
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
 

सोमिार, ददनाांि ०७ डिसेंबर, २०१५ / अग्रहायण १६, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीिा आणण युिि 
िल्याण, उच् च ि िां्रशशशक्षण, िैद्यिीय 
शशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतिि िायय 
मां्रशी 

 

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

(३) पयायिरण मां्रशी 
(४) पाणीपुरिठा आणण स्िच्छिा मां्रशी 

 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ११८ 
------------------------------- 

राज्यािील अनुदानपा्रश सिय शाळाांना अनुदान देण्याबाबि 
 

(१) *  ११४२९   श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुदानपात्र शाळाींना अनुदान ममळावे इत्यादी महत्त्वाच्या 
मागणयाींसाठी एका सींघ्नेने आींदोलन केले होते, त्यावेळी मा.मुख्यमींत्री व मा.शालेय 
मशक्षण मींत्री याींनी पात्र ठरलेल्या सवव शाळाींना अनुदान देणयाबाबत ननणवय घेतला 
जाईल असे आश्वासन ददले असल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अहवालानुसार पात्र ठरलेल्या शाळाींना अनुदान देणयाबाबत 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१) व (२) राज्यातील अनुदानास पात्र घोवित करणयात आलेल्या 
शाळाींना शासन ननणवय ददनाींक २० जुलै, २००९ नुसार ननधीच्या उपलब्धतेनुसार 
शाळाींना वेतन अनुदान उपलब्ध करुन देणयाची तरतूद आहे. ववदहत ननकिानुसार 
अनुदानास पात्र शाळाींना अनुदान उपलब्ध करुन देणयासाठी सकारात्मक कायववाही सुरु 
आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िाांददिली (मुांबई) येथील एिा खाजगी इांटरनॅशनल शाळेि शशिणाऱ्या  

दोन मुलीांचा शाळेिील िमयचाऱ्याांने िेलेला विनयभांग 

(२) *  ११४०१   श्री.जनायदन चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्र ििािे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काींददवली (मुींबई) येथील एका खाजगी इीं्रनॅशनल शाळेत ज्युननअर केजीमध्ये 
मशकणाऱ्या पाच विावच्या दोन मुलीींचा शाळेतील कमवचाऱ्याींने ववनयभींग केला 
असल्याच ेददनाींक १३ ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशवनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तदनुिींगाने दोिीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करणयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. विनोद िािि े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी काींददवली पोलीस स््ेशन येथे ददनाींक ११/८/२०१५ रोजी 
FIR क्र.२७८/२०१५ दाखल करणयात आला असून सींशींयीतास पोलीसाींनी अ्क केली 
होती न्यायालयाने त्याची जाममनावर सु्का केलेली आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नागपूर, पुणे, सोलापूर ि अन्य जजल्हयाांमध्ये ना-हरिि प्रमाणप्रश देऊन निीन 

तनयुकिाांना मान्यिा प्रदान िरण्याि आल्याबाबि 

(३) *  ११०७७   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ददनाींक २ मे २०१२ च्या शासन ननणवयानुसार नवीन ननयुक्तीसाठी ना-हरकत 
प्रमाणपत्र व ननयुक्तीस मान्यता देणयास बींदी ्ाकली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या बींदीच ेउल्लघींन करुन नागपूर, पुणे, सोलापूर व अन्य जजल््यात 
नवीन ननयुक्तीसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र तसेच नवीन ननयुक्त्याींना मान्यता प्रदान 
करणयात आल्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बींदीच्या कालावधीत मींत्रालयीन स्तरावरुन बनाव् ना-हरकत 
प्रमाणपत्र देणयात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर सवव प्रकारामुळे शासनाच्या नतजोरीतून करोडो रुपयाचे 
अनुदानामध्ये गैरव्यवहार झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी करोडो रुपयाींचा गैरव्यवहार करणा-या 
मशक्षणाधधकारी / मशक्षण उपसींचालक याींना तात्काळ ननलींबबत करुन उच्चस्तरीय 
चौकशी करणयात येणार आहे ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) याबाबत आयुक्त (मशक्षण) याींच्या स्तरावर चौकशी सुरु आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) याबाबत आयुक्त (मशक्षण) याींच्या स्तरावरुन चौकशी करणयात येत आहे. 

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

ग्रामीण, िोंगराळ आददिासी िस्िी आणण पाडयाांिरील िस्िीशाळाांिर िाम िरणाऱ्या 
शशक्षिाांना तनमशशक्षि म्हणून सेिेि सामािून घेण्याबाबि 

  

(४) * १२७०२ श्री.महादेि जानिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सुभाष 
झाांबि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामीण, डोंगराळ आददवासी वस्ती आणण पाडयाींवरील वस्तीशाळाींवर 
काम करणाऱ्या मशक्षकाींना ददनाींक १ माचव, २०१४ च्या शासन ननणवयानुसार मशक्षकाींची 
सेवा ववचारात घेऊन शासनाने त्याींना ननममशक्षक म्हणून सेवेत सामावून घेतले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) राज्यातील ग्रामीण, डोंगराळ, आददवासी वस्ती, पाडयावरील वस्तीशाळा 
मशक्षकाींना ननयममत करुन देखील त्याींना असींख्य समस्याींना तोंड दयावे लागते, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनेक मशक्षक सेवाननवतत्त होऊनही त्याींना सेवाननवतत्ती नींतरच ेवेतन 
व जुन्या सेवाननवतत्ती योजनेचे लाभ ममळालेले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(५) असल्यास, चौकशीच े ननषकिव काय आहेत व त्याअनुिींगाने शासनाने कोणती 
कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(६) असल्यास, सदरहू वेतनाचा लाभ मशक्षकाींना ममळणे केव्हापयतं अपेक्षक्षत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) होय 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४), (५), (६) व (७) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

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

दैठणा (जज.परभणी) येथील पाणी पुरिठा योजनेि झालेला गैरव्यिहार 
 

(५) * ११७०२ श्री.जयांि पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ६७१४ ला ददनाांि १७ जुलै, 
२०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:  सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छिा 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दैठणा (जज.परभणी) येथील पाणी पुरवठा योजनेत अधधक्षक अमभयींता, महाराषर 
जीवन प्राधधकरण गुणवत्ता पररक्षण पथक, मुींबई याींच्या ननषकिावनुसार एकूण ककती 
रकमेचा गैरव्यवहार झाल्याच ेननषपन्न झाले आहे, 
(२) असल्यास, गैरव्यवहार झालेल्या रकमेच्या वसुलीबाबत ककती व कोणाववरुध्द 
कारवाई करणयात आली, 
(३) तसेच दींडात्मक कायववाही करणयाच े ननदेश ददनाींक ७ एवप्रल, २०१४ रोजी 
ददल्यानींतर जजल्हा पररिद, परभणी कडून कोणती कायववाही करणयात आली या 
सींबींधीचा अहवाल जजल्हा पररिद, परभणी याींचेकडून प्राप्त झाला आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अधधक्षक अमभयींता, म.जी.प्रा. गुणवत्ता पररक्षण पथक, 
मुींबई याींच्या ननषकिावनुसार रु.५०००/- पेक्षा जास्त रक्कम हातावर मशल्लक 
नसल्यामुळे लेखा ववियक बाबीींच ेउल्लींघन झाले नाही. त्यामुळे आधथवक गैरव्यवहार 
झालेला नाही. 
(२) तथावप, योजनेच े पाईप बींददस्त दठकाणी न ठेवल्यामळेु २०० मी.पाईप दठसूळ 
झाल्याच े ननदशवनास आल्याने रु. ८९,८००/- रक्कम वसुल करणयाची कायववाही 
करणयात येत असून सींबींधधतास तशी नो्ीस पाठववली आहे. 
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१) ताींबत्रक सेवा पुरवठादार (७०%)   रु.६२,८६०/- 
२) अध्यक्ष, ग्रा.पा.पु. व स्व.स. (१५%)   रु.१३,४७०/- 
३) सधचव, ग्रा.पा.पु. व स्व.स. (१५%)   रु.१३,४७०/- 
 एिूण रु.   ८९,८००/- 

(३) ताींबत्रक सेवा पुरवठादार तसेच अध्यक्ष/सधचव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता सममती 
याींचकेडून २०० मी.पाईप स्वखचावने बदलून घेऊन पाणी पुरवठा सुरळीत केला आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

मरेगाांि एम.आय.िी.सी. (िा.मुल, जज.चांरपूर) अांिगयि गे्रटा पॉिर  
प्लँट द्िारे टॉयर भुिटी िापरामुळे, िर पथृ्िी पॉिर प्लॅट  

मधून तनघणाऱ्या राखेमुळे होि असलेले प्रदषुण 
  

(६) *  ११०९६   श्रीमिी शोभािाई फिणिीस :   सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मरेगाींव एम.आय.डी.सी. (ता.मुल, जज.चींद्रपूर) अींतगवत गे्र्ा पॉवर प्लँ् दवारे 
्ॉयर भुक्ी वापरामुळे, तर पतथ्वी पॉवर प्लँ् मधून ननघणा-या राखेच ेदढगारे पा्ात 
्ाकत असल्यामुळे प्रदिूण ननमावण होवून नागरीकाींच्या आरो्याला धोका ननमावण 
होत असल्याच ेलोकप्रनतननधी याींनी पाहणी केली असता ददनाींक २७ सप् े्ंबर, २०१५ 
रोजी वा त्या सुमारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कीं पनीदवारे होणा-या प्रदिूणामुळे पररसरातील शेतीच ेनुकसान व 
नागरीकाींच्या आरो्याला धोका ननमावण होत असल्याने सदर कीं पनीवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) होय. 
(२) व (३) मे. पतथ्वी फेरो अलॉए व मे. एनजी मल. या दोन्ही उदयोगाींना कारणे 
दाखवा नो्ीस मींडळामाफव त बजाववणयात आली असून पुढील कारवाई करणयात येत 
आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईि रेशन दिुानािून अन्न सुरक्षा योजनेखाली देण्याि येणारे  
धान्य तनिृष्ट्ट दजायच ेअसल्याबाबि 

 

(७) * १२१६३  श्री.हेमांि टिले, श्री.विक्रम िाळे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंर पाटील, श्री.अमरशसांह पांडिि, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत रेशन दकुानातून अन्न सुरक्षा योजनेखाली देणयात येणारे धान्य ननकत ष् 
दजावच े असल्याच्या तक्रारी ग्राहकाींकडून होत असल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या 
पदहल्या सप्ताहात ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार पुढे मुींबईत अन्न सुरक्षा 
योजनेच ेअन्नधान्य दजेदार असावे म्हणून कोणती कायववाही केली वा करणयात येत 
आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये साववजननक ववतरण व्यवस्थे 
अींतगवत ननकत ष् दजावच ेअन्नधान्य प्राप्त होत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे. 
(२) व (३) त्याअनुिींगाने चाींगल्या दजावच ेधान्य उपलब्ध करुन देणयाबाबत भारतीय 
अन्न महामींडळास कळववणयात आले आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

शशक्षि-शशक्षिेिराांच्या िैद्यिीय खचायच्या प्रतिपूिीबाबि 

(८) *  १२६०९   श्री.रामनाथ मोिे, श्री.नागो गाणार, िॉ.अपूिय दहरे, श्री.श्रीिाांि 
देशपाांि,े श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्य शासकीय कमवचाऱ्याींप्रमाणेच अनुदाननत सींस्थामधील मशक्षक-मशक्षकेतराींना 
वैदयकीय खचावची प्रनतपूती योजना लागू आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वैदयकीय खचावच्या प्रनतपूतीच्या देयकाींना मींजूरी देणयासाठी कायावलय 
प्रमुखाींच्यास्तरावर कमाल मयावदा १ लाखावरुन २ लाख करणयात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यापूवीच्या ननणवयानुसार १ लाखापयतंची देयके मींजूर करणयाचे 
अधधकार मशक्षणाधधकारी याींना होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आता २ लाखापयतंच े प्रस्ताव मींजूर करणयाच े अधधकार मशक्षण 
ववभागातील कोणत्या अधधकाऱ्यास प्रदान करणयात आले आहेत, 
(५) मशक्षणाधधकारी याींच ेअधधकार काढून घेणयात आले आहे काय, 
(६) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(७) २ लाखापयतंची वैदयकीय देयके मींजूर करणयाच े अधधकार अन्य अधधकाऱ्यास 
देणयाऐवजी मशक्षणाधधकारी याींनाच प्रदान करणयात यावे, याबाबत महाराषर राज्य 
मशक्षक पररिदेच ेकायावध्यक्ष व कोकण ववभाग मशक्षक मतदार सींघाच ेलोकप्रनतननधी 
याींनी ददलेल्या ननवेदनावर काय ननणवय घेणयात आला आहे ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) व (२) होय. 
(३) होय. 
(४), (५) व (६) साववजननक आरो्य ववभागाच्या ददनाींक २४.०८.२०१५ च्या शासन 
ननणवयास अनुसरून शालेय मशक्षण ववभागाने ददनाींक १८.०९.२०१५ रोजीच्या शासन 
ननणवयान्वये रु. २.०० लाख पयतंची सवव मशक्षक मशक्षकेतर कमवचाऱ्याींची वैदयकीय 
प्रनतपूती देयके मींजूर करणयाच े अधधकार आता मशक्षण अधधकारी ऐवजी मुख्य 
कायवकारी अधधकारी, जजल्हा पररिद याींना प्रदान करणयात आले आहेत. 
(७) बाब ववचाराधीन आहे. 

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

नागपूर येथील अजब बांगल्याजिळील शासिीय गोदामाची दरुिस्था झाल्याबाबि 

(९) *  १२६३३   अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, 
श्री.शमिशे भाांगडिया, िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.प्रिाश गजशभये, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, अॅि.तनरांजन िािखरे :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि 
सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूरातील शासकीय अन्न धान्य गोदामात एफ.सी.आय कडून पाठववणयात 
आलेले गहू, ताींदळू, साखर व डाळ असे एकूण सुमारे ५ हजार ्न अन्न धान्य 
गोदामात साठववले जाते, हे खरे आहे काय,  
(२) नागपूर शहरात अजब बींगलाजवळील गोदामात साववजननक ववतरण 
प्रणालीअींतगवत एफसीआय कडून पाठववणयात आलेले गहू, ताींदळू, साखर, डाळ असे 
सुमारे दोन हजार मेदरक ्न धान्य पावसामुळे सडल्याच ेददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१५ 
रोजी वा त्या सुमारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरच े सडलेले व दगुवधी येत असलेल्या धान्याचा पुरवठा नागपूर 
शहरातील रेशन दकुानाींमध्ये पुरववणयात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच सदरहू गोदाम ७० विे जुने असून त्याींच्या दरुुस्तीसाठी व देखभालीसाठी 
एकही पैसा खचव करणयात आला नाही, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या इमारतीत ववदयुत पुरवठा नसूनही हमाल कायवरत असून हमाल 
२०-२० पोत्याची थप्पी लावत असून पोत्याींखाली हमालाींचा मतत्यू झाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, नागपूर जस्थत महाराषर राज्य वखार महामींडळ याींच े अजब बींगला 
पररसरातील गोदामात लाई् पाणी व मतु्रीघरची व्यवस्था नाही तसेच प्रत्येक 
जजल््यात व्यवस्थापक, मलपीक २ त े ३ कमवचारी काम करीत असून सध्या ककती 
कमवचाऱ्याींची ननयममत ननयुक्ती करणयात आली आहे,  
(७) असल्यास, सदरहू ५ गोदामाींच े अदययावत बाींधकाम करुन गोदामात काम 
करणाऱ्या कामगाराींची मजुरी (वेतन) देणेबाबत तसेच त्याींच े प्रश्न सोडववणयाबाबत 
शासनाने काय कायववाही केली वा करणयात येत आहे ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) नागपूर शहरातील ३ दठकाणच्या शासकीय धान्य गोदामाची 
साठवणूक क्षमता १२१६९ मे. ्न इतकी असून त्यापैकी १०७९४ मे. ्न क्षमतचे्या 
गोदामात साववजननक ववतरण व्यवस्थेअींतगवत ववतरीत करावयाच्या अन्नधान्याची 
साठवणूक करणयात येत.े 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) नागपूर शहरातील म्युणझयम येथील शासकीय धान्य गोदाम १९६३-६४ मध्ये 
बाींधलेले असून, त्याच्या दरुुस्तीच ेकाम प्रगतीपथावर आहे. 
(५) नाही. 
(६) म्युणझयम, नागपूर येथील शासकीय गोदामाच्या कायावलयात ववदयुत व्यवस्था 
आहे. सदर गोदामाच ेव्यवस्थापन महाराषर राज्य वखार महामींडळ याींचकेड ेअसून या 
गोदामात महामींडळाकडील साठा अधीक्षक-१ व वगव-४ च े २ ननयममत कमवचाऱ्यासह 
कीं त्रा्ी तत्वावर ३ असे एकूण ६ कमवचारी कायवरत आहेत. तसेच अन्नधान्य ववतरण 
अधधकारी, नागपूर कायावलयाचा एक अव्वल कारकून दजावचा ननयममत कमवचारी 
कायवरत आहे. 
     गोदामातील प्रसाधनगतह जीणव झालेले असल्याने अन्नधान्य ववतरण 
कायावलयाच्या प्रसाधनगतहाचा वापर गोदामातील कामगार करतात. 
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(७) नागपूर शहर ववभागात कायवरत गोदाम कामगाराींच्या सुधारीत वेतनशे्रणी लागू 
करणयाचा प्रस्ताव ववचाराधीन आहे. 

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

माटुांगा, मुांबई येथील रसायन िां्रशज्ञान सांस्थेिील िाही िाांत्र्रशि िमयचाऱ्याांच्या पदाांच्या 
िेिनशे्रणीि अिास्िि िाढ िेल्याबाबि 

 

(१०) *  ११७४०   श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी :   
सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या उच्च व तींत्र मशक्षण ववभागाने सहाव्या वेतन आयोगाची वेतन शे्रणी 
ददनाींक १ जानेवारी, २००६ पासून लागू करणयाचा ननणवय ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २००९ 
रोजी घेतला, त्यावेळी मा्ुींगा येथील रसायन तींत्रज्ञान सींस्थेतील काही ताींबत्रक 
कमवचाऱ्याींच्या पदाींच्या वेतनशे्रणीमध्ये फेरफार करुन अवास्तव वाढ केल्याच े
ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आयसी्ी कमवचारी वेतन शे्रणीत गैरव्यवहार झाल्याच े ननदशवनास 
आल्यामुळे तींत्रमशक्षण सींचालनालयाच े सह सींचालकाींनी याप्रकरणाची गींभीर दखल 
घेवून चौकशीच े आदेश ददल्यानुसार आयसी्ीच े सींचालक याींच्या मान्यतेने ६ 
सदस्याींची चौकशी सममती नेमणयात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) सदरहू सींस्थेतील काही ताींबत्रक कमवचाऱ्याींच्या वाढीव वेतन शे्रणी लागू करताना 
गैरव्यवहार झाला असतानाही या प्रकरणाला ५ विे उल्ल्यानींतरही उच्चस्तरीय 
सममतीचा अहवाल अदयाप गलुदस्त्यातच असल्याची तक्रार मुींबई ववदयापीठ कमवचारी 
सींघ्नाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) या सींपूणव प्रकरणाची शासनस्तरावर चौकशी व्हावी व सींबींधधत दोिी कमवचा-याींवर 
कारवाई व्हावी म्हणून उच्च व तींत्र मशक्षण ववभागाच्या उपसधचवाींना ददनाींक ६ मे, 
२०१० रोजी मुींबई ववदयापीठ कमवचारी सींघ्नेने पत्रही पाठववलेले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, अदयापी सींबींधधत दोिीववरोधात कारवाई न होणयाची सववसाधारण 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े : (१) उच्च व तींत्र मशक्षण ववभागाच्या ववदयापीठ शाखेने 
राज्यातील सवव अकत िी ववदयावपठाींकररता सहावा वेतन आयोग लागू करणयासाठी 
ननगवममत केलेल्या ददनाींक ०७/१०/२००९ रोजीच्या अधधसूचनेमध्ये डॉ. बाबासाहेब 
आींबेडकर तींत्रशास्त्र ववदयावपठ व रसायन तींत्रज्ञान सींस्थेतील काही पदाींचा समावशे 
केलेला होता. 
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    मात्र सींचालकाींच्या ददनाींक २६/११/२००९ च्या प्रस्तावानुसार वेतनशे्रणया सुधाररत 
करुन तींत्रमशक्षण सींचालनालयाच्या अधधपत्याखालील अणखल भारतीय तींत्र मशक्षण 
पररिदेच्या मान्यता प्राप्त अनुदाननत सींस्थाींत कायवरत मशक्षकेतर पदाींना सहाव्या 
वेतन आयोगानुसार सुधाररत वेतन सींरचना ददनाींक ०७/०५/२०१० च्या शासन 
ननणवयान्वये लागु करणयात आलेली आहे. 
    सदर प्रकरणी ददनाींक ७/१०/२००९ रोजीच्या शासन ननणवयामध्ये नमूद झालेल्या 
वेतनशे्रणयाची प्रत्यक्ष अींमलबजावणी सींचालनालयाकडुन करणयात आलेली नाही. 
यामुळे काही पदाींच्या वेतनशे्रणीत फेरफार व अवास्तव वाढीचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) तक्रार व पत्राचा अमभलेख आढळून येत नाही. याबाबत अमभलेखाची  
पुनवपडताळणी करुन उधचत कायववाही करणयात येईल. 

