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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि १४ डिसेंबर, २०१५ / अग्रहायण २३, 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 किण ण सा्ं या - १३१ 
------------------------------------- 

 
राज्याि शशक्षिाांना जनुी तनितृ्िी िेिन योजना लागण िरण्याबाबि 

 

(१) *  १२३८७   श्री.िवपल पाटील, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.चांद्रिाांि रघुिांशी, िॉ.अपणिय दहरे, िॉ.सुधीर िाांबे, 
श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, 
श्री.हररशसांग राठोि, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.जयिांिराि जाधि :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन १९९५-९६ पासून शासन मान्यतेने सुरु झालेल्या व अनदुानाचे 
ननकष पूर्ण केल्यानींतर सन २००४-०५ पासून अनुदानास पात्र होऊन शींभर ्क्के 
अनदुान ममळत असलेल्या माध्यममक शाळेतील मशक्षक व मशक्षकेतर कमणचा-याींना 
जुनी ननवतृ्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या 
आदेशाच्या अनुषींगाने शासनाने काय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(२) राज्यातील प्राथममक/माध्यममक व उच्च माध्यममक शाळेत ददनाींक १ नोव्हेंबर, 
२००५ नींतर सेवेत असलेल्या मशक्षक-मशक्षकेतर कमणचाऱयाींना नवीन पररभाषषत 
अींशदायी सेवाननवतृ्ती वेतन योजनेच्या अींमलबजावर्ीस मा.उच्च न्यायालयाचे 
अींतररम स्थगगती ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नवीन पररभाषषत अींशदायी सेवाननवतृ्ती वेतन योजनेचे खाते 
उघडरे् व रक्कमा जमा कररे् इत्यादी कायणवाही पूर्ण होवू शकलेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात सावणत्रत्रकस्तरावर अन्यायकारक असलेली नवीन अींशदायी 
पेन्शन योजना रद्द करुन नोव्हेंबर, २००५ नींतर सेवेत कायणरत असलेले राज्यातील 
सवणच मशक्षक - मशक्षकेतर कमणचाऱयाींना जनुी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी 
मागर्ी मशक्षक सींघ्नाींकडून सातत्याने शासनाकड े करण्यात येत आहे व 
त्यासाठी वारींवार आींदोलनेही करण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाने अींतरीम स्थगगती ददलेल्या नवीन पेन्शन 
योजनेऐवजी आग्रही मागर्ी असलेली जनुी ननवतृ्ती वेतन योजना लागू 
कररे्बाबत शासनाचे धोरर् काय आहे व त्यानषुींगाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. विनोद िािि े :  (१) सन २००५ पवूी १००%  अनुदानास पात्र ठरलेल्या 
शाळेतील मशक्षक / मशक्षकेतर कमणचा-याींना जनुी पेन्शन योजना लागू आहे.  
तथाषप, सन २००५ नींतर १००% अनदुानास पात्र ठरलेल्या शाळेतील मशक्षक / 
मशक्षकेतर कमणचा-याींना नवीन पेन्शन योजना लागू असून या सींदभाणतील प्रकररे् 
न्यायप्रषवषठ आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही 
(४) हे खरे आहे. 
(५) प्रकरर् न्यायप्रषवषठ आहे. 

----------------- 
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राज्याि अनेि िषायपासणन सुरु असलेल्या ि अनुदानासाठी  
पा्रश ठरलेल्या शाळाांना अनदुान देण्याबाबि 

  

(२) *  १२७३१   श्री.दत्िा्रशय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.आनांद ठािण र, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश बबनसाळे :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अनेक वषाणपासून सुरु असलेल्या व अनदुानासाठी पात्र ठरलेल्या 
शाळाींना व त्याींच्या वगण तुकडयाींना अनदुान देण्यासाठी शालेय मशक्षर् 
षवभागाकडून जाचक ननकषाींची पतूणता कररे् सक्तीचे केले जात आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शालेय मशक्षर् षवभागाने केलेल्या जाचक ननकषाींच्या षवरोधात 
ददनाींक ५ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास राज्यातील षवषवध मशक्षक 
सींघ्नाींनी मोचाण काढून ननषेध नोंदषवला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषण काय आहेत व त्याअनुषींगाने अनुदानासाठी पात्र 
ठरलेल्या शाळाींना अनदुान देण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१), (२), (३) व (४) शासन ननर्णय ददनाींक २० जुलै, २००९ 
नुसार ननधीच्या उपलब्धतेनसुार शाळाींना वेतन अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची 
तरतूद आहे. यासींदभाणत षवषवध मशक्षक सींघ्नाींनी ददनाींक ५ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी 
मोचाणचे आयोजन केले होते. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईि िागदाच्या लगद्याच्या गणेशमुिीची स्थापना िरण्याबाबि 
  

(३) *  १२२३५   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.्िाजा बेग, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.राजेंद्र जनै, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद 
ठािण र, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय पयायिरण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मुतीकार पा्कराींच्या तीन षपढया गरे्शमुती साकारत असून सन 
२००३ पासून शाडूची माती न वापरता कागदाच्या लगदयाची गरे्शमुती 
बनषवण्यास सुरूवात करून पयाणवरर्ाचा ऱहास रोखर्ारी कागदाच्या लगदयाची 
मनमोहक २५ गरे्शमुती साकारल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तींत्रज्ञानाचा षवस्तार व्हावा आणर् अगधकागधक कागदाच्या 
लगदयाच्या गरे्शमुती गरे्श भक्ताींनी त्या मुतीची स्थापना करावी यासाठी 
शासन षवचाराधीन कृनतशील आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्याींत 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) श्री. पा्कर कागदाच्या गरे्श मुती तयार करतात हे 
खरे आहे. 
(२) पयाणवरर्स्नेही गरे्शमूतींच्या स्थापनेबाबत शासन व्यापक जनजागतृी करत 
आहे. 
(३) पयाणवरर्स्नेही गरे्शोत्सवासाठी राज्यात अग्रगण्य वतृ्तपत्र,े दरूगचत्रवादहन्या 
यासारख्या प्रसार माध्यमाींच्या सहाय्याने सावणजननक गरे्श मींडळ, घरगुती गरे्श 
उत्सव व गहृननमाणर् सोसाय्ी याींच्याकररता षवषवध स्पधाांचे आयोजन करण्यात 
येते. पयाणवरर्पूरक गरे्शोत्सवास दरवषी वाढता प्रनतसाद ममळत आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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रेशन धान्याचा द्िार पोहोच योजनेची अांमलबजािणी िरण्याबाबि 
  

(४) *  १२३२३   श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.्िाजा 
बेग, श्री.अतनल भोसले, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िििुिे, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.आनांद ठािण र, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश गजशभये :  िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि ३८५३ ला ददनाांि १२ माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    
सन्माननीय अन् न, नागरी परुिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात राबषवण्यात येर्ाऱया रेशनच्या धान्याचा दवार पोहोच या योजनेच्या 
अींमलबजावर्ीत ददरींगाई होत असल्याने त्याींचा फ्का सवणसामान्य नागररकाींना 
बसत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तदनुसार सदर योजनेचा लाभ नागररकाींना व्यव्स्थत व वेळेवर 
व्हावा म्हर्नू शासनाने कोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) सुधाररत धान्य षवतरर् पद्धतीनसुार अन्नधान्य शासकीय वाहतूकदाराकडून 
रास्त भाव दकुानापयांत पोहचषवले जाते. धान्याचा अपहार ्ाळण्याच्या 
दृष्ीकोनातनू वाहतूकदाराने त्याच्या वाहनाींना दहरवा रींग देरे् त्यावर सुधाररत 
धान्य षवतरर् पद्धत असे ठळकपरे् मलदहरे् बींधनकारक करण्यात आलेले आहे. 
षवभागीय आयकु्त कायाणलयाच्या मुख्यालयाच्या ्जल््यातील वाहनाींवर GPS 
यींत्रर्ा प्रायोगगक स्तरावर बसषवण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्याि िायम विनाअनदुातनि शाळेिील शशक्षिाांना मानधन देण्याबाबि 
  

(५) *  ११३६२   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २८२५ ला ददनाांि 
१२ माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कायम षवनाअनदुान तत्त्वावर चालर्ाऱया प्राथममक शाळा, 
माध्यममक शाळा व महाषवदयालये येथील मशक्षक वगण गेल्या अनेक वषण 
पगारापासून वींगचत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मशक्षकाींना मानधन देण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) होय. 
 (२) षवदहत ननकषानुसार अनदुानास पात्र ठरर्ा-या शाळाींना ननधीच्या 
उपलब्धतेनुसार अनदुान उपलब्ध करुन देण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िॉ.बाबासाहेब आांबेििर मराठिािा विद्यापीठाि (जज.षरांगाबाद) येथील 
 बारिोि उत्िरपब्रशिा छपाई व्यिहाराच्या चौिशीबाबि 

  

(६) *  ११८०१   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.अमरशसांह 
पांडिि, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.विक्रम िाळे, िॉ.अपणिय दहरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
१०२४५ ला ददनाांि २४ जलैु, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    
सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा षवदयापीठ, औरींगाबाद येथील बारकोड 
उत्तरपत्रत्रका सींदभाणत झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या 
त्रत्रसदस्य सममतीने त्याींचा अहवाल ददनाींक ३१ ऑगस् ्, २०१५ रोजी कुलगुरु 
आणर् मा. राज्यपाल याींच्याकड ेसादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, चौकशी सममतीचा अहवाल आणर् ननषकषण व मशफारशी यानुसार 
गैरव्यवहारातील दोषीषवरुद्ध कोर्ती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) उक्त प्रकरर्ात षवदयापीठाचे झालेल्या आगथणक नुकसानीची जबाबदारी 
नन्श्चत करण्यात आली असल्यास त्याच्या वसुलीसींदभाणत कोर्ती कायणवाही 
करण्यात येत आहे, 
(४) गैरव्यवहारास जबाबदार असर्ाऱयाषवरुध्द शासनाकडून कोर्ती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१)  होय.  सदरहू अहवाल कुलगुरु, डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर 
मराठवाडा षवदयापीठ याींचेकड े दद. ०१ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी सादर केला आहे. 
(२), (३), (४) व (५) सदरहू अहवालावर दद. २८/११/२०१५ रोजी झालेल्या 
षवदयापीठ अगधसभेच्या बैठकीमध्ये षवस्ततृ चचाण करण्यात आली असून या 
अहवालात बारकोड उत्तरपत्रत्रका प्रायोगगक पध्दतीवर खरेदी करताना कोर्त्याही 
प्रकारचा आगथणक अपहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आलेला नसल्यामुळे 
कोर्ावरही कायणवाही करण्यात आलेली नाही. 
  

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

राज्यािील िररष्ट्ठ महाविद्यालयाि सेिेि आलेल्या बबगर नेट-सेट 
अधधव्या्यात्याांच्या सेिाग्राहय धरण्याबाबि 

  

(७) *  १२४७२   श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.सतिश 
चव्हाण :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वररषठ महाषवदयालयात सन १९९१ ते माचण, २००० या कालावधीत 
सेवेत आलेल्या त्रबगर ने्-से् अगधव्याख्यात्याींच्या सेवाग्राहय धरुन त्याींना इतर 
सवण अनषुींगगक लाभ देरे्बाबत मा.सवोच्च न्यायालय व मा.उच्च न्यायालयाने 
ददलेल्या ननर्णयानुसार सोलापूर, अमरावती इत्यादी काही उच्च मशक्षर् 
सहसींचालकाींनी सींबींगधत यागचकाकत्याांना सेवाषवषयी बाबीींचे सवण लाभ देण्याबाबत 
कायणवाही केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, औरींगाबाद, जळगाींव, नाींदेड इत्यादी मशक्षर् सहसींचालकाींनी 
ननकाल लागलेल्या यागचकाकत्याण अगधव्याख्यात्याींना वेतन नन्श्चतीचे लाभ व 
सेवाग्राहय धरण्याबाबतची कायणवाही पूर्ण करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, मा.सवोच्च न्यायालयाने उपरोक्त प्रकरर्ी ददलेल्या ननर्णयाच्या 
अनषुींगाने शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) शासनाने दाखल केलेली षवशेष अनमुती यागचका क्र.३४११८/२०१३ मधील 
मसव्हील ॲप्लीकेशन क्र.१०७५९/२०१३ वरील मा.सवोच्च न्यायालयाच्या        
दद. २५.०३.२०१५ च्या आदेशानुसार याषवषयीच्या राज्यभरातील सवण यागचका 
एकत्रत्रत करुन मा.उच्च न्यायालय, मुींबई च्या षवशेष न्यायपीठासमोर एकत्रत्रत 
सुनावर्ीसाठी वगण करण्यात आलेल्या असून त्यावर सुनावर्ी सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पुणे विभागािील ४१५ िाियाांमध्ये तनमायण झालेली पाणीटांचाई 
  

(८) *  ११५४३   श्रीमिी ददप्िी चिधरी :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् षवभागातील ४१५ वाडयाींमधील १ लाख ६७ हजार नागरीकाींना अजनूही 
्ँकरने पार्ीपुरवठा केला जात असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पावसाळा सुरु होऊन दोन मदहने झाले तरी गावाींमध्ये 
समाधानकारक पाऊस पडला नसल्याने यापुढे पाण्याच्या भीषर् ी्ंचाईला सामोरे 
जाण्याची शक्यता ननमाणर् झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील पार्ी ी्ंचाई दरू करण्याबाबत शासनाने कोर्त्या 
उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     पुरे् ्जल््यामध्ये सात तालुक्याींमध्ये माहे ऑगस््, २०१५ अखेर एकूर् 
१५ गावे व १५९ वाडयाींमधील एकूर् ५६८१९ लोकसींख्येला २९ ्ँकरदवारे पार्ी 
पुरवठा करण्यात येत होता. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर पार्ी ी्ंचाई दरू होण्यासाठी खालीलप्रमारे् उपाययोजना करण्यात 
आलेल्या आहेत. 
 

अ.क्र. योजनेचे नाि पुणय योजना 
१ नवीन षवींधर् षवहीर १११ 
२ नळ योजनाींची षवशेष दरुुस्ती २२ 
३ षव ींधर् षवदहरीींची षवशेष दरुुस्ती २०० 
४ 
 

प्रगतीपथावरील नळ पार्ीपुरवठा 
योजना शीघ्रगतीने पूर्ण कररे् 

०१ 
 

५ ्ँकर/बैलगाडीने पार्ी पुरवठा ६७ 
६ षवदहरीींचे अगधग्रहर् २८ 
७ षवहीर खोल कररे्/गाळ काढरे् १४ 
                      किण ण ४४३ 

 

(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
----------------- 

मुांबई-परळ येथील सुप्रशसध्द हाफकिन प्रशशक्षण ि सांशोधन  
सांस्थेि झालेला गैरव्यिहार 

(९) *  १२१९९   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.किरण पािसिर, 
अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.्िाजा बेग, श्री.अतनल भोसले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.प्रिाश गजशभये :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३७९८ ला ददनाांि १९ माचय, २०१५ 
रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-परळ येथील सुप्रमसध्द हाफककन प्रमशक्षर् व सींशोधन सींस्थेत सहाय्यक 
सींचालक आणर् वररषठ वजै्ञाननक अगधकारी या पदाींची भरती करताना सवण 
शासकीय ननर्णयाचे, ननयमाींचे, उल्लींघन केल्याची आणर् पदासाठी पात्र 
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उमदेवाराींना डावलून अपात्र उमेदवाराींची ननवड केल्याची तक्रार अप्पर मुख्य 
सगचव, वदैयकीय मशक्षर् व औषधी द्रव्ये षवभागाकड ेयाींचेकड ेमाहे जुलै, २०१५ 
मध्ये वा त्या दरम्यान केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार शासनाने गैरव्यवहार 
करर्ाऱया सींबींगधताींवर कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत  ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) व (३) याबाबतचा अहवाल सींस्थेकडुन प्राप्त झाला असून यानुषींगाने 
सींस्थेकडुन अगधक मादहती मागषवण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही 

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

राज्यािील शाळाबाह्य मुलाांचे सिेक्षण िरुन मुलाांना 
 शशक्षणाच्या प्रिाहाि आणण्याबाबि 

 (१०) *  १२२९४   श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.्िाजा बेग, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.जनायदन चाांदणरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.जगन्नाथ 
शशांदे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.दत्िा्रशय सािांि, श्री.श्रीिाांि 
देशपाांि,े श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.िवपल पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी हुस्नबानण खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सुभाष 
झाांबि, श्री.अमररशभाई पटेल : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ५००१८ ला ददनाांि १२ 
जणन, २०१४ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मशक्षर् हक्क कायदयानसुार एकही मुल मशक्षर्ाींच्या मुलभूत अगधकाराींपासून 
वींगचत राहू नये यासाठी शासनाने ‘शाळाबा्य मुलाींची शोध मोदहम’ सींपूर्ण 
राज्यभरात ददनाींक ४ जुलै, २०१५ रोजी राबषवली असता या योजनेत केवळ ४६ 
हजाराींवर शाळाबा्य मुले आढळल्याने ही मोदहम अयशस्वी झाली, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, ददनाींक ४ जुलै, २०१५ रोजी राबषवण्यात आलेल्या या योजनेत 
केवळ ४६ हजाराींवर शाळाबा्य मुले आढळल्यामुळे मशक्षर् षवभागाचे या 
प्रश्नाींकड े लक्ष वेधण्यासाठी ददनाींक १३ जलैु, २०१५ रोजी प्राथममक मशक्षर् 
सींचालक याींच्या कायाणलयासमोर आींदोलनेही करण्यात आली आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, ६ ते १४ वयोग्ातील दबुणल घ्क कु्ुींबातील मुलाींना मशक्षर् 
देण्याच्या दृष्ीने मुलाींच्या भषवतव्याबाबत शासनाने कारवाई करण्याबाबत तसेच 
कानाकोपऱयात मशक्षर्ापासून वींगचत असर्ाऱया खऱया गरजू मुलाींचा शोध घ्यावा 
अशी ही मागर्ी करण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शाळाबा्य मुलाींची शोधमोदहम अगधक प्रखरतेने राखवून 
राज्यातील कानाकोपऱयाींतील शाळाबा्य मुलाींची वस्तनुनषठ मादहती उपलब्ध 
होण्याच्या दृष्ीने तसेच शाळाबा्य षवदयार्थयाांना सामावून घेण्याबाबत शासनाने 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) ददनाींक ४ जुलै, २०१५ रोजी केलेल्या सवेक्षर्ात ५६७७४ 
इतकी मुले शाळाबा्य असल्याचे ननदशणनास आले आहे. 
(२) व (३) होय. 
(४) शाळेबाहेरील बालकाींना शाळेत आर्रे् व द्कवून ठेवरे् या दृष्ीने कायणवाही 
करण्यासाठी व्यापक स्वरुपात योजना/आराखडा आयुक्त, मशक्षर् व मशक्षर् 
सींचालक (प्राथममक) याींच्या स्तरावर आखण्यात आला असून त्यादृष्ीने षवषवध 
बैठका घेऊन शाळाबा्य षवदयार्थयाांचे सवेक्षर् करण्याचे ननयोजन करण्यात आले 
आहे. षवषवध स्वयींसेवी सींस्था तसेच राषरीय सेवा योजनाकडील स्वयींसेवक याींच्या 
मदतीने शाळाबा्य बालकाींचे पुनश्च सवेक्षर् करण्याचे प्रस्ताषवत आहे. 
     शाळाबा्य बालकाींना ननयममत शाळेत प्रवेश देण्यात येर्ार आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील शशक्षिाांचे भविष्ट्य तनिायह तनधीचे खािे उघिण्याबाबि 
(११) *  १२६४८   अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, 
श्री.अमरनाथ राजणरिर, श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.अमरशसांह पांडिि, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.आनांद ठािण र, श्री.हेमांि टिले : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
७५१२ ला ददनाांि २४ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन १९९५-९६ पासून शासन मान्यतेने सुरु झालेल्या व अनदुानाचे 
ननकष पूर्ण केल्यानींतर सन २००४-०५ पासून अनुदान देण्यात आलेल्या 
माध्यममक शाळेतील मशक्षक व मशक्षकेतर कमणचाऱयाींना भषवषय ननवाणह ननधीचे 
खातेदार बनवून घेण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ पासून अनदुाननत शाळाींमधील मशक्षक/मशक्षकेतराींना 
अींशदायी ननवतृ्ती वेतन योजना लागू करण्यात येरे्, तसेच ददनाींक १ नोव्हेंबर, 
२००५ नींतर जे सेवेत दाखल झाले आहेत त्याींना नवीन ननवतृ्ती वेतन योजना 
(DCPS) लागू करण्यात येर्ार असल्याचा धोरर्ात्मक ननर्णय माहे ऑक््ोबर, 
२०१५ मध्ये शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ नींतर सेवेत रुज ूझालेले २० 
हजार मशक्षक/मशक्षकेतर कमणचारी नवीन ननवतृ्ती वेतन योजनेस पात्र असून 
भषवषय ननवाणह ननधीचे खाते सुरु करण्याची त्याींनी मागर्ी करुनही त्याींचे भषवषय 
ननवाणह ननधीचे खाते सुरु करण्यात आले नसल्याचे ददनाींक २३ सप् े्ंबर, २०१५ 
रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सवण सींबींगधत मशक्षक व मशक्षकेतर कमणचाऱयाींचे भषवषय ननवाणह 
ननधी खाते तातडीने सुरु करावे, अशा आशयाचे ननवेदन मशक्षक सींघ्नाींचे 
पदागधकारी तसेच लोकप्रनतननधीनी माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या नतसऱया आठवडयात 
मा. शालेय मशक्षर् मींत्री, प्रधान सगचव, शालेय मशक्षर् षवभाग याींना सादर केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) त्याचप्रमारे्, सदरचे भषवषय ननवाणह ननधी खाते online पध्दतीने सुरु 
करण्यात यावे अशी मागर्ीही लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड े त्याचसुमारास केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, सींबींगधत सवण मशक्षक व मशक्षकेत्तर कमणचाऱयाींचे (ददनाींक १ 
नोव्हेंबर, २००५ नींतर रुजू झालेले) भषवषय ननवाणह ननधीचे खाते अदयाप सुरु न 
करण्याची काररे् काय आहेत व त्याबाबतची सदय्स्थती काय आहे ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१) ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ पवूी १००% अनदुानास पात्र 
ठरलेल्या शाळेतील मशक्षक / मशक्षकेत्तर कमणचाऱयाींना जनूी पेन्शन योजना लागू 
आहे तथाषप सन २००५ नींतर १०० % अनदुानास पात्र ठरलेल्या शाळेतील मशक्षक 
/ मशक्षकेतर कमणचा-याींना नवीन पेन्शन योजना लागू आहे, अशा कमणचाऱयाींना 
भषवषय ननवाणह ननधी योजना लागू नाही.  
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ पूवी १००% अनदुानास पात्र ठरलेल्या शाळेतील 
मशक्षक / मशक्षकेत्तर कमणचाऱयाींना जनूी पेन्शन योजना लागू आहे तथाषप सन 
२००५ नींतर १०० % अनदुानास पात्र ठरलेल्या शाळेतील मशक्षक / मशक्षकेतर 
कमणचा-याींना नवीन पेन्शन योजना लागू आहे, अशा कमणचाऱयाींना भषवषय ननवाणह 
ननधी योजना लागू नाही.  
(४) होय हे खरे आहे. 
(५) होय हे खरे आहे 
(६) ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ पूवी १००% अनदुानास पात्र ठरलेल्या शाळेतील 
मशक्षक / मशक्षकेत्तर कमणचाऱयाींना जनूी पेन्शन योजना लागू आहे तथाषप सन 
२००५ नींतर १०० % अनदुानास पात्र ठरलेल्या शाळेतील मशक्षक / मशक्षकेतर 
कमणचा-याींना नवीन पेन्शन योजना लागू आहे, अशा कमणचाऱयाींना भषवषय ननवाणह 
ननधी योजना लागू नाही.  

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

शभिांिी (जज.ठाणे) िालुक्याि अिैध धान्य साठा जप्ि िेल्याबाबि 
  

(१२) *  ११७४५   श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी :   सन्माननीय 
अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मभवींडी (्ज.ठारे्) तालुक्यात  गोदामपट्टा असलेल्या मार्कोली येथील 
इींडडयन लॉ्ज्स््कमधील के.आनींद फूड इींडस्रीज या गोदामात सरकारी स्वस्त 
दरातील पुरवठा करण्यात येर्ारा ताींदळाचा साठा परस्पर खलु्या बाजारात जास्त 
ककीं मतीत षवक्री करत असल्याची मादहती ममळाल्याने मशधावा्प ननयींत्रकाींनी 
ददनाींक २ ऑगस््, २०१५ रोजी सायींकाळी दक्षता पथकाच्या मदतीने छापा ्ाकून 
रुपये १ को्ी ५० लाख ककीं मतीचा अवैध साठा जप्त केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) के.आनींद फूड इींडस्रीजचे मालक रतन प्ेल याींनी मुींबई, मभवींडी, कल्यार्, 
नवी मुींबई आदी भागातील स्वस्त धान्य दकुानाींवर षवतरीत होर्ारा ताींदळू हा 
चोरट्या मागाणने जमा करुन गोदामात साठा लपवनू ठेवल्याचे मशधावा्प 
ननयींत्रकाच्या छाप्याच्या वेळी ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, या चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार पढेु कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१), (२), (३), (४) व (५) मौजे मार्कोली (ता.मभींवडी, 
्ज.ठारे्) येथील इींडडयन लॉ्ज्स््कमधील के आनींद फूड इींडस्रीज या 
गोदामातनू शासकीय स्वस्त दरातील पुरवठा करण्यात येर्ाऱया ताींदळाच्या १२ 
हजार २८७ गोर्ीींचा साठा खलु्या बाजारात षवक्रीसाठी नेत असताींना पकडल्याची 
घ्ना दद.२ ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास आली, हे खरे नाही. 
     तथाषप दद.१.८.२०१५ रोजी मे. जय आनींद फुड इींडस्रीज, ददवे अींजूर गाव, 
मभवींडी, ्ज.ठारे् येथील गोदामाची पाहर्ी केली असता, गोदामाच्या 
दरवाज्याजवळ उ्या असलेल्या वाहनातून उतरुन घेण्यात येत असलेल्या 
गोण्यातील ताींदळू शालेय पोषर् योजनेंतगणतच्या मध्यान्ह भोजन योजनेचा 
असल्याने त्याबाबत पढुील कायणवाहीसाठी सदर धान्य साठा तहमसलदार, मभवींडी 
याींचे माफण त मशक्षर्ागधकारी, बहृन्मुींबई महानगरपामलका याींच्या ताब्यात ददला 
आहे. शालेय पोषर् आहार योजनेअींतगणत षवतरीत केलेला ताींदळू साठा सदर 
दठकार्ी आढळून आल्याबाबत याबाबत सुगचता मदहला औदयोगगक उत्पादक 
सहकारी सींस्था व दद.महाराषर स््े् को.ऑप. कीं झ्युमर फेडरेशन मल. याींना 
काररे् दाखवा नो्ीस बजाषवण्यात आली असून त्याींना प्रत्येकी रु.१० हजार दींड 
आकारण्यात आला आहे. 
      या गोदामाची पाहर्ी केली असता, भारतीय अन्न महामींडळाकडून 
मललावादवारे घेऊन व सावणजननक षवतरर् प्रर्ालीदवारे षवतररत होर्ारा ताींदळाचा 
साठा गैरमागाणने एकत्रत्रत करुन त्यावर प्रकक्रया करुन खलु्या बाजारात षवक्रीसाठी 
पाठषवण्यात येत असल्याचे सकृत दशणनी ददसून आल्याने दोन व्यक्ती षवरुध्द 
नारपोली पोलीस स््ेशन, मभवींडी येथे गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत पोलीस 
तपास सुरु आहे. 

