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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि २१ डिसेंबर, २०१५ / अग्रहायण ३०, १९३७ ( शिे ) 
  

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

 

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

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ९० 
------------------------------------- 

  
पुण्यािील बालभारिीच्या दैनांददन व्यिहाराि पारदशयििा आणण्याबाबि 

  

(१) *  १२६४९   अॅि.जयदेि गायििाि :  ददनाांि ३० जुलै, २०१५ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी क्रमाांि 
१ मधील प्रश्न क्रमाांि २३२७ ला ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यातील बालभारतीच्या दैनींददन व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी पाच 
वर्ाशपूवी दहा को्ी खचश करुन सॅप यींत्रणा खरेदी करण्यात आली असून सदर 
यींत्रणेचा वापर करण्यात येत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर यींत्रणेचा वापर 
करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) बालभारतीच्या दैनींददन व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी 
खरेदी करण्यात आलेली सॅप यींत्रणा वापरण्यासाठी अद्ययावत करणे आवश्यक 
असून याबाबत कायशवाही सुरु आहे. 

----------------- 
यशांििराि चव्हाण मुक्ि विद्यापीठाच्याििीने अिोला येथे घेण्याि आलेल्या 

प्रशिाररिा पदवििा अभ्यासक्रमाबाबि 

(२) *  ११४२६   श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यर्ींवतराव चव्हाण मुक्त ववद्यापीठाच्यावतीने अकोला येथे घेण्यात आलेल्या 
पत्रकाररता पदववका अभ्यासक्रमाच्या पररक्षदेरम्यान एका पररक्षा कें द्रावर आधी 
चुकीची प्रश्नपत्रत्रका आणण नींतर दोनदा चकुीच्या ननकालामुळे ववद्यार्थयाांमध्ये 
गोंधळाची पररस्थथती ननमाशण झाल्यामुळे १८ ववद्यार्थयाांचे रै्क्षणणक नकुसान 
होणार असल्याचे माहे ऑगथ्, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तद्नरु्ींगाने या ववद्यार्थयाांची फेरपररक्षा घेण्याबाबत तसेच 
ववद्यार्थयाांचे रै्क्षणणक नकुसान होऊ नये म्हणनू र्ासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े : (१) हे अींर्त: खरे आहे. परीक्षा कें द्रावर परीक्षेच्या वेळी 
ववद्यार्थयाांनी ननवडलेला ववर्य JOU १०२ ऐवजी JOU १०४ या ववर्याच्या 
प्रश्नपत्रत्रकेचे वा्प झाल्याची बाब लगेच लक्षात आल्यावर ववद्यार्थयाांना JOU 
१०२ या ववर्याच्या प्रश्नपत्रत्रकेचे वा्प करुन पेपर ललहीण्याच्या सूचना देण्यात 
आल्या होत्या व त्या दरम्यान वाया गेलेला वेळ अधधक वेळ देऊन भरुन देण्यात 
आलेला आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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महाराष्ट्रािील िजन मापे दरुूस्िि, उत्पादि ि विके्रिे याांच्या मागण्याांबाबि 

(३) *  १२३२१   श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण 
पािसिर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अतनल भोसले, श्री.रामराि िििुिे, 
श्री.प्रिाश गजशभये :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ५६६५ ला ददनाांि १९ माचय, २०१५ 
रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय अन् न, नागरी परुिठा ि 
ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषरातील वजन मापे दरुूथतक, उत्पादक व ववके्रते याींनी त्याींच्या 
मागण्याींसाठी ददनाींक २४ ऑगथ्, २०१५ पासून ठाणे स्जल्हाधधकारी 
कायाशलयासमोर बेमुदत आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आींदोलनकत्याांच्या मागण्या कोणकोणत्या आहेत, 
(३) तसेच सदर मागण्याींच्या अनरु्ींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) आींदोलनकत्याांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत. 
     अ) मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या आदेर्ानसुार वजने मापे दरुुथतक 
याींना उपयोगकत्याांच्यावतीने पडताळणी रु्ल्क जमा करण्यास परवानगी द्यावी. 
     ब) वजन-मापे उत्पादक याींचे रद्द केलेले परवाने त्वरीत नतुनीकरण करुन 
त्याींचा उपस्जववकेचा प्रश्न सोडवावा. 
     क) ननयींत्रक, वैध मापन र्ाथत्र याींनी ववधीमींडळाचा चुकीचा र्ब्द वापरुन 
केलेल्या अवमानाबद्दल त्याींच्यावर कारवाई करावी. 
     ड) ववना परवाना ररक्षा मी्र दरुुथत करणाऱ्या दरुुथतकाींवर कायदेर्ीर 
कारवाई करावी व र्ासकीय प्रमाणपत्र छापणाऱ्या कीं पनीवर कारवाई करावी. 
     इ) ररक्षा ्ॅक्सी मी्र पडताळणीचे काम काही मोजक्याच सींथथाींना ददले 
आहे, याबाबत उच्चथतरीय चौकर्ी करावी. 
     ई) ररक्षा/्ॅक्सी चालकाींचे बेकायदेर्ीरररत्या वसूल केलेले अनतररक्त रु. ५० 
त्याींना परत करावे. 
     फ) मुींबई मध्ये बींद असलेले ननरीक्षक कायाशलय ननयलमत सुरु करुन वजने 
मापे पडताळणीच्या कामाला सुरुवात करावी. 
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(३) आींदोलनकत्याांच्या मागण्याींच्या अनरु्ींगाने पढुीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात 
आली आहे. 

अ) मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेर्ानुसार दद. २२.१०.२०१४ व दद. 
२७.१०.२०१४ ची पररपत्रके रद्द केल्याबाबतच्या सूचना सवश क्षते्रत्रय 
अधधकाऱ्याींना देण्यात आल्या आहेत. 

ब) ज्या परवानाधारकाींचे परवाने रद्द केले आहेत त्यापकैी ज्याींनी अपील 
दाखल केले आहे त्यावर ननयमानुसार कायशवाही सुरु आहे. 

क) तत्कालीन ननयींत्रक, वैधमापनर्ाथत्रयाींची गहृ ववभागाच्या  ददनाींक 
०३.१०.२०१५ च्या आदेर्ान्वये बदली करण्यात आली आहे. 

ड) ररक्षा, ्ॅक्सी मी्र ववनापरवाना दरुुथती होत असल्याचे र्ासनाच्या 
ननदर्शनास आलेले नाही.  एनआयसीकडून तयार करुन घेतलेल्या 
सॉफ््वेअरचा वापर करुन वैध मापन र्ाथत्र अधधकाऱ्याींमाफश त 
ररक्र्ा/्ॅक्सी पडताळणी प्रमाणपत्र ेतयार करण्यात येतात. 

इ) ररक्षा / ्ॅक्सी मी्र दरुुथतीसाठी परवाने ननयमातील तरतदुीनसुार 
देण्यात आले आहेत. 

ई) ररक्षा ्ॅक्सी मी्रच्या पडताळणी व मुद्राींकनासाठी महाराषर वैधमापन 
र्ाथत्र (अींमलबजावणी) ननयम, २०११ मधील तरतदुीनुसार रु्ल्क 
आकारण्यात आले असल्यामुळे रु. ५० परत करण्याचा प्रश्न उद्भ् ावत 
नाही. 

फ) मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी PIL No. १५०/२०१२ मध्ये ददलेल्या 
ननदेर्ानुसार ररक्षा व ्ॅक्सी मी्र पडताळणीचे काम ववदहत मुदतीत 
पुणश करणे आवश्यक होते, सबब, उपलब्ध असलेल्या सींपुणश 
मनुषयबळाचा उपयोग करुन सदर काम पुणश करण्यात आले.  त्यामुळे 
फेरपडताळणी व मुद्राींकनाच्या कामावर थोडाफार पररणाम झाला.  
परींत,ु सदर काम आता ननयलमतपणे सुरु झालेले आहे. 

  (४)  प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
----------------- 
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राज्याि नॅशनल ॲसेसमेंट ि ॲकक्रऐशन िौन्न्सल (नॅि) ििून मुल्याांिन न 
िरणाऱ्या महाविद्यालये ि विद्यापीठाांिर िारिाई िरण्याबाबि 

(४) *  ११२०८   श्री.अनांि गािगीळ :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८१११ ला ददनाांि 
१७ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय उच् च ि िां्रश 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात नॅर्नल ॲसेसमें् व ॲक्रक्रऐर्न कौस्न्सल (नॅक) कडून मुल्याींकन न 
करणाऱ्या महाववद्यालये व ववद्यापीठाींवर उच्च तींत्र लर्क्षण ववभागाकडून 
कायशवाही करण्यात येणार आहे, तसेच अनदुानही बींद करण्याचे आदेर्ही लर्क्षण 
सींचालनालयाने सवश अकृर्ी ववद्यापीठाींना ददले असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नॅककडून मुल्याींकन करुन घेण्यास ्ाळा्ाळ करणारी ववद्यापीठे 
व महाववद्यालये याींच्यावर र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद िािि े: (१) हे अींर्त: खरे आहे.  
     अकृवर् ववद्यापीठे व सींलस्ननत अनदुाननत महाववद्यालयाींचे मूल्याींकन व 
पुनमूशल्याींकन करणेबाबत तसेच ववद्यापीठ अनदुान आयोगाने त्याींच्या ददनाींक 
२९-०१-२०१५ च्या पस्ब्लक नो्ीसीद्वारे ददलेल्या सूचना उच्च लर्क्षण 
सींचालनालयाने ददनाींक १६-०७-२०१५ च्या पत्रान्वये सवश अकृवर् ववद्यापीठाींना 
कळववलेल्या आहेत. 
(२) याबाबत सींचालक, उच्च लर्क्षण याींनी दद. १२/१०/२०१५ च्या पत्रान्वये 
आवश्यक त्या सूचना ददलेल्या आहेत. 
(३) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

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

िॉ.बाबासाहेब आांबििेर मराठिािा विद्यापीठािील ररक्ि पदे असल्याबाबि 
(५) *  ११८०५   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.धनांजय मुांि े:   सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथील डॉ.बाबासाहेब आींबडकेर मराठवाडा ववद्यापीठातील 
अधधकारी/कमशचारी वगश १ ते ४ मधील मींजूर असलेल्या पदाींपैकी ३२५ ररक्त पदे 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मराठवाडा ववद्यापीठातील लर्क्षकाींची ७७ ररक्त पदे आहेत तसेच 
४५ ववभागाींपैकी १० ववभागात ववद्यार्थयाांना लर्कववण्यासाठी एक लर्क्षक 
असल्याने ववद्यार्थयाांना दजेदार लर्क्षण लमळण्यापासून वींधचत राहावे लागत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) मराठवाडा ववद्यापीठामध्ये सी.ए.एस.अींतगशत मागील पाच वर्ाशपासून 
पदोन्नती ददली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) तसेच, ववद्यापीठातील मुलीींच्या वसनतगहृाची दरुवथथा झाली असून दहा बाय 
दहाच्या खोली मध्ये दहा ववदयाथींनीना प्रवेर् ददला जात आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठातील वगश १ 
ते ४ मधील एकूण लर्क्षकेत्तर २३८ पदे व ६६ लर्क्षकीय पदे ररक्त आहेत. 
(२) हे खरे नाही. डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठास मींजूर 
असलेल्या एकूण २५९ लर्क्षकीय पदाींपकैी ६६ पदे ररक्त आहेत. वेळोवेळी 
रै्क्षणणक कायशभार / अभ्यासक्रम पूणश करण्याकररता अींर्दायी, स्व्हस्जद्ींग इ. 
लर्क्षकाींची नेमणकू करुन ववद्यार्थयाांना दजेदार लर्क्षण देण्यात येत आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
ठाणे न्जल्हा पररषदेच्या शशक्षण विभागािील प्रलांबबि  

प्रिरणाांबाबि ि गैरिारभाराबाबि 

(६) *  १२६१८   श्री.रामनाथ मोिे, श्री.नागो गाणार, िॉ.अपिूय दहरे :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे स्जल्हा पररर्देच्या लर्क्षण ववभागातील कामकाजाबाबत महाराषर राज्य 
लर्क्षक पररर्देचे कायाशध्यक्ष व कोकण ववभाग लर्क्षक मतदार सींघाचे 
लोकप्रनतननधी याींनी र्ासनाकड े व लर्क्षण उपसींचालक, मुींबई ववभाग, मुींबई 
याींचेकड ेवारींवार तक्रारी केलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, लोकप्रनतननधीींच्या तक्रारीींची / ननवेदनाींची दखल घेऊन र्ासनाने 
व लर्क्षण ववभागातील वरीषठ अधधकाऱ्याींनी काय कायशवाही केली आहे, 
(३) ्प्पा अनदुान मींजरूी आदेर्ाची, अनुकीं पाधारकाींच्या समायोजनाची, 
मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पयशवेक्षक पदाच्या मान्यतेची, वैद्यकीय 
खचाशच्या प्रनतपूतीची व अन्य थवरुपाची क्रकती प्रकरणे माहे सप् े्ंबर, २०१५ अखेर 
प्रलींत्रबत आहेत, 
(४) असल्यास, १ मदहन्यापेक्षा अधधक कालावधीसाठी प्रकरणे ननकाली न काढता 
प्रलींत्रबत ठेवण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) सदर प्रकरणे जाणीवपवूशक व अपेक्षनेे प्रलींत्रबत ठेवणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर व 
कमशचाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, 
(६) नसल्यास, अर्ा अधधकाऱ्याींना व कमशचाऱ्याींना सींरक्षण देण्याची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, ववववध पत्रावर कायशवाही सुरु आहे. 
(३) सप् े्ंबर, २०१५ अखेर ्प्पा अनुदान, अनुकीं पाधारक समायोजन, 
मुख्याध्यापक मींजूरी, पयशवेक्षक मींजूरी, वैद्यकीय देयके अर्ी एकूण ९८ प्रकरणे 
प्रलींत्रबत आहेत, अनकुीं पाधारकाींची प्रकरण वगळता इतर प्रकरणे ननकाली काढली 
आहेत. 
(४) प्रकरणाबाबत क्षते्रत्रय कायाशलयाकडून मादहती घेण्यात येत असून मादहती 
प्राप्त झाल्या प्रकरणी प्रकरणे काढण्यात येत आहे. 
(५) व (६) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
नागपूर शहरािील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालय आणण इांददरा 