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

राजषी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराि फुले ि िॉ.बाबासाहेब आांबेििर  
याांच ेिाड:मय प्रिाशशि िरण्याबाबि 

(११) *  १२२९३   श्री.प्रिाश गजशभये, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  िाराांकिि 
प्रश्न क्रमाांि ८२६१ ला ददनाांि १७ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    
सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजिी शाहू महाराज, महात्मा ज्योनतराव फुले व डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर या 
महापुरुिाींच ेवाड:मय प्रकामशत करणयासाठी शासनाने तीन स्वतींत्र्य सममत्या नेमल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आतापयतं या नतन्ही महापुरुिाींच े केव्हा व ककती वाड:मय सादहत्य 
प्रकामशत करणयात आले आहे, 
(३) असल्यास, हे सादहत्य त्वरीत प्रकामशत करणयाबाबत शासनाने कोणती कायववाही 
केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) होय. 
(२) या महापुरुिाींच े वाड:मय सादहत्य १९७९ पासून प्रकामशत करणयात येत आहे.  
डॉ.बाबासाहेब आींबडकर याींच ेलेखन आणण भािणे या मामलकेतील एकूण २१ खींड व 
फो्ोबायोग्राफीचा २२ वा खींड, २ सोसव म्ेररयल, ॲननदहलेशन ऑफ कास्् (इींग्रजी) 
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हे पुस्तक व पुनमुवद्रीत सादहत्य प्रकामशत करणयात आले आहे.  महात्मा ज्योनतराव 
फुले याींची एकूण १३ पुस्तके प्रकामशत करणयात आली असून याव्यनतररक्त ९ पुस्तके 
छपाईसाठी मूद्रणालयास ददली आहेत. राजिी शाहू महाराजाींचा १ ग्रींथ ३ 
आवतत् त्याींमध्ये प्रकामशत करणयात आला आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यािील २४ िषे सेिा झालेल्या सिय प्राथशमि शशक्षिाांना  
विना अट तनििशे्रणी लागू िरण्याबाबि 

 

(१२) *  १२४१७   िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.सतिश चव्हाण :  िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि २८८७ ला ददनाांि ९ एवप्रल, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील २४ विे सेवा झालेल्या सवव प्राथममक मशक्षकाींना ववना अ् ननवडशे्रणी 
लागू करणयाकरीता लोकप्रनतननधी व मशक्षकाींनी सींबींधधताकड ेवारींवार मागणी करणयात 
येऊनही मशक्षकाींना ववना अ् ननवडशे्रणी लागू करणयात आली नसल्याच े माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील सवव प्राथममक मशक्षकाींना ववना अ् ननवडशे्रणी लागू 
करणयाबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सध्या अ्ीींच्या आधारावर ननवडशे्रणी लागू करणयात येत.े 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील ६७ अशभयाांत्र्रशिी शशक्षण सांस्थाांना एआयसीटीईची मान्यिा नसल्याबाबि 
 

(१३) *  ११९९७   प्रा.जोगेन्र ििािे, श्री.अनांि गािगीळ, श्री.राहुल नािेिर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंर पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अतनल भोसले, श्री.गुरुमुख 
जगिानी :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील अमभयाींबत्रकी महाववदयालयाींमध्ये मोठ्या प्रमाणात जागा ररक्त 
असल्याची पररजस्थती कायम असतानाच तब्बल ६७ अमभयाींबत्रकी मशक्षण सींस्थाींना 
एआयसी्ीईची मान्यताच नसल्याची मदहतीच्या अधधकारात उघड झाली असल्याचे 
ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींधधत शैक्षणणक सींस्थाींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करणयात येत आहे,  
(३) मान्यता नसलेल्या या मशक्षण सींस्थेत मशक्षण घेत असलेल्या ववदयाथ्यांच्या 
शैक्षणणक मागावत अडथळा ननमावण होणार नाही यासाठी शासनाने कोणती कायववाही 
केली वा करणयात येत आहे, 
(४) उपरोक्त प्रकरणी शासनाने एआयसी्ीईची मान्यता नसलेल्या अमभयाींबत्रकी 
सींस्थाींना मान्यता ममळणेबाबत काय कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. विनोद िािि े : (१) अणखल भारतीय तींत्र मशक्षण पररिद, नवी ददल्ली याींच्या 
सींकेतस्थळावर असलेल्या राज्यातील अणखल भारतीय तींत्र मशक्षण पररिदेची मान्यता 
नसलेल्या अनधधकत त सींस्थाींची यादी मादहती अधधकारात सींचालक, तींत्र मशक्षण 
याींच्याकडून उपलब्ध करुन देणयात आली आहे. 
(२) व (३) सींबींधधत सींस्थाींना त्रु्ीींबाबत नो्ीसा बजावणयात आल्या असून त्याप्रमाणे 
कायववाही करणयात येत आहे. 
      तसेच व्यावसानयक अ्यासक्रमाींमध्ये भववतव्ये घडववणा-या ववदयाथ्यांची 
फसवणूक होऊ नये म्हणून मान्यताप्राप्त नसलेल्या सींस्थाींची यादी अणखल भारतीय 
तींत्र मशक्षण पररिद, नवी ददल्ली याींच ेसींकेतस्थळी ननयममत प्रमसध्द करणयात येत.े 
त्याचप्रमाणे तींत्र मशक्षण सींचालनालयामाफव त मान्यताप्राप्त नसलेल्या अनधधकत त 
सींस्थाींमधील व्यावसानयक अ्यासक्रमाींना प्रवेश न घेणयाबाबत व अधधकत त सींस्थाींची 
यादी तींत्र मशक्षण सींचालनालयाच्या सींकेतस्थळी उपलब्ध असल्याच ेशैक्षणणक विव सुरू 
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होणयापूवी दरविी जादहर सूचना प्रमसध्द करणयात येत.े 
(४) अणखल भारतीय तींत्र मशक्षण पररिदेची मान्यता प्राप्त करुन घेणयासाठी सींबींधधत 
सींस्थाींनी ववहीत कायवपध्दतीनुसार पररिदेकड ेअजव करणे आवश्यक आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

राज्यािील िाळीच ेदर तनयां्रशणाि ठेिणे आणण साठेबाजी रोखण्याबाबि  
प्राईज मॉनेटरीांग सेल स्थापन िरण्याबाबि 

(१४) *  १११७२   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.अमरशसांह पांडिि, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.विजय 
सािांि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७६४० ला ददनाांि १७ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभायि:  सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील डाळीच े दर ननयींत्रणात ठेवणे आणण साठेबाजी रोखणयासाठी प्राईज 
मॉने्रीींग सेल स्थापन करणयाच्या सूचना कें द्रीय ग्राहक सींरक्षण ववभागाने राज्य 
शासनाला माहे जून-जुल,ै २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान केल्या होत्या, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, कें द्रीय ग्राहक सींरक्षण ववभागाच्या सूचना असताींनाही राज्यात प्राईज 
मॉने्रीींग सेल स्थापन करणयाबाबत कायववाही करणयात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, राज्य शासनाने उपाययोजना न केल्याने डाळीींसह जीवनावश्यक 
वस्तुींच्या ककीं मतीमध्ये भरमसाठ वाढ होऊन जनतलेा महागाईला तोंड दयावे लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, साठेबाजाींवर कायववाही करणे, साववजननक ववतरण व्यवस्थेच्या 
माध्यमातून डाळ-तले अधधक जीवनावश्यक वस्तुींच े माफक दरात ववतरण करणे, 
प्राईज मॉने्रीींग सेल स्थापन करणेबाबत शासनाने काय कायववाही केली वा करणयात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) राज्यात प्राईज मॉने्रीींग सेलची स्थापना करणयात 
आली असून २२ जीवनावश्यक वस्तूींच्या ककीं मती सन २०११ पासून दररोज कें द्र 
शासनास पाठववणयात येतात. 
(३) व (४) तूरडाळीींची झालेली प्रचींड भाववाढ ववचारात घेऊन, कें द्र शासनाची ददनाींक 
२८.०९.२०१५ व ददनाींक १८.१०.२०१५ ची अधधसूचना ववचारात घेऊन शासनाच्या 
ददनाींक १९.१०.२०१५ च्या पत्रान्वये डाळी, खादयतले व खादयतलेबबया यावर साठा 
मयावदा लाग ू करणयात आली आहे. त्यानुसार साठेबाजाींवर फौजदारी गुन्हे दाखल 
करणयात आलेले आहेत. 
     साववजननक ववतरण व्यवस्थे अींतगवत सवलतीच्या दरात तुरडाळ ववतरीत 
करणयाबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

राज्याि अन्नसुरक्षा योजनेिून रेशनिर स्िस्ि दराि  
अन्न धान्य उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

 

(१५) *  ११२४१   श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.राजेंर जैन, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.राहुल 
नािेिर, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.रामराि िििुिे, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अन्नसुरक्षा योजने अींतगवत प्रनत व्यक्ती मदहन्याला तीन ककलो गहू व 
दोन ककलो ताींदळू देणयात येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच दषुकाळग्रस्त भागातील नागररकाींना अन्न सुरक्षा योजनेतून स्वस्त धान्य 
उपलब्ध करुन देणयाची मागणी माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान करणयात 
आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर धान्य अनतअल्प आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अन्नसुरक्षा योजनेमाफंत देणयात येणाऱ्या कोट्यात वाढ करणेबाबत 
तसेच दषुकाळग्रस्त भागातील नागररकाींना स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करुन 
देणयाबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) राषरीय अन्नसुरक्षा अधधननयम, २०१३ अींतगवत प्राधान्य 
कु्ुींबातील लाभाथ्यांना प्रनतव्यक्ती प्रनतमाह ५ ककलो अन्न धान्य (गहू व ताींदळू) 
देणयात येते, तर अींत्योदय अन्न योजनेतील लाभाथ्यांना प्रनतमशधापबत्रका प्रनतमाह 
३५ ककलो अन्नधान्य देणयात येत.े 
(२), (३), (४) व (५) लक्ष्य ननधावरीत साववजननक ववतरण व्यवस्थे अींतगवत 
अन्नधान्याचा लाभ ममळत असलेल्या परींतु राषरीय अन्नसुरक्षा अधधननयम, २०१३ 
अींतगवत समाववष् न झालेल् या ंरींगाबाद ववभागातील सवव, अमरावती ववभागातील 
सवव व नागपूर ववभागातील वधाव अशा १४ दषुकाळग्रस्त जजल््याींतील एपीएल (केशरी) 
मशधापबत्रकाधारक सवव शेतकऱ्याींना राषरीय अन्नसुरक्षा योजनेतील प्राधान्य कु्ुींबातील 
लाभाथ्यांप्रमाणे प्रनतव्यक्ती प्रनतमाह ५ ककलो अन्नधान्याचा लाभ देणयाचा ननणवय 
दद.२४ जुलै, २०१५ रोजी घेणयात आला असून त्यानुसार राषरीय अन्नसुरक्षा 
योजनेच्या दराने दद.१५ ऑगस््, २०१५ पासून त्याींना अन्नधान्याचा लाभ देणयात 
येत आहे. 

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

सोलापूर जजल्हयािील शेिि-याांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेिून िमी दराि 
शमळणाऱ्या धान्यापासून िािलले जाि असल्याबाबि 

 

(१६) *  ११३६४   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जजल्हयातील ६ लाख ३१ हजार ६४४ शेतक-याींना राषरीय अन्नसुरक्षा 
योजनेतून देणयात येणा-या कमी दरात ममळणाऱ्या धान्यापासून डावलले जात 
असल्याच ेददनाींक ५ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननदशवनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने काय कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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सोलापूर जजल्हयािील अनुिां पा ित्िािरील ररकि पदे भरण्याबाबि 

(१७) *  १२३२७   श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.सतिश 
चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांिराि 
जाधि :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शालेय मशक्षण ववभागाच्या ददनाींक ३१ डडसेंबर, २००२ च्या शासन ननणवयानुसार 
अनुकीं पा तत्त्वावर भरती करणयाच ेस्पष् आदेश सवव जजल्हाधधकाऱ्याींना देणयात आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शैक्षणणक सींस्थामध्ये सेवेत असताना आकजस्मत मतत्यू झाल्यास 
सींबींधधत कमवचाऱ्याींच्या कु्ुींबातील वारसाला शासकीय सेवेत ककीं वा ज्या सींस्थेत काम 
करतो ककीं वा जजल््यातील अन्य सींस्थेत ररक्त पदावर त्याच े समायोजन करणयाची 
तरतूद आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सोलापूर जजल््यात गेली ५ विे २५० त े ३०० अनुकीं पाच े प्रस्ताव 
प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सोलापूर जजल््यातील अनेक शैक्षणणक सींस्था चालकाींनी ररक्त पदे 
भरणयाबाबत जजल्हाधधकारी तसेच मशक्षणाधधकारी याींच्याकड े प्रस्ताव पाठवूनही 
कोणतीच कायववाही केली जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, अनुकीं पा तत्वावरील ररक्त पदे भरणयाबाबत शासनाने कोणती 
कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) अनुकीं पा तत्वावरील पदे भरती करणयाबाबतच ेस्पष् आदेश 
दद. ३१ डडसेंबर, २००२ च्या शासन ननणवयानुसार जजल्हा मशक्षणाधधकारी याींना देणयात 
आले आहेत, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) सोलापूर जजल््यातील मशक्षण ववभाग (माध्यममक) जजल्हा पररिद, सोलापूर 
याींचकेड े अनुकीं पा तत्वावर ननयुक्ती देणयाबाबतच े मशक्षकाींच े ६ व मशक्षकेतर 
कमवचाऱ्याींच े१० असे एकूण १६ प्रस्ताव प्रलींबबत होत,े हे खरे आहे. 
(४) व (५) दद. ३१.१२.२००२ च्या शासन ननणवयानुसार सदर १६ प्रस्ताव 
मशक्षणाधधकारी (माध्यममक) जजल्हा पररिद, सोलापूर याींचकेडून दद. ३०.११.२०१५ 
अन्वये मशक्षण उपसींचालक, पुणे याींचेकड ेपाठववणयात आले आहेत. 
(६) राज्यातील मान्यता प्राप्त खाजगी/अींशत: अनुदाननत माध्य. व उच्च माध्यममक 
व सैननकी शाळाींसाठी सुधारीत आकत तीबींध बाबत आयुक्त (मशक्षण) याींच्या 
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अध्यक्षतखेाली गठीत करणयात आलेल्या सममतीचा अहवाल प्राप्त झाला असून 
पदाींच्या आकत तीबींधा सींदभावत धोरणात्मक ननणवय झाल्यानींतर अनुकीं पा ननयुक्तीबाबत 
कायववाही करणयाच्या सूचना ननगवममत करणयात येतील. 

----------------- 
राज्याि निीन महाविद्यालये सुरु िरण्याबाबि 

(१८) *  ११६७१   श्री.चांरिाांि रघुिांशी, प्रा.जोगेन्र ििािे, श्री.सांजय दत्ि :   
सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने राज्यात गेल्या दोन विावत एकाही नवीन महाववदयालयाला मींजूरी ददली 
नसल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील बारावीच्या ननकालाची ्क्केवारी काही विावपासून वाढली 
असून महाववदयालयीन मशक्षण घेणा-या ववदयाथ्यांना प्रवेश घेणयासाठी अडचणी येत 
असल्यामुळे यींदा ववदयापीठाशी सींल्न असलेल्या काही महाववदयालयाींना २० ्क्के 
जागा वाढवून दयाव्या लागल्याच ेननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्याची शैक्षणणक वाढ खुीं्ल्याने शासनाने राज्यात नवीन 
महाववदयालय सुरु करणयास मींजूरी देणयाबाबत कोणती कायववाही केली वा करणयात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) अींशत: खरे आहे. शैक्षणणक विव २०१४-१५ व २०१५-१६ मध्ये 
०२ महाववदयालयाींना मान्यता ददलेली आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. राज्यातील ववदयाथी प्रवेशापासून वींचीत राहणार नाहीत यासाठी 
ववदयापीठाींना महाराषर ववदयापीठ अधधननयम १९९४ मधील तरतुदीनुसार कायववाही 
करणयाच्या सूचना शासनाच्या दद. १३/०६/२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये देणयात आलेल्या 
आहेत. 
(३) व (४) शासनाने गठीत केलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव सममतीच्या मशफारशीनुसार 
नवीन बतहत आराखड े तयार करणयाची कायववाही ववदयापीठ स्तरावर सुरु आहे. 
त्याचप्रमाणे महाराषर ववदयापीठ अधधननयम १९९४ मधील कलम ८२(१) उच्च 
मशक्षणाच े समतोल व समन्यायी वा्प होणयाच्या दृष्ीने ववदयापीठानी सवव 
समावेशक बतहत आराखडा तयार करुन राज्य उच्च मशक्षण परीिदेसमोर सादर 
करणयाच्या सूचना सवव अकत िी ववदयापीठाींना शासन परीपत्रक दद. २९/०४/२०१५ 
अन्वये देणयात आलेल्या आहेत.  

----------------- 
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राज्यािील राष्ट्र पुरुषाांप्रमाणेच पांिप्रधान नरेंर मोदी याची छायाधच्रशे  
िसेच अन्य पुस्ििे याांच्या खरेदीसाठी लागणा-या तनधीबाबि 

(१९) *  ११४६८   श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) छत्रपती मशवाजी महाराज, महात्मा गाींधी, डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर, महात्मा 
जोनतबा फुले, शाहू महाराज या राषर पुरुिाींप्रमाणेच पींतप्रधान नरेंद्र मोदी याची 
छायाधचत्रे तसेच अन्य पुस्तके याींच्या खरेदीसाठी सुमारे १०० को्ी रुपये खचव 
करणयाकरीता शालेय मशक्षण ववभागाने ददनाींक ३१ माचव, २०१५ रोजी आदेश काढला 
व त्याच ददवशी ही रक्कम खचव करणयाची अ् घातली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर खरेदी ही सववमशक्षा अमभयानाींतगवत ववववध उपक्रमासाठी असून 
त्यासाठी कें द्र शासनाकडून ६५ ्क्के ननधी तर राज्याचा वा्ा ३५ ्क्के असतो व 
त्यानुसार सदर खरेदीत राज्याचा ३५ ्क्के ननधी लागणार असल्याने त्याबाबतचा 
प्रस्ताव ववत्त ववभागाकड े सादर होताच त्यात अननयममतता असल्याच े ननदशवनास 
आल्यामुळे या खरेदीस ववत्त ववभागाने आक्षेप घेतला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववत्त ववभागाकड ेखरेदीचा प्रस्ताव केव्हा सादर करणयात आला होता, 
ववत्त ववभागास कोणत्या अननयममतता आढळून आल्या होत्या व त्याची पूतवता केव्हा 
करणयात आली व तदनींतर ववत्त ववभागाने प्रस्तावास मान्यता ददली असल्यास 
मान्यता केव्हा देणयात आली, 
(४) राज्यातील शासकीय मुद्रणालयात राषरपुरुिाींची छायाधचत्रे सुमारे ११ रुपयाींना 
उपलब्ध असताना प्रनत नग परराज्यातून रुपये १३९५ ककीं मतीने छायाधचत्रे खरेदी 
करणयात आली, तसेच खरेदी करणयात आलेल्या पुस्तकाींची ककीं मत राज्यात कमी 
असताना परराज्यातून खरेदी करणयासाठी कोणत े ननकि लावणयात आले व 
खरेदीतील ककीं मतीच्या तफावतीला जबाबदार असणाऱ्याींववरुध्द कोणती कारवाई 
करणयात आली आहे वा येत आहे ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) लागू नाही. 
(४) हे खरे नाही. 

----------------- 
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नागपूर येथील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालयाि  
पािगहृासाठी असलेली ररकि पदे 

(२०) *  १११९०   श्री.राजेंर मुळि, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि 
उफय  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, प्रा.जोगेन्र ििाि,े श्री.हररशसांग 
राठोि : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील शासकीय वैदयकीय महाववदयालय व रु्णालयाच्या पाकगतहात 
एकूण ५२ कमवचा-याींची पदे मींजूर असताना तब्बल ३२ पदे ररक्त असल्याने रु्णाींना 
पुरेसा आहार ददला जात नसल्याच े माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ररक्त पदे त्वरीत भरणयासाठी शासनाने कोणती कायववाही केली 
वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
      शासकीय वैदयकीय महाववदयालय व रु्णालय नागपूर येथे पाकगतहात एकुण 
६८ पदे मींजूर असून २६ पदे भरलेली आहेत व ४२ पदे ररक्त पदे आहेत. सदर ररक्त 
पदाींवर पररचाररका वसतीगतहातील ११ स्वयींपाकी कमवचारी व वगव-४ मधील इतर 
कमवचारी उपलब्ध करुन ददलेले असून प्रनतददन ८०० त े १००० आींतररु्णाींना पुरेसा 
आहार ददला जातो. तसेच अनतववशेिोपचार रु्णालय, नागपूर येथील १०० 
आींतररु्णाींनाही पुरेसा आहार पुरववणयात येतो. 
(२) पाकगतहातील प्रमुख स्वयींपाकी, स्वयींपाकी, सहायक स्वयींपाकी इत्यादी वगव-४ 
सींवगावतील पदे मींजूर असनू ररक्त पदे भरणयावर शासन ननबधं असल्याने 
सदयजस्थतीत ररक्त पदे भरता येत नाही. त्यामुळे सदय:जस्थतीत अन्य ववभागातून 
वगव-४ कमवचारी पाकगतहात उपलब्ध करुन देणयात येतो. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 
 

----------------- 
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िेसरी शशधापत्र्रशिाधारि लाभाथीना स्िस्ि दराि धान्य उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
 

(२१) *  ११५७८   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे श्री.राजेंर मुळि, श्री.शमिशे 
भाांगडिया, श्रीमिी शोभािाई फिणिीस :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील केसरी मशधापबत्रकाधारक लाभाथीना स्वस्त दरात गहू, ताींदळू व 
जीवनावश्यक वस्तूच े ववतरण पुन्हा सुरु करणयाचा प्रस्ताव शासनाकड े प्रलींबबत 
असल्यामुळे १ को्ी ७७ लाख केसरी मशधापबत्रकाधारकाींना (ए.पी.एल) च े धान्य 
गेल्या आठ मदहन्याींपासून स्वस्त धान्य दकुानातून बींद करणयात आल्याच े ददनाींक 
२२ जुलै, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, केसरी मशधापबत्रकाधारकाींची नोंद अन्नधान्य ववभागात प्राधान्याने झालेली 
असल्यास त्याींनाच स्वस्त दरात जीवनावश्यक वस्तूींच ेवा्प करणयात येत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ज्या केसरी मशधापबत्रकाधारकाींची प्राधान्यात नोंद झालेली नाही त्याींना 
जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त दरात त्वररत उपलब्ध करुन देणयाकररता शासनाने 
कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) राषरीय अन्नसुरक्षा अधधननयम, २०१३ अींतगवत समाववष् न 
झालेल्या ए.पी.एल. (केशरी) मधील १.७७ को्ी लाभाथ्यांना राज्य शासनाने आधथवक 
भार सोसून पूवीच्या ए.पी.एल. दराने व पररमाणात ऑक््ोबर, २०१४ पयंत 
अन् नधान्य उपलब्ध करुन ददले होत.े त्यानींतरच्या कालावधीमध्ये सदर लाभाथ्यांना  
अन् नधान्याचा पुरवठा करणयाबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(२) राषरीय अन् नसुरक्षा अधधननयम, २०१३ अींतगवत ददलेल्या इष्ाींकाच्या मयावदेत 
एपीएल (केशरी) मशधापबत्रकाधारकाींपैकी शहरी भागातील रु. ५९,०००/- कमाल वाविवक 
उत्पन् न असलेल्या व ग्रामीण भागातील रु.४४,०००/- कमाल वाविवक उत्पन् न 
असलेल्या केशरी मशधापबत्रकाधारकाींचा समावेश प्राधान्य कु्ूींब लाभाथ्यांमध्ये 
करणयात आला आहे. 
(३) व (४) राषरीय अन् नसुरक्षा योजनेमध्ये समाववष् न झालेल्या उपरोक्त १.७७ 
को्ी लाभाथ्यांना अन् नधान्याचा पुरवठा करणयाबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
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िोिणािील रत्नाधगरी येथे स्ििां्रश विद्यापीठ स्थापन िरण्याबाबि 

(२२) *  ११८९८   अॅि.तनरांजन िािखरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ९८३९ ला ददनाांि 
२४ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय उच् च ि िां्रश 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववदयापीठाअींतगवत सध्या ८०० पेक्षा अधधक महाववदयालये येत असल्याने 
मुींबई ववदयापीठाच े ववकें द्रीकरण करुन, कोंकणवामसय ववदयाथ्यावसाठी रत्नाधगरी येथे 
स्वतींत्र कोंकण ववदयापीठ ननमावण करणयात यावे, अशी मागणी गेल्या अनेक 
विावपासून त ेआजतागायत कोंकण पररसरातील ववदयाथी, पालक तसेच मशक्षक व 
मशक्षण तज्ञ याींनी शासनाकड ेवारींवार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ववदयापीठाींच े ववभाजन करणयासींदभावत डॉ. राम ताकवले 
याींच े अध्यक्षतखेाली शासनाने नेमलेल्या सममतीचा शासनास प्राप्त झालेल्या 
अहवालाबाबत शासनाचा ननणवय झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने त्यानुसार कोणता ननणवय घेतला आहे तसेच ननणवय झाला 
नसल्यास, त्याबाबत सदयजस्थती काय आहे ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) कायववाही सुरु आहे. 

