
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गुरुिार, हदनाांि ०९ एवप्रल, २०१५ / चैत्र १९, १९३७ ( शिे ) 
  
 (१) शालेय शशक्षण,किडा 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 एिूण सांख्या - ३८ 
------------------------------- 

  
राज्यात सिय शशक्षा अशभयानाांतगयत पहहली त ेआठिीच्या विद्यार्थयाांना हदली  

जाणारी पुस्तिे परस्पर भांगारात विित असल्याबाबत 
  

(१) *  ३७९७   श्री.विजय धगरिर :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सर्व शिक्षा अशियानाींतगवत पहिली त े आठर्ीच्या वर्द्यार्थयाांना हिली 
जाणारी पुस्तके तयाींच्यापयांत पोिचत नसून िी पुस्तके िाळाींमधील कािी लोक 
परस्पर िींगारात वर्कत असल्याच ेहिनाींक १४ जानेर्ारी, २०१५ रोजी र्ा तयासुमारास 
ननििवनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर अशियानाचा शिक्का असलेली पुस्तके ििरातल्या कािी 
िींगारर्ाल्याकड ेशमळाल्याच ेआढळून आले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तयाचप्रमाणे सिर रद्दीर्ाले स्र्त:च मोठया बुकस््ॉल धारकाींना गाठून परस्पर 
पुस्तके वर्कत असल्याच ेननििवनास आले, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
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(५) असल्यास, तयानुसार वर्द्यार्थयाांना पुस्तकाींपासून र्ींचचत ठेर्णाऱयाींर्र िासनाने 
कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आिे ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) र् (२) सर्व शिक्षा अशियान अींतगवत वर्द्यार्थ याांना र्ा्प 
करण् यासाठठ ठाणे लजल् ्यातील शिर्ींडी - ननजामपूर मिानगरपाशलकेच् या िाळेम ये 
आलेली कािी पुस् तके िींगारात वर्कण् यात येत असल् याची बाब ननििवनास आली आिे  
(३), (४) र् (५) सिर प्रकरणी चौकिी करण् यात येत आिे  सींबींचधत िाळेतील 
वर्द्यार्थ याांना पाठयपुस् तके उपल् ध कुनन िेण् यात आली आिेत  

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

उच्च प्राथशमि विभागातील प्रशशक्षक्षत पदिीधराांच्या िेतनशे्रणीबाबत 
  

(२) *  ३२६२   श्री.रामनाथ मोत,े श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिय हहरे :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हिनाींक १३ फेब्रुर्ारी, २०१३ च्या िासन ननणवयानुसार उच्च प्राथशमक िाळाींसाठठ 
(६ र्ी त े८ र्ी) प्रशिक्षक्षत पिर्ीधर शिक्षक नेमण्याची तरतूि करण्यात आली, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, सेर्ेत असलेल्या अपिर्ीधराींना पिर्ीधर िोण्याच्या अ्ीतून 
र्गळण्यात आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सेर्ेत कायम असलेल्या अपिर्ीधर शिक्षकाींना ६ र्ी त े ८ र्ीसाठठ 
समायोजन न करता तयाींना अनतररक्त ठरवर्ण्याची कारणे काय आिेत, 
(४) उच्च प्राथशमक िाळेतील सर्व प्रशिक्षक्षत पिर्ीधराींना प्रशिक्षक्षत पिर्ीधराींची 
र्ेतनशे्रणी लागू करण्याचा ननणवय घेण्यात आला आिे काय, असल्यास केव्िा, 
(५) लजल्िा पररषिेच्या सर्व उच्च प्राथशमक शिक्षकाींना पिर्ीधर र्ेतनशे्रणी शमळत 
असून तयाच धतीर्र मायशमक िाळाींमधील ६ र्ी त े ८ र्ीच्या र्गावसाठठ काम 
करणाऱया प्रशिक्षक्षत पिर्ीधराींना पिर्ीधर शिक्षकाची र्ेतनशे्रणी न िेण्याची कारणे 
काय आिेत, 
(६) मिाराषर राज्य शिक्षक पररषिेच ेकायवयक्ष र् कोकण वर्िाग शिक्षक मतिार 
सींघाच ेलोकप्रनतननधीींनी हिनाींक ४ जुलै, २०१४ रोजी हिलेल्या ननर्ेिनाच्या अनुषींगाने 
काय ननणवय घेण्यात आला आिे ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) िोय  
(२) नािी  
(३) बालकाींचा मोफत र् सक्तीच्या शिक्षणाचा अचधकार अचधननयम, २००९ च्या 
अनुषींगाने इयतता ६ र्ी त े८ र्ी कररता पिर्ीधन शिक्षक नेमण्याची तरतूि करण्यात 
आली आिे  अनतररक्त ठरणाऱया अपिर्ीधर शिक्षकाींच्या सेर्ा समाप्त न करता तयाींचे 
समायोजन इयतता १ ली त े५ र्ी या र्गाांर्र करण्यात येत े 
(४) नािी  
(५) र् (६) उच्च प्राथशमक र् मायशमक िाळेतील इयतता ६ र्ी त े ८ र्ीला 
शिकवर्णाऱया प्रशिक्षक्षत पिर्ीधर शिक्षकाींना पिर्ीधर प्राथशमक शिक्षकाींची र्ेतनशे्रणी 
िेय आिे  मात्र तयाींना पिर्ीधर शिक्षकाची र्ेतनशे्रणी लागू करण्यात आली नािी  

----------------- 
राज् यात अनुदातनत शैक्षणणि सांस् थाांमधील िमयचा-याांना 

िररष्ट् ठ िेतन शे्रणीचा लाभ दे्याबाबत 

 (३) *  २८८७   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.वििम िाळे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उर्य  भाई जगताप, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात  िासकीय कमवचाऱयाींना २४ र्षे सेर्ा पूणव केल् यानींतर र्ररष ठ र्ेतन 
शे्रणीचा लाि शमळतो, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, अनुिाननत िैक्षणणक सींस् थाींमधील कमवचा-याींना (शिक्षकेत तर) िासकीय 
कमवचाऱयाींप्रमाणे र्ेतन शे्रणीचा लाि शमळत नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, र्ररषठ र्ेतनशे्रणीमये तफार्त असण्याची कारणे काय आिेत, 
(४) असल्यास, अनुिाननत िैक्षणणक सींस् थाींमधील कमवचा-याींना (शिक्षकेत तर) िासकीय 
कमवचाऱयाींप्रमाणे र्ेतन शे्रणी िेणेबाबत िासनाने कोणती कायवर्ािी केली र्ा करण्यात 
येत आिे, 
(५) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायवर्ािी करण् यात आली नसल् यास त याची कारणे 
काय आिेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) िोय, िे खरे आिे  
(२) िोय, िे खरे आिे  
(३) र् (४) सिर बाब िासन स् तरार्र वर्चाराधीन आिे  
(५) प्रश् न उद्् ार्त नािी  

----------------- 
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शासिीय तांत्रतनिेतनमध्ये िाययरत िां त्राटी अधधव्याख्यात्याांच्या  
सेिा तनयशमत िरणेबाबत 

 (४) *  ३७७३   श्री.वििम िाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश गजशभये, डॉ.सुधीर 
ताांबे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी :  ताराांकित प्रश्न िमाांि २१९२९ ला हदनाांि १६ डडसेंबर, 
२०११ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:    सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िासकीय तींत्रननकेतनमये कायवरत कीं त्रा्ी अचधव्याख्यातयाींच्या सेर्ा ननयशमत 
करणेबाबत मा  सर्ोच्च न्यायालयाने हिलेल्या ननणवयाच्या अनुषींगाने िासनाने 
केलेल्या कायवर्ािीच ेस्र्ुनप काय आिे, 
(२) उपरोक्त प्रकरणी अद्याप कोणतीच कायवर्ािी केली नसल्यास, िोणाऱया वर्लींबाची 
सवर्स्तर कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) मा उच्च न्यायालय, मुींबई खींडपीठ नागपूर याींनी याचचका क्र  
२०४६/२०१० मये हिलेल्या आिेिाच्या अनुषींगाने मा सर्ोच्च न्यायालयाने वर्िेष 
अनुमती याचचका क्र ३९०१४/२०१३ र्र हि ०६/०१/२०१५ रोजी हिलेल्या आिेिानुसार 
याचचकेतील ९१ याचचकाकतयाांपैकी हि  १५/१०/२०१३ रोजी कीं त्रा्ी सेर्ेची ३ र्षे पूणव 
केलेली र् अद्याप कायवरत असलेल्या ६२ कीं त्रा्ी अचधव्याख्यातयाींच्या सेर्ा िासन 
ननणवय क्र  न्यायाप्र-२०१०/प्र क्र ११०/२०१० (ब)/ताींशि-७, हि  १४/०१/२०१५ अन्र्ये 
ननयशमत करण्यात आल्या आिेत  तसेच िासन ननणवय क्र  न्यायाप्र-
२०१०/प्र क्र ११०/२०१० (ब)ताींशि-७, हि  २३/०१/२०१५ अन्र्ये सेर्ा ननयशमत करण्यात 
आलेल्या ६२ अयापकाींची पिस्थापना करण्यात आलेली आिे  
(२) प्रश्न उद्् ार्त नािी  

----------------- 
राज्यात पाहहली त ेआठिी पयांतच ेसियच विद्याथी पास िर्याच्या धोरणामूळे 