गाांधी िदै्यिीय महाविद्यालये येथे ररक्ि पदे असल्याबाबि 

(७) *  ११०५६   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सेाले :   सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर र्हरातील र्ासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय (मेडडकल कॉलेज) व 
रुनणालय आणण इींददरा गाींधी वैद्यकीय महाववद्यालय (मेयो हॉस्थप्ल) येथे 
असलेल्या जनरल नलसांग थकूल मधील प्राचायश, उपप्राचायाशची ररक्त पदे आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू ररक्त पदे भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) व (२) अर्ींत: खरे आहे. 
       तथावप, र्ासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुनणालय, नागपूर येथील 
पररचयाश महाववद्यालयात बेलसक बी.एथसी. (न.) हा ४ वर्ाशचा पदवी अभ्यासक्रम 
सुरु करण्यात आला असून भारतीय पररचयाश पररर्देच्या मानकानुसार सदर 
महाववद्यालयात नव्याने प्राध्यापक-नन-प्राचायश व प्राध्यापक-नन-उपप्राचायश या 
सींवगाशतील पदे नव्याने ननमाशण करण्यात आली असून सदर पदाींचे सेवा प्रवेर् 
ननयम नसल्यामुळे सदर पदे लोकसेवा आयोगाच्या कायशक्षेत्रातनू वगळून त्या 
पदावर सध्या कायशरत असलेल्या पाठ्यननदेर्कामधनू भरण्याबाबतचा यथायोनय 
प्रथताव मींत्रत्रमींडळाच्या मान्यतेकरीता सादर करण्यात आलेला आहे. 
       इींददरा गाींधी वदै्यकीय महाववद्यालय व रुनणालय, नागपूर येथील 
पररचयाश प्रलर्क्षण सींथथा मध्ये जी.एन.एम. हा ३ वर्श ६ मदहन्याचा पदववका 
अभ्यासक्रम राबववण्यात येतो. सदर पररचयाश प्रलर्क्षण सींथथेमध्ये प्राचायश व 
उपप्राचायश पदे मींजूर नसल्यामुळे अन्य इतर र्ा.वै.म. व रु.तील पररचयाश 
प्रलर्क्षण सींथथेमध्ये सदरची पदे अद्याप ननमाशण न केल्यामुळे या समान अर्ा 
एकूण ३ पररचयाश प्रलर्क्षण सींथथेमध्ये प्राचायश व उपप्राचायश या सींवगाशतील पदे 
नव्याने ननमाशण करण्याचा प्रथताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील अनदुातनि माध्यशमि शाळेिील िाढीि पदाांच्या मान्यिेबाबि 

 

(८) *  १२७२९   श्री.दत्िा्रशय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.सतिश चव्हाण :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
७६७३ ला ददनाांि १७ जलैु, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनदुाननत माध्यलमक र्ाळेमधील वाढीव पदाींना सन २००२ व 
उच्च माध्यलमक र्ाळेतील वाढीव पदाींना सन २०११-१२ पासून आतापयांत 
मान्यता ददल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त वाढीव पदाींना मान्यता देण्यासाठी र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, कायशवाहीचे थवरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. विनोद िािि े: (१) होय हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) राज्यातील अनदुाननत माध्यलमक र्ाळेमधील सन २००१-२००८ 
या कालावधीतील वाढीव पदाींबाबतची तसेच उच्च माध्यलमक र्ाळाींमधील सन 
२०११-१२ पासूनच्या वाढीव पदाींबाबतची मादहती क्षेत्रत्रय कायाशलयाकडून 
मागववण्यात आलेली आहे. 

----------------- 
राज्यािील अनदुातनि ि विनाअनदुातनि ितनष्ट्ठ महाविद्यालयामध्ये मादहिी 

िां्रशज्ञान (आयटी) विषयास अनुदान देणेबाबि 

(९) * १२४५५ श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडिि, िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.सतिश 
चव्हाण : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनदुाननत व ववनाअनदुाननत कननषठ महाववद्यालयामध्ये मादहती 
तींत्रज्ञान (आय्ी) ववर्यास अनदुान देणेबाबत र्ासनाचा ववचार पूणश झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने केलेल्या कायशवाहीचे थवरुप काय आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) व (२) सदर प्रथताव नाकारण्यात आला आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील अनदुान पा्रश शाळाांना आरटीनुसार १०० टक्िे अनदुान देण्याबाबि 

 

(१०) *  १२३८८   श्री.िवपल पाटील, अॅि.तनरांजन िािखरे :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील मूल्याींकनात आणण अनदुानास पात्र ठरलेल्या माध्यलमक व उच्च 
माध्यलमक र्ाळाींना आर्ीनसुार १०० ्क्के अनुदान देण्याबाबत र्ासनाने ननणशय 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर र्ाळाींना अनदुान देण्याचा ननणशय घेऊनही लर्क्षकाींना वेतन 
लमळालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर सींथथाींना वेळेवर अनदुान आणण लर्क्षकाींना पगार 
लमळणेबाबत र्ासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. विनोद िािि े: (१) र्ासन ननणशय ददनाींक १५ नोव्हेंबर, २०११ व ददनाींक १६ 
जुलै, २०१३ नुसार मुल्याींकनाचे ननकर् ववदहत करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार 
ननधीच्या उपलब्धतेनुसार मूल्याींकनात पात्र ठरतील र्ाळाींना, त्या ज्यावर्ी 
मूल्याींकनात पात्र ठरतील त्या वर्ी २० ्क्के, त्यापुढील प्रत्येक वर्ी ४० ्क्के, 
६० ्क्के, ८० ्क्के व १०० ्क्के या प्रमाणात अनदुान अनुजे्ञय करण्याचे सुत्र  
ननस्श्चत करण्यात आलेले आहे. 
(२) व (३) ववदहत ननकर्ानुसार अनदुानास पात्र ठरलेल्या र्ाळाींना ननधीच्या 
उपलब्धतेनुसार वेतन अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

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

नरपि (िा.िहाण,ू न्ज.पालघर) येथील अतनिधृ्द बचि गटाििून चालविण्याि 
येणाऱ्या रास्ि भाि धान्य रेशतनांग दिुानाि होि असलेला अपहार 

 

(११) *  १२०६९   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.राहुल नािेिर, 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नरपड (ता.डहाण,ू स्ज.पालघर) येथील अननवधृ्द बचत ग्ाकडून चालववण्यात 
येणाऱ्या राथत भाव धान्य रेर्ननींग दकुानात धान्याचा अपहार होत असल्याचे  
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, थथाननक ग्रामथथाींनी पुरवठा ववभागाकड ेअनेक तक्रारी करुनही 
त्याकड ेदलुशक्ष केले जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने सींबींधधत दकुानदाराींवर कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१), (२) व (३) सदर प्रकरणी दैननक सामना वतृ्तपत्रात 
ददनाींक १४ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी बातमी प्रलसध्द झाली होती, सदर बातमीच्या 
अनरु्ींगाने चौकर्ी केली असता, अननरुध्द मदहला बचत ग् याींच्या ववरुध्द 
लर्धापत्रत्रकाधारकाींनी व ग्रामथथाींची कोणत्याही प्रकारची तक्रार नाही. 
(४) व (५) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र जीिन प्राधधिरणाच्या विविध पाणी पुरिठा योजना मोििळीस आलेल्या 
असून िरोिो रुपयाांची यां्रशणा, मालमत्िा धळुखाि पिल्याबाबि 

(१२) *  ११३६१   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 जीवन प्राधधकरणाच्या ननषकाळजीपणामुळे ववववध पाणी पुरवठा 
योजना मोडकळीस आलेल्या असून करोडो रुपयाींची यींत्रणा, मालमत्ता अक्षरर्: 
बेवारस अवथथेत धुळ खात पडल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाणीपुरवठा पाईप लाईन अनतर्य ननकृष् दजाशच्या झाल्यामुळे 
त्या जागोजागी फु्णे, पाणी गळती, पुरेसे पाणी न लमळणे क्रकीं वा गरजेपेक्षा 
जाथत पाणी देऊन भरमसाठ पाणीपट्टी देयक आकारण्याचे प्रकार जीवन 
प्राधधकरणाच्या कारभारातनू ननदर्शनास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीअींती दोर्ी आढळून येणाऱ्या सींबींधधताींवर र्ासनाने काय 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई महानगरपाशलिेच्या िाययक्षे्रशािील शाळाबाह्य मुलाांना  
शाळेच्या प्रिाहाि आणण्याबाबि 

(१३) * १२२२८  श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.राजेंद्र जनै, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.अतनल 
भोसले :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील  
काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या कायशक्षेत्रातील सुमारे सात हजार मुले लर्क्षणापासून 
वींधचत असल्याचे ददनाींक ५ जुलै, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर र्ाळाबाह्य मुलाींना लर्क्षणाच्या प्रवाहात समाववष् करून 
घेणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) मुींबई महानगरपाललकेच्या कायशक्षेत्रातील ददनाींक ४ जुलै, 
२०१५ रोजी झालेल्या सवेक्षणात १०,३०६ र्ाळाबाह्य बालके आढळून आली 
आहेत. 
(२) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
(३) र्ाळाबाह्य बालकाींना र्ाळेच्या प्रवाहात आणण्यासाठी त्याींचे आधारकाडश 
काढून इतर ववद्यार्थयाांबरोबर वयानरुुप नजीकच्या र्ाळेत दाखल करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईिील मागासिगीय विद्यार्थयाांना पाठ्यपसु्ििे शमळाली नसल्याबाबि 

(१४) *  ११९३७   श्री.विजय उफय  भाई धगरिर :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील नववी व दहावीच्या मागासवगीय ववद्यार्थयाांना र्ासनामाफां त 
पुरववण्यात येणारी पाठ्यपथुतके सहामाही परीक्षा तोंडावर आली असतानाही 
लमळाली नसल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ख्ररे आहे काय, 
(२) असल्यास, दरवर्ी ही पथुतके जनू मदहन्यात र्ाळा सुरू होण्याच्या पदहल्याच 
ददवर्ी ववद्यार्थयाांना लमळणे अपेक्षक्षत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, सींबींधधताींवर र्ासन काय कारवाई करणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े : (१) र्कै्षणणक वर्श सन २०१५-१६ मध्ये पुथतकपेढी 
योजनेंतगशत इ. ९ वी ची पथुतके उपलब्ध होताच ववद्यार्थयाांना तात्काळ ववतरीत 
करण्यात आली आहेत. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालय येथील अतिदक्षिा विभाग 

बाांधण्याचा घेिलेला तनणयय 

(१५) *  ११०३९   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.शमिेश भाांगडिया :   
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथे र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुनणालयात तीन नवीन 
ICU बाींधण्याचा ननणशय घेण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदर ननणशय केव्हा घेण्यात आला व ननणशयानुसार काम सुरु न 
होण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, ववलींबामुळे बाींधकामाचा खचश वाढणार आहे काय तसेच, 
बाींधकामास उलर्र करणा-या सींबींधधताींवर र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) र्ासन ननणशय क्र.जीएमएन-२०१०/प्र.क्र.३०९/१०/प्रर्ा-१, 
दद.१२/०१/२०११ अन्वये याबाबत ननणशय घेण्यात आला होता. तद्नींतर सदर 
बाींधकामासाठी जागा ननस्श्चत करणे, जागा ननस्श्चत झाल्यावर प्रथताववत 
जागेतील झाड ेतोडण्यासाठी सींबींधधत प्राधधकाऱ्याची मान्यता घेणे या कारणामुळे 
सदर बाींधकाम वेळेत सुरु होऊ र्कले नाही. सदर कारणामुळे दरम्यानच्या 
कालावधीत बाींधकामाच्या खचाशत वाढ झाली आहे. सबब याववर्यी सुधाररत 
प्रथताव र्ासनास प्राप्त झाला असून त्यावर कायशवाही सुरु आहे. 

----------------- 
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पोलादपूर (न्ज. रायगि) िालुक्यािील षटिोनी शाळाांची झालेली दरूिस्था 

(१६) *  ११३९५   श्री.जनायदन चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सवशलर्क्षा अलभयानाींतगशत राज्यात सवशत्र बाींधण्यात आलेल्या र््कोनी र्ाळाींचे 
मॉडले कोकणातील अनतवषृ्ी होणाऱ्या क्षेत्रामध्ये अयर्थवी ठरले असल्याचे माहे 
ऑगथ्, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलादपूर (स्ज.रायगड) तालुक्यातील लसध्देश्वर आळीतील 
र््कोनी र्ाळाींची दरूवथथा झाली असुन या र्ाळा ननरुपयोगी ठरु लागल्याने 
सवशलर्क्षा अलभयाींनाचा ननधी ववनावापर वाया जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन ननधीचा योनयप्रकारे 
वापर होण्याकररता र्ाळाींची दरुुथती करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) होय. 
(२) नाही. 
       सन २००५ च्या पुरामध्ये लसध्देश्वर आळीतील र््कोनी र्ाळा अध्याशवर 
बुडाली होती. त्यामुळे ववद्यार्थयाांना धोका होऊ नये यासाठी ही र्ाळा पोलादपूर 
र्ाळा नीं.१ येथे सुरु केली. सवशलर्क्षा अलभयान अींतगशत ननधी र्ाळा दरुुथतीच्या 
आवश्यकतेनसुार वापरण्यात येतो. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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अिोले (न्ज.अहमदनगर) िालुक्यािील १३८ शाळा बांद  
होण्याच्या मागायिर असल्याबाबि 

 

(१७) *  १२४२४   िॉ.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) अकोले (स्ज.अहमदनगर) तालुक्यातील १३८ र्ाळा प्सींख्येच्या ननकर्ानुसार 
बींद होण्याच्या मागाशवर असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आददवासी बहुल भागातील ननकर् बदलुन र्ाळा सुरु ठेवण्यासाठी 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) व (३) सन २०१४-१५ मधील सींचमान्यतेनुसार अकोले तालुक्यातील १३८ 
र्ाळाींपैकी ११९ र्ाळा सुरु असून प्सींख्या कमी झाल्याने १९ र्ाळा सींबींधधत 
र्ाळा व्यवथथापन सलमतीच्या मान्यतेने बींद झालेल्या आहेत. बालकाींचा मोफत 
व सक्तीच्या लर्क्षणाचा अधधकार अधधननयम, २००९ मधील तरतदुीींनुसार या बींद 
झालेल्या र्ाळेतील ववद्यार्थयाांचे नस्जकच्या र्ाळेत समायोजन करण्यात आले 
आहे. 