----------------- 
आददिली (िा.शहापूर, जज.ठाणे) गािाि विदहरीच ेदवूषि पाणी प्यायल्याने २५ 

ग्रामस्थाांना उपजजल्हा रुग्णालयाि दाखल िरण्याि आल्याबाबि 
 

(२३) *१२२३९ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.राजेंर जैन, श्री.अतनल भोसले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छिा मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) आददवली (ता.शहापूर, जज.ठाणे) गावात ववदहरीच े दवूित पाणी प्यायल्याने २५ 
ग्रामस्थाींना उपजजल्हा रु्णालयात दाखल करणयात आल्याच ेमाहे जुलै, २०१५ च्या 
पदहल्या सप्ताहात ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच पावसाळया आधी गावातील वपणयाच्या पाणयाच्या स्त्रोताच ेननजुवतुींकीकरण 
करणयाची जबाबदारी पार न पाडणाऱ्या स्थाननक स्वराज्य सींस्थेची चौकशी केली आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार कोणती कारवाई केली वा 
करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) व (३) होय, उदभव पररसर स्वच्छ नसल्याने आरो्य ववभागाने वपवळे काडव 
अगोदरच ददलेले होत.े तथावप, ग्रामपींचायतीने उदभव पररसर व पाणी स्वच्छता 
करणयात दलुवक्ष केल्याने ही साथ रोग झाल्याच े ननदशवनास आले आहे. तदनींतर 
ग्ववकास अधधकारी याींनी पाहणी करुन ग्रामपींचायतीला नो्ीस ददली व भववषयात 
पुन्हा साथ रोग उदभवू नये याकररता उपाययोजना सुचववल्या, त्यानुसार 
ग्रामपींचायतीने पररसर स्वच्छता व उदभवाची दरुुस्ती करुन ननयममत पाणी 
शुध्दीकरण सुरु करुन ग्रामस्थाींना पाणी पुरवठा सुरु केला आहे. 
(४)  प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

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

माध्यशमि शाळेिील इयत्िा ९ िीच्या िगायमध्ये ४० पेक्षा िमी  
विद्याथी सांख्या असलेल्या शाळा बांद िरण्याबाबि 

(२४) *  ११८१०   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.धनांजय मुांि े:  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७५०६ ला ददनाांि १७ 
जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने शालेय मशक्षण ववभागाच्या प्रधान सधचवाींच्या अध्यक्षतखेाली स्थापन 
केलेल्या सममतीने सादर केलेल्या अहवालात माध्यममक शाळेतील इयत्ता ९ वीच्या 
वगावमध्ये ४० पेक्षा कमी ववदयाथी सींख्या असेल तर ती माध्यममक शाळा बींद करावी 
अशी मशफारस केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ४० पेक्षा कमी ववदयाथी सींख्या असलेल्या इयत्ता ९ वीच्या वगावची 
राज्यात एकुण सींख्या ककती आहे, 
(३) असल्यास, ४० पेक्षा कमी सींख्या असलेल्या वगावतील ववदयाथ्यावची अन्यत्र 
दसुऱ्या शाळेत सोय करणयाच े दृष्ीने शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा 
करणयात येत आहे, 
(४) प्रश्न भाग (१) बाबत शासनाने काय ननणवय घेतला आहे ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यािील बहुिाांशी विद्याथी िी.एि. पदिी घेण्यासाठी इच्छूि नसल्याबाबि 
 

(२५) *  ११५४५   श्रीमिी ददप्िी चिधरी :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील बहुताींशी ववदयाथी डी.एड. पदवी घेणयासाठी इच्छूक नसल्याने 
डी.एड.महाववदयालये बींद पडणयाच्या मागाववर असल्याच े माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच अनुदाननत कॉलेजमधील प्राध्यापकाींनासुध्दा आधथवक ी्ंचाईचा सामना 
करावा लागत असून कमवचा-याींनाही शासनाच्या कोणत्याही सुववधा ममळत नसल्याचे 
ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुिींगाने शासनाच्या सोयीसुववधा ममळणयाबाबत 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

राज्याच्या प्रत्येि जजल्हयाि िैद्यकिय महाविद्यालय सुरु िरण्याचा घेिलेला तनणयय 

(२६) *  ११९५१   िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देवस्थानाींच्या मदतीने राज्याच्या प्रत्येक जजल््यात वैदयककय महाववदयालय सुरु 
करणयाचा ननणवय नुकताच माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये घेणयात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननणवयावर अींमलबजावणी केव्हापयतं होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) नाही. 
(२) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िसई-विरार (जज.पालघर) ि ग्रामीण भागाि बोगस िॉकटराांची  
सांख्या िाढि असल्याबाबि 

(२७) *  १२०५५   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.राहुल नािेिर, श्री.सुतनल 
िटिरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंर 
पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरार (जज.पालघर) व ग्रामीण भागात (ववरार व नालासोपारा पूवव भाग, 
वसई पूवव भाग) मोठया प्रमाणावर बोगस डॉक््राींची सींख्या वाढलेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ठाणे लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाच्या अधधकाऱ्याींनी वैदयकीय 
अधधकारी आणण त्याींच्या घरात, आरो्य कें द्रावर छापे ्ाकून बोगस डॉक््राींना 
पकडले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुिींगाने स्थाननक नागररकाींच्या आरो्याला धोका पोहचू 
नये म्हणून बोगस डॉक््राींबाबत कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) नाही. परींतु, पालघर जजल््यातील बोईसर पोलीस ठाणयाच्या 
हद्दीत रफीक नासीर शेख हा व्यक्ती अवैध वैदयक व्यवसाय करीत असल्याचे 
आढळून आल्याने त्याच्या ववरुध्द बोईसर पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करणयात 
आला असून त्यास अ्क करणयात आली आहे. 
(२), (३), (४) व (५) हे प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

खामगाांि (जज.बुलढाणा) येथील खारपाण पटटयािील गाांिे १४० गाांि  
योजनेमध्ये समाविष्ट्ट िरणेबाबि 

(२८) *  १२५७३   श्री.पाांिुरांग फुां ििर :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८१३६ ला ददनाांि १७ 
जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छिा मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव (जज. बुलढाणा) येथील खारपाण पट्टयातील गाींवे (जळगाींव जामोद व 
शहर) १४० गाींवे योजनेमध्ये समाववष् करणेबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी 
याींनी ददनाींक २४ डडसेंबर २०१४ रोजी मा.पाणीपुरवठा व स्वच्छता मींत्री याींचकेडे 
पत्रादवारे केली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर खारपाण पट्टयातील गाींवे वरील योजनेमध्ये समाववष् 
करणेबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) खारपाण पट्टयातील १४० गाींवे प्रादेमशक पाणी पुरवठा योजनेस दद.२/१२/२०१३ 
रोजी शासनाने प्रशासकीय मान्यता ददली असून, ननववदा प्रकक्रया पुणव झाली आहे. 
योजनेच्या प्रत्यक्ष कामास दद. २०/५/२०१४ रोजी सुरुवात होऊन, योजनेची ५५ ्क्के 
भौनतक कामे पूणव झाली आहेत. त्यामुळे सदर योजनेत नवीन गावे समाववष् करणे 
ताींबत्रक व आधथवकदृषट्या यो्य होणार नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

िां्रश शशक्षण विभागािील अधधिारी आणण िमयचाऱ्याांच ेिेिन सेिाथय  
प्रणालीद्िारे ऑनलाईन िरण्याबाबि 

(२९) *  १२५२१   श्री.रामराि िििुिे, श्री.किरण पािसिर, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.नरेंर 
पाटील, श्री.राजेंर जैन :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अकत िी ववदयावपठे, अनुदाननत अमभमत ववदयावपठे, सवव महाववदयालये 
आणण अनुदाननत सींस्था तसेच तींत्र मशक्षण खात्यातील अधधकारी आणण कमवचाऱ्याींचे 
वेतन सेवाथव प्रणालीदवारे ऑनलाईन करणयाचा ननणवय शासनाने माहे ऑगस््, २०१५ 
च्या चौथ्या सप्ताहात घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त् यानुसार शासनाने आतापयतं कोणती कायववाही केली वा करणयात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े : (१) या ववभागाच्या ननयींत्रणाखालील शासन अनुदाननत अकत िी 
ववदयापीठे, शासन अनुदाननत अमभमत ववदयापीठे, सवव अनुदाननत महाववदयालये, 
इतर अनुदाननत सींस्था अणण महाराषर राज्य तींत्र मशक्षण मींडळामधील 
अधधकारी/कमवचारी याींच े वेतन व भत्याींची देयके एच्ी-सेवाथव या सींगणकीय 
प्रणालीदवारे अदा करणयाबाबतचा शासन ननणवय ददनाींक २१/०८/२०१५ रोजी ननगवममत 
करणयात आला आहे. 
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(२) सदर कमवचाऱ्याींच े वेतन एच्ीई-सेवाथव प्रणालीदवारे अदा करणयाच्या अनुिींगाने 
सवव कमवचाऱ्याींच्या सेवा ववियक मादहतीची तपासणी करुन ती सदर प्रणालीमध्ये 
भरणयाच ेकाम सुरु आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
ितनष्ट्ठ महाविद्यालयाच्या सांच मान्यिबेाबि 

(३०) *  १२३८४   श्री.िवपल पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७५९७ ला ददनाांि २४ 
जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कननषठ महाववदयालयाच्या सींच मान्यतबेाबतच्या सॉफ््वेअरमधील त्रु्ी दरू 
करणयाच ेआश्वासन मा.मशक्षणमींत्री याींनी देऊनही सॉफ््वेअर दरुुस्त करणयात आले 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,सींच मान्यतेतील ननकि बदलल्यामुळे महाववदयालयाींशी आणण शाळाींशी 
ननगडीत कननषठ महाववदयालयातील मशक्षक सींख्येवर पररणाम होणयाची शक्यता 
ननमावण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत 
आहे 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

सामान्य जनिसे स्िस्ि धान्य दिुानािून िाळ ि खाद्यिले  
उपलब्ध िरुन देणेबाबि 

(३१) *  ११७६४   श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडिि :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात दषुकाळाची तीव्रता तसेच शेतकऱ्याींकड े धान्य, डाळ व खादय तले 
उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यासह सवव सामान्याींना दैनींददन अडचणीला सामोरे जावे 
लागत असल्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकड ेमाहे जून, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदन ददले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महागाई, दषुकाळ, अन्न ी्ंचाई व भुकबळी लक्षात घेता गोरगरीब, 
मध्यमवगीय व शेतकरी याींना स्वस्त धान्य दकुानातून डाळ व खादयतले इ.जनतलेा 
उपलब्ध करुन देणयाबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करणयात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) होय. 
     अशा मागणीच ेननवेदन माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये देणयात आले आहे. 
(२) व (३) लक्ष्य ननधावरीत साववजननक ववतरण व्यवस्थे अींतगवत अन् नधान्याचा लाभ 
ममळत असलेल्या परींतू राषरीय अन् नसुरक्षा अधधननयम, २०१३ अींतगवत समाववष् न 
झालेल्या ंरींगाबाद ववभागातील सवव, अमरावती ववभागातील सवव व नागपूर 
ववभागातील वधाव अशा १४ जजल््याींतील एपीएल (केशरी) मशधापबत्रकाधारक सवव 
शेतकऱ्याींना राषरीय अन् नसुरक्षा योजनेतील प्राधान्य कु्ुींबातील लाभाथ्यांप्रमाणे 
प्रनतव्यक्ती प्रनतमाह ५ ककलो अन् नधान्याचा लाभ देणयाचा ननणवय दद. २४ जुल,ै 
२०१५ रोजी घेणयात आला असून त्यानुसार राषरीय अन् नसुरक्षा योजनेच्या दराने   
दद. १५ ऑगस््, २०१५ पासून त्याींना अन् नधान्याचा लाभ देणयात येत आहे. 

----------------- 
विश्राांििािी ि िोथरुि (जज.पुणे) येथील गॅस शसलेंिरच ेअनुदान िसेच  

िोथरुि येथील एिाच िुटुांबाला पाच मदहन्याांि िीस  
गॅस शसलेंिरच ेिाटप िरण्याि आल्याबाबि 

(३२) *  ११२०७   श्री.अनांि गािगीळ :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववश्राींतवाडी (ता.जज.पुणे) येथील येथील ददपक रामचींद्र बत्रभुवन याींच्या पत्नीच्या 
नावाींवर दर मदहन्याला एच.पी.चा गॅस मसलेंडर घेत नसताींना व सींबींधधत बँकेत खात े
व आधार मलींक केले नसताींनाही गॅस मसलेंडरच ेअनुदान जमा होत असल्याच,े तसेच 
कोथरुड (जज.पुणे) येथील एकाच कु्ुींबाला पाच मदहन्याींत तब्बल तीस गॅस मसलेंडरच े
वा्प करणयाचा व दर मदहन्याला गॅस मसलेंडर घेतला नसताींना परस्पर गॅस बुककीं ग 
करुन तो दसुऱ्याला ववक्री करणयाच ेप्रकार घडत असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुिींगाने सींबींधधत दोिीींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) अन् नधान्य ववतरण अधधकारी, पुणे याींच्याकड े श्री.ददपक 
रामचींद्र बत्रभुवन याींनी २१/०८/२०१५ रोजी तक्रार अजव सादर केलेला होता हे खरे आहे. 
     तसेच कोथरुड (जज.पुणे) येथील एकाच कु्ुींबाला पाच मदहन्याींत तब्बल तीस 
गॅस मसलेंडरे वा्प झालयाच ेप्राप्त तक्रारीबाबत चौकशी केली असता तपासणीमध्ये 
सत्यता आढळून आली नसल्याने, हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) चौकशी अहवालाच्या अनुिींगाने सदर प्रकरणी कोणीही दोिी असल्याच ेआढळून 
न आल्याने कोणावरही कारवाई करणयात आलेली नाही. 
     कोथरुड (जज.पुणे) येथील तक्रारीबाबत सत्यता आढळून न आल्याने कारवाईचा  
प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
रत्नाधगरी जजल्हयािील शेििऱ्याांििून खरेदी िेलेल्या धान्याचा 

 शललाि दोन िषायपासून प्रलांत्रबि असल्याबाबि 

(३३) *  ११२६८   श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जजल््यातील शतेकऱ्याींकडून खरेदी केलेल्या तब्बल २५ हजार जक्वीं्ल 
धान्याचा मललाव दोन वि े प्रलींबबत असल्यामुळे एकुण १६ गोदाींमात नवे धान्य 
ठेवणयासाठी जागाच मशल्लक नसल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतीच्या प्रत्येक हींगामात माहे ऑक््ोबरपासून त े माचव-एवप्रलपयतं 
धान खरेदी करुन माकेद्ींग फेडरेशनमाफव त दरविी मललाव केला जातो, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकक्रयेला खींड पडल्याने सन २०१३-१४ ला खरेदी केलेल्या 
म्हणजेच मागील विी खरेदी केलेल्या धान्याच ेमललाव तब्बल एक विावनींतर म्हणजेच 
जुलै मदहन्यात घेणयात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मललाव होईपयतं मागील विावच ेधान्य गोदामात मशल्लक रादहल्याने 
सन २०१४-१५ या सरत्या हींगामातील धान्याची खरेदी माके्ीींग फेडरेशनने केली 
नसल्याने शेतकऱ्याींचे हजारो जक्वीं्ल धान्य मशल्लक रादहल्यामुळे आधथवक नुकसान 
झाले, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, शासनाने शेतकऱ्याींच ेधान्य मशल्लक राहुन आधथवक नुकसान होऊ नये 
म्हणून शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) खरीप पणन हींगाम २०१३-१४ मध्ये खरेदी केलेल्या धानाची ई-ननववदा पध्दतीने 
जजल्हाधधकारी कायावलयाकडून ववक्री सरुु असल्याने खरीप पणन हींगाम २०१४-१५ 
मध्ये खरेदी होणाऱ्या धानाच्या साठवणूकीकरीता गोदामे उपलब्ध न झाल्याने धानाची 
खरेदी झालेली नाही. 
(५) जजल्हाधधकारी स्तरावरुन धानाची ववक्री करणयाची कायववाही सुरु असून जसजशी 
गोदामे ररक्त होतील त्यानुसार खरीप पणन हींगाम २०१५-१६ मधील धान खरेदी 
करणयाची कायववाही करणयात येईल. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे येथील शभििेाियाला राष्ट्रीय स्मारि म्हणून घोवषि िरणेबाबि 

(३४) *  ११८४०   श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि े:  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७४९९ ला ददनाांि २४ 
जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय साांस् िृतिि िायय मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देशातील पदहली मुलीींची शाळा पुणे येथील ज्या मभडवेाडयात फुले दाम्पत्याींनी 
सुरु केली त्या वास्तुला राषरीय स्मारक म्हणून घोवित करणयाची मागणी वेळोवेळी 
लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे महानगरपामलकेने याबाबत ठराव करुन मभडवेाडा बाबत भुसींपादन 
प्रकक्रया करणयासाठी रु. १.३० को्ी इतका ननधी शासनाकड ेजमा केला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मभडवेाडयातील भुसींपादनबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येथील 
याधचका ननकाली काढणयासाठी शासनस्तरावर ववशेि प्रयत्न करणयात येत आहेत 
काय, 
(४) उक्त ववियाच ेगाींभीयव लक्षात घेवून शासनाने मभडवेाडयाची जागा ताब्यात घेवून 
तथेे आींतरराषरीय दजावच े ग्रींथालय सुरु करणेबाबत कोणती उपाययोजना केली वा 
करणयात येत आहे ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे आहे, 
     मभडवेाडा राषरीय सींरक्षक्षत स्मारक म्हणून घोवित करणयायो्य नसल्याचे 
अमभप्राय भारतीय पुरातत्व सवेक्षण, मींडल कायावलय, मुींबई याींनी ददले आहे. तथावप, 
सदर वाडा राषरीय स्मारक म्हणून घोवित करणयाच्या ठराव पुणे महानगरपामलकेने 
सींमत केला आहे. 
(२) होय, 
(३) व (४) मा.उच्च न्यायालय मुींबई येथे याबाबत याधचका प्रलींबबत असून सींबींधीत 
भूसींपादन अधधकारी व पुणे महानगरपामलका याींचकेडून सींबींधीत अधधकारी सरकारी 
वकीलामाफव त न्यायालयात पाठपुरावा करणयात येत आहे. सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ 
आहे. 

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

राज्यािील प्राथशमि आणण माध्यशमि शाळाांसाठी िगय ि िुिियाांच्या तनिषाांबाबि 
  

(३५) *  १२४५१   श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.सतिश 
चव्हाण :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्राथममक आणण माध्यममक शाळाींसाठी वगव व तुकडयाींच्या 
ननकिाींबाबत माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये नवीन शासन ननणवय ननगवममत केल्याने 
राज्यातील मुख्याध्यापक व मशक्षक मोठया सींख्येने अनतररक्त होणयाच ेतसेच मोठया 
सींख्येने शाळा व वगव तुकडया बींद होणार असल्यामुळे शैक्षणणक क्षेत्रात मभती ननमावण 
झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त शासन ननणवयाचा फेरववचार करणयाबाबत शासनाने कोणती 
कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े : (१) हे खरे नाही. तथावप सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयात 
याधचका दाखल झाली आहे. 
(२) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 
 

----------------- 
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नाांदेि येथील स्िामी रामानांद िीथय मराठिािा विद्यापीठ िाययक्षे्रशािील 
महाविद्यालयािील विद्याथ्याांच्या प्रलांत्रबि मागण्याांबाबि 

 

(३६) *  ११३६०   श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्र ििािे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड येथील स्वामी रामानींद तीथव मराठवाडा ववदयावपठ कायवक्षेत्रातील 
महाववदयालयात व ववदयापीठ स्तरावरील ववदयाथ्यावच्या प्रलींबबत मागणयाींच े ननवेदन 
एका ववदयाथी सींघ्नेने मा. कुलगुरु याींना ददले असल्याच ेमाहे सप् ्ेंबर, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनातील मागणयाींवर शासनाने कोणती कायववाही केली वा 
करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय. 
(२) व (३) सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये ववववध सींघ्नाींनी प्रस्तुत ववदयापीठाकड ेआपल्या 
ववववध मागणयासींदभावत प्रस्तुत ववदयापीठाकड े ववववध ननवेदने ददलेली असून, 
यासींदभावत ववदयापीठाशी ज्या-ज्या बाबी ननगडडत आहेत अशा मागणयासींदभावत 
ववदयाथी सींघ्नेच्या मागणयाींची पूतवता केलेली आहे. 

----------------- 
मुांबई विद्यापीठािील बीएससी आयटीच्या प्रोजेकट मॅनेजमेंट विषयामध्ये  

मॉिरेटरने अनेि विद्याथाांना शुन्य गुण ददल्याबाबि 
  

(३७) *  १२१७८   श्री.प्रिाश त्रबनसाळे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंर पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववदयापीठातील बीएससी आय्ीच्या प्रोजेक्् मॅनेजमें् या ववियामध्ये 
मॉडरे्रने अनेक ववदयाथांना शुन्य गुण ददल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ च्या शेव्च्या 
सप्ताहात ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार ववदयाथ्यांच े शैक्षणणक 
नुकसान होऊ नये म्हणून शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१) नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िॉ.बाबासाहेब आांबेििर मराठिािा विद्यापीठाच्या व्यिस्थापन पररषदेने पदिी 
प्रमाणप्रशाचा दांि माफ िेल्याने आधथयि नुिसान होि असल्याबाबि 

 

(३८) *  ११५४७   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्ि, प्रा.जोगेन्र ििाि,े श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय 
उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ंरींगाबाद जजल््यातील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववदयापीठाच्या 
व्यवस्थापन पररिदेच्या ननणवयामुळे आणण भूममकेमुळे ववदयापीठाच ेमागील साडचेार 
विावत सातत्याने आधथवक नुकसान होत असल्याच े माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दषुकाळी पररजस्थतीच्या नावाखाली पदवी प्रमाणपत्राचा दींड माफ 
करणयाचा ननणवय व्यवस्थापन पररिदेने घेतल्यामुळे ववदयापीठाच े सुमारे ३५ लाख 
रुपयाींच ेनुकसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय. 
(२) होय. तथावप ववदयापीठ पररक्षेत्रातील जजल््यात मागील बऱ्याच कालावधीपासून 
सततची दषुकाळी पररजस्थती गारपी् इत्यादीमुळे या भागातील ववदयाथ्यांत त्याींचे 
पदवी प्रमाणपत्र घेता येत नव्हत.े त्यामुळे रु. ५०/- प्रनतविव आकारणयात येणारा दींड 
माफ करणयाचा ननणवय जाणीवपूववक घेणयात आला. तरी पदवी प्रमाणपत्राचा दींड माफ 
केल्याने ववदयापीठाच ेआधथवक नुकसान झाले आहे, हे म्हणणे यो्य ठरणार नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
गोंददया येथे होणा-या क्रीिा सांिुलाबाबि 

 

(३९) *  १२५४३   श्री.राजेंर जैन :   सन्माननीय क्रीिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंददया येथे ननममवत होत असलेल्या क्रीडा सींकुलाच ेकाम केव्हापयतं सुरु होणार 
आहे, 
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(२) तसेच, या सींकुलास क्षबत्रय महाराज राजाभोज क्रीडा सींकुल असे नाव देणार आहे 
काय, 
(३) अदयाप कक्रडा सींकुलाच ेकाम सुरु न होणयाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) जजल्हा क्रीडा सींकुल, गोंददयाच ेबाींधकाम साववजननक बाींधकाम 
ववभाग, गोंददया याींच्यामाफव त सुरु असून सदर काम प्रगतीपथावर आहे. 
(२) याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

अमराििी विभागािील पाच जजल्हयािील अशभयाांत्र्रशिी महाविद्यालयाि  
प्राध्यापिाांची ररकि पदे असल्याबाबि 

(४०) * १२०७९ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंर 
पाटील, श्री.राजेंर जैन, श्री.अतनल भोसले, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.आनांद ठािूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी : सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) अमरावती ववभागातील पाच जजल््यातील २८ अमभयाींबत्रकी महाववदयालयात १८५४ 
प्राध्यापकाींची पदे मींजूर असताना सुमारे १२०० प्राध्यापकाींची पदे ररक्त असल्याच े
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार ंरींगाबाद ववभागातील 
अमभयाींबत्रकी महाववदयालयात प्राध्यापकाींची पदे तातडीने भरणेबाबत शासनाने कोणती 
कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) अमरावती ववभागातील सींबींधधत सवव अमभयाींबत्रकी महाववदयालयाींची 
अणखल भारतीय तींत्रमशक्षण पररिदेच्या (AICTE) च्या मानकाींनुसार तपासणी 
करणयात आली होती. तपासणी दरम्यान ज्या अमभयाींबत्रकी महाववदयालयात काही 
त्रु्ी आढळल्या आहेत,  त्याींना ववभागीय कायावलयामाफव त कारणे दाखवा नो्ीस 
देणयात आली असून त्याींना त्रु्ीींच्या पुतवतसेाठी ०३ मदहन्याींची मुदत देणयात आली 
आहे. त्यानींतर सदर सींस्थाची पुन्हा तपासणी करुन पुढील कायववाही करणयात 
येईल.  
(४)  प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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दक्षक्षण मुांबईिील शशििी येथे समुरकिना-यासमोरच  
विषारी िोळसा साठिण्याि आल्याबाबि 

(४१) *  ११६४०   श्री.मुझफ्फर हुसनै सय्यद, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप :   सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दक्षक्षण मुींबईतील मशवडी येथे समुद्रककना-यासमोरच उघडयावर १.५ लाख मेदरक 
्न वविारी कोळसा साठवणयात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईकराींच ेआरो्य, पयाववरण व मत्स्य व्यवसायाला धोका ननमावण 
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागररकाींनी याबाबत महाराषर प्रदिूण व ननयींत्रण मींडळाकड े तक्रार 
करुनही मींडळाने दखल घेतली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने सींबींधधताींवर काय कारवाई केली तसेच प्रदिुण रोखणयासाठी 
कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१), (२), व (३) हे खरे नाही. 
(४) हाजी बींदर येथील कोळसा छो्या बाजवसमधून के्रन ममशनरीच्या सहाय्याने 
उतरववला जातो. तथूेन तो रकदवारेसाठवणूकीच्या जागी ताडपत्री आच्छादीत करून 
नेला जातो, तसेच वाहतुकीच्या मागावमध्ये रॅफीक पोमलसाच्या मदतीने कोळसा 
वाहतुक करणाऱ्या वाहनाींचा मागावमध्ये बदल करणयात आलेला आहे व सदरील 
मागाववर कोळसा वाहतुकदाराकडून पाणी फवारले जात े व कोळसा साठवणयाच्या 
जागेभोवती पत्र्याच े कुीं पण (१०-१२ फु् उींचीच)े उभे केलेले आहेत. तसेच सदर 
कोळशामुळे धुळीच े प्रदिुण रोखणयासाठी कोळशावर पाणयाची फवारणी केली जात.े 
तसेच कोळशाची वाहतुक करणाऱ्या वाहनाींधारकाींना तो बींददस्त वाहनातुन 
करणयाबाबतच्या सुचना दद.२३.१२.२०११ रोजी देणयात आल्या असून मुींबई पो व् रस्् 
याींना दद.२४.०८.२०१२ रोजी हवा प्रदिूण ननयमाींतगवत प्रस्ताववत आदेश देणयात आलेले 
आहेत. त्याबाबतचा पाठपुरावा करणयात येत आहे.  सदर पररसरातील हवेची 
गुणवत्ता वेळोवळी तपासणयात येत ेव धुळीच ेप्रमाण जास्त आढळून आल्यास मुींबई 
पो व् रस््ला यो्य ती काळजी घेणयाबाबतच्या सुचना ददल्या जातात. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील िला ि क्रीिा शशक्षिाांच्या पद भरिीबाबि 

(४२) *  ११००९   श्री.शमिेश भाांगडिया, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कला व क्रीडा मशक्षकाींच्या पदभरतीचा प्रस्ताव शासन स्तरावर 
प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बहुताींश कला व क्रीडा मशक्षकाींना कोणतेही सबळ कारण न देता सन २०१२-
२०१३ मध्ये शासनाव्दारे नोकरी वरुन काढुन ्ाकणयात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नोकरी वरुन काढून ्ाकणयात आलेल्या या कला व क्रीडा मशक्षकाींची 
पदभरती करणयात येणार आहे काय, सदरहु पदभरती केव्हापयतं होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) कला, क्रीडा व कायावनुभव या ववियाींकररता अींशकामलन ननदेशकाींची भरती 
करणयाकरीता ददनाींक २१ ऑगस््, २०१४ च्या शासन ननणवयान्वये आदेश ननगवममत 
करणयात आले होत.े मात्र सदर प्रकरणी न्यायालयीन प्रकरण उद् ावल्याने शासन 
स्तरावर फेरआढावा घेऊन कला, क्रीडा व कायावनुभव वविय मशकववणयाकरीता अनतथी 
ननदेशकाींच े पॅनल तयार करणयाकरीता ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१५ च्या शासन 
ननणवयादवारे आदेश ननगवममत करणयात आले असून पुढील कायववाही सुरु आहे. 
 