विद्यार्थयाांची गुणित्ता िमी झाल्याबाबत 

 (५) *  ३२०८   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हुस्नबानू खशलरे्, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उर्य  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सुभाष झाांबड :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात पाहिली त ेआठर्ी पयांतच ेसर्वच वर्द्याथी पास करण्याच्या िासनाच्या 
धोरणामुळे िैक्षणणक गुणर्तता खूपच कमी िोत असल्याच ेमािे जानेर्ारी २०१५ मये 
र्ा तयािरम्यान ननििवनास आले, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, िैक्षणणक गुणर्तता कमी िोत असल्यामुळे या धोरणात बिल 
करण्याबाबत िासनाने कोणता ननणवय घेतला आिे र्ा घेण्यात येत आिे, 
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(३) अद्याप, कोणतीच कायवर्ािी करण्यात आली नसल्यास वर्लींबाची कारणे काय 
आिेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१) िे खरे नािी  
(२) र् (३) प्रश् न उद्् ार्त नािी  

----------------- 
शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय, नागपूर येथे तनयशमत 

अधधष्ट्ठाताांची नेमणूि िर्याबाबत 

(६) *  २६९६   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.शमतशे भाांगडडया :   
सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िासकीय र्ैद्यकीय मिावर्द्यालय, नागपूर िे आशिया खींडातील सर्ावत मोठे 
ुनग्णालय आिे, िे खरे आिे काय 
(२)िासकीय र्ैद्यकीय मिावर्द्यालय येथे ककती जणाींना प्रिारी चाजव  िेण्यात आला 
आिे 
(३) असल्यास, सिर ुनग्णालयात ननयशमत अचधषठाताींची नेमणूक िोण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायवर्ािी केली र्ा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) िासकीय र्ैद्यकीय मिावर्द्यालय, नागपूर िे राज्यातील एक 
मोठे िासकीय ुनग्णालय आिे  
(२) सात िासकीय र्ैद्यकीय मिावर्द्यालयात ररक्त असलेल्या अचधषठाता पिाींर्र 
सात सेर्ाजेषठ प्रायापकाींना अनतररक्त कायविार िेण्यात आलेला आिे  
(३) कायवर्ािी सुुन आिे  
(४) प्रश्न उद्् ार्त नािी  

----------------- 
राज्यात िायम विनाअनुदानातील अशासिीय व्व्दलक्षी व्यिसाय अभ्यासिम 

शासनामार्य त राबवि्याबाबत 

(७) *  ३९४६   श्री.सततश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.हदपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.प्रिाश गजशभये, 
श्री.वििम िाळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी :   
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कायम वर्नाअनुिानातील अिासकीय लव्िलक्षी व्यर्साय अ्यासक्रम 
खाजगी सींस्थामाफव त राबवर्ण्यात येत आिे िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, सिर सींस्था अनुिान पात्र करण्यासाठठ िासनाने हिनाींक ३ सप् े्ंबर, 
२०१३ रोजीच्या आिेिान्र्ये आर्श्यक ती माहिती िासनाकड ेजमा केली आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर माहिती जमा कुनन कोणतीच कायवर्ािी केली नािी, िे िी खरे 
आिे काय, 
(४) असल्यास, तयाच ेस्र्ुनप काय, 
(५) तसेच सिर कायम वर्नाअनुिाननत अिासकीय लव्िलक्षी व्यर्साय अ्यासक्रम 
िासनामाफव त राबवर्णेबाबत कोणती कायवर्ािी केली र्ा करण्यात येत आिे ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) िोय  
(२) िोय  
(३), (४) र् (५) लव्िलक्षी अ् यासक्रम राबवर्णा-या कायम वर्नाअनुिाननत अिासकीय 
सींस् थाींना अनुिाननत तत र्ार्र परर्ानगी िेण् यात येत नसल् याने अनुिानास पात्र 
करण् याची कायवर्ािी करण् यात आली नािी  

----------------- 
्ामपांचायत देिली (खुदय) अांतगयत माजा टािळी येथील महहलाांनी आमच्या हकािाच े

रेशन आमच्याच गािात वितरीत िर्याची िेलेली मागणी 

(८) *  ४००९   श्रीमती विद्या चव्हाण :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) ग्रामपींचायत िेर्ली (खुिव) अींतगवत मौजा ्ाकळी येथील रेिन काडव धारक 
महिलाींनी सींघ्ीत िोऊन आमच्या िक्काच े रेिन आमच्याच गार्ात वर्तरीत करा 
अिी मागणी कुिी तिशसल कायावलयार्र मोचाव नेऊन प्रिासनाकडे   केली, िे खरे 
आिे काय, 

(२) असल्यास, महिलाींच्या मागणीस न्याय शमळण्यासाठठ िासनाने कोणती कायवर्ािी 
केली र्ा करण्यात येत आिे, 
(३) अद्याप कोणतीिी कायवर्ािी केली नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आिेत,  ? 

श्री. धगरीश बापट : (१) िोय, 
(२) मौजा ्ाकळी ता कुिी येथे अन्न धान्याच े र्ा्प करण्याबाबत सींबींचधत 
परर्ानाधारकास सूचना िेण्यात आलेल्या असून, तयानुसार मौं ्ाकळी येथे अन्न 
धान्याच ेर्ा्प सुरळीत सुुन आिे  
(३) प्रश्न उद्् ार्त नािी  

----------------- 
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राज्यातील प्रयोगशाळा सहाय्यिाांना िररष्ट्ठ िेतन शे्रणीतील ्ेड पे दे्याबाबत 
  

(९) *  ३३७३   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शिक्षकेतर कमवचाऱयाींमधील शलवपक आणण ग्रींथपाल याींना सिाव्या 
र्ेतन आयोगानुसार र्ररषठ र्ेतनशे्रणी शमळत असून प्रयोगिाळा सिाय्यकाींना र्ररषठ 
र्ेतनशे्रणीतील गे्रड पे शमळत नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त र्ेतनशे्रणीमधील त्रु्ी िरू करण्यासाठठ िासनाने कोणती 
कायवर्ािी केली र्ा करण्यात येत आिे, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाच ेधोरण काय आिे ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) िे खरे नािी  
(२) प्रश् न उद्् ार्त नािी  
(३) प्रश् न उद्् ार्त नािी  

----------------- 
घरगुती गॅस ्ाहिाांच्या विविध समस्याांबाबत 

 (१०) *  २८३३   डॉ.अपूिय हहरे :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि 
सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात ०१ जानेर्ारी, २०१५ पासून घरगुती गॅस ग्रािकाींच् या ब क खात यात थे् 
अनुिान जमा करण् याच् या योजनेतींगवत गॅस ग्रािकाींना अनेक अडचणी र् समस् याींना 
तोंड द्यार्े लागत असल् याच े हिनाींक ०७ जानेर्ारी, २०१५ रोजी र्ा त या सुमारास 
ननििवनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, र्डीलाींच् या नार्ार्र असलेले गॅस कनेक् िन रान् सफर करणेसाठठ पुन् िा 
अडीच त ेपाच िजार ुनपये डडपॉझी्ची मागणी कािी गॅस एजन् सीकडून करण् यात येत 
असल् याचिेी ननििवनास आले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, ज् या ग्रािकाींनी मािे डडसेंबर, २०१४ च् या अखेरच् या आठर्डयात 
शसलेंडरच े बुकीींग केले तर त यातील बिुसींख् य ग्रािकाींना शसलेंडर शमळाले नािी, र्ा 
नींतर त ेबाजारिार्ानेच खरेिी करार्े लागले, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल् यास, अनुिान थे् ब केत जमा करण् यामुळे या प्रकक्रयेत पारििवकता येणार 
असली तरी शमळणारे अनुिान आणण अिा केलेली रक् कम यात जर्ळपास ५०-६० 
ुनपयाींचा फरक असून त याचा िार ग्रािकाींर्रच पडत असल् याच ेननििवनास आले, िे िी 
खरे आिे काय, 
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(५) असल् यास, मोबाईलद्र्ारे शसलेंडर बुकीींग करताींना सॉफ््र्ेअरच् या 
ताींत्रत्रक त्रबघाडातून ग्रािकाींना येणा-या अडचणीच े ननराकरण िोऊन योजनेत सुसूत्रता 
येणेच ेदृष ्ीने पुढे कोणती उपाययोजना करण् यात येत आिे र्ा येणार आिे ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) िे खरे नािी  
(२) अिी बाब ननििवनास आली नािी  
(३) िे खरे नािी  
(४) सद्य:लस्थतीत गॅस कीं पनीच्या धोरणानुसार एलबी्ी र् व्िॅ् या कराच्या रकमा 
गॅस धारकाींना िरार्ा लागत असल्यामुळे २० त े२४ ुनपयाींचा फरक हिसून येत आिे  
(५) ककरकोळ स्र्ुनपाच्या ताींत्रत्रक अडचणी ननििवनास आल्या  तयार्र Manual 
बुकीींगची पयावयी व्यर्स्था उपल्ध कुनन अडचणीींच ेननरसन करण्यात आले आिे  

----------------- 
रत्नाधगरी व्जल््यातील विद्यार्थयाांना शशष्ट्यितृीचा लाभ दे्याबाबत 