----------------- 
शशक्षणहक्ि िायद्याांिगयि (आरटीई) िांधचि घटिाांिील विद्यार्थयाांसाठी  

राखीि २५ टक्िे जागाांिरील प्रिेशाबाबि 

(१८) *  १२३७६   श्री.अतनल भोसले, अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.राहुल नािेिर :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लर्क्षणहक्क कायद्याींतगशत (आर्ीई) वींधचत घ्काींतील ववद्यार्थयाांसाठी 
राखीव २५ ्क्के जागाींवरील प्रवेर् नाकारणाऱ्यामध्ये पुणे र्हरातील र्ाळा 
राज्यात आघाडीवर असल्याचे माहे ऑक््ोंबर, २०१५ च्या पदहल्या आठवड्यात 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पुणे र्हरातील र्ाळाींची सींख्या क्रकती आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर र्ाळाींची मान्यता काढून घेण्याकररता र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे आहे. 
(२) पुणे र्हरातील २१ र्ाळाींनी प्रवेर् देण्यास नकार ददलेला होता. 
(३) व (४) लर्क्षण हक्क कायदा २००९ मधील तरतदूीनसुार प्रवेर् न देणाऱ्याींवर 
ननयमानुसार कारवाई करण्यात येते. 
(५) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
षरांगाबाद - बीि न्जल्ह्याि तनमायण झालेली भीषण पाणीटांचाई 

(१९) *  १२७०६   श्री.महादेि जानिर :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाड्यातील १ हजार गावे व २० मोठ्या र्हरात भीर्ण पाणी ी्ंचाई 
ननमाशण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औरींगाबाद स्जल्ह्यात १५३ ्ँकर व बीड स्जल्ह्यात ५१२ ्ँकर सुरु 
असूनही जवळपास बऱ्याचर्ा गावाींमध्ये पाणी ी्ंचाई आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या स्जल्ह्यामध्ये पाणी ी्ंचाई ननमाशण होवू नये म्हणनू र्ासनाने 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींर्तः हे खरे आहे. 
मराठवाड्यात दद.२३.११.२०१५ च्या साप्तादहक ॅ्ंकर अहवालानुसार ४०३ 

गावे व १८७ वाड्याींमध्ये ५६९ ॅ्ंकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरु आहे. 
(२) ददनाींक २३.११.२०१५ च्या साप्तादहक ॅ्ंकर अहवालानुसार औरींगाबाद 
स्जल्ह्यात ८० ्ँकरद्वारे व बीड स्जल्ह्यात १४५ ॅ्ंकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरु 
आहे. 
    आवश्यकतेनुसार ग्रामपींचायतीकडून ी्ंचाई भासत असलेल्या गावामध्ये ी्ंचाई 
उपाययोजनेची मागणी होताच पींचायत सलमती थतरावरुन त्यावर तात्काळ 
कायशवाही करण्यात येते. 
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(३) औरींगाबाद स्जल्ह्यात पाणी ी्ंचाई ननवारणाथश १ ऑक््ोबर, २०१५ ते ३१ 
डडसेंबर, २०१५ या कालावधीसाठी ३६२ गावाींसाठी ४९० उपाययोजनाींचा रु.६९८.४५ 
लक्ष खचाशचा सींभाव्य पाणी ी्ंचाई आराखडा तयार करुन मींजूर करण्यात आलेला 
आहे. तसेच बीड स्जल्ह्यात ७७२ गावे व २९३ वाड्या/वथत्यासाठी १३५७ 
उपाययोजनाींचा रु.१४२२.३८ लक्ष खचाशचा पाणी ी्ंचाई आराखडा करण्यात आला आहे.  
     मराठवाड्यातील आठ स्जल्ह्यात ी्ंचाई ननवारणाथश ऑक््ोबर, २०१५ ते 
डडसेंबर, २०१५ चा ी्ंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून एकूण 
७६६३ उपाययोजना प्रथताववत करण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
बीि न्जल्ह्यािील पुरिठा विभागाि धान्य िाहिुिीच्या गैरव्यिस्थापनामुळे 

शासनाचे आधथयि नुिसान होि असल्याबाबि 

(२०) *  ११८२७   श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.सतिश 
चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.विक्रम िाळे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७४८० ला 
ददनाांि २४ जलैु, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड स्जल्ह्यातील पुरवठा ववभागातील धान्य वाहतकुीच्या गैरव्यवथथापनामुळे 
र्ासनाचे को्यवधी रुपयाींचे आधथशक नुकसान होत असल्याबाबत उप आयुक्त 
(पुरवठा), औरींगाबाद याींनी त्याींचा चौकर्ी अहवाल ददनाींक ९ जुलै, २०१५ रोजी 
र्ासनास सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) धान्य वाहतकु कीं त्रा्दाराने कीं त्रा् लमळाल्यानींतर र्ासकीय वाहनाींचा धान्य 
वाहतुकीसाठी वापर करुन गैरव्यवहार केल्याची तक्रार लोकप्रनतननधीींनी मा.मींत्री 
(अन्न व नागरी पुरवठा) याींच्याकड े ददनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, बीड स्जल्ह्यातील पुरवठा ववभागातील धान्य वाहतुकीच्या कामात 
झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी दोर्ीववरुध्द र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच, उप आयुक्त (पुरवठा), औरींगाबाद याींनी केलेल्या चौकर्ीतील ननषकर्श 
कोणते, अहवालाच्या आधारे कारवाई करण्यास होत असलेल्या ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) उपायुक्त (पुरवठा) औरींगाबाद याींचा दद.०९ जुलै, २०१५ 
रोजीचा अहवाल र्ासनास प्राप्त झालेला आहे. 
(२) मा.ववधानसभा सदथयाींचे दद. २८ सप् े्ंबर, २०१५ रोजीचे ननवेदन र्ासनास 
प्राप्त झालेले आहे. 
(३) होय. 
(४) उपआयुक्त (पुरवठा), औरींगाबाद याींच्या दद. ९ जलैु, २०१५ रोजीच्या 
अहवालानुसार भारतीय खाद्य ननगमच्या बीड स्जल्ह्यासाठी ननस्श्चत केलेल्या 
बेस डपेोमध्ये मागणीनुसार अन्नधान्य उपलब्ध होत नसल्याने, ज्या डपेोमध्ये 
अन्नधान्य उपलब्ध होते. त्या डपेोतून स्जल्ह्यातील सवश दठकाणी अन्नधान्याचे 
ववतरण स्जल्हा पुरवठा अधधकारी याींच्या कायाशलयाकडून केले जाते. त्यामुळे बीड 
स्जल्ह्याच्या पुरवठा ववभागाच्या अन्नधान्य वाहतकुीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे 
ददसून येत नाही. 
       मा.ववधानसभा सदथयाींच्या दद. २८ सप् े्ंबर, २०१५ रोजीच्या ननवेदनातील 
तक्रारीनुसार बीड स्जल्ह्यातील र्ासकीय धान्य गोदाम ते राथत भाव दकुाने या 
दसुऱ्या ्प्प्याच्या वाहतकुीची देयके माकेद्ींग फेडरेर्नला तसेच नवननयुक्त 
वाहतूकदारास अद्याप अदा करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे र्ासनाची 
फसवणकू झालेली नसल्याने कोणावरही कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
(५) बीड स्जल्ह्याकररता नेमून ददलेल्या अहमदनगर बेस डपेोजवळच्या र्ासकीय 
गोदामाींकररता आवश्यक असलेले व परळी वैजनाथ बेस डपेोमधनू त्या 
डपेोजवळच्या र्ासकीय गोदामा करीता आवश्यक असलेले अन्नधान्याचे ननयतन 
देण्याबाबत भारतीय अन्न महामींडळास ववनींती करण्यात यावी असे उपआयकु्त 
(पुरवठा), औरींगाबाद याींनी अहवालात नमूद केले आहे. मात्र, भारतीय अन्न 
महामींडळाच्या ताींत्रत्रक अडचणीींमुळे त्याींनी सदर मागणीनुसार ननयतन उपलब्ध 
करुन ददले नसल्याने जाथत अींतराची वाहतकू झाली असून त्यामध्ये कोणतेही 
गैरव्यवथथापन झाल्याचे ददसून येत नाही. 
      बीड स्जल्ह्यामध्ये सुधारीत धान्य ववतरण पध्दतीनुसार दोन्ही ्प्प्यातील 
धान्य वाहतूक कायाशन्वीत झाली नसल्याबाबत र्ासनास अवगत न 
केल्याकारणाने तत्कालीन स्जल्हा पुरवठा अधधकारी, बीड याींची तत्काळ बदली 
करण्यात आली असून त्याींच्याववरुध्द ववभागीय चौकर्ी सुरु करण्यासाठी प्रारुप 
दोर्ारोपपत्र सादर करण्याच्या सूचना ववभागीय आयुक्त कायाशलयाला देण्यात 
आल्या आहेत. 

----------------- 
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राज्यािील स्थातनि स्िराज्य सांस्थाांच्या शाळाांना वििास आराखिा ियार िरुन 
पायाभूि सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

 

(२१) *  १२६६१   िॉ.अपिूय दहरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७५९३ ला ददनाांि ३१ 
जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील थथाननक थवराज्य सींथथाींच्या अनेक र्ाळाींमध्ये मुलभूत 
सुववधाींपकैी बहुताींर् सुववधा उपलब्ध नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या थथाननक थवराज्य सींथथाींच्या र्ाळाींनी ववकास आराखडा 
तयार केलेला नाही व मुलभूत सुववधा नाहीत, अर्ा र्ाळाींची सुरु असलेली 
चौकर्ी पुणश होऊनही चौकर्ी अहवाल र्ासनास प्राप्त झालेला आहे काय, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त चौकर्ी अहवालातील सवशसाधारण ननषकर्श काय आहेत व 
त्यानरु्ींगाने कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, राज्यात खाजगी अनदुाननत/ववनाअनदुाननत/कायम ववनाअनदुाननत 
मराठी र्ाळाींसाठी असलेले मुलभूत सुववधाींच्या सक्तीचे धोरण सवशच 
नगरपाललका/महानगरपाललका, थथाननक थवराज्य सींथथा आणण खाजगी र्ाळाींसाठी 
समान असणेच्या दृष्ीने तसेच उक्त ननयमाींचे उल्लींघन करणा-या थथाननक 
थवराज्य सींथथाींच्या र्ाळाींबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
(४) बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या लर्क्षणाचा अधधकार, अधधननयम, २००९ नुसार 
कायशवाही करण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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मादहम (मुांबई) येथील खािीजिळ असलेल्या किल्ल्याची  
झालेली दरूिस्था  

(२२) *  ११३०१   श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद :   सन्माननीय साांस् िृतिि िायय मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
 (१) मादहम (मुींबई) येथील खाडीजवळ असलेल्या क्रकल्ल्याला सध्या 
सभोवतालच्या झोपडपट्टयाींमुळे व सततच्या अनतक्रमणामुळे व सींबींधधत 
ववभागाच्या दलुशक्षामुळे दरूवथथा झाली असल्याचे माहे ऑगथ्, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े : (१) व (२) मादहम क्रकल्ला राज्य सींरक्षक्षत थमारक म्हणनू 
घोवर्त करण्यात आला आहे. तथावप, सदर क्रकल्ल्याची जागा कथ्म ववभागाची 
असून जागा अद्यापही राज् य र्ासनाच्या ताब्यात नाही. क्रकल्ल्यामध्ये असलेल्या 
झोपडपट्टीचे अनतक्रमण ह्ववणे तसेच सदर क्रकल्ला राज्य र्ासनाच्या ताब्यात 
घेणे याकरीता मा.मींत्री (साीं.का.) याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक २७.१०.२०१५ रोजी 
नगरववकास ववभाग, कथ्म ववभाग, स्जल्हाधधकारी, मुींबई, मुींबई 
महानगरपाललका, झोपडपट्टी पनुवशसन प्राधधकरण, याींची बैठक घेण्यात आली. 
सदर बैठकीत सवश ववभागाींनी समन्वय साधनू सदर क्रकल्ला राज्य र्ासनाच्या 
ताब्यात घेवून क्रकल्ल्यावरील अनतक्रमण ह्वनू क्रकल्ल्याच्या जतन व 
दरुुथतीबाबत कायशवाही करण्याचे ठरले. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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घाटांजी (न्ज.यििमाळ) िालुक्याि शालेय पोषण आहाराचा तनिृष्ट्ट प्रिीचा धान्य 
पुरिठा िरण्याि येि असल्याबाबि 

(२३) *  १२२६७   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमिी 
विद्या चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.अब्दलुाखान दरुायणी :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) घा ी्ंजी (स्ज.यवतमाळ) तालुक्यात र्ालेय पोर्ण आहाराचा ननकृष् प्रतीचा 
पुरवठा करण्यात येत असल्याचे माहे जुलै, २०१५ च्या र्ेव्च्या सप्ताहात 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर ननकृष् प्रतीचा 
धान्य पुरवठा करण्याऱ्या जबाबदार अधधका-याींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच 
उत्कृष् प्रतीचा र्ालेय पोर्ण आहाराचा (धान्याचा) पुरवठा करणेबाबत र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली व करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

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

राज्यािील सिय अशभयाांब्रशिी महाविद्यालयाि अशभयाांब्रशिी  
अभ्यासक्रमाची ररक्ि पदे असल्याबाबि 

(२४) *  १२०८०   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवश र्ासकीय, थवायत्त, खाजगी अनदुाननत व ववनाअनदुाननत 
अलभयाींत्रत्रकी महाववद्यालयात पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेर् प्रक्रक्रया सींपली असून 
यावर्ी अलभयाींत्रत्रकी अभ्यासक्रमाच्या ६६ हजार जागा ररक्त असून यापकैी 
र्ासकीय महाववद्यालयातील क्रकती जागा ररक्त आहेत, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले आहे, 
(३) सदरील जागा ररक्त राहण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) अींर्त: खरे आहे. 
     राज्यात अलभयाींत्रत्रकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या ररक्त जागाींची सींख्या ६४६२५ 
एवढी असून त्यापकैी र्ासकीय अलभयाींत्रत्रकी महाववद्यालयात ११३ जागा ररक्त 
आहेत. 
(२) नाही. 
(३) अलभयाींत्रत्रकी पदवी अभ्यासक्रमासाठी उपलब्ध जागा या प्रवेर्ोच्छुक 
उमेदवाराींपेक्षा जाथत आहेत. 