----------------- 
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राज्यािील उच्च माध्यशमि शाळा ि ितनष्ट्ठ महाविद्यालय, विभाग ििुिया, 
िगय याांचे मुल्याांिन िरण्याबाबि 

 

(१३) *  १२५१८   श्री.रामराि िििुिे, श्री.किरण पािसिर, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.राजेंद्र जैन :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील उच्च माध्यममक शाळा, कननषठ महाषवदयालय, षवभाग तकुडया, 
वगण याींचे मुल्याींकनाचे कामकाज पूर्ण करुन अनदुान पात्र शाळा, कननषठ 
महाषवदयालयाची यादी जादहर करावी व त्यासींबींधी अनुदानाची तरतदू करावी या 
मागर्ीबाबतचे ननवेदन मा.मुख्यमींत्री व मा.शालेय मशक्षर् मींत्री याींना महाराषर 
राज्य षवना अनदुाननत उच्च माध्यममक शाळा कृनत सममती याींनी ददनाींक १६ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनानुसार शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३)  नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१)  होय. 
(२) मुल्याींकनाच्या षवदहत ननकषानसुार तपासर्ी/छाननीची कायणवाही आयुक्त 
(मशक्षर्) याींचे माफण त सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मौजे उमरा (दहिरा ख.ु) (िा.खामगाांि, जज.बुलढाणा) या गािािील  

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(१४) *  १२५८६   श्री.पाांिुरांग फुां ििर :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे उमरा (दहवरा ख.ु) (ता.खामगाींव, ्ज.बुलढार्ा) या गावातील राषरीय 
ग्रामीर् पेयजल योजनेमध्ये गैरव्यवहार झाल्याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर काम ननकृष् दजाणचे झाल्यामुळे पाण्याच्या ्ाकीची गळती 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत स्थाननक ग्रामवामसयाींनी तथा स्थाननक लोकप्रनतननधी 
याींनी सदर गींभीर प्रकार उपअमभयींता, ग्रामीर् पार्ी परुवठा याींच्या ननदशणनास 
आर्नू ददली, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर कामाची तपासर्ी करुन उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात 
येर्ार आहे काय, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. सदर योजना सन २००८-०९ मध्ये 
भारत ननमाणर् कायणक्रमातनू मींजूर आहे. या योजनेच्या गैरव्यवहाराबाबत तक्रारी 
प्राप्त झाल्या नाहीत. 
(२) अींशत: खरे आहे.  
(३) हे खरे नाही.  
(४) ्ाकीची गळती थाींबषवण्याकरीता ताींत्रत्रक सेवा परुवठादार याींना ताींत्रत्रक 
मागदशणन करण्यात आले असून, त्याकरीता ईपॉक्सी पें्चे दोन को् मारण्याचे 
सममतीस साींगण्यात आले आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

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

ठाणे जजल्हा पररषदेच्या प्राथशमि शशक्षण विभागािील गैरप्रिाराबाबि 

(१५) * १२६२४ श्री.रामनाथ मोिे, श्री.नागो गाणार, िॉ.अपणिय दहरे :  िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि ८०६७ ला ददनाांि १७ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठारे् ्जल्हा पररषदेच्या प्राथममक षवभागातील कमणचाऱयाींनी 
मशक्षर्ागधकाऱयाींच्या बनाव् स्या करुन मशक्षर् उपसींचालक, मुींबई याींचेकड े
प्रस्ताव दाखल केल्याचे प्रकरर् खरे असल्याचे शासनाने ददनाींक १७ जुलै, २०१५ 
रोजी सभागहृात मान्य केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) सदर प्रकरर्ाची चौकशी उच्च अगधकाऱयाची ननयकु्ती करुन पढुील दोन 
मदहन्यात पूर्ण करण्यात येईल असे आश्वासन शासनाच्यावतीने देण्यात आले 
होते, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दोषी व्यक्ती षवरुध्द काय कारवाई करण्यात आलेली आहे, 
(४) नसल्यास, गैरकारभार करर्ाऱया अगधकाऱयाींना व कमणचाऱयाींना सींरक्षर् 
देण्याची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) या प्रकरर्ी चौकशी अगधकारी म्हर्नू चौकशी करण्याकरीता सींचालक, 
महाराषर राज्य तींत्र मशक्षर् मींडळ, याींची ननयकु्ती दद.६.१०.२०१५ च्या 
आदेशान्वये करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्य प्रिल्प तनयां्रशि, महाराष्ट्र राज्य प्राथशमि शशक्षण पररषद  
अमराििी विभाग याांच्या गैरिारभाराबाबि 

(१६) *  ११०७९   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाथ मोिे :  
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७७४ ला ददनाांि ९ कवप्रल, २०१५ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्य प्रकल्प ननयींत्रक, महाराषर राज्य प्राथममक मशक्षर् पररषद, अमरावती 
षवभाग हे नागपूर येथे मशक्षर्ागधकारी व मशक्षर् उपसींचालक या पदावर कायणरत 
असताींना त्याींच्या कायणकाळात गैरप्रकार, गैरव्यवहार व ननयमबा्य प्रकरर्ाींच्या 
तक्रारी असल्याने चौकशीच्या आधारे त्याींना ननलींत्रबत करण्याचे व त्याींचेषवरुध्द 
फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आश्वासन माहे डडसेंबर, २०१३ च्या अगधवेशनात 
शासनातफे देण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मा.उच्च न्यायालयात शासनातफे शपथ पत्र सुध्दा दाखल करण्यात 
आले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याींना ननलींत्रबत न करता राज्य प्रकल्प ननयींत्रक, महाराषर राज्य 
प्राथममक मशक्षर् पररषद या पदावर व तत्पवुी सुध्दा वारींवार पदोन्नती देण्यात 
आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी नागपूर ्जल््याचे पालकमींत्री याींनी मा.शालेय 
मशक्षर् मींत्री याींना ददनाींक २६ माचण, २०१५ रोजी पत्र पाठवून कायणवाही करण्याची 
षवनींती केली, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 



18 

श्री. विनोद िािि े: (१) माहे डडसेंबर, २०१३ च्या दहवाळी अगधवेशनात ताराींककत 
प्रश्न क्र. ८९७८ मध्ये उप्स्थत झालेल्या प्रश्नाच्या अनषुींगाने प्राप्त आश्वासन 
क्र. ३६४ ते ३६८ मध्ये श्री.महेश करजगाींवकर, तत्कामलन षवभागीय उपसींचालक, 
नागपूर याींना नावाननशी ननलींत्रबत करण्याचे आश्वासन ददल्याचे ननदशणनास 
आलेले नाही. 
(२) महाराषर राज्य मशक्षर्पररषद नागपूर याींनी दाखल केलेल्या रर् षप्ीशन 
क्रमाींक ३६५१/२०१० मध्ये शपथपत्र दाखल केलेले आहे. 
(३) श्री.करजगाींवकर याींना षवभागीय चौकशीच्या अ्ीींच्या अगधन राहून 
मशक्षर्ागधकारी व तत्सम पदावरुन उपसींचालक व तत्सम पदावर तसेच सदर 
पदावरुन सहसींचालक व तत्सम पदावर शासन मान्यतेने पदोन्नती देण्यात 
आलेली आहे. 
(४) होय. 
(५) प्राप्त पत्राच्या अनुषींगाने आयुक्त मशक्षर् याींच्याकडून पररपूर्ण अहवाल 
मागषवण्यात आलेला आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
शभिांिी (जज. ठाणे) येथे स्िस्ि दरािील िाांदणळ ि रॉिेल परस्पर  

िाळया बाजाराि विक्री िरुन गैरव्यिहार िेल्याबाबि 

(१७) *  ११३९८   श्री.जनायदन चाांदणरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि 
सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मभवींडी (्ज. ठारे्) येथे शासनामाफण त गररबाींसाठी पुरवण्यात येर्ारे स्वस्त 
दरातील ताींदळू व रॉकेल परस्पर काळया बाजारात षवक्री करुन जीवनावश्यक 
वस्तूींचा गैरव्यवहार केल्याचे ननदशणनास आल्याने, पुरवठा अगधकाऱयाने शाींतीनगर 
षपरार्ीपाडा येथील स्वस्त धान्य दकुानदाराच्या षवरोधात पोलीस ठाण्यात 
अपहाराचा गुन्हा दाखल केला असल्याचे ददनाींक १२ ऑगस््, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ाची चौकशी करुन दोषी आढळून येर्ाऱयाींवर 
शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अगधकृत मशधावा्प दकुान क्र. ३७ फ १८१ या दकुानवर शाींतीनगर पोमलस 
स््ेशन, मभवींडी येथे गुन्हा नोंद क्र. II१२३/२०१५ ददनाींक ७/८/२०१५ रोजी गुन्हा 
नोंदषवण्यात आला आहे व दकुानाचे प्रागधकारपत्र ननलींत्रबत करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

राज्यािील मध्यान्ह भोजन योजनेसाठी लागणाऱ्या गॅस शसलेंिरना  
अनदुान उपलब्ध होणार नसल्याबाबि 

 

(१८) *  ११२०९   श्री.अनांि गािगीळ :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाने घेतलेल्या एका ननर्णयानुसार आता मध्यान्ह भोजन 
योजनेसाठी लागर्ाऱया गॅस मसलेंडरना या पढेु अनुदान उपलब्ध होर्ार नसल्याचे 
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त कारर्ास्तव या योजनेवर त्याचा पररर्ाम होर्ार असल्याने 
या प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
    कें द्र शासनाच्या ददनाींक ०५/०७/२०१३ व ददनाींक ०२/०९/२०१५ रोजीच्या 
पत्रान्वये अनदुाननत १२ गॅस मसलेंडर हे कें द्र शासनाने ठरषवलेल्या मयाणदेपयांतच 
देण्यात येतात व या मयाणदेच्या वरील मसलेंडर हे खलु्या दराने घेरे् आवश्यक 
आहे, त्यानसुार कायणवाही चालु आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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परभणी ि पुणाय िालुक्यािील भारि तनमायण योजने अांिगयि रखिलेल्या  
पाणी पुरिठा योजनाांिर आरआरसी िरणेबाबि 

(१९) *  ११७७८   श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभर्ी व पुर्ाण तालुक्यातील भारत ननमाणर् योजनेअींतगणत रखडलेले व 
ग्रामपींचायतीस हस्ताींतरीत न केलेल्या २० पार्ी पुरवठा योजनाींच्या सममतीवर 
आरआरसी करण्याबाबतची मशफारस उपषवभागीय अमभयींता, याींनी कायणकारी 
अमभयींता, ग्रामीर् पार्ी पुरवठा षवभाग, ्जल्हा पररषद, परभर्ी याींना माहे जुलै, 
२०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वरील मशफारशी प्रमारे् सींबींगधत दोषी पार्ीपुरवठा सममत्या 
याींच्यावर आरआरसी ची कारवाई करण्याबाबत तसेच या प्रकरर्ी दोषी असर्ारे 
अगधकारी ताींत्रत्रक सल्लागार व इतर यींत्रर्ाची चौकशी करण्याबाबत कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)   हे अींशत: खरे आहे. 
     परभर्ी तालुक्यातील ६ गाींवे व पूर्ाण तालुक्यातील २ गाींवातील पार्ी 
पुरवठा योजनेच्या सममतीचे अध्यक्ष व सगचव याींचेवर आरआरसी कायणवाही 
करण्याबाबत मुख्य कायणकारी अगधकारी, ्जल्हा पररषद, परभर्ी याींनी मशफारस 
केली आहे. 
(२) मुख्य कायणकारी अगधकारी, ्जल्हा पररषद परभर्ी याींच्या दद. १६.५.२०१५ 
च्या पत्रान्वये मा. ्जल्हागधकारी, परभर्ी याींचेकड े सममत्याींवर आरआरसी 
कायणवाही करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. ्जल्हागधकारी, परभर्ी 
याींनी दद. १६.५.२०१५ च्या पत्रान्वये सींबींगधत सममतीचे अध्यक्ष व सगचव याींचेवर 
आरआरसी कायणवाही करण्याबाबत तहमसलदाराींना आदेशीत केले आहे. तसेच सदर 
कामे पूर्ण करण्याबाबत आढावा बैठकीत सींबींगधत अगधकारी व ताींत्रत्रक पुरवठादार 
याींना सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. 
        मौजे झाडगाींव, ता.परभर्ी व मौ.खजुडा, ता. पुर्ाण येथील कामे 
सममतीकडून सुरु केल्याने सममतीचे अध्यक्ष व सगचव याींचेवर आरआरसी 
कायणवाही करण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही.  

----------------- 
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पुण्यािील सहिार नगर येथील विद्या वििास विद्यालयाि झालेला गैरव्यिहार 
  

(२०) *  १२३५७   श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.्िाजा बेग, श्री.राहुल नािेिर, अॅि.जयदेि गायििाि :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यातील सहकार नगर येथील षवदया षवकास षवदयालयातील गैरव्यवहारला 
सींरक्षर् ददल्याप्रकरर्ी मशक्षर् मींडळ प्रमुख याींची चौकशी करण्याची बाब 
शासनाच्या षवचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मशक्षर् मींडळ प्रमुखाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनसुार मशक्षर् मींडळ 
प्रमुखावर शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरर्ी चौकशी सुरु आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र पाठयपसु्िि तनशमयिी ि अभ्यासक्रम सांशोधन मांिळ,  
पुणेिफे प्रिाशशि पुस्ििाांमध्ये चिुा आढळल्याबाबि 

  

(२१) *  ११९५२   िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर पाठयपसु्तक ननममणती व अ्यासक्रम सींशोधन मींडळ पुरे्तफे 
प्रकामशत करण्यात आलेल्या वगण १ ते ८ च्या पसु्तकाींमध्ये अनेक दोष असून, 
दहींदी माध्यमाच्या पाचवीच्या गणर्ताच्या कालबाहय पसु्तकाला चक्क सातवीच्या 
दहींदी भाषा षवषय पसु्तकाचे मुखपषृठ लावल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चींद्रपूर ्जल््यातील वरोरा येथील पसु्तक षवके्रत्याने नागपूरच्या 
पुस्तकालयातून वगण सातवी दहींदी षवषयाची पसु्तके षवक्रीसाठी आर्ली असता 
सदर प्रकार ननदशणनास आला, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, सदर घ्नेची पनुरावतृ्ती होऊ नये तसेच जबाबदार असर्ाऱया 
सींबींगधताींवर शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) सन २०१२-१३ मध्ये छपाई केलेल्या शालेय वषण २०१५-१६ 
मध्ये रद्द झालेल्या इ. ५ वी च्या गणर्ताच्या दहींदी माध्यमाच्या पसु्तकाच्या ३ 
प्रतीींना इ. ७ वी दहींदी भाषा षवषयाचे मुखपषृठ लागल्याचे ननदशणनास  आले होते. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर पुस्तकाच्या प्रती षवके्रत्याकडून जमा करुन घेतलेल्या असून 
यापढेु अशा बाबी उद् ावू नये याबाबत खबरदारी घेण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील सिय शशक्षिाांना पांच, मिदार याद्या ियार िरणे ि इिर  

अनेि अशैक्षणणि िामािणन मुक्ि िरण्याबाबि 
(२२) *  १२४२२   िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफय  
भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.माणणिराि 
ठािरे, श्री.दत्िा्रशय सािांि, प्रा.जोगेन्द्र ििाि े: िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २८२८ ला 
ददनाांि १९ माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवण मशक्षकाींना मतदार यादया तयार करण्याच्या (बीएलओ) 
कामातून वगळण्याबाबत तसेच पींच व इतर अनेक अशैक्षणर्क कामातनू मुक्त 
करण्यासाठी लोकप्रनतननधीदवारे सींबींगधत षवभागाकड ेवारींवार मागर्ी करुन त्याींना 
या यादया तयार करण्याच्या (बीएलओ) कामातनू आणर् पींच व अनेक इतर 
अशैक्षणर्क कामातून मुक्त करण्यात आले नसल्याचे माहे सप््ेबर, २०१५ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तदनषुींगाने राज्यातील सवण मशक्षकाींना मतदार यादया व 
पींचगगरीच्या कामातून मुक्त करण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१), (२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
         कें द्र शासनाचा बालकाींच्या मोफत व सक्तीच्या मशक्षर्ाचा हक्क 
अगधननयम,२००९ मधील तरतदुीींच्या अनुषींगाने दशवाषषणक जनगर्ना, आपत्ती 
ननवारर्ाची कामे व ननवडर्कूाींच्या कतणव्याखेरीज मशक्षकाींना कोर्तेही मशक्षकेतर 
काम न देण्याबाबतच्या सूचना शालेय मशक्षर् व कक्रडा षवभागाच्या दद.१८.६.२०१० 
च्या पररपत्रकान्वये सींबींगधताींना  देण्यात आल्या आहेत. 
           फौजदारी ख्ल्यातील मसध्दपराध प्रमार् वाढषवण्यासाठी 
गुन््याच्या तपासादरम्यान पींच म्हर्नू सरकारी कमणचा-याींची सेवा घेण्याचा 
ननर्णय गहृ षवभागाने दद.१२ मे,२०१५ च्या शासन ननर्णयान्वये घेतला असून तो 
सवण शासकीय कमणचा-याींना लागु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्याि दषु्ट्िाळािर माि िरण्यासाठी भुजल सांरक्षण  
िायद्याची अांमलबजािणी िरण्याबाबि 

  

(२३) *  ११६९९   श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दषुकाळावर मात करण्यासाठी आणर् ी्ंचाई परर्स्थती रोखण्यासाठी 
जममनीखालील पाण्याचे ननयोजन व व्यवस्थापन, षपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताींचे 
सींरक्षर्, भूजलाच्या उपलब्धतेनसुार पीक आराखडा थाींबषवरे्, या सारख्या तरतदूी 
असलेल्या भूजल सींरक्षर् कायदयाची अींमलबजावर्ी कागदावरच असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दषुकाळी परर्स्थतीवर मात करण्यासाठी कायमस्वरुपी आणर् 
दीघणकालीन उपाययोजना करर्ारी भुजल सींरक्षर् कायदयाींची अींमलबजावर्ी 
प्रभावीपरे् राज्यात करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : 
(१) नाही.  
(२) १) महाराषर भूजल (षवकास व व्यवस्थापन) अगधननयम,२००९ हा 

ददनाींक  १ जून २०१४ पासुन राज्यात लागू झालेला असून, 
त्यामधील कलम ३(१) मधील तरतदुी नुसार महाराषर शासन 
राजपत्र, असाधारर् भाग चार, असाधारर् क्रमाींक ७३ ददनाींक ३ 
डडसेंबर,२०१३ अन्वये महाराषर जलसींपत्ती ननयमन प्रागधकरर्ावर 
(MWRRA) राज्य भूजल प्रागधकरर्ाची जबाबदारी सोपषवण्यात 
आलेली आहे. 

 २) या अगधननयमाच्या कलम १७ मधील तरतदुीनुसार, महाराषर 
शासन राजपत्र,असाधारर् भाग चार-ब, असाधारर् क्रमाींक १६० 
ददनाींक २६ जनू २०१५ अन्वये ्जल्हा प्रागधकारी म्हर्नू महसुल 
षवभागाच्या सवण उपषवभागीय अगधकारी (प्राींतागधकारी) याींना 
पदननदेमशत करण्यात आलेले आहे. 

 ३) या अगधननयमाच्या कलम ८(१) मधील तरतदुीनुसार राज्य भूजल 
प्रागधकरर् (MWRRA)  याींनी ददनाींक ०२.०८.२०१५ च्या 
आदेशान्वये प्रथमतः राज्यातील अनतशोषषत व शोषषत अशा ८० 
पार्लो् क्षेत्रामधील समाषवष् गावाींमध्ये, कृषी व औदयोगगक 
वापरासाठी ६० मी.पेक्षा जास्त खोलीच्या षवींधन षवहीरी/कूपनमलका 
खोदण्यास पढुील आदेश होईपयांत प्रनतबींध केलेला आहे. 

 ४) या अगधननयमामधील प्रयोजने पार पाडण्याकररता  आवश्यक 
असलेला ननयमाींचा मसुदा अींनतम करण्याबाबत कायणवाही चालू 
आहे. 

  
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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शाळेिील विद्यार्थयाांचे दप्िराचे ओझे िमी िरण्याबाबि 
  

(२४) *  ११२३९   श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफय  
भाई जगिाप, श्रीमिी ददप्िी चिधरी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.महादेि जानिर, 
श्री.राजेंद्र जनै, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, श्री.्िाजा बेग, श्री.आनांद 
ठािण र, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ६९०४ ला 
ददनाांि १७ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने पररपत्रक काढून शाळाींना षवदयार्थयाांच्या दप्तराींचे ओझे कमी 
करण्याचे असे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने ददनाींक २३ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी 
शासनाला ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने दप्तराचे ओझे कमी 
करण्याबाबत सममतीने केलेल्या मशफारशीची अींमलबजावर्ी करण्यासाठी शासन 
ननर्णय काढण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील ननर्णयाची अींमलबजावर्ी न केलेल्या शाळाींवर 
मशस्तभींगाची कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) होय. 
(२) व (३) षवदयार्थयाांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत मशक्षर् 
सींचालक (प्राथममक) याींच्या अध्यक्षतेखालील सममतीच्या अहवालातील मशफारशी 
षवचारात घेऊन ददनाींक २१/०७/२०१५ च्या शासन ननर्णयान्वये मागणदशणक सूचना 
ननगणममत करण्यात आलेल्या आहेत. 
     ददनाींक २१/०७/२०१५ च्या शासन ननर्णयातील तरतूदीींची अींमलबजावर्ी 
करण्याकरीता सवण शाळाींनी ३०/११/२०१५ पयांत आवश्यक, गोष्ीींची पतूणता 
करण्याबाबत ददनाींक ०५/११/२०१५ च्या पररपत्रकान्वये सूचना देण्यात आलेली 
आहे. या सूचनाींची अींमलबजावर्ी न झाल्यास शाळेच्या दैनींददन कामकाजात लक्ष 
घालर्ाऱया व ननयामक मींडळाने नामननदेशीत केलेल्या एका सींचालकाींना व 
शाळेच्या मुख्याध्यापकाींना जबाबदार धरण्यात येर्ार आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईसह राज्याि शेििो बोगस िॉक्टर बेिायदेशीरपणे  
पॅ्रक्टीस िरीि असल्याबाबि 

(२५) *  ११२८९   श्रीमिी हुस्नबानण खशलफे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ९६४७ ला ददनाांि 
२४ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह राज्यात शेकडो बोगस डॉक््र बेकायदेशीरपरे् पॅ्रक््ीस करीत 
असल्याने नागररकाींच्या आरोग्याला धोका ननमाणर् झाला असल्याचे माहे ऑगस््, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२)  तसेच उक्त कारर्ास्तव वैदयकीय हलगजीपर्ा, उपचाराची वाढीव त्रबले, 
अनावश्यक तपासण्या, चुकीचे ननदान अशा घ्ना ददवसेददवस वाढत आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े : (१) ददनाींक ०१.०१.२०१५ ते ददनाींक ३०.१०.२०१५ या 
कालावधीत राज्यात एकूर् १७० अवैध वदैयक व्यवसायीींवर कारवाई करण्यात 
आली आहे. यापैकी ४७ प्रकररे् बहृन्मुींबई पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील 
आहेत. तथाषप, त्यामुळे राज्यातील नागररकाींच्या आरोग्यास धोका ननमाणर् 
झाल्याचे ननदशणनास आलेले नाही. 
(२) नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
यििमाळ येथील १६ िालुक्याि डिजीटल स्िुल उभारण्याबाबि 

(२६) *  ११५७९   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ ्जल्हा पररषदेने खाजगी स्पधाण करण्यासोबतच गुर्वत्ता 
वाढषवण्यासाठी प्रायोगगक तत्त्वावर १६ तालुक्यात डडजी्ल स्कुल उभारण्यासाठी 
्जल्हा पररषद मशक्षर् षवभागाने सवणमशक्षा अमभयानाकड े पाठषवलेला प्रस्ताव 



27 

सवणमशक्षा अमभयानाने नामींजरू केल्याचे माहे जुलै, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खाजगी शाळाींसोबत स्पधाण करताना आधुननक तींत्रज्ञानाचा वापर 
करता यावा म्हर्नू डडजी्ल स्कुलची आवश्यकता असून उक्त प्रस्ताव 
स्वीकारण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े : (१) व (२) सवण मशक्षा अमभयान योजनेच्या वाषषणक 
कायणयोजना व अींदाजपत्रकामध्ये ‘व्हच्युणअल क्लासरुम’ व ‘इनोव्हेद्व्ह कॉम्प्यु् र 
एडडे लननांग’ असे दोन प्रस्ताव कें द्र शासनास सादर करण्यात आले होते. कें द्र 
शासनाने व्हच्युणअल क्लासरुम च्या प्रस्तावास मींजूरी ददलेली नाही. तथाषप, 
इनोव्हेद्व्ह कॉम्प्यु् र एडडे लननांग च्या प्रस्तावास मींजूरी ददलेली आहे. यामध्ये 
यवतमाळ ्जल््यातील ५२ शाळाींचा समावेश होतो. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
शासिीय िैद्यकिय महाविद्यालय ि रुग्णालय, नागपणर येथे कििणी 

प्रत्योरापनाची व्यिस्था उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

(२७) *  ११०३५   श्री.अतनल सोले :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २६८१ ला ददनाांि 
१२ माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय वदैयकीय महाषवदयालय व रुग्र्ालय, नागपूर येथे अनेक रुग्र् 
ककडर्ी प्रत्योरापनासाठी प्रनतक्षते आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, नागपूर येथे प्रत्योरापर्ाची व्यवस्था उपलब्ध आहे काय, 
(३) नसल्यास, केव्हा पयांत व्यवस्था उपलब्ध करण्यात येर्ार आहे, 
(४) असल्यास, प्रनतक्षा यादी काही प्रमार्ात कमी करण्याकररता शासनाने 
कोर्ती उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े : (१), (२) व (३)  शासकीय वदैयकीय महाषवदयालय व 
रुग्र्ालय, नागपूर येथे ककडर्ी प्रत्यारोपनाची सुषवधा उपलब्ध करून देण्याकररता 
परवानगी ममळण्याबाबतचा प्रस्ताव सक्षम प्रागधकाऱयाींना सादर करण्यात आला 
असून त्यास अदयाप मान्यता प्राप्त झालेली नाही, त्यामुळे रुग्र्ाींची प्रनतक्षा 
सुची नाही. 
      सदय्स्थतीत नागपूर येथे ओक्हा ण् हॉस्पी्ल, शुअर्ेक हॉस्पी्ल, ऑरेंज 
मस्ी हॉस्पी्ल व केअर हॉस्पी्ल येथे ककडर्ी प्रत्यारोपनाची सुषवधा आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील शाळाांमध्ये लािण्याि येणाऱ्या महापरुुषाांचे छायाधच्रश ेि पसु्ििे 

खरेदीि िोट्यिधी रुपयाांचा िेलेला गैरव्यिहार  

(२८) * १११७३  श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.सुतनल िटिरे, अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.अमरनाथ 
राजणरिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :  सन्माननीय  शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील शाळाींमध्ये लावण्यात येर्ाऱया महापरुुषाींच्या छायागचत्र खरेदीत 
कोट्यवधी रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे बाब माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा 
त्या सुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन मुद्रर्ालयात महापुरुषाींची छायागचत्र े रुपये ११ प्रनत नग 
उपलब्ध असताींना राषरीय उपभोक्ता सहकारी सींघाकडून या छायागचत्राींची रुपये 
१३५० प्रनत नग या दराने खरेदी करण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उदयोग सींचालनालयाचे पररपत्रक ददनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१४ रोजी 
नुसार राषरीय उपभोक्ता महासींघासारख्या दर करारावर खरेदी करण्यात येऊ नये 
असे स्पष् आदेश असताना बेकायदेशीरररत्या सदर गचत्राींची खरेदी करण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मशक्षर् षवभागाच्यावतीने गुजरातच्या एका कीं पनीकडून ६४ को्ी 
रुपयाींची पसु्तके खरेदी करण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीनुसार कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुनाि े(िा.उरण, जज.रायगि) येथील धरणािरील जलशुध्दीिरण  

