थयाांच्या मध्यान्ह भोजनामिून तुरडाळ 
गायब करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तयाऐिजी उकडलेले ब्ा्े आणण हरभरा मीठ ्ाकून शालेय 
विद्यार्थयाांना देत असल्याने विद्यार्थयाांच्या आरोग्यािर विपरीत पररणाम होऊन 
८० ्क्के विद्यार्थयाांनी शालेय पोषण आहार घेणे बींद केले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून शालेय पोषण आहारासाठी 
लागणारी तुरडाळ उपलब्ि करून देण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१) ि (२) प्रतयेक जजल््यामध्ये तया तया जजल््याच्या 
आिश्यकतेप्रमाणे योग्य तया पाककह तीींची ननिड आठिड्यातील प्रतयेक ददिसासाठी 
करण्याचे अधिकार मुख्य कायणकारी अधिकारी याींच्या अध्यक्षतेखालील सममतीस 
आहेत. यानुसार जजल्हा पररषद स्तरािरून पाककह ती ठरविण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) पढुील शैक्षणणक सत्रासाठी पाककह ती ठरविण्याची कायणिाही जजल्हापररषद 
स्तरािरून करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील खाजगी शशक्षणसांस्थेत शशक्षण घेणा-या आधथयिदृष्ट्टया दबुयल  

घटिाांच्या विद्यायाांची ई.बी.सी िाटप िरण्याबाबत 

(६२) *  १४८९३   श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.विक्रम िाळे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११८१४ ला 
हदनाांि ७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:    सन्माननीय 
उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  राज्यातील खाजगी मशक्षण सींस्रे्थत मशक्षण घेणा-या आधर्थणक दृष्या दबुणल 
घ्काींच्या विद्यार्थयाणची सन २०१४-१५ ि सन २०१५-१६ या िषाणची रु. ४५० को्ी 
ई.बी.सी. िा्प करण्याची कायणिाही पुणण केली नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मशषयिहतती िा्प न झाल्याने ि मराठिाडयात दषुकाळी 
पररजस्र्थती असल्यामुळे विद्यार्थी मानमसक तणािाखाली आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू विद्यार्थयाांना मशषयिहतती तिररत ममळण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१) हे खरे नाही. राज्यातील विना-अनदुाननत ि कायम 
विना-अनदुाननत सींस्र्थामध्ये व्यािसानयक अ्यासक्रमाींकररता प्रिेश घेतलेल्या 
आधर्थणक दृष्या मागास प्रिगाणतील विद्यार्थयाांसाठी देय असलेल्या सन २०१४-१५ 
साठीच्या मशक्षण शुल्काच्या प्रतीपतूीसाठी रक्कम रु.३७६.२७ को्ी पैकी 
रु.१८७.२७ को्ी इतक्या रक्कमेचे यापिूीच िा्प करण्यात आले आहे. उिणररत 
रु.१८८.९९ को्ी रक्कमेपैकी रु.१५४.६९ को्ी इतकी रक्कम शासनाकडून वितरीत 
करण्यात आली असून उिणररत रक्कम वितरीत करण्याची कायणिाही सुरु आहे. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. सन २०१४-१५ च्या र्थकबाकी पो्ी सहसींचालक, 
तींत्रमशक्षण विभागीय कायाणलय, औरींगाबाद याींना रुपये तीस को्ी इतके अनदुान 
मराठिाड्यातील विद्यार्थयाांच्या मशक्षण शुल्क प्रनतपतूीकरीता देण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
जािली (जज.सातारा) तालुक्यातील आखाड ेगािातील आहदिासी, गोसािी ि 

िातिरी समाजातील मुले शशक्षणापासणन िांधचत असल्याबाबत 

(६३) *  १६४१२   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सांहदप 
बाजोररया :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) जािळी (जज.सातारा) तालुक्यातील आखाड ेगािातील इींदिली रोडच्या माळािर 
एका िडाच्या झाडाखाली आददिासी, गोसािी ि कातकरी समाजातील अनेक मुले 
मशक्षणापासून िींधचत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ च्या नतसऱ्या सप्ताहात 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तेर्थील मागास समाजातील मुलाींना मशक्षणाच्या मुख्य 
प्रिाहात आणण्यासाठी शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१)  नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
चांद्रपणर, साांगली ि नाशशि जजल््याांतील सीमालगतच्या  