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

तनिळी (न्ज.रत्नाधगरी) येथील न्जल्हापररषद शाळेि विद्यार्थयाांििून 
पोषण आहारासाठी पैसे आिारल्याबाबि 

  

(२५) *  १२८४१   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ननवळी (स्ज.रत्नाधगरी) येथील स्जल्हा पररर्द र्ाळेत र्ालेय पोर्ण आहार 
प्रकरणी प्रती ववद्याथी रुपये ५० घेत असल्याप्रकरणी चौकर्ी सुरु आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार र्ालेय पोर्ण 
आहारासाठी प्रती ववद्याथी रुपये ५० घेणाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े : (१) व (२)  अर्ी बातमी वतृ्तपत्रात  प्रलसध्द झाली होती. 
सदर बातमीच्या अनुर्ींगाने चौकर्ी केली असता र्ाळेचे वीज देयक भरण्यासाठी 
ननधी उपलब्ध नसल्याने पालक व ग्रामथथाींकडून थवेच्छेने ननधी जमा करण्यात 
आला होता, असे ननदर्शनास आले आहे. 
(३)  प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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मराठी भाषेला मा.उच्च न्यायालयाची प्राधधिृि भाषा  
म्हणनू मान्यिा देण्याचा प्रस्िाि 

(२६) *  १२८७१   श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफय  
भाई जगिाप :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ९३४० ला ददनाांि २४ जुलै, २०१५ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय मराठी भाषा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठी भारे्ला मा.उच्च न्यायालयाची प्राधधकृत भार्ा म्हणनू मान्यता 
देण्याचा प्रथताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववचाराधीन असलेल्या उक्त प्रश्नाबाबत र्ासनाने ननणशय घेऊन 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद िािि े: (१) होय, 
(२) प्रथततु प्रकरणी धोरणात्मक ननणशय घेण्याच्या अनुर्ींगाने तपासणी करण्यात 
येत आहे. 
(३)  प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

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

राज् यािील आददिासी मुलाांना इांग्रजीसह दजेदार शशक्षण देणा-या  
मॉिले स् िूलला तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

(२७) *  १२९३०   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.आनांदराि पाटील :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील आददवासी मुलाींना इींग्रजीसह दजेदार लर्क्षण देणा-या मॉडले 
थ कूलला ननधी नसल् याचे कारण देत र्ासनाने बींद केल् याचे माहे ऑगथ ्, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम् यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या मॉडले थ कूल पुन् हा सुरू करून आददवासी मुलाींना बारावी पयांत 
मोफत लर्क्षण देण् याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण् यात 
येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) कें द्र र्ासनाने मॉडले थकूल योजना बींद केल्यामुळे चालू वर्ाशत (२०१५-१६) 
मध्ये सदर योजना बींद करण्याबाबतचा ननणशय घेण्यात आला. परींत ुगडधचरोली 
स्जल्हयामध्ये झालेले जन-आींदोलन यामुळे गडधचरोली स्जल्ह्यातील ५ ग्ामधील 
मॉडले थकूल सुरु ठेवण्यात आल्या आहेत. तसेच आददवासी बहूल स्जल्ह्यातील 
मॉडले थकूल आददवासी ववकास ववभागामाफश त सुरु ठेवण्याबाबतचा प्रथताव 
र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील पाठपसु्ििाांच्या छपाईची िरोिो रुपयाांची िामे  

परराज्यािील मुद्रिाांना देण्याि आल्याबाबि 

(२८) *  १२९७५   श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.हेमांि टिले :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
 (१) महाराषरात जवळपास ४०० नोंदणीकृत मुद्रण व्यावसानयक असून मुद्रण 
व्यावसानयक प्रचींड मींदीला तोंड देत असतानाच राज्यातील पाठपुथतकाींच्या 
छपाईची करोडो रुपयाींची कामे परराज्यातील मुद्रकाींना देण्यात येत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 

(२) तसेच मुींबई मुद्रक सींघाने ददनाींक ७ जुलै, २०१५ रोजी त्यासुमारास 
महाराषरातील पाठ्यपुथतक छपाईचे काम महाराषरापुरतेच मयाशददत ठेवण्याची 
ववनींती करणारे ननवेदन मा.र्ालेय लर्क्षण मींत्री याींना सादर केलेले असून त्याच्या 
प्रती मा.उद्योग मींत्री व मा.मुख्यमींत्री याींना पाठववलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच पाठ्यपथुतक मींडळाची पथुतके राज्यापेक्षा राज्याबाहेरुन छापनु घेण्यात 
येत असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास 
आल्याने मुींबई मुद्रक सींघाने मा.र्ालेय लर्क्षण मींत्री याींच्यासोबत बैठक घेऊन ७५ 
्क्के काम राज्यातील छपाई व्यावसानयकाींना देण्याचे आश्वासन लमळववले, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गतवर्ी १५९ मुद्रकाींपैकी ९५ मुद्रक हे राज्यातील होते, हे खरे 
आहे काय, 
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(५) असल्यास, राज्यातील मुद्रण व्यवसाय व मुद्रक आणण त्याींचे कामगार याींना 
सध्याच्या ववदारक पररस्थथतीतून वाचववण्यासाठी पाठ्यपुथतक छपाईचे काम 
राज्यातील मुद्रकाींना लमळण्याबाबत र्ासनाने कोणता ननणशय घेतला वा घेण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े : (१) मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या आदेर्ानुसार          
सन २००४-०५ पासुन महाराषर राज्य पाठ्यपथुतक ननलमशती व अभ्यासक्रम 
सींर्ोधन मींडळाच्या पाठयपुथतकाींच्या छपाईसाठी अणखल भारतीय थतरावर 
ननववदा प्रक्रक्रया राबववण्यात येते. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) सन २०१४-१५ मध्ये राबववलेल्या ननववदा प्रक्रक्रयेत पात्र ठरलेल्या 
एकूण १५९ मुद्रकाींपकैी सुमारे १४४ मुद्रकाींनी पाठयपथुतके छपाईची कामे केली 
असून त्यापकैी ९२ मुद्रक हे राज्यातील असून उवशररत ५२ मुद्रक हे राज्याबाहेरील 
होते. 
(५) व (६) सन २०१५-१६ मध्ये राबवावयाच्या ननववदा प्रक्रक्रयेमध्ये जे मुद्रक सवश 
प्रकारच्या गुणवत्तेचे ननकर् पाळून छपाईचे काम वेळेत पूणश करण्याची हमी 
देतील अर्ा थथाननक मुद्रकाींना छपाईचे काम देताना ८०% छपाई-बाींधणीचे काम 
देण्याबाबत ननणशय घेण्यात आला आहे. 

----------------- 
पुणे येथे भाांििली उद्योजि आणण िां पन्याच्या साठेबाजीमुळे  

बाजाराि िाळीांचा िटुििा तनमायण झाल्याबाबि 
(२९) *  १३००९   श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय 
दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबि, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि 
सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथे भाींडवली उद्योजक आणण कीं पन्याच्या साठेबाजीमुळे बाजारात 
डाळीींचा तु्वडा ननमाशण झाला असल्याचे माहे ऑगथ्, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डाळीींची साठेबाजी करणाऱ्याींची र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती 
कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
मराठिाियाि वपण्याच्या पाण्याची तनमायण झालेली पाणीटांचाई 

(३०) *  १३०२३   श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या ववववध भागाींत जोरदार पजशन्यवषृ्ी होत असताींना मराठवाडा 
अजनू कोरडा असल्यामुळे तेथील ८५४ गावाींत वपण्याच्या पाण्याची तीव्र ी्ंचाई 
ननमाशण झाली असल्याचे माहे ऑगथ्, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मराठवाढयात ननमाशण झालेल्या तीव्र पाणी ी्ंचाईवर मात 
करण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 

 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) ददनाींक ३.८.२०१५ च्या सप्तादहक ्ँकर अहवालानुसार औरींगाबाद ववभागात 
८५४ गावे व ४४४ वाड्याींमध्ये एकूण ११४९ ्ँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरु होता. 
ग्रामीण भागातील पाणी ी्ंचाई ननवारणाथश उपाययोजना घेण्यासाठी ददनाींक 
३०.०९.२०१५ पयांत ी्ंचाई कालावधीत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्याअींतगशत 
पाणी ी्ंचाई अींतगशत आवश्यक त्या उपाययोजना घेण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी 
औरींगाबाद ववभागास ऑक््ोबर, २०१५ अखेर रु.१८१.८४ को्ी ननधी ववतररत 
करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे येथे नशसांगच्या प्रथम िषय पदिी अभ्यासक्रमाच्या गुणाांच्या तनयमाि 
विद्यार्थयाांना िोणिीही मादहिी न देिा बदल िरण्याि आल्याबाबि 

(३१) *  १३२४४   श्रीमिी ददप्िी चिधरी :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथे नलसांगच्या प्रथम वर्श पदवी अभ्यासक्रमाच्या गुणाींच्या ननयमात 
ववद्यार्थयाांना कोणतीही मादहती न देता बदल करण्यात आले त्यामुळे अनेक 
ववद्याथी अनतु्तीणश झाले तसेच नालर्क येथील महाराषर आरोनय ववज्ञान 
ववद्यापीठाने पवूशसुचना न देता हा ननयम लागू केल्याने ववद्यार्थयाांमध्ये असींतोर् 
पसरल्याचे माहे ऑगथ्,२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील नलसांगच्या ववद्यार्थयाांचे नुकसान होऊ नये यासाठी 
ववद्यापीठाने उत्तरपत्रत्रकाींच्या पुनमूशल्याींकनाची सींधी उपलब्ध करुन द्यावी आणण 
त्याचा महाराषर आरोनय ववज्ञान ववद्यापीठाने सकारात्मक ववचार करावा अर्ी 
मागणी ववद्यार्थयाांनी ववद्यापीठाला केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तद्नरु्ींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

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

----------------- 
अहमदनगर न्जल्ह्याि ११ िालुक्याांच्या गािाांमध्ये तनमायण झालेली पाणी टांचाई 

(३२) *  १३४८४   श्री.अतनल िटिरे :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर स्जल्ह्यात कमी पाऊस झाल्याने स्जल्ह्यातील अकोले, श्रीरामपूर 
व राहूरी तालुके वगळता उवशरीत ११ तालुक्याींच्या गावाींना माहे ऑक््ोबर, २०१५ 
पासून पाणी ी्ंचाई ननमाशण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाणी ी्ंचाईचा प्रश्न गींभीर झाल्याने र्ासनाने कोणती तातडीची 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, त्याची ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
    अहमदनगर स्जल्ह्यात सन २०१५ च्या पाणी ी्ंचाई कालावधीत ११ 
तालुक्याींमध्ये ५२१ ्ँकरद्वारे ३७७ गावे व १६५५ वाड्याींना वपण्याच्या पाण्याचा 
पुरवठा करावा लागला. 
     ददनाींक २३.११.२०१५ च्या ्ँकर अहवालानुसार ६७ गावे व ३०० वाड्याींना 
९४ ्ँकरद्वारे पाणी पुरवठा चालू आहे. 
(२) व (३) अहमदनगर स्जल्ह्यात उलर्रा म्हणजे सप् े्ंबर, ऑक््ोबरमध्ये पाऊस 
झाला व र्ासनाने चालू असलेल्या उपाय योजनाींना मुदतवाढ ददलेली होती. चालू 
असलेल्या उपाययोजनाींद्वारे पाणी ी्ंचाई दरू करण्याचे प्रयत्न प्रर्ासनामाफश त 
करण्यात आले. 
    स्जल्ह्यातील पाणी ी्ंचाई दरू करण्याबाबत आवश्यकतेनसुार ी्ंचाई 
उपाययोजने अींतगशत खालीलप्रमाणे उपाययोजना घेण्यात आल्या आहेत. 
(१) ववदहर अधधग्रहण ११६, 
(२) ५२१ ्ँकरद्वारे ३७७ गावे, १६५५ वाड्याींना वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, 
(३) २३ प्रगतीपथावरील नळ योजना पूणश केल्या, 
(४) ४ ववींधन ववदहरीींची दरुुथती केली, 
(५) १४६ नवीन ववींधन ववदहरी घेण्यात आल्या इ. 
    सद्यस्थथतीत ६७ गावे व ३०० वाड्याींना ९४ ्ँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरु 
आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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बीि न्जल्ह्याि अन्न सुरक्षा योजने अांिगयि लाभाथींना स्िस्ि धान्य दिुानदार 
मांजूर िोटयानुसार धान्य िाटप िरीि नसल्याबाबि 

(३३) *  १३६४२   श्री.जयांि पाटील :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य र्ासनाने जादहर केलेल्या अन्न सुरक्षा योजने अींतगशत बीड स्जल्ह्यात 
प्रती ५ क्रकलो गहू व ५ क्रकलो ताींदळू पुरवठा केला जातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लाभार्थयाांना थवथत धान्य दकुानदार मींजूर को्यानुसार धान्य 
वा्प करीत नसल्याने लाभार्थयाांची उपासमार होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अन्न सुरक्षा योजने अींतगशत पुरवठा करण्यात येणारा धान्य को्ा 
वाढववण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) नाही. 
     राषरीय अन्नसुरक्षा अधधननयम, २०१३ अींतगशत प्राधान्य कु्ुींबातील 
लाभार्थयाांना प्रनतव्यक्ती प्रनतमाह ५ क्रकलो अन्नधान्य (गहू व ताींदळू) देण्यात 
येते, तर अींत्योदय अन्न योजनेतील लाभार्थयाांना प्रनतलर्धापत्रत्रका प्रनतमाह ३५ 
क्रकलो अन्नधान्य देण्यात येते. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
मराठिाियािील महाविद्यालयीन विद्यार्थयाांना ई.बी.सी., पी.टी.सी. ि एस.टी.सी. 

सिलिीांचा लाभ शमळि नसल्याबाबि 

(३४) *  १३८९०   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्ये दषुकाळ पडलेला असताना मराठवाडयातील बऱ्याचश्या 
महाववद्यालयातील ववद्यार्थयाांना ई.बी.सी., पी.्ी.सी. व एस.्ी.सी. सवलतीींचा 
लाभ लमळत नसल्याची बाब माहे ऑगथ्, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदर्शनास  आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अगोदरच आधथशक वववींचनेत असलेल्या र्ेतकऱ्याींच्या पाल्याींना या 
सवलतीपासून वींधचत रहावे लागत असून लर्क्षण घेण्यामध्ये अडचणी ननमाशण 
होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खाजगी महाववद्यालयाींना उच्च व तींत्र लर्क्षण ववभागामाफश त 
ई.बी.सी. फी साठीचे अनदुान मींजूर करण्यात येते परींत ु ते ही अद्याप लमळालेले 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्ासकीय व थवायत्त सींथथाींमाफश त चालववण्यात येणाऱ्या 
महाववद्यालयाींना या फी माफी लमळण्यासाठी उच्च व तींत्र लर्क्षण सींचालनालयाने 
कोणतीच कायशवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद िािि े: (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) ववना अनदुाननत खाजगी सींथथाींमध्ये व्यवसानयक 
अभ्यासक्रमाींकरीता प्रवेर् घेतलेल्या आधथशकदृषया मागास प्रवगाशतील 
ववद्यार्थयाांसाठी देय असलेल्या लर्क्षण रु्ल्काच्या प्रनतपतुीची सन २०१४-१५ ची 
रु. १८७.२७ को्ी इतकी रक्कम खचश झाली असून उवशररत रु. १८८.९९ को्ी 
इतकी रक्कम देणेची कायशवाही सुरु आहे. 