 

----------------- 
जळगाांि जजल्हयािील माध्यशमि शाळाांमध्ये शशक्षिाांची बेिायदा भरिी िेल्याबाबि 

  

(४३) *  ११८६९   श्रीमिी जस्मिा िाघ :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींव जजल््यातील काही माध्यममक शाळाींमध्ये सींच मान्यता व वैयजक्तक पद 
मान्यता नसताींनाही बेकायदेशीर भरती करणयात येऊन सदर पदाींना मान्यता 
ददल्याच्या तक्रारी शासनाकड ेआल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तदनुिींगाने शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) आयुक्त (मशक्षण) याींच्या स्तरावर चौकशी करणयात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई ि उपनगराि विशशष्ट्ट िॉकटराांििून गभयपािाांच्या  
षषधाांचा होि असलेला िाळाबाजार 

(४४) * १२०१५ श्री.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंर पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अतनल भोसले :  
सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) मुींबई व उपनगरात काही ववमशष् डॉक््राींकडून ऑनलाईनदवारे राजस्थान, 
आींध्रप्रदेश, कनाव्क राज्यातून छुप्या मागावने गभवपाताची ंिधे मागवून त्याची 
काळयाबाजाराने ववक्री होत असल्याची घ्ना डोंबबवलीतील एका ंिधववक्री क्षेत्रातील 
व्यक्तीने माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुिींगाने अशा घ्नाींमध्ये ककती दोिी डॉक््राींना अ्क 
करणयात आली आहे व त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
     माहे ऑगस््, २०१५ वा त्यादरम्यान डोंबबवलीमध्ये अशा प्रकारची कोणतीही 
घ्ना अन्न व ंिध प्रशासनाच्या ननदशवनास आणून ददलेली नाही. तसेच अशा 
प्रकारची तक्रारही प्राप्त झालेली नाही.  
(२), (३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

राज्यािील शासिीय िां्रशतनिेिनाांच ेअशभयाांत्र्रशिी महाविद्यालयाांमध्ये  
रुपाांिर िरण्याबाबि 

 

(४५) *  ११६१२   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील शासकीय तींत्रननकेतनाींच े अमभयाींबत्रकी महाववदयालयाींमध्ये रुपाींतर 
करणयाचा ववचार शासनस्तरावर सुरु असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या ववचाराधीन असलेल्या उक्त प्रश्नाबाबत ननणवय घेऊन 
कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
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(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) राज्यातील शासकीय तींत्रननकेतनाींच े अमभयाींबत्रकी महाववदयालयाींमध्ये रुपाींतर 
करणयाची बाब शासनाच्या ववचाराधीन असून त्याअनुिींगाने कायववाही करणयात येत 
आहे.  
(३) प्रश् न उद् ावत नाही.  

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

मुांबईमध्ये नविन शशधापत्र्रशिा िाढण्यासाठी किां िा त्यािील िाही 
 दरुुस्त्या िरुन शमळण्याबाबिचा घेिलेला तनणयय 

 

(४६) *  ११३१७   श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईमध्ये नववन मशधापबत्रका काढणयासाठी ककीं वा त्यातील काही दरुुस्त्या करुन 
ममळणयाबाबत मशधापबत्रकाधारकाने अजव केल्यानींतर एका मदहन्याच्या आत नववन 
मशधापबत्रका देणयाबाबतचा ननणवय घेणे सींबींधधत कायावलयाींना शासनाने बींधनकारक 
केले असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, नववन मशधापबत्रका देणयाबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा 
करणयात आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट :        
(१) व (२) होय, नववन मशधापबत्रका देताना घ्यावयाच्या दक्षतबेाबत शासन पररपत्रक 
क्रमाींक मशवाप-२०१३/प्र.क्र.१०५/नापु-२८, दद. २९ जून, २०१३ अन्वये सवव 
जजल्हाधधकारी व ननयींत्रक, मशधावा्प, मुींबई याींना मागवदशवक सुचना देणयात आल्या 
आहेत. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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सािारा जजल्हा पररषदेच्या बहुिाांश प्राथशमि शाळाांची झालेली दरुिस्था 
  

(४७) *  १३२६७   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा, जजल्हा पररिदेच्या बहुताींश प्राथममक शाळाींची दरुवस्था झाल्यामुळे 
ववदयाथ्यांची गैरसोय होत असून त्यामुळे मशक्षण व कक्रडा सममतीच्या सभेत 
जजल््यातील ७७ प्राथममक शाळाींची दरुूस्ती करणयाचा ननणवय घेणयात आला 
असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, त्यासाठी १ को्ी ८६ लाख रुपयाींचा ननधी देणयात येणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर शाळाींच्या दरुूस्तीसाठी ननववदा काढणयाबाबत शासनाने कोणती 
कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय. 
(२) होय. 
     जजल्हा ननयोजन सममती, सातारा याींनी मींजूर केलेल् या रु. २०० लक्षच्या 
ननयतव्ययामधून सन २०१५-१६ मधील शाळा दरुुस्तीच्या रु. १८६.५० लक्षच्या 
कामाींना सातारा जजल्हा पररिदेच्या मशक्षण व क्रीडा सममतीने मान्यता ददली आहे. 
(३) याबाबत जजल्हा पररिदेच्या बाींधकाम ववभागाकडून ननववदा प्रकक्रया काढणयात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
रायगि जजल्हयाि सन २०१४-१५ मध्ये अनधधिृिररत्या सुरु असलेल्या मराठी, उदुय ि 

इांग्रजी माध्यमाच्या शाळाांमध्ये विद्याथी शशक्षण घेि असल्याबाबि 
(४८) *  १३३९०   श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल््यात सन २०१४-१५ मध्ये अनधधकत तररत्या सुरु असलेल्या मराठी, 
उदुव व इींग्रजी माध्यमाच्या शाळाींमध्ये साधारणत: ५ हजार ववदयाथी मशक्षण घेत 
असल्याच ेअमलकडेच केलेल्या पाहणीमध्ये ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
आहे, 
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(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मध्ये उल्लेणखत अनधधकत त शाळाींवर कायववाही 
करणयाबाबत तसेच मशक्षण घेणाऱ्या ववदयाथ्यांच े शैक्षणणक विव वाया जाऊ नये 
म्हणून शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर शाळाींपैकी काही शाळाींना महाराषर स्वयींअथवसहाजय्यत शाळा 
(स्थापना व ववननयम) अधधननयम, २०१२ अींतगवत मान्यता ममळालेली असून उववररत 
अनधधकत त शाळाींवर कारवाई सुरु आहे. त्यानुिींगाने अशा शाळा बींद करणयाबाबत 
बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या मशक्षणाचा अधधकार अधधननयम, २००९ मधील 
तरतुदीनुसार कारवाई करणयासाठी अशा अनधधकत त शाळाींना कारणे दाखवा नो्ीस 
बजावलेली आहे. त्यानुसार शाळा बींद झाल्यानींतर ववदयाथ्यांच े नजजकच्या मान्यता 
प्राप्त शाळेत समायोजन करणयात येत.े 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िें र ि राज्य शासनाच्या तनधीिून प्राथशमि, माध्यशमि ि उच्च  
माध्यशमि शाळेिील विद्याथ्याांसाठी देण्याि येणाऱ्या 

 शालेय पोषण आहाराि िाढ िरण्याबाबि 
 

(४९) *  १३६८६   श्री.सुतनल िटिरे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र व राज्य शासनाच्या ननधीतून प्राथममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक 
शाळेतील ववदयाथ्यांसाठी देणयात येणाऱ्या शालेय पोिण आहारात सन २०१५-२०१६ 
या विावमध्ये केवळ ५ ्क्के वाढ करणयात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वाढ ही अनतअल्प असून सध्याची महागाई ववचारात घेऊन 
शालेय पोिण आहाराच्या ननधीत वाढ करणेबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली 
वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) व (२) शालेय पोिण आहार योजना ही कें द्र पुरस्कत त योजना 
असून कें द्र शासनाच्या मागवदशवक सूचनाींनुसार शासकीय शाळा, स्थाननक स्वराज्य 
सींस्थाींच्या शाळा, खाजगी अनुदाननत / अींशत: अनुदाननत शाळा बाल कामगार प्रकल्प 
इ. मधील इयत्ता १ ली त े८ वी च्या ववदयाथ्यांकररता राबववणयात येत.े 
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     कें द्र शासन दरविी अन्न मशजववणयाच्या दरात वाढ करत.े कें द्र शासनाच्या 
ननदेशानुसार ददनाींक १२/१०/२०१५ च्या शासन ननणवयान्वये शालेय पोिण आहार 
योजनेंतगवत अन्न मशजववणयाच्या दरात ५ % वाढ करणयात आली आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

खाजगी िोधचांग कलासेसच्या माध्यमािून िोणिाही परिाना न घेिा विद्याथ्याांििून 
हजारो रुपयाांची शुल्ि घेिून कलासेस चालि असल्याबाबि 

(५०) *  १४०२९   श्री.विनायिराि मेटे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ९८५९ ला ददनाांि 
२४ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खाजगी कोधचींग क्लासेसच्या माध्यमातून कोणताही परवाना न घेता 
ववदयाथ्यांकडून हजारो रुपयाींचे शुल्क घेवून क्लासेस चालवतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोधचींग क्लासेस मध्ये मशकवणारे प्राध्यापक हे एक तर तज्ञ नसतात 
ककीं वा शाळा, महाववदयालयात नोकरी करत असून देखील तथेे न मशकवता कोधचींग 
क्लासेस मध्ये प्रवेश घेणयास ववदयाथ्यांना भाग पडतात, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत हजारो रुपयाींची शुल्क ववदयाथ्यांकडून अनधधकत त घेवून 
सुध्दा कोणताही ्ॅक्स भरत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अनधधकत तररत्या चालववणा-या खाजगी कोधचींग क्लासेसवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय. 
(२), (३) व (४) महाराषर खाजगी शाळाींतील कमवचारी (सेवेच्या शती) ननयमावली 
१९८१ मधील ननयम २३ (क) नुसार कोणत्याही मशक्षक कमवचाऱ्यास खाजगी मशकवणी 
घेणयास प्रनतबींध करणयात आला आहे. 
     तसेच, खाजगी मशकवणीवर कशाप्रकारे ननयींत्रण ठेवता येईल याबाबत ववधी व 
न्याय ववभागाच ेअमभप्रायासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 
 

----------------- 
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माटुांगा (मुांबई) येथील िीर जजजामािा िां्रशशशक्षण सांस्था या नामाांकिि  
अशभयाांत्र्रशिी शशक्षण सांस्थेमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

(५१) *  १४०४५   श्री.सांददप बाजोररया :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मा्ुींगा (मुींबई) येथील वीर जजजामाता तींत्रमशक्षण सींस्था या नामाींककत 
अमभयाींबत्रकी मशक्षण सींस्थेमध्ये ववदयाथीनीींकररता गेल्या १० विावपासून सुरु 
असलेल्या वसतीगतहाच्या बाींधकामात एक त ेदीड को्ी रुपयाींचा आधथवक गैरव्यवहार 
झाल्याची मादहती अधधकारात ममळालेल् या मादहतीनुसार या मशक्षण सींस्थेतील माजी 
प्राध्यापक श्री. के.डी.गावींड याींनी दद. ९ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास तक्रार 
केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वसतीगतहाच्या बाींधकामासाठी शासनाने सींस्थेला सन २००६ मध्ये 
रुपये २ को्ी ३६ लाख तसेच एआयसी्ीई या सींस्थेकडून १ को्ी ७८ लाख रुपयाींचा 
ननधी माहे फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान या मशक्षण सींस्थेला ममळाला, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २००६ मध्ये बाींधकामास प्रत्यक्ष परवानगी ममळूनही वसतीगतहाचे 
बाींधकाम २०११ मध्ये सुरु झाले, तसेच बाींधकामावर ककती खचव करणयात आला 
यासींबींधीच ेस्पष्ीकरण वा ऑडी् ररपो व् शासनाकडून तपासणयात आला आहे काय, 
(४) तक्रारदाराने तक्रारीत उल्लेख केलेल्या तक्रारीच्या अनुिींगाने तपास करणयात 
आला आहे काय, तपासाचे ननषकिव काय आहेत, त्यामध्ये दोिी आढळलेल्या 
व्यक्तीींववरुध्द काय कारवाई केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१)  हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) वसनतगतहाच्या बाींधकामास शासनाकडून फेब्रुवारी २००६ मध्ये ननधी ममळाला 
असला तरी मुींबई महापामलकेकडून बाींधकाम सुरु करणयास (Commencement 
Certificate up to plinth) परवानगी दद. ४.९.२०१० ला ममळाली. त्यानींतर 
कीं त्रा्दाराची ननयुक्ती ददनाींक १०.१२.२०१० रोजी करणयात आली. त्यानींतर प्रत्यक्ष 
बाींधकामास सुरुवात ददनाींक १.१.२०११ रोजी झालेली आहे. 
    महाराषर शासन ववत्त ववभाग (स्थाननक ननधी लेखापरीक्षा ववभाग) याींच्याकडून 
सींस्थेला ममळालेल्या सवव ननधीच ेऑडड् करणयात येत.े सन २०१२-१३ पयतंच ेऑडड् 
पूणव झाले असून सन २०१३-१४ ऑडी्च ेकाम सुरु आहे. 
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(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

पुसद (जज.यििमाळ) िालुकयाि शशक्षण विभागाची शालाथय ऑनलाईन सांगणि 
प्रणाली हँग झाल्यामुळे शशक्षिाांच ेिेिन प्रलांत्रबि असल्याबाबि 

 

(५२) *  ११४२५   श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुसद (जज.यवतमाळ) तालुक्यात मशक्षण ववभागाची शालाथव ऑनलाईन सींगणक 
प्रणाली गत १५ ददवसाींपासून हँग झाल्यामुळे मशक्षकाींच ेवेतन प्रलींबबत असल्याच ेमाहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने सींगणक प्रणालीमध्ये केलेल्या बदलामुळे वारींवार बबघाड 
ननमावण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने काय कायववाही केली वा करणयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े : (१) अींशत: खरे आहे. शालाथव प्रणालीमध्ये मादहती भरताना 
आलेल्या ताींबत्रक अडचणीमुळे वेतन ववलींबाने झाले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

सािारा जजल्हयािील लक्ष्मी टेििी सदरबाझार येथून गुटखा जप्ि िेल्याबाबि 
 

(५३) *  ११३९२   श्री.जनायदन चाांदरूिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय 
अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जजल्हयातील लक्ष्मी ्ेकडी सदरबाझार येथून ६ लाख २० हजार २७० 
रुपयाींचा गु्खा जप्त केल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सदरील प्रकरणातील 
आरोपीींवर कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) दद. ३१/०८/२०१५ रोजी श्री. मसकीं दर ममलक शेख, रा. ४९२, लक्ष्मी ्ेकडी, 
झोपडपट्टी, सदर बाझार, सातारा याींचकेडून प्रनतबींधधत अन्नपदाथव गु्खा, पानमसाला 
व सें्ेड तबाींखू इत्यादीचा रु. ६,२१,५००/- चा साठा अन्न व ंिध प्रशासनाने जप्त 
केला आहे.  सदर प्रकरणी दद.३१/८/२०१५ रोजी  F.I.R  क्र. २३५/२०१५ नोंदववणयात 
आला असून सींबींधधत व्यक्तीववरुध्द मा. मुख्य न्यायदींडाधधकारी याींच े न्यायालयात 
ख्ला दाखल करणयात आलेला आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

राज्यािील साििेीन हजार शाळा एि शशक्षिी असल्याबाबि 
 

(५४) *  ११०६५   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय 
दत्ि, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.विक्रम िाळे :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१४-१५ मध्ये कें द्र शासनाने राज्यातील मशक्षणाच्या सदय: जस्थतीबाबत 
सवेक्षण (युडीएस) केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या युडीएस च्या अहवालानुसार १ ली त े ८ वी पयतंच्या सुमारे 
साडतेीन हजार शाळा एक मशक्षकी असून ४२ हजार ४०७ शाळा या द ूमशक्षकी आहेत. 
तसेच ६६ हजार ९८८ शाळाींमध्ये मुख्याध्यापकच नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात एकीकड े जवळपास २५ हजार मशक्षक अनतररक्त असताना 
ववियानुरुप या अनतररक्त मशक्षकाींच े ररक्त पदे असलेल्या शाळाींमध्ये समायोजन 
करणयाबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
     युडाईज मादहती सींकलनासाठी सींगणक प्रणाली आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
     सवव शाळाींमध्ये आर्ीई च्या ननकिानुसार पदे मींजूर आहेत. 
(३) अनतररक्त मशक्षकाींच े ररक्त पदे असलेल्या शाळाींमध्ये ननयमानुसार समायोजन 
करणयात येत.े 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
                              ----------------- 
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ठाणे जजल्हयािील पाणी पुरिठा योजनेमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
(५५) * ११७०६ श्री.जयांि पाटील, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छिा मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) ठाणे जजल््यातील गाव व पाींडयामधील ग्रामस्थाींना वपणयाच ेपाणी पुरववणयासाठी 
सुमारे रुपये ११० को्ी खचव करुन जलस्वराज्य योजना राबववणयात आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा पररिदेच ेतत्कालीन अधधकारी व ठेकेदार याींच्या सींगनमताने 
जजल््यातील बहुताींश योजनाींची कामे झाली नाहीत व काही योजना अधवव् 
रादहल्याने सुमारे ८० को्ी रुपयाींपेक्षा अधधक रक्कमेचा गैरव्यवहार झाल्याच ेसुमारे ४ 
मदहन्यापूवी ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गैरव्यवहाराची चौकशी करुन दोिी अधधकाऱ्याींवर कारवाई 
करणयासाठी शासनाने ववभागीय आयुक्ताींची चौकशी सममती साधारणत: दोन 
मदहन्यापूवी गठीत केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ववभागीय आयुक्ताींच्या गठीत केलेल्या सममतीने कोणत्या स्वरुपाची 
कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(५)  नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
     जजल्हा पररिद ठाणे अींतगवत गाव/पाडयाींमधील ग्रामस्थाींना वपणयाच े पाणी 
पुरववणयासाठी रु. ४४.५० को्ी खचावची जलस्वराज्य योजना राबववणयात आली. 
(२) व (३) ठाणे व पालघर जजल््यात १० विावत पाणी पुरवठा योजनेमध्ये जो 
भ्रष्ाचार झालेला आहे त्याची चौकशी गुणवत्ता ननयींत्रण (Quality Control) व 
ववभागीय आयुक्ताींमाफव त करणयाच ेननदेश शासनाने ददले आहे. 
(४) कायववाही सुरु आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
चांरपूर जजल्हयािील ग्रामीण पाणी पुरिठा योजना बांद असल्याबाबि 

 

(५६) *  १३८४५   श्रीमिी शोभािाई फिणिीस :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छिा मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जजल््यात मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना अजस्तत्वात 
असूनही त्यापैकी बरेच पाणीपुरवठा योजना बींद असल्याने ग्रामीण भागातील 
नागरीकाींना पाणी ी्ंचाईचा सामना करावा लागत असल्याच े ददनाींक २२ सप् े्ंबर, 
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,   
(३) असल्यास, सदर पाणी पुरवठा सुरु होणयाच्या दृष्ीकोनातून ननधी उपलब्ध करुन 
देणयाबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) असल्यास, केव्हापयंत ननधी उपलब्ध करून देणे अपेक्षक्ष त आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     एकूण १३५२ योजनाींपैकी सदयजस्थतीत एकूण ८ योजना या ग्रामपींचायतीने 
वीज बबल न भरल्याने बींद  आहेत. सदर योजना बींद असल्या तरी गावात पाणी 
ी्ंचाई उद् ावलेली नाही. 