गािाांमयेये मराठी शाळा सुरु िरण्याबाबत 

(६४) *  १९०४६   श्रीमती शोभाताई फडणिीस, श्री.जयिांतराि जाधि :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर, साींगली ि नामशक जजल््याींतील सीमालगतची गािे आींध्र प्रदेश, 
कनाण् क ि गुजरात राज्याींच्या जिळ असून या गािाींमध्ये मराठी शाळाींमध्ये 
मशकण्याची मराठी बाींििाींची इच्छा असूनही मराठी माध्यमातून मशक्षण घेण्याची 
पुरेशी सोय नसल्याने या भागातील विद्यार्थयाांना इतर माध्यमातनू मशक्षण घ्यािे 
लागते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने पाच िषाणपिूी सीमािती भागात ३६ गािाींमध्ये मराठी 
शाळा सुरु करण्याचा ननणणय सन २०११ मध्ये घेतला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासन ननणणयाची अींमलबजािणी करुन या सीमा 
भागात मराठी शाळा सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) महाराषर स्ियींअर्थणसहाजय्यत शाळा (स्र्थापना ि विननयम) अधिननयम, 
२०१२ अन्िये शासनाने स्ियींअर्थणसहाजय्यत ततिािर निीन शाळा मींजूर करण्याचा 
ननणणय घेतला आहे. तयाअनुषींगाने निीन शाळा मींजरू करण्यात आल्याने  
सीमािती भागातील एकही मराठी भावषक विद्यार्थी मशक्षणापासून िींधचत राहणार 
नाही, याची काळजी शासन घेत आहे ि तयाअनुषींगाने कारिाई सुरु आहे. 
 

----------------- 
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राज्यातील िररष्ट्ठ महाविद्यालयात सेिेत आलेल्या बबगर नेट-सेट 
अधधव्या्यात्याांच्या सेिा ्ाहय धरण्याबाबत 

(६५) *  १६०१७   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी, श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सततश चव्हाण :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १२४७२ ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत: 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िररषठ महाविद्यालयात सन १९९१ ते माचण २००० या कालाििीत 
सेिेत आलेल्या त्रबगर ने्-से् अधिव्याख्यातयाींच्या सेिाग्राहय िरुन तयाींना इतर 
सिण अनषुींधगक लाभ देणेबाबत मा.सिोच्च न्यायालय ि मा.उच्च न्यायालयाने 
ददलेल्या ननणणयानुसार सोलापूर, अमरािती इतयादी काही उच्च मशक्षण 
सहसींचालकाींनी सींबींधित याधचकाकतयाांना सेिाविषयी बाबीींचे सिण लाभ देण्याबाबत 
कायणिाही केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औरींगाबाद, जळगाींि, नाींदेड इतयादी मशक्षण सहसींचालकाींनी 
ननकाल लागलेल्या याधचकाकतयाण अधिव्याख्यातयाींना िेतन ननजश्चतीचे लाभ ि 
सेिाग्राहय िरण्याबाबतची कायणिाही पूणण केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.सिोच्च न्यायालयाने उपरोक्त प्रकरणी ददलेल्या ननणणयाच्या 
अनषुींगाने शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) राज्य शासनाने दाखल केलेली विशेष अनमुती याधचका क्र.३४११८/२०१३ 
मिील मसव्हील ॲप्लीकेशन क्र.१०७५९/२०१३ मध्ये मा.सिोच्च 
न्यायालयाने दद.२५.०३.२०१५ रोजी ददलेल्या आदेशानुसार मा.उच्च न्यायालय, 
मुींबई याींनी स्र्थापन केलेल्या विशेष न्यायपीठाने राज्यभरातील याबाबतच्या 
समान विषयाच्या याधचकाींची एकत्रत्रत सुनािणी घेऊन दद.२३.१२.२०१५ रोजी 
आदेश ददलेले आहेत. सदर आदेशाविरुध्द याधचकाकतयाांनी मा.सिोच्च 
न्यायालयात विशेष अनुमती याधचका दाखल केलेली असून प्रकरण न्यायप्रविष् 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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िसांतराि नाईि शासिीय िदै्यिीय महाविद्यालय, यितमाळ येथे  
शस्त्रकक्रयेसाठी लागणाऱ्या िस्तुांचा तटुिडा असल्याबाबत 