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

राज्यामध्ये २ स्िरािर उच्च माध्यशमि व्यिसायक्रमाांिगयि (एम.सी.व्ही.सी.) उदुय 
माध्यमाच्या विद्यार्थयाांना िगय १२ िी ची शालाांि पररक्षेमध्ये  

उदुय भाषेिनू प्रश्नपब्रशिा देण्याबाबि 

(३५) *  १४१९१   श्री.श्रीिाांि देशपाांि े:   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्ये २ थतरावर उच्च माध्यलमक व्यवसायक्रमाींतगशत (एम.सी.स्व्ह.सी.) 
उदुश माध्यमाच्या ववद्यार्थयाांना वगश १२ वी ची र्ालाींत पररक्षेमध्ये प्रश्नपत्रत्रका उदुश 
माध्यमातनू न देता मराठी क्रकीं वा इींग्रजी या भारे्तून ददल्या जातात, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उदुश माध्यलमकच्या ववद्यार्थयाांना मराठी क्रकीं वा इींग्रजी भार्ा 
अवगत नसल्यामुळे त्याचा पररणाम त्याींच्या रै्क्षणणक गुणाींवर होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उदुश माध्यमाच्या ववद्यार्थयाांना अवगत असलेली भार्ा उदुश भारे्तनू 
वगश १२ वी ची प्रश्न पत्रत्रका देण्याववर्यीची प्रधान सधचव, र्ालेय लर्क्षण ववभाग 
याींना लर्क्षक आघाडीच्यावतीने ननवेदनाद्वारे ददनाींक ६ फेब्रवुारी, २०१५ रोजी 
मागणी केली, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तदनरु्ींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद िािि े: (१) होय.  
(२) नाही. 
(३) होय. 
(४) एमसीव्हीसीचे अनेक ववर्य असून ववद्याथी सींख्या अल्प असल्याने उदूश 
माध्यमाच्या प्रश्नपत्रत्रका ताींत्रत्रकदृष्या तयार करणे र्क्य नसल्याचे सींबींधधताींना 
कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
िोलधे (िा.लाांजा, न्ज.रत्नाधगरी) येथील न्ज.प.शाळा क्रां  १ मधील शशक्षिाचे ररक्ि 

पद असल्यामुळे विद्यार्थयाांचे शैक्षणणि निुसान होि असल्याबाबि 
 

(३६) *  १४१९४   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्ि :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) कोलधे (ता.लाींजा, स्ज.रत्नाधगरी) येथील स्ज.प.र्ाळा क्रीं  १ मधील लर्क्षकाचे 
एक पद गेल्या वर्ाशपासून ररक्त असल्यामुळे ववद्यार्थयाांचे रै्क्षणणक नकुसान होत 
असल्याचे माहे ऑगथ्, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले,  हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, लर्क्षण ववभागाच्या चालढकल धोरणामुळे कोलधे व कुीं भारगाव 
येथील सवश पालकाींनी ददनाींक १७ ऑगथ्, २०१५ पासून आपल्या मुलाींना र्ाळेत 
न पाठववण्याचा एकमुखी ननधाशर केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर र्ाळेतील लर्क्षकाचे ररक्त पद भरण्याबाबत तसेच 
ववद्याथाांचे रै्क्षणणक नकुसान होऊ नये म्हणनू र्ासनाने कोणती कायशवाही केली 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) होय, तथावप तात्पुरत्या थवरुपात अनतररक्त लर्क्षकाची ननयुक्ती करण्यात 
आली. त्यामुळे पालकाींनी आपला ननणशय बदलून मुलाींना र्ाळेत पाठववले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
शशक्षि पा्रशिा परीक्षिे (TET) उत्िीणय झालेल्या शशक्षिाांबाबि िसेच TET 

ऐिजी सामुदहि पा्रशिा परीक्षा CET घेण्याबाबि 

(३७) *  १४२२९   अॅि.तनरांजन िािखरे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) र्ासनाच्या र्ालेय लर्क्षण ववभागाने माहे एवप्रल, २०१३ मध्ये तसेच ददनाींक 
१४ डडसेंबर, २०१४ रोजी लर्क्षकाींसाठी लर्क्षक पात्रता परीक्षते (TET) घेऊन या 
परीक्षाींची वैधता दोन वरे् ठेवण्यात आली होती, हे खरे आहे काय 

(२) असल्यास, ददनाींक २ मे, २०१२ रोजीच्या र्ासन आदेर्ान्वये राज्यात लर्क्षक 
भरती बींद करण्याचा र्ासनाने ननणशय घेतला होता, हेही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, या वर्ी पनु्हा ददनाींक २७ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा सुमारास 
लर्क्षक पात्रता परीक्षा घेण्याचा ननणशय र्ासनाने जाहीर केला आहे, तर त्याच 
सुमारास लर्क्षक पात्रता परीक्षा (TET) याऐवजी सामुदहक पात्रता परीक्षा CET 
घेण्यात येणार असल्याचे मा.र्ालेय लर्क्षण मींत्री, याींनी घोवर्त केल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, र्ासनाच्या या परथपर ववरोधी ननणशयामुळे सन २०१३ व सन 
२०१४ मध्ये झालेल्या लर्क्षक पात्रता परीक्षेमध्ये (TET) उत्तीणश झालेल्या 
परीक्षाथीबाबत काय ननणशय घेण्यात आला आहे वा येत आहे, तसेच त्याबाबतची 
सद्यस्थथती काय आहे 
(५) उक्त प्रकरणी याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 
श्री. विनोद िािि े: (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
   लर्क्षकाींसाठी रै्क्षणणक व व्यावसानयक अहशता म्हणनू अननवायश करण्यात 
आलेली लर्क्षक पात्रता परीक्षते (TET) ददनाींक १५/१२/२०१३ व ददनाींक 
१४/१२/२०१४ रोजी घेण्यात आली असून सदर परीक्षेची वधैता सात वरे् आहे. 
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(२) होय. 
   तथावप सदर बींदी ददनाींक २० जनू,२०१४ च्या र्ासन ननणशयान्वये उठववण्यात 
आली आहे. 
(३), (४) व (५) लर्क्षक पात्रता परीक्षा (TET) लर्क्षकाींसाठी र्कै्षणणक व 
व्यावसानयक अहशता म्हणनू अननवायश असल्यामुळे डी.एड व बी.एङ उत्तीणश 
असलेल्या लर्क्षकाींसाठी सदर परीक्षा प्रत्येक वर्ी आयोस्जत करणे आवश्यक आहे. 
पुढील परीक्षा ददनाींक १६/०१/२०१६ रोजी घेण्यात येणार आहे. 
   सद्यस्थथतीत थथाननक थवराज्य सींथथाींमधील लर्क्षकाींची  भरती सामुदहक 
प्रवेर् परीक्षेे्द्वारे (CET) करण्यात येत असून खाजगी सींथथाींमधील लर्क्षकाींची  
भरतीसुध्दा अर्ाच परीक्षदे्वारे करण्याची बाब र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे.या 
पररक्षते फक्त TET पास उमेदवार बसण्यास पात्र राहतील. 
(६) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील ितनष्ट्ठ महाविद्यालयामध्ये १७५ निीन  

िुिडयाांना मान्यिा ददल्याबाबि 

(३८) *  १४२५६   प्रा.जोगेन्द्र ििाि े:   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कननषठ महाववद्यालयामध्ये यींदाच्या र्कै्षणणक वर्ाशत अकरावी 
प्रवेर्ासाठी हजारोच्या सींख्येने जागा ररक्त रादहलेल्या असताींनाही र्ालेय लर्क्षण 
ववभागाने १७५ नवीन तकुड्याींना मान्यता ददल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील कननषठ महाववद्यालयामध्ये १५ लाख ६८ हजार ६६४ 
प्रवेर्ाच्या जागा होत्या यातील ५५ हजाराींहून अधधक जागाींवर प्रवेर् झालेला 
नसतानाही नववन जादा तकुड्याींना मान्यता देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने पहाणी वा सवेक्षण केले आहे काय, व 
सदरील ननणशय कोणत्या आधारावर घेतला तर त्याबाबत र्ासनाने कोणते 
ननयोजन योजले आहे वा योजण्यात येत आहे ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे आहे. 
(२) राज्यातील प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील उच्च माध्यलमक र्ाळा / कननषठ 
महाववद्यालयाींमध्ये इयत्ता ११ वी प्रवेर्ाच्या जागा ररक्त असून ग्रामीण 
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भागातील ववद्यार्थयाांचा र्हरी भागातील ववज्ञान र्ाखेत प्रवेर् घेण्याचा वाढता 
कल आहे. र्ासन ननणशय दद.४/९/२०१५ अन्वये थथाननक उच्च माध्यलमक र्ाळा / 
कननषठ महाववद्यालयाींची गरज, भौगोललक पररस्थथती, भौतीक सोयीसुववधा 
तसेच ववहीत प्सींख्येचे ननकर्ाींची पूतशता इत्यादी बाबी ववचारात घेऊन 
अनतररक्त र्ाखा / जादा तकुडयाींना परवानगी देण्यात आलेली आहे. 
(३) थथाननक गरज, क्षते्रत्रय अधधकाऱ्याींनी प्रत्यक्ष केलेली प्पडताळणी, भौतीक 
सुववधाींची तपासणी, ववहीत प्सींख्येच्या ननकर्ाींची पतूशता, क्षेत्रत्रय अधधकाऱ्याींची 
लर्फारस तसेच ववद्याथी इयत्ता ११ वी प्रवेर्ा पासून वींधचत राहु नये इत्यादी 
बाबी ववचारात घेऊन मागणी असलेल्या उच्च माध्यलमक र्ाळा / कननषठ 
महाववद्यालयाींना अनतररक्त र्ाखा/ जादा तकुड्या मींजूर करण्याचा ननणशय 
घेण्यात आला आहे. 

----------------- 
षषधी द्रव्यािील H या प्रिाराि येणारी षषधे िॉक्टराांच्या वप्रस्क्रीप्शन शशिाय 

शमळि नसिाना त्याांची ऑन लाईन विक्री होि असल्याबाबि 

(३९) *  १४२८८   श्रीमिी न्स्मिा िाघ :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७७४२ ला 
ददनाांि ३१ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय अन्न 
आणण षषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) और्धामधील H प्रकारात येणाऱ्या और्धाींना डॉक््राींच्या वप्रथक्रीप्र्नची गरज 
असून यामध्ये ववरे्र्त: गभशपात, गभशननरोधक व झोपेच्या गोळ्या ई. और्धाींचा 
समावेर् असून ही ववलर्ष् और्धे ऑनलाईन वरून सराशस कुणालाही उपलब्ध 
होतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानुसार काय 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
 

श्री. धगरीश बापट : (१) H प्रवगाशतील और्धे ऑनलाईनवरुन सराशसपणे लमळत 
आहेत हे खरे नाही. 
      परींतु काही और्धे ऑनलाईन वेबासाई्द्वारे ववक्री झाल्याचे प्रर्ासनास 
आढळले आहे. 
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(२) अ) अर्ा प्रकारे ऑनलाईन वेबसाई्द्वारे अवधै ववक्री करणाऱ्या 

कीं पनी/सींथथेतील मुख्य कायशकारी अधधकारी/सींचालक व और्ध 
ववके्रते याींच्याववरुध्द सींबींधधत पोलीस थ्ेर्नमध्ये गुन्हे दाखल 
करण्यात आले आहेत. 

 ब) तसेच ऑनलाईन और्ध ववक्री करणाऱ्या ववरुध्द आवश्यक 
उपाययोजना करण्याबाबत कें द्र र्ासनास कळववण्यात आले 
असून या अनरु्ींगाने कें द्र र्ासनाच्या ड्रनज कन्स्ेद्व्ह 
कलम्ीने त्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी उपसलमतीचा थथापना 
केली आहे. 