(२) होय, 
     जजल्हा पररिद स्तरावर उप अमभयींता, ग्रामीण पाणीपुरवठा ववभाग याींनी 
सींबींधीत गावाींना भे्ी देवून मादहती घेणयात आली आहे. 
(३) स्वतींत्र नळ पाणी पुरवठा योजनाींची देखभाल दरुुस्ती सींबींधीत ग्रामपींचायत माफव त 
करणयात येत असून, प्रादेमशक पाणी पुरवठा योजनाींची देखभाल दरुुस्ती व 
व्यवस्थापन जजल्हा पररिद माफव त करणयात येत.े तसेच ज्या स्वतींत्र नळ पाणी 
पुरवठा योजना दरुुस् ती अभावी बींद आहेत त्या जजल्हा जलव्यवस्थापन सममतीच्या 
मान्यतनेे जजल्हा पररिदेकडील देखभाल व दरुुस्ती ननधीतून करणयात येत.े 
(४) ग्रामपींचायतकडून अशा बींद योजनाींचा प्रस्ताव प्राप्त होताच योजना दरुुस्तीची 
कायववाही जजल्हा पररिदेमाफव त करणयात येत.े 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील िैद्यिीय महाविद्यालयामध्ये पूणयिेळ प्राध्यापिाांची ि सहयोगी 

प्राध्यापिाांची आणण सहाय्यि प्राध्यापिाांची ररकि असलेली पदे  

(५७) *  १३२५३   श्री.हेमांि टिले, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय िैद्यिीय 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील चालू शैक्षणणक विावत १४ वैदयकीय महाववदयालयामध्ये पूणववेळ 
प्राध्यापकाींची ५२ पदे तर सहयोगी प्राध्यापकाींची २०३ आणण सहाय्यक प्राध्यापकाींची 
४११ पदे भरणयात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने चींद्रपूर आणण गडधचरोली तसेच बोरीवली येथे नवीन 
वैदयकीय महाववदयालय सुरु करणयाचा ननणवय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, अनेक शासकीय वैदयकीय महाववदयालयाींमध्ये ववदयाथ्यांसाठी पुरेशा 
सुववधा नाहीत, रु्णाींची होत असलेली गैरसोय, बहुतके महाववदयालयाींमध्ये मोठ्या 
प्रमाणात ननधीची गरज असताना नवीन वैदयकीय महाववदयालय सुरु करणयाच े
कारण काय आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी प्राध्यापकाींची पदे भरणयाबाबत शासनाने कोणती 
कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) जागनतक आरो्य सींस्थेच्या मानकानुसार (WHO) लोकसींख्येच्या तुलनेत      
१:१००० याप्रमाणे वैदयकीय अधधकारी उपलब्ध होणयाचे उद्दीष् / ध्येय साधणे 
शासनाच्या ववचाराधीन असल्यामुळे नवीन वैदयकीय महाववदयालय सुरु 
करणयाबाबतचा ननणवय प्राथममक अवस्थेत असून अींनतम करणयात आलेला नाही. 
(४) शासकीय वैदयकीय महाववदयालयातील अध्यापकाींची ररक्त पदे सरळसेवेदवारे व 
पदोन्नतीने भरणयाची कायववाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िुलाय येथील शशिनेर हायस्िूलच ेव्यिस्थापन िाब्याि घेऊन  

प्रशासिाची तनयुकिी िरण्याबाबि 

(५८) *  १२६०४   श्री.रामनाथ मोि,े श्री.नागो गाणार, िॉ.अपूिय दहरे :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुलाव येथील मशवनेर हायस्कूलच्या प्रशासनाबाबत व शालेय कामकाजाबाबत 
तसेच शालेय सुववधाींच्या सींदभावत अनेक तक्रारी शासनाकड ेआल्या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शाळेच े व्यवस्थापन ताब्यात घेऊन शासकीय प्रशासकाची 
ननयुक्ती करणयाबाबत ददनाींक १ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी शाळेची पथक तपासणी 
करणयात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पथक तपासणीचा अहवाल मशक्षण ननरीक्षक, उत्तर ववभाग याींचकेडून 
मशक्षण उपसींचालक, मुींबई या कायावलयास केव्हा प्राप्त झाला आहे, 
(४) पथक तपासणीच्या अहवालानुसार या शाळेच्या व्यवस्थापनाबाबत व सुववधाींबाबत 
वस्तुजस्थती काय आहे, 
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(५) अहवालात आक्षेपाहव बाबी असल्यास शासकीय प्रशासकाची ननयुक्ती करणयाबाबत 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) पथक तपासणी अहवाल मशक्षण उपसींचालक, मुींबई कायावलयास ददनाींक 
०५.१०.२०१५ रोजी प्राप्त झाला आहे. 
(४) व (५) सदर शाळेवर प्रशासक ननयुक्त करणयाबाबत ववभागीय मशक्षण 
उपसींचालक, मुींबई कायावलयाकडून मशक्षण सींचालक (माध्यममक व उच्च माध्यममक), 
महाराषर राज्य, पुणे कायावलयाकड ेमशफारस केली आहे. 
(६) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुण्यािील एस.पी.एम. इांग्रजी माध्यम, प्राथशमि शाळा, एस.पी.एम. पजब्लि शाळा 
आणण हुजूरपागा (मुलीांची) इांग्रजी शाळेि आरक्षणानुसार प्रिेश देि नसल्याबाबि 

(५९) * १३३२५   अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांिराि जाधि :  
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणयातील एस.पी.एम. इींग्रजी माध्यम, प्राथममक शाळा, एस.पी.एम. पजब्लक 
शाळा आणण लक्ष्मी रस्त्यावरील हुजूरपागा (मुलीींची) इींग्रजी शाळा याींनी मशक्षण हक्क 
कायदयानुसार पदहलीच्या वगावत २५ ्क्के आरक्षणात प्रवेश ददले नसल्याच े माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार सदर शाळा व्यवस्थापनावर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) पदहल्याच्या वगावत २५ % आरक्षणात प्रवेश देणयास नकार ददल्याने शालेय 
मखु्याध्यावपकें ववरुध्द पोमलसात तक्रार देणयात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 
 

----------------- 
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शासिीय िैद्यकिय महाविद्यालय ि रूग्णालय (नागपूर) येथील  
अजस्थरोगाांिर शस््रशकक्रया िरण्याबाबि 

(६०) *  १२३१०   श्री.प्रिाश गजशभये, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी :  सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील शासकीय वैदयककय महाववदयालय व रू्णालयात (मेडीकल 
कॉलेज) अजस्थरोग ववभागात दोनशे पन्नासपेक्षा जास्त रू्ण माहे मे, २०१५ पासून 
शस्त्रकक्रयेच्या प्रनतक्षेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर रु्णाींवर त्वरीत शस्त्रकक्रया करणेबाबत कोणती उपाययोजना 
केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यािील सिय जजल्हा पररषद शाळाांमध्ये िला, क्रीिा 
 ि िायायनुभि शशक्षिाांची भरिी िरण्याबाबि 

(६१) *  १२४३९   िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगिाप, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.महादेिराि महाडिि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवव जजल्हा पररिद शाळाींमध्ये कला, क्रीडा व कायावनुभव मशक्षकाींची 
भरती करणयाकरीता लोकप्रनतननधी याींनी सींबींधधताींकड े वारींवार मागणी करणयात 
येऊनही मशक्षकाींची भरती करणयात आलेली नसल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कला, क्रीडा व कायावनुभव मशक्षकाींची भरती करणयाकररता शासनाने 
कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) कला, क्रीडा व कायावनुभव या ववियाींकररता अींशकामलन ननदेशकाींची भरती 
करणयाकररता ददनाींक २१ ऑगस््, २०१४ च्या शासन ननणवयान्वये आदेश ननगवममत 
करणयात आली होती. मात्र सदर प्रकरणी न्यायालयीन प्रकरण उद् ावल् याने शासन 
स्तरावर फेरआढावा घेऊन कला, क्रीडा व कायावनुभव वविय मशकववणयाकरीता अनतथी 
ननदेशकाींच े पॅनल तयार करणयाकररता ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१५ च्या शासन 
ननणवयादवारे आदेश ननगवममत करणयात आले आहेत. 
 

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

खाजगी िैद्यिीय ि दांि महाविद्यालयाि विद्याथ्याांची गुणित्िा  
िािलून तनयमबाहय प्रिेश ददल्याबाबि 

 

(६२) *  ११९९८   प्रा.जोगेन्र ििाि,े अॅि.अतनल परब :   सन्माननीय िैद्यिीय 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खाजगी वैदयकीय व दींत महाववदयालयात सन २०१२-१३ मध्ये ज्या २६ 
ववदयाथ्यांची गुणवत्ता डावलून २०६ जागाींवर ननयमबाहय प्रवेश ददल्याप्रकरणी 
तक्रारदार उक्त ववदयाथ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून प्रत्येकी २० लाख रुपये सरकारी 
नतजोरीतून दयावे असे मा.न्यायालयाने स्पष् आदेश ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, याप्रकरणी देणयात आलेला प्रवेश ननयमाींच ेउल्लघींन करुन ददल्याच ेप्रवेश 
ननयींत्रण सममतीने नेमलेल्या चौकशीत मसध्द झालेले असतानाही यास जबाबदार 
असणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींचा शोध अदयापही न लागल्याने या प्रकरणी दोिीींवर 
अदयाप कोणतीही कारवाई न झाल्याने तक्रारदार ववदयाथ्यांनी न्यायालयात जाणयाचे 
ठरववले असल्याच ेमाहे ऑक््ोंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
     ननयमबा्य प्रवेश ददल्याप्रकरणी मा.सवोच्च न्यायालयात दाखल करणयात 
आलेल्या न्यायालयीन प्रकरणातील एकूण २२ याधचकाकत्याव ववदयाथ्यांना नुकसान 
भरपाई म्हणून प्रत्येकी २० लाख रुपये सरकारी नतजोरीतून दयावे असे मा. सवोच्च 
न्यायालयाने आदेश पाररत केले आहेत. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
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(३) मा. सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुिींगाने ववधीववियक अमभप्राय प्राप्त 
करुन कायदेशीर बाबी तपासणयात येत आहेत. सदर प्रकरणी कायववाही सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

खोपोली (जज.रायगि) येथील माहेश्िरी िोल िपेोने महाराष्ट्र प्रदषूण तनयां्रशण मांिळाची 
ि पयायिरण विभागाची परिानगी न घेिा अिैधररत्या सुरु असल्याबाबि 

(६३) *  १११४४   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील :   सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खोपोली (जज.रायगड) येथील माहेश्वरी कोल डपेोने महाराषर प्रदिूण ननयींत्रण 
मींडळाची व पयाववरण ववभागाची कोणतीही परवानगी न घेता अवैधररत्या सुरु असल्याच े

माहे ऑगस्् २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत घ्क व प्रदिूण ननयींत्रण महामींडळाचे अधधकारी याींच ेसींगनमताने 
सदर घ्क अवैधररत्या सुरु असल्याने पयाववरण ववभागाच्या कायदयाींचे उल्लींघन 
होणयाबरोबरच स्थाननकाींच्या आरो्यास गींभीर धोका झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभावत महाराषर प्रदिूण ननयींत्रण मींडळास लोकप्रनतननधीींनी माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तक्रारीनुसार शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. रामदास िदम : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय हे खरे आहे. 
(४) सदर उदयोग ववना सींमतीपत्र चालू असल्याच ेददनाींक २४/०७/२०१५ रोजी आढळले 
होत.े त्याअनुिींगाने प्रादेमशक अधधकारी महाराषर प्रदिूण ननयींत्रण मींडळ, रायगड याींनी 
कारणे दाखवा नो्ीस एमपीसीबी/आरओआर/२०६, ददनाींक २७/०७/२०१५ अन्वये 
बजावली होती. 
     त्यानींतर सदर उदयोगाने सींमतीपत्रासाठी अजव केल्यावर महाराषर प्रदिूण 
ननयींत्रण मींडळाने ददनाींक ०५/०९/२०१५ रोजी सींमतीपत्र प्रदान केलेले आहे. ददनाींक 
०४/०९/२०१५ च्या महाराषर प्रदिूण ननयींत्रण मींडळाच्या पररपत्रकानुसार सदर उदयोग 
लाल सींवगावत मोडत असल्यामुळे दद. २६/११/२०१५ रोजी सदर उदयोगास लाल 
सींवगावत सींमतीपत्र देणयात आले.  
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िॉकटराांनी शलहून ददलेल्या धचठ्ठीिील षषधे रुग्णाांना  
आिश्यििनुेसार उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

(६४) *  ११२४०   श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याचा अन्न व ंिध प्रशासन ववभागाकडून डॉक््राींनी मलहून ददलेल्या 
धचठ्ठीतील प्रमाणाऐवजी आवश्यकता नसतानाही ंिधाींची सींपूणव पाकी् (स्रीप) घेणे 
बींधनकारक करणयाऐवजी रु्णाींना गरजेपुरताच गोळ्या, कॅप्सूल उपलब्ध करुन 
देणयाबाबत, आग्रही असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नाबाबत ंिध दकुानदाराींच्या अडचणी लक्षात घेवून याची 
अींमलबजावणी करणयाबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) ंिधे व सौंदयव प्रसाधने कायदा १९४० व त्याअींतगवत 
ननयम १९४५ ननयम ६५ नुसार डॉक््राींनी मलहून ददलेल्या वप्रजस्क्रप्शनवरील वगीकत त 
ंिधाींची ववक्री करताींना डॉक््राींनी मलहून ददलेले प्रमाण / मात्रेनुसारच रु्णाींना 
ंिधे उपलब्ध करुन देणे ंिध दकुानदारास बींधनकारक आहे. 
     उपरोक्त कायदा व त्या अींतगवत ननयम हे कें द्रशासनाने पाररत केलेले असल्याने 
ंिध दकुानदाराींच्या अडचणी लक्षात घेऊन याची अींमलबजावणी करणयात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मांगळिेढा िालूकयािील आांधळगाि ि नांदरू येथे नळपाणी 

 पुरिठा योजना िायायजन्िि िरण्याबाबि 

(६५) *  ११३६३   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.हेमांि टिले :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छिा मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) मींगळवेढा तालुक्यातील आींधळगाव व नींदरू या दोन नळपाणी पुरवठा योजना 
अधधकाऱ्याींच्या दलुवक्षतमेुळे अपुणव अवस्थेत असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुिींगाने सदर योजना त्वरीत दरुुस्त करुन कायावजन्वत 
करणयाबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
     आींधळगाव प्रादेमशक पाणीपुरवठा योजनेच े काम पूणव आहे. परींतु मागणी 
अभावी योजना बींद आहे व नींदरू प्रादेमशक पाणीपुरवठा योजना कायावजन्वत केलेली 
असून काही अनुिींधगक कामे अपूणव आहेत. 
(२) व (३) आींधळगाव व नींदरू प्रादेमशक नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या दरुुस्तीबाबत 
अनुक्रमे रु. ६४.७२ लक्ष व रु. १८.१८ लक्ष ककीं मतीच्या ननववदा मागववणयात आल्या 
आहेत. दरुुस्तीनींतर योजना कायावजन्वत करुन पाणीपुरवठा सुरु करणयात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्याि शासनाने सांचमान्यिेच ेतनिष बदल्याबाबि 

(६६) *  १२३४२   श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अमरशसांह 
पांडिि, श्री.अतनल भोसले, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.धनांजय 
मुांि,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शासनाने सींचमान्यतेच े ननकि बदल्याने एक लाख मशक्षक अनतररक्त 
होणार असून मराठी व इींग्रजी शाळाींना स्वतींत्र मशक्षक ममळणार नसल्याची शक्यता 
ननमावण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार अनतररक्त मशक्षकाींना 
नोकरी ममळावी तसेच इींग्रजी ववियाच े स्वतींत्र मशक्षक ममळावे म्हणून शासनाने 
कोणती उपाययोजना केली वा करणयात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े : (१) हे खरे नाही. तथावप, सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयात 
याधचका दाखल झाली आहे. 
(२) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील ग्रामीण भागािील जजल्हयाांमध्ये पजब्लि प्रायव्हेट पाटयनरशीपच्या 
माध्यमािून िैद्यिीय महाविद्यालय सुरु िरण्याबाबि 

 

(६७) *  ११६८८   श्री.चांरिाांि रघुिांशी, प्रा.जोगेन्र ििािे, श्री.सांजय दत्ि :   
सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतलेा चाींगल्या आरो्य सेवा ममळाव्यात यासाठी 
ज्या जजल््याींत वैदयकीय महाववदयालय नाही, त्या जजल््याींमध्ये पजब्लक प्रायव्हे् 
पा व्नरशीपच्या माध्यमातून वैदयकीय महाववदयालय सुरु करणयाचा शासनाचा प्रयत्न 
असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने ननणवय घेऊन ज्या जजल््याींत वैदयकीय 
महाववदयालये नाहीत तेथे पीपीपी च्या माध्यमातून वैदयकीय महाववदयालये सुरु 
करणयाबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: १) नाही. 
२) व ३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

षरांगाबाद येथील िॉ.बाबासाहेब आांबेििर मराठिािा विद्यापीठ आणण 
 िोयासन विद्यापीठ याांच्याि िरण्याि आलेला सामांजस्य िरार 

(६८) *  ११४६७   श्री.शरद रणवपसे :  सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मा.मुख्यमींत्री जपानच्या दौऱ्यावर असताना मा.मुख्यमींत्री व वाकायामाच ेगव्हनवर 
योमशनोबू ननसाका याींच्या उपजस्थतीत ददनाींक १० सप् े्ंबर, २०१५ रोजी ंरींगाबाद 
येथील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववदयापीठ आणण कोसायन ववदयापीठ 
याींच्यात सामींजस्य करार करणयात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सामींजस्य कराराच ेस्वरुप काय आहे, 
(३) उक्त कराराच्या अींमलबजावणीसाठी ककती आधथवक तरतुदीींची आवश्यकता आहे व 
सदर ननधी कशाप्रकारे उपलब्ध करणयात येणार आहे ? 
 
 

श्री. विनोद िािि े: (१)  होय, 



54 

(२) सदर सामींजस्य कराराचा उद्देश  डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववदयापीठ, 
ंरींगाबाद व कोयासन ववदयापीठ वाकायामा, जपान याींच्यामध्ये शैक्षणणक आदान 
प्रदान  व सहकायव याींच्या कक्षा रुीं दावणे असा आहे. 
(३) सदयजस्थतीत सदर ववियी ववदयापीठाच्या चालु अथवसींकल्पामध्ये कोणत्याही 
प्रकारची आधथवक तरतुद करणयात आलेली नाही. 
 

----------------- 
राज्याि नैदातनि चाचण्याांच ेयोग्य तनयोजन िरण्याबाबि 

(६९) *  १११७६   श्री.राजेंर मुळि, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि 
उफय  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, प्रा.जोगेन्र ििाि े:  िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि ६८४५ ला ददनाांि १७ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पदहल्याच विी होणा-या नैदाननक चाचणीच्या छापील प्रश्नपबत्रका प्रत्येक 
शाळेत ववतरीत करणयात येत असून अनेक शाळाींमध्ये पदहल्या ददवशी प्रश्नपबत्रका 
पोहचू शकल्या नसल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या नैदाननक चाचणयाींच ेयो्य 
ननयोजन करणयाबाबत कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. विनोद िािि े: (१) अशींत: खरे आहे. 
     ददनाींक १४ त े३० सप् े्ंबर, २०१५ या कालावधीत शाळाींनी त्याींच्या सोयीनुसार 
कोणत्याही ददवशी, कोणत्याही वगावची भािा अथवा गणणत ववियाची चाचणी घेणयाची 
परवानगी शाळाींना देणयात आली होती. छपाई होईल तसतसे सुरुवातीला प्रथम भािा 
व नींतर गणणत ववियाच्या प्रश्नपबत्रका पुरववणयात आल्या, पदहल्याच ददवशी दोन्ही 
ववियाच्या प्रश् नपबत्रका शाळाींपयतं पोहोच करणे अपेक्षक्षत नव्हत.े 
(२) व (३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील प्राथशमि ि उच्च प्राथशमि शाळाांमध्ये इयत्िा  

पाचिी ि आठिीच ेिगय सुरु िरण्याबाबि 
(७०) *  ११५८१   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.राजेंर मुळि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, 
श्री.चांरिाांि रघुिांशी, प्रा.जोगेन्र ििाि,े श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मशक्षण हक्क कायदयानुसार पदहली त े चौथीच्या वगावला पाचवीच े तर उच्च 
प्राथममकच्या सहावी त े सातवीच्या वगांना आठवीच े वगव त्वरीत जोडणयाच े ननदेश 
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मशक्षण सींचालकाींकडून राज्यभरातील शाळाींना देणयात आले असल्याच ेमाहे ऑगस््, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यभरातील शाळा या ननदेशाकड े दलुवक्ष करीत असल्याने कें द्र व 
राज्य शासनाच्या अनेक योजना प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुिींगाने शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या मशक्षणाचा अधधकार अधधननयम २००९ 
नुसार आवश्यकता तपासून राज्यातील स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या १२०२७ प्राथममक 
शाळाींना इयत्ता ५ वी चा व ५७८९ उच्च प्राथममक शाळाींना इयत्ता ८ वी चा वगव सुरु 
करणयास परवानगी देणयात आलेली आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील १२५ नाटयगहृाांची दरुुस्िी िरण्याबाबि 

(७१) *  ११९०९   अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय साांस् िृतिि 
िायय मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १२५ ना्यगतहाींची दरुवस्था, उत्तम दजावच्या ध्वनी प्रकाश योजनेचा 
अभाव, पे्रक्षक आसन व्यवस्थेचा बोजवारा, समाजगतहाच ेनाट्यगतहाच ेझालेले रुपाींतर, 
सींदभावत सवेक्षण करणयाच ेआदेश मा. साींस्कत नतक कायव मींत्री, महाराषर राज्य याींनी 
साींस्कत नतक कायव सींचालनालयास माहे जून, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ददले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ना्यगतहाींच े सवेक्षण होऊन दीड मदहना उल्ून गेला तरी 
अदयापपयतं साींस्कत नतक ववभागाकडून दरुूस्ती करणयात आली नसल्याच ेददनाींक १५ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार राज्यातील ना्यगतहाींच े सवेक्षण साींस्कत नतक कायव 
सींचालनालयातफे मागील अडीच मदहने (माहे जून ते माहे ऑगस््, २०१५) 
कालावधीत सवेक्षण सममती ननयुक्त करणयात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदरील ना्यगतहाच्या अहवालात केलेल्या मशफारशीनुसार शासनाने 
ना्यगतहाींची दरुुस्ती करणयाबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत 
आहे, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी पे्रक्षकाींना सुसज्य ना्यगतहे केव्हापयतं उपलब्ध 
करुन देणयाच ेअपेक्षक्षत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े : (१) राज्यातील नाट्यगतहाींच े सवेक्षण करुन अहवाल सादर 
करणयाच े आदेश सींचालक, साींस्कत नतक कायव याींना फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये देणयात 
आले. 
(२) वस्तुजस्थतीवर आधारीत नाही. 
     अींनतम सवेक्षण अहवाल नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये प्राप्त झाला असून या 
अहवालाची तपासणी, त्यानींतर सवव सींबींधधताींशी चचाव करुन राज्यातील नाट्यगतहाींबाबत 
ननजश्चत कोणती योजना तयार करावी याचा आराखडा तयार करावा लागेल व त्यास 
शासनाची मान्यता घेतल्यानींतर अींमलबजावणीबाबत ननणवय होऊ शकेल. 
(३) सवेक्षणाच्या कामासाठी पथक ननमावण करणयात आले होत.े सममती ननयुक्ती 
करणयात आली नव्हती. 
(४) सवेक्षण अहवाल नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये प्राप्त झाला असून त्याची तपासणी 
शासनस्तरावर करणयात होत आहे. त्यानींतर उपरोक्त (२) प्रमाणे कायववाही होणार 
आहे. 
(५) उपरोक्त (२) व (४) येथील कायववाहीनींतर उपलब्ध अथवसींकल्पीय तरतूद व प्राप् त 
ननधीच्या आधारे याबाबतच ेवेळापत्रक ननजश्चत होऊ शकेल. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील सिय शाळाांमध्ये एिसु्रशी समान शैक्षणणि  

धोरण अांमलाि आणण्याबाबि 
 

(७२) *  १२२३३   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.राजेंर जैन, 
श्री.सांददप बाजोररया, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, िॉ.अपूिय दहरे :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

१) राज्यात गरीब ववदयाथ्यांसाठी असलेल्या खाजगी अनुदाननत मशक्षणाचा एक मोठा 
स्त्रोत कायमचा बींद होणयाच्या मागाववर असल्याच्या पाश्ववभुमीवर राज्यात शैक्षणणक 
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गुणवत्ता वाढीसाठी शासनाकडून प्रगत शैक्षणणक महाराषर व सरल उपक्रम 
राबववणयात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इींग्रजी माध्यमाच्या ववनाअनुदाननत शाळाींना मोठ्या प्रमाणात मान्यता 
देणयात येत असल्याने ववदयाथ्यांअभावी मराठी माध्यमाच्या अनुदाननत शाळाींचे 
अजस्तत्वाचाच प्रश्न ननमावण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मराठी माध्यममक शाळाींत ववदयाथी सींख्या मोठ्या प्रमाणात घ्त 
असताींनाच, सींच मान्यता, तुकडी ननधावरण व मशक्षक मान्यतसेींबींधीच्या शासनाच्या 
मागील मोठ्या कालावधीतील सततच्या अजस्थर धोरणामुळे मराठी शाळा आणण 
मराठी मशक्षकाींच्या समस्यात वाढच होत असल्याच ेननदशवनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) तसेच राज्यात सध्या सववत्रच सरल या ऑनलाईन यींत्रणेच्या आधारे ववदयाथ्यांची 
मादहती गोळा करणयाची प्रकक्रया राबववणयात येत आहे, मात्र त्यासाठी पुरेसे ताींबत्रक 
पाठबळ नसल्याने सरलची वेबसाई् सातत्याने हँग होत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत 
असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, या तक्रारीच्या ववचार करुन सरल साठीच्या सव्हवरच्या सींख्येत वाढ 
करणयाबाबत तसेच ववदयाथ्यांच े शैक्षणणक नुकसान होऊ नये व सववच शाळाींसाठी 
एकसुत्री समान शैक्षणणक धोरण अींमलात आणणयाच्यादृष्ीने शासनाने कोणती 
कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) हे अींशत: खरे आहे. 
(५) सरल साठीच्या सव्हवरच्या सींख्येत वाढ करुन ववदयाथ्यांची तसेच प्रगत शैक्षणणक 
कायवक्रमाींतगवत पायाभूत चाचणीच े गुण भरणयासाठी ऑफलाईन एक्सेल शी् ची 
सुववधा उपलब्ध करुन ददलेली आहे. तसेच, मशक्षकाींची मादहती भरणयासाठी 
जजल्हाननहाय वेळापत्रक देणयात आलेले आहे. जादा सव्हवर उपलब्ध करुन देणयासाठी 
State Data Centre (SDC) याींना ववनींती केलेली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 
 

---------------- 
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राज्यािील खाजगी शशक्षण सांस्थेि व्यिसातयि अभ्यासक्रमाच ेशशक्षण  
घेणाऱ्या मागासिगीय विदयायथ्यायची ई.बी.सी. िाटप िरण्याबाबि 

(७३) *  ११८१४   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.धनांजय मुांि े:  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ९३२३ ला ददनाांि ३१ 
जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खाजगी मशक्षण सींस्थेत व्यवसानयक अ्यासक्रमाच े मशक्षण घेणाऱ्या 
मागासवगीय ववदयाथ्यांची सन २०१४-२०१५ या विावची रु. ४५० को्ी ई.बी.सी वा्प 
केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ई.बी.सी. वा्प न झाल्याने शैक्षणणक सींस्था ववदयाथ्यावकड े फी 
वसुलीसाठी तगादा लावत असुन मराठवाडयातील दषुकाळी पररजस्थतीमुळे ववदयाथी 
मानमसक तणावाखाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१४-१५ या विावची ई.बी.सी त्वरीत वा्प करणेसाठी शासनाने 
काय कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. राज्यातील खाजगी 
ववनाअनुदान ज त सींस्थामध्ये  व्यवसानयक अ्यासक्रमाींकरीता प्रवेश घेतलेल्या 
आधथवकदृष्या मागास प्रवगावतील ववदयाथ्यांना करावयाच्या शुल्क प्रनतपूतीची सन 
२०१४-१५ कररताची  रक्कम रु.३७६.२७ को्ी इतकी आहे. यापैकी रु. १८७.२७ को्ी 
इतकी रक्कम यापूवीच उपलब्ध करुन देणयात आली आहे.  
(३) उववररत रकमेची तरतूद ववधीमींडळाच्या चालू अधधवेशनात करणयाच े प्रस्ताववत 
आहे. 
४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुणे जजल्हयाि शशधापत्र्रशिेिर देण्याि येणा-या गहू ि िाांदळाच्या 

 िाटपाि झालेला गैरव्यिहार 

(७४) *  ११५४६   श्रीमिी ददप्िी चिधरी :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल््यात मशधापबत्रकेवर उपलब्ध करुन देणयात येणा-या गहू व ताींदळाच्या 
वा्पात दरविी २० त े२५ को्ी रुपयाींचा गैरव्यवहार होत असल्याच ेमाहे जुलै, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या गैरव्यवहाराची शासनाने चौकशी करुन दोिीींवर कोणती कायववाही 
केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

अन्न ि षषध प्रशासनाने दहमाचल प्रदेशाि िारखाना असलेल्या सौंदययप्रसाधनाांमध्ये 
अिैध षषधे (जस्टरॉईि बेस्िय) उत्पादिाांना नोदटसा िाढल्याबाबि 

(७५) *  ११९५०   िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय अन्न आणण षषध 
प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अन्न व ंिध प्रशासनाने दहमाचल प्रदेशात कारखाना असलेल्या केस, त्वचा, 
इत्यादद सौंदयवप्रसाधनाींमध्ये अवैध ंिधे (जस््रॉईड बेस्डव) उत्पादकाींना माहे सप् े्ंबर-
ऑक््ोबर, २०१५ च्या दरम्यान नोद्सा काढल्या होत्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुिींगाने सींबींधधत उत्पादकाींववरुध्द शासनाने कोणती 
कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे. 
 