(६६) *  १८९८३   श्री.्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११४४४ ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभायत:    सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िसींतराि नाईक शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय यितमाळ येर्थील अनेक 
आिश्यक ममशनरी बींद असून शस्त्रकक्रयेसाठी लागणाऱ्या िस्तुींचा तु्िडा 
असल्याने रुग्णाींच्या शस्त्रकक्रया प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ च्या 
नतसऱ्या सप्ताहात ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नुसार शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालयात आिश्यक 
ममशनरी सामुग्री पुरिनू रुग्णाींना पुरेश्या प्रमाणात शस्त्रकक्रया ि इतर आरोग्य 
सेिा पुरविण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

 

----------------- 
अपांग समािेशशत शशक्षण योजना (IEDSS) अांतगयत िाययरत  
सिय विशषे शशक्षि ि पररचर याांचे समायोजन िरण्याबाबत 

(६७) *  १६२८४   डॉ.अपणिय हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२४१३ ला हदनाांि 
२१ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:    सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अपींग समािेमशत मशक्षण योजना (IEDSS) अींतगणत कायणरत सिण विशषे 
मशक्षक ि पररचर याींचे राज्य शासनाच्या शासकीय सेिेत ककीं िा शासनाच्या 
अधिनस्त शाळेच्या सेिेत समायोजन होणेबाबत लोकप्रनतननिी (नामशक) याींनी 
मा.शालेय मशक्षण मींत्री महोदयाींकडे ददनाींक २७ ऑगस््, २०१५ रोजीच्या पत्रान्िये 
विनींती केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मशक्षण सींचालक (प्रार्थममक), पुणे याींचेकडून ररतसर यनुन् 
मान्यता आणण सींबींधित विभागीय मशक्षण उपसींचालक याींचेकडून ियैक्तीक 
मान्यता प्राप्त विशेष मशक्षक ि पररचर याींना िेतन प्राप्त होत असताना 
शासनाने ददनाींक ७ जुलै, २०१५ रोजीच्या आदेशान्िये या कमणचाऱ्याींची ियैक्तीक 
मान्यता ि यनुन् मान्यता रद्द केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २००९ पिुी प्रार्थममक स्तरािर अपींग एकाजतमक मशक्षण 
योजना म्हणनू राबविली जात असलेली योजना बींद होताच या योजनेिर ननयुक्त 
विशेष मशक्षक ि पररचराींना शासनाने शासकीय सेिेत सामािून घेतले होते, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याच ितीिर प्रश्न भाग १ मिील विशेष मशक्षक ि पररचर 
याींनाही शासकीय सेिेत सामािून घेण्यात यािे अशी मागणी होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, प्रश्नोक्त मागणीींचे अनषुींगाने शासनाने कोणती कायणिाही 
करण्यात आली िा येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१), (२), (३) ि (४) होय, 
(५) ि (६) उच्चस्तर सधचि सममतीकड े प्रस्ताि पाठिनू कीं त्रा्ी पदे ननमाणण 
करण्याचा प्रस्ताि विचारािीन आहे. 

----------------- 
िेज (जज.बीड) तालुक्यातील रोजा मोहल्ला येथील शशधापबत्रिाधारिाांना  

स्िस्त धान्य शमळत नसल्याबाबत 

(६८) *  १८७२०   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) केज (जज.बीड) तालुक्यातील रोजा मोहल्ला केज येरे्थ स्र्थाननक असलेल्या 
मशिापत्रत्रकािारकाींना स्िस्त िान्य दकुानदाराींकडून िान्य ददले जात 
नसल्याबाबत माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये िा तया दरम्यान मशिापत्रत्रकािारकाींनी 
तहमसलदार केज याींच्याकड ेलेखी तक्रार केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मशिापत्रत्रकािर िान्य न ददल्याने तयाींच्या कु्ुींबािर उपासमारीची 
िेळ आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 