 क) ऑनलाईन और्ध ववक्रीबाबत और्धे व सौंदयश प्रसाधने कायदा 
१९४० व ननयम १९४५ मधील तरतुदीनुसार कारवाई 
करण्याबाबत सींबींधधतास सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

   
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

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

नाशशि येथील सेंटर फ्रान्न्सस शाळेिील कफ न भरलेल्या विद्यार्थयाांच्या 
उत्िरपब्रशिा िपासल्या नसल्याबाबि 

(४०) *  १४४१३   श्री.महादेिराि महाडिि, श्री.सांजय दत्ि :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नालर्क येथील से्ं र फ्रास्न्सस या इींग्रजी माध् यम र्ाळेच् या नतडके कॉलनी व 
राणेनगरच् या र्ाखाींमध् ये लर्कणा-या ववद्यार्थ याशच् या पालकाींना व् यवथ थापनाकडून 
ओपन हाऊस कररता ननमींत्रत्रत करण् यात आले होते, मात्र ज् या पालकाींनी फी 
भरलेली नाही. त् याींच् या पाल् याच् या उत् तरपत्रत्रका देखील तपासण् यात न आल् याचा 
आरोप पालकाींनी केला असल् याचे माहे ऑगथ ्, २०१५ मध्ये वा त्यादरम् यान 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने मध् यथ थी करुन सींबधधत र्ाळेच् या 
ववद्यार्थ याांच् या उत् तरपत्रत्रका तपासण् यासाठी सदर र्ाळाींना बाध् य करण् याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१) होय. 
(२) सदर प्रकरणी उपायकु्त, लर्क्षण, महानगरपाललका, (नालर्क) याींच्या 
अध्यक्षतेखालील तक्रार ननवारण सलमतीने   सुनावणी घेऊन ददलेल्या 
सूचनेनुसार, प्रर्ासन अधधकारी याींचेमाफश त सवश ववद्यार्थयाांच्या उत्तरपत्रत्रका 
तपासल्याची खात्री करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
अन्न ि षषध प्रशासनाने नालासोपारा येथे िोडिनयुक्ि फॉस्फेट या अांमली 

पदाथाांचा अांश असलेल्या िफ शसरपच्या बाटल्या जप्ि िेल्याबाबि 
(४१) *  १४४७५   श्री.सुतनल िटिरे :   सन्माननीय अन्न आणण षषध 
प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ववरे्र्तः मुींबई व ठाणे येथे “कोडीनफोथफे्“ या द्रव्याचा अींर् 
असलेले लसरप म्हणजे रेक्साफ, कोरेक्स, रान्कोडके्स आदद वप्रस्थक्रप्र्न लर्वाय 
ववक्रीला बींदी असलेली लसरप ववकणाऱ्या दलालाींचा वावर मोठ्या प्रमाणावर 
असल्याचे अन्न व और्ध ववभागाच्या ववववध धाडीत ननषपन्न झाले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच अन्न व और्ध प्रर्ासनाने ददनाींक २७ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्या 
सुमारास नालासोपारा येथे कोडडनयुक्त फॉथफे् या अमली पदाथाांचा अींर् 
असलेल्या कफ लसरपच्या १५ हजार बा्ल्या जप्त केल्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या लसरपमध्ये अमली पदाथाांचा अींर् असल्यामुळे त्याचा वापर 
नरे्साठी केला जात असून जप्त करण्यात आलेल्या या लसरपची क्रकीं मत क्रकती 
आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त् ा प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, तद्नरु्ींगाने उक्त प्रकरणी क्रकती जणाींना अ्क करुन त्याींच्यावर 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) अींर्त: खरे आहे. 
      तथावप, लसरप ववकणाऱ्या दलालाींचा वावर मोठ्या प्रमाणात असल्याचे 
ददसून आले नाही. 
(२) व (३) कोडडनफोथफे् अींर् असलेल्या कफ लसरपच्या १५ हजार बा्ल्या 
जप्त करण्यात आल्या असून त्याींची अींदाजे क्रकीं मत रु. १३.०० लाख आहे. 
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(४) होय. 
(५) सदर प्रकरणी अद्यापी ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. तसेच 
पोललसाींच्या मदतीने अधीक चौकर्ी व पढुील तपास सुरु आहे. 
(६) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
यििमाळ न्जल्हयािील िसांिराि नाईि िदै्यिीय महाविद्यालयाि 

व्हेंटीलेटर नसल्याने झालेला मतृ्य ू

(४२) *  ११४४७   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 स्जल्हयातील वसींतराव नाईक वदै्यकीय महाववद्यालयात व्हें्ीले्र 
नसल्याने दोन आठवडयापूवी बाळींतीण झालेल्या एका मातेचा ददैुवी मतृ्यू झाला 
असल्याचे ददनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त रुन णालयातील चारही व्हें्ीले्र व्यथत असल्याने अन्य 
आजारी रुन णाींना व्हेंद्ले्र लमळत नसल्याने रुन णाींची गैरसोय होत असून 
डॉक््राींवर मानलसक ताण पडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील रुनणालयात व्हें्ीले्रच्या मलर्नी वाढववण्याबाबत 
र्ासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
       श्री.वसींतराव नाईक र्ासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, यवतमाळ येथे 
दाखल झालेल्या सदर रुनणाचा ददनाींक १२.९.२०१५ रोजी झालेला मतृ्य ू
व्हें्ीले्रच्या अभावामुळे झाला नसून गींभीर थवरुपाच्या आजारामुळे झाला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर सींथथेकररता व्हें्ीले्सश खरेदी करण्याची प्रक्रक्रया सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील १२ हजार ग्रांथालयाचे अनदुान थकिि असल्याबाबि 
(४३) *  १२३४५   श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग,     
श्री. अब्दलुाखान दरुायणी, श्री.राजेंद्र जनै, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुतनल िटिरे :  
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७९२२ ला ददनाांि १७ जलैु, २०१५ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १२ हजार ग्रींथालयाचे अनदुान थक्रकत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ च्या नतसऱ्या सप्ताहात ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अनदुान थक्रकत ठेवण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच सदर ग्रींथालयाचे अनदुान देणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
    राज्यातील र्ासनमान्य सावशजननक ग्रींथालयाींना त्याींच्या दजाश /वगाशनसुार 
पररक्षण अनदुान ननयमानुसार प्रदान करण्यात आले आहे. 
(२) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
(३) राज्यातील र्ासनमान्य सावशजननक ग्रींथालयाींना सन २०१५-१६ साठी रुपये 
१०१,८२,९९,८००/- इतके अनदुान उपलब्ध करुन ददले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
शासनाच्या ग्रामवििास विभागाद्िारे राबविण्याि  

येणाऱ्या तनमयल ग्राम योजनेबाबि 

(४४) *  ११२२९   श्री.अनांि गािगीळ :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासनाच्या ग्रामववकास खात्याद्वारे राबववण्यात येणाऱ्या ननमशल ग्राम 
योजनेतील र्ौचालय अनदुान अजुनही लाभार्थयाशना प्राप्त झाले नसल्याचे माहे 
ऑगथ्, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान  ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धचपळूण (स्ज.रत्नाधगरी) येथे या योजने अींतगशत सींबींधधत 
लाभार्थयाांने र्ौचालय बाींधल्यानींतर व त्याींचे बाींधकाम पूणश झाल्यानींतर 
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अनदुानासाठी पींचायत सलमतीकडून स्जल्हा पररर्देकड े प्रथताव पाठववला असुन 
मागील पाच ते सात मदहन्याींमध्ये अनेकाींनी र्ौचालये बाींधून पूणश केली आहे 
मात्र अद्यापही लाभार्थयाशना अनदुान प्राप्त झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकर्ी करुन र्ासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) कें द्र पुरथकृत थवच्छ भारत लमर्न (ग्रा.) 
अींतगशत र्ौचालयाचे बाींधकाम पूणश केल्यानींतर सदर लाभार्थयाशला प्रोत्साहनपर 
अनदुान देण्यात येते. ददनाींक २ ऑक््ोबर, २०१४ पासून र्ौचालय बाींधकामाचे 
अनदुान सुधारीत करून रू.१२,०००/- इतके करण्यात आलेले आहे.  
     माहे एवप्रल, २०१५ ते ऑक््ोबर २०१५ अखेर पींचायत सलमती धचपळूनकडून 
र्ौचालय बाींधकाम पूणश झालेले एकूण ३७३३ प्रथताव स्जल्हा पररर्देकड े प्राप्त 
असून यापैकी ३५५३ लाभार्थयाांना अनदुान मींजूर करण्यात आलेले आहे. 
सद्यस्थथतीत कें द्र र्ासनाचा भर हा सींपूणश ग्रामपींचायत हागणदारीमुक्त (ODF) 
करण्यावर आहे. सबब, वावर्शक कृती आराखड्याव्यनतररक्त उवशररत १८० वैयस्क्तक 
र्ौचालयाच्या प्रथतावाींना सदर ग्रामपींचायत ODF झाल्यावर मींजूरी देण्यात 
येईल. तसेच माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये ६५५ वयैस्क्तक लाभार्थयाांचे प्रथताव मींजूर 
करून ग् थतरावर अनदुान वगश करण्यात आले असून लाभार्थयाांना ननधी वा्प 
करण्याची कायशवाही चालू आहे.     
(३) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

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

राज्यािील िृषी महाविद्यालयािील विद्यार्थयाांना ई.सी.बी. सिलि देण्याबाबि 
(४५) *  ११८०६   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.धनांजय मुांि े:  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ६६५९ ला ददनाांि 
१६ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय उच् च ि िां्रश 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कृर्ी व व्यावसानयक अभ्यास क्रमाचे लर्क्षण घेत असलेल्या आधथशक दृष्या 
दबुशळ ग्ातील ववद्यार्थयाांना ५० ्क्के ई.बी.सी. ची सवलत घेण्यासाठी त्याच्या 
पालकाींचे उत्पनाची मयाशदा रु. २.५० लक्ष करण्यासाठी मा.महसुल मींत्री महोदयाींनी 
ददनाींक २३ जुलै, २०१५ रोजी आश्वासन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, रुपये २.५० लक्ष उत्पन्न मयाशदा करणेसाठीचे आदेर् काढले गेले 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आदेर् न ननघाल्याने आजही पात्र ववद्यार्थयाांना ई.बी.सी. चा 
फायदा घेता येत नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्ासन उक्त प्रकरणी कायशवाही करणार आहे काय व केव्हा, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय, 
(२), (३), (४) व (५) प्रथताव ववचाराधीन आहे. 

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

अनदुानास पा्रश असलेल्या शाळाांना ि िगय ििुडयाांना अनदुान मांजूर िरण्याबाबि 
 

(४६) *  १२६२९   श्री.रामनाथ मोिे, श्री.नागो गाणार, िॉ.अपूिय दहरे :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गेल्या २ वर्ाशत अनेक प्राथलमक, माध्यलमक र्ाळाींना व र्ाळाींमधील वगश 
तुकड्याींना अनदुानात पात्र ठरववले असून र्ासन ननणशयात ज्या र्ाळाींना समावेर् 
करण्यात आला आहे, अर्ा र्ाळाींना ्प्पा अनदुान देण्यासाठी र्ासनाने कोणती 
उपाययोजना केली आहे, 
(२) अनदुानास पात्र ठरलेल्या र्ाळाींना २०१५-१६ साठी वेतन अनदुान देण्यासाठी 
क्रकती ननधीची आवश्यकता आहे, 
(३) प्राथलमक व माध्यलमक लर्क्षकाींच्या वेतनाच्या लेखालर्र्ाशखाली २०१४-१५ 
अखेरचा क्रकती ननधी र्ासनास वर्श अखेर समवपशत करण्यात आला आहे, 
(४) ननधी उपलब्ध असताींनाही र्ाळाींना वेतन अनदुान न देण्याची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े : (१) ववदहत ननकर्ानसुार अनदुानास पात्र घोवर्त केलेल्या 
र्ाळाींना  र्ासन ननणशय ददनाींक २० जुलै, २००९ नसुार ननधीच्या उपलब्धतेनुसार 
वेतन अनदुान उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद आहे. 
(२) अनदुानास पात्र ठरलेल्या प्राथलमक/माध्यलमक व उच्च माध्यलमक 
र्ाळाींमधील वगश/तुकडयाींवर कायशरत लर्क्षक/लर्क्षकेत्तर कमशचा-याींना दोन 
मदहन्याच्या वेतनासाठी (जानेवारी/फेब्रवुारी, २०१६) रु.६७,१०.०२ लक्ष (सदसुष् 
को्ी दहा लक्ष दोन हजार) इतक्या ननधीची आवश्यकता आहे. 
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(३) सन २०१४-१५ या वर्ी रु.१२७,८९,३९,०००/- (रुपये एकर् े सत्तावीस को्ी 
एकोन्नवद लाख एकोणचाळीस हजार फक्त) इतका ननधी समवपशत करण्यात 
आलेला आहे. 
(४) र्ासनास उपलब्ध होणा-या ननधीनुसार ननधी ववतरण अथवा ननधीमध्ये 
कपात केली जाते. 

----------------- 
राज्यािील सीमाििी भागाि शाळाांच्या सांस्थाचालिाांनी िेलेला गैरव्यिहार 

(४७) *  ११०७१   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सीमावती भागामध्ये र्ासनाने र्ालेय लर्क्षण ववभागामाफां त 
ववरे्र् बाब म्हणनू प्रथम वर्ाशपासून २० ्क्के अनदुानावर एकूण ३६ र्ाळा सुरू 
करण्यासाठी स्जल्हा पररर्देच्या लर्क्षण ववभागामाफां त प्रथताव सादर केले होते, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भींडारा स्जल्ह्यातील वपतछृाया बहू लर्क्षण सींथथा भींडारा या 
सींथथेने गोंडवपींपरी तालुक्यातील सालेझरी येथील सींथथेच्या नावाने जलमनीचा 
बनाव् सातबारा दाखवनू प्रथताव सादर केल्याचे नकुतेच ननदर्शनास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यापूवी सुध्दा असे गैरप्रकार घडल्याचे ननदर्शनास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सवश सींथथाींच्या प्रथतावाची चौकर्ी करून अर्ा बनाव् गैरप्रकार 
करणाऱ्या सींथथा चालकाींवर र्ासनाने कारवाई करावी अर्ी मागणी नागपूर 
ववभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी र्ासनास ददनाींक २४ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्या 
सुमारास केली, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकर्ी करुन सींथथाचालकाींवर र्ासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) यापुवी अर्ी बाब ननदर्शनास आलेली नाही. 
(४) व (५) सदर सींथथेने प्रथताव सादर केलेले सालेझरी हे दठकाण चींद्रपूर 
स्जल्ह्यातील असून या स्जल्ह्यातील सवशच प्रथतावामधील जागेच्या कागदपत्राींची 



42 

पडताळणी करण्यात आलेली आहे. तसेच या सींथथेस सदर दठकाणासाठी जागेचे 
गुणदान करण्यात आलेले नसून अर्ा सींथथाींववरुध्द कायशवाही करण्याबाबत 
लर्क्षणाधधकारी (माध्यलमक), स्जल्हा पररर्द, चींद्रपूर याींना कळववण्यात आले 
आहे. 
(६) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

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

िासेगाि (िा.पांढरपूर, न्ज.सोलापूर) येथे जलशुध्दीिरण  
योजना सुरु िरण्याबाबि 

 

(४८) *  १२७२५   श्री.दत्िा्रशय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
िॉ.सुधीर िाांबे :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छिा मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कासेगाव (ता.पींढरपूर, स्ज.सोलापूर) येथे लाखो रुपये खचश करुन सुरु झालेली 
महाराषर जीवन प्राधधकरणाची १२ गावाींसाठी असलेली जलरु्ध्दीकरण योजना बींद 
अवथथेत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तद्नुर्ींगाने नागररकाींना रु्ध्द वपण्याचे पाणी लमळण्यासाठी सदर 
योजना सुरु करण्याबाबत र्ासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) व (३) कासेगाव प्रादेलर्क नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या दरुुथतीबाबत रुपये 
२३,२५,६८५/- क्रकीं मतीचे अींदाजपत्रक स्जल्हा पररर्द, सोलापूर याींनी मींजूर केले 
असून सदर योजनेच्या दरुुथती कामाचे आदेर् ददनाींक १०.११.२०१५ रोजी देण्यात 
आले आहेत. त्यानुसार दरुुथती करुन योजना सुरु करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
 

-------------------------------- 
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शासिीय िां्रशतनिेिमध्ये िाययरि िां ्रशाटी अधधव् याख् यात् याांच् या 
 सेिा तनयशमि िरणेबाबि 