प्रिल्पाच्या इमारिीची झालेली दरुिस्था 

(२९) *  ११७०४   श्री.जयांि पाटील :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उरर् (्ज.रायगड) तालुक्यातील पुनाड े येथे १५ वषाणपवूी महाराषर जीवन 
प्रागधकरर् षवभागाच्या माध्यमातून जलशुध्दीकरर् प्रकल्प उभारण्यात आला, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीर् भागातील ८ गावातील १५ हजार नागररकाींना पार्ी 
पुरवठा करर्ा-या पनुाड े धरर्ावरील जलशुध्दीकरर् प्रकल्पाची इमारत दरुुस्ती 
अभावी धोकादायक बनली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने जलशुध्दीकरर् प्रकल्पाच्या इमारतीच्या दरुुस्तीसाठी 
कोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) जलशुध्दीकरर् प्रकल्पाची इमारत दरुुस्ती अभावी धोकादायक बनलेली 
नाही.  तथाषप, या इमारतीमध्ये काही दठकार्ी गळत्या होत असून प्लास््र 
ननघालेले आहे.  
(३) सदरची योजना दैनींददन देखभाल दरुुस्तीकररता ग्रामीर् पार्ी पुरवठा 
सममती, षपरकोन याींच्याकड े ददनाींक ०७/०५/२०१० रोजी हस्ताींतरीत करण्यात 
आली असल्याने सदर सममतीकडून इमारतीची आवश्यक दरुुस्ती होरे् अपेक्षक्षत 
आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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अमराििी येथील सांि गािगेबाबा विद्यापीठाशी सांलग्नीि ४१६ महाविद्यालयापिैी 
२७० महाविद्यालयािील प्राचायायची ररक्ि पदे असल्याबाबि 

(३०) *  ११०८७   श्रीमिी शोभािाई फिणिीस :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती येथील सींत गाडगेबाबा षवदयापीठाशी सींलग्नीत ४१६ 
महाषवदयालयाींपकैी २७० महाषवदयालयातील प्राचायाणची ररक्त पदे असल्याचे 
ददनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ररक्त पदे त्वररत भरण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, सदरहू ररक्त पदे केव्हापयांत भररे् अपेक्षक्षत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) अींशत: खरे आहे. 
     अमरावती येथील सींत गाडगेबाबा षवदयापीठाशी सींलग्न ४१६ 
महाषवदयालयाींपकैी, अशासकीय अनदुाननत महाषवदयालयातील प्राचायाांची ४९ पदे, 
अशासकीय कायम षवना अनदुाननत महाषवदयालयातील प्राचायाांची २१९ पदे, 
तसेच शासकीय महाषवदयालयातील प्राचायाणचे १ पद अशी एकूर् २६९ प्राचायाांची 
पदे ररक्त आहेत. 
(२), (३) व (४) सींत गाडगेबाबा षवदयापीठाशी सींलग्न असलेल्या अशासकीय 
महाषवदयालयातील प्राचायाांची ररक्त पदे तात्काळ भरण्याबाबत सींचालक, उच्च 
मशक्षर्, पुरे् याींनी त्याींच्या ददनाींक १६.७.२०१५ व दद. १६.११.२०१५  च्या 
पत्रान्वये सहसींचालक, उच्च मशक्षर्, अमरावती तसेच कुलसगचव, सींत गाडगेबाबा 
षवदयापीठ अमरावती याींना कळषवले आहे.  
        शासकीय महाषवदयालयातील ररक्त पदे भरण्यासाठी महाराषर लोकसेवा 
आयोगास सादर करण्याची कायणवाही करण्यात येत आहे 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पालघर जजल्ह्यािील आठ िालुक्यािील गरीब लाभाथी िुटुांबाना  
अपुरा धान्य पुरिठा िरण्याि आल्याबाबि 

(३१) *  १२०६८   श्री.आनांद ठािण र, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि 
सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर ्जल््यातील आठ तालुक्यातील गरीब व अत्यल्प उत्पन्न असलेल्या 
लाभाथी कु्ुींत्रबयाींना माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा दरम्यान अपुरा धान्य पुरवठा 
करण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने उक्त ्जल््याींमध्ये गरीब लाभार्थयाांना 
पुरेसा धान्य पुरवठा होण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) भारतीय अन्न महामींडळाच्या मभवींडी येथील डपेोमध्ये अन्नधान्याचा साठा 
कमी प्रमार्ात असल्याने अन्नधान्याची उचल काही प्रमार्ात कमी झाली आहे. 
परींत,ू मशल्लक अन्नधान्यातनू पात्र लाभार्थयाांना अन्नधान्याचे वा्प करण्यात 
आले आहे. 
(३) व (४) पालघर ्जल््याकररता देण्यात आलेल्या अन्नधान्याची उचल पूर्ण 
होण्याच्या दृष्ीने सहकायण करण्याबाबत व पुरेसे अन्नधान्य उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत भारतीय अन्न महामींडळास शासन स्तरावर सूचना देण्यात आलेल्या 
आहेत. 

----------------- 
महाराष्ट्र राज्य सादहत्य आणण सांस्िृिी मांिळाि झालेला गैरव्यिहार 

(३२) *  ११४७१   श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय मराठी भाषा मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  शासनाने महाराषर राज्य सादहत्य आणर् सींस्कृती मींडळाची पनुरणचना केलेली 
असून त्यावर बाबा भाींड याींची ददनाींक ५ ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
अध्यक्षपदी ननयुक्ती केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सन १९९४-९५ मध्ये खडू फळा योजनेसाठी बुलढार्ा ्जल््यात 
करण्यात आलेल्या शालेय सादहत्याच्या पुरवठ्यात शासनाची २४ लाख रुपयाींची 
फसवर्कू केल्याच्या आरोपावरुन लाचलुचपत प्रनतबींधक कायदयान्वये बाब भाींड 
याींच्यावर गुन्हा दाखल झालेला असून बाब भाींड याींच्या ननयकु्तीस षवषवध 
स्तरातून आक्षेप घेण्यात आले असल्याचे शासनाच्या ननदशणनास आलेले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त् यात काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, चौकशीच् या अनुषींगाने शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय, 
(२), (३) व (४) अींशत: खरे आहे. 
     सन १९९४-९५ मध्ये ्जल्हा साक्षरता अमभयानाअींतगणत ्जल्हा साक्षरता 
सममतीमाफण त पुस्तके खरेदी करण्यात आली होती. सदर प्रकरर्ी लाचलुचपत 
प्रनतबींधक कायाणलय, बुलढार्ा याींचेमाफण त गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, 
सदर प्रकरर् ्जल्हा सत्र न्यायालय, बुलढार्ा येथे न्यायप्रषवष् आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
क्रीिापटण ांना शासिीय सेिेि िाययरि असिाना सरािासाठी  

िामाि सिलि शमळण्याबाबि 
(३३) *  १२४८५   श्री.किरण पािसिर, श्री.विजय सािांि, श्री.प्रिाश गजशभये :  
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ५०२४४ ला ददनाांि २ जणन, २०१४ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय कक्रिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात क्रीडाप्ू असलेल्या कमणचाऱयाींना शासनाकडून सरावासाठी वेळेत 
सवलत देण्यात येत नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात 
उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, क्रीडाप्ूींना शासकीय सेवेत कायणरत असताना सरावासाठी कामात 
सवलत ममळावी म्हर्नू शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१) नाही. 
(२) ददनाींक २३ सप् े्ंबर, २०१५ च्या शासन ननर्णयान्वये शासकीय सेवेत कायणरत 
कमणचाऱयाींसाठी अणखल भारतीय नागरी सेवा क्रीडा स्पधाणपवूण सरावासाठी कायाणलय 
लवकर सोडण्यास परवानगी देण्यासींदभाणतील धोरर् नन्श्चत करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रत्नाधगरी येथील िोंिण विभागीय शशक्षण मांिळाच्या प्रशासिीय  
इमारिीच्या ि सांरक्षि शभांिीच्या बाांधिामाबाबि 

 

(३४) *  ११८९६   अॅि.तनरांजन िािखरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ९८३२ ला 
ददनाांि २४ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नागगरी येथील कोंकर् षवभागीय मशक्षर् मींडळाच्या कायाणलयीन 
कामकाजाच्या इमारतीच्या  बाींधकामासाठी शासनाने गेल्या तीन वषाणपुवीच  
मींजुरी ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मशक्षर् मींडळाच्या कायाणलयीन कामकाजासाठी बाींधण्यात 
येर्ाऱया इमारतीचे व सींरक्षर् मभींतीचे बाींधकाम अदयाप सुरु करण्यात आले 
नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कामासाठी गेल्या तीन वषाणपूवीच शासनाने मींजूरी देऊन व 
ननधी उपलब्ध करुन देऊनही सदर कामे अदयाप सुरु न करण्याची काररे् काय 
आहेत, 
(४) तसेच, सदर इमारतीचे व सींरक्षक मभींतीचे बाींधकामाबाबत कोर्ती कायणवाही 
करण्यात आली आहे व या दोन्ही बाींधकामाची सदय्स्थती काय आहे, तसेच या 
दोन्ही कामाींसाठी आगथणक तरतदू ककती होती व आतापयांत कामननहाय त्यावर 
ककती खचण झाला आहे व बाींधकामाची सदय्स्थती काय आहे ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) व (४) इमारत व सींरक्षक मभींतीच्या बाींधकामाबाबत मींडळस्तरावर कायणवाही 
सुरु आहे. सींरक्षक मभींतीचे बाींधकामासाठी आवश्यक जागेची मोजर्ी करण्यात 
येवनू  Contour Survey चे काम सव्हेअरमाफण त ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये 
करण्यात आले आहे. सींरक्षक मभींतीचे व इमारत बाींधकाम ननषवदा प्रकक्रयेची 
कायणवाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
िाशी, मुांबई येथील घाऊि बाजारपेठेमध्ये जीिनािश्यि  

िस्िुांचे भाि िाढल्याबाबि 

(३५) *  १२००८   प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.सुतनल िटिरे :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात षवशषेत: वाशी, मुींबई येथे गत आठवडयात, माहे ऑगस््, २०१५ 
च्या दसुऱया आठवडयात २ ते ३ रुपये वाढषवर्ाऱया व्यापाऱयाींनी तूरडाळीचे दर 
ककलोमागे थे् १०० रुपयाींनी वाढषवले तर  ५५ रुपये ककलोनी षवकली जार्ारी 
तूरडाळ आता घाऊक बाजारात १३१ रुपये ते १५६ रुपये दराने षवकली जात 
असून मुगडाळ ६० रुपयाींवरुन १००, वा्ार्ा ३० रुपयाींवरुन ७० रुपये, मसुरडाळ 
५० रुपयाींवरुन ९० रुपये उडीद डाळ ६५ रुपयाींवरुन ११० रुपये खरेदी करीता 
लागत असून यावर शासनाचे ननयींत्रर् न रादहल्याने गरीब तसेच मध्यमवगीय 
लोकाींना महागाईमुळे उप्जषवका कररे् अनतशय कठीर् झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, 
२०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सरासरी ८० ते ९० ्क्के दराने डाळीींचे वा कडधान्याचे भाव 
वाढषवण्याची काररे् काय आहेत, 
(३) असल्यास, षवषवध डाळीींच्या वा कडधान्याच्या भेसळीचे प्रमार् वाढून बड े
व्यापारी नफ्यासाठी अनुगचत मागाणचा अवलींब करीत असताींनाही या भाववाढीवर 
शासनाकडून कोर्त्याही प्रकारचे ननयींत्रर् ठेवले न जाण्याची काररे् काय आहेत, 
(४) असल्यास, कडधान्यासह इतर सवण उप्जषवकेच्या खादयपदाथाांचे दर 
आ्ोक्यात ठेवण्याबाबत व कमी करण्याबाबत शासनाने कोर्ती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) ऑगस््, २०१५ च्या पदहल्या आठवडयात 
तूरडाळीचे ककरकोळ दर १०८ रुपये प्रनत ककलो, मुग डाळ ९८ रुपये प्रनतककलो, 
व्ार्ा ६२ रुपये प्रनतककलो, मसूरडाळ ९० रुपये प्रनतककलो व उडीदडाळ ११६ 
रुपये प्रनतककलो इतके होते. तथाषप, राज्यातील अपुरा पाऊस व अन्नधान्याचे 
घ्लेले उत्पादन यामुळे सदरची भाववाढ झाल्याचे ननदशणनास आलेले आहे. 
(३) व (४) शासनाने ददनाींक १९.१०.२०१५ च्या पत्रान्वये राज्यात डाळी, खादयतेल 
व खादयतेलबीया यावर ददनाींक ३०.९.२०१६ पयांत साठाननबांध लागू केलेले आहेत. 
    ददनाींक १९.१०.२०१५ रोजीच्या साठा ननबांधाबाबतच्या आदेशानुसार राज्यात 
डाळी/कडधान्याींच्या साठेबाजीस आळा बसावा म्हर्नू क्षते्रत्रय कायाणलयाींनी 
जीवनावश्यक वस्तू अगधननयम, १९५५ मधील तरतदूीस अनुसरुन कायणवाही 
केलेली आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र जीिन प्राधधिरणािील योजना राबविण्यासाठी तनधी  

उपलब्ध होि नसल्याबाबि 

(३६) *  १२६९५   श्री.महादेि जानिर :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर जीवन प्रागधकरर्ात हींगामी व कीं त्रा्ी कामगाराींची ननयुक्ती 
करण्यात येऊ नये असा आदेश काढण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर जीवन प्रागधकरर्ात षवषवध षवभागात १ हजार २०० 
कामगार कायणरत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रागधकरर्ातील योजना राबषवण्यासाठी शासनाकडून 
कोर्ताही ननधी उपलब्ध होत नसल्याने सदर कामगाराींची वेतनाअभावी उपासमार 
होत आहे तसेच नवीन भरती न केल्याने प्रागधकरर्ाच्या षवषवध योजना बींद 
होण्याची शक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रागधकरर्ाने सदर योजनेस अनदुान देण्याबाबत तसेच सरळ सेवा 
भरतीवर आर्लेली बींदी उठषवण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) महाराषर जीवन प्रागधकरर् हे स्वायत्त प्रागधकरर् असल्याने त्याींच्या 
अगधकारी/कमणचा-याींचे वेतन व भत्ते महाराषर जीवन प्रागधकरर्ाच्या स्वत:च्या 
उत्पन्नातनू अदा करण्यात येतात. तसेच, म.जी.प्रा. कड ेपार्ी पुरवठा योजनाींची 
कामे कमी प्रमार्ात असल्याने सरळ सेवा भरतीवरील बींदी उठषवण्याचा ककीं वा 
नवीन भरती करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
उमरखेि िालुक्यािील जजल्हा पररषद शाळाांमध्ये ररक्ि पदे असल्याबाबि 

(३७) *  ११४२८   श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उमरखेड तालुक्यातील ्जल्हा पररषद शाळाींमध्ये मशक्षकाींची १०४ ररक्त पदे 
असुन त्यात ३३ मुख्याध्यापक आणर् ३ कें द्र प्रमुखाींचा समावेश असल्याने 
षवदयार्थयाांचे शैक्षणर्क नकुसान होत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

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

----------------- 
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मुांबई विद्यापीठाने पदिी आणण पदव्यतु्िर अभ्यासक्रमाच्या प्रिेशासाठी आिश्यि 
गुणाांची अट शशधथल िरण्याचा घेिलेला तनणयय 

(३८) *  १२०२९   श्री.राहुल नािेिर, श्री.्िाजा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािण र, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.अतनल भोसले, श्री.गुरुमुख जगिानी :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई षवदयापीठाने पदवी आणर् पदव्यतु्तर अ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी 
आवश्यक गुर्ाींची अ् मशगथल करण्याचा घेतलेला ननर्णय माहे सप् े्ंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननर्णयाला बार कौ्न्सल ऑफ इींडडया व ऑल इींडडया कौ्न्सल 
फॉर ्े्क्नकल एज्यकेुशनची मान्यता घेतलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने या ननर्णयाच्या अध्यादेशाबाबतची कायणवाही 
ककती कालावधीत पूर्ण करण्यात येर्ार आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे.  सदर ननर्णयाला BCI/AICTE याींची मान्यता घेण्याची  
गरज नाही कारर् आवश्यक गुर्ाींची अ् पारींपाररक अ्यासक्रमाींसाठीच्या 
प्रवेशासाठी काढून ्ाकण्यात आली आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
चचयगेट येथील जयदहांद महाविद्यालयाि िायफाय आणण ई सुविधाांच्या नािाखाली 

शुल्ि आिारण्याि येि असल्याबाबि 

(३९) *  १२१९६   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािण र :   
सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मसींध एज्युकेशननस्् असोमसएशनच्या चचणगे् येथील जयदहींद 
महाषवदयालयात वायफाय आणर् ई-सुषवधाींच्या नावाखाली षवदयार्थयाांकडून रुपये 
एक हजार शुल्क वसूल करण्यात येत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ च्या 
पदहल्या सप्ताहात ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक् त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनसुार वायफाय आणर्      
ई-सुषवधेसाठी बेकायदेशीरपरे् रुपये एक हजार शुल्क आकारर्ाऱया जयदहींद 
महाषवदयालयाच्या प्रशासनावर शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) षवदयार्थयाांच्या मागर्ीनसुार जयदहींद महाषवदयालयाच्या 
मसींध एज्यकेुशननस्् असोमसएशन याींनी ज्या षवदयार्थयाांनी वाय फाय सुषवधाींची 
मागर्ी केली अशा षवदयार्थयाांकडून शुल्क घेतले आहे. 
(२) सदर प्रकरर्ी मुींबई षवदयापीठाने महाषवदयालय प्रशासनाकडून खलुासा 
घेतला आहे. 
(३) सन, २०१३ मध्ये षवदयाथी पररषदेने जयदहींद महाषवदयालयाच्या कॅम्पसमध्ये 
वायफाय आणर् ई सुषवधा पुरषवण्याबाबत महाषवदयालय प्रशासनाकड े षवनींती 
केली होती.  त्यामुळे महाषवदयालयाने ऐ्च्छक तत्वावर सदर सेवा उपलब्ध केली 
असून जे षवदयाथी शुल्क अदा करतील त्याींनाच वाय फाय सुषवधा उपलब्ध 
करुन ददली जाते असे स्पष् केले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
दापोली (जज.रत्नाधगरी) िालुक्यािील हणे येथील गोिा  

किल्ल्याचा वििास िरण्याबाबि 
(४०) *  ११३१२   श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद :   सन्माननीय साांस् िृतिि िायय मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) दापोली (्ज.रत्नागगरी) तालुक्यातील हरे् येथील गोवा ककल्ला राज्य सींरक्षक्षत 
होण्याच्या दृष्ीने पुरातत्व षवभागाने पावले उचलली असली तरी त्या ककल्ल्याची 
महाराषर पयण् न षवकास महामींडळाच्या आणर् पुरातत्व षवभाग या दोन शासकीय 
यींत्रर्ाींच्या वादात ककल्ल्याचा षवकास रखडला असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हरे् येथील गोवा ककल्ल्याचा षवकास जलदगतीने करण्याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१) व (२) दापोली (्ज.रत्नागगरी) तालुक्यातील हरे् येथील 
गोवा ककल्ला राज्य सींरक्षक्षत स्मारक म्हर्नू घोषषत करण्याबाबतची प्राथममक 
अगधसूचना ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१३ रोजी ननगणममत करण्यात आली. सदर 
ककल्ल्याची मालकी महाराषर पयण् न षवकास महामींडळ याींची असल्याने 
महामींडळाने सदर ककल्ला राज्य सींरक्षक्षत स्मारक म्हर्नू घोषषत करण्यास हरकत 
उप्स्थत केल्या होत्या. सदर हरकतीचे ननराकारर् करण्यात आले असून गोवा 
ककल्ला राज्य सींरक्षक्षत स्मारक म्हर्नू घोषषत करण्याची बाब शासनाच्या 
षवचाराधीन आहे. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्यािील आददिासी भागािील विद्यार्थयाांचे गळिीचे प्रमाण िमी िरण्याबाबि 

  

(४१) *  १२५५७   श्री.राजेंद्र जनै, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािण र, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आददवासी भागातील षवदयार्थयाांना शाळेत जाण्याचा प्रवास खचण 
परवडत नसल्याने षवदयार्थयाांचे शाळेतील गळतीचे प्रमार् वाढले असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१५ च्या नतसऱया सप्ताहात ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषण काय आहेत व तदनसुार आददवासी षवदयार्थयाांचे 
गळतीचे प्रमार् कमी कररे्बाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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धमायबाद िालुक्याि आढळणन येणारी प्राचीन िाळािील हेमािपांथी मांददराांची 
जपणणि िरून त्याांना पययटन स्थळाचा दजाय देण्याबाबि 

  

(४२) *  ११३४५   श्री.अमरनाथ राजणरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय साांस् िृतिि िायय मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धमाणबाद तालुक्यात आढळून येर्ारी प्राचीन काळातील हेमाडपींथी मींददरे व 
अवशषे ऐनतहामसक वारशाींची साक्ष देतात, मात्र त्याींच्या जपर्कूीकड ेदलुणक्ष होत 
असल्याने हा बहुमोल वारसा लोप पावण्याच्या मागाणवर असल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये वा त् यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील हेमाडपींथी मींददराचा ्जर्ोध्दार करून पयण् न स्थळाचा 
दजाण देण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े : (१), (२) व (३) धमाणबाद तालुक्यात एकूर् सात हेमाडपींथी 
मींददरे आहेत. सदर मींददराींची पाहर्ी राज्याच्या पुरातत्व षवभागामाफण त करण्यात 
आली आहे. सदर मींददराींपकैी महादेव मींददर, येवती हे राज्य सींरक्षक्षत स्मारक 
म्हर्नू घोषषत करण्यात आले असून सदर मींददराची जतन व दरुुस्ती प्रस्ताषवत 
करण्यात येत आहे. तसेच उवणरीत मींददरे ही राज्य सींरक्षक्षत स्मारक म्हर्नू 
घोषषत करण्यायोग्यतेची नाहीत. 
     तसेच मौजे सींगम येथील सींगमेश्वर मींददरास वषण १९९८ मध्ये क वगण 
पयण् न स्थळाचा दजाण देण्यात आला आहे. ्जल्हा ननयोजन सममतीने सदर मींददर 
पररसरात सन २०१२-१३ या आगथणक वषाणत रु.४९.८८ लक्ष इतक्या रकमेची तर 
सन २०१३-१४ या आगथणक वषाणत रु.३८.४१ लक्ष इतक्या रकमेची कामे पुर्ण केली 
आहेत. 

----------------- 
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यििमाळ जजल्हयाि महाराष्ट्र जीिन प्राधधिरणामाफय ि जलव्यिस्थापन सुजल 
तनमयल अशभयानाांिगयि खाजगी नळ जोिणीसाठी िां ्रशाटदार  

शुल्ि आिारि असल्याबाबि 

(४३) *  १२२७४   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.हेमांि टिले, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छिा मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ ्जल्हयात सन २०१४ पासून महाराषर जीवन प्रागधकरर्ामाफण त 
जलव्यवस्थापन सुजल ननमणल अमभयानाींतगणत खाजगी नळ जोडर्ीसाठी 
व्यवस्थापनाचे ननयम डावलून लाभार्थयाांकडून प्रत्येकी सादहत्यासाठी रुपये ५ 
हजार शुल् क कीं त्रा्दार घेत असल्याचे माहे जुलै २०१५ मध्ये वा त् या दरम् यान 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार पुढे कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्याि शशक्षण हक्ि िायद्याि स्थलाांिररिाांच्या मुलाांच्या  

शशक्षणाि खांि पिि असल्याबाबि 
(४४) * ११६१३ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मशक्षर् हक्क कायदयात स्थलाींतररताींच्या मुलाींच्या मशक्षर्ात खींड 
पडत असल्याने ऊसतोडर्ी, वीजभट्टी, दगड-खार् कामगार, बाींधकाम मजूर अशा 
ककमान ८ प्रकारच्या मोलमजुरीकरीता पाठीवर त्रब-हाड घेऊन कफरर्ा-याींच्या 
मुलाींचे शासनाने सवेक्षर् केले असून त्याींना मशक्षर्ाच्या मुख्य प्रवाहात 
आर्ण्यासाठी स्थलाींतरीत षवदयार्थयाांना मशक्षर् हमीपत्र देऊन त्याींचे 
सॉफ््वेअरदवारे रॅककीं ग करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या षवचाराधीन असल्याने 
ददनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदरील प्रकक्रयेस सुरुवात करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, त्याचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय. 
(२) व (३) सन-२०१५-१६ पासून राज्यातील सवण शाळा, शाळेतील कायणरत मशक्षक, 
मशक्षकेतर कमणचारी व शाळेत प्रवेश घेतलेल्या सवण षवदयार्थयाांची सींपूर्ण मादहती 
Online भरण्यासाठी “सरल“ (SARAL-Systematic Administrative Reforms 
for Achievment of Learning by Students) ही सींगर्क प्रर्ाली षवकसीत 
करण्यात आलेली आहे. बालक एका दठकार्ाहुन दसुऱया दठकार्ी स्थलाींतरीत 
झाल्यावर, स्थलाींतरीत शाळेच्या दठकार्ी प्रवेश घेताना सींबींधीत शाळेच्या 
मुख्याध्यापकाने त्याच्याकडून पवूीच्या शाळेच्या मुख्याध्यापकाने ददलेल्या मशक्षर् 
हमी पत्रकावरुन सवण नोंदी आपल्या शाळेत नोंदवनू सींबींधीत षवदयार्थयाांला प्रवेश 
दयावयाचा आहे. अशा सवण बालकाींचे तालुका, ्जल्हा व राज्यस्तरावरुन 
Tracking “सरल” प्रर्ालीमाफण त करण्याची कायणवाही सुरु आहे. शैक्षणर्क सत्र 
सुरु असताना जर बालक एका शाळेतनू दसुऱया शाळेत स्थलाींतरीत झाल्यास 
अशा बालकाचे स्थलाींतर सरल प्रर्ालीमध्ये ददसर्ार आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नागपणर शहरािील सणपर स् पेशाशलटी रुग् णालयामध् ये सुविधाांचा असलेला अभाि 

(४५) *  ११००२   श्री.शमिेश भाांगडिया, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरातील सुपर स् पेशामल्ी रुग् र्ालयात ब् लड कीं पोनी्ं ची व् यवस् था 
माहे ऑक् ्ोबर, २०१५ पयांत करण् यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच उक्त रुग् र्ालयामध् ये न् युरॉलॉजी षवभागाकरीता माहे ऑक् ्ोबर, २०१५ 
पयांत स् वतींत्र वाडण प्रस् ताषवत करण् यात आला नसून रुग् र्ालयात रात्री एकही 
वररष ठ ननवासी डॉक् ्रची व् यवस् था करण् यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सुपर स् पेशामल्ी रुग् र्ालयात ब् लड कीं पोनी्ं ची व् यवस् था तसेच 
न् युरॉलॉजी षवभागाकरीता स् वतींत्र वाडण व वररषठ ननवासी डॉक् ्र उपलब् ध करुन 
देण् याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े : (१) अनतषवशषेोपचार रुग्र्ालय, नागपूरकररता स्वतींत्र ब्लड 
कीं पोनी्ं  व्यवस्था नाही, ही बाब खरी आहे. परींत,ु अनतषवशेषोपचार रुग्र्ालय हे 
शासकीय वदैयकीय महाषवदयालय, नागपूर याच्याशी सींल्ग्नत असून एकाच 
पररसरात आहेत. त्यामुळे शासकीय वदैयकीय महाषवदयालय व रुग्र्ालय, 
नागपूर येथे उपलब्ध असलेल्या रक्तपेढीतून अनतषवशेषोपचार रुग्र्ालयातील 
रुग्र्ाींना रक्त घ्क व रक्ताचा पुरवठा करण्यात येतो. 
(२) सदर रुग्र्ालयात न्युरोलॉजी षवभाग प्रस्ताषवत आहे. सदर सींस्थेत वररषठ 
ननवासी डॉक््रचे पद मींजुर नाही. सदर सींस्थेसाठी पदननममणतीच्या  प्रस्तावावर 
कायणवाही सुरू आहे. 
(३) सदर सींस्थेसाठी ब्लड कीं पोनी्ं  षवभाग सुरू करण्यासाठी आवश्यक 
पदननममीतीबाबत कायणवाही करण्यात येत आहे, तसेच न्युरोलॉजी षवभाग 
प्रस्ताषवत असून पदननमीतीबाबतच्या प्रस्तावावर कायणवाही सुरू 
आहे.                        
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
बीि जजल्हा पररषदेिील शशक्षि िेिनापासणन िांधचि असल्याबाबि 

(४६) *  ११५६९   श्री.सुभाष झाांबि, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अमरनाथ राजणरिर, श्री.विनायिराि मेटे :  िाराांकिि 
प्रश्न क्रमाांि २६५६ ला ददनाांि १२ माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या 
सांदभायि:    सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) बीड ्जल्हा पररषदेवर ८०० च्यावर मशक्षक वेतनाषवना असून माहे मे, २०१४ 
पासून शालाथण ऑनलाईन प्रर्ालीदवारे वेतन अदा केले जाते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनतररक्त ठरलेल्या काही मशक्षकाींनी दलालाींना हाताशी धरुन 
पदस्थापना, सींचमान्यता नसताना बेकायदेशीपरे् वेतन उचलले व त्यासाठी 
मशक्षर्ागधकारी, मुख्याध्यापकाींचा डीडीओ कोड वापरण्यात आला, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरील वेतनात झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी ११ 
लेखागधकारी नेमले असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरील लेखागधका-याींनी १५ ददवसात अहवाल सादर कररे् 
अपेक्षक्षत होते, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, अहवाल प्राप्त झाला त्यात काय ननषपन्न झाले व दोषी आढळून 
येर्ा-या सींबींगधतावर शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) होय 
(४) होय 
(५) अहवाल अदयाप प्राप्त झालेला नाही. अहवाल प्राप्त झाल्यावर दोषी 
असलेल्या कमणचाऱयाींषवरुध्द योग्य ती प्रशासकीय कायणवाही करण्यात येईल. 
(६) पींचायत सममतीस्तरावरील अन्य प्रशासकीय कामाींमुळे सदर अहवाल सादर 
करण्यास लेखागधकाऱयाींना षवलींब होत आहे. 