58 

(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने स्िस्त िान्य दकुानामाफण त 
मशिापत्रत्रकािारकाींना िान्य देण्याबाबत तसेच मशिापत्रत्रकािारकाींना िान्य न 
देणाऱ्या दकुानदाराींविरुद्ध कारिाई करण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) होय. 
(२), (३) ि (४) हे खरे नाही. सध्या राज्यामध्ये सुरु असलेल्या मशिापत्रत्रकाींच्या 
आिार मसडीींगचे काम पूणण झाल्यािर राषरीय अन्नसुरक्षा अधिननयम, २०१३ 
अींतगणत समाविष् न झालेल्या एपीएल (केशरी) लाभार्थयाांना अन्निान्याचा लाभ 
देण्याबाबतचा ननणणय घेण्याबाबत, ददनाींक १५ जानेिारी, २०१६ च्या शासन 
ननणणयान्िये ननणणय घेण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय, यितमाळ येथे  

पाण्याची गैरसोय दणर िरण्याबाबत 

(६९) *  १६९०९   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ जजल््यातील शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालयामध्ये वपण्याच्या 
पाण्याची अतयींत गैरसोय असून आिश्यक असलेल्या पाण्याची पुरेशी व्यिस्र्था 
नाही, याकड ेसींबींधित प्रशासनाचे दलुणक्ष होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, यितमाळ शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालयामध्ये पाण्याची 
गैरसोय दरू करण्यासाठी सींबींधित विभागाने कोणती उपाययोजना केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय, यितमाळ येरे्थ पुरेसे पाणी 
उपलब्ि असल्याने चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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पात्र शशक्षिाांना िें द्रप्रमुख पदी शमळालेल्या पदोन्नतीनुसार 
िेतनिाढीचा लाभ शमळण्याबाबत 

(७०) *  १६९८२   अॅड.तनरांजन डािखरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११९१३ ला 

हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:    सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाने सन १९९५ मध्ये, कें द्र प्रमुख या निीन पदाची ननममणती 
करुन, तयानुसार पदिीिर प्रार्थममक मशक्षकाींमिून बीए, बीएड अहणताकारी 
पदिीिर मशक्षकाींना अधिकची िेतनिाढ मींजूर करण्याचा शासन ननणणय देखील 
(१९९५ मध्ये) तयाचिेळी ननगणममत केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, चौर्थया िेतन आयोगानुसार प्रमशक्षक्षत पदिीिर मशक्षक आणण कें द्र 
प्रमुख याींची िेतनशे्रणी समान असल्यामुळे प्रमशक्षक्षत पदिीिर मशक्षकाींस 
कें द्रप्रमुख पदी पदोन्नती देण्यात आल्यानींतर िेतन ननजश्चतीसाठी म.ना.से. 
ननयम १९८१ मिील ननयम ११-१ (अ) चा लाभ देय ठरत नाही, असे शासनाने 
सींदभीय प्रश्नाच्या उततरामध्ये नमूद केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, म.ना.से. ननयम १९८१ मिील ननयम ११-१ (अ) हा ननयमच 
मुळात पदोन्नतीमिील कतणव्य ि जबाबदारीची िाढ झाल्यामुळे िेतनिाढ देय 
ठरत असल्यासींदभाणत तसेच पात्र मशक्षकाींच्या मुळ पदोन्नतीमिील कतणव्य ि 
जबाबदारीमध्ये िाढ झाल्यामुळे सहाजजकच िेतनिाढ देय ठरत असताना, तयाींचे 
प्रकरणी शासनाने नकारातमक भुममका घेण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच सदर सेिाविषयक ननयमाींचे आिारे ि शासनाच्या ग्रामविकास 
विभागाचे ददनाींक ३१ माचण, २०१० रोजीच्या आदेशानुसार पात्र कें द्र प्रमुखाींना 
यापिूीच बुलढाणा जजल््यातील सींबींधित पात्र कें द्र प्रमुखाींना देण्यात आला 
असताना, प्रस्ततु ननयमाींचा चुकीचा अर्थण काढून प्रकरणािीन िेतनिाढ देय ठरत 
नाही, असे म्हणणे ककतपत सींयुक्तीक ठरते, 
(५) तसेच याप्रकरणी फेरविचार करुन पात्र कें द्र प्रमुखाींना िेतनिाढीचा लाभ 
देण्याबाबत शासनस्तरािर कोणती भुममका अनुसरण्यात आली िा येत आहे ि 
तयाबाबतची सद्यजस्र्थती काय आहे ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१), (२) ि (३)  होय. 
     चौर्थया िेतन आयोगानुसार प्रमशक्षक्षत पदिीिर मशक्षक आणण कें द्र प्रमुख 
याींची िेतनशे्रणी समान असल्यामुळे प्रमशक्षक्षत पदिीिर मशक्षकाींस कें द्र प्रमुख पदी 
पदोन्नती देण्यात आल्यानींतर िेतन ननजश्चतीसाठी महाराषर नागरी सेिा ननयम 
१९८१ (िेतन) ननयम ११-१(अ) चा लाभ देय ठरत नाही. 
(४) ग्रामविकास विभागाने ददनाींक ३१ माचण, २०१० च्या पत्रान्िये ननिेदनाच्या 
अनषुींगाने आिश्यक ती कायणिाही करण्याबाबत सिण विभागीय आयुक्ताींना ननदेश 
ददलेले आहेत.  िेतनिाढ देण्याबाबतचे कोणतेही ननदेश नाहीत. 
(५) याबाबत अधिक मादहती घेण्यात येत आहे. 
 