(४९) *  १२४५८   श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.अमरशसांह पांडिि, 
श्री.सतिश चव्हाण :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७५१३ ला ददनाांि ३१ जुलै, २०१५ 
रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासकीय तींत्रननकेतनमध्ये कायशरत कीं त्रा्ी अधधव् याख् यात् याींच् या सेवा 
ननयलमत करणेबाबत मा.सवोच्च न्यायालयाने ददलेल्या ननणशयाच्या अनरु्ींगाने 
र्ासनाने ३ वर्श सेवा पूणश केलेल्या अधधव्याख्याताींना ननयलमत करुन पदथथापना 
ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) र्ासकीय वररषठ महाववद्यालयात ३ वरे् सेवा पूणश केलेल्या कायशरत कीं त्रा्ी 
व तदथश अधधव्याख्याताींना तसेच सेवेत असलेल्या ३ वर्ाशपेक्षा कमी सेवा झालेल्या 
र्ासकीय तींत्रननकेतनमधील कीं त्रा्ी अधधव्याख्याताींना ननयलमत करणेबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली व करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय हे खरे आहे. 
     मा. सवोच्च न्यायालय व मा. उच्च न्यायालय,खींडपीठ नागपूर च्या 
आदेर्ानुसार र्ासकीय तींत्रननकेतनमध्ये कायशरत व दद. ३१/१/२०१५ रोजी सेवेची 
३ वरे् पूणश करणा-या कीं त्रा्ी अधधव्याख्यात्याींना ननयलमत करुन पदथथापना ददली 
आहे. 
(२) सींचालक, उच्च लर्क्षण, पुणे याींच्या अधधपत्याखालील र्ासकीय 
महाववद्यालये /सींथथाीं यामधील कायशरत कीं त्रा्ी/हींगामी अधधव्याख्यात्याींच्या सेवा  
याधचका क्र.२०४६/२०१० मध्ये मा. उच्च न्यायालय, खींडपीठ नागपूर याींनी 
दद.१९/१०/२०१३ रोजी ददलेल्या ननणशयामध्ये ववदहत केलेले ननकर् ववचारात घेऊन 
पात्र ठरणा-या कीं त्रा्ी/हींगामी अधधव्याख्यात्याींच्या सेवा ननयलमत करण्याची बाब 
ववचाराधीन आहे. 
      तसेच र्ासकीय तींत्रननकेतनामधील दद. ३१/१/२०१५ नींतर ३ वरे् सेवा पूणश 
केलेल्या ८६ कीं त्रा्ी अधधव्याख्यात्याींच्या सेवा ननयलमत करण्याची बाब 
ववचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील प्राथशमि, माध्यशमि शाळाांमध्ये विना मानधन  
अतिथी शशक्षि नेमण्याबाबि 

(५०) *  १२३९२   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्राथलमक, माध्यलमक र्ाळाींमध्ये कला, क्रीडा, कायाशनभुव व 
सींगीत या ववर्याींसाठी ववना मानधन क्रफरते अनतथी लर्क्षक नेमण्याचा ननणशय 
र्ासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याचे थवरुप काय आहे, 
(३) याबाबत या ववर्याींच्या लर्क्षकाींनी, र्ाळा आणण पालकाींनी घेतलेल्या 
आक्षपेाची र्ासनाने काय दखल घेतली आहे ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२)  व (३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
िसई (न्ज.पालघर) िालुक्यािील िसई किल्ल्यािर सापिलेल्या  

प्राचीन िस्िू जिन िरण्याबाबि 

(५१) *  १३९५४   श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय साांस् िृतिि िायय मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई (स्ज.पालघर) तालुक्यातील वसई क्रकल्ल्यात सापडलेल्या प्राचीन वथत ू
जतन करण्याऐवजी भींगारात ्ाकण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वसईतील पुरातत्व ववभागाची जबाबदारी असताना याकड े
र्ासनाने दलुशक्ष केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाब क्र. १ व २ नुसार चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने वसई क्रकल्ल्यातील सापडलेल्या प्राचीन 
वथतूींच्या अभ्यास व जतनासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े : (१) नाही. वसई क्रकल्ला (ता.वसई, स्ज.पालघर) हा राषरीय 
सींरक्षक्षत थमारक असून तो भारतीय पुरातत्व सवेक्षण, मींडल कायाशलय, मुींबई 
याींच्या अखत्यारीत येतो. अधधक्षक पुरातत्वववद, भारतीय पुरातत्व सवेक्षण मींडल 
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कायाशलय मुींबई याींनी ददलेल्या मादहतीनुसार वसई क्रकल्ला येथे सापडलेल्या 
प्राचीन वथत ु या उप मींडल कायाशलय वसई येथे सुरस्् ात ठेवण्यात आलेल्या 
असून सदर वथतूींचे सववथतर डॉक्युमें्ेर्न करण्याचे काम लवकरच हाती घेण्यात 
येणार आहे. 
(२) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
पांढरपूर येथे आरोग् य िपासणी शशबीरासाठी आलेल्या 

 पालि विद्यार्थयाांची झालेली गैरसोय 
(५२) *  ११३८३   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय 
दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर येथे आरोन य तपासणी लर्त्रबरात उपचार घेण् यासाठी चार तालुक् यातून 
सुमारे ४५० पालक ववद्यार्थ याांसह दाखल झाले असता लर्त्रबराच् या दठकाणी जेवण, 
नाश् ता, वपण् याच् या पाण् याची सोय नसून एकच डॉक् ्र उपस्थथत होते, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच पालकाींसह तपासणीसाठी आलेले ववद्याथी ददवसभर उपार्ी होते, 
यामुळे मनतमींद असलेला एक ववद्याथी क्रफ् येऊन बेरु्द्ध पडल् याचे माहे सप् ्ेंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम् यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, र्ासनाने चौकर्ी करुन या लर्त्रबराचे गैरननयोजन करणा-या 
सींबींधधत अधधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) अींर्त: खरे आहे. अस्थथव्यींग मोजमाप लर्त्रबरासाठी चार 
तालुक्यातनू सुमारे ६६८ ववद्यार्थयाांसह पालक उपस्थथत झाले होते. त्याींना 
वपण्याच्या पाण्याची सोय केली होती. अल्पोहार भत्ता रु. ३० अदा करण्यात 
आला होता. लर्बीर थथळी १ अस्थथव्यींग वैद्यकीय तज्ञ लसव्हील हॉस्थप्ल, 
सोलापूर, अललम्को तज्ञ पथक १ अस्थथव्यींग मोजमाप तज्ञ, १ अस्थथव्यींग तज्ञ 
्ेस्क्नलर्यन, १ ऑडीयोलॉजीथ् आणण १ डा्ा एींरी ऑपरे्र असे एकुण ५ 
व्यक्तीींचे पथक लर्बीर थथळी पूणशवेळ उपस्थथत होते. 



46 

(२) हे खरे नाही. 
(३) लर्बीरासींबींधी वतृ्तपत्रात आलेल्या गैरननयोजनाबाबतच्या बातम्याींच्या 
अनरु्ींगाने सींबींधधताींवर नो्ीस बजावण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
जळगाांि न्जल्हा पररषद ग्रामीण पाणीपुरिठा विभागािील िाययिारी अशभयांिा 

आणण शाखा अशभयांिा याांनी िेलेला गैरव्यिहार 

(५३) *  १३४३५   श्रीमिी विद्या चव्हाण :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींव स्जल्हा पररर्द ग्रामीण पाणीपुरवठा ववभागातील कायशकारी अलभयींता 
आणण र्ाखा अलभयींता याींनी धरणगाव तालुक्यातील वाघलुड आणण सोनवड खदुश 
या दोन गावामध्ये नळपाणी पुरवठा योजनेच्या कामामध्ये पाईपलाईन खदुाई 
आणण बनाव् त्रबले तयार करुन ४२ लाख रुपयाींचा गैरव्यवहार केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, असल्यास, 
चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार दोर्ीींवर काय कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) प्रथततु प्रकरणी ववभागीय आयकु्त नालर्क, ववभाग नालर्क, याींच्या 
कायाशलयातील उपायकुत, सहा-उपायुक्त, र्ाखा अलभयींता याींच्या पथकाने सदर 
दोन्ही गावातील पाणी पुरवठा योजनाींची चौकर्ी केली. सदर चौकर्ीमध्ये मौजे 
वाघळूद येथे रक्कम रु.२८.३५ लक्ष व सोनवद ख.ु येथे रु. १३.७५ लक्ष रकमेचा 
अपहार झाल्याचे ननस्श्चत करण्यात आले आहे. त्यानसुार तत्कालीन कायशकारी 
अलभयींता, र्ाखा अलभयींता याींच्या सह योजनेचे अध्यक्ष, सधचव, ताींत्रत्रक सेवा 
पुरवठादार याींच्या ववरुध्द धरणगाव पोलीस थ्ेर्नमध्ये दद.१५.१२.२०१४ रोजी 
गुन्हा क्र.७१/१३ व ७३/१३ दाखल करण्यात आले आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास 
पोलीस यींत्रणेमाफश त करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील ६७ िां्रश शशक्षण सांस्थानी अणखल भारिीय  
िां्रश शशक्षण पररषदेची मान्यिा घेण्याबाबि 

(५४) *  ११९३५   श्री.विजय उफय  भाई धगरिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
( ((१) राज्यातील ६७ तींत्र लर्क्षण  सींथथानी  अणखल भारतीय तींत्र लर्क्षण 
पररर्देची (एआयसी्ीई) यावर्ी मान्यताच घेतली नसल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर मान्यता प्राप्त नसलेल्या सींथथाींनी अनेक दठकाणी 
महाववद्यालये सुरु केल्याचे ननदर्शनास आले असून यापैकी बहुताींर् सींथथा या 
मुींबईत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, मान्यता नसलेल्या महाववद्यालयाींत लर्क्षण घेणाऱ्या ववद्यार्थयाांच्या 
भववतव्यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विनोद िािि े: (१) अींर्त: खरे आहे. 
     व्यावसानयक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेर्ास इच्छुक असलेल्या ववद्यार्थयाांची 
मान्यताप्राप्त नसलेल्या सींथथेत प्रवेर् घेऊन फसवणकू होऊ नये म्हणनू अणखल 
भारतीय तींत्र लर्क्षण पररर्देने डडसेंबर, २०१४ मध्ये अर्ा सींथथाींची यादी 
सींकेतथथळी प्रलसध्द केली आहे. जेणेकरुन सदर सींथथाींमध्ये ववद्यार्थयाांनी प्रवेर् 
घेऊ नये. 
(२) होय, 
     अणखल भारतीय तींत्र लर्क्षण पररर्द, नवी ददल्ली याींचे सींकेतथथळी ७९ 
सींथथाींची यादी प्रलसध्द केलेली असून त्यापैकी ६४ सींथथा मुींबई ववभागातील 
आहेत. 
 
(३), (४) व (५) सींबींधधत सींथथाींना नो्ीसा बजावण्यात आल्या असून महाराषर 
कृवर्, परु् व मत्थयववज्ञान, आरोनय ववज्ञान, उच्च, तींत्र व व्यवसाय लर्क्षण 
याींमधील अनाधधकृत सींथथा व अनाधधकृत अभ्यास पाठ्यक्रम (प्रनतबींध) 
अधधननयम, २०१३ अनुसार कायशवाही करण्यात येत आहे. 
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     तसेच व्यावसानयक अभ्यासक्रमाींमध्ये भववतव्ये घडववणाऱ्या ववद्यार्थयाांची 
फसवणकू होऊ नये म्हणनू मान्यताप्राप्त नसलेल्या सींथथाींची यादी अणखल 
भारतीय तींत्र लर्क्षण पररर्द, नवी ददल्ली याींच्या सींकेतथथळी ननयलमत प्रलसध्द 
करण्यात येते. त्याचप्रमाणे तींत्र लर्क्षण सींचालनालयामाफश त मान्यता प्राप्त 
नसलेल्या अनधधकृत सींथथाींमधील व्यावसानयक अभ्यासक्रमास प्रवेर् न 
घेण्याबाबत व अधधकृत सींथथाींची यादी तींत्र लर्क्षण सींचालनालयाच्या सींकेतथथळी 
उपलब्ध असल्याचे रै्क्षणणक वर्श सुरु होण्यापवूी दरवर्ी जादहर सुचना प्रलसध्द 
करण्यात येते. 