----------------- 
धुळे जजल्ह्यािील िमयिीर भाऊसाहेब दहरे शासिीय िैद्यिीय  

महाविद्यालय ि रुग्णालयाची झालेली दरुिस्था 

(४७) *  १२६७०   िॉ.अपणिय दहरे :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे ्जल््यातील कमणवीर भाऊसाहेब दहरे शासकीय वैदयकीय महाषवदयालय 
व रुग्र्ालय येथे असलेल्या अनेक गैरसोयी, अपुरी इमारत व्यवस्था, बाींधकामाचे 
प्रलींत्रबत असलेले प्रस्ताव, पुरेसा कमणचारी वगण, वैदयकीय यींत्र-उपकररे्, 
साधनसामुग्रीची कमतरता यामुळे या शासकीय वदैयकीय रुग्र्ालयाची दरुवस्था 
झाल्याचे ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन १९८९ मध्ये स्थाषपत व शींभर षवदयाथी प्रवेश क्षमतेचे सदरहु 
शासकीय वैदयकीय महाषवदयालय व रुग्र्ालय हे धुळे, नींदरुबार, जळगाींव 
इत्यादी ्जल्हे व धळेु - मालेगाींव यासारख्या मोठ्या लोकसींख्येच्या शहराींसाठी 
आरोग्य षवषयकदृष्ीने अत्यींत उपयकु्त व ननकडीचे असताींना तसेच या 
भागातील षवदयार्थयाांना वदैयकीय मशक्षर्ाची सींधी उपलब्ध करुन देर्ाऱया 
महाषवदयालयाची दरुवस्था झाल्याने स्थाननक जनतेत तीव्र नाराजी पसरली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सावणजननक आरोग्य व वैदयकीय मशक्षर्ाचेदृष्ीने अत्यींत 
महत्वपुर्ण असलेल्या या शासकीय वदैयकीय महाषवदयालयाची दरुवस्था दरू व्हावी 
आणर् तेथे पुरेसा कमणचारी वगण, वदैयकीय उपकररे् इत्यादी साधन सामुग्री 
उपलब्ध व्हावी याबाबत शासनाने कोर्ती उपाययोजना केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

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

----------------- 
िल्याण-िोंबबिली पररसरािील िैध मापन शास््रश खात्याच्या अधधिृि असलेल्या 
दलालाांनी व्यापारी दिुानदाराांििणन दरुूस्िी आणण मुद्रािां नासाठी जमा िेलेले 

शुल्ि शासनाच्या िोषागाराि भरले नसल्याबाबि 

(४८) *  १३०४९   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.जनायदन चाांदणरिर :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्यार् - डोंत्रबवली पररसरातील वधै मापन शास्त्र खात्याच्या अगधकृत 
असलेल्या दलालाींनी व्यापारी दकुानदाराींकडून दरुूस्ती आणर् मुद्राींकनासाठी जमा 
केलेल्या वजन मापाींचे शासकीय शुल्क शासनाच्या कोषागारात भरले नसल्याचे 
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करून सींबींगधत दलालाींवर 
कोर्ती कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) महाराषर राज्य वजने मापे परवानाधारक सींघ्ना 
यानी अँ् ी करप्शन ब्युरो, ठारे् याींच्याकड े ददनाींक ०७.०२.२०१४ रोजी शासकीय 
महसुलाचा अपहार झाल्याबाबत तक्रार केली आहे.  सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने 
अँ्ी करप्शन ब्युरोने चौकशी केली असता दरुुस्तक श्री.षवठ्ठल अन्नाप्पा जाधव, 
मे. षवनय स्केल स्व्हणस, कल्यार् याींनी ₹३,३५०/- एवढ्या शासकीय रकमेचा 
अपहार केल्याचे आढळून आल्याने त्याींच्याषवरुध्द ददनाींक १४.०८.२०१५ रोजी 
मानपाडा पोलीस स््ेशन, डोंत्रबवली येथे भा.द.षव. सींदहता कलम ४०६, ४२० व 
२०१ प्रमारे् गुन्हा क्र. ४४४/२०१५ नोंदषवला आहे.  तसेच मे. षवनय स्केल 



46 

स्व्हणस याींच्या नावे असलेला दरुुस्ती परवाना उप ननयींत्रक, वैध मापन शास्त्र, 
कोकर् षवभाग याींच्या ददनाींक १४.०८.२०१५ च्या आदेशान्वये रद्द करण्यात आला 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िोल्हापणर येथे धच्रशनगरी उभारण्याबाबि 

(४९) *  १३२९३   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय 
साांस् िृतिि िायय मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर येथे गचत्रप् सषृ्ीची बीज रूजली,या घ्नेला तीन वषाांनी १०० वषे 
पूर्ण होर्ार असल्याने तत्पवूी कोल्हापूरकराींचे स्वप्न असलेली कोल्हापूर 
गचत्रनगरी ददमाखात उभी राहील असे मा.पालकमींत्री, कोल्हापूर याींनी जादहर 
केल् याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, गचत्रनगरी उभारण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली आहे 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय, 
(२) कोल्हापूर गचत्रनगरी महामींडळाची कीं पनी अगधननयम १९५६ अन्वये स्थापना 
करण्यात आली आहे. यानुसार सवणप्रथम सदर महामींडळाच्या सींचालक मींडळाचे 
शासनाने पनुणगठन केले आहे. सींचालक मींडळाने घेतलेल्या ननर्णयानुसार सींरक्षक 
मभींत तसेच अींतगणत रस्ते, वीज-पार्ी पुरवठा इत्यादी मुलभूत सुषवधा प्रस्थाषपत 
करण्याच्या कामाींना मान्यता प्राप्त आहे. या कामाींसाठी शासनाने आतापयांत 
रु.८.९० को्ी एवढे भाींडवली अनदुान षवतरीत केले आहे. यामशवाय महामींडळाच्या 
आवश्यकतेनरुुप व्यवस्थापन अनदुान देखील उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. 
सदर कामाींसाठी ननषवदाींची प्रकक्रया कायणवाहीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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जि (जज.साांगली) िालुक्याि भुजल पािळी ७०० िे ८०० फुटाांपयांि खोल  
गेली असणन १० िलाि िोरि ेपिले असल्याबाबि 

(५०) *  १३३३४   श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद ठािण र, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जत (्ज.साींगली) तालुक्यात भुजल पातळी ७०० ते ८०० फु्ाींपयांत खोल 
गेली असून तालुक्यामधील १० तलाव कोरड ेपडले असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ 
च्या शवे्च्या सप्ताहात ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, जत तालुक्यातील षपण्याच्या पाण्याचा व चाऱयाचा प्रश्न गींभीर बनला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपराक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषण काय आहेत व तदनुसार सदर तालुक्यातील 
षपण्याच्या पाण्याचा व चाऱयाचा प्रश्न सोडषवरे्बाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही 
केली आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
      जत तालुक्यात एकूर् १८ ननररक्षर् षवदहरीव्दारे भूजल पातळीींचे मोजमाप 
करण्यात येते. मागील ५ वषाणच्या माहे ऑक््ोबर मधील भूजल पातळी व चालू 
वषाणतील माहे ऑक््ोबर, २०१५ मदहन्यातील भूजल पातळी याींचा तुलनात्मक 
अ्यास करण्यात आलेला आहे. यानुसारची ्स्थती खालीप्रमारे् आहे - 
I) भूजल पातळीत वाढ झालेल्या एकूर् ननररक्षर् षवदहरीींची सींख्या ६ इतकी 
आहे. 
II) भूजल पातळीमध्ये ० ते १ मी. खोल गेलेल्या एकूर् ननररक्षर् षवदहरीींची 
सींख्या ५ इतकी आहे. 
III) भूजल पातळीमध्ये १ ते २ मी. खोल गेलेल्या एकूर् ननररक्षर् षवदहरीींची 
सींख्या ५ आहे. 
IV) भूजल पातळीमध्ये २ ते ३ मी. खोल गेलेल्या एकूर् ननररक्षर् षवदहरीींची 
सींख्या १ आहे. 
V) भूजल पातळीत ३ मी. पेक्षा जास्त खोल गेलेल्या एकूर् ननररक्षर् षवदहरीींची 
सींख्या १ आहे. 
जत तालुक्यात आतापयांत १० तलाव कोरड ेपडले आहेत. 
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(२) साींगली ्जल््यातील जत तालुक्यात सरासरी पजणन्यमानात २० % पेक्षा 
जास्त घ् व भूजल पातळीमध्ये १ मी. पेक्षा जास्त घ् झालेल्या गावाींची सींख्या 
एकूर् ३६ इतकी आहे. अशा गावात षपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई भासण्याची 
शक्यता असते. तसेच तालुक्यात पार्ी ी्ंचाई सुरु झाल्यामुळे गावाच्या 
मागर्ीनुसार एषप्रल, २०१५ पासून ्ँकरव्दारे पार्ी पुरवठा सुरु आहे. 
       जत तालुक्यामध्ये माहे सप् े्ंबर व ऑक््ोबर २०१५ मध्ये समाधानकारक 
पाऊस पडला असल्याने जनावरासाठी पुरेशा प्रमार्ात चारा उपलब्ध झालेला 
आहे. 
(३) ग्रामीर् भागातील षपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई ननवारर्ाथण ी्ंचाई कृती 
आराखडा तयार करण्यात आला आहे. 
    यानुसार ग्रापाप,ु ्जल्हा पररषद, साींगली याींनी ऑक््ोंबर २०१५ ते जनू 
२०१६ चा ी्ंचाई कृती आराखडा शासनाकड ेमींजूरीसाठी पाठषवलेला आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
महाि (जज.रायगि) िालुक्याि विदहरीांची खोदाई िरण्याबाबि 

(५१) *  १३३९२   श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाड (्ज.रायगड) तालुक्यात सन २०१४-१५ मध्ये ी्ंचाई आराखडयानुसार ७ 
गावे व २६ वाडयाींमध्ये खोदाई करण्यात आलेल्या ३६ षवदहरीपैकी काही षवदहरीींची 
खोदाईच करण्यात आली नसल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार याप्रकरर्ी कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशतः खरे आहे. 
(२) होय, चौकशी केली आहे. 
    ्जल्हागधकारी, रायगड याींचेकडून २० गावे व ४७ वाडया असे एकूर् ६७ 
गावे/ वाडयाींमध्ये षवींधर् षवदहरी खोदण्यास प्रत्यक्ष मींजूरी देण्यात आली आहे. 
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     मींजूरी ददल्यापैकी ७ गावे व २९ वाडया अशा एकूर् ३६ गावे/वाडयाींचे 
दठकार्ी षवींधर् षवदहरी खोदण्याकररता षवींधर्यींत्रधारक ठेकेदारास कायाणदेश ददले 
होते. ठेकेदाराने त्यानुसार ०५ गावे व २७ वाडयाींमध्ये एकूर् ३२ नवीन षवींधर् 
षवदहरी खोदलेल्या आहेत. 
      कायाणदेश ददलेल्या षवींधर् षवदहरीपैकी ०२ गावे व ०२ वाडयाींमध्ये एकूर् 
०४ षवींधन षवदहरी खोदलेल्या आढळून आल्या नाहीत. त्यामुळे सींबींगधत षवींधर् 
षवहीर खोदाईचे यींत्रधारक (ठेकेदार) याींस खोदण्यात आलेल्या सवण षवींधर् षवदहरी 
समक्ष दाखषवरे्बाबत नो्ीस देण्यात आली आहे. त्यामुळे सदर ०४ षवींधर् 
षवदहरीचे देयक करण्यात आलेले नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्याचे नाि उज्िल िेलेल्या अत्युच्च गुणित्िाधारि खेळािण ांना पदहल्या िीन 

क्रमाांिासाठी िेिनिाढ देण्याबाबि 

(५२) *  १३९९२   श्री.विजय सािांि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १००३० ला 
ददनाांि १७ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय क्रीिा 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याचे नाव उज्वल केलेल्या अत्युच्च गुर्वत्ताधारक खेळाडूींना ददनाींक ४ 
ऑक््ोबर, २०१० रोजी शासन सेवेत थे् ग् “अ” व “ब” मधील पदावर ननयुक्ती 
देण्यात आलेल्या खेळाडूींमधील वयाची ४५ वषे पूर्ण झालेल्या खेळाडूींना षवभागीय 
पररक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सु् देण्याबाबत शासनास प्राप्त झालेल्या मागर्ीच्या 
अनषुींगाने प्रस्ताव शासनाच्या षवचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रस्तावाची तपासर्ी पूर्ण करून त्या अनषुींगाने अत्युच्च 
गुर्वत्ताधारक ग् “अ” व “ब” मधील वयाची ४५ वषे पूर्ण झालेल्या खेळाडूींना 
षवभागीय पररक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सु् देण्याबाबत शासनाने कोर्ता ननर्णय 
घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, शासन ननर्णय क्रमाींक एलव्हीई १४०४/प्र.क्र.८/सेवा-८, मींत्रालय, 
मुींबई-३२ ददनाींक (ॲथलेद्क्स) १, २ व ३ क्रमाींक व इतर क्रीडा प्रकारातील फक्त 
पदहला क्रमाींक हा मुद्दा बदलून सवण प्रकारच्या क्रीडा प्रकाराींसाठी पदहल्या तीन 
क्रमाींकासाठी वेतनवाढ देण्यासींदभाणत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े:  (१) व (२) याबाबतचा प्रस्ताव षवचाराधीन आहे. 
(३) ॲथलेद्क्स प्रमारे् अन्य खेळाच्या पदहल्या, दसुऱया व नतसऱया क्रमाींकासाठी 
वेतनवाढ देण्याची बाब तपासण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
बीि आगाराि दोन डिझेल पांपाच्या मशीनच्या िपासणीबाबि 

(५३) *  १४०६४   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड आगारात दोन डडझेल पींपाच्या मशीनची तपासर्ी केली असता एका 
ली्र मागे ३० ML डडझेल कमी जात असल्याचा प्रकार ननदशणनास आला, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, वैदयमापन शास्त्र कायाणलयाने हे डडझेल पींप मशीन सील केले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील मशीनमध्ये दोष आढळल्यामुळे येथील व्यवस्थापकावर 
शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१), (२) व (३) होय हे अींशत: खरे आहे. बीड येथील 
आगारामध्ये एका डडझेल पींपाची ५ मल्रच्या प्रमार्ीत मापाने तपासर्ी केली 
असता त्या पींपामधनू ५ मल्र मागे ३० मम.ली. इतके कमी डडझेल षवतरीत होत 
असल्याचे आढळून आले त्यामुळे सदरील डडझेल पींप मशीन सील करण्यात आले 
असून आगार व्यवस्थापक श्री. ए. एस. भुसारी याींना वधै मापन शास्त्र 
अगधननयम, २००९ मधील कलम ३० चे सकृतीदशणनी उल्लींघन झाल्याचे आढळून 
आल्याबाबत व सदर अपराध प्रशमन:क्षम असल्याने सींबींगधताींना ददनाींक ८ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये कळषवण्यात आले आहे. 
(४)  प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िाशशम ि अिोला जजल्ह्यािील जजल्हा पररषद मधील शाळामधील शशक्षि ि 
शशक्षिेत्िर िमयचारी याांना तनयशमि िेिन देण्याबाबि 

(५४) *  १४१७८   श्री.श्रीिाांि देशपाांि े:   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती षवभागातील नव्याने ननमाणर् झालेले ्जल्हे वामशम व अकोला 
येथील ्जल्हापररषद शाळाींमधील मशक्षक व मशक्षकेत्तर कमणचारी याींना चार-चार 
मदहने वेतनापासून वींगचत रहावे लागते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाकड ेवारींवार मागर्ी होऊन सुध्दा त्यावर 
शासनाचे अक्षम्य दलुणक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नव्याने ननमाणर् झालेले ्जल्हे असूनही अनेक वषाणपासून फक्त 
मशक्षकाींनाच वेतनापासून वींगचत रहावे लागते, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन मशक्षकाींना ननयममत वेतन 
देण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उदभवत नाही. 

----------------- 
राज्यािील प्लॅनमधील शाळा, ििुड्या आणण पदे याांचा  

समािेश नॉन प्लॅनमध्ये िरण्याबाबि 

(५५) *  १२३९१   श्री.िवपल पाटील, श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सुधीर िाांबे, 
श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.सतिश चव्हाण :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७५२३ ला 
ददनाांि ७ ऑगस्ट, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्राथममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक शाळा व वगण तकुडया 
१०० ्क्के अनदुानावर येवनूही त्या नॉन प्लॅनमध्ये न गेल्याने त्यावरील कायणरत 
मशक्षक कमणचाऱयाींना मामसक वेतन वेळेवर ममळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नॉन प्लॅन झालेल्या शाळा व वगण तकुडयाींना नॉन प्लॅनमध्ये 
घेण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली आहे, 
(३) अदयाप कोर्तीच कायणवाही केली नसल्यास, होर्ाऱया षवलींबाची सषवस्तर 
काररे् काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) षवत्त षवभागाची मान्यता ममळाल्यानींतर शाळा व वगण तुकडयाींना नॉन 
प्लॅन मध्ये घेण्याची कायणवाही करण्यात येईल. 

----------------- 
राज्यािील मुल्याांिन झालेल्या पा्रश शाळा/िुिड्याांची यादी जादहर िरण्याबाबि 

(५६) *  १२७२२   श्री.दत्िा्रशय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
िॉ.सुधीर िाांबे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८१९४ ला ददनाांि १७ जुलै, २०१५ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन २०१३-१४ मध्ये माध्यममक शाळाींचे /तकुडयाींचे मुल्याींकन झाले 
त्यापैकी पात्र शाळाींची यादी शासनाने जादहर केली होती व पात्र तकुडयाींची यादी 
जादहर केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तुकडयाींची यादी पात्र म्हर्नू जादहर करण्याबाबत शासनाने 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे व यासाठी ककती कालावधी लागरे् 
अपेक्षक्षत आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची सवणसाधारर् काररे् काय आहेत ?  
 

श्री. विनोद िािि े : (१) व (२) मुल्याींकनाच्या प्रस्तावाींची, आयकु्त (मशक्षर्) 
याींचेकडून, तपासर्ी/छाननी करुन प्रस्ताव मागषवण्यात आलेले आहेत. त्या 
अनषुींगाने पढुील कायणवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई, पुण्यासार्या शहरािील िायण,जल आणण ध्ितनप्रदषुणाच्या समस्येमुळे 
निजाि बालिाांचे म्हणजेच भािी वपढीचे आरोग्य धोक्याि आल्याबाबि 

(५७) *  १२२४२   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.्िाजा बेग, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद 
ठािण र, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.राजेंद्र जैन :   सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई पुण्यासारख्या शहरातील वाय,ू जल आणर् ध्वननप्रदषुर्ाच्या समस्येमुळे 
नवजात बालकाींचे म्हर्जेच भावी षपढीचे आरोग्य धोक्यात येत असल्यामुळे 
अजुणन, आरव आणर् झोया या नतन बालकाींनी को्ाणत धाव घेतली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उत्सव साजरे करर्ारे तसेच प्रदषुर् करर्ा-यावर कोर्ती कारवाई 
करर्ार आहे, 
(३) तसेच समाजात प्रदषुर् षवरोधी जनजागतृीसाठी शासनाने काय उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) होय. 
(२) महाराषर प्रदषूर् ननयींत्रर् मींडळादवारे उदयोगाींची ननयममतपरे् पाहर्ी 
करण्यात येते. दोषी आढळलेल्या उदयोगाींवर जल (प्रदषूर् प्रनतबींध व ननयींत्रर्) 
कायदा, १९७४ व हवा (प्रदषूर् प्रनतबींध व ननयींत्रर्) कायदा १९८१ अन्वये कारवाई 
करण्यात येते. शासनाने दद.२१/४/२००९ च्या शासन ननर्णयानसुार ध्वनी प्रदषूर् 
(ननयमन व ननयींत्रर्) अगधननयम, २००० ची प्रभावी अींमलबजावर्ी करण्यासाठी 
सक्षम प्रागधकरर्ाींची नेमर्कू केली आहे. 
(३) समाजामध्ये पयाणवरर् सींरक्षर् व सींवधणन करण्यासाठी षवषवध 
उत्सवाींदरम्यान वतृ्तपत्र,े भ्रमर्ध्वनी, दरूदशणन वादहनी व आकाशवार्ी अशा 
प्रसारमाध्यमाींदवारे प्रदषूर्ाच्या पररर्ाींमाषवषयी जनजागतृी करण्यात येते. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील प्राथशमि शाळाांमध्ये मुलीांची गळिीचे प्रमाण िमी िरण्याबाबि 

(५८) *  १२३२६   श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.्िाजा बेग, श्री.सतिश 
चव्हाण, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.प्रिाश गजशभये :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ९३०१ ला 
ददनाांि ३१ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्राथममक शाळाींमध्ये मुलीींची फक्त नोंदर्ी न होता मुली 
प्रत्यक्षात उप्स्थत राहाव्यात व गळतीचे प्रमार् कमी व्हावे यासाठी सुरु 
करण्यात आलेली “उप्स्थती भत्ता” ही योजना बींद करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
षवचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजना बींद करण्याची सवणसाधारर् काररे् काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त योजनेला दसुरी पयाणयी नवीन योजना सुरु करण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या षवचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रस्ताषवत नवीन योजनेचे स्वरुप काय आहे ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उदभवत नाही. 

----------------- 
राज्यािील आयिेुद महाविद्यालयाांपैिी सुमारे ११ खाजगी अनदुातनि आयिेुद 

महाविद्यालयाांनी तनयशमि शुल्ि रचना याांचे उल्लांघन िेल्याबाबि 
(५९) *  १३११४   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद ठािण र, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.सतिश चव्हाण :   
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शासकीय व अनदुाननत आयवेुद महाषवदयालयाींमध्ये चालषवल्या 
जार्ाऱया अ्यासक्रमाींचे शुल्क व ननयम शासनाने ददनाींक १ माचण, २०११ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ठरवून ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आयुवेद महाषवदयालयाींपैकी सुमारे ११ खाजगी अनदुाननत आयवेुद 
महाषवदयालयाींनी ननयममत शुल्क रचना याींचे उल्लींघन करुन षवदयार्थयाांकडून 
अनतररक्त शुल्क घेतल्याचे ननदशणनास आलेले असून आयुवेद सींचालनालयामाफण त 
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान चौकशी सुरू केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, तदनसुार उक्त प्रकरर्ी ननयममत शुल्क रचना याींचे उल्लींघन 
करर्ाऱया महाषवदयालयाींवर शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय, हे खरे आहे 
(२) होय, हे खरे आहे     
(३) अनदुाननत आयवेुद महाषवदयालयाींनी पदव्युत्तर अ्यासक्रमाच्या षवदयार्थयाांकडुन 
वेगवेगळया प्रकारच्या अनतररक्त शुल्काची वसुली केल्याचे ददसुन आले.  
(४) सदर दोषी महाषवदयालयाींषवरुध्द कारवाई सींदभाणतील प्रस्ताव शासनाच्या 
षवचाराधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.    

----------------- 
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िां्रशशशक्षण विभागामध्ये महाराष्ट्र प्रशासिीय ि अशभयाांब्रशिी शकै्षणणि सेिा 
गटाचे सांिगय विभाजन िेल्याबाबि 

(६०) *  ११८२५   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.अमरशसांह 
पांडिि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.धनांजय मुांि े:   सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तींत्रमशक्षर् षवभागामध्ये महाराषर प्रशासकीय व अमभयाींत्रत्रकी शकै्षणर्क सेवा 
ग्ाचे शासनाने ददनाींक ९ सप् े्ंबर, २००४ रोजी वा त्यासुमारास सींवगण षवभाजन 
केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शासन ननर्णयातील अ.क्र. ५ मध्ये प्रशासकीय व शकै्षणर्क 
या दोन्ही नवीन सींवगाणमध्ये नषवन सेवा ननयम लागू होईपयांत तदथण व्यवस्थेने 
पदे भरली जातील अशी तरतदू केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मशक्षकीय पदावरील व्यक्तीींना नवीन सेवा ननयम लागू होईपयांत 
पदोन्नती व नामननदेशादवारे सींधी डावलली गेली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मशक्षकीय पदावरील सेवा प्रवेश ननयमातील जाचक तरतदुीमुळे 
न्यायालयीन प्रकररे् उद् ावल्याने प्राचायण/षवभाग प्रमुखाींच्या जागा ररक्त आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, प्राचायण व षवभाग प्रमुख याींच् या ररक्त असलेल्या जागा 
भरण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय 
(२) होय 
(३) नाही. 
     ददनाींक ९ सप् े्ंबर, २००४ चा शासन ननर्णय ननगणममत केल्यानींतर ददनाींक  
२.५.२००८ च्या शासन ननर्णयान्वये पदोन्नतीचे आदेश ननगणममत करण्यात आले 
आहेत. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) शासन अगधसुचना ददनाींक १०/०९/२०१२अन्वये महाराषर तींत्र ननकेतन मशक्षक 
सेवा वगण – अ या सींवगाणतील मशक्षकीय पदाींचे सुधारीत सेवा प्रवेश ननयमानुसार 
शासकीय तींत्र ननकेतनातील ११३३ ररक्त अध्यापकीय पदाींपैकी ८१६ पदाींचे 
मागर्ीपत्र महाराषर लोकसेवा आयोगाला सादर करण्यात आले आहे. त्यात 
प्राचायाांची  २९, षवभाग प्रमुखाींची २४७ व अगधव्याख्यात्याींच्या ५४० पदाींचा 
समावेश आहे. 
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(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 

राज्यािील खाजगी माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि शाळामधील शशक्षिेत्िर 
िमयचाऱ्याांच्या आिृिीबांधाबाबि 

(६१) * १२४४५   श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.सतिश 
चव्हाण, िॉ.अपणिय दहरे, श्री.रामनाथ मोिे, श्री.नागो गाणार :  सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ददनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१३ च्या शासन ननर्णयानुसार करण्यात 
आलेल्या ऑनलाईन सींचमान्यतेप्रमारे् राज्यातील सवणच शाळा-षवदयालयात 
मशक्षकेतर कमणचारी मोठ्या सींख्येने अनतररक्त ठरत असल्याने सदर शासन 
ननर्णयाचा फेरषवचार करण्यासींबींधी सुरु असलेली कायणवाही पुर्ण झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, मशक्षकेतर कमणचारी अनतररक्त ठरषवर्ारा हा आकृतीबींध त्वरीत 
रद्द करावा, या मागर्ीसाठी राज्यात षवषवध सींघ्नाींचेवतीने आींदोलन करण्यात 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त आकृतीबींधाबाबत सुधारर्ा करण्यासाठी आयुक्त (मशक्षर्) 
याींचे अध्यक्षतेखाली सममती गठीत करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू सममतीची बैठक होऊन सममतीने आपला अहवाल 
शासनाला सादर केला आहे काय, 
(५) असल्यास, या अहवालातील मशफारशीचे सवणसाधारर् स्वरुप काय आहे व 
सदरहू मशफारशी ्स्वकारुन प्रस्ततु सुधाररत आकृतीबींध रद्द कररे्बाबत कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अींशत: हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे, 
(४) होय, 
(५) मशक्षकेत्तर कमणचारी पद ननधाणरर्, षवदयाथी सींख्या आणर् पदाींची 
आवश्यकता इ.बाबत सममतीने केलेल्या मशफारसीच्या अनुषींगाने पढुील कायणवाही 
शासन स्तरावर सुरु आहे. 