 (११) *  ३११२   श्रीमती हुस्नबानू खशलरे्, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अशोि उर्य  भाई जगताप :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रतनाचगरी लजल््यात िासनाकडून वर्द्यार्थयाांना हिल्या जाणाऱया शिषयर्तृतीच्या 
अनुिानाची रक्कम िासनाने ननधी उपल्ध कुनन न हिल्यामुळे वर्द्यार्थयाांना 
शिषयर्तृती शमळाली नसल्याची बाब मािे जानेर्ारी २०१५ मये र्ा तया िरम्यान 
ननििवनास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, ननधी उपल्ध कुनन न िेण्याची कारणे काय आिेत, 
(३) उपरोक्त प्रकरणी वर्द्यार्थयाांना तातकाळ शिषयर्तृती शमळण्यासाठठ िासनाने 
कोणती कायवर्ािी केली र्ा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) नािी  
(२) प्रश् न उद्् ार्त नािी  
(३) वर्द्यार्थ याांना त र्रीत शिष यर्तृ ती शमळण् याच् या दृष ्ीने ब क खात याची अचूक 
माहिती सींचालनालयास उपल् ध िोण् यासाठठ लनलाईन सॉफ््र्ेअर उपल् ध कूनन 
िेण् यात आले आिे  लनलाईन माहिती िरताना येणा-या अडचणी िरू करण् यासाठठ 
शिक्षणाचधकारी र् वर्िागीय शिक्षण उप सींचालक याींच् या बैठका र् कायविाळा 
आयोलजत करण् यात आल् या िोत या  त यानुसार शिक्षणाचधकारी, ग् शिक्षणाचधकारी 
याींनी वर्िेष मोिीम राबर्ून वर्द्यार्थ याांची ब क खात याची माहिती लनलाईन प्राप् त 
कूनन घेतली आिे  पात्र वर्द्यार्थ याांच् या ब क खात यार्र शिष यर्तृ तीची रक् कम जमा 
करण् याची कायवर्ािी सुून आिे  
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(४) वर्द्याथी शिष यर्तृ तीसाठठ ब केम ये खात ेिून् य शिलकीर्र उघडत असल् यामुळे र् 
शिष यर्तृ ती रक् कम प्राप् त िोताच ती ब केतून काढली जात असल् याने अिा प्रकारची 
खाती उघडण् यासाठठ ब का सिकायव करत नािीत  वर्द्यार्थ याांच् या पालकाींकडून ब क 
खात याची माहिती अचूक आणण वर्िीत र्ेळेत शमळत नािी  िाळाींकडून प्राप् त झालेली 
माहिती अचूक नसत े ब क खात याच् या माहितीम ये चूका असल् यास 
सींचालनालयाकडून माहिती पुन् िा शिक्षणाचधकारी मा यशमक याींचमेाफव त ग् शिक्षण 
अचधकारी याींना पाठवर्ली जात े र् िुुनस् त खात याची माहिती पुन् िा त याच क्रमाने 
सींचालनालयाकड ेयेत े त यामुळे वर्लींब िोतो  

----------------- 
िैद्यिीय महाविद्यालयातील षषधी दिुानाांबाबत 

(१२) *  २७१०   श्री.शमतशे भाांगडडया, श्री.अतनल सोले :   सन्माननीय िैद्यिीय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील गरीब ुनग्णाींना सर्लतीच्या िरात औषधी सुवर्धा उपल्ध 
करण्याकरीता १४ र्ैद्यकीय मिावर्द्यालयात खाजगी िकुानिाराींना औषधी िकुान 
लार्ण्याची अनुमती िेण्यात आलेली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या सर्व िकुानाींमये कोणतयािी ुनग्णाला औषधाींमये कोणतयािी 
प्रकारची सर्लत हिली जात नािी, तसेच जेनेरीक औषधी उपल्ध करण्याबाबत 
सक्ती करण्यात येणार आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या िकुानिाराींना सर्लत िेण्याकरीता कडक सक्तीच े धोरण लागु 
करण्याबाबत तसेच सींबींचधताींवर्ुनि सर्लत न हिल्यास  कोणती कारर्ाई केली र्ा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१), (२) र् (३) वर्िागाच्या ननयींत्रणाखालील िासकीय र्ैद्यकीय 
मिावर्द्यालय र् ुनगालयामये औषधी िकुाने सुुन करण्यासाठठ मिाराषर 
कॉ लप कन््युमसव फेडरेिन शल मुींबई या िासन मान्य सिकारी सींस्थेस जागा 
उपल्ध कुनन िेण्यात आलेली आिे  सिर िकुानाींमये ुनग्णाींना औषधाींमये 
ककीं मतीर्र ५ ्क्के सु् हिली जात े बनृ्िमुींबई वर्िागातील वर्िागाच्या 
ननयींत्रणाखालील ुनग्णाींलयातील औषधी िकुानाींमये जेनेररक औषधे उपल्ध कुनन 
िेण्याबाबत ननिेि हिलेले आिेत  
(४) प्रश्न उद्् ार्त नािी  

----------------- 
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माध्यशमि शाळाांमधील तबला ि सांगीत शशक्षिाांच्या िेतनशे्रणीतील  
तर्ाित दरू िर्याबाबत 

(१३) *  २७७०   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मायशमक िाळाींमये कायवरत तबला र्ािक िे पि शिक्षक सींर्गावत येत असून 
तयाींना शिक्षकेतर कमवचाऱयाींची र्ेतनशे्रणी िेण्यात येते, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सींगीत शिक्षक र् तबलार्ािक याींची िैक्षणणक पात्रता समकक्ष असूनिी 
िोघाींच्या र्ेतनशे्रणीत तफार्त करण्यात आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) तसेच एच एस सी  सींगीत वर्िारि िी िैक्षणणक पात्रता असतानािी तयाींना 
त्रत्रस्तरीय र्ेतनशे्रणी लागू करण्यात आली नािी, िे  खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, तबला र् सींगीत शिक्षकाींच्या र्ेतनशे्रणीतील तफार्त िरू कुनन तयाींना 
तर्रीत न्याय िेण्याची मागणी नागपूर वर्िागाच्या जनप्रनतननधीींनी हिनाींक ३१ 
डडसेंबर, २०१४ रोजी िासनाकड ेपत्र पाठर्ून केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायवर्ािी केली, 
(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) िोय, िे खरे आिे  
(२) नािी  
(३) नािी  
(४) र् (५) प्रस् तार् िासनाच् या वर्चाराधीन आिे  
(६) प्रश् न उद्् ार्त नािी  

----------------- 
अांबड (व्ज.नाशशि) येथील षद्योधगि िसाहतीतील िां पन् या पाणी नाल् यात सोडत 

असल् यामुळे िारिाई िर् याबाबत 
  

(१४) *  ४२६२   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.सुधीर 
ताांबे, श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्र ििाडे, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय पयायिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबड (लज नाशिक) येथील औद्योचगक र्साितीतील कीं पन् या रेननेेजच े पाणी 
नाल् यात सोडत असल् यामुळे पररसरातील नागररकाींच े आरोग् य धोक् यात आले 
असल् याच ेमािे जानेर्ारी, २०१५ मये र्ा त यािरम्यान ननििवनास आले, िे खरे आिे 
काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(३) असल् यास, चौकिीच्या अनुषींगाने नाल् यात रेननेजच े पाणी सोडणा-या कीं पन् यार्र 
कारर्ाई करण् याबाबत िासनाने कोणती कायवर्ािी केली र्ा करण्यात येत आिे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायवर्ािी करण् यात आली नसल् यास वर्लींबाची कारणे काय 
आिेत ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) िे खरे नािी  
(२) प्रश्न उद्् ार्त नािी  
(३) प्रश्न उद्् ार्त नािी  
(४) प्रश्न उद्् ार्त नािी  

----------------- 
सोलापूर व्जल् ्यातील अततररका त शशक्षिाांना शशक्षणाधधिा-यािडून  

नेमणूिीच ेआदेश हदल् याबाबत 

(१५) *  ४२९६   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररशसांग राठोड, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खशलरे्, श्री.अशोि उर्य  भाई जगताप, 
प्रा.जोगेन्र ििाडे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर लजल् ्यातील अनतररक् त शिक्षकाींना शिक्षणाचधका-याींकडून नेमणूकीचे 
आिेि िेण् यात येर्ूनिी बिुताींि सींस्था चालकाींनी त या शिक्षकाींना अद्यापी िजर कूनन 
घेतले नसल् यामुळे, शिक्षकाींना पगार शमळाला नसल्यामुळे त याींची आचथवक पररलस्थती 
गींिीर झाली असल् याच ेमािे जानेर्ारी, २०१५ रोजी र्ा त यासुमारास आढळून आले, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, अनतररक् त शिक्षकाींना सींस् थाम ये त र्रीत सामार्ून घेण् याबाबत तसेच 
अनतररक् त शिक्षकाींना सेर्ेत सामार्ून घेण् यास नकार िेणा-या सींस् थार्र कारर्ाई 
करण् याबाबत िासनाने कोणती तातडीची कायवर्ािी केली र्ा करण् यात येत आिे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायवर्ािी करण् यात आली नसल् यास वर्लींबाची कारणे काय 
आिेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) अींित: खरे आिे  सोलापूर लजल््यातील अनतररक्त ठरलेल्या 
कािी शिक्षकाींना नेमणूकीच े आिेि िेण्यात येर्ूनिी कािी सींस्था चालकाींनी तयाींना 
िजर कुनन घेतलेले नािी  मात्र अनतररक्त ठरलेल्या कोणतयािी शिक्षकाच े र्ेतन 
रोखण्यात आलेले नािी  
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(२) र् (३) अनतररक्त शिक्षकाींना सामार्ून घेण्यास नकार िेणाऱया सींस्थाींच्या 
िाळेतील सिरची ररक्त पिे व्यपगत करण्याची कायवर्ािी सुुन आिे  

----------------- 
मुांबई महानगरपाशलिेच्या उदूय माध्यमाच्या शाळाांमध्ये सांगणि प्रयोग शाळा  