  उत्पादक मे. ्ॉकव  फामावस्यु्ीकल्स प्रा.मल, १३ ब १४, इआयपी, झरमाजरी, 
दहमाचल प्रदेश १७३२०५ याींच्या मभवींडी येथील गोडावूनला अन्न व ंिध प्रशासन 
कायावलयाने नो्ीस ददलेल्या आहेत. 
(२) होय. 
(३) मे. ्ॉकव  फामावस्यु्ीकल्स प्रा.मल, दहमाचल प्रदेश ही कीं पनी “यु.बी.फेअर कक्रम, नो 
स्कार कक्रम व नो स्कार फेश वॉश” या त्याींच्या स््ेरॉईड युक्त ॲलोपॅथीक ंिधी 
उत्पादनाींची दैननक “लोकसत्ता” आणण “महाराषर ्ाईम्स “ मध्ये सौंदयव प्रसाधने 
म्हणून जादहरात करीत असल्याच ेअन्न व ंिध प्रशासनाच्या ननदशवनास आले होत.े 
     सदर कीं पनी ही ंिधे व सौंदयव प्रसाधने कायदा १९४० आणण ंिधे व 
जादु् ोणादद (आक्षेपाहव जादहरात) कायदा १९५४ मधील तरतुदीींच े उल्लींघन करीत 
असल्याने अन्न व ंिध प्रशासन, रायगड कायावलयाने कीं पनीस व वतत्तपत्राींना 
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ददनाींक ११.०८.२०१५ रोजी नो्ीस ददल्या आहेत. वरील तीनही ंिधाींच े नमुने 
ववश्लेिण व चाचणीसाठी घेऊन उववरीत साठा जप्त केला आहे.  सदर तीन 
नमुन्याींपैकी “यु.बी.फेअर कक्रम, नो स्कार कक्रम” हे दोन नमुने शासकीय ववश्लेिक 
याींनी ममथ्याछाप घोवित केले आहेत. 
     सदर कीं पनीच े मभवींडी येथील घाऊक ंिध ववक्रीच े परवाने ददनाींक 
०१.१०.२०१५ पासून रद्द करणयात आले असून, सदर प्रकरणी वरील कारवाईववरुध्द 
उत्पादकाने मुींबई उच्च न्यायालयात रर् वप्ीशन क्र. ९१९०/२०१५ दाखल केले आहे. 
न्यायालयीन आदेशानुसार पुढील कायववाही करणयात येईल. 
      अन्न व ंिध प्रशासनाच्या बतहन्मुींबई कायावलयाने सदर उत्पादकाचा साठा 
मुींबई येथून जप्त केला आहे व मभवींडी येथील गोडावून वर ददनाींक २८/८/१५ व 
३१/८/२०१५ रोजी नो्ीस पाठववल्या आहेत. तसेच अन्न व ंिध प्रशासनाच्या 
ंरींगाबाद व नामशक कायावलयाने उत्पादकास व जादहरातीसींदभावत वतत्तपत्राींना उक्त 
कायदया अींतगवत नो्ीस बजाववलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यािील अपांग खेळािूांना सरिारी सेिेि थेट सामािून घेण्याबाबि 
(७६) *  १२०६६   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.राहुल नािेिर, श्री.सुतनल 
िटिरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंर 
पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण :   सन्माननीय कक्रिा मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) इींडडयन ऑमलजम्पक असोमसएशनची मान्यता व सींल्नता प्राप्त असलेल्या 
राषरीय अपींग फेडरेशनदवारे आयोजजत अधधकत त स्पधाव तसेच महाराषर ऑमलजम्पक 
असोमसएशनची मान्यता व सींल्नता प्राप्त असलेल्या महाराषर राज्य अपींग 
असोमसएशनदवारे आयोजजत स्पधाव यामध्ये यश ममळववणाऱ्या अपींग खेळाडूींना 
सरकारी सेवेत थे् ननयुक्ती देणयाचा ननणवय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननणवयाची अींमलबजावणी करणयाबाबत शासनाने कोणती 
कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३) असल्यास, सदर ननयुक्ती केव्हापयतं होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१), (२) व (३) होय. 
    ददनाींक ०१ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी राज्याच े नाव उज्ज्वल केलेल्या अत्युच्च 
गुणवत्ताधारक अपींग खेळाडूींना शासकीय सेवेत थे् ननयुक्ती देणयासींदभावतील शासन 
ननणवय ननगवममत करणयात आला आहे. 
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    सदर शासन ननणवयाची अींमलबजावणी करणयाच्या दृष्ीने पुढील प्रशासकीय 
कायववाही क्रीडा व युवकसेवा सींचालनालयाकडून स्वतींत्रररत्या प्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील दसुरी ि ेआठिीपयांिच्या िगायसाठी 

 मूल्यमापन चाचणी घेण्याबाबि 

(७७) *  ११२६९   श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अनांि गािगीळ :  सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दसुरी त े आठवीपयतंच्या वगावसाठी शासनाच्या शालेय मशक्षण 
ववभागातफे अननवायव केलेली भािा व गणणताची पायाभूत चाचणी पररक्षा ऑगस्् 
मदहना सुरु होऊनही घेतली नसल्याच े माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने सदरची पररक्षा प्रथम सत्रात ऑगस्् अखेर तर जव्दतीय 
सत्राच्या शेव्ी सींकलीत मूल्यमापन चाचणी घेणयाची ननजश्चत केले होते, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, पदहल्या सत्राची पररक्षा त्वरीत घेणयाबाबत शासनाने कोणती कायववाही 
केली वा करणयात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
     तथावप, ही चाचणी १४ सप् े्ंबर त े७ ऑक््ोबर, २०१५ या कालावधीत घेणयात 
आली आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     शासन ननणवय ददनाींक २२ जून, २०१५ पायाभूत चाचणी ददनाींक २० त े३१ जुल,ै 
२०१५ अखेर व सींकमलत मूल्यमापन-२ ही चाचणी दववतीय सत्राच्या शेव्ी घ्यावयाची 
असे ननयोजजत आहे. 
(३) सींकमलत मूल्यमापन-१ (पदहल्या सत्राची परीक्षा) प्रथम भािा व गणणत 
ववियाच्या चाचणीच्या प्रश् नपबत्रका ववकसनाची प्रकक्रया सुरु आहे. सदर चाचणी ही 
माहे ऑक््ोबर, २०१५ ऐवजी माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये घेणयाच ेप्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील ितनष्ट्ठ महाविद्यालयास स्ििां्रश प्रशासन मांजूर िरणेबाबि 
(७८) *  १२४५२   श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.सतिश 
चव्हाण :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २८२६ ला ददनाांि ५ माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभायि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शाळेस व महाववदयालयास जोडून असलेल्या व स्वतींत्र असलेल्या 
कननषठ महाववदयालयास स्वतींत्र प्रशासन मींजूर करणेबाबत शासनस्तरावरून कोणती 
कायववाही करणयात आली वा येत आहे, 
(२) असल्यास, शासनाने घेतलेल्या ननणवयाच ेस्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१), (२) व (३) सदर बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
----------------- 

नाांदेि शहराि बाहेरुन येणारे विविध िां पन्याच ेपॉिेटबांद  
दधु भेसळयुकि असल्याबाबि 

(७९) *  ११३३७   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.सुभाष झाांबि, 
प्रा.जोगेन्र ििाि े:   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड शहरात बाहेरुन येणारे ववववध कीं पन्याींचे पॉके्बींद दधु भेसळयुक्त 
असल्यामुळे अनेक नागररकाींना पो्ाच ेववकार व ककडनीच ेववकार उद् ावत असल्याच े
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, नाींदेड शहरात बाहेरुन येणाऱ्या ववववध कीं पन्याींच्या दधुाची ननयममत 
तपासणी करणयाबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) लागु नाही. 
(३) लाग ुनाही.  तथावप, अन्न सुरक्षा व मानके अधधननयम २००६ कायदयाअींतगवत 
अन्न व ंिध प्रशासनामाफव त ननयममत कारवाई करणयात येत.े दद. ५/८/२०११ 
पासून आजपयतं दधूाच े ८१ नमुने तपासणीसाठी घेतले असून, ववश्लेिणाअींती ६१ 
नमुने प्रमाणणत, ८ नमुने कमी दजावच ेआढळून आले असून १२ नमुन्याींच ेअहवाल 
प्रलींबबत आहेत. कमी दजावच्या ८ प्रकरणाींपैकी न्यायननणवयाकरीता दाखल केले असून 
त्यापैकी २ प्रकरणी रु. ३७,०००/- दींड ठोठावणयात आला आहे. 
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(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 

 

मौजे शेलू (िा.िजयि, जज.रायगि) अशभयाांत्र्रशिी महाविद्यालयािील  
अध्यापिाांना अनेि मदहन्याांपासून िेिन न शमळाल्याबाबि 

(८०) *  १३३५५   श्री.प्रिाश त्रबनसाळे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय उच् च ि िां्रश 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे शेलू (ता.कजवत, जज.रायगड) अमभयाींबत्रकी महाववदयालयातील अध्यापकाींना 
अनेक मदहन्याींपासून वेतन न ममळाल्याने अध्यापकाींनी माहे ऑगस््, २०१५ च्या 
शेव्च्या सप्ताहात सामूदहक राजीनामा ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार सदर अध्यापकाींना त्याींचे 
थककत वेतन देणेबाबत तसेच अध्यापकाींनी राजीनामे ददले आहेत त्याींना पुन्हा सेवेत 
सामावून घेणयाबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) याप्रकरणी तींत्र मशक्षण ववभागीय कायावलय, मुींबई याींच्या माफव त 
दववसदस्यीय सममती नेमुन चौकशी करणयात आली आहे. 
     मशक्षकीय कमवचाऱ्याींना माहे डडसेंबर २०१४ त े माचव २०१५ च े वेतन अदा 
करणयात आलेले नाही.  दद. २५/०८/२०१५ रोजी  ३२ अध्यापकाींनी एकबत्रतपणे 
राजीनामे ददले होत,े यापैकी १५ अध्यापकाींच े राजीनामे व्यवस्थापनाने मींजूर करुन 
त्याींना कायवमुक्त केल्याचे चौकशी दरम्यान आढळुन आले आहे.  खाजगी 
ववनाअनुदाननत अमभयाींबत्रकी महाववदयालयातील अध्यापकाींना वेतन देणे, त्याींना 
सेवेत सामावून घेणे इत्यादी बाबी  सींबींधधत सींस्थेच्या व्यवस्थापन मींडळाच्या 
अखत्याररत येतात. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

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

िाळूज (जज.षरांगाबाद) षद्योधगि क्षे्रशािील िेशमिल्स, साांिपाण्यामुळे जलसाठे 
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 ि दवुषि पाण्यामुळे नागरीिाांच्या आरोग्यािर होि असलेले दषु्ट्पररणाम 

(८१) *  ११५५३   श्री.सुभाष झाांबि, प्रा.जोगेन्र ििाि,े श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद :  सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाळूज (जज.ंरींगाबाद) ंदयोधगक क्षेत्रातील केममकल्स, साींडपाणयामुळे 
पररसरातील सवव जलसाठे दवुित झाले असून पाणी वपणयायो्य रादहले नसल्याने 
नागरीकाींना दवुित पाणीच वापरावे लागत असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील दवुित पाणयामुळे नागरीकाींच्या आरो्यावर दषुपररणाम होत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तदनुिींगाने शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. रामदास िदम : (१) वाळुींज ंदयोधगक क्षेत्रातील उदयोगाींच्या साींडपाणयामुळे 
भूजल पाणयाची गुणवत्ता बाधधत झाली असल्याची बाब खरी आहे.  तथावप, 
महाराषर ंदयोधगक ववकास महामींडळामाफव त सदर पररसरातील गावाींना गेल्या ७ 
विांपासून जायकवाडी धरणातून वपणयासाठी पाणी पुरवठा करणयात येत आहे.  
(२) जजल्हा आरो्य अधधकारी, ंरींगाबाद याींच्या अहवालानुसार हे खरे नाही. 
(३) होय. 
(४) राषरीय पयाववरण अमभयाींबत्रकी सींस्था (ननरी) व कें द्रीय भूजल सींस्था याींचे 
मागवदशवनाप्रमाणे भूगभावतील पाणयाची गुणवत्ता सुधारणयाकरीता महाराषर प्रदिूण 
ननयींत्रण मींडळामाफव त कत ती आराखडा राबववणयात येत असून प्रायोधगक तत्वावर 
साींडपाणी प्रक्रीया सयींत्रणा उभारणयासाठी महाराषर ंदयोधगक ववकास 
महामींडळामाफव त कायववाही करणयात येत आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 
 

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

गोंददया जजल्हयाि विद्याथ्याांना प्रतिज्ञा प्रशासाठी स्टँप पेपरिर छापील  
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मुल्याांपेक्षा जादा शुल्ि आिारि असल्याबाबि 

(८२) *  १२५४५   श्री.राजेंर जैन, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) गोंददया जजल््यात ववदयाथ्यांना शाळेत प्रवेशासाठी व इतर बाबीींसाठी सादर 
करावयाच े दाखले ममळणयासाठी करावयाच े प्रनतज्ञा पत्रासाठी लागणारे स््ँप पेपर 
त्यावर असलेल्या छापील मुल्याींपेक्षा जादा शुल्क आकारणयात येत असल्याच ेददनाींक 
७ जुल,ै २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुिींगाने शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात 
येत आहे, 
(४)  नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
यििमाळ जजल्हयािील सिय शाळाांना ऑनलाईन सांच मान्यिेबाबि 

(८३) *  १३४१२   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जजल््यात शैक्षणणक सत्र २०१५-१६ सुरु होऊनही अजूनही २०१४-१५ 
च्या सींच मान्यता शाळाींना प्राप्त झाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१४-१५ या विी जजल््यातील सवव शाळाींनी ऑनलाईन 
सींचमान्यता जजल्हा मशक्षणाधधकारी यवतमाळ याींच्याकड े पाठववल्या होत्या, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) सींच मान्यता शाळाींना वळेेवर प्राप्त न झाल्याने 
अनेक शाळाींना मशक्षक वेळेवर उपलब्ध होऊ शकले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबतची कायववाहीत उशीर होणयाची सववसाधारण कारणे कोणती आहेत ? 
 

 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही, 
(२) होय, हे खरे आहे, 
(३) हे खरे नाही, 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िहाणू (जज.ठाणे) िालुकयािील जजल्हा पररषद शाळाांिील विद्याथ्याांचा  
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गणिेश पुरिठ्यामध्ये िेलेला गैरव्यिहार 

(८४) *  ११६४१   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डहाणू (जज.ठाणे) तालुक्यातील जजल्हा पररिद शाळाींतील ववदयाथ्यांना गणवेश 
पुरवठा करणयाऱ्या ठेकेदाराने रुपये १ को्ी ८० लाखाींचा गैरव्यवहार केल्याच े माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ठेकेदारासह सींबींधधत 
अधधका-याींवर शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) कें द्र शासनाच्या मागवदशवक सूचनाींनुसार सवव मशक्षा अमभयानाींतगवत मोफत 
गणवेश वा्प योजनेची अींमलबजावणी शाळा व्यवस्थापन सममतीमाफव त करणयात 
आली आहे. 

----------------- 
राष्ट्रसांि िुििोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाि दोन महाविद्यालयाांना 

 एिच प्राचायय िाययरि असल्याबाबि 

(८५) *  ११०१६   श्री.शमिेश भाांगडिया, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरसींत तुकडोजी महाराज नागपूर ववदयापीठ अींतगवत एकच व्यजक्त दोन 
महाववदयालयाींमध्ये प्राचायव पदावर कायवरत असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१५ च्या 
दसुऱ्या सप्ताहात ववदयापीठ प्रशासनाच्या ननदशवनास येऊनही कोणतीही कारवाई 
प्रस्ताववत करणयात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्राचायव मसींदेवाही, जज.चींद्रपुरच्या स्थाननक महाववदयालयात कायव 
करीत होत ेव स्थाननक महाववदयालयीन प्रशासनाने त्याींना ददनाींक १३ एवप्रल, २०१५ 
रोजी ननलींबबत केले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्राचायावनी उच्च मशक्षण सींचालक, पुणे येथे ददनाींक २६ एवप्रल, 
२०१४ रोजी पाठववलेल्या मादहतीत त्याींनी नागपूर जजल््यातील मोवाड येथील समता 
मशक्षण महाववदयालयाचा प्राचायव आहे अशी मादहती सादर केलेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणात चुकीची मादहती सादर केल्याबद्दल दोिी प्राचायावसह 
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सींबींधीत महाववदयालय प्रशासन व सींस्थाचालकाींवर राषरसींत तुकडोजी महाराज 
नागपूर ववदयापीठाने कोणती दींडात्मक कारवाई केलेली आहे, 
(५) असल्यास, कारवाईच ेस्वरुप व रुपरेिा काय आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     सदर प्राचायावना ददनाींक १७ एवप्रल, २०१५ रोजी ननलींबबत करणयात आले 
होत.े   
(३) होय. 
(४) व (५) सदर प्रकरणी चौकशी सममतीने सादर केलेल्या अहवालावार डॉ. रमेश ढोरे 
याींनी सादर केलेले स्पष्ीकरण व मसींदेवाही महाववदयालयाच्या व्यवस्थापनाने सादर 
केलेल्या मादहतीच्या अनुिींगाने ववदयापीठाच े स्थायी अधधवक्ता याींनी ददलेला 
अमभप्राय याींचा सारासार ववचार करुन डॉ. रमेश ढोरे याींची समता मशक्षण 
महाववदयालय, मोवाड े या कायम ववनाअनुदाननत महाववदयालयात ददलेली प्राचायव 
पदाची मान्यता रद्द करणयात आली आहे.  तसेच सदर महाववदयालयाच्या 
व्यवस्थापनाला ववदयापीठाने कारणे दाखवा नो्ीस ददली आहे. 
(६) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

अन्न, षषध प्रशासन याांच्या िायायलयाि लाचलुचपि प्रतिबांधि  
िायद्याअांिगयि िारिाई िरण्याबाबि 

(८६) *  ११८७४   श्रीमिी जस्मिा िाघ :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अन् न, ंिध प्रशासन (महाराषर राज्य) याींच्या कायावलयातील प्रत्यक्ष तीन 
कमवचारी लाचलुचपत प्रनतबींधक कायदयाअींतगवत कारवाईसाठी जबाबदार असताना 
सदर कायावलयातील एकाच कमवचाऱ्यास माहे माचव, २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननलींबबत करणयात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर घ्नेत समाववष् असलेल्या तीनही कमवचाऱ्याींवर कारवाई 
करणेबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. धगरीश बापट : (१), (२) व (३) लाचलुचपत प्रनतबींधक खात्याने अन्न सुरक्षा 
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अधधकारी सींवगावतील एका अधधकाऱ्याला लाच घेताना रींगेहाथ पकडल्याने, त्या 
अधधकाऱ्याववरुध्द लाचलुचपत प्रनतबींधक कायदा, १९८८ च्या कलम ७,१३ (१)(ड)  सह 
१३(२)  अन्वये, दद.१०.०३.२०१४  रोजी  गुन्हा  दाखल  करुन,  सदर  अधधकाऱ्यास  
दद. ११.०३.२०१४ रोजी अ्क केल्याने, त्याींना अ्केच्या ददनाींकापासून ननलींबबत 
करणयात आलेले आहे. तसेच त्याींच्याववरुध्द मा.न्यायालयात दद. २७.०२.२०१५ रोजी 
ववशेि ख्ला क्र. २५/२०१५ अन्वये अमभयोग दाखल करणयात आला आहे. 
     या व्यनतररक्त, प्रशासनातील अन्य दोन अधधकाऱ्याींच्या या गुन्हयातील 
सहभागाबाबत लाचलुचपत प्रनतबींधक खात्याने केलेल्या तपासामध्ये, एका 
अधधकाऱ्याचा सदर गुन्हयात सहभाग नसल्याच े कळववले आहे व अन्य 
अधधकाऱ्याच्या सहभागाबाबत त्या ववभागाकडून अधधक तपास सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्याि बी.एि आणण िी.एि अभ्यासक्रमाि शशक्षणभरिी बांद िरण्याि आल्याबाबि 

(८७) *  १२०३४   श्री.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंर पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.गुरुमुख जगिानी :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात बी.एड आणण डी.एङ अ्यासक्रमात मशक्षणभरती बींद करणयात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनतररक्त मशक्षकाींची भरती बींद केल्यास दषुकाळग्रस्त भागातील 
मशक्षकाींसह शहरातील मशक्षकाींवर उपसमारीची वेळ येणयाची शक्यता ननमावण झाली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करणयात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुिींगाने शासनाने शैक्षणणक धोरणाचा ववचार करुन 
मशक्षणभरतीबाबत ननणवय घेऊन मशक्षकाींना न्याय देणयाबाबत कोणती कायववाही केली 
वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) राषरीय अध्यापक मशक्षा पररिद, नवी ददल्ली याींच्या ददनाींक 
३१ ऑगस््, २००९ च्या अधधसूचनेन्वये ननधावररत करणयात आलेल्या मशक्षकीय 
पदाींच्या आकत नतबींधानुसार राज्यातील बी.एङ महाववदयालयाींमध्ये अनतररक्त ठरणाऱ्या 
मशक्षकाींच े समायोजन होईपयंत पदे भरणयास ना-हरकत प्रमाणपत्र देऊ नये, असे 
आदेश सींचालक, उच्च मशक्षण याींनी ववभागीय सह सींचालक, उच्च मशक्षण याींना 
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ददलेले होत.े 
      तथावप, राज्यातील डी.एङ कॉलेजवरील मशक्षक भरतीस शासनस्तरावरुन 
कोणतीही बींदी घालणयात आलेली नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
चेंबूर (मुांबई) येथे िाांदळू ि गव्हाचा अिैध साठा जप्ि िेल्याबाबि 

 

(८८) *  ११३२४   श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आकाशददप बबजल्डींग, पेस्तम सागर रोड नीं. ३ ,चेंबूर, मुींबई येथील इमारतीतील 
एका गाळ्यावर ्ाकलेल्या धाडीत ताींदळू व गव्हाचा काळ्या बाजारात नेणयात येणारा 
रुपये ८ लाख ७१ हजार ५००  ककीं मतीचा अवैध साठा अन्न व नागरी पुरवठा 
ववभागाच्या ननयींत्रक, मशधा वा्प व सींचालक नागरी परुवठा कायावलयाने जप्त 
केल्याच े ददनाींक २६ ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशवनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती दोिी 
आढळून येणाऱ्या सींबींधधतावर शासनाने काय कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. धगरीश बापट : (१), (२) व (३) अन्न सुरक्षा योजनेचा ताींदळु व गहू अवैधररत्या 
साठवणूक करुन काळ्याबाजारात ववक्रीस पाठववला जात असताना सदरचा साठा जप्त 
करणयात आला असून, सींबधधताीं ववरुध्द जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ अींतगवत 
तरतुदी नुसार गु.नो.क्र.१८८/२०१५ ददनाींक २५ ऑगस््, २०१५ रोजी द्ळकनगर 
पोलीस ठाणे येथे गुन्हा नोंदववणयात आला आहे.   
 