----------------- 
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पजश्चम घाटािील जशमनीिर होि असलेली अतिक्रमणे ि  
बेिायदा होणारी बाांधिामे रोखण्याबाबि 

(६२) *  १३१९१   श्रीमिी ददप्िी चिधरी, श्री.अनांि गािगीळ :   सन्माननीय 
पयायिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) प्श्चम घा्ातील तीव्र चढ उतारावरील जममनीवर होत असलेली अनतक्रमरे् 
व बेकायदा बाींधकामात वाढ झाल्यामुळे घा्ातील दहरवळ ददवसेंददवस नष् होत 
चालली आहे, त्यामुळे दख्खनच्या पठारावर भषवषयात दषुकाळ पडर्ार असल्याचा 
इशारा प्श्चम घा्ाचे सवेक्षर् करर्ाऱया ननसगण जागर प्रनतषठानने महाराषर 
शासनाच्या पयाणवरर् षवभागाला ददला असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तदनुषींगाने पयाणवरर्ाचा समतोल राखण्यासाठी शासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. रामदास िदम : (१) पयाणवरर् षवभागाने दद.२२ जानेवारी, २०१५ रोजीच्या 
शासन ननर्णयानुसार “पररसींस्थेचे सींवधणन (Conservation of Eco System 
Services)” या सींकल्पनेवरील प्रस्तावाच्या अनुषींगाने कस्तुरीरींगन अहवालानुसार 
पुरे् ्जल्हयातील गावाींतील गवताळ प्रदेश (Grass Land) याींचे उपग्रहादवारे 
(G.P.S) मापन, मुल्याींकन, गवताळ भागातील तसेच गवत जातीतील 
षवषवधतेचा अ्यास करुन सषवस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी ननसगण जागर 
प्रनतषठानचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. हा प्रकल्प राबवावयाचा कालावधी एक वषण 
असून अींनतम अहवाल जानेवारी २०१६ च्या दरम्यान अपेक्षक्षत आहे. या अनषुींगाने 
दद.११ ऑगस््, २०१५ रोजी सादर त्रमैामसक अहवालातील नमूद बाबी जमीनीवर 
प्रत्यक्ष पडताळर्ी करण्याच्या शास्त्रीय आधारावर नसून मोघम स्वरुपाचे 
असल्याचे ननदशणनास आले असून अींनतम अहवाल जानेवारी २०१६ च्या दरम्यान 
अपेक्षक्षत आहे. 
(२) व (३) प्रश् न उद् ावत नाही. अींनतम अहवाल अदयाप सादर झालेला नाही. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील खाजगी विनाअनदुातनि ि पणिय प्राथशमि शाळाांचा उल्लेख  
‘शुल्ि तनयमन’ िायद्यािणन िगळल्याबाबि 

(६३) *  १२८३०   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर :  िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि ७७३८ ला ददनाांि १७ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खाजगी शाळाींच्या नफेखोरीला आळा बसावा म्हर्नू राज्य 
शासनाने सन २०११ मध्ये शुल्क ननयमन कायदा पाररत केला असून 
षवनाअनदुाननत शाळा व पूवणप्राथममक शाळाींचा उल्लेख काढून ्ाकण्यात आल्याची 
घ्ना माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर ननयमावलीबाबत नागररकाींकडून ददनाींक २३ ऑक््ोबर, 
२०१५ पयांत सूचना व हरकती मागवायच्या असूनही शासनाने त्याची कुठेही 
जादहरात केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनसुार शाळाींची ननयामावली 
सुधाररे्बाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही.    
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्र उद् ावत नाही. 

----------------- 
िसई (जज.पालघर) िालुक्याि पुरिठा अधधिाऱ्याांच्या सांगनमिाने धान्य आणण 

रॉिेलचा िाळाबाजार होि असल्याबाबि 

(६४) *  १३४०९   श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई (्ज.पालघर) तालुक्यात पुरवठा अगधकाऱयाींच्या सींगनमताने धान्य 
आणर् रॉकेलचा काळाबाजार होत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार वसई तालुक्यात होत 
असलेला धान्य व रॉकेलचा काळाबाजार बींद कररे्बाबत तसेच, पुरवठा 
अगधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) या सींदभाणत तहसील कायाणलय, वसई येथे सामा्जक 
कायणकते आींदोलनास बसले होते. 
(२) होय. 
(३) व (४) सदर तक्रारीत तर्थय आढळून आलेले नाही. 

----------------- 
राज्यािील तनिासी िॉक्टराांच्या सुरक्षबेाबि 

(६५) *  ११७६१   श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.विक्रम िाळे, श्री.राजेंद्र मुळि, 
श्रीमिी हुस्नबानण खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सुभाष 
झाांबि, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ननवासी डॉक््राींच्या सुरक्षेसींदभाणत ननवासी डॉक््राच्या माडण 
सींघ्नेने केलेल्या लाक्षणर्क सींपानींतर मा.वदैयकीय मशक्षर्मींत्री याींनी राज्यातील 
वैदयकीय महाषवदयालयाींना सुरक्षा अहवाल तयार करण्यात साींगगतले असून या 
अहवालात सुरक्षा रक्षक, सीसी्ीव्ही आणर् वॉकी्ॉकी याींची ्स्थती व 
आवश्यकता याची नोंद असावी, असे आदेश ददल्यानींतर राज्यातील शासकीय 
वैदयकीय महाषवदयालयाींनी वदैयकीय मशक्षर्मींत्र्याकड े आपला अहवाल माहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू अहवालाचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, वैदयककय महाषवदयालयाींच्या सुरक्षा ऑडड् अहवालातील त्रु् ी दरु 
करुन डॉक््राींवरील होर्ाऱया मारहार्ी व त्याींच्या सुरक्षबेाबत शासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१) हे अींशत: खरे आहे.  
(२) रुग्र्ालयीन सुरक्षा बळक् करण्याकररता सुरक्षा रक्षकाींची अनतररक्त ८९६ 
पदे कीं त्रा्ी तत्वावर ननमाणर् करण्याची तसेच ८९८ सीसी्ीव्ही व २३० वॉकी ्ॉकी 
या उपकरर्ाची खरेदी करण्यासाठी मशफारस आहे. 
(३) सुरक्षा बळक्ीकरर्ासाठी उपकरर्ाींची खरेदीप्रक्रीया सुरु केली असुन, 
सींचालनालयामाफण त ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१५ च्या पत्रान्वये शासकीय 
वैदयकीय महाषवदयालय व रुग्र्ालयातील सुरक्षा व्यवस्थेबाबत मागणदशणक सूचना 
देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्याि शासनाने विद्यार्थयाांची २० पेक्षा िमी पटसा्ं या असणा-या  
शाळा बांद िरण्याचा घेिलेला तनणयय 

(६६) *  १२५१९   श्री.रामराि िििुिे, श्री.किरण पािसिर, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.राजेंद्र जनै, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.आनांद ठािण र :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात षवदयार्थयाांची २० पेक्षा कमी प्सींख्या असर्ा-या शाळा बींद 
करण्याचा ननर्णय शासनाने घेतल्यामुळे ्जल्हा पररषदेच्या सुमारे ५३६ प्राथममक 
शाळा बींद होण्याची शक्यता ननमाणर् झाल्याचे ददनाींक २५ ऑगस््, २०१५ रोजी 
वा त्यासुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील ननर्णयामुळे १ हजार ७२ मशक्षकाींवर बेकारीचे सींक् आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी मशक्षकाींना ्जल्हा पररषदेच्या अन्य शाळाींमध्ये 
वा ्जल््याबाहेरील शाळाींमध्ये समायोजन करण्याबाबत शासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, त्याचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(५)  नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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खामगाांि (जज.बुलढाणा) शहराि िहशसलदार याांच् या पथिाने अनधधिृि  
छापा टािण न शसलेंिर जप् ि िेल्याबाबि 

(६७) *  १२५८२   श्री.पाांिुरांग फुां ििर :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव (्ज.बुलढार्ा) शहरात तहमसलदार याींच् या पथकाने ददनाींक २५ जुलै, 
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास शहरातील अनेक हॉ्ेलवर अ नगधकृत छापा ्ाकून 
मसलेंडर जप्त केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर छापे हे ग्रामपींचायत ननवडर्कुीच् या दरम् यान ्ाकले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या छाप् यात ज् या लोकाींचे मसलेंडर जप् त केले त्या जप् तीच् या 
कारवाईचे पींचनामे कायाणलयात बसून केले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, पींचनाम् यावर मसलेंडर धारकाची व पींचनाम् याचे वेळी हजर 
नागररकाींच् या स्या नाही, हे ही खरे आहे काय 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करून कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
     घरगुती गॅस मसलेंडरचा वापर एल.पी.जी. वाहन, तीन चाकी वाहनात तसेच 
हॉ्ेल/खानावळीत होत असल्याच्या तक्रारी वरुन ददनाींक २५ जुलै, २०१५ रोजी 
षवशेष धाड मोहीमे अींतगणत अनगधकृत मसलेंडर जप्त करण्यात आले. 
(२) हे खरे नाही 
 सदर छापे तक्रारीच्या अनषुींगाने ्ाकण्यात आले असून, सदर मोदहम ददनाींक 
२५ जुलै, २०१५ रोजी राबषवण्यात आली. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) ददनाींक २५/०७/२०१५ रोजीच्या घाडी मोहीमे मध्ये २७ हॉ्ेल धारक व घरगुती 
वापराचे ३४ गॅस मसलेंडर अनगधकृतपरे् व्यावसायीक प्रयोजनाकरीता वापर करीत 
असल्याचे आढळून आले असून, खामगाींव गॅस एजन्सी, खामगाींव याींचेकड ेसुपदूण 
नाम्यावर जमा करण्यात आले आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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ठाणे महानगरपाशलिेच् या माध् यशमि शाळाांमधील मु् याध् यापिाांच् या 
िेिनशे्रणीबाबि ि विनाअनुदातनि शाळाांमधील  

शशक्षिाांच् या िेिनाबाबि 

(६८) *  १२६०७   श्री.रामनाथ मोिे, श्री.नागो गाणार, िॉ.अपणिय दहरे :  
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने छोट्या शाळेतील मुख् याध् यापक व मोठ्या शाळेतील मुख् याध् यापक 
हा भेदभाव सींपुष ्ात आर्नू माध् यममक शाळाींच् या सवण मुख् याध् यापकाींसाठी समान 
वेतनशे्रर्ी लागू केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत महाराष र राज् य मशक्षक पररषदेचे कायाणध् यक्ष व कोकर् 
षवभाग मशक्षक मतदार सींघाचे लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक २७ जनू, २०११ व 
ददनाींक १ ऑगस् ्, २०११ रोजी ननवेदन ददले होते, हे खरे आहे काय, 
(३) सदर ननवेदनाच् या अनषुींगाने काय ननर्णय घेण् यात आला आहे, 
(४) ठारे् महानगरपामलकेच् या षवनाअनदुाननत शाळाींमधील मशक्षकाींना 
मानधनाऐवजी ननयममत वेतनशे्रर्ी देरे् बींधनकारक असून षवनाअनदुान तत् वावर 
काम करर्ा-या मशक्षक-मशक्षकेतराींना पूर्ण वेतन व भत् ते महापामलका 
प्रशासनाकडून ददले जात आहे काय, 
(५) नसल् यास, मशक्षकाींचे आगथणक शोषर् करण् याची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) शासनाने ददनाींक २ सप््ेबर, १९८९ च्या शासन ननर्णयानसुार छो्या 
शाळेतील मुख्याध्यापक व मोठया शाळेतील मुख्याध्यापक याींना समान 
वेतनशे्रर्ी लागू करण्यात आली आहे. 
(४) षवनाअनदुाननत शाळाींमधील मशक्षकाींचा एकत्रत्रत वेतनावरील तीन वषाणचा 
कालावधी पूर्ण झाल्यानींतर त्याींना मशक्षक पदाची ननयमीत वेतनशे्रर्ी व भत्ते 
महानगरपामलका, ठारे् अदा करते. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िें द्र पुरस्िृि अपांग किाजत्मि शशक्षण योजनेिील समायोजजि विशेष 
 शशक्षिाांच्या समस्या तनिाली िाढण्याबाबि 

(६९) *  ११०७५   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाथ मोिे, 
श्री.धनांजय मुांि,े श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, 
अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र पुरस्कृत अपींग एका्त्मक मशक्षर् योजनेतील राज्यातील १८३ षवशषे 
मशक्षक व पररचारक याींच्या समायोजनेचा प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रलींत्रबत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाने यागचका क्रमाींक २३४/२०१४ अन्वये ननकाल 
देताींना या षवशषे मशक्षक व पररचारक याींचे दोन मदहन्याचे आत समायोजन 
करावे असा आदेश माहे फेब्रवुारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ददला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.न्यायालयाचे आदेश असताींनाही या षवशेष मशक्षक व पररचारक 
याींचे समायोजन झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, षवशेष मशक्षकाींच्या समस्या ननकाली न ननघाल्यामुळे सींघ्नेतफे 
ददनाींक २४ ऑगस््, २०१५ पासून मशक्षर् उपसींचालक कायाणलय, नागपूर येथे 
बेमुदत आमरर् उपोषर् सुरु करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या षवशषे मशक्षक व पररचारक याींचे समायोजन कररे्बाबत 
लोकप्रनतननधीींनी मा.मींत्री, शालेय मशक्षर् याींच्याकड ेमाहे मे, २०१५ मध्ये मागर्ी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, या षवशषे मशक्षक व पररचारक याींचे समायोजन कररे्बाबत 
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े:  (१), (२), (३) व (४)  होय, 
(५)  होय, 
(६) व (७) सदर बाब शासनाच्या षवचाराधीन आहे. 

----------------- 
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हांसराज मोराजी पजब्लि हायस्िुल, अांधेरी (मुांबई) येथील विद्यार्थयाांना  
चाांगल्या दजायचे शलक्िीि साबण देण्याबाबि 

(७०) *  ११३९७   श्री.जनायदन चाांदणरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींधेरी (मुींबई) येथील हींसराज मोराजी प्ब्लक हायस्कुल मधील षवदयार्थयाांना 
शालेय पोषर् आहार योजनेअींतगणत हात धणु्यासाठी म्हर्नू देण्यात आलेल्या 
मल्क्वड साबर्ामुळे इयत्ता ५ ते ८ वी च्या ५० षवदयार्थयाांना हाताला खाज 
आणर् चटे्ट उठल्याचे ददनाींक १६ ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) मुींबईतील प्श्चम षवभागात या मलक्वीड साबर्ाच्या सुमारे ४५०० बा्ल्याींचे 
शाळाींना वा्प करण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, षप ींकी असे नाव असलेला हा साबर् राज्यभरात शाळाींना षवतररत 
करण्यात आला, परींतु षवदयार्थयाांना त्याचा त्रास होऊ लागल्याने तो न 
वापरण्याचा सुचना देण्यात आल्या, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, षवदयार्थयाांच्या आरोग्याच्या दृष्ीने साबर्ाची कोर्तीही तपासर्ी 
न करता तो पोषर् आहारात समाषवष् करुन षवतररत करर्ाऱया सींबींगधतावर 
कारवाई करण्याबाबत तसेच षवदयार्थयाांच्या आरोग्याला कोर्ताही धोका पोहोच ू
नये यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद िािि े: (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) शालेय पोषर् आहार योजनेंतगणत षवदयार्थयाांना मल्क्वड हात 
धुण्याच्या साबर्ाचा पुरवठा करण्याचे आदेश महाराषर राज्य खादी व ग्रामदयोग 
मींडळ याींना देण्यात आलेले होते. पुरवठ्यापुवी मल्क्वड हात धुण्याच्या 
साबर्ाच्या नमून्याींची ताींत्रत्रक तपासर्ी करण्यात आलेली होती. यानींतर महाराषर 
राज्य खादी व ग्रामोदयोग मींडळाने ४ पुरवठेदाराींना पुरवठा आदेश ददले. यापकैी 
मायक्रो मसींडट्स, ठारे् याींना मुींबई, पालघर व ठारे् ्जल् ्यातील शाळाींमध्ये 
मल्क्वड हात धुण्याचा साबर् पुरषवण्याचे आदेश ददलेले होते. तथाषप, हींसराज 
मोरारजी प्ब्लक स्कूल, मुींबई येथील षवदयार्थयाांना साबर्ाचा वापर केल्यामुळे 
त्रास झाल्याने सदर मल्क्वड साबर्ाचा वापर थाींबषवण्याचे आदेश देण्यात आले 
आहेत. 
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     सदर मल्क्वड हात धणु्याच्या साबर्ाचे नमूने मशक्षर् सींचालनालयामाफण त 
तपासर्ीसाठी पाठषवण्यात आले आहेत. अहवाल अदयाप अप्राप्त आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील स्थातनि स्िराज्य सांस्थाच्या प्राथशमि ि उच्च प्राथशमि शाळाांमध्ये 

इयत्िा पाचिी ि आठिीचे िगय सुरु िरण्याबाबि 
(७१) *  ११२३०   श्री.अनांि गािगीळ, श्री.जनायदन चाांदणरिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.सांजय दत्ि, प्रा.जोगेन्द्र ििाि े:   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवण ्जल्हा पररषदा, महानगरपामलका, नगरपामलका तसेच 
नगरपररषद आदद स्थाननक स्वराज्य सींस्थाच्या प्राथममक व उच्च प्रथाममक 
शाळाींमध्ये मशक्षर् हक्क कायदयानुसार इयत्ता पाचवी व आठवीचे वगण सुरु 
करण्याचे आदेश शासनाने मुख्य कायणकारी अगधकारी, ्जल्हा पररषद, 
महानगरपामलकेचे आयकु्त व मुख्यागधकारी याींना ददले असल्याचे माहे ऑगस््, 
२०१५ मध्ये  वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी सवण शाळाींनी शासनाच्या ननर्णयानसुार काय 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने 
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे आहे. 
(२) याप्रकरर्ी कायणवाही सुरु आहे. 
(३)  राज्यातील स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या १२०२७ प्राथममक शाळाींमध्ये इयता 
५ वी चे व ५७८९ उच्च प्राथममक शाळाींमध्ये इयता ८ वी चे वगण सुरू करण्यात 
आले आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पुण्यािील “पररमांिळ ह” िायायलयाि दलालाांचा िािर सुरु असल्याबाबि 

(७२) *  १२३६०   श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.्िाजा बेग, अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.राहुल नािेिर :   
सन्माननीय अन् न, नागरी परुिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुण्यातील “पररमींडळ ह” कायाणलयाकडून एक वषाणचा कालावधी उल्ून 
मशधापत्रत्रका ममळत नसल्याचे तसेच सदर कायाणलयात एजी्ं ाींचा मोठ्या प्रमार्ात 
वावर सुरु असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार पुण्यातील पररमींडळ ह 
कायाणलयातनू मशधापत्रत्रका ग्राहकाींना ममळाव्यात तसेच एज्ाींचा असलेला 
सुळसुळा् बींद कररे्बाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहे ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१)  हे खरे नाही, 
(२) व (३) होय, पररमींडळ “ह” षवभाग येथील कमणचाऱयाींकडुन एजीं्ाींचा त्रास होत 
असल्याबाबतचा अहवाल अन्नधान्य षवतरर् अगधकारी, पुरे् या कायाणलयास 
प्राप्त झाल्यावर सदर कामी योग्यती दक्षता घेण्याबाबत सुचना देण्यात आल्या 
आहेत. तसेच दत्तवाडी पोलीस स््ेशन पुरे् याींना प्रशासकीय सुरक्षक्षतता व 
शाींतता राखरे्कामी २+१ चे पोलीस गाडण नेमण्याबाबत दद.२.१२.२०१५ च्या 
पत्रान्वये कळषवण्यात आले आहे. सदय्स्थतीत सदरहु दठकार्ी कायाणलयीन 
वेळेत दत्तवाडी माशणलचे पेरोमलींग ठेवण्यात आली आहे. 
        मशधापत्रत्रका धारकाींना व नागररकाींना अगधक चाींगल्याप्रकारे सेवा 
देरे्बाबत व सदर प्रकारास आळा घालरे्साठी षवशेष कँम्पचे ननयोजन कररे्त 
आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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राष्ट्रसांि ििुिोजी महाराज नागपणर विद्यापीठाच्या ददक्षाांि सोहळयाि ददलेल्या 
पदव्याांिर “युतनव्हयशसटी” ऐिजी “युतनिशसयटी” छापणन आल्याबाबि 

(७३) *  १३६३३   िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील राषरसींत तकुडोजी महाराज नागपूर षवदयापीठाच्या ददक्षाींत 
सोहळयात ददलेल्या पदव्याींवर “युननव्हणमस्ी” ऐवजी “युननवमसण् ी” असे छापनू 
आल्याचे माहे सप् े्ंबर २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच गेल्या अनेक वषाणपासून षवदयापीठाच्या पदव्या तयारच करण्यात 
आल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तदनषुींगाने जबाबदार असर्ा-याींवर शासनाने कोर्ती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. राषरसींत तुकडोजी महाराज नागपूर षवदयापीठामाफण त घेण्यात 
आलेल्या सन २०१४ च्या परीक्षाींसाठीचा पदवीप्रदान समारींभ दद.२९ ऑगस््, 
२०१५ रोजी सींपन्न झाला. पदवी परीक्षेच्या ५५००० पदव्या तयार करण्यात 
आलेल्या असून त्यापकैी ३०००० पदव्या सींबींगधत सींल्ग्नत महाषवदयालयाींना 
पाठषवण्यात आल्या असून उवणररत २५००० पदव्या घेऊन जाण्यासाठी सींबींगधत 
सींल्ग्नत महाषवदयालयाच्या प्राचायाांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
महाषवदयालयाींकडून पदव्या घेऊन जाण्याची कायणवाही सुरु आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
अहमदनगर जजल्ह्यािील आनांद माध्यशमि विद्यालयास अनदुान शमळण्याबाबि 

(७४) *  १२४१५   िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफय  
भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर ्जल््यातील आनींद माध्यममक षवदयालयास सन २००० ला 
मान्यता देण्यात येऊन सन २००९ ला कायम शब्द काढण्यात आला आहे, तसेच 
सन २०११-१२ ला षवदयालयाचे मूल्याींकन झालेले असून ९४ गुर्ही ममळालेले 
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असूनही शाळा अनदुानापासून वींगचत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू शाळेस अनदुान ममळण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) (२) व (३) सदर शाळेस शासन ननर्णय ददनाींक १ माचण, 
२०१४ अन्वये  अनदुानास पात्र घोषषत करण्यात आलेले आहे. शासन ननर्णय 
ददनाींक २० जलैु, २००९ नुसार ननधीच्या उपलब्धतेनुसार शाळाींना वेतन अनदुान 
उपलब्ध करुन देण्याची तरतदू आहे. षवदहत ननकषानुसार अनुदानास पात्र 
शाळाींना अनदुान उपलब्ध करुन देण्यासाठी सकारात्मक कायणवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नांदरुबार िालुिा क्रीिा सांिुलाचे िाम सुरु िरण्याबाबि 

(७५) *  १३०३६   श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप :   सन्माननीय क्रीिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरुबार तालुका क्रीडा सींकुलाचे कामाचे भुममपजुनास ५ ते ६ वषे पुर्ण 
होऊनही कामास सुरूवात झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ककती ददवसात तालुका क्रीडा सींकुलाचे काम सुरू करण्यात येर्ार 
आहे वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े:  (१) होय. 
(२) व (३) नींदरुबार तालुका क्रीडा सींकुलाच्या उभारर्ी सींदभाणत ददनाींक १९ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोजी सींकुल सममतीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. 
सदर सभेमध्ये वास्तुषवशारदाने तयार केलेल्या आराखडयामध्ये सुधारर्ा 
सुचषवण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सुधाररत आराखडा सींमत झाल्यानींतर 
बाींधकामासाठी ननषवदा प्रक्रीया करुन सदर सींकुलाच्या प्रत्यक्ष बाींधकामाच्या 
अनषुींगाने पढुील कायणवाही प्रस्ताषवत आहे. 