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

मालेगाि (जज.नाशशि) येथील िाढीि पाणीपुरिठा  
योजनेतील जलिुां भाचे िाम पुणय िरण्याबाबत 

(७१) *  १७१४७   श्री.अमररशभाई पटेल, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाि (जज.नामशक) येर्थील िाढीि पाणीपुरिठा योजनेतील धगरणाि िरण 
उद्् ाि इस्मालपुरा हुडको/कॉलनी येर्थील जलकुीं भाचे उिणररत काम महानगरपामलका 
स्तरािरुन पूणण करण्याकररता स्र्थाननक लोकप्रनतननिी याींना   प्रिान सधचि, 
पाणीपुरिठा ि स्िच्छता विभाग, मींत्रालय याींना ननिेदन ददल्याचे माहे जानेिारी, 
२०१६ मध्ये िा तया दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ननिेदनािर शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)    नाही. 
(२) ि (३) मालेगाींि (जज.नामशक) येर्थील िाढीि पाणी पुरिठा योजनेतील 
धगरणाि िरण उद्् ाि इस्मालपुरा, हुडको/कॉलनी येर्थील जलकुीं भाचे काम 
महाराषर जीिन प्राधिकरण माफण त हाताळण्यात येत होते. ठेकेदाराने काम बींद 
केल्याने ननविदा कलम १५ अींतगणत तयाींचेकडून सदरचे काम काढण्यात आले.  
उिणररत काम महानगरपामलका स्तरािरुन करण्याकरीता महाराषर जीिन 
प्राधिकरणासोबत PMC करारनामा करण्यात आला आहे. सदर कामाची ननविदा 
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प्रपत्र ेतयार असून महानगरपामलका स्तरािर ई ननविदा प्रमसध्द करण्यात आली 
आहे.  सदर ननविदेस प्रनतसाद न ममळाल्याने फेर ई ननविदा प्रमसध्द करण्यात 
आल्या आहेत. 

----------------- 
सोलापणर येथे भेसळयुक्त डाळ विक्री िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(७२) *  १७२०४   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसेन सय्यद :   
सन्माननीय अन् न, नागरी परुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात तुरडाळाची भाि रुपये २०० ककलो विकली जात असल्याने सोलापूर 
जजल््यातील ग्रामीण भागात लाख आणण हरभऱ्याची डाळ सराणसपणे विकली जात 
असून लग्नसराईत ि समारींभात भेसळयुक्त डाळ िापरली जात असल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा तया दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तयानुसार राज्यात तूरडाळ भाि 
जस्र्थर ठेिण्यासाठी तसेच सोलापूर येरे्थ भेसळयुक्त डाळ विक्री करणाऱ्याींिर 
कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
     सोलापूर जजल््यात सध्या तूरडाळीचा भाि रु.१३०/- ते रु.१३५/- प्रतीककलो 
असा असून, लग्नसराई ककीं िा लग्न समारींभात भेसळयकु्त डाळ िापरली जात 
असल्याची बाब ननदशणनास आलेली नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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