 

----------------- 
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म्हसळा (जज.रायगि) शहरािून िाहणाऱ्या जानसई नदीि शहरािील धचिन  
विके्रि ेिोबडयाांच ेअिशेष ि वपसे थेट नदीि टािि असल्याबाबि 

(८९) *  १३४०७   श्री.अतनल िटिरे : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म्हसळा (जज.रायगड) शहरातून वाहणाऱ्या जानसई नदीत शहरातील धचकन 
ववके्रत ेकोबडयाींच ेअवशेि व वपसे थे् नदीत ्ाकत असल्याने नदीच ेपाणी मोठ्या 
प्रमाणात प्रदवूित होऊन शहरात काववळ, ्ायफाईड, उल्ी-जुलाब या रोगाची साथ 
मोठ्या प्रमाणात पसरली असल्याने नागररकाींच ेआरो्य धोक्यात आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले आहे, 
(३) असल्यास, जानसई नदी कायमस्वरुपी प्रदिूणमुक्त करणयाचदेृष्ीने धचकन 
ववके्रत्याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे,  
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही . 
(२) प्रश् न उद् ावत नाही.    
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
रत्नाधगरी येथील शमरिरिािा बांदराि िां पन्याांच ेरासायतनि  

साांिपाणी सोिण्याि येि असल्याबाबि 
(९०) *  १३७०८   श्री.सुतनल िटिरे, श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय पयायिरण 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी येथील ममरकरवाडा बींदरात कीं पन्याींच े रासायननक साींडपाणी सोडणयात 
येत असल्याने तेथील पररसरात मोठया प्रमाणात दगुंधी पसरली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या रासायननक साींडपाणयामुळे तथेील रदहवाशाींच े आरो्य धोक्यात 
येवून नौकाींच े इींजजनही नादरुुस्त होत असल्याने मजच्छमाराींच े मोठे नुकसान होत 
असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, रासायननक साींडपाणी सोडणा-या कीं पन्याींववरुध्द शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) ममरकरवाडा बींदरात कीं पन्याींच े रासायननक साींडपाणी 
सोडणयात येत नसल्याने हे खरे नाही. तथावप, ममरकरवाडा बींदर हे मजच्छमारी बींदर 
असून बींदर पररसरात मासे सुकववणयात येत असल्याने काही प्रमाणात दगुधंी 
जाणवत.े 
(२) रासायननक साींडपाणयामुळे तथेील रदहवाशाींच ेआरो्य धोक्यात आले नसल्याचे 
रत्नाधगरी नगरपररिद, रत्नाधगरी याींनी त्याींच ेपत्रात नमुद केले असून नौकाींच ेइींजजन 
बींद पडल्याबाबतची तक्रार प्राप्त झाली नसल्याच े मत्स्यव्यवसाय अधधकारी, 
रत्नाधगरी याींनी त्याींच ेअहवालात नमुद केले आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पाली (िा.जज.बीि) येथील स्िस्ि धान्य दिुानाि झालेला गैरव्यिहार 

 

(९१) *  १४०५५   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 (१) पाली (ता.जज.बीड) येथील स्वस्त धान्य दकुानात ७३० पैकी ५१७ मशधापबत्रका 
बनाव् असल्याची तक्रार ग्रामस्थाींनी जजल्हाधधकारी, जजल्हा पुरवठा अधधकारी, अन्न 
नागरी पुरवठा अधधकारी याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामस्थाींच्या म्हणणयानुसार गावात ३ रेशन दकुाने असून १९९७ व 
९८ च्या गणनेप्रमाणे २८७ कु्ूींब दाररद्ररेिेखालील असून ४४३ मशधापबत्रका 
दकुानदाराींनी प्रशासनाला हाताशी धरुन ७३० कु्ूींब दाररद्र रेिेखाली असल्याच ेबनाव् 
मशधापबत्रका बनवल्याच ेननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खाींडकेर वस्तीमधील २४ कपीलधारवाडी ५०, अशा एकूण ५१७ बनाव् 
मशधापबत्रका आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) दकुानदाराकड ेआलेल्या व कायावलयाकडून प्राप्त झालेल्या मशधापबत्रकाींचा अ्यास 
केल्यानींतर या तीन दकुानात गैरव्यवहार झाल्याच े ननदशवनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, या तीन दकुानाींच्या मालकावर व दोिीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करणयात आली आहे काय, 
(६) नसल्याची, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 



72 

श्री. धगरीश बापट : (१) होय, जजल्हा पुरवठा अधधकारी, बीड व अन्य दठकाणी 
सदरची तक्रार दाखल केली आहे. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्याि शासिीय ि अनुदातनि शाळाांमधील विद्याथ्याांची गळिी थाांबविण्याबाबि 

(९२) *  ११३९३   श्री.जनायदन चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्र ििािे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शासकीय व अनुदाननत शाळाींमधील ववदयाथ्यांची गळतीसींदभावत मशक्षण 
ववभागाने नुकत्याच घेतलेल्या आढाव्यात ववदयाथ्यांचा सरकारी शाळाींकडून खाजगी 
शाळाींकड ेवाढत असलेला कल, शाळाींमधील ववदयाथ्यांची सींख्या कमी होत असल्याने 
प्राथममक शाळाींमधील ७५ हजार मशक्षक अनतररक्त असल्याच े माहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शाळेची गुणवत्ता वाढववणयाबाबत शासनाने काय 
कायववाही केली आहे वा करणार आहे, 
(३) नसल्यास,ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रगत शैक्षणणक महाराषर कायवक्रमाची सन २०१५-१६ पासून अींमलबजावणी सुरु 
केली आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राणी लक्ष्मीबाई सैतनिी मुलीांची शाळा नागपूर येथील  

शशक्षिाांच ेिेिन प्रलांत्रबि असल्याबाबि 
(९३) *  ११०५१   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुलीींना सैननकी प्रमशक्षण देणारी राणी लक्ष्मीबाई सैननकी मुलीींची शाळा, नागपूर 
या शाळेतील मशक्षक व कमवचाऱ्याींच ेवेतन माहे मे, २०१४ पासून आजपावेतो प्रलींबबत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शाळेत कायवरत मशक्षकाींपैकी अनेक मशक्षकाींच्या वैयजक्तक 
मान्यता २०१२ पासून देणयात आल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच भौनतक सुववधाींचा अभाव असून त्याची पूतवता न केल्यामुळे मशक्षण 
ववभागाने सदरहू शाळेची मान्यता रद्द करणयाबाबतचा प्रस्ताव मशक्षण सींचालक, पुणे 
याींचकेड ेपाठववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या शाळेतील मशक्षकाींच्या वेतनाचा व समायोजनाचा प्रश्न ननमावण 
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, मशक्षकाींच्या वेतनाचा व समायोजनाचा प्रश्न ननकाली काढणयाच्या 
दृष्ीने शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) नाही, शैक्षणणक सत्र २०१४-१५ करीता शाळेची मान्यता एक विावसाठी सुरु 
ठेवणयास मान्यता देणयात आली असून त्याअनुिींगाने मशक्षकाींना सन २०१४-१५ या 
सत्राच े वेतन अदा करणयाची कायववाही सुरु आहे. सन २०१३-१४ या विावच्या सींच 
मान्यतमेध्ये मशक्षक अनतररक्त ठरत नसल् याने समायोजनाचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

मौजे धनगर मोहा (िा.गांगाखेि, जज.परभणी) येथील स्िस्ि धान्य  
दिुानदाराने धान्य िाळ्या बाजाराि वििल्याबाबि 

(९४) *  ११७०७   श्री.जयांि पाटील :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि 
सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे धनगर मोहा (ता.गींगाखेड, जज.परभणी) येथील स्वस्त धान्य दकुानदार श्री. 
धगरी याींनी मशधावा्प पबत्रकाधारकाींना पुरवठा ववभागाने ववतरीत करणयासाठी ददलेले 
धान्य काळ्या बाजारात ववकल्याबाबत मभमराव खाींडकेर व दत्ताराव हाके याींनी 
ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास लेखी तक्रार तहमसलदार, गींगाखेड 
याींचकेड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी तहमसलदार गींगाखेड याींनी चौकशी केली असता 
लाभाथींनी धान्य ममळाले नसल्याबाबत तहमसलदार गींगाखेड याींजकड े समक्ष काडव 
धारकाींनी मादहती ददली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्वस्त धान्य दकुानदार श्री. धगरी याींच्यावर कारवाई करणयात आली 
आहे काय, 
(४) असल्यास, कोणत्या स्वरुपाची कारवाई करणयात आली, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



74 

श्री. धगरीश बापट : (१), (२), (३) व (४) होय, हे खरे आहे. 
      मौ.धनगर मोहा ता. गींगाखेड जज. परभणी येथील मशधापबत्रकाधारकाींनी 
दद.२७/८/२०१५ रोजी ददलेल्या तक्रारीच्या अनुिींगाने तहसीलदार, गींगाखेड याींनी सदर 
प्रकरणी चौकशी केली असता, श्रीमती धगरी. याींच्या स्वस्त धान्य दकुानात 
अननयममतता आढळून आल्याने, त्याींना दोिी ठरवून जजल्हा पुरवठा अधधकारी, 
परभणी याींनी श्रीमती धगरी याींचा स्वस्त धान्य दकुानाचा परवाना ददनाींक 
१२/१०/२०१५ रोजीच्या आदेशान्वये ननलींब ज त केले आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
चांरपूर जजल्हयािील प्रदषुणामुळे त्िचा ि श्िसनाच्या आजाराच े 

रुग्ण आढळून आल्याबाबि 

(९५) *  १३८४९   श्रीमिी शोभािाई फिणिीस : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जजल्हा प्रदिुणाच्या बाबतीत ४ थ्या क्रमाींकावर असल्यामुळे त्वचा 
आजाराने १७ हजार रु्ण तसेच श्वसनाच्या आजाराच े८८ हजार ५६३ रु्ण आढळून 
आल्याच े ददनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननदशवनास आले,हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या ५ विावत प्रदिूणामुळे होणाऱ्या आजारातून जजल््यात ३४३ 
नागरीकाींचा मतत्यू झाले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रदिूणावर आळा घालणयासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना 
केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) शासनाने महाराषर प्रदिूण ननयींत्रण मींडळामाफव त नीरी, नागपूर व आय.आय.्ी. 
मुींबई याींच्याकडून चींद्रपूर शहरातील प्रदिूण कमी करणयासाठी कत ती आराखडा तयार 
करुन घेतला आहे. सदर कत ती आराखडयानुसार हवा, जल व जमीन प्रदिूण कमी 
करणयाबाबत कायववाही करणयात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

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



75 

िराि (जज.सािारा) िालुकयाि शालेय पोषण आहाराि शरीराला 
 घािि असे घटि आढळून आल्याबाबि 

(९६) *  १३२६६   श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंर 
पाटील, श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कराड (जज.सातारा) तालकु्यात पाठववणयात आलेल्या शालेय पोिण आहाराचा 
तपासणी केली असता सदर पदाथावमध्ये शरीराला घातक असे घ्क आढळून 
आल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदशवनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार शालेय पोिण आहार 
घातक स्वरुपाचा पाठववणाऱ्या पुरवठादाराींवर शासनाने कोणती कायववाही केली वा 
करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

 

पालघर जजल्हयािील विद्याथ्याांना क्रीिा विषयि सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

(९७) *  १२६०६   श्री.रामनाथ मोि,े श्री.नागो गाणार, िॉ.अपूिय दहरे :   सन्माननीय 
कक्रिा मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल्हयाच े ववभाजन सुमारे १ विावपूवी होऊन नवीन पालघर जजल्हा 
अजस्तत्वात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास नवीन पालघर जजल्हयासाठी जजल्हा क्रीडा अधधकारी म्हणून ननयुक्ती 
करणयात आली आहे काय व असल्यास केव्हा, 
(३) असल्यास २०१५-१६ च्या पालघर जजल्हयाच्या जजल्हा क्रीडा स्पधाव पालघर जजल्हा 
स्तरावर सुरु झालेल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पालघर जजल्हयातील ववदयाथ्यांच्या क्रीडा ववियाकड ेदलुवक्ष करणयाची 
कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
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(४) तथावप, पालघर जजल््यातील ववदयाथ्यांच्या क्रीडा ववियाकड े दलुवक्ष करणयात 
आलेले नाही. पालघर जजल््यासाठी स्वतींत्र स्पधाव घेणयाबाबतचा प्रस्ताव तपासणयात 
येत असून सदय:जस्थतीत ठाणे जजल््यामाफव त पालघर जजल््यातील तालुक्याींच्या 
स्पधांच े आयोजन करणयात आले आहे. सदर स्पधेनींतर आयोजजत होणाऱ्या 
राज्यस्तरीय स्पधांमध्ये पालघर जजल््यातील खेळाडू ववदयाथी सहभागी होऊ 
शकतात. 

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

नागपूर जजल्हयािील गािाांमध्ये पाण्याच ेनमुने दवुषि आढळल्याबाबि 
(९८) *  १२३१९   श्री.प्रिाश गजशभये, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छिा मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जजल्हयातील नरखेड तालुक्यातील लोहारी सावींगा,घोघरा,का्ाले 
तालुक्यात कलींभा व कळमेश्र्वर तालुक्यातील आदासा ग्रामपींचायतीमध्ये पाणयाचे 
नमुने दवुित आढळले असून त्याना तीव्र दखुणीच ेघोवित करुन लाल काडव देणयात 
आल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या दवुित पाणयामुळे तथेील नागरीकाींना काववळ व अनतसार या 
रोगाची लागण झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तदनुिींगाने ग्रामपींचायतीमध्ये नागरीकाींना स्वच्छ पाणीपुरवठा 
करणेबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     तालुका नरखेड येथील लोहारी, सावींगा गावाींमध्ये ददनाींक ६/०२/२०१५ रोजी ३९ 
लोकाींना काववळची लागण झाली होती. घोघरा, का्ोल तालुक्यातील कलींभा व 
कळमेश्वर तालुक् यातील आदासा येथे कोणत्याही प्रकारची लागण झालेली नाही. 
(३), (४) व (५) सवव पाणी स्त्रोताींच ेशुध्दीकरण करणयात आले, पाईप लाईन मलकेज, 
व्हॉल गळती या त्रु्ीची पूतवता करुन ननयममत वपणयाच्या पाणयाच े जब्लधचींग पावडर 
्ाकून ननजतुंकीकरण करुन नागररकाींना स्वच्छ पाणीपुरवठा सुरु केला आहे. तसेच 
प्राथममक आरो् य कें द्राच्या पथकादवारे ननयममत सवेक्षण करुन आढळून आलेल्या 
रु्णाींवर त्वररत उपचार करुन साथ रोगावर ननयींत्रण करणयात आले. 

----------------- 
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राज्याि शशक्षि आणण शशक्षक्षिेत्िर िमयचाऱ्याांच ेपगार एि िारखेला िरण्याबाबि 
(९९) *  १२४१४   िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हररशसांग 
राठोि :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मशक्षक आणण मशक्षक्षकेत्तर कमवचाऱ्याींना कोणत्याही पररजस्थतीत प्रत्येक 
मदहन्याच्या एक तारखेलाच वेतन अदा केले जावे, असा आदेश मशक्षक ववभागाने 
ददला असून या आदेशाच्या लाभापासून अनेक कमवचारी वींधचत असून त्याींना १५ 
तारीख उल्ून गेल्यावरही पगार ममळाले नसल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणामुळे अनेक मशक्षकेत्तर कमवचाऱ्याींच ेगतह कजावच ेहप्ते, 
एलआयसीच ेहप्त ेवेळेत न भरल्यामुळे त्याींना व्याजाचाही भुदंड भरावा लागत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने काय कायववाही केली वा करणयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. विनोद िािि े: (१) व (२) अींशत: खरे आहे, 
(३) शासन पररपत्रक ददनाींक १३.८.२०१५ अन्वये मशक्षकाींचे वेतन १ तारखेला अदा 
करणयाबाबतच्या सुचना ददलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
अांबाजोगाई (जज.बीि) येथील स्िामी रामानांद तिथय ग्रामीण िैद्यकिय महाविद्यालय 

 ि रुग् णालयाि बदली िामगाराांना सेिेि िायमस्िरुपी सामािून घेण्याबाबि 

(१००) *  १११७०   श्री.धनांजय मुांिे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.अमरशसांह पांडिि :   
सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबाजोगाई (जज.बीड) येथील स्वामी रामानींद नतथव ग्रामीण वैदयककय 
महाववदयालय व रु्णालयात ३२ विावपासून बदली कामगार म्हणून कायवरत 
असणाऱ्या चतुथव शे्रणीतील बदली कामगाराींना अदयाप शासन ननणवयानुसार 
कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेणयात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या बदली कामगाराींना मा. न्यायालयाचे ननणवयाप्रमाणे व वन 
ववभागाच्या शासन ननणवयानुसार कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेणयाबाबत महाराषर 
वैदयककय मशक्षण ववभागातील बदली कमवचारी सींघ्नेच्यावतीने वेळोवेळी आींदोलने 
केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 



78 

(३) असल्यास, या रोजींदारी कामगाराींना कायम करणयासाठी २४० ददवसाींची सेवा अ् 
रद्द करणयाची मागणी लोकप्रनतननधी याींनी मा.मींत्री, वैदयककय मशक्षण याींच्याकड ेमाहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर अ् रद्द करुन या कामगाराींना कायम करणेबाबत, महाराषर 
ंदयोधगक ववकास महामींडळाने व इतर अनेक ववभागाने कीं त्रा्ी कामगाराींसाठी 
कायमस्वरूपी अस्थायी आस्थापना ननमावण केली आहे, त्या धतीवर वैदयककय मशक्षण 
ववभाग ननणवय घेणार आहे काय ? 
 

श्री. विनोद िािि े : (१) स्वामी रामानींद तीथव ग्रामीण शासकीय वैदयकीय 
महाववदयालय, अींबाजोगाई येथील २९९ बदली कमवचाऱ्याींची २४० ददवसाींची सेवा पूणव 
करणयाची अ् मशथील करुन प्रस्तावात समावशे करणयात आला होता परींतु त्यास 
मान्यता ममळालेली नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) होय हे खरे आहे. 
     दद. १६.३.२०१५ रोजी ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पांढरपूर (जज. सोलापूर) िालुकयािील िरांब गािाि नविन  
पाणीपुरिठा योजनेच ेिाम पूणय िरण्याबाबि 

(१०१) *  ११३६५   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छिा 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर (जज. सोलापूर) तालुक्यातील करींब गावामध्ये पाणयाचा प्रश्न गींभीर बनला 
असून पाणयासाठी ग्रामस्थाींना भ्कीं ती करावी लागत असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, करींब गावाच्या १४ को्ीच्या नववन पाणीपुरवठा योजनेच ेकाम 
अपुणाववस्थेत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्याअनुिींगाने सदरील पाणीपुरवठा योजनेच ेकाम तातडीने पूणवत्वास 
नेऊन पाणीपुरवठा सुरळीत करणयाबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा 
करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची सववसाधारण कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. परींतु सदर गाव हे करींब नसून करकीं ब आहे व 
त्या गावाचा वपणयाच्या पाणयाचा प्रश्न ्ँकर लावून सोडववलेला आहे. 



79 

(२) होय. 
(३) व (४) सदर योजनेच ेकाम महाराषर जीवन प्राधधकरणामाफव त सुरु आहे. करकीं ब 
नळ पाणीपुरवठा योजनेच ेकाम प्रगती पथावर असून ५५ ्क्के काम पूणव झाले आहे. 
अजस्तत्वातील उपाींगाचा वापर करुन योजनेच ेकाम माचव २०१६ अखेर पूणव करणयाचे 
ननयोजन आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील साििेीन हजार ियोिधृ्द िलािांिाना मानधन शमळण्याबाबि 

(१०२) *  १२३४३   श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.सतिश 
चव्हाण, श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरशसांह 
पांडिि, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.अनांि गािगीळ, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.राहुल नािेिर, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.नरेंर पाटील, श्री.विक्रम 
िाळे, िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.धनांजय मुांिे : सन्माननीय साांस् िृतिि 
िायय मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वतध्दापकाळात लोककलावींत आणण सादहजत्यकाींना साींस्कत नतक कायव 
ववभागाच्या माध्यमातून अ,ब,क या वगववारीनुसार अनुक्रमे रुपये २१००/-, १८००/- 
आणण १५००/- असे मानधन प्रनतमहा ददले जाते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील मानधन हे मींजूर करणयाच ेअधधकार जजल्हा पररिद स्तरावर 
वयोवतध्द कलावींत मानधन सममतीला असूनही साडतेीन हजार वतध्द कलावींत सन 
२००९ पासून मानधनापासून वींधचत असल्याच े ददनाींक २७ ऑगस््, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, सन २००९ पासून वींधचत असलेल्या साडतेीन हजार वतध् द कलावींताच े
मानधन देणयाबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) नव्याने पात्र ठरलेल्या कलावींताींना मानधन अदा करणयासाठी ननधी 
उपलब्ध झाला नव्हता. पुरवणी मागणीमध्ये सदरील ननधीची मागणी केली असून 
ननधी उपलब्ध होताच नव्याने पात्र ठरलेल्या कलावींताींसाठी आवश्यक असलेला ननधी 
ववतरीत करणयात येईल. 