----------------- 
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शभिांिी (जज.ठाणे) शहरािील प्लॅजस्टिच्या दाण्यापासणन बनविणाऱ्या मोिीच्या 
िारखान्यािणन होणाऱ्या प्रदणषणाबाबि 

(७६) *  ११२४२   श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफय  
भाई जगिाप :   सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मभवींडी (्ज.ठारे्) शहरामध्ये मोठ्या प्रमार्ात असलेल्या प्लॅ्स््कच्या 
दाण्यापासून बनषवर्ाऱया मोतीच्या कारखान्यातून होर्ाऱया प्रदषूर्ामुळे 
मभवींडी शहर व शहराच्या आजूबाजूला असलेल्या कल्यार्रोड पररसरातील 
नागररकाींना क्षय रोगाचे लागर् झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत नागररकाींनी लेखी तक्रार देऊनही सींबींगधत षवभागाचे 
अगधकारी कायणवाही करण्यास ्ाळा्ाळ करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनस्तरावरुन कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

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

----------------- 
िुां भारमठ (िा.मालिण, जज.शसांधुदगुय) येथील शासिीय िां्रशतनिेिन 

महाविद्यालयाि प्राध्यापिाांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
(७७) *  १३००१   श्रीमिी हुस्नबानण खशलफे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप, श्री.सुभाष झाांबि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ राजणरिर :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कुीं भारमठ (ता.मालवर्, ्ज.मसींधदुगुण) येथील शासकीय तींत्रननकेतन 
महाषवदयालयात ४५ प्राध्यापकाींची पदे ररक्त असल्यामुळे षवदयार्थयाांचे शैक्षणर्क 
नुकसान होत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ररक्त पदे भरण्याबाबत व षवदयार्थयाांचे शैक्षणर्क नकुसान 
होऊ नये म्हर्नू शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१) होय हे खरे आहे. 
(२) शासकीय तींत्रननकेतनातील अध्यापकीय पदे राज्यस्तरीय पदे असल्याने 
तींत्रमशक्षर् सींचालनालयाच्या अगधपत्याखालील सवण शासकीय तींत्रननकेतनातील 
ररक् त असलेल्या अध्यापकाींच्या पदाींचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येतो. 
(३) शासकीय तींत्रननकेतनातील ग्-अ ची पदे ही राज्यस्तरीय पदे आहेत. 
सदरची पदे भरण्याची प्रकक्रया महाराषर लोकसेवा आयोगामाफण त करण्यात येते. 
मागर्ीपत्र सादर केलेल्या पदाींच्या पदभरतीसींबींधीची आवश्यक ती प्रकक्रया 
महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या स्तरावरून सुरू आहे. महाराषर लोकसेवा 
आयोगाकडून मशफारस प्राप्त उमेदवार प्राप्त झाल्यानींतर दद ०८/०५/२०१५ च्या 
शासन ननर्णयातील तरतदुी षवचारात घेऊन शासकीय तींत्रननकेतनातील ररक्त पदे 
भरण्याची कायणवाही करण्यात येईल. षवदयार्थयाांचे शैक्षणर्क नुकसान होऊ नये 
म्हर्नू कायणरत अध्यापकाींकडून अनतररक्त शैक्षणर्क कायणभार देऊन व अ्यागत 
अगधव्याख्यात्याींची नेमर्कू करून  शैक्षणर्क कायणभार षवदहत कालावधीत पूर्ण 
करून घेण्यात येतो.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील ददिसाांच्या शाळाांप्रमाणे सिय रा्रशशाळेिील मुलाांना लाभ शमळण्याबाबि 
(७८) *  १२८६९   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.राजेंद्र मुळि, 
श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात सुमारे २१० रात्रशाळा असून त्यामध्ये सुमारे २१ हजार षवदयाथी 
मशक्षर् घेत असून ददवसाींच्या शाळाींप्रमारे् रात्रशाळेतील मुलाींना सवण लाभ ममळत 
नसल्याने मशक्षक सींघ्नाींनी माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
मा.शालेय मशक्षर् मींत्री याींना ननवेदनाव्दारे मागर्ी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने रात्र शाळेतील मुलाींना शासनाच्या सवण 
सोयी सुषवधाींचा लाभ ममळावा यासाठी कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४)  नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े : (१) हे खरे आहे. रात्रशाळेतील षवदयार्थयाांना शालेय पोषर् 
आहार, इयत् ता ८ वी ते १० वी साठी पाठ्यपसु्तके व दहावीसाठी पररक्षा फी 
माफी इ. लाभ देण्याची मागर्ी ननवेदनादवारे केली आहे. 
(२) व (३) रात्रशाळेतील पात्र षवदयार्थयाांना शालेय पोषर् आहार व मोफत 
पाठ्यपसु्तके पुरषवण्यात येतात. सन २०१५-१६ कररता ी्ंचाईसदृश्य भागातील 
इ.१० वी च्या षवदयार्थयाांना पररक्षा फी माफ करण्यात आलेली आहे. याचा लाभ 
ी्ंचाई सदृश्य भागातील रात्र शाळेच्या षवदयार्थयाांना ही होर्ार आहे. 

(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

शासकिय िदै्यकिय महाविद्यालय ि रुग्णालय, नागपणर येथे कम.आर.आय 
सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

(७९) *  ११०३७   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.शमिेश भाांगडिया :   
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासककय वदैयककय महाषवदयालय व रुग्र्ालय नागपूर येथे एम.आर.आय. 
ही सुषवधा उपलब्ध आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गोरगररब जनतेला ही सेवा षवनामुल्य दयावी अशी सूचना मा. 
वैदयकीय मींत्री महोदयाींनी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्या सेवेकररता आवश्यक वस्त ूडाय मेडडकल मध्ये उपलब्ध आहे 
की नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,गोरगररब जनतेला ही सुषवधा मोफत उपलब्ध करुन देण्याकररता 
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) एम.आर.आय.साठी लागर्ारी डाय (कॉन्रास््) शासनाकडून खरेदी 
करण्यात येत नाही. सदर डाय आवश्यकतेनुसार रुग्र्ाींना बाहेरुन खरेदी करुन 
आर्ावी लागते. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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बीि जजल्ह्याि तनयमबाह्यररत्या १४७ शशक्षिाांना िाययमुक्ि िेल्याबाबि 
(८०) *  १११६४   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडिि, 
श्री.विनायिराि मेटे :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) बीड ्जल््यात सन २००१ पासून सेवेत कायणरत असलेल्या १४७ वस्तीशाळा 
मशक्षकाींना ्जल्हा पररषदेच्या मुख्य कायणकारी अगधकाऱयाींनी माहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये वा त्या दरम्यान कायणमुक्त केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सलग १४ वषे अल्प मानधनावर सेवा करूनही ननयमबा्यररत्या 
१४७ मशक्षकाींना कायणमुक्त केल्याने त्याींच्या कु्ूींत्रबयाींवर उपासमारीची वेळ आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या मशक्षकाींवरील अन्याय कारक कायणमुक्तीची कायणवाही रद्द 
करण्याबाबत लोकप्रननधीींनी ददनाींक २१ ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
मा.मींत्री,शालेय मशक्षर् याींच्याकड ेमागर्ी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या मशक्षकाींवरील कायणमुक्तीची कायणवाही रद्द करण्याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

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

----------------- 
खामगाांि (जज.बुलढाणा) िालुक्यािील िहशसलदार याांनी बनािट  

शशधापब्रशिा ियार िेल्याबाबि 
(८१) *  ११७०५   श्री.जयांि पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ६७१० ला ददनाांि 
१७ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव (्ज.बुलढार्ा) तालुक्यात ककती व केव्हापासून बनाव् मशधापत्रत्रका 
तयार करण्यात आल्या आहेत, 
(२) असल्यास,बोगस मशधापत्रत्रकाींवर धान्य षवतरीत करण्यात आले होते काय, 
तसेच षवतरीत करण्यात आलेले धान्य ककती प्रकारचे होते, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ातील दोषी तहमसलदार खामगाव याींना ददनाींक ६ 
जून, २०१५ पासून ननलींत्रबत केले परींतू त्याींच्या षवरुध्द खातेननहाय चौकशी 
केव्हापासून सुरु केली आहे, 
(४) असल्यास, खो्े दस्तऐवज तयार करण्या-या तहमसलदाराींना केवळ ननलींत्रबत 
करण्यात आले असून त्याींच्याषवरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल न करण्याची काररे् 
काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही, बोगस मशधापत्रत्रकाींची पुरवठा षवभाग, तहमसल कायाणलय, 
खामगावच्या डड-१ र्जष्रला नोंद नसल्यामुळे बोगस मशधापत्रत्रकेवर धान्य 
षवतरीत करण्यात आलेले नाही. 
(३) होय, मा.्जल्हागधकारी याींच्या दद.१२.५.२०१५ रोजीच्या आदेशान्वये गठीत 
केलेल्या चौकशी सममतीच्या अहवालानुसार तहमसलदार खामगाींव याींच्या षवरुध्द 
षवभागीय चौकशीची कायणवाही प्रस्ताषवत करण्यात आली आहे. 
(४) तत्कालीन तहमसलदार खामगाींव याींच्याषवरुध्द मशस्तभींगाची कायणवाही सुरु 
आहे. षवभागीय चौकशीचे ननषकषणप्राप्त झाल्यानींतर पुढील कायणवाही करण्यात 
येईल. 

----------------- 
धचांचोली (खदुय) (िा.राजणरा, जज.चांद्रपणर) येथील दादाराि सोळिे या सांस्थेिील 

सांस्थाचालिाने िेलेला गैरव्यिहार 

(८२) *  १३८७०   श्रीमिी शोभािाई फिणिीस :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गचींचोली (खदुण) (ता.राजूरा, ्ज.चींद्रपूर) येथील दादाराव सोळके या सींस्थेतील 
मशक्षक व कमणचाऱयाींच्या नावाने खो्े पगार व त्रबले बनवनू त्याींच्या नावे २२ 
लाख रुपयाींचे कजण सींस्थाचालकाने घेतल्याचे ददनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी 
वा त्यासुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने सींस्थाचालकावर कारवाई करण्यासाठी 
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े:  (१) अींशत:  खरे आहे. 
(२)  सदर शाळेला शासनाकडून कोर्तेही वेतन/वेतनेतर, अनुदान ददले जात 
नाही. सींस्थाचालकाींनी पसुद अबणन बँक, चींद्रपूर या बकेँकडून मशक्षकाींच्या नावे 
घेतलेल्या कजाणच्या रक्कमेची परतफेड सींस्थेकडून सुरु असल्याचे ननदशणनास आले 
आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई आणण उपनगरािील शाळाांमधील िुिड्याांची सा्ं या िाढिणन  

शशक्षि भरिी िेल्याबाबि 

(८३) *  १२०७२   श्री.आनांद ठािण र, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई आणर् उपनगरातील शाळाींमधील तकुडयाींची सींख्या वाढवनू त्याआधारे 
मशक्षक भरती केल्याची बाब मा.शालेय मशक्षर् मींत्र्याींनी ददनाींक ३ सप् े्ंबर, २०१५ 
रोजी मींत्रालयात घेण्यात आलेल्या पत्रकार पररषदेमध्ये ननदशणनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मशक्षक भरतीचा प्राथममक अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे 
काय, 
(३) असल्यास, शासनाने अहवालास अनसुरुन कोर्ती कायणवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, कायणवाहीस होत असलेल्या ददरींगाईची सवणसाधारर् काररे् काय 
आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे आहे. 
(२)  व (३) ्जल्हागधकारी, मुींबई उपनगर याींचे माफण त चौकशी सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्याि बाांधण्याि आलेल्या शौचालयाच्या िामाि झालेली अतनयशमििा 

(८४) *  १२९६३   श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शौचालयाींसाठी को्यवधी रूपये खचण करून बाींधण्यात आलेल्या 
शौचालयाींपकैी सुमारे आठ लाख शौचालयाींच्या कामात अननयममतता झाल्याचे 
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच या शौचालयाींच्या बाींधकामात झालेला गैरव्यवहार/अननयममतता याींची 
तपासर्ी करण्याचा ननर्णय महालेखापाल कायाणलयाने (कॅग) घेतलेला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले आहे, 
(४) असल्यास, तदनुसार सींबींगधत दोषीींवर शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२)  महालेखापाल कायाणलयाने याबाबत ननर्णय घेतला असल्यास त्यासींदभाणत 
षवभागास अदयाप अवगत करण्यात आलेले नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश् न उद् ावत नाही.             

----------------- 
राज्यािील िधृ्द िलािांि िसेच सादहजत्यिाांना देण्याि येणारे  

मानधन प्रलांबबि असल्याबाबि 
(८५) *  ११९१०   अॅि.तनरांजन िािखरे :   सन्माननीय साांस् िृतिि िायय मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वधृ्द कलावींत तसेच सादह्त्यकाींना आगथणक सहाय्य म्हर्नू 
शासकीय योजनेतनू मानधन तसेच मसने अनदुान जाहीर झालेल्या गचत्रप्ाींना 
शासनाकडून अनदुान देण्यात येते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मसने अनदुान जाहीर झालेल्या गचत्रप्ाींपकैी २० गचत्रप्ाींना 
अनदुान देण्यात आले नसल्याचे तसेच वधृ्द कलाकार व सादह्त्यकाींना मानधन 
देण्याबाबतच्या पुरवर्ी मागर्ीचा योजनेतर प्रस्ताव षवत्त षवभागाने नामींजूर 
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केल्यामुळे कलाकाराींचे मानधन प्रलींत्रबत असल्याचे अनुक्रमे ददनाींक ७ व २९ 
ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गचत्रप् अनदुान, कलाकार व सादह्त्यकाींचे मानधन या प्रकरर्ी 
शासनाने काय आगथणक तरतदु केली आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची काररे् काय व त्याबाबतची सदय्स्थती काय आहे ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
        खचाणचे ननयमन व ननयींत्रर् यासाठी उपलब्ध अथणसींक्ल्पय तरतदुीला 
काहीप्रमार्ात मयाणदा घालण्यात येत आहे. या मयाणदा मशगथल करून सींपूर्ण 
उपलब्ध अथणसींक्ल्पय तरतदू गचत्रप् अनदुानासाठी षवतरर्ाकररता मुक्त 
कररे्बाबत षवत्त षवभागास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. याचबरोबर 
उपलब्ध अथणसींक्ल्पय तरतदू अपुरी असल्याने तरतदू वाढषवण्याची कायणवाही सुरू 
आहे. 
       नव्याने पात्र ठरलेल्या कलावींतासाठी अनतररक्त ननधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव जलैु, २०१५ च्या पावसाळी अगधवेशनात मा. षवधानमींडळास 
सादर करण्यासाठी षवत्त षवभागाकड े पाठषवला असता तो नामींजूर करण्यात 
आला आहे.  
(३) गचत्रप् अनुदानाकररता तसेच वदृ्ध सादह्त्यक व वदृ्ध कलावींत मानधन 
योजनेअींतगांत अथणसींक्ल्पय तरतूद अपुरी असल्यामुळे अनतररक्त तरतदु उपलब्ध 
करून घेण्याची कायणवाही सुरू आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
यििमाळ जजल्हयािील िसांिराि नाईि शासिीय िदै्यिीय महाविद्यालयाि 

अपऱु्या साधनसामुग्रीमुळे विद्याथींनीचा झालेला मतृ्यण 
(८६) *  ११४४४   श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ ्जल्हयातील वसींतराव नाईक शासकीय वदैयकीय महाषवदयालयात 
अपऱुया साधनसामुग्रीमुळे सोनाली नामक षवदयाथींनीचा मतृ्य ू झाला असल्याचे 
ददनाींक १८ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी लोहारवामसयाींनी अगधषठाता डॉ. अशोक राठोड 
याींच्या शासकीय ननवासस्थानी घेराव घातला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अपऱुया साधनाअभावी मतृ्यू पावलेल्याींच्या कु्ुींत्रबयाना आगथणक 
मदत तसेच सदरील रुग्र्ालयात आवश्यक त्या ममशनरी व इतर साधनसामुग्री 
पुरषवण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
     कु.सोनाली कनाके याींचा मतृ्यू अपऱुया साधन सामुग्रीमुळे झालेला नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) रुग्र्ालयात पुरेशी साधनसामुग्री उपलब्ध असुन त्याअभावी रुग्र्ाचा मतृ्य ु
झालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
खाजगी विना अनुदातनि शाळाांमधील शुल्ि तनजश्चिीबाबि 

(८७) *  १३९८६   श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािण र :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुदाननत शाळाींमधील शुल्कात दरवषी १५ ्क्क्याींनी वाढ 
करण्यात येर्ार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनदुाननत शाळाींच्या शुल्क नन्श्चतीचे आवजुणन ननयम करर्ाऱया 
मशक्षर् षवभागाने खासगी षवनाअनदुाननत शाळाींच्या शुल्क नन्श्चतीबाबत ननयम 
केलेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने पुढे कोर्ती कायणवाही करण्यात आली आहे 
वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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ठाणे शहरािील िागळे इस्टेट, िोपरखरैणे येथे अन्न ि षषधे प्रशासनाने 
बनािट खिा, शमठाई विरूध्द विके्रत्याांिर िाययिाही िरण्याबाबि 

(८८) *  १३१८६   श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि :   सन्माननीय 
अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठारे् शहरातील वागळे इस््े्, कोपरखरैरे् येथे अन्न व औषधे प्रशासनाने 
बनाव् खवा, ममठाई षवके्रत्याींना अ्क केल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बनाव् खवा प्रकरर्ी अ्क केलेल्या षवके्रत्याींवर कोर्ती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
गोंददया ि भांिारा जजल् ह्यािील धान शिेि-याांना बोनस िसेच  

धानाला हमीभाि देण्याबाबि 
  

(८९) *  १२५३९   श्री.राजेंद्र जनै :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोंददया व भींडारा ्जल् ्यातील धान शतेक-याींना प्रनत्क्वी्ं ल रुपये ३०० 
बोनस शासन देर्ार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने धानाचे हमीभाव रुपये ३२०० प्रनत्क्वी्ं ल करावे अशी 
शेतक-याींची मागर्ी षवचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शेतक-याींच् या सदर मागण् या शासन केव् हापयांत पूर्ण करर्ार आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) हे खरे नाही.    
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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भोिर (जज.नाांदेि) िालुक्यािील जजल्हा पररषदेच्या शाळाांना सांगणि उपलब्ध 
िरण्यासाठी तनधी देण्याबाबि 

(९०) *  ११३४१   श्री.अमरनाथ राजणरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भोकर (्ज.नाींदेड) तालुक्यातील ्जल्हा पररषदेच्या ८६ शाळेत अदयाप 
सींगर्कच उपलब्ध न झाल्यामुळे येथील ४ हजार १४४ षवदयार्थयाांना मशक्षकाींनी 
तोंडी साींगगतलेल्या सींगर्काच्या मादहतीवर थाींबावे लागत असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या काळात षवदयार्थयाांसाठी सींगर्क उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
ननधीची तरतदू करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) सन २०१५-१६ च्या सवण मशक्षा अमभयान योजनेच्या वाषषणक ननयोजन व 
अींदाजपत्रकामध्ये नाींदेड ्जल्हयातील ्जल्हा पररषदेच्या ५९ उच्च प्राथममक 
शाळाींमध्ये interactive class room ननममणतीसाठी रु.५०.६७ लक्ष ननधी मींजूर 
करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मौजे माांििा (िा.ददग्रस, जज.यििमाळ) जजल्हा पररषद शाळेच्या  

मु्याध्यापिाांनी शशष्ट्यितृ्िीचे िाटप िेले नसल्याबाबि 
(९१) *  १२२७५   श्री.सांददप बाजोररया, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.्िाजा बेग, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.हेमांि टिले :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मौजे माींडवा (ता.ददग्रस, ्ज.यवतमाळ) येथील ्जल्हा पररषद शाळेच्या 
मुख्याध्यापकाींनी गत तीन वषाणपासून गोरगरीब मुलाींमुलीींना देण्यात येर्ाऱया 
मशषयवतृ्ती रक्कमेचे वा्प केले नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या पदहल्या 
सप्ताहात ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार सदर मुख्याध्यापकाींवर 
तसेच शाळेतील षवदयार्थयाांना मशषयवतृ्तीची रक्कम त्वरीत देरे्बाबत शासनाने 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, सदर प्रकरर्ामध्ये ्जल्हा पररषद यवतमाळ येथील वररषठ लेखा 
अगधकारी व उप मशक्षर् अगधकारी याींनी चौकशी केली आहे. 
(३) चौकशी सममतीच्या अहवालानुसार प्रस्तुत शाळेचा ननधी तक्रार ददनाींकास 
अषवतरीत होता. तक्रारी ददनाींकापासून १ मदहन्याच्या आत सन २०१२-१३ ते 
२०१४-१५ या कालावधीतील रु.२,२८,७९२/- एवढ्या मशषयवतृ्तीच्या रकमेपकैी रु. 
२,१८,९६९/- एवढा ननधी शाळेच्या मुख्याध्यापकाने षवतरीत केला असल्याचे व 
चौकशी ददनाींकास रु.९,८२३ एवढा ननधी षवतरीत केला नसल्याचे ददसून आले. 
सदर षवलींबाबाबत शाळेचे मुख्याधापक श्री.मोहन पदमावार याींना दोषी ठरवून 
त्याींच्या दोन वाषषणक वेतनवाढी रोखण्याचे मशक्षा आदेश ददनाींक ६.११.२०१५ रोजी 
ननगणममत करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मनमाि शहराि तनमायण झालेली िीव्र पाणीटांचाई 

(९२) *  १३१४३   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छिा 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मनमाड (्ज.नामशक) शहराला पार्ीपुरवठा करर्ाऱया वागदडी धरर्ातील 
पार्ीसाठा सींपुष्ात आल्याने तीव्र पार्ी ी्ंचाई ननमाणर् झाली आहे, हे खरे आहे 
काय 
(२) असल्यास, सदर ्जल््यातील नतसऱया क्रमाींकाचे, एक लक्ष लोकसींख्या 
असलेल्या शहराला पाण्याचे आवतणन ममळण्याबाबत अनन्श्चतता असल्याने 
सदया ्ॅकरदवारे पार्ीपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव शासनाकड ेपाठषवण्यात आल्याचे 
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्तावाला मींजूरी देवनू येथे ्ॅकरने पार्ीपुरवठा 
करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
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(४)  नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) व (३) होय. ्जल्हागधकारी, नामशक याींनी मान्यता ददल्यानुसार मनमाड 
शहरास दद.२७.०८.२०१५ ते दद.०७.०९.२०१५ पयांत ३० ्ँकरदवारे पार्ी पुरवठा 
करण्यात आला आहे. तसेच ्जल्हागधकारी कायाणलयाचे दद.०४.०९.२०१५ चे 
आदेशान्वये पालखेड धरर् समूहातनू ७०० द.ल.घ.फू. पाण्याचे आवतणन सोडरे्त 
आले आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
शासिीय िैद्यिीय रुग्णालय, नागपणर येथे राजीि गाांधी जीिनदायी  

योजनेच्या लाभार्थयाांना उपचार िेळेिर शमळि नसल्याबाबि 
(९३) *  ११०१५   श्री.शमिेश भाांगडिया, श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील शासकीय वदैयकीय रुग्र्ालयामध्ये राजीव गाींधी जीवनदायी 
योजनेंतगणत लाभ घेर्ा-या लाभाथींना उपचाराकररता फार ददवस वा् पहावी 
लागत असल्याबाबत माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राजीव गाींधी जीवनदायी योजनेतील देयके सदर महाषवदयालयाने 
मींजुरीकरीता शासनाकड ेन पाठषवल्यामुळे उशीर होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रुग्र्ालयाच्या औषधाींचा पुरवठा करर्ारे मेडीकल कन्झुमर 
को ऑप सोसाय्ी मूळ देयकातील ककीं मतीपेक्षा जादा दराने औषधाची षवक्री 
करीत आहे, हे ही आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरर्ी दोषी असर्ाऱयाींवर शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२)  हे खरे नाही. राजीव गाींधी जीवनदायी योजनेंतगणत येर्ारी देयके 
मींजूरीकररता शासनाकड ेपाठषवण्यात येत नाहीत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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ििणस (िा.पारनेर, जज.अहमदनगर) येथील आठिीच्या िगायि शशिणाऱ्या 
विद्याधथयनीांना लोखांिी दाांिक्याने अमानुषपणे िेलेली मारहाण 

(९४) *  १४१५०   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अमरनाथ राजणरिर :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कडूस (ता.पारनेर, ्ज.अहमदनगर) येथील आठवीच्या वगाणत मशकर्ाऱया 
षवदयाथीनीींना आरडाओरड केल्याच्या कारर्ावरुन मशक्षकाींने वगाणत कोंडून लोखींडी 
दाींडक्याने अमानुषपरे् मारहार् केल्याने ११ षवदयागथणनी जखमी होवनू तीन 
षवदयागथणनीींना फॅ्रक्चर झाले असल्याचे माहे जुलै, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सींबींगधत मशक्षकाींवर 
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय. 
(२) सदर सींस्थेतील कमणचाऱयाींस ननलींत्रबत करण्यात आले असून, त्याींच्यावर 
पोलीसाींनी गुन्हा दाखल केला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
रायगि जजल् ह्याि ७ िेशमिल झोन षद्योधगि िसाहिीमुळे नद्याांचे  

स् ्रशोि दवुषि होि असल्याबाबि 
(९५) *  १३४४६   श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड ्जल् ्यात ७ केममकल झोन औदयोगगक वसाहतीमुळे पाताळगींगा, 
साषवत्री व अींबा या नदयाींसह १५ नदयाींचे स् त्रोत दषुषत होत असून त् यामुळे 
षपण् याच् या पाण् याचे १९ स् त्रोत पूर्ण दषूषत तर ७६५ स् त्रोत्र काही प्रमार्ात प्रदषूषत 
असल् याचे ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, प्रदषूषत पाण् यामुळे उक् त नदयाींच् या पररसरातील जनतेचे आरोग् य 
धोक् यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व तदनुषींगाने सींबींगधत  
कीं पन्याींवर  कारवाई करण्याबाबत तसेच सदर जलस् त्रोत प्रदषूर् षवरदहत 
करण् याच् या दृष ्ीने शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण् यात येत आहे ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही . 
     नदयाींच्या पाण्याच्या पथृ:करर् अहवालानुसार,  पाण्याची गुर्वत्ता ही 
षवहीत मयाणदेत असल्याचे आढळून आले आहे. 
(२) हे खरे नाही.     
(३) प्रश् न उद् ावत नाही.   
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
सामाजजि प्रतिष्ट्ठान, पारेगाि येथे व्यायामशाळा बाांधण्यासाठी वििरीि  

िेलेल्या अनदुानाि झालेला गैरव्यिहार 
(९६) *  १४०६८   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय क्रीिा मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सामा्जक प्रनतषठान पारेगाव अींतगणत व्यायामशाळा बाींधण्यासाठी ्जल्हा 
क्रीडा कायाणलय बीड माफण त षवतरीत केलेले अनदुान रु. ५,२५,०००/- या रकमेचा 
गैरव्यवहार पारगाव ग्रामस्थाींनी ननदशणनास आर्नू ददला, हे खरे आहे काय , 
(२) असल्यास, ्जल्हा क्रीडा अगधकारी ननलीमा आडसूळ याींनी इमारतीच्या 
पुवीच्या खो्या तपासण्या करुन अहवाल सादर करुन साींस्कृनतक सभागहृाची 
इमारत व्यायाम शाळा आहे असे दाखवनू गावातील दत्ता साठे याींच्याशी हात 
ममळवर्ी करुन ५,२५,०००/- रुपयाींचा गैरव्यवहार केला, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तदनुषींगाने ्जल्हा क्रीडा अगधकारी आणर् सामा्जक प्रनतषठान 
पारेगाींव याींच्यावर शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय, या प्रकरर्ी ग्रामस्थाींनी तक्रार केली आहे. 
(२), (३), (४) व (५) या प्रकरर्ी सखोल चौकशी करण्यात येत आहे. 