62 

ररयेदपणर (ता.मोशी, जज.अमरािती) येथील भारत राज गॅस एजन्सीिडणन बीपीएल 
गॅसधारिाांची हदशाभणल होत असल्याबाबत 

(७३) *  १८३७२   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ररध्दपूर (ता.मोशी, जज.अमरािती) येर्थील भारत राज गेस एजन्सीकडून 
बीपीएल गेसिारकाींची ददशाभूल होत असून ते ग्राहकाींकडून जादा पैसे घेत 
असल्यामुळे बीपीएलिारकाींमध्ये रोष ननमाणण झाला असल्याचे माहे जानेिारी, 
२०१६ मध्ये िा तया दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सींबींधित गेस 
एजन्सीिर कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
     याबाबतची तक्रार जजल्हा पुरिठा अधिकारी, अमरािती तसेच भारत 
पेरोमलयम कॉपोरेशन मल., या तेल कीं पनीकड ेप्राप्त झालेली नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
हदगाि (जज.नाांदेड) तालुक्यात तनधी अभािी शाळा  

खोल्याांची बाांधिामे प्रलांबबत असल्याबाबत 
(७४) *  १९१४३   श्री.अमरनाथ राजणरिर :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हदगाि (जज. नाींदेड) तालुक्यात शाळेच्या इमारतीींना मींजूर ममळाली असून 
अद्याप ननिी उपलब्ि झाला नसल्याने शाळाींची बाींिकामे प्रलींत्रबत असल्याचे 
माहे जानेिारी, २०१६ च्या चिर्थया सप्ताहात ननदशणनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नुसार 
शासनाने ननिी उपलब्ि करून देण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

---------------- 
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राज्यात मराठी बोलणाऱ्या लोिाांचा लोिसां्येच्या आधारािर  
चौथा क्रमाांि असल्याबाबत 

(७५) *  १९१६८   श्रीमती जस्मता िाघ :   सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लोकसींख् येच्या आिारािर देशात मराठीचा चौर्था क्रमाींक असून राज्यात प्रती 
१० हजार लोकाींमध्ये ६८८९ नागररक मराठी मातहभाषा म्हणनू िापरतात मराठीचा 
्क्का िाढािा म्हणनू प्रशासकीय न्यायालयीन कामकाज तसेच दकुानाींिरील नािे, 
फलकाींिरील नािे मराठीतच असािी असा आग्रह िरला जात असून राज्यातील 
एकट्या िनखातयात ७५% अधिकारी परराज्यातील आहेत तयातही केिळ २५% 
अधिकाऱ्याींना मराठी बोलता येते, या सिण कारणामुळेच मराठीचा ्क्का घसरून 
७.६२ िरून ६.९९ इतका खाली आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तदनुसार 
शासनाने काय कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे,                      
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही.                        
(२) महाराषर राजभाषा अधिननयम, १९६४ अन्िये दद. १ मे, १९६६ पासून 
“मराठी” ही राज्याची “राजभाषा” म्हणनू स्िीकह त केली आहे. तयामुळे िजजणत 
प्रयोजने िगळता सिण प्रशासकीय  व्यिहारात  मराठी भाषेचा िापर करणे 
अननिायण आहे. िन खातयामध्ये भारतीय िन सेिेअींतगणत अधिका-याींची ननयुक्ती 
करण्यात येते. सदर सेिा अणखल भारतीय सेिेअींतगणत असल्याने तयामिील 
अधिका-याींची ननयुक्ती सींघ लोकसेिा आयोगामाफण त करण्यात येते. तयामुळे 
राज्यातील “भारतीय िन सेिा” सींिगाणत परराज्यातील अधिका-याींचा समािेश 
आहे. तर्थावप या सिण अधिका-याींना दद.३०.१२.१९८७ च्या अधिसूचनेन्िये एतदर्थण 
मींडळाची मराठी भाषा परीक्षा उततीणण होणे अननिायण आहे. तसेच िन विभागाने 
ददलेल्या अमभप्रायानसुार सदर कायाणलयाचे सिण कायाणलयीन कामकाज हे मराठी 
भाषेतून केले जाते असे ददसून येते. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूिण सिण प्रककया महाराषर वििानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे. 
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