सुरु िर्यासाठी शासनाने हदलेला तनधी पडून राहहल्याबाबत 

(१६) *  ४३४६   श्री.अशोि उर्य  भाई जगताप, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.मुझफ्र्र 
हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.हदपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंर पाटील, श्री.ख्िाजा बेग :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अल्पसींख्याक मुलाींच्या शिक्षणाअींतगवत उिूव मायमाच्या उच्च मायशमक १२ 
िाळाींमये सींगणक प्रयोगिाळा सुुन करण्यासाठठ राज्य शिक्षण वर्िागाने पाठवर्लेला 
२७ लाख ुनपयाींचा ननधी िीड र्षाविून अचधककाळ मुींबई मिापाशलकेकड े र्ापरावर्ना 
पडून आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत राज्याच्या शिक्षण उपसींचालकाींनी अनेकर्ेळा पाशलकेच्या 
शिक्षण अचधकाऱयाींना स्मरणपत्रे पाठर्ूनसुिा कोणतीच कायवर्ािी केली नािी, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत चौकिी करण् यात आली आिे काय, 
(४) असल् यास, चौकिीच्या अनुषींगाने ननधीचा र्ापर न करणा-या सींबींचधताींर्र कोणती 
कारर्ाई करण् यात आली र्ा येत आिे, 
(५) अद्याप, कारर्ाई करण् यात आली नसल् यास वर्लींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) िोय  
(२) नािी  
(३), (४) र् (५) सर्व शिक्षा अशियानाींतगवत मुींबई मिानगरपाशलकेच् या १२ उिुव 
िाळाींम ये सींगणक प्रयोगिाळा ननशमवतीसाठठ सन २०१३ म ये २७.१२ लक्ष इतका 
ननधी उपल्ध कुनन हिला िोता  तथावप, िर कराराची यािी जानेर्ारी २०१४ म ये 
उपल् ध झाली असून त यानुसार फेब्रुर्ारी २०१४ म ये वर्वर्ध सींस् थाींकडून िरपत्रके 
मागवर्ण् यात आली असून त यास अद्याप मिानगरपाशलकेने मान् यता हिलेली नािी  
सन २०१५-१६ म ये प्रत येक िाळेला सींगणक प्रयोगिाळा इीं्रने्सहित िेण् याचा 
ननयोजन आिे  तसेच बिृन् मुींबई मिानगरपाशलकेने उिुव मा यमाच्या िाळाींम ये २०० 
कॉम् प् यू्र लॅब तयार केलेल्या आिेत  

 
----------------- 
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सुरगाणा (व्ज.नाशशि) येथे प्रजासत्तािहदनी साियजतनि धान्य वितरणातील 
धान्य जप्त िेल्याबाबत 

(१७) *  ४८०९   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंर पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.हेमांत 
टिले :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सुरगाणा (लज नाशिक) येथे हिनाींक २६ जानेर्ारी, २०१५ रोजी प्रजासत ताक 
हिनाच् या हिर्िी साडपेाच को्ी ुनपयाींच ेसार्वजननक धान्य वर्तरणातील साखर, गिू, 
ताींिळु इ र्स् तु बाजारात परस् पर वर्क्रीसाठठ जात असताींना जप् त करण् यात आले, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, सार्वजननक धान् य वर्तरणातील िे हिमनगाच े ्ोक असून या 
प्रकरणामुळे राज् यातील रेिनचे धान् य गुजरातम ये वर्कणारी ्ोळी कायवरत असल् याचे 
स् पष ् झाल् याच ेननििवनास आले, िेिी खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, प्रश् न िाग (१) र् (२) बाबत िासनामाफव त सखोल चौकिी करण् यात 
आली आिे काय, 
(४) असल् यास, चौकिीत काय आढळून आले र् तद्नुसार सींबींचधताींर्र िासनामाफव त 
कोणती कायवर्ािी केली र्ा करण् यात येत आिे ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) सुरगाणा (लज नाशिक) येथील िासकीय गोिामात ३०,६८२ १७ 
लक्र्ीं  अन्नधान्याचा अपिार झाल्याच े ननििवनास आल्याने हिनाींक २६ जानेर्ारी, 
२०१५ रोजी पोलीस स््ेिन सुरगाणा येथे गुन्िा िाखल करण्यात आला आिे  
(२) नािी  
(३) र् (४) सुरगाणा, लज नाशिक येथील िासकीय गोिामात लजल्िा पुरर्ठा 
कायावलयाच्या लेखा तपासणी पथकाच्या अिर्ालानुसार २१५५७.४० लक्र्ीं  गिू ९०५१.७७ 
लक्र्ीं  ताींिळू र् ७३ लक्र्ीं  साखर असे एकूण ३०६८२.१७ लक्र्ीं  अन् नधान् य पुस् तकी 
साठ्याच् या तुलनेत कमी आढळून आले आिे  सिर प्रकरणी अपिारात प्रथमििवनी 
सििागी आढळून आलेले गोिामपाल, सुरगाणा, र्ाितूक ठेकेिार र् त यातील िागीिार, 
र्ाितूक प्रनतननधी, नाशिक रोड/अींबड, पुरर्ठा ननरीक्षक र् तिशसलिार, सुरगाणा याींच े
वर्ुन ि पोलीस स् ्ेिन, सुरगाणा येथे गुन् िा िाखल करण् यात आला असून पोशलस 
तपास सुुन आिे  अपिारास जबाबिार असणारे सींबींचधत गोिामपाल, र्ाितूक 
प्रनतननधी, पुरर्ठा ननरीक्षक र् तिशसलिार, सुरगाणा याींना ननलींत्रबत करण् यात आले 
असून त याींच् या वर्िागीय चौकिीच् या प्रस् तार्ाबाबत कायवर्ािी सुुन आिे  तसेच सिर 
अपिारात प्रथमििवनी सििागी असलेले र्ाितूक ठेकेिार मे एस एन मींत्री याींच ेकीं त्रा् 
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ननलींत्रबत करण् यात आलेले असून सिर र्ाितुक कीं त्रा्ास हिलेली मिुतर्ाढ हि  
०६.०२.२०१५ पासून सींपुष ्ात आणलेली आिे  अपिारास प्रत यक्ष जबाबिार असलेल् या 
सर्व सींबींचधताींकडून अपिाररत धान् याची रक् कम ईकॉनॉशमक कॉस् ्ने र्सूल करण् याचे 
लेखी ननिेि लजल् िाचधकारी, नाशिक याींना हिले आिेत  

----------------- 
मराठी माध् यमाच् या शाळेच ेबांद िर् यात आलेले अनुदान सु क िर् याबाबत 

(१८) *  ५५१३   अॅड.तनरांजन डािखरे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील प्राथशमक र् मा यशमक मराठठ मा यमाच् या िाळाींना अनुिान िेण् याचे 
िासनाने बींि केले असल् याच ेमािे जानेर्ारी, २०१५ च् या पहिल् या सप् तािात ननििवनास 
आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, सिर सर्व िाळाींमधील शिक्षण सींस् थाींच ेसींचालक, शिक्षक र् शिक्षकेतर 
कमवचारी याींनी िाळाींच ेअनुिान पुर्वर्त चालू ठेर्ार्े म् िणून सींबींचधत शिक्षणाचधकारी, 
शिक्षक सींचालक र् प्रधान सचचर्, िालेय शिक्षण वर्िाग याींचकेड े मािे जानेर्ारी, 
२०१५ च् या िसु-या आठर्ड्यात लेखी ननर्ेिने हिली आिेत, िेिी खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, मराठठ मा यमाच् या िाळाींना अनुिान बींि करण् याच े ननलश्चत कारण 
काय आिे तसेच त या िाळाींमधील शिक्षक र् शिक्षकेतर कमवचारी त याचप्रमाणे सींबींचधत 
िाळाींमधील वर्द्याथी याींच ेिवर्तव् याबाबत िासनाची िूशमका काय आिे, 
(४) तसेच सिर िाळाींना अनुिान िेण् याबाबत सद्य्लस्थती काय आिे ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) नािी  
(२), (३) र् (४) प्रश्न उद्् ार्त नािी  

----------------- 
पालघर व्जल् ्यातील तानसा खाडीजिळील साडी वप्र ांटीांग िां पनी 
तून रांगीत रसायन थेट नदीपात्रात सोडत असल् याबाबत 

(१९) *  ६०३६   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
पयायिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर लजल् ्यातील र्सई-वर्रार ििराजर्ळील तानसा खाडीजर्ळील साडी 
वप्र ी्ं ीींग कीं पनीतून रींगीत रसायन थे् निीपात्रात सोडल् याने िेती, मासे र् जैवर्क 
प्राण् याींच ेजीर्न धोक् यात असल् याची बाब मािे फेब्रुर्ारी, २०१५ म ये र्ा त यािरम् यान 
ननििवनास आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, याची िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
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(३) असल् यास, प्रश् न क्र १ र् २ नुसार सिर कीं पनीर्र िासनाने कोणती कारर्ाई केली 
र्ा करण् यात येत आिे, 
(४) नसल् यास, हिरींगाईची सर्वसाधारण कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. रामदास िदम : (१) िोय, िे खरे आिे  
     पालघर लजल््यातील र्सई-वर्रार ििराजर्ळील तानसा खाडी जर्ळील साडी 
वप्र्ीींग कीं पनीतून रसायन शमचश्रत साींडपाणी थे् निी पात्रात जात असल्याबाबतच े
र्तृत प्रशसि झाले िोत े 
(२) िोय  
(३) र्तृतपत्रात प्रशसि झालेल्या र्तृताच्या अनुषींगाने मिाराषर प्रिषूण ननयींत्रण 
मींडळाच्या क्षेत्रीय कायावलयाने मे  सररता आ व्स ्या उद्योगाची पािणी केली असता 
सिर कारखान्यामधून अप्रकक्रयाकृत रासायनीक साींडपाणी तानसा खाडी क्षेत्रात थे् 
जात असल्याच े आढळून आल्याने या कारखान्यास उतपािन बींिच े आिेि िेण्यात 
आले आिेत  सया सिरचा कारखाना बींि आिे  
(४) प्रश्न उद्् ार्त नािी  