----------------- 
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राज्यािील प्राथशमि, माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि शशक्षि ि शशक्षिेत्िर 
िमयचाऱ्याांना िॅशलेस आरोग्य योजना लागण िरण्याबाबि 

(९७) *  १२४००   श्री.िवपल पाटील, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी, श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.धनांजय मुांि,े िॉ.अपणिय दहरे, श्री.विक्रम िाळे, 
िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.जयांि पाटील, अॅि.तनरांजन िािखरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
८११० ला ददनाांि २४ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मशक्षक, मशक्षकेतर कमणचारी आणर् मुख्याध्यापकाींना कॅशलेस 
आरोग्य योजना लागू करण्यासाठी गहृ षवभागाने लागू केलेल्या “महाराषर पोमलस 
कु्ूींब आरोग्य योजना” अींमलबजावर्ीमध्ये असर्ाऱया त्रु् ीबाबत गहृषवभागाकडून 
प्रस्ताषवत करण्यात आलेली मादहती प्राप्त झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मशक्षक भारती या मान्यताप्राप्त मशक्षक सींघ्नेचे अध्यक्ष अशोक 
बेलसरे याींनी सदर योजनेला साषवत्रत्रबाई फुले आणर् फानतमा शेख या आदय 
मशक्षक्षका व महामानवीींचे नाव दयावे आणर् ही योजना कशी लागू करावी 
याबाबत षवषवध सूचना केलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, सदर योजना लागू करण्यासींदभाणत दहवाळी अगधवेशन, २०१४ मध्ये 
घोषर्ा करुनही कोर्तीही कायणवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, व तदनषुींगाने 
शासनाने काय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, सदरहू योजना केव्हापयांत लागू होरे् अपेक्षक्षत आहे, 
(६)  नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१)  नाही, 
(२) होय, सदर योजनेला साषवत्रत्रबाई फुले, रमाबाई बेडकर आणर् फानतमा शेख 
याचे नाींव देण्याबाबत अनेक मशक्षक सींघ्नाींनी मागर्ी केली आहे. 
(३), (४) व (५) कॅशलेस योजना लागू करण्याबाबत चार षवमा कीं पन्याींकडून 
अींदाजे ककती षप्रममयम दयावा लागेल याबाबतची मादहती घेण्यात येत असून 
सदर योजना आगथणकदृष्या ककफायतशीर राहील याबाबत अ्यास करण्यात येत 
आहे. 
(६) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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शशक्षण सेििाांना जनुी पेन्शन योजना लागण िरण्याबाबि 
(९८) *  १२७३०   श्री.दत्िा्रशय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
िॉ.सुधीर िाांबे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ पवूी सेवेत कायणरत असलेल्या मशक्षर् 
सेवकाींना जनुी पेन्शन योजना लागू केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मशक्षर् सेवकाींप्रमारे् षवनाअनदुाननत व अींशत: अनदुाननत मशक्षक 
व कमणचाऱयाींना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१)  होय हे खरे आहे. 
(२) षवना अनदुाननत व अींशत: अनुदाननत शाळा ज्या ददनाींकाला १००% 
अनदुानास पात्र ठरतील त्या ददनाींकाला अनुजे्ञय असलेली ननवतृ्तीवेतन योजना 
कमणचाऱयाींना लागू ठरते. 
(३) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
सोनाजीिाला (िा.िेज, जज.बीि) गािाांिील दहािीि शशिणा-या विद्यार्थयाांना 

वपण्याचे पाणी आणण्यासाठी दररोज सहा िास लागि असल्याबाबि 
(९९) *  १२२५७   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.सांददप बाजोररया, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.्िाजा बेग, श्री.आनांद 
ठािण र, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.राजेंद्र जनै :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोनाजीवाला (ता.केज, ्ज.बीड) या गावाींतील दहावीत मशकर्ा-या 
षवदयार्थयाांना षपण्याचे पार्ी आर्ण्यासाठी दररोज सहा तास लागतात, तशीच 
परर्स्थती मराठवाडयाींतील इतर षवदयार्थयाांची असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यामध्ये 
काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, तदनुषींगाने षवदयार्थयाणच्या पनुवणसनासाठी कोर्ती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न उद् ावत नाही. 
(३) सदय्स्थतीत, सोनीजवळा गावातील षवींधन षवहीरीींवर षवदयतु पींप बसवनू 
३००० मल. क्षमतेच्या मसी्ं ेक्स ् ्ाकीमध्ये पार्ी सोडण्यात येवनू ्ाकीमधून 
शालेय षवदयाथी व ग्रामस्थ ्पार्ी षपतात. या गावात २ षवींधन षवहीरीींचे 
अगधग्रहर् केलेले आहे. 
(४)  प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यभरािील शशधापब्रशिा आधार िािायच्या शलांिला जोिणन  

बायोमेरीि िरण्याबाबि 
(१००) *  १३१२२   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यभरातील सुमारे २ को्ी ३७ लाख १० हजाराींहून अगधक मशधापत्रत्रका 
आधार काडाणच्या मलींकला जोडून त्या बायोमेरीक करण्यात येर्ार असून 
गोदामापयांतच्या सवण व्यवहाराींचे सींगर्कीकरर् करण्यात येर्ार आहे व त्यासाठी 
राज्य शासन १९८ को्ी ६४ लाख रूपये खचण करर्ार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेचे स्वरूप काय आहे, 
(३) उक्त योजनेच्या कामास केव्हा सुरूवात करण्यात येर्ार आहे व सदर काम 
ककती कालावधीत पूर्ण कररे् अपेक्षक्षत आहे ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) होय. 
(२) या योजनेमध्ये लक्ष्य ननधाणररत सावणजननक षवतरर् व्यवस्थेचे End to 
End Computerization करण्यात येर्ार आहे, त्या अींतगणत मशधापत्रत्रकेच्या 
मागर्ीसह अन्य सुधारर्ा, नवीन सींगर्कीकृत बारकोडडे मशधापत्रत्रका देरे्, 
ऑनलाईन ननयतन, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन व रास्तभाव दकुानाींचे 
ऑ्ोमेशन या बाबी समाषवष् आहेत. 
(३) या योजनेवर राज्यात काम सुरु असून अन्य मादहती सींगर्कीकृत 
करण्याबरोबरच सध्याच्या मशधापत्रत्रकाींचा डा्ा सींगर्कीकृत करण्यात आला आहे. 
याबरोबरच आधार क्रमाींक मसडीींग करण्याचे काम प्रगतीपथावर असून ते ५० % 
पूर्ण झालेले आहे. सन २०१६-२०१७ या आगथणक वषाणत काम पूर्ण करण्याचे 
ननयोजन करण्यात आले आहे. 

----------------- 
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घाटी रुग्णालय (जज.षरांगाबाद) येथे निीन िायलेसीस मशीन्स  
आणण िज्ञ िॉक्टर देण्याबाबि 

(१०१) *  ११८१७   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.धनांजय मुांि े:  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७४५७ ला 
ददनाांि १७ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय 
िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथील शासककय वैदयककय महाषवदयालय व रुग्र्ालय (घा्ी) 
येथील डायलेसीस मनोषवकृती षवभाग १ वषाणपासून बींद आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, घा्ी रुग्र्ालयात मागील दोन वषाणपासून मुत्रषपींड षवकार तज्ञाचे पद 
ररक्त असून इतर तज्ञाींना ही कामे करावी लागतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन नवीन डायलेसीस मशीन्स 
आणर् तज्ञ डॉक््र देण्याची कायणवाही केली आहे काय, 
(४)  नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

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

----------------- 
राज्यािील शहरी ि ग्रामीण भागािील शाळाांमध् ये पाच 

ददिसाचा आठििा िरण्याबाबि 

(१०२) *  १२४५४   श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.अमरशसांह पांडिि, 
श्री.सतिश चव्हाण :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ९८२१ ला ददनाांि २४ जुलै, २०१५ 
रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवण प्रकारच्या शहरी व ग्रामीर् भागातील शाळाींमध् ये सोमवार ते 
शुक्रवार असा पाच ददवसाचा आठवडा करण्याचा शालेय मशक्षर् षवभागाने ननर्णय 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने घेतलेल्या ननर्णयाचे स्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या मशक्षर्ाचा अगधकार अगधननयम २००९ अींतगणत 
मशक्षकाींचे कामाचे ककमान ददवस व मशक्षर्ाचे तास इत्यादी बाब शासन ननर्णय 
ददनाींक २९/४/२०११ अन्वये षवहीत करण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
ििगाि मािळ (जज.पुणे) येथील शमनी मािेटमध्ये अन्न ि षषध  

प्रशासनाने गुटखा जप्ि िेल्याबाबि 
(१०३) *  १३२२३   श्रीमिी ददप्िी चिधरी :   सन्माननीय अन्न आणण षषध 
प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)   वडगाव मावळ (्ज.पुरे्) येथील ममनी माके्मध्ये अन्न व औषध 
प्रशासनाने केलेल्या कारवाईत तब्बल सात लाखाींचा गु्खा जप्त केल्याचे माहे 
सप् ्ेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात गु्खाबींदी असतानाही अनेक दठकार्ी गु्खा सराणसपरे् 
षवकला जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात गु्खा षवक्रीस आळा घालण्याबाबत व गु्खा षवक्री 
करर्ाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे. 
      सींबींगधताींषवरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला असून मा.न्यायालयात 
ख्ला सुरु आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) गु्खा षवक्रीस आळा घालण्यासाठी छुप्या पध्दतीने प्रनतबींगधत अन्न 
पदाथाांची षवक्री होत असलेल्या दठकार्ी ननयममतपरे् छापे ्ाकून सींबींगधताींषवरुध्द 
कारवाई करण्यात येवनू फौजदारी ख्ले दाखल करण्याची कारवाई अन्न व 
औषध प्रशासनामाफण त करण्यात येते  
     गु्खा षवक्री करर्ा-याींवर भा.दीं.षव. कलम ३२८ चा वापर करण्यात येत 
आहे. तसेच गु्खा षवक्रीस आळा घालण्यासाठी भा.द.षव.कलम २७२ व २७३ 
मध्ये सुधारर्ा करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनस्तरावर षवचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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सािारा जजल्ह्याि २८३ मुले शाळाबाह्य असल्याबाबि 
(१०४) *  १२८३३   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा ्जल््यात २८३ मुले शाळाबा्य असल्याचे माहे जुलै २०१५ च्या 
पदहल्या सप्ताहात ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय. 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार सदर मुलाींना शाळेच्या 
प्रवाहात आर्रे्बाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे? 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

 

श्री. विनोद िािि े : (१) व (२) राज्यव्यापी सवेक्षर्ात सातारा ्जल््यात २८३ 
मुले शाळाबा्य आढळून आली. 
(३) शाळाबा्य बालकाींना शाळेच्या प्रवाहात आर्ण्यासाठी त्याींचे आधारकाडण 
काढून इतर षवदयार्थयाांबरोबर वयानरुुप नजीकच्या शाळेत दाखल करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेिील गहण ि िाांदळाचा बेिायदेशीर  
साठा जप्ि िेल्याबाबि 

(१०५) *  १३५५८   श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय 
अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राषरीय अन्न सुरक्षा योजनेतील गहू व ताींदळाचा बेकायदेशीर साठा 
केल्याप्रकरर्ी मुींबईतील मशधावा्प ननयींत्रक व नागरी पुरवठा कायाणलयाच्या 
कफरत्या पथकाने ठाण्यातील वागळे इस््े् येथील ककसन नगर क्र.२ मधील 
अगधकृत मशधावा्प दकुानावर छापा ्ाकून गहू, ताींदळु असा रेशननींगचा साडचेार 
लाखाींचा माल जप्त केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात 
काय आढळून आले आहे, 
(३) असल्यास, तदनषुींगाने शासनाने मशधावा्प दकुानाच्या मालकाींवर कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) व (३) ननयींत्रक मशधावा्प, मुींबई याींच्या कफरत्या पथकाने ददनाींक ४ सप््ेबर, 
२०१५ रोजी ठारे् ्जल््यातील वागळे इस््े् येथील ककसन नगर क्र. २ येथील 
मशधावा्प दकुान क्र. ३६ फ ६६ येथे चौकशीअींती २४० ककलो ताींदळु व ३६९५ 
ककलो गव्हू अींदाजे एकूर् रुपये ९९,५७५ /-इतक्या ककीं मींतीचा साठा षवनापरवानगी 
अन्य गाळयामध्ये ठेवला असल्याचे आढळून आल्याने सदर साठा जप्त करुन 
सींबगधताींवर श्रीनगर, पोलीस ठारे् येथे गुन्हा क्र. II५६ /२०१५ ददनाींक ५/९/२०१५ 
रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे व दकुानाचे प्रागधकारपत्र ननलींत्रबत 
करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
 ठाणे जजल् ह्यािील १२३ गािािील वपण्याच्या पाण्याचे शुद्धीिरण िरण्याबाबि 

 (१०६) *  ११७५३   श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, 
श्री.महादेि जानिर :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छिा मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठारे् ्जल् ्यातील अींबरनाथ, मभवींडी, कल्यार्, मुरबाड, शहापूर या 
तालुक्यातील गावपाडयाींतील पार्ी पुरवठयाींच्या स्त्रोताच्या, षवदहरीच्या, नळाच्या 
सुमारे १ हजार २४३ पाण्याच्या नमुन्याींची तपासर्ी ठारे् ्जल्हा पररषदेच्या 
आरोग्य षवभागाने पावसाळ्यातील साथीच् या आजाराींना वेळीच आळा घालण् यासाठी 
केली असता १२३ गावाींचे पार्ी दषूषत असल् याचे माहे सप् ्ेंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम् यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, या ्जल्हयातील आददवासी दगुणम भागातील जनता गॅस्रो, अनतसार, 
दहवताप, काषवळ, डेंग्य,ु षवषमज्वर इत्यादी साथीच्या आजाराने त्रस्त झालेली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर गावातील दषूषत पाण् याच् या शुद्धीकरर्ाबाबत शासनाने 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     ठारे् ्जल््यातील ग्रामीर् भागात जानेवारी, २०१५ ते सप् े्ंबर, २०१५ या 
कालावधीत एकूर् जलजन्य आजाराींचे पकैी गॅस्रो-३, अनतसार-२, असे एकूर् ५ 
उदे्रक झाले आहेत. सदर उदे्रकात एकूर् १४५ लागर् झाली असून एकही मतृ्यू 
झालेला नाही. काषवळ व षवषमज्वर या आजाराींचा एकही उदे्रक नाही. 
(३) व (४) सदर गावातील दषुषत आलेले पार्ी नमूने ननषकषाणबाबत सवण पींचायत 
सममतीच्या ग्षवकास अगधकाऱयाींमाफण त सींबींगधत ग्रामपींचायत व प्राथममक 
आरोग्य कें द्र याींना कळषवण्यात आलेले असून सदर दषूषत आलेल्या पाण्याच्या 
स्त्रोताींबाबत योग्य ती प्रनतबींधात्मक कायणवाही ग्रामपींचायती माफण त करण्यात 
आलेली आहे. 

----------------- 
शीि (मुांबई) येथील साधना विद्यालयािील शशक्षिाांच्या िक्रार अजय ि 

प्रशासनाच्या विरोधािील आक्षेपाबाबि 

(१०७) *  १२६१९   श्री.रामनाथ मोिे, श्री.नागो गाणार, िॉ.अपणिय दहरे :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साधना षवदयालय (माध्यममक) शीव, मुींबई-२२ या शाळेतील मशक्षकाींच्या 
गींभीर स्वरुपाच्या तक्रार अजाणबाबत व प्रशासनाच्या षवरोधातील आक्षेपाींबाबत 
महाराषर राज्य मशक्षक पररषदेचे कायाणध्यक्ष व कोकर् षवभाग मशक्षक मतदार 
सींघाचे लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक २१ फेब्रवुारी, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास 
मशक्षर् उपसींचालक, मुींबई षवभाग याींना ननवेदन ददले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनुषींगाने तात्काळ कायणवाही करण्याचे ननदेश 
मशक्षर् उपसींचालक, मुींबई याींनी ददनाींक २७ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी दक्षक्षर् 
षवभागाचे मशक्षर् ननरीक्षक याींना ददले होते, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शाळेची तक्रारीच्या अनुषींगाने केव्हा चौकशी करण्यात 
आली आहे व त्याबाबतचा अहवाल मशक्षर् उपसींचालकाींना केव्हा देण्यात आला 
आहे, 
(४) नसल्यास, सींबींगधत शाळेच्या गैरकारभारास सींरक्षर् देण्याची काररे् काय 
आहेत, 
(५) मशक्षर् उपसींचालक याींच्या आदेशाची दखल न घेर्ाऱया अगधकाऱयाींवर काय 
कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ददनाींक ४ व ६ एषप्रल, २०१५ रोजी चौकशी करण्यात आली. ददनाींक ७ 
एषप्रल, २०१५ रोजी षवभागीय मशक्षर् उपसींचालक, मुींबई याींना अहवाल सादर 
करण्यात आला आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
नागपणर शहराि उच्च शशक्षणासाठी येणा-या गोरगरीब विद्यार्थयाांसाठी 

िसि ज गहृाांची सा्ं या िाढविण्याबाबि 
(१०८) *  ११०५४   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले :   सन्माननीय उच् च ि 
िां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरात दरवषी ग्रामीर् भागातनू एक लाखाच्या वर षवदयाथी 
महाषवदयालयीन व उच्च मशक्षर् घेण्यासाठी येत असून सदय ्स्थतीत नागपूर 
शहरात अ्स्तत्वात असलेली षवषवध सींस्थाींची व शासकीय वसतीगहृ तसेच 
मुलीींसाठी केवळ एकच वसत ् गहृ असून वसतीगहृाींची सींख्या अपुरी पडत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपूर शहरातील दरवषी वाढर्ारी षवदयाथी सींख्या षवचारात 
घेऊन मुला-मुलीींसाठी स्वतींत्र नवीन वसत ् गहृ बाींधण्याबाबत शासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही, 
     नागपूर येथे शासकीय षवज्ञान सींस्था, नागपूर या सींस्थेमध्ये मुलाींसाठी ८० 
प्रवेश क्षमतेचे व मुलीींसाठी ८० प्रवेश क्षमतेचे अशी दोन वसत ् गहेृ, हे कायणरत 
आहेत व वसींतराव नाईक कला व समाज षवज्ञान सींस्था, नागपूर या सींस्थेमध्ये 
मुलाींचे व मुलीींचे प्रत्येकी १०० प्रवेश क्षमतेची दोन वसतीगहेृ, हे कायणरत आहेत. 
तसेच स्व. यशवींतराव चव्हार् याींच्या जन्मशताब्दी वषाणननममत्त नागपूर येथे 
आगथणकदृष्या मागासवगाणतील षवदयाथीनीसाठी २०० प्रवेश क्षमतेचे व स्व. 
वसींतराव नाईक जन्मशताब्दीननममत्त २०० प्रवेश क्षमतेचे अशी दोन मुलीींची 
वसनतगहेृ नव्याने मींजूर करण्यात आली असून सदर वसत ् गहृाींचे बाींधकाम सुरु 
आहे. 
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(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई विद्यापीठाच्या िलीना िॅम्पसमध्ये िायमस्िरुपी  

िायरमनची तनयुक्िी िरण्याबाबि 
(१०९) *  ११४०२   श्री.जनायदन चाांदणरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई षवदयापीठाच्या कलीना कॅम्पसमधील साषवत्रीबाई फुले मुलीींच्या 
वसतीगहृात शॉ ण्सककण ्मुळे आग लागल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यादठकार्ी कायमस्वरुपी वायरमन नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त कॅम्पसमध्ये कायमस्वरुपी वायरमनची ननयुक्ती 
करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय, 
(२) अींशत: खरे आहे, मुींबई षवदयापीठात षवजतींत्री (Electrition) व त्याींचे 
सहायक अशी पदे आहेत. 
(३) मुींबई षवदयापीठातनू ननवतृ्त झालेल्या एक षवजतींत्रीची (Electrition) 
नेमर्कू एकत्रत्रत मानधन तत्वावर करण्यात आली आहे. 
(४) कायमस्वरुपी षवजतींत्री (Electrition) नेमण्यासाठी षवदयापीठातील प्रशासन 
षवचाराधीन आहे. 

----------------- 
मुांबई विद्यापीठािि ेबनािट पदिीची १३६ प्रिरणे नोंद झाल्याबाबि 

(११०) *  ११२२४   श्री.अनांि गािगीळ, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर :   सन्माननीय 
उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई षवदयापीठाकड ेषवषवध कायाणलये, न्यायालये, पोलीस षवभाग, इतर 
षवदयापीठे, नागररक याींच्यादवारे पत्रव्यवहार, ई-मेल याींच्या माध्यमातून सन 
२०१५ - २०१६ या शकै्षणर्क वषाणतील चार मदहन्याींत एकूर् ३१६ ‘बनाव् पदवी‘ 
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प्रकरर्ाींबाबत तक्रार करण्यात आल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने कारवाई करून बनाव् पदव्याींना आळा 
घालण्याबाबत तसेच प्रामाणर्कपरे् मशक्षर् घेर्ाऱया षवदयार्थयाांचे नकुसान होऊ 
नये म्हर्नू कोर्ती उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद िािि े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३)  बनाव्  पदवी  प्रमार्पत्राींना आळा 
घालण्याबाबत  तसेच   प्रामाणर्कपरे्   मशक्षर् घेर्ा-या  षवदयार्थयाणचे  
नुकसान होऊ नये म्हर्नू षवदयापीठाकडून पदवी  प्रमार्पत्राची छपाई 
करताना गोपनीय सात सुरक्षा वमैशष्याींचा (Seven Security Features)  
वापर करण्यात येऊन  बनाव् पदव्याींना आळा घालण्याची उपाययोजना केली  
आहे. 

----------------- 
पुणे सोलापणर महामागायिर िदमिाििस्िी ग्रामपांचायि हद्दीि िििीपाट  

टोल नाक्याजिळ पेरोल डिझेल अड्ियािर छापा टािण न  
भेसळयकु्ि माल जप्ि िेल्याबाबि 

 

(१११) *  १३४३९ श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांिराि जाधि :  सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे्- सोलापूर महामागाणवर कदमवाकवस्ती ग्रामपींचायत हद्दीत कवडीपा् ्ोल 
नाक्याजवळ पेरोल डडझेल भेसळ अडडयावर अन्न व नागरी पुरवठा शाखेच्या 
अगधकाऱयाींनी ददनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास छापा ्ाकून 
भेसळयकु्त माल जप्त केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यात काय आढळून आले आहे व त्यानुसार या प्रकरर्ी 
सींबींगधताींषवरुध्द काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
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(३)  सदर प्रकरर्ी डडझेल ३०९४० मल्र, पेरोल ५०५३ मल. व केरोसीन १८८० 
मल. जप्त करण्यात आले आहे. तसेच महेंद्रा षपकअप ्जप नीं.जे.एफ ३४५४ व 
इतर मुद्दमेाल असा एकूर् ४०,७५,००/- रुपयाींचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला 
असून, ९ इसमाीं षवरुध्द लोर्ीकाळभोर पोलीस स््ेशन येथे गु.र.नीं.३६७/२०१५ 
ददनाींक ०३/१०/२०१५ रोजी ्जवनावश्यक वस्तु कायदा १९५५ कलम ३ व ७ खाली 
गुन्हा नोंदषवण्यात आला आहे.्जल्हयागधकारी, पुरे् याींच्या स्तरावर जप्त 
मुद्देमालाची षवल्हेवा् लावण्यासाठी सींबींगधतास कलम ६-ब नुसार नो्ीस देण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
अहमदनगर जजल्ह्यािील विनाअनदुातनि िगय - ििुड्याांच्या पा्रशिा  

याद्या जादहर िरण्याबाबि 

(११२) *  १२४१९   िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफय  
भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर ्जल््यातील षवनाअनदुाननत वगण - तकुडयाींच्या पात्रता यादया 
जादहर करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी शासनाकड े वारींवार मागर्ी 
करूनही पात्र-वगण तकुडयाींची यादी लावण्यात आलेली नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पात्र वगण-तुकडयाींना यादया जादहर करण्याबाबत शासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े : (१) व (२) होय. प्राप्त मुल्याींकनाच्या प्रस्तावाींची तपासर्ी 
आयुक्त (मशक्षर्) याींचे माफण त  करण्यात येत असून त्या अनषुींगाने पढुील 
कायणवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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खोंिामळी ि बारागाि (जज.नांदरुबार) िालुक्यािील पाणीपुरिठा  
योजनेची िामे बांद असल्याबाबि 

(११३) *  १३०४०   श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
 (१) खोंडामळी व बारागाव (्ज.नींदरुबार) तालुक्यातील पार्ीपुरवठा योजनेची 
कामे गत १० वषाणपासून बींद आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त बींद पडलेले काम सुरू करून त्याला गती देरे्बाबत ददनाींक 
८ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास मा.पार्ीपुरवठा मींत्री याींना स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, पार्ीपुरवठा योजनेची कामे त्वररत सुरु करण्याबाबत शासनाने 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) योजनेत समाषवष् असलेल्या गावाींनी सदरची योजना पनु्जणषवत 
करण्याबाबत ठरावादवारे मागर्ी केल्यास व तदनषुींगाने ्जल्हा पररषद, नींदरूबार 
याींनी ठराव पारीत केल्यास सदर पार्ीपुरवठा योजना पनु्जणषवत करण्यात येईल. 
सदय्स्थतीत या प्रादेमशक पार्ीपुरवठा योजनेतील समाषवष् सवण गावाींना स्वतींत्र 
पार्ीपुरवठा योजनाींदवारे पार्ीपुरवठा करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्याि व्यापाऱ्याांिर छापे टािण न सुमारे २५० िोटी रुपयाांची  

िणरिाळ शासनाने जप्ि िेल्याबाबि 

(११४) *  १२८६०   श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफय  
भाई जगिाप :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात व्यापाऱयाींवर छापे ्ाकून सुमारे २५० को्ी रुपयाींची तूरडाळ 
शासनाने जप्त केल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यात तुरडाळ व कडधान्याींची साठेबाजी करर्ाऱयाींवर कारवाई 
करण्याबाबत तसेच सावणजननक षवतरर् व्यवस्थेमध्ये (रेशननींगवर) तुरडाळ व 
खादयतेल उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) होय. जीवनावश्यक वस्तू अगधननयम, १९५५ मधील 
तरतुदीींस अनुसरुन सवण क्षेत्रत्रय कायाणलयाींनी राज्यात व्यापाऱयाींवर कारवाई केली 
आहे. 
(२) राज्य शासनाच्या दद.१९.१०.२०१५ च्या पत्रान्वये राज्यात डाळी, खादयतेल व 
खादयतेल त्रबया या जीवनावश्यक वस्तूींवर दद.३०.९.२०१६ पयांत साठा ननबांध 
लावण्यात आले आहेत. त्यास अनुसरुन, राज्यात डाळी, खादयतेल व खादयतेल 
त्रबया या जीवनावश्यक वस्तूींची साठेबाजी व काळाबाजार यास आळा बसावा या 
दृष्ीकोनातनू तात्काळ कायणवाही करण्याबाबत सवण क्षते्रत्रय कायाणलयाींना 
कळषवण्यात आले आहे. 
     सावणजननक षवतरर् व्यवस्थेअींतगणत सवलतीच्या दरात तुरडाळ उपलब्ध 
करुन देण्याबाबतच्या प्रस्तावावर छाननी करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश् नच उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील िोिण किनारपट्टीिर षद्योधगिरण नागरीिरणामुळे खािीिील 

मासेमारी धोक्याि आल्याबाबि 

(११५) *  १३००४   श्रीमिी हुस्नबानण खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय 
दत्ि, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सुभाष झाांबि, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कोकर् ककनार पट्टीवर १० वषाणमध्ये झालेले औदयोगगकरर्, 
नागरीकरर्ामुळे खाडीत प्रकक्रया षवना सोडलेले रासायननक साींडपार्ी, घनकचरा, 
मलमुत्र तसेच सागरी पयण् नामुळे ककनाऱयापासून ते वाव खोली पयांतची मासेमारी 
धोक्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, तदनषुींगाने औदयोगगक नागरी प्रदषुर् रोखण्यासाठी, सागरी 
सींपत्ती राखण्यासींबींगधच्या कायदयाची प्रभावी अींमलबजावर्ी करण्याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) होय. सदर प्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली असून त्याअनषुींगाने 
मींडळामाफण त खालीलप्रमारे् कायणवाही करण्याींत आली आहे. 
 (अ) औदयोगगक सामाईक साींडपार्ी प्रकक्रया सींयींत्ररे्चे अदयावतीकरर् व 
षवस्तारीकरर् करण्याचे काम सुरु करण्याबाबत आदेश ददनाींक २६.०५.२०१५ रोजी 
ददलेले असून ते दोन वषाांच्या कालावधीमध्ये पुर्ण होरे् अपेक्षक्षत आहे. 
 (ब) दाभोळ खाडीतील जलप्रदषुर्ामुळे ननमाणर् झालेल्या मासे मतुणकीच्या 
घ्नेबाबतची काररे् शोधण्याबाबत ्जल्हागधकारी, रत्नागगरी याींचे अध्यक्षतेखाली 
एक सममती नेमण्याींत आली असून ही सममती अशा घ्नाींची वेळोवेही शहाननशा 
करते. 
 (क) माहे एषप्रल-२०१४ पासून महाराषर प्रदषुर् ननयींत्रर् मींडळाने ०५ उदयोगाींना 
उत्पादन बींद करण्याचे आदेश, ४२ उदयोगाींना प्रस्ताषवत ननदेश, १४ उदयोगाींना 
अींतररम ननदेश, ३७ उदयोगाींना काररे् दाखवा नो्ीस, ०२ नगरपामलकाींना व ०२ 
नगरपींचायतीींना प्रस्ताषवत ननदेश ददले आहेत. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
ग्रामीण भागामध्ये रेडिओलॉजीचे प्रशशक्षणिगय खाजगी सांस्थाांनी  

सुरु िरण्याि आल्याबाबि 

(११६) *  १२९१६   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजणरिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रामीर् भागामध्ये रेडडओलॉजीस््ची कमतरता जार्वत असल्याने कें द्रीय 
आरोग्य षवभागाने राज्याच्या आरोग्य षवभागाच्या सींमतीने सहा मदहन्याचे 
रेडडओलॉजीचे प्रमशक्षर्वगण सुरु करण्यास मुभा ददली असल्याचे माहे ऑगस््, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त कोसणचा प्रमशक्षर् कालावधी केवळ सहा मदहन्याचा 
असल्याने रेडडओलॉजीसारखा महत्वाचा षवषय कसा मशकषवर्ार हा प्रश्न 
वैदयकीय क्षेत्रातनू उप्स्थत केला जात असून हा कोसण मशकषवण्याची परवानगी 
केवळ मेडडकल कौ्न्सलने तयार केलेल्या ननयमावलीचे पालन करर्ाऱया 
वैदयकीय महाषवदयालयानाच असूनही अनेक खाजगी सींस्थाींनी हा सहा 
मदहन्याचा कोसण सुरु केला आहे,हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन खाजगी सींस्थाींषवरुध्द 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,   
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. सदर प्रमशक्षर् अ्यासक्रम हा नोंदर्ीकृत एम.बी.बी.एस. 
पदवीधारकाींकरीता असुन या सहा मदहन्याच्या प्रमशक्षर् कालावधीत पुर्ण 
रेडीओलॉजीचे प्रमशक्षर् न देता Abdomino Pelvic Ultra Sonography Level 
l याबाबतच प्रमशक्षर् देण्यात येर्ार आहे.  राज्य शासनामाफण त दत्ता मेघे 
इ्न्स््ट्यु्  ऑफ मेडीकल सायन्सेस या खासगी सींस्थेस सक्षमता तपासर्ी 
करूनच सदर प्रमशक्षर्ाकरीता मान्यता देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राष्ट्रसांि ििुिोजी महाराज नागपणर विद्यावपठ अांिगयि विविध  

पररक्षेचे तनिाल जादहर िरण्याबाबि 

(११७) *  ११०३०   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.शमिेश भाांगडिया, 
िॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषरसींत तकुडोजी महाराज नागपूर षवदयाषपठ अींतगणत षवषवध पररक्षेचे 
ननकाल घोषषत करण्याकररता काही कालावधी ठरषवण्यात आला आहे काय, 
(२) असल्यास, पुढील वषाणचे प्रवेश सुरु झाले ककीं वा वगण देखील सुरू होण्याची 
तारीख नन्श्चत होऊनही गत वषीचे ननकाल जादहर झालेले नाहीत. हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, तदनुषींगाने ननकाल जादहर न करर्ाऱया सींबींगधताींवर कारवाई 
करण्यातबाबत तसेच गती वषीचा ननकाल जादहर करण्याकररता शासनाने कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 

श्री. विनोद िािि े :  (१) होय. महाराषर षवदयापीठ अगधननयम, १९९४ च्या 
कलम ७२ मधील तरतुदीनुसार परीक्षेच्या अखेरच्या ददवसापासून ३० ददवसाींच्या 
आत आणर् कोर्त्याही परर्स्थतीत त्या अखेरच्या ददनाींकापासून उमशरात उमशरा 
४५ ददवसाींच्या आत ननकाल जाहीर करण्याचा कालावधी ठरषवण्यात आला आहे. 
(२) काही परीक्षाींमध्ये अशी घ्ना घडली आहे. 
(३) ननकाल उमशरा लागर्ाऱया सींबींधीत परीक्षाींबाबत षवदयापीठाकडून महाराषर 
षवदयापीठ अगधननयम, १९९४ मधील तरतदूीनसुार कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(४) षवदयापीठानी सींबींगधताींना काररे् दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली आहेत. 