----------------- 
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११ िीच्या प्रिेश प्रकक्रयेि अनुदातनि दीिशेहून अधधि महाविद्यालयाांमध्ये  
सािपेाच हजार जागा ररक ि असल्याबाबि 

(१०३) *  ११६७२   श्री.चांरिाांि रघुिांशी, प्रा.जोगेन्र ििाि,े श्री.सांजय दत्ि :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात खासगी अनुदाननत कननषठ महाववदयालयाींवर मशक्षण ववभाग दरविी 
को्यवधी रुपये खचव करीत असूनही नाममात्र प्रवशे शुल्क आकारणा-या या 
महाववदयालयाींकड ेववदयाथी पाठ कफरवीत असल्याच ेददनाींक ४ ऑगस््, २०१५ रोजी 
वा त्यासुमारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ११ वीच्या प्रवेश प्रकक्रयेत अनुदाननत दीडशेहून अधधक 
महाववदयालयाींमध्ये साडपेाच हजार जागा ररक् त असून १०० हून अधधक जागा ररक्त 
असणा-या महाववदयालयाींची सींख्या १० इतकी असल्याच ेननदशवनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी अनुदाननत महाववदयालयाची गुणवत्ता 
वाढववणयाबाबत तसेच ववदयाथ्यांना सदरील महाववदयालयात प्रवेश घेणयास प्रोत्साहन 
करणयासाठी शासनाने योजना तयार केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) अदयाप, याबाबत कोणतीच कायववाही करणयात आली नसल्यास त्याची कारणे 
काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
जजल्हा पररषदा शाळाांमध्ये अजग्नशमन यां्रश बसविण्यासाठी िराियाची िाययिाही 

(१०४) *  ११४६९   श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जजल्हा पररिद शाळाींमध्ये अज्नशमन यींत्र बसववणयासाठी शालेय 
मशक्षण ववभागाने ननववदा प्रकक्रयेचा अवलींब न करता सुमारे १९१ को्ी रुपयाींची 
अज्नशमन यींत्रे खरेदीचा प्रस्ताव तयार केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्ताव ववत्त ववभागाकड े मान्यतसेाठी गेला असता ववत्त 
ववभागाने या ननयमबा्य प्रस्तावास तीव्र स्वरुपाचा आक्षेप घेऊन प्रस्ताव अमान्य 
करुन चुकीच्या पध्दतीने खरेदी होत असल्यामुळे या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी 
करावी अशी मशफारस ववत्त ववभागाने माहे जून, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान केलेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ववत्त ववभागाने चौकशी सींदभावत कोणत्या मुदयानुसार चौकशी 
करणयाच्या मशफारशी केलेल्या आहेत, 
(४) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आली आहे काय, असल्यास, त्यात काय 
आढळून आले आहे, 
(५) असल्यास, उक् त प्रकरणी शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) ववत्त ववभागाने चौकशी करणयाबाबत ननदेश ददलेले नाहीत. या 
प्रकरणी शालेय मशक्षण ववभागाने आयुक्त (मशक्षण), महाराषर राज्य, पुणे याींचे 
माफव त चौकशी करणयाचा ननणवय घेतला आहे. चौकशी अहवाल अदयाप प्रलींबीत आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
चांरपूर जजल्हा पररषदेअांिगयि िाययरि शशक्षिाांच ेिेिन अतनयशमि होि असल्याबाबि 

 

(१०५) *  १३०७०   श्री.राजेंर मुळि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जजल्हा पररिदेअींतगवत कायवरत मशक्षकाींच ेवेतन मागील सहा मदहन्यापासून 
अननयममत होत असून एक त ेदोन मदहने उमशरा होत असलेल्या वेतनाींमुळे तसेच 
प्रशासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे चींद्रपूर जजल््यातील मशक्षकाींना आधथवक व मानमसक 
त्रास सहन करावा लागत असल्याच े माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करणयात केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुिींगाने कोणती कायववाही करणयात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े : (१) व (२) अींशत: खरे आहे, शालाथव प्रणालीमधील ताींबत्रक 
अडचणीींमुळे वेतन अदा करणयास ववलींब झाला आहे. 
(३) व (४) शालाथव प्रणालीमधील ताींबत्रक अडचणी दरू करणयासाठी पाऊले उचलली 
गेली आहेत. 
 

----------------- 
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शालेय पोषण आहाराांिगयि शाळाांना पुरविण्याि येि असलेल्या अन्नधान्याबाबि 

(१०६) * ११५८२  श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफय  
भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शालेय पोिण आहारातींगवत शाळाींना पुरववणयात येत असलेल्या 
अन्नधान्य दजावबाबत तक्रारी येत असल्यामुळे त्रयस्थ सींस्थेमाफव त राबववणयासाठी 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड ेवारींवार मागणी केली असल्याच ेमाहे ऑगस््, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शाळेत ववदयाथ्याची गळती थाींबववणयासाठी कें द्र पुरस्कत त शालेय 
पोिण आहार सुरु करणयात आला असून कें द्र व राज्य शासनाच्या स्थाननक स्वराज्य 
सींस्था, खासगी अनुदाननत शाळाींमध्ये पदहली त ेआठवीपयंतच्या ववदयाथ्यांसाठी ही 
योजना राबववली जात,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अन्नधान्याचा मालाच्या दजावबाबत सींभ्रम ननमावण झाला असल्याने 
मुलाींच्या आरो्याला धोका ननमावण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती आवश्यक कायववाही 
केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. विनोद िािि े : (१), (२), (३) व (४) शालेय पोिण आहार दह कें द्र पुरस्कत त 
योजना असून शासकीय शाळा, स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या शाळा, खाजगी 
अनुदाननत / अींशत: अनुदाननत शाळा, बालकामगार प्रकल्प इ. मधील इ. १ ली त े८ 
वी मध्ये मशकणारे ववदयाथी योजनेच ेलाभाथी आहेत. 
    शालेय पोिण आहार योजनेंतगवत पुरवठा करणयात येत असलेल्या धान्यादी 
मालाच्या दजावबाबत काही तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. सदर बाब ववचारात घेऊन 
या योजनेंतगवत धान्यादी मालाच्या पुरवठ्याबाबत ववचारववननमय करणयासाठी अपर 
मुख्य सधचव (ववत्त ववभाग) याींच्या अध्यक्षतेखाली घेतलेल्या ननणवयानुसार 
योजनेंतगवत चाींगल्या प्रतीच्या धान्याचा पुरवठा होणयाच्या अनुिींगाने कायववाही 
करणयात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील विना अनुदातनि शाळाांना अनुदान देण्याबाबि 

(१०७) *  ११८९३   अॅि.तनरांजन िािखरे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २००९ मध्ये कायम हा शब्द वगळून शासनाने सन २०१२-१३ पासून 
्प्पा्प्प्याने ववना अनुदाननत शाळाींना अनुदान देणयाचा ननणवय घेतला असून सन 
२०१२-१३ मध्ये अनुदान ममळणयासाठी शासनातफे शाळाच े ऑनलाईन मुल्याींकन 
करणयात आले होत ेव त्यामध्ये पात्र शाळाींना सन २०१३-१४ पासून अनुदान देणयाचा 
ननणवय तत्कालीन शासनाने घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाचा ननणवय होऊनही गेल्या तीन विावपासून, राज्यातील 
ववनाअनुदानीत शाळाींना अदयापही अनुदान ववतररत करणयात आले नसल्याच ेददनाींक 
२७ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याप्रकरणी महाराषर राज्य कायम ववनाअनुदाननत शाळा कत ती 
सममती सींघ्नेच्यावतीने शासनास आजतागायत अनेकदा ननवेदने देऊनही कायववाही 
होत नसल्यामुळे ददनाींक २ ऑक््ोबर, २०१५ पासून “जेल भरो आींदोलन” व 
“आत्मक्लेश आींदोलन” करणयाचा सदर सींघ्नेच्यावतीने शासनास इशारा ददला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 

श्री. विनोद िािि े : (१), (२) व (३) होय. शासन ननणवय ददनाींक २० जुल,ै २००९ 
नुसार ननधीच्या उपलब्धतेनुसार शाळाींना वेतन अनुदान उपलब्ध करुन देणयाची 
तरतूद आहे. ववदहत ननकिानुसार अनुदान पात्र शाळाींना वेतन अनुदान उपलब्ध करुन 
देणयासाठी सकारात्मक कायववाही सुरु आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 
 

----------------- 
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पुणे येथील खाजगी अनुदातनि शाळाांमधील शशक्षिाांििून होणारी िसूली 

(१०८) *  १३१८७   श्रीमिी ददप्िी चिधरी, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील खाजगी अनुदाननत शाळाींमधील मशक्षकाींकडून वसुलीच्या नावाखाली 
कोट्यवधी रुपये जमववणाऱ्या वेतन अधीक्षक कायावलयाकडून ही रक्कम देणयास 
ववलींब होत असल्याच ेमाहे जुलै, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, तदनुिींगाने या वसुलीची रक्कम सदर मशक्षकाींना परत देणयासाठी 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद िािि े: (१) व (२) हे खरे नाही. शासन ननणवय ददनाींक २५ जून, २०१३ 
पयतं अनुदानास पात्र घोवित करणयात आलेल् या शाळाींना ददनाींक १८ जानेवारी, २०१४ 
च्या शासन ननणवयान्वये जानेवारी, २०१४ पासून प्रत्यक्ष अनुदान उपलब् ध करुन 
देणयात आलेले आहे. तथावप, या अनुदान पात्र घोवित केलेल्या शाळाींना त्याींच्या 
्प्प्यानुसार वेतन अनुदान हे जानेवारी, २०१४ पूवीच अनावधानाने अदा करणयात 
आले होत.े सदर वेतन अनुदान वसूल करणयात आले आहे. यासींदभावत झालेल्या 
अननयममततबेद्दल चौकशी करणयात येत आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 
 

----------------- 
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राज्यािील अनुदातनि शाळाांमध्ये शशक्षिेत्िर िमयचाऱ्याांना सेिाांिगयि  
आश्िाशसि प्रगिी योजनेचा लाभ देण्याबाबि 

(१०९) *  १२४५३   श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.सतिश 
चव्हाण :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८०६६ ला ददनाांि ३१ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभायि: सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुदाननत शाळाींमध्ये मशक्षकेत्तर कमवचाऱ्याींना सेवाींतगवत आश्वामसत 
प्रगती योजनेचा लाभ देणयाबाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या ंरींगाबाद खींडपीठाने 
ददलेल्या ननणवयाच्या अनुिींगाने शासनस्तरावरुन कोणती कायववाही करणयात आली 
आहे, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने केलेल्या कायववाहीच ेस्वरुप काय आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े : (१) व (२) मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने ददलेल्या आदेशाच्या 
अनुिींगाने याबाबत शासनस्तरावर कायववाही सुरु आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
उमरी (जज.नाांदेि) शहराि गोिा, शसिार, आदि िांबाखूजन्य  

गुटख्याची विक्री होि असल्याबाबि 

(११०) *  ११३४८   श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्र ििािे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरी शहरात (जज.नाींदेड) येथे गेल्या अनेक ददवसाींपासून गोवा, मसतार, आदत 
इ.प्रकार वा तींबाखूजन्य गु्खा, हॉ्ेल्स इ. दठकाणी उघडपणे ववक्री होत आहे तसेच 
शहरात ठोक स्वरुपात गु्खा ववक्री होत असून इतर शहराींत वाहनादवारे पाठववला 
जात असल्याच ेमाहे जुलै, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात गु्खा ववक्रीला बींद असतानाही येथे सरावसपणे गु्खाववक्री 
होत असल्याने या गु्खा ववक्रीला पायबींद घालणयाबाबत शासनाने कोणती कायववाही 
केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
      अन्न व ंिध प्रशासनाकडून करणयात येणा-या ननयममत कारवाईच्या 
दरम्यान दद. ११ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी मसतार माव्याची चोर्ी वाहतूक करताना एका 
इसमास उमरी, नाींदेड येथून पकडणयात आले. 
(२)  गु्खा ववक्रीवर प्रनतबींध असतानाही अवैध ववक्री करणा-याींवर अन्न व ंिध 
प्रशासनाकडून नजर ठेवून कारवाई करणयात येत.े  नाींदेड जजल्हयात सन २०१४-१५ व 
एवप्रल, २०१५ त ेनोव्हेंबर, २०१५ या कालावधीत एकूण ९७ प्रकरणी कारवाई करणयात 
आली असून, रु. ३ को्ी ६३ लाख ककीं मतीचा साठा जप्त करणयात आला आहे. सवव 
प्रकरणी FIR दाखल करणयात आला आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

वप ांपळनेर (िा.बीि) येथील शासिीय गोदामाि झालेला धान्याचा गैरव्यिहार 
 

(१११) *  ११५५०   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, प्रा.जोगेन्र ििाि,े 
श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वप ींपळनेर (ता.बीड) येथील शासकीय गोदामातील स्वस्त धान्य योजनेची 
जबाबदारी असणा-या गोदामपाल याींनी धान्याचा काळा बाजार करुन   गैरव्यवहार 
केल्याचे ददनाींक २० सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास गावक-याींनी ननदशवनास 
आणले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास 
चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, तदनुिींगाने गैरव्यवहार करणा-या गोदामपाल याींच्यावर कारवाई 
करणयाबाबत तसेच गोरगरीब जनतलेा स्वस्त धान्याचा लाभ ममळणयाबाबत पारदशवक 
गोदामपालाची ननयुक्ती करणयाबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली आहे वा 
करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
ख्ख्  
 

श्री. धगरीश बापट : (१), (२), (३) व (४) शासकीय गोदाम वपींपळनेरच्या पररसरात १ 
रक धान्यासह व दसुऱ्या रकमध्ये धान्य भरणयाच्या तयारीत असताना 
दद.१९.०९.२०१५ रोजी नागररकाींना आढळून आल्यानींतर पोलीस स््ेशन वपींपळनेर येथे 
गु.र.नीं.२६/२०१५ अन्वये जीवनावश्यक वस्तु कायदा कलम ३ व ७ अन्वये 
दद.१९.०९.२०१५ रोजी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी श्री.अतुल झेंड, गोदाम 
रक्षक वपींपळनेर याींना दद. १९.०९.२०१५ रोजीच्या जजल्हाधधकारी याींच्या आदेशान्वये 
ननलींबबत करणयात आलेले आहे. 

----------------- 
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गोंददया शहरासाठी पाणीपुरिठा योजनेव्दारे पाठविण्याि येणा-या पाण्याच े 
शमटरच ेत्रबल ररडि ांग न िरिा ग्राहिाांना पाठविले जाि असल्याबाबि 

 

(११२) *  १२५५१   श्री.राजेंर जैन, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छिा मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर जीवन प्राधधकरणाच्यावतीने गोंददया शहरासाठी पाणीपुरवठा योजना 
कायावजन्वत करणयात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेच े पाणयाच े मम्रच े बबल ररडड ींग न करता मोघमपणे 
ग्राहकाींना पाठववले जात असल्याच्या तक्रारी अनेक ग्राहकाींकडून केल्या जात आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, तदनुिींगाने ग्राहकाींना पाणयाच्या मम्रच े ररडड ींग घेऊन यो्य पाणी 
बील देणयाच ेदृष्ीने शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, 
(२) व (३) गोंददया शहरामध् ये नवीन व जुन् या पाईपलाईनवर एकूण ११४९१ 
नळजोडण या अजस्तत् वात असून त् यापैकी १६०२ मी्र सदय:जस्थतीत बींद आहेत. ज् या 
ग्राहकाींच े मम्र सुजस्थतीत आहेत अशा ग्राहकाींना पाण याच े मम्रच े बबल ररडड ींग 
करुनच देण यात येतात. व ज् या ग्राहकाींच ेमम्र नादरुुस् त आहेत अशा ग्राहकाींना दोन 
देयके त् याींनी केलेल् या पूवीच् या वापरानुसार सरासरी अथवा कमीत कमी दराने देयके 
देण यात येतात. ज् या ग्राहकाींच े मी्र नादरुुस् त आहे त् याींना सदर नादरुुस् त मी्र 
त् वरीत बदलण याबाबत कळववण यात येत.े नादरुुस् त मी्र बदलणे ही ग्राहकाची 
जबाबदारी आहे. त् यानींतर देखील सींबींधधत ग्राहकाने नादरुुस् त मम्र न बदलल् यास 
समपातळी दराने आकारणी करण यात येत.े 
(४) ज् या ग्राहकाींच ेमी्र सुजस्थतीत आहेत अशा ग्राहकाींना पाण याच ेमी्र बील ररडड ींग 
करुनच देण यात येत.े नादरुुस् त मी्र असलेल् या ग्राहकाींना दोन देयके त् याींनी केलेल् या 
पूवीच् या वापरानुसार सरासरी अथवा कमीत कमी दराने देयके देण यात येतात व 
त् यानींतरची देयके समपातळी दराने आकारणी करण यात येत.े 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िोंत्रबिली (जज.ठाणे) येथील षद्योधगि वििास महामांिळालगि ग्रीि बनविणा-या 
िारखान्यािर प्रदषूण मांिळाच्या अधधिाऱ्याने टािलेला छापा 

(११३) *  १३०४७   श्री.मझुफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जनायदन चाांदरूिर :   सन्माननीय पयायिरण 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोंबबवली, (जज.ठाणे) येथील ंदयोधगक ववकास महामींडळालगत असलेल्या 
उसरघर, सींदप, बदलापूर पाईप लाईन या पररसरात चाजजवगच्या बॅ्रीसाठी लागणारे 
ग्रीड बनववले जात असून कोळशावर चालणार ग्रीड बनववले जात असून कोळशावर 
चालणाऱ्या भट्टीवर हे उत्पादन घेतले जात असून यामुळे मोठ्या प्रमाणात 
आजूबाजूच्या पररसरात धूर ननमावण होत असल्याने नागररकाींना या प्रदिूणाचा त्रास 
होत असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी प्रदिूण मींडळाच्या अधधकारी या ग्रामीण भागात 
आठवडयापूवी छापा ्ाकून सींबींधधत उदयोजकाींवर परवाना माधगतला असता 
त्याींच्याकड ेकोणतीही आवश्यक कागदपत्रे नसल्याच ेउघड झाले, परींतु या धाडीच्या 
वेळी पोलीस सींरक्षण नसल्याने सदरहू उदयोजकाींनी अधधकाऱ्याींवर हल्ला करत त्याींनी 
बनववलेला अहवाल फाडून ्ाकला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनुिींगाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) होय. 
(२) व (३) प्रश्नाधीन घ्नेच्या अनुिींगाने अधधकाऱ्याींना सींरक्षण देणयाबाबत वररषठ 
पोलीस अधधकारी याींना कळववणयात आले आहे. तसेच जजल्हाधधकारी ठाणे याींना 
अवैध उदयोगाींवर कारवाई करणयाच ेननदेश देणयात आले आहेत. 
 (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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शालेय विद्याथ्यायच्या बुजध्दमिा मापन िरण्यासाठी घेिल्या जाणाऱ्या 
 ‘शशष्ट्यितृ्िी परीक्षाची’ पुनरयचना िरण्याबाबि 

(११४) *  ११८७९   श्रीमिी जस्मिा िाघ :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शालेय ववदयाथ्यावच्या बुजध्दमता मापन करणयासाठी घेतल्या जाणाऱ्या 
‘मशषयवतत्ती परीक्षा’ ची पुनरवचना करणयाचा शासनाचा ववचार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या परीक्षेतील वविय कमी करुन मोठया प्रमाणावर बदल करावा अशी 
मागणी पालकाींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. विनोद िािि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) कें द्र शासनाने बालकाींचा मोफत सक्तीच्या मशक्षणाचा अधधकार अधधननयम २००९ 
पाररत केला असून राज्यात या कायदयाची अींमलबजावणी दद. १ एवप्रल, २०१० पासून 
सुरु झालेली आहे. या कायदयान्वये इयत्ता १ ली त ेइयत्ता ८ वी पयतंच े मशक्षण 
प्राथममक मशक्षण म्हणून ववदहत केलेले आहे. या कायदयातील तरतूदी ववचारात घेवून 
दद. २९ जून, २०१५ च्या शासन ननणवयान्वये राज्यात कायावजन्वत असलेला पूवव 
माध्यममक व माध्यममक शाळा मशषयवतत्ती परीक्षेचा स्तर आता इयत्ता ४ थी ऐवजी 
इयत्ता ५ वी आणण इयत्ता ७ वी ऐवजी इयत्ता ८ वी मध्ये करणयात आला आहे. 
तसेच ददनाींक १० नोव्हेंबर, २०१५ च्या शासन ननणवयान्वये प्रस्तुत पररक्षेचा 
अ्यासक्रम ननजश्चत करणयाकररता सममती गठीत करणयात आली असून प्रस्तूत 
प्रकरणी कायववाही सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

मुांबईिील अांधेरी येथे विषारी िायुमुळे झालेली बाधा 
(११५) *  १२०३५   श्री.राहुल नािेिर, श्री.किरण पािसिर, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंर पाटील, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) मुींबईतील अींधेरी पररसरात एका प्लाई् ककचनमधील गॅस कक्ची गळती होऊन 
त्यातून बाहेर आलेल्या वविारी वायुमुळे २४ जणाींना ददनाींक १२ ऑगस््, २०१५ रोजी 
बाधा झाल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुिींगाने पुढे कोणती कारवाई केली वा करणयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही.   
(२), (३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईिील शालेय शशक्षण विभागािील आधीच ेशशक्षण उपसांचालि आणण िात्पुरिा 

िारभार िाहणारे उपसांचालि याांच्यािर तनलांबनाची िारिाई िेल्याबाबि 
(११६) *  १३१८१   श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील शालेय मशक्षण ववभागातील आधीच ेमशक्षण उपसींचालक एन.बी.चव्हाण 
आणण तात्पुरता कारभार वाहणारे उपसींचालक श्री.फडतरे याींना अकरावी ऑफलाईन 
प्रवेश राबववताना झालेले गोंधळ आणण मशक्षकाींच्या मान्यतेबाबतच्या प्रकरणी दोिी 
ठरवून ननलींबनाची कारवाई केल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आले. हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मशक्षण ववभागाच्या उच्च अधधकाऱ्याींवर ननलींबनाच्या कारवाई मुळे 
अधधकारी-कमवचारी वगावत मभतीच ेवातावरण ननमावण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग-१ बाबत शालेय ववभागातील उपसींचालकाींवर केलेल्या 
ननलींबनाची चौकशी करणयात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार या प्रकरणात दोिी 
आढळणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े : (१) अींशत: खरे आहे, श्री.एन.बी.चव्हाण, तत्कामलन ववभागीय 
मशक्षण उपसींचालक, मुींबई याींनी मुींबई येथील ववववध पदाींवर कायवरत असताींना 
केलेल्या अननयममतत े प्रकरणी ननलींबीत करणयात आले होत.े तसेच श्री.फडतरे 
ननलींबीत ववभागीय उपसींचालक, मुींबई याींनी अकरावीच्या प्रवेश प्रकक्रयेत तसेच त्याींनी 
मशक्षणाधधकारी (माध्य.) जजल्हा पररिद, अहमदनगर येथे कायवरत असताना केलेल्या 
अननयममतबेाबत त्याींना ननलींबीत करणयात आले आहे. 
(२) नाही, 
(३) व (४) सींबींधधत्याींनी केलेल्या अननयममततबेाबत ववभागीय चौकशीचा प्रस्ताव 
आयुक्त कायावलयाकडून मागववणयात आला आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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किििी (िा.िजयि, जज.रायगि) िराह पालन व्यिसाय िरणारा फामय हाऊसमुळे 
िुकिराांच ेमलमु्रश आणण विष्ट्ठा नाल्यािून धचल्लार नदीि 

 सोिल्याने नदीच ेपाणी दवूषि होि असल्याबाबि 

(११७) *  १३४५१   श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कककवी (ता.कजवत, जज.रायगड)  येथे गेली ४ विे वराह पालन फामव हाऊसमुळे 
डुक्कराींच ेमलमुत्र आणण ववषठा नाल्यातून धचल्लार नदीत सोडल्याने त्या दगुधंीमुळे 
नदीच ेपाणी दवूित झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धचल्लार नदी दवूित होवू लागल्याने या नदीच्या तीरावर अनेक 
नळपाणी योजनाींच े पाणी दवूित झाल्यामुळे तेथील नागररकाींच े आरो्य धोक्यात 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मधील फामवहाऊस स्थलाींतरीत करणयाची मागणी 
तथेील ग्रामस्थाींनी तसेच स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड ेतसेच जजल्हाधधकारी, 
रायगड याींचकेड ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान केली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायववाही केली वा करणयात येत 
आहे ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही . 
(२) प्रश् न उद् ावत नाही.    
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
लोटे (जज.रत्नाधगरी, िा.खेि) येथील िारखान्यािील दवुषि पाणी िाशशष्ट्टी  

नदीि ि दाभोळ खािीि सोिण्याि येि असल्याबाबि 

(११८) *  १३७१३   श्री.सुतनल िटिरे, श्री.प्रिाश गजशभये, िॉ.(श्रीमिी) नीलम 
गोऱ्हे :   सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लो्े (जज.रत्नाधगरी, ता.खेड) येथील कारखान्यातील दवुित पाणी गेली ककत्येक 
विे वामशष्ी नदीत व दाभोळ खाडीत सोडणयात येत असल्यामुळे तथेील मासे मतत्यूचे 
प्रमाण वाढले असून मासेमारीवर उपजजवीका करणाऱ्या बाींधवाींवर उपासमारीची 
पररजस्थती ननमावण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, दवूित पाणी शुध्द करणयासाठी तथेे उभारलेले CETP आधुननकीकरण 
व ववस्तारीकरणासाठी शासनाने रुपये २६.५४ को्ी ननधी माहे मे, २०१५ मध्ये वा 
त्या दरम्यान मींजूर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आधुननकीकरण व ववस्तारीकरणाच्या कामास सुरुवात करणयात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच उपरोक्त प्रकरणी पाहणी करुन प्रदिूण करणाऱ्या कारखान्यावर कोणती 
कारवाई केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व सदर काम केव्हापयतं सुरु होणे 
अपेक्षक्षत आहे ?   

श्री. रामदास िदम : (१) मत्स्यव्यवसाय अधधकारी, रत्नाधगरी याींच ेअहवालानुसार 
माश्याींच्या उत्पादनात ७४.५ ्क्के इतकी घ् आली असल्याच ेनमुद केले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) राज्यस्तरीय पयाववरण पररणाम सममती कडून पयाववरण ववियक      
ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानींतर प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करणयात येणार आहे. 

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

  
विधान भिन :   उत्िमशसांग चव्हाण 
नागपूर.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
___________________________________________________________ 

मुद्रणपूवव सवव प्रककया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