----------------- 
जळगाि व्जल््यात व्जल्हा दधु सांघासह चाळीसगाांि, पाचोरा, पारोळा येथील दधु 

डअेरीची तपासणी िर्याबाबत 

(२०) *  ६०६०   श्रीमती व्स्मता िाघ :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगार् लजल््यात लजल्िा िधु सींघासि चाळीसगाींर्, पाचोरा, पारोळा येथील िधु 
डअेरीची हिनाींक ११ नोव्िेंबर, २०१४ रोजी र्ा तयासुमारास तपासणी कुनन िधुाच े
नमुने घेतले िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, तयाची चौकिी केली आिे काय, असल्यास चौकिीत काय आढळून 
आले र् तया अनुषींगाने पुढे कोणती कायवर्ािी केली आिे र्ा करण्यात येत आिे, 
(३) याबाबत अद्याप िी चौकिी पुणव झाली नसल्यास, िोणाऱया वर्लींबाची कारणे 
काय आिेत र् याबाबतची सद्यलस्थती काय आिे ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) िोय, हिनाींक १८/११/२०१४ रोजी सिर कारर्ाई करण् यात 
आलेली आिे  
(२) िोय, कारर्ाईत २६ नमुने तपासण् यात आले  असुरक्षक्षत घोवषत झालेल् या नमुन् या 
सींििावत ८ डअे-याींिी सींबींचधत १४ व् यक् तीींवर्ुन ि पोशलसात गुन् िा नोंिर्ण् यात आला 
आिे  तर २ डअे-याींच ेपरर्ाने ननलींत्रबत करण् यात आले आिेत  
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       सिर डअे-याींनी पिाचधत अचधकारी, जळगार् याींचकेड े सिर नमुने 
फेरतपासणीसाठठ रेफरल फूड लॅबोरे्री, गझीयाबाि याींच् याकड े पाठवर्ण् याकरता अजव 
केले र् त यानुसार िे सर्व नमुने फेरतपासणीसाठठ रेफरल फूड लॅबोरे्री, गझीयाबाि 
येथे पाठवर्ण् यात आले िोत े सिर नमुन् याींच ेफेरतपासणी अिर्ाल प्राप् त झाले असता, 
०९ नमुन् यापैकी ०५ कमी िजावच ेघोवषत र् ०४ प्रमाणणत घोवषत झाले  सिर प्रकरणी 
कमी िजावच् या नमुन् याींच े बाबतीत सींबींचधताींवर्ुन ि न् यायननणवय अचधकारी याींचकेडे 
ख्ले िाखल करण् यात येत आिेत  
(३) प्रश् न उद्् ार्त नािी  

----------------- 
पुणे शहरातील स् िूल बसमध् ये महहला मदतनीस उपलब् ध न िरणा-या शाळाांिर 

शासनाने िारिाई िर् याबाबत 

(२१) *  ६५०३   श्री.अतनल भोसले, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सततश 
चव्हाण, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे ििरातील िाळाींमधील खाजगी स् कूल बस र् व् िॅनमधून प्रर्ास करणा-या 
वर्द्याथीनीच् या सुरक्षक्षततसेाठठ स् कूल बसम ये महिला मितनीस अननर्ायव असताना 
ब-याच बसेसम ये महिला मितनीस नसल् याची बाब मािे फेब्रुर्ारी, २०१५ मये र्ा 
तयािरम्यान ननििवनास आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी िासनाने पािणी केली आिे काय, 
(३) असल् यास, पािणीच े ननष कषव काय आिेत र् तद्नुसार स् कूल बसम ये महिला 
मितनीस उपल् ध न करणा-या िाळाींर्र िासनाने कोणती कारर्ाई केली र्ा 
करण्यात येत आिे, 
(४) अद्याप कोणतीच कारर्ाई केली नसल् यास, सर्वसाधारण कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१), (२) र् (३) िोय, िे खरे आिे  
     प्रस्तुत प्रकरणी प्रािेशिक पररर्िन कायावलयामाफव त ग्ननिाय 
मुख्यायापकाींच्या बैठका घेऊन बसमये महिला मितनीसाींच्या नेमणूका अननर्ायव 
आिेत अिा सूचना हिल्या आिेत  तसेच जून २०१५ मये वर्िेष मोहिम िाती घेऊन 
स्कूल बसमये महिला मितनीस उपल्ध असल्याबाबतची खात्री करण्याबाबतच्या र् 
उचचत कारर्ाई करण्याच्या सूचना आयुक्त, पररर्िन म राज्य, मुींबई याींना िेण्यात 
आल्या आिेत  
(४) प्रश्न उद्् ार्त नािी  

 
----------------- 
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राज्यातील शशक्षिेत्तराांना िालबध्दी पदोन्न्ती लागू िर्याबाबत 

(२२) *  ३२६५   श्री.रामनाथ मोत,े श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिय हहरे :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शिक्षकाींना शमळणाऱया र्ररषठ र् ननर्डशे्रणीप्रमाणे अनुिाननत सींस्थाींमधील 
शिक्षकेतराींना कालबि पिोन्नती योजना लागू िोती िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिरची योजना केव्िापासून कोणतया िासन ननणवयानुसार रद्द 
करण्यात आली आिे, 
(३) नसल्यास, शिक्षकेतराींना िासकीय कमवचाऱयाींप्रमाणे लाि न िेण्याची कारणे काय 
आिेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) िे खरे नािी  
(२) प्रश् न उद्् ार्त नािी  
(३) िासन स् तरार्र कायवर्ािी सुुन आिे  

----------------- 
राज् यातील अपांग समािेशीत शशक्षण विशेष शशक्षिाांच्या िेतनाबाबत 

 (२३) *  २८८१   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.वििम िाळे, श्री.मुझफ्र्र 
हुसैन सय्यद, श्री.सततश चव्हाण, श्री.अशोि उर्य  भाई जगताप, श्री.िवपल पाटील, 
प्रा.जोगेन्र ििाडे, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.नरेंर पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.हदपिराि साळुांखे-पाटील :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्रिासन पुरस् कृत असलेल् या राज् यातील अपींग समार्ेिीत शिक्षण 
(मा यशमकस् तर) तील वर्िेष शिक्षकाींच े र्ेतन मागील २४ त े २५ महिन् यापासून 
िेण् यात आलेले नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मिाराष र राज् य अपींग समार्ेशित शिक्षण सींघ मा यशमक याींनी 
आर ्ी ई  २००९ नुसार वर्िेष गरजा असणाऱया वर्द्यार्थयाांसाठठ पुणवर्ेळ ननयशमत 
वर्िेष शिक्षकाींना ननयशमत नेमणुका र् र्ेतन िेण्याच्याबाबत र्ारींर्ार मागणी 
करण् यात येर्ूनिी अद्यापी शिक्षकाींना र्ेतन शमळाले नसल् याच ेमािे जानेर्ारी २०१५ 
मये र्ा त यािरम्यान ननििवनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रलींत्रबत र्ेतनामुळे ठाणेगार् (लज नागपूर) येथील श्री िलाल 
या शिक्षकाींनी आतमितया केली, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल् यास, सिरिू शिक्षकाींना ननयशमत मान्यता र् र्ेतन त र्रीत िेण् याबाबत 
िासनाने कोणती तातडीची कायवर्ािी केली र्ा करण् यात येत आिे, 
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(५) अद्याप कोणतीच कायवर्ािी करण् यात आली नसल् यास वर्लींबाची कारणे काय 
आिेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) िे खरे नािी  या योजनेंतगवत ननयुक्त करण्यात आलेले १९८५ 
वर्िेष शिक्षकाींपैकी कें द्र िासनाने ३२८ वर्िेष शिक्षकाींच े मािे एवप्रल, २०१४ ते 
सींप् े्ंबर, २०१४ पयांतच ेर्ेतन अनुिान मींजूर केले असून त ेवर्तरनत करण्यात आलेले 
आिे  
(२), (३) र् (४) अपींग समार्ेशित शिक्षण मायशमक स्तर या योजनेतील वर्िेष 
शिक्षकाींच्या ननयुक्तयाींबाबत र् एकूणच योजनेच्या अींमलबजार्णी सींििावत धोरणातमक 
ननणवय घेण्याची कायवर्ािी सुुन आिे  कें द्र िासनातफे प्राप्त झालेला ननधी छाननी 
अींती पात्र ठरलेल्या वर्िेष शिक्षकाींना माचव, २०१५ मये वर्तररत करण्यात आलेला 
आिे  
     श्री िलाल याींचा मतृयू रेल्र्े अपघातामये झाल्याच ेपोलीस तपासात आढळून 
आले आिे  
(५) प्रश्न उद्् ार्त नािी  

----------------- 
राज्यातील िायम विनाअनुदातनत िररष्ट्ठ महाविद्यालय ि एमसीव्हीसी ितनष्ट्ठ 

महाविद्यालय ांचा िायम शब्द िाढ्याबाबत 
  

(२४) *  ३७५०   श्री.वििम िाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश गजशभये, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.सततश चव्हाण, श्री.अतनल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कायम वर्नाअनुिाननत र्ररषठ मिावर्द्यालय र् एमसीव्िीसी कननषठ 
मिावर्द्यालयाचा कायम ि्ि काढार्ा यासाठठ िासनस्तरार्र ननणवय घेण्याची प्रकक्रया 
पूणव झाली आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायवर्ािी केली र्ा करण्यात येत 
आिे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायवर्ािी केली नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) याबाबतचा प्रस् तार् अमान् य केला आिे  
(२) र् (३) प्रश् न उद्् ार्त नािी  