----------------- 
राज्य सादहत्य सांस्िृिी महामांिळाच्या अध्यक्षपदी लाचलुचपि प्रतिबांधि 
िायद्यान्िये गुन्हा दाखल असलेल्या व्यक्िीची तनयुक्िी िेल्याबाबि 

(११८) *  १३८२४   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, 
अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय मराठी भाषा मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाची २४ लाख रुपयाींची फसवर्कू केल्याच्या आरोपावरुन लाचलुचपत 
प्रनतबींधक कायदयान्वये गुन्हा दाखल असलेल्या व्यक्तीची राज्य सादहत्य 
सींस्कृती महामींडळाच्या अध्यक्षपदी ननयकु्ती झाल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१५ 
वा त्या सुमारास उघडकीस आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बुलढार्ा ्जल््यात सन १९९४-९५ मध्ये प्रौढ साक्षरता 
अमभयानाींतगणत पसु्तक व शालेय सादहत्य वा्प यामध्ये या व्यक्तीच्या प्रकाशन 
सींस्थेने मोठा गैरव्यवहार केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या गैरव्यवहारात या व्यक्तीसह तत्कालीन ्जल्हागधकारी, 
मशक्षर्ागधकारी व इतर अगधकाऱयाींनी शासनाची फसवर्कू केल्याचे ननषपन्न झाले 
असून सदरचे प्रकरर् बलुढार्ा येथे सत्र न्यायालयात प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाशी ननगडीत कोर्तीही ननयकु्ती होण्यापूवी प्रशासकीय 
पातळीवर सींबींगधत व्यक्तीच्या चाररत्र्याची पडताळर्ी केली जाते, ही पडताळर्ी 
केली गेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन ननयकु्तीबाबत 
पुनणषवचार करण्याबाबत कोर्ता ननर्णय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ?  
 
 

श्री. विनोद िािि े : (१) ददनाींक ५ ऑगस््, २०१५ च्या शासन ननर्णयान्वये 
महाराषर राज्य सादहत्य आणर् सींस्कृती मींडळाच्या अध्यक्षपदी श्री.बाबा भाींड 
याींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
(२) व (३) सन १९९४-९५ मध्ये ्जल्हा साक्षरता अमभयानाअींतगणत ्जल्हा 
साक्षरता सममतीमाफण त पुस्तके खरेदी करण्यात आली होती. सदर प्रकरर्ी 
लाचलुचपत प्रनतबींधक कायाणलयाने बुलढार्ा पोलीस स््ेशनला तक्रार दाखल केली 
आहे.सदर प्रकरर् न्यायप्रषवष् आहे. 
(४) व (५) सदर प्रकरर् न्यायप्रषवष् असून, अदयाप ननर्णय प्रलींत्रबत आहे 
यास्तव सदय:्स्थतीत ननयकु्तीबाबत पुनषवणचार करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िोिणाि पययटन वििासासाठी सी.आर.झेिचे बांधन शशथील िरण्याबाबि 

(११९) *  ११७१५   श्री.जयांि पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ६७१८ ला ददनाांि 
२२ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय पयायिरण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्रीय पयाणवरर् व वने मींत्रालयाने सी.आर.झेड अध्यादेश २०११ शी सींबींगधत 
षवषयाींबाबत आढावा सममती केव्हा गठीत केली आहे, 
(२) गठीत केलेल्या सममतीची बैठक केव्हा झाली, 
(३) राज्याच्या पयण् न षवभागाशी सींबींगधत सी.आर.झेड च्या अ्ी मशथील 
करण्याच्या षवनींतीबाबत अींनतम ननर्णय कोर्ता घेण्यात आला ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) सदर आढावा सममती ददनाींक १७ जनू, २०१४ रोजी 
गठीत करण्यात आली आहे. 
(२) सीआरझेड नो्ीकफकेशन २०११ मधील बाबीींचा महाराषर राज्याच्या सींदभाणत 
आढावा घेण्यासाठी सदर सममतीची बैठक ददनाींक ०८ जलैु, २०१४ रोजी सींपन्न 
झाली. 
(३) उपरोक्त सममतीचा अहवाल अदयाप अप्राप्त आहे. 

----------------- 
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तघिली (िा.जज.पालघर) गािाला बाराहजारी िे िारापणर शक्िी िें द्राच्या मु्य 
रस्त्याच्या बाजणने जल िादहनी जोिण्याबाबि 

(१२०) *  १३९३८   श्री.आनांद ठािण र :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नघवली (ता.्ज.पालघर) गावाला मौजे सावराई मागे जवारी तलावाकडून नळ 
पार्ी पुरवठ्याची सुरु असलेली जलवादहनी काही समाजकीं ्क वारींवार तोडत 
असल्यामुळे ग्रामस्थाींना षपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई ननमाणर् झाली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, पाण्याचा अपव्यय ्ाळण्यासाठी बाराहजारी ते तारापूर अर् ुशक्ती 
कें द्राच्या मुख्य रस्त्याच्या कडलेा नवीन जलवादहनी जोडण्यात यावी अशा 
आशयाचे लेखी ननवेदन नघवली माींगेला सामा्जक उत्कषण मींडळाने मा.पार्ीपुरवठा 
मींत्री, प्रधान सगचव, पार्ी पुरवठा व स्वच्छता षवभाग, अधीक्षक अमभयींता, 
महाराषर जीवन प्रागधकारी मींडळ, ठारे्, कायणकारी अमभयींता, महाराषर जीवन 
प्रागधकारी मींडळ, पालघर याींना ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
ददलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, सदरहू 
नवीन जलजोडर्ीच्या मागाणला मींजूरी देण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) नघवली, ता.्ज.पालघर हे तारापूर अर्शूक्ती कें द्र १ व २ या प्रकल्पामुळे 
बाधीत झालेले आहे.  या गावाींना सोयी, सुषवधा तारापूर अर्शूक्ती कें द्र १ व २ 
याींचे माफण त पुरषवण्यात येत असल्याने नघवली या गावाच्या नवीन जलवादहनी 
्ाकण्याच्या कामास लागर्ारा ननधी त्याींच्याकडून महाराषर जीवन प्रागधकरर्ास 
अथवा ्जल्हा पररषदेस प्राप्त झाल्यानींतर नवीन जलवादहनीचे काम हाती घेरे् 
शक्य होईल.  याबाबत महाराषर जीवन प्रागधकरर्ाकडून तारापूर अर्शूक्ती कें द्र 
१ व २ या यींत्ररे्स तसेच सींबींगधत ग्रामपींचायतीसही कळषवण्यात आले आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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महाराष्ट्र राज्य हागणदारीमुक्ि िरण्याबाबि 

(१२१) *  १२९६९   श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य हागर्दारीमुक्त करण्याचा शासनाचा षवचार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाणत आखलेल्या योजनेचे स्वरूप व सदय:्स्थती काय आहे, 
(३) तसेच यासाठी ककती ननधीची आवश्यकता आहे व सदर ननधी कशाप्रकारे 
उपलब्ध करण्यात येर्ार आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. कें द्र शासनाच्या स्वच्छ भारत ममशन 
(ग्रामीर्) या अमभयानाच्या मागणदशणक सूचनाींनुसार महाराषर राज्यासह सींपूर्ण 
देश दद. ०२ ऑक््ोबर, २०१९ पयांत हागर्दारीमुक्त करण्याचे उदद्दष् नन्श्चत 
करण्यात आले आहे. 
(२) या अमभयानाींतगणत ग्रामीर् भागातील जनतेचे जीवनमान उींचावण्याच्या 
दृष्ीने सन २०१२ च्या पायाभूत सवेक्षर्ाींनुसार पात्र ठरलेल्या कु्ुींबाींना वयै्क्तक 
शौचालयाींचे बाींधकाम करण्यास प्रोत्साहीत करुन त्या प्रीत्यथण सदर लाभाथी 
कु्ुींबाींना प्रत्येकी रु. १२०००/- एवढे प्रोत्साहनपर अनदुान षवतरीत करण्यात येते. 
दद.०२ ऑक््ोबर, २०१४ पासून सुरु झालेल्या या अमभयानाींतगणत दद.२३ नोव्हेबर, 
२०१५  पयांत राज्यातील ३९४१ ग्रामपींचायती हागर्दारीमुक्त झाल्या असून सदर  
प्रमार् देशाच्या ्क्केवारीच्या तुलनेत २१% इतके आहे. 
(३) स्वच्छ भारत ममशन (ग्रामीर्) या अमभयानाच्या अींमलबजावर्ीसाठी प्रकल्प 
कृती आराखडा तयार करून सदर आराखडा कें द्र शासनास सादर करण्यात आला 
आहे. या आराखडयानुसार  कें द्र दहश्श्यासाठी सुमारे रु.७७०८.७७ को्ी व राज्य 
दहश्श्यासाठी रु.२५८७.८४ को्ी एवढ्या ननधीची  सध्या आवश्यकता आहे. वाषषणक  
कृती आराखडा व ननधी उपलब्धतेनुसार राज्य शासनास ननधी उपलब्ध होरे् 
अपेक्षक्षत आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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बुलढाणा जजल्हा पररषदेच्या शाळाांच्या िें द्र प्रमुखाांना  
िेिनिाढीचा लाभ देण्याबाबि 

(१२२) *  ११९१३   अॅि.तनरांजन िािखरे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने सन १९९५ मध्ये कें द्र प्रमुख या नवीन पदाची ननममणती करुन 
पदवीधर प्राथममक मशक्षकाींमधून बीए, बीएड अहणताकारी पदवीधर मशक्षकाींना 
अगधकची वेतनवाढ मींजूर करण्याचा शासन ननर्णय देखील त्याचवेळी ननगणममत 
करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शासन आदेशानुसार, बुलढार्ा ्जल्हा पररषदेमाफण त सदरचा 
शासन आदेश ननगणममत झाल्यापासून ते माहे सप् े्ंबर, २०१३ पयांत सींबींगधत कें द्र 
प्रमुखाींना अशा वेतनवाढीचा आगथांक लाभ देण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र प्रमुखाींना अशा वेतनवाढीचा लाभ माहे सप् े्ंबर, २०१३ नींतर 
बुलढार्ा ्जल्हा पररषदेच्या लेखा अगधकारी याींनी देण्याचे नाकारले असल्याचे 
तसेच पनु्हा त्याबाबत शासनाकडून मागणदशणन मागषवल्याचे दाखवनू पात्र 
मशक्षकाींवर अन्याय केला असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या पदहल्या 
आठवडयात ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, बुलढार्ा ्जल्हा पररषदेच्या कमणचारी सींघ्ना मशक्षक व मशक्षकेतर 
कमणचारी सींघ्नानी माहे ऑगस््, २०१५ पासून मुख्य कायणकारी अगधकारी, 
्जल्हा पररषद बलुढार्ा याींनी प्रधान सगचव, शालेय मशक्षर् षवभाग व प्रधान 
सगचव, ग्रामषवकास षवभाग, मींत्रालय याींचेकड े वारींवार ननवेदने देऊन सींबींगधत 
लेखा अगधकाऱयाषवरुध्द कारवाई करण्याची मागर्ी करुनही कायणवाही करण्यात 
आली नसल्याचे माहे ऑक््ोवर, २०१५ च्या दसुऱया आठवडयात ननदशणनास आले 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) त्याचप्रमारे् अशा स्वरुपाचे पत्र-ननवेदन लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २९ सप् े्ंबर, 
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास मा.शालेय मशक्षर् मींत्री याींनाही ददले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(६) असल्यास, त्याप्रकरर्ी सींबींगधत लेखाअगधकाऱयाींषवरुध्द चौकशी करण्यात 
आली आहे काय, त्यानुसार पुढे कोर्ती कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे व 
याबाबतची सदय्स्थती काय आहे ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) चौर्थया वेतन आयोगानुसार प्रमशक्षक्षत पदवीधर मशक्षक आणर् कें द्रप्रमुख याींची 
वेतनशे्रर्ी समान असल्यामुळे प्रमशक्षक्षत पदवीधर मशक्षकाींस कें द्रप्रमखपदी 
पदोन्नती देण्यात आल्यानींतर वेतन नन्श्चतीसाठी म.ना.से ननयम १९८१ मधील 
ननयम ११-१ (अ) चा लाभ देय ठरत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) होय. 
(६) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िसांिराि नाईि िदै्यिीय महाविद्यालयाच्या दांि धचकित्सा विभागाि  

मशशनरी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
(१२३) *  ११४४५   श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ ्जल्हयातील वसींतराव नाईक वदैयकीय महाषवदयालयातील   दींत 
गचककत्सा षवभागात तींत्रज्ञ आहेत, पर् ममशनरीचा अभाव असल्याने केवळ दात 
काढरे् आणर् मुख तपासर्ी या व्यनतररक्त इतर कोर्ताही उपचार या षवभागात 
होत नसल्याचे ददनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशणनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर षवभागात मोठ्या प्रमार्ात वयोवधृ्द रुग्र्ाींची गदी होत 
असते   मात्र हवा तो उपचार ममळत नसल्याने त्याींना वारींवार फेऱया माराव्या 
लागत असल्याच्या तक्रारी वयोवधृ्दाींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने ममशनरी उपलब्ध करुन देण्याबाबत काय 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही 
(२) व (३) हे खरे आहे. 
       याषवषयी प्राप्त ननवेदनाची दखल घेवनू सींबींगधत ज्येषठ नागररक 
मींडळास कळषवण्यात आले आहे. 
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(४) आवश्यक ती सवण यींत्रसामुग्री दींतापचार षवभागात उपलब्ध आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िारापणर षद्योधगि िसाहि (जज.पालघर) येथील रसायन तनशमयि िरणाऱ्या 
िां पन्याांचे रसायनशमश्रीि साांिपाण्यामुळे पररसराि प्रदषुण झालेली िाढ 

(१२४) *  १४०३२   श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािण र :   सन्माननीय 
पयायिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  तारापूर औदयोगगक वसाहत (्ज.पालघर) येथे षवराज प्रोफाई मल., आरती 
ड्रग मल. आणर् सर्ेक या रसायन ननममणत करर्ाऱया कीं पन्याींच्या  रसायनममश्रीत 
साींडपाण्यामुळे पररसरात प्रदषुर् वाढत असल्याचे ददनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१५ 
रोजी वा त्या सुमारास  ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रदषुषत साींडपाण्यामुळे स्थाननक नागररकाींच्या आरोग्याचा प्रश्न 
ननमाणर् झाला असून मत्स्यव्यवसायही धोक्यात आला असल्याबाबत स्थाननक 
कोळी बाींधवाींनी तक्रारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने सींबींगधत कीं पनी मालकाषवरुध्द शासनाने 
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) हे अींशत: खरे आहे. मे.आरती ड्रग्ज मल. या 
उदयोगाच्या औदयोगगक साींडपाण्यामुळे जलप्रदषूर् झाले होते. तथाषप, मे.षवराज 
प्रोफाईल मल. व मे.सॅररक्स केममकल्स मल. या उदयोगाींमुळे जलप्रदषुर् झाल्याचे 
आढळून आले नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) मे.षवराज प्रोफाईल या उदयोगास दद.०३.११.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये 
हवाप्रदषुर्ामुळे महाराषर प्रदषुर् ननयींत्रर् मींडळामाफण त प्रस्ताषवत आदेश 
बजावण्यात आले आहेत. 
     मे.आरती ड्रग्ज या उदयोगाषवरुध्द दद.२९.१०.२०१५ रोजी जलप्रदषुर् 
केल्याने प्रस्ताषवत आदेश पारीत करण्यात आले होते. 
    मे.सॅरेक्स केममकल्स या उदयोगास दद.०२.११.२०१५ रोजी हवाप्रदषुर्ामुळे 
प्रस्ताषवत आदेश पारीत करण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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सािारा जजल्ह्याि सुरु असलेल्या दगिखाण क्षे्रशािील पाषाण शाळाांना विशेष 
बाबीिांगयि मान्यिा देऊन िात्िाळ न्याय शमळणेबाबि 

(१२५) *  १४१३८   श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.आनांदराि पाटील :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा ्जल््यात सुरु असलेल्या दगडखार् क्षेत्रातील पाषार् शाळाींना षवशेष 
बाबीतींगणत मान्यता देऊन दगडखार् क्षेत्रातील मुलाींना व पाषार् शाळाींतील 
मशक्षकाींना तात्काळ न्याय दयावा अन्यथा व माहे ऑक््ोबर, २०१५ पासून मुींबई 
येथे बेमुदत धररे् आींदोलन करावे लागेल असा इशारा एका मशक्षक सींघ्नेने 
ददला असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पाषार् शाळाींना षवशेष बाबीींतगणत मान्यता देण्याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय. 
(२) बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या मशक्षर्ाचा अगधकार अगधननयम, २००९ नसुार 
षवदयार्थयाांसाठी पयाणयी मशक्षर्ाची व्यवस्था न करता त्याींचे १ ली ते ८ वी चे 
मशक्षर् ननयमीत शाळेत होरे् आवश्यक आहे. यानुसार दगडखार् कामगाराींच्या 
मुलाींना न्जकच्या ननयमीत शाळेत दाखल करता येते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
भणगी (जज.नाांदेि) येथे शासिीय गोदामाि िीन हजार जक्िांटल धान्य  

प्रमाणापेक्षा जास्ि आढळणन आल्याबाबि 

(१२६) *  ११३५९   श्री.अमरनाथ राजणरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि 
सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भर्गी (्ज.नाींदेड) येथे शासकीय गोदामात सुमारे तीन हजार ्क्वीं्ल धान्य 
प्रमार्ापेक्षा जास्त आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर धान्य गोदामाबाहेर गेल्याचे परमम्दवारे दाखषवण्यात आले 
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सींबींगधत अगधकाऱयावर 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) मौजे भर्गी (्ज.नाींदेड) या गावाच्या मशवारात कोर्तेही 
शासकीय गोदाम नाही. यामुळे भर्गी येथील शासकीय गोदामात प्रमार्ापेक्षा 
जास्त धान्य आढळून आल्याची बाब सींयु् क्तक नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िसांिराि नाईि शासिीय रुग्णालयाि  

रुग्णाांची होि असलेली गैरसोय 

(१२७) *  १२२८०   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.किरण पािसिर, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.्िाजा बेग, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ येथील वसींतराव नाईक शासकीय रुग्र्ालयात रुग्र्ाींच्या 
उपचारासाठी रक्त पुरवठा करण्याींत येत नसल्याने रुग्र्ाींच्या नातेवाईकाींना 
धावपळ करावी लागत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, सदर रुग्र्ालयात सहयोगी, प्राध्यापक, षवभाग प्रमुख, सहाय्यक 
सहयोगी प्राध्यापक उप्स्थत राहत नसल्याचेही ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनसुार सदर रुग्र्ालयावर 
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्याि दषु्ट्िाळी भागािील सिय शाळाांमध्ये बारािीपयांि  
विद्यार्थयाांना मध्यान्ह भोजन देण्याबाबि 

(१२८) *  १४१४१   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील भीषर् दषुकाळी परर्स्थतीचा षवचार करता दषुकाळी भागातील 
सवण शाळाींमध्ये बारावीपयांतच्या षवदयार्थयाांना मध्यान्ह भोजन दयावे व 
गतवषीप्रमारे् यींदाही दहावी व बारावीपयांत षवदयार्थयाांना मध्यान्ह भोजन दयावे 
व गतवषींप्रमारे् यींदाही दहावी व बारावीच्या षवदयार्थयाांची पररक्षा फी माफ 
करण्यात यावी याबाबत मा. शालेय मशक्षर् मींत्री याींच्याकड े मशक्षक सींघ्नेकडून 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान  मागर्ी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े : (१) व (२) शालेय पोषर् आहार ही कें द्र पुरस्कृत योजना 
असून शासकीय शाळा, स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या शाळा, खाजगी अनदुाननत 
/  अींशत: अनदुाननत शाळा, बालकामगार प्रकल्प इ. मधील इ. १ ली ते ८ वी 
मध्ये मशकर्ारे षवदयाथी योजनेचे लाभाथी आहेत. कें द्र शासनाच्या मागणदशणक 
सूचनाींनुसार दरवषी ी्ंचाईसदृश्य भागातील पात्र षवदयार्थयाांना उन्हाळी सुट्टीमध्ये 
शालेय पोषर् आहार ददला जातो. 
     ी्ंचाईसदृश्य भागातील इ. १० वी च्या षवदयार्थयाांची पररक्षा फी माफ 
करण्याचा ननर्णय घेण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
शशक्षण हक्ि िायद्यािील (आरटीई) िरिदुीनसुार २५ टक्िे आरक्षणािांगयि दबुयल 
घटिािील विद्यार्थयाांना देण्याि आलेल्या प्रिेशाचा शुल्ि परिािा शमळण्याबाबि 

(१२९) *  १४१५४   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मशक्षर् हक्क कायदयातील (आर्ीई) तरतदुीनुसार २५ ्क्के आरक्षातींगणत 
दबुणल घ्कातील षवदयार्थयाांना देण्यात आलेल्या प्रवेशाचा शुल्क परतावा ममळावा 
तसेच इतर मागण्यासाठी महाराषर इींग्रजी सींस्थाचालक सींघ्नेच्या (मेस््ा) वतीने 
मशक्षर् आयकु्तालयावर मोचाण काढण्यात आल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शाळाींना उपरोक्त शुल्क परतावा देण्याबाबत शासनाने 
कोर्ती कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे आहे 
(२) बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या मशक्षर्ाचा अगधकार अगधननयम, २००९ नसुार 
२५% आरक्षर्ाींतगणत सन २०१२-१३ व सन २०१३-१४ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या 
षवदयार्थयाांच्या शैक्षणर्क शुल्काचा परतावा शाळाींना देण्यासाठी सन २०१४-१५ 
मध्ये रु.१९.५ को्ी षवतरीत केले आहेत. सन २०१४-१५ या वषाणसाठी रु.१४.७० 
को्ी इतका ननधी ददनाींक १० ऑगस्् २०१५ रोजी षवतरीत केला 
आहे.                         
(३) प्रश्न उद् ावत नाही 

----------------- 
 म्हैसाळा (जज.रायगि) िालुक्यािील प्राथशमि शाळाांना पुरविल्या जाणाऱ्या पोषण 

आहाराचे धान्य तनिृष्ट्ट दजायचे असल्याबाबि 
 

(१३०) *  १३४६४   श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) म्हैसाळा (्ज.रायगड) तालुक्यातील ्जल्हा पररषदेमाफण त प्राथममक शाळाींना 
पुरषवण्यात येर्ारे पोषर् आहाराचे धान्य अनतशय ननकृष् दजाणचे असून त्यात 
लाखो रुपयाचा गैरव्यवहार झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या दसुऱया सप्ताहात 
ननदशणनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे व त्यानुसार या प्रकरर्ी 
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप, चौकशी केली नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१) अशा स्वरूपाची बातमी वतृ्तपत्रात प्रमसध्द झाली होती. 
तथाषप, याबाबत चौकशी केली असता, यामध्ये तर्थय आढळून आलेले नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
बीि जजल्ह्यािील व्यापारी आणण दलालाांनी दैनांददन जीिनाि लागणाऱ्या  

िस्िुांची साठेबाजी िेल्याबाबि 

(१३१) *  १४०८२   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा 
ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड ्जल््यात दषुकाळाचे भयार् साव् ननमाणर् झाले असून व्यापारी आणर् 
दलालाींनी सवणसामान्य मार्साला दैनींददन जीवनात लागर्ाऱया वस्तुींची साठेबाजी 
करुन प्रचींड महागाई वाढषवण्यास कारर्ीभूत केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्जल््यातील ७० % स्वस्त धान्य दकुानदार सवणसामान्याींचे 
रेशनचे धान्यच षवतरीत करीत नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दर १५ ददवसाला ्जल््यात कुठेतरी रेशनचा माल काळया 
बाजारात घेऊन जार्ारी वाहने पकडली जातात, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रेशन माकफया व पुरवठा षवभागातील कमणचाऱयाींनी सींगनमताने 
यात काम करत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ्जल्हागधकाऱयाींनी सींबींगधत दोषीींवर कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, षवलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४), (५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
   
विधान भिन :   उत्िमशसांग चव्हाण 
नागपणर.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रर्पवूण सवण प्रककया महाराषर षवधानमींडळ सगचवालयाच्या सींगर्क यींत्ररे्वर 

मुद्रर्: शासकीय मध्यवती मुद्रर्ालय, नागपूर. 