----------------- 
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शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि अततविशेषोपचार रुग्णालय, नागपूर येथे 
न्युरोलॉजी विभागािररता तज्ञ उपलब्ध िरुन दे्याबाबत 

 (२५) *  २६९७   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.शमतशे भाांगडडया :   
सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िासकीय र्ैद्यकीय मिावर्द्यालय र् अनतवर्िेषोपचार ुनग्णालय, नागपूर येथे 
न्युरोलॉजी वर्िागाकररता तज्ाींची र् यींत्र सामुग्रीची कमतरता आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, न्युरोलॉजी वर्िागात तज् र् यींत्र सामुग्री उपल्ध कुनन िेण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायवर्ािी केली र्ा करण्यात येत आिे, 
(३) असल्यास, तयाच ेथोडक्यात स्र्ुनप काय आिे, 
(४) नसल्यास, वर्लींबाची सर्वसाधारण कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) नािी  
(२) र् (३) प्रश्न उद्् ार्त नािी  
(४) िासकीय र्ैद्यकीय मिावर्द्यालय र् अनतवर्िेषोपचार ुनग्णालय, नागपूर येथे 
मज्जातींतूचचककतसा िास्त्र िा वर्िाग कायावलन्र्त झालेला नसल्याने (E.E.G.) ची 
व्यर्स्था करण्यात आलेली नािी  सिर वर्िाग कायावलन्र्त िोण्यासाठठ र् अींित: सुुन 
असणाऱया वर्षयातील डी एम  र् एम सी एच  अ्यासक्रम सुुन करण्यासाठठ 
मानकानुसार र् गरजेनुसार ३९१ नर्ीन पिननशमवतीचा पररपूणव प्रस्तार् सींचालनालय र् 
सींस्थास्तरार् तयार करण्यात येत आिे  

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

षरांगाबाद व्जल््यात खरेदी िेलेला मिा िमी किां मतीत वििल्याबाबत 
  

(२६) *  ५९६९   श्री.सततश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.सांहदप बाजोररया, डॉ.सुधीर 
ताांबे, श्री.हदपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.वििम िाळे, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.अमरशसांह पांडडत :   
सन्माननीय अन् न, नागरी परुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाि लजल्िा प्रिासनाने सन २०१३-१४ मये ुन  १३६० प्रनत लक्र्ीं्ल िमी 
िार्ाने मका खरेिी केला परींतु वर्क्रीच े अचधकार नसल्याने र्षविर गोिामात पडून 
िोता, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, तोच मका ुन  १०६० प्रनत लक्र्ीं्ल िराने वर्क्री केल्याने िासनास ७ 
को्ी ुनपयाचा तो्ा सिन करार्ा लागला, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, िासनाने िमी िार्ाने िेतकऱयाींच ेधान्य खरेिी करणेसाठठ र् योग्य 
िार्ाने वर्क्री करणेसाठठ एकच यींत्रणा असल्यास िासनाच े नुकसान ्ाळता येते, िे 
िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायवर्ािी केली र्ा करण्यात येत 
आिे, 
(५) अद्याप कोणतीच कायवर्ािी केली नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१), (२) र् (३) अींित: खरे आिे  
     आधारिूत ककीं मत खरेिी योजना िी कें द्र िासनाची योजना आिे  आधारिूत 
ककीं मतीचा लाि िोण्याच्या दृष्ीने र् िेतकऱयाींना िमी िार्ापेक्षा कमी ककीं मतीने 
(डीस्रेस सेल) धान्य वर्कार्े लाग ू नये म्िणून िेतकऱयाींच्या हिताकररता 
राज्यिासनातफे धान / िरडधान्य (एफ ए क्यू ) खरेिी करण्यात येत े 
     सिर योजनेअींतगवत खरीप पणन िींगाम २०१३-१४ मये सींपूणव राज्यिरात 
सुमारे ९.५५ लक्ष लक्र्ीं्ल मका खरेिी करण्यात आला िोता  कें द्र िासनाने हिलेल्या 
ननिेिानुसार िा मका जाहिर ई-शललार् प्रकक्रयेव्िारे वर्क्री करण्यात आला  
     सिर योजनेअींतगवत औरींगाबाि लजल््यात सुमारे १.७० लक्ष लक्र्ीं्ल मका 
खरेिी करण्यात आला िोता  सिरिू मका लजल्िाचधकारी याींच्या अयक्षतखेालील 
सशमतीव्िारा जाहिर ई-शललार्ाव्िारे वर्क्री करण्यात आला असून तयास ुन  १०६०/- 
प्रनत लक्र्ीं्ल िर प्राप्त झाला आिे  
(४) र् (५) प्रश्न उद्् ार्त नािी  

----------------- 
प्राथशमि, माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि शशक्षिाांिर 

होत असलेला अन्याय 

(२७) *  ४०१०   श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्राथशमक, मायशमक र् उच्च मायशमक शिक्षकाींर्र मोठ्या प्रमाणात अन्याय 
िोत असून शिक्षक सींघ्ना सींतप्त आिे तवे्िा राज्यातील सन २०१३-१४ च्या 
वर्द्याथी सींस्थेर्र आधाररत केलेली सींच मान्यतलेा स्थचगती िेण्यासि राज्य 
िासनाकडून िाळेच ेफेर मुल्याींकन रद्द करण्याची मागणी लोकप्रनतननधी केली, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायवर्ािी केली र्ा करण्यात येत 
आिे, 
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) िोय  
(२) र् (३) हिनाींक १२.२.२०१५ च्या िासन ननणवयान्र्ये सींचमान्यतबेाबत “जैसे थे” 
पररलस्थती ठेऊन शिक्षकेतर कमवचाऱयाींच्या सुधाररत आकृनतबींधाबाबत फेरवर्चार 
करण्यासाठठ सशमती गठठत करण्यात आली आिे  तसेच हिनाींक १७.३.२०१५ च्या 
िासन पत्रान्र्ये िाळाींच े त्रयस्थ सशमतीमाफव त सुुन असलेले फेरतपासणीच े काम 
थाींबवर्ण्यात आले आिे  

----------------- 
ठाणे ि पालघर व्जल््यातील इां्जी/सेमी इां्जी माध्यमाच्या पूिय प्राथशमि/मॉन्टेसरी 

शाळाांिड ेहोत असलेले दलुयक्ष 

(२८) *  ३३७६   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे र् पालघर लजल््यात प्रायोचगक तततर्ार्र सुून झालेल्या इींग्रजी/सेमी इींग्रजी 
मायमाच्या पूर्व प्राथशमक/मॉन््ेसरी िाळाींकड ेप्रिासनाच ेिलुवक्ष िोत असल्याने िाळा 
बींि पडण्याची िक्यता ननमावण झाली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) पूर्व प्राथशमक शिक्षण मजबूत करण्यासाठठ सिर िाळा र् शिक्षक ननयशमत कूनन 
राज्यिरात िा प्रयोग राबर्ण्याबाबत िासनाने कोणती कायवर्ािी केली र्ा करण्यात 
येत आिे, 
(३) असल्यास, तयाच ेस्र्ुनप काय आिे ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) नािी  
(२) र् (३) राज्यातील पूर्व प्राथशमक शिक्षणबाबतच े धोरण ननलश्चत करण्याची 
कायवर्ािी सुुन आिे  लजल्िा पररषि, ठाणे कडून िी योजना प्रायोगीक ततर्ार्र 
राबवर्ण्यात येत आिे  लजल्िा पररषि, ठाणे सींचशलत प्रायोचगक ततर्ार्रील पूर्व 
प्राथशमक िाळा नसवरी र् ज्यु के जी  र्गावसाठठ मितनीस र् बालर्ाडीताई याींच्या करार 
पितीने नेमणूका केलेल्या आिेत  या प्रयोजनासाठठ लागणारा खचव लजल्िा पररषि 
सेस फीं डातून करण्यात येत आिे  

----------------- 
राज् यातील सियच विद्यापीठातील अध् यापिाांच् या पदोन् नती ि िेतनिाढीची प्रिरणे 

प्रलांबबत असल् याबाबत 

(२९) *  ५२९९   डॉ.अपूिय हहरे :  ताराांकित प्रश्न िमाांि २० ला हदनाांि २३ डडसेंबर, 
२०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत :    सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) राज् यातील मुींबई वर्द्यापीठ, सावर्त्रीबाई फुले पुणे वर्द्यापीठ, यिर्ींतरार् चव् िाण 
मिाराष र मुक् त वर्द्यापीठ, नाशिक, राष रसींत तुकडोजी मिाराज नागपूर वर्द्यापीठ, 
सींत गाडगेबाबा अमरार्ती वर्द्यापीठ या वर्द्यापीठातील अ यापकाींच् या पिोन् नती र् 
र्ेतनर्ाढीची १९९ प्रकरणे प्रलींत्रबत आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रलींत्रबत प्रकरणाींमधील त्रु्ीची पुतवता कुनन पिोन् नती र् 
त याप्रमाणे र्ेतनननलश्चती करण् याची सुुन असलेली कायवर्ािी पूणव झाली आिे काय, 
(३) असल् यास, सींबींचधत १९९ पिोन् नती र् र्ेतनर्ाढीच् या प्रलींत्रबत प्रकरणाींना मान् यता 
िेण् यात आली आिे काय, 
(४) नसल् यास, सिरिू कायवर्ािी केव्िापयांत िोणे अपेक्षक्षत आिे ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) अींित् खरे आिे  ७३ प्रकरणे प्रलींत्रबत िोती  
(२), (३) र् (४) ७३ प्रकरणाींपैकी ५६ प्रकरणाींर्र कायवर्ािी पूणव झालेली असून १७ 
प्रकरणाींर्र कायवर्ािी सुुन आिे  

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

तत्िालीन शशक्षणाधधिारी (प्राथशमि) व्जल्हा पररषद, नागपूर याांच े 
विरुध्द र्ाजदारी गुन्हे दाखल िर्याबाबत 

  

(३०) *  २७७४   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले :  ताराांकित प्रश्न िमाांि १०७२ 
ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत :    सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बोगस िस्तार्ेजाच्या आधारे अनुिानाची शिफारस करणाऱया शिक्षण उपसींचालक 
श्री मिेि करजगाींर्कर, ततकालीन शिक्षणाचधकारी (मायशमक) श्री ठमके र् ततकालीन 
शिक्षणाचधकारी (प्राथशमक) लजल्िा पररषि, श्री सोमेश्र्र नैताम याींच ेवर्ुनि फौजिारी 
गुन्िे िाखल करण्याबाबत नागपूर वर्िागाच्या जनप्रनतननधीींनी मा मुख्यमींत्री र् 
मा िालेय शिक्षण मींत्री याींना हिनाींक १४ जुलै, २०१४ रोजी पाठर्ून तयाींच े वर्ुनि 
कारर्ाई करण्याची मागणी केली िोती, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच उपरोक्त प्रकरणी उचचत कारर्ाई करण्यासींबींधी सिरिू पत्र ततकालीन 
मुख्यमींत्री याींनी हिनाींक १ लगस््, २०१४ रोजी शिक्षण सचचर्ाींकड ेपाठवर्ले आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी कुनन िोषीींर्र कारर्ाई करण्यासाठठ िासनाने 
काय कायवर्ािी केली र्ा करण्यात येत आिे, 
(४) कायवर्ािी केली असल्यास सींबींचधताींर्र केव्िापयवत कारर्ाई िोणे अपेक्षक्षत आिे ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) िोय  
(२) िोय  
(३) र् (४) या प्रकरणी सखोल चौकिी कुनन आयुक्त शिक्षण याींच े स्र्यींस्पष् 
अिर्ाल र् अशिप्राय मागवर्ण्यात आले आिे  अिर्ाल प्राप्त िोताच ननयमानुसार 
कायवर्ािी करण्यात येईल  

----------------- 
अमळनेर तालुकायात रॉिेलच्या िोटयात िेलेली िपात 

(३१) *  ६५८०   श्रीमती व्स्मता िाघ :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमळनेर (लज जळगाींर्) तालुक्यात १८ िजार कु्ुींबे गॅस शसलेंडर शिर्ाय असून 
तालुक्यात रॉकेलच्या को्यात कपात केल्याने तयाच े िाल िोत असल्याने रॉकेलचा 
को्ा र्ाढर्ून िेण्यात यार्ा अिी मागणी हिनाींक २८ फेब्रुर्ारी, २०१५ रोजी र्ा 
तयासुमारास रॉकेल वर्के्रतयाींनी तिशसलिार अमळनेर याींच्याकड ेएका ननर्ेिनात केली 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, अमळनेर तालुक्यात रॉकेलचा को्ा र्ाढर्ून िेण्यासाठठ कोणतया 
उपाययोजना केल्या आिेत, 
(३) अद्याप यासाठठ कोणतयाच उपाययोजना केल्या नसल्यास, तयाींची कारणे काय 
आिेत र् याबाबतची सद्य:लस्थती काय आिे ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) रॉकेल को्ा र्ाढर्ून शमळण्याबाबत अमळनेर तालुक्यातील 
ककरकोळ केरोसीन परर्ानाधारकाींनी तिशसलिार, अमळनेर याींना हि २८ जानेर्ारी, 
२०१५ रोजी ननर्ेिन हिलेले आिे  
(२) र् (३) सार्वजननक वर्तरण व्यर्स्थेअींतगवत शिधापत्रत्रकाधारकाींना वर्तररत 
करण्यासाठठ राज्याच्या केरोसीनच्या मागणीच्या २८% इतके केरोसीनच े ननयतन 
राज् यास प्राप् त िोत आिे  त यामुळे उपल् धतेच् या प्रमाणात राज् यात मुींबईसि सर्व 
लजल् ्याींना केरोसीन ननयतन मींजूर करण् यात येत े 
     राज् याच् या केरोसीन कोयायात र्ाढ करण् यासींििावत कें द्र िासनाकड े मागणी 
करण् यात आली असून, त याबाबत पाठपुरार्ा करण् यात येत आिे  

----------------- 
शशक्षिेत्तर िमयचाऱयाांना अनुदानास पात्र समजणेबाबात 

  

(३२) *  ३२६०   श्री.रामनाथ मोत,े श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिय हहरे :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वर्नाअनुिाननत र्गव तुकडयाींना मुल्याींकनानुसार अनुिान मींजूर करताना शिक्षक 
र् शिक्षकेततर कमवचारी अनुिानास पात्र ठरतात िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, अनेक लजल््यामधील र्गव तुकड्याींना अनुिान िेताींना शिक्षकेततराींना 
का र्गळण्यात आले आिे, 
(३) याबाबत मिाराषर राज्य शिक्षक पररषिेच ेकायवयक्ष र् कोकण वर्िाग शिक्षक 
मतिान सींघाच ेलोकप्रनतननधी याींनी हिनाींक २१ जानेर्ारी, २०१४, २१ जानेर्ारी २०११, 
२६ एवप्रल, २०११, २९ जुलै, २०१३, १३ जानेर्ारी, २०१४, ५ माचव, २०१४, ५ जुलै 
२०१३, २९ डडसेंबर, २०१२ रोजी हिलेल्या ननर्ेिनाच्या अनुषींगाने काय कायवर्ािी 
करण्यात आली आिे, 
(४) मा मुींबई उच्च न् यायालयाने याचचका क्र ७२८३/२०१०, २८३७/२०११, २८३८/२०११ र् 
अन्य याचचकाींमधील हिनाींक १४ माचव, २०१३ च्या ननणवयानुसार काय कायवर्ािी 
करण्यात आली आिे, 
(५) नसल्यास वर्लींबाची र् न्यायालयीन आिेिाची अर्िेलना करण्याची कारणे काय 
आिेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) िोय  
(२) या सर्ींगावतील मींजूर पिे उिा  प्रयोगिाळा सिायक, ग्रींथपाल, अींिकालीन / 
पुणवकालीन, र्रीष ठ शलवपक, मुख् य शलवपक र् अचधक्षक िी पिोन् नतीची पिे िाळा 
अनुिानार्र आल् यानींतर सुधारीत आकृतीबींधानुसार अनुिाननत र्गव तुकड्याींर्रील 
प्सींख् येर्र ननधावररत कुनन ननलश्चत केली जातात  
(३) र् (४) सिरिू ननर्ेिनाींच् या अनुषींगाने कायवर्ािी करण् यात येत असून मा मुींबई 
उच् च न् यायालयाने हिलेल् या ननकालानुसार याचचकािार चार मा यशमक िाळा र् इतर 
१२ मा यशमक िाळाींमधील एकूण ३३ शिपाई पिे अनतररक् त िोत आिेत  अनतररक् त 
पिाींमधील ७ अनुिाननत पिाींपैकी ३ शिपाई पिाींच े समायोजन सिर िाळाींम ये 
करण्यात आले असून उर्वरीत ४ शिपाई अनतररक् त पिाींच े आर्श् यकतेनुसार इतरत्र 
समायोजन करण् याबाबत ननणवय घेण् यात आलेला आिे  
(५) प्रश् न उद्् ार्त नािी  

----------------- 
आहदिासी उपाययोजना क्षेत्रातील शाळाांच ेिेतन दे्याबाबत 

(३३) *  २८९३   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.वििम िाळे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उर्य  भाई जगताप :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) आहिर्ासी उपाययोजना क्षेत्रातील िाळाींच े २०१२ पूर्ीचे र्ेतन थककत असल् याचे 
मािे जानेर्ारी २०१५ मये र्ा तया िरम्यान ननििवनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी आहिर्ासी उपाययोजना क्षेत्रातील िाळाींच े र्ेतन 
तातडीने शमळण् याबाबत िासनाने काय कायवर्ािी केली आिे र्ा करणार आिे, 
(३) असल् यास, उक् त थककत र्ेतन िासन केव् िा अिा करणार आिे, 
(४) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायवर्ािी केली नसल् यास त याची कारणे काय आिेत? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) िे खरे नािी  
(२) अनतररक् त र्ेतन अनुिानाची मागणी सुधाररत अींिाजपत्रकात करण् यात येत े 
(३) वर्त त वर्िागाची मींजूरी शमळाल् यानींतर थकीत र्ेतन अिा करणे िक् य िोईल  
(४) प्रश् न उद्् ार्त नािी  

----------------- 
रे्रमुल्याांिनात अपात्र ठरलेल्या प्राथशमि ि माध्यशमि तसेच िगयतुिडयाांच्या 

बाबतीत त्रुटी पूणय िर्यासाठी कर वय ची क ययव ही 

(३४) *  ३७५६   श्री.वििम िाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.सततश चव्हाण, श्री.अतनल 
भोसले, डॉ.सुधीर ताांबे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील फेरमुल्याींकनामये पात्र ठरलेल्या प्राथशमक र् मायशमक िाळाींची र् 
र्गवतुकडयाींची लजल्िाननिाय सींख्या ककती आिे र् तयामधील शिक्षक कमवचाऱयाींच्या 
र्ेतनासाठठ आचथवक तरतूि करण्याबाबत िासनस्तरार्ूनन कोणती कायवर्ािी करण्यात 
आली आिे, 
(२) फेरमुल्याींकनात अपात्र ठरलेल्या प्राथशमक र् मायशमक तसेच र्गवतुकडयाींच्या 
बाबतीत त्रु्ी पूणव करण्यासाठठ िासनस्तरार्ुनन कोणती कायवर्ािी करण्यात आली र्ा 
येत आिे, 
(३) उपरोक्त प्रकरणी अद्याप कोणतीच कायवर्ािी केली नसल्यास, िोणाऱया वर्लींबाची 
सवर्स्तर कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े : (१) फेरमुल्याींकनात पात्र ठरलेल्या १६२ वर्ना अनुिाननत 
मायशमक िाळाींमधील ८१० शिक्षक र् ४८२ शिक्षकेततर पिाींना अनुिानास पात्र 
घोवषत करण्यात आलेले आिे  पात्र िाळाींना ननधीच्या उपल्धतनुेसार र्ेतन तरतुि 
उपल्ध कुनन िेण्यात येईल  
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(२) हिनाींक १५ नोव्िेंबर, २०११ मधील िासन ननणवयातील अनुक्रमाींक १२ नुसार 
वर्नाअनुिाननत िाळाींना तीन र्ेळा मुल्याींकनाची सींधी उपल्ध आिे  
(३) प्रश्न उद्् ार्त नािी  

----------------- 
अततविशेषोपचार रुग् णालय, शासिीय िैद्यकिय महाविद्यालय नागपूर येथील Blood 

component ि एबीजी मशीनची सुविधा उपलब् ध िर् याबाबत 

(३५) *  ५१०४   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय िैद्यिीय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) अनतवर्िेषोपचार ुनग् णालय, िासकीय र्दै्यककय मिावर्द्यालय नागपूर येथील 
रक् त पेढी (Blood Bank) म ये Blood Component ची सुवर्धा उपल् ध नािी 
तसेच रक्त तपासणीसाठठ आर्श्यक असणारी एबीजी मिीन नािुुनस्त आिे, िे खरे 
आिे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(३) असल् यास, चौकिीच्या अनुषींगाने गोरगररब जनतलेा सुवर्धा उपल्ध कुनन 
िेण्याबाबत िासनाने कोणती कायवर्ािी केली र्ा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल् यास, वर्लींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१) िे खरे आिे  
      तथावप िासकीय र्ैद्यकीय मिावर्द्यालय र् अनतवर्िेषोपचार ुनग्णालय िे 
एकाच सींस्थेच े िाग र् एकाच पररसरात कायवरत आिेत  िासकीय र्ैद्यकीय 
मिावर्द्यालय र् ुनग्णालय, नागपूर येथे रक्तपेढी (Blood Bank) कायवरत आिे  
ननयशमतपणे १६०० Blood Component येथे गोळा िोतात र् िी सुवर्धा या 
सींस्थेत उपल्ध आिे  अनतवर्िेषोपचार ुनग्णालयास जेव्िा गरज पडत े तवे्िा 
िासकीय र्ैद्यकीय मिावर्द्यालय र् ुनग्णालय, नागपूर येथील रक्तपेढीतून िी 
सवुर्धा उपल्ध कुनन िेण्यात येत े र् िीच Model Blood Bank असून तीला 
एमसीआय र् एफडीए ची मान्यता आिे  
      रक्त तपासणीसाठठ उपल्ध असलेल्या २ यींत्रापैकी १ यींत्र नािुुनस्त असले 
तरी सुुन असलेल्या एका यींत्रार्र चाचण्या करण्यात येतात  खरेिी करण्यात आलेल्या 
ककीं मतीपेक्षा िुुनस्तीर्र अचधक खचव येत असल्याने यींत्र बींि आिे  
(२), (३) र् (४) प्रश्न उद्् ार्त नािी  
     िासकीय र्ैद्यकीय मिावर्द्यालय र् ुनग्णालय, नागपूर मये िी सुवर्धा 
उपल्ध आिे  

----------------- 
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राज्यातील विशेषत: विद्यावििास विद्यालय, मानखूदय शाळाांना 
पूियलक्षी ितेन अदा िर्याबाबत 

(३६) *  ३३७७   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वर्द्यावर्कास वर्द्यालय, मानखूिव आणण राज्यातील इतर ििा मायशमक िाळा 
२००४-२००५ च्या ननकषानुसार मूल्याींकनास पात्र ठरवर्ल्या आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) मा िायको्ावने हिनाींक ११ लक््ोबर, २०१३ च्या आिेिानुसार सिर िाळा 
अनुिानास पात्र असून तयाींना पूर्वलक्षी प्रिार्ाने र्ेतन अिा करार्े असे ननिेि हिले 
आिेत काय, 
(३) याबाबत िासनाने काय कायवर्ािी केली ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) िोय  
(२) नािी, िासन ननणवय हिनाींक ७ फेब्रुर्ारी, २०१४ नुसार िाळा २०१०-११ पासून 
१०० ्क्के अनुिानास पात्र ठरवर्ण्यात आली असून ननधीच्या उपल्धतरे्र अनुिान 
मींजूर करण्यात येत े पूर्वलक्षी प्रिार्ाने र्ेतन अिा करण्याचा प्रश्न उद्् ार्त नािी  
(३) प्रश्न उद्् ार्त नािी  

----------------- 
राज्यातील षद्योधगि प्रशशक्षण सांस्थाांमधील िां त्राटी तनदेशि, गट तनदेशि 

याांना तनयशमत िर्याबाबत 

(३७) *  २७७७   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, डॉ.अपूिय हहरे :  ताराांकित प्रश्न 
िमाांि १०२९ ला हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१४ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:    
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील औद्योचगक प्रशिक्षण सींस्थाींमधील कीं त्रा्ी ननिेिक, ग् ननिेिक याींना 
ननयशमत करण्याबाबत व्यर्साय शिक्षण र् प्रशिक्षण सींचालनालय, मुींबई याींचकेडून 
अिर्ाल प्राप्त झाला आिे काय, 
(२) असल्यास, अिर्ालानुसार िासनाने कोणती कायवर्ािी केली र्ा करण्यात येत 
आिे, 
(३) अिर्ाल प्राप्त झाला नसल्यास तयाची कारणे काय आिेत, 
(४) अद्याप िासनाने कोणतीच कायवर्ािी केली नसल्यास वर्लींबाची कारणे काय 
आिेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) िोय  
(२) प्रस् तुत प्रस् तार्ासींििावत कायिेिीर बाबी तपासण् यात येत आिेत  
(३) प्रश् न उद्् ार्त नािी  
(४) प्रश् न उद्् ार्त नािी  

----------------- 
जळगाि व्जल््यातील  डीए पाणीपुरिठा योजनेच ेिीज बबल  

थिल्याने योजना बांद असल्याबाबत 
  

(३८) *  ६५८२   श्रीमती व्स्मता िाघ :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगार् लजल््यातील बोिर्ड तालुक्यातील ३८, मुक्ताईनगर आणण िुसार्ळ 
तालुक्यातील ४३ अिा एकूण ८१ गार्ाींना पाणीपुरर्ठा कुनन तयाींची तिान 
िागर्णाऱया ओडीए पाणी पुरर्ठा योजनेच ेत्बल साड ेतीन को्ी ुनपये इतके र्ीज 
त्रबल थकले असल्याने सिर योजना बींि असल्याच ेनुकतचे ननििवनास आले आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकिी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, वर्जेच ेत्रबल थकल्याची कारणे काय आिेत र् ती त्रबले तातडीने िुनन 
पाणीपुरर्ठा प्रस्तार्ीत िोण्यासाठठ कोणतया उपाययोजना केल्या आिेत, 
(४) नसल्यास, तया बाबतची सद्य:लस्थती काय आिे ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िोय िे खरे आिे  
सिरील योजना िी र्ीज बील थकबाकी र् मासीक िेयक न िरले मुळे हि  
२१ १ २०१५ त े४ २ २०१५ पयांत वर्द्युत पुरर्ठा खींडीत केल्यामुळे बींि िोती  
(२) िोय  
(३) िेखिाल र् िुुनस्ती ननधी अिार्ी मागील तीन त ेचार र्षावपासून माशसक वर्द्युत 
िेयके र्ेळेत न िरल्याने ती थकीत राित आिे  सिरच्या थकबाकीर्र मिाराषर राज्य 
वर्द्युत वर्तरण कीं पनीकडुन आकारण्यात येणारे व्याज यामुळे सिरची थकबाकी 
र्ाढत असून, सद्यलस्थतीत लजल्िा पररषि जळगार् कडून थकबाकी र्गळता केर्ळ 
मास ल क िेयके अिा करण्यात येत आिेत  

माशसक िेयक थकबाकी सि िरण्यासाठठ पाणी पट्टीच ेिर र्ाढवर्ण्यात आले 
असून र्सुलीच ेप्रमाण र्ाढवर्ण्यासाठठ साततयाने प्रयतन करण्यात येत आिे  
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हि  ४ २ २०१५ रोजी सिरच्या योजनेर्रील मािे डडसेंबर १४ च ेमाशसक िेयक 
अिा कुनन योजना पुनश् च कायावलन्र् त करण्यात आलेली आिे  
(४) प्रश्न उद्् ार्त नािी  

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
___________________________________________________________ 

मुद्रणपूर्व सर्व प्रककया मिाराषर वर्धानमींडळ सचचर्ालयाच्या सींगणक यींत्रणेर्र 
मुद्रण: िासकीय मयर्ती मुद्रणालय, मुींबई  
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