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

नागपूर शहरािील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालयाांमध्ये  
षषधाांचा िसेच क्ष-किरण कफल्मचा पुरिठा िरण्याबाबि 

 

(५५) *  ११०२९   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.शमिेश भाांगडिया, 
श्री.प्रिाश गजशभये, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी:   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील र्ासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुनणालय आणण इींददरा 
गाींधी वदै्यकीय रुनणालयात और्धाींचा तु्वडा असल्यामुळे रुनणाींना और्धी 
बाहेरुन ववकत घ्यावी लागत असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या दसुऱ्या 
सप्ताहात ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, और्धाींचा दर करार ददनाींक १ जानेवारी, २०१३ रोजी सींपला 
असून नवीन दरकरार करण्यात आला नसल्यामुळे गरीब रुनणाींना देखील 
लागणारी और्धे बाहेरुन ववकत घ्यावी लागतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, क्ष-क्रकरणर्ाथत्र ववभागातील काही यींत्र बींद असून उवशररत यींत्र 
क्रफल्मचा पुरवठा करणा-या कीं पनीचे त्रबल ददले नसल्यामुळे रुनणाींची तपासणी बींद 
करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या दोन् ही र्ासकीय वदै्यकीय रुनणालयाींमध्ये और्धीसाठा तसेच 
क्ष- क्रकरण यींत्राला लागणारा क्रफल्मचा पुरवठा करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     सींपुष्ात आलेल्या  सन २०१३ च्या दरकराराींना आवश्यकतेनसुार वेळोवेळी 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आवश्यकतेनुसार अन्य दरकरारावरूनही रुनणाींना 
और्धे उपलब्ध करुन ददली जातात. तसेच, नवीन दरकरार करण्याबाबतची 
कायशवाही सुरू आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
 

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

मुांबई विद्यापीठाि पररक्षा तनयां्रशिाांनी विद्यापीठ प्रशासनािि े 
मुदििाढीसाठी िेलेला अजय 

(५६) *  १३१७६   श्री.जनायदन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठात ननकाल रखडणे, पुनमुशल्याकीं नाला ववलींब आणण पररक्षा 
ववभागात गोंधळ सुरु असतानाच गेल्या वर्ीय ननयुक्त करण्यात आलेले पररक्षा 
ननयींत्रक याींची मुदत ददनाींक १७ ऑगथ्, २०१५ रोजी समाप्त होत असल्याचे 
माहे ऑगथ्, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पररक्षा ननयींत्रकानी ववद्यापीठ प्रर्ासनाकड े मुदतवाढीसाठी 
अजश केला आहे तसेच ववद्यापीठानेही र्ासनाकड े त्याींना मुदतवाढ देण्यासाठी 
लर्फारस केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पररक्षा ननयींत्रकाींना मुदतवाढ देण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े : (१) मुींबई ववद्यापीठात कायशरत असलेले पररक्षा ननयींत्रक 
याींची मुदत ददनाींक १७-०८-२०१५ रोजी समाप्त होत आहे, हे खरे आहे. 
(२) ववद्यापीठाकडून असा प्रथताव र्ासनास प्राप्त झाल्याचे र्ासकीय, 
अलभलेखाींवरुन आढळून आले नाही. तथावप, तत्कालीन पररक्षा ननयींत्रकाींनी ददनाींक 
०६.०६.२०१५ च्या पत्रान्वये मूळ पदावरील धारणाधधकारी ददनाींक ०६.०६.२०१९ 
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पयांत वाढववण्यास र्ासनास ववनींती केली होती. त्यावर ननणशय घेण्यापवूीच त्याींची 
मुदत दद. १७ ऑगथ्, २०१५ रोजी सींपुष्ात आल्यामुळे त्याींच्या ववनींतीनुसार 
मुींबई ववद्यापीठाने त्याींना कायशमुक्त केले असून ते त्याींच्या मूळ आथथापनेवर 
रुज ुझाले आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

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

राज्यािील महानगरपाशलिेच्या ि नगरपाशलिेच्या प्राथशमि शाळेिील  
शशक्षिाांचे पगार ऑनलाईन पद्धिीने िरण्याबाबि 

 

(५७) *  १२४३७   िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफय  
भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महानगरपाललकेच्या व नगरपाललकेच्या प्राथलमक र्ाळेतील 
लर्क्षकाींचे पगार १०० ्क्के ऑनलाईन करण्याबाबत लर्क्षकाींनी सींबींधधताींकड े
वारींवार मागणी करण्यात येऊनही लर्क्षकाींचे ऑनलाईन पगार करण्यात आले 
नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाललकेच्या व नगरपाललकेच्या र्ाळेतील लर्क्षकाींचे 
पगार ऑनलाईन करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) महानगरपाललका व नगरपाललकेच्या प्राथलमक र्ाळाींमधील लर्क्षकाींचे पगार 
प्रथम पासून ऑनलाईन पध्दतीने र्ालाथश प्रणालीद्वारेच अदा करण्यात येत 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
 

----------------- 
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पुण्यािील सावि्रशीबाई फुले विद्यापीठाच्या दहांदी विभागाि  
बनािट ओळखप्रशाद्िारे विद्यापीठािील सोयीसुविधाांचा  

लाभ विद्याथी घेि असल्याबाबि 

(५८) *  १३५१३   श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सतिश चव्हाण:   
सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यातील साववत्रीबाई फुले ववद्यापीठाच्या दहींदी ववभागात बनाव् 
ओळखपत्राद्वारे ववद्यापीठातील सोयीसुववधाींचा लाभ घेत असलेले ववद्याथी माहे 
ऑगथ्, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यात काय आढळून आले व तद्नुसार बनाव् ओळखपत्राआधारे 
ववद्यापीठातील सोयीसुववधाींचा लाभ अन्य ववद्यार्थयाांनी घेवू नये म्हणनू 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात आली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) याबाबत कुलगुरुींकड ेतक्रार प्राप्त झाली आहे. 
(२), (३) व (४) सदर तक्रारीची र्हाननर्ा करुन सत्यता पडताळण्यासाठी मा. 
कुलगुरु, साववत्रीबाई फुले ववद्यापीठ, पुणे याींनी डॉ. अर्ोक चासकर, स. प. 
महाववद्यालय याींचे अध्यक्षतेखाली सलमती गठीत केली असून सदर सलमतीचे 
कामकाज अद्याप सुरु आहे. 

----------------- 
राज्यािील इांग्रजी माध्यमाच्या पुिय प्राथशमि शाळा (नसयरी/बालिािी) साठी  

धोरण ि िायदा ियार िरणेबाबि 

(५९) *  १२६६६   िॉ.अपिूय दहरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ८१०९ ला ददनाांि १७ 
जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील इींग्रजी माध्यमाच्या पवुश प्राथलमक र्ाळा (नसशरी/बालवाडी) साठी 
धोरण ननस्श्चती व कायदा तयार करण्यासींबींधीच्या र्ासनथतरावर ववचाराधीन 
असलेल्या बाबीींवर र्ासनाचा ववचार पूणश झाला आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यात इींग्रजी माध्यमाच्या र्ाळाींचे वाढलेले प्रमाण, इींग्रजी 
माध्यमाच्या अनेक ववनाअनुदाननत र्ाळाींमध्ये रै्क्षणणक व भौनतक सुववधाींचा 
असलेला अभाव, ववभागाने मान्यता ददलेल्या व प्रत्यक्ष सुरु असलेल्या 
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तुकड्याींच्या सींख्येतील मोठी तफावत, ववहीत र्कै्षणणक अहशताधारक, पदवीधर 
मान्यता पात्र लर्क्षक कायशरत नसणे, इत्यादीबाबत असलेल्या तक्रारी ववचारात 
घेता इींग्रजी माध्यमाच्या एकीं दरीत ववनाअनदुाननत पुवश प्राथलमक, माध्यलमक 
र्ाळाींसाठी धोरण व कायदा तयार करणेबाबत कोणती कायशवाही करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, इींग्रजी माध्यमाच्या ववनाअनदुाननत र्ाळाींसाठी धोरण ननस्श्चती व 
कायदा तयार करणेसींबींधीच्या बाबीींवर ववचार केव्हापयांत पुणश होणार आहे, 
(४) मराठी माध्यमाींच्या र्ाळाींमधील प्सींख्येवर मोठ्या प्रमाणात ववपरीत 
पररणाम होत असल्याच्या पाश्वशभुमीवर कोणत्याही भौनतक व रै्क्षणणक ननकर्ाींची 
पुतशता न करणाऱ्या ववनाअनदुाननत इींग्रजी माध्यमाींच्या र्ाळाींच्याबाबतीत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विनोद िािि े : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील पूवश प्राथलमक 
लर्क्षणासाठीच्या प्रवेर्ाचे ननयम व ननयमावली तयार करण्याकररता तत्कालीन 
राज्यमींत्री, र्ालेय लर्क्षण याींच्या अधधनथत अभ्यासग् थथापन करण्यात आला 
होता. त्यानुर्ींगाने धोरण व कायदा तयार करण्याची कायशवाही र्ालेय लर्क्षण 
ववभागाच्या समन्वयाने मदहला व बालववकास ववभागामाफश त सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईिील मालाि येथील टी.एम. बाफना येथील विद्यार्थयाांना प्रश्नाांची यादी 

त्याांच्या उत्िरासह पुरविण्याि आल्याबाबि 
(६०) *  १४३५१   श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.जनायदन चाांदरूिर, श्री.राजेंद्र 
मुळि, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मालाड येथील ्ी.एम. बाफना या मुलीींच्या कला व वाणणज्य 
महाववद्यालयात पररक्षेच्या आधीच लर्क्षकाींच्या मदतीने ववद्यार्थयाांना प्रश्नाींची 
यादी त्याींच्या उत्तरासह पुरववण्याचे प्रकार घडल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या महाववद्यालयात बारावीच्या ववद्यार्थयाांकडून १७ क्रमाींकाचा 
अजश भरुन घेण्याच्या नावाखाली मनमानी करुन रु्ल्क उकळणे, अकरावी-बारावीचे 
वगश बेकायदेर्ीरररत्या सायींकाळच्या वेळेत चालववणे इत्यादी ननयमबाह्य प्रकार 
घडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणी महाववद्यालयातील गैरप्रकाराींची चौकर्ी करुन 
र्ासनाने सदर महाववद्यालयाच्या व्यवथथापनावर कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय.  
(२) व (३) याबाबत चौकर्ी चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
यििमाळ न्जल्ह्यािील खाजगी शाळेिील विद्यार्थयाांना  

पुस्ििे उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
(६१) *  १२२७०   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ स्जल्हयातील खाजगी र्ाळेतील सुमारे ५० हजार ववद्यार्थयाांना माहे 
जुलै २०१५ अखेर पुथतके लमळाली नसल्याचे ददनाींक २ ऑगथ् २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार ववद्यार्थयाांना पथुतके न 
लमळण्यास जबाबदार असणाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली व 
ववद्यार्थयाांना त्वरीत पथुतके उपलब्ध करुन देण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) सवश लर्क्षा अलभयानाींतगशत मोफत पाठयपुथतक वा्प योजना 
राबववण्यात येत असून या योजनेंतगशत ववद्यार्थयाांना देण्यात येणारी पथुतके 
र्ाळा सुरु होण्याच्या पदहल्या ददवर्ी उपलब्ध होतील, यानुसार कायशवाही 
करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

-------------------------------- 
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राज्याि सुरक्षेच्या िारणास्िि ऑनलाईन षषध विक्री विरोधाि  
षषध विके्रत्याांनी पिुारलेला सांप 

 

(६२) *  १२८९२   श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफय  
भाई जगिाप :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सुरक्षेच्या कारणाथतव ऑनलाईन और्ध ववक्री ववरोधात और्ध 
ववके्रत्याींनी ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास दकुाने बींद ठेवनू 
सींप केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऑनलाईन और्ध ववक्रीबाबत और्ध ववके्रत्याने ववरोध 
दर्शववल्यामुळे र्ासनाने याबाबत आपली भुलमका थपष् करून कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) होय. 

 
 (३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

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

(२) अ) अर्ा प्रकारे ऑनलाईन वेबसाई्द्वारे अवैध ववक्री करणाऱ्या 
कीं पनी/सींथथेतील मुख्य कायशकारी अधधकारी/सींचालक व और्ध 
ववके्रते याींच्याववरुध्द सींबींधधत पोलीस थ्ेर्नमध्ये गुन्हे दाखल 
करण्यात आले आहेत. 

 ब) तसेच ऑनलाईन और्ध ववक्री करणाऱ्या ववरुध्द आवश्यक 
उपाययोजना करण्याबाबत कें द्र र्ासनास कळववण्यात आले 
असून या अनरु्ींगाने कें द्र र्ासनाच्या ड्रनज कन्स्ेद्व्ह कलम्ीने 
त्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी उपसलमतीचा थथापना केली 
आहे. 

 क) ऑनलाईन और्ध ववक्रीबाबत और्धे व सौंदयश प्रसाधने कायदा 
१९४० व ननयम १९४५ मधील तरतदुीनुसार कारवाई 
करण्याबाबत सींबींधधतास सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
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राज्यािील िररष्ट्ठ िेिनशे्रणीमधील माध्यशमि विभागाि िाम िरणा-या 
शशक्षिाांना िटुपुांजी िेिन िाढ िरण्याि आल्याबाबि 

(६३) *  १२९३७   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वररषठ वेतनशे्रणीमधील माध्यलमक ववभागात काम करणा-या 
लर्क्षकाींना प्राथलमक व उच्च माध्यलमक लर्क्षकाींपेक्षा केवळ १०० रूपयाींची 
तु् पुींजी वाढ करण्यात आली असून सदरची वाढ ७०० रूपये करण्यात यावी, अर्ी 
मागणी लर्क्षक सींघाने दद १७ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास मा.र्ालेय 
लर्क्षण मींत्री याींना ननवेदन देऊन केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त वेतनातील तफावत दरू करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) वेतनशे्रणीतील त्रु् ीबाबत र्ासनाने वेतन त्रु् ी सलमती ननयुक्त केली होती व 
त्या सलमतीसमोर सवश सींघ्नाींना सादरीकरणाची सींधी ददल्यानींतर सलमतीने 
अींनतम लर्फारर्ी केल्या आहेत. तथावप सदर वेतन त्रु् ी सलमती बरखाथत झाली 
असल्याने सदर मागणी मान्य करण्यात आली नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
राज्याि दधू भेसळ िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 

(६४) *  १२९७७   श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय अन्न 
आणण षषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दधू भेसळीत मुींबईसह ठाणे, पुणे तसेच अन्य र्हरे आघाडीवर असून दधू 
भेसळीच्या तक्रारी अन्न व और्ध प्रर्ासनाकड ेमोठ्या प्रमाणात प्राप्त झालेल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, दधू भेसळखोराींना “मोका” लावतानाच त्याींना जन्मठेपेची लर्क्षा 
ठोठावण्याबाबत अन्न व भेसळ प्रनतबींधक कायद्यात दरुुथती करण्याचे प्रथताववत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, दधू भेसळीच्या गत वर्शभरात क्रकती तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत, 
(४) असल्यास, दधू भेसळ करणा-याींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच अन्न व 
भेसळ प्रनतबींधक कायद्यात दरुुथती करण्यासींदभाशत र्ासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, त्याबाबतची सद्य:स्थथती काय आहे व यासाठी क्रकती कालावधी 
लागणे अपेक्षक्षत आहे ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     एवप्रल, २०१४ पासून राज्यात अन्न पदाथाशववर्यी प्राप्त तक्रारीींपकैी फक्त 
२.६ ्क्के तक्रारी दधु भेसळीसींदभाशतील आहेत. 
(२) नाही. 
(३) एवप्रल, २०१४ पासून आजपावेतो राज्यात दधु भेसळीबाबत ५३ तक्रारी प्राप्त 
झाल्या आहेत. 
(४) दधु भेसळीवर आळा घालण्यासाठी प्रर्ासनामाफश त ननयलमतपणे दधु सींकलन, 
प्रक्रक्रया ववतरण व ववक्री अर्ा सवश थतरावर तपासण्या करण्यात येतात. त्याच 
प्रमाणे वेगवेगळ्या थतरावर दधुाचे नमुने घेतले जातात, दधु भेसळ करणाऱ्याींवर 
पाळत ठेवून धाडी जप्तीची कारवाई, तसेच मोठ्या र्हरात जकातनाका मोहीम, 
झोपडपट्टी मोहीम राबवून दधु भेसळीवर ननयींत्रण ठेवण्यात येते. 
       अन्न, सुरक्षा व मानके अधधननयम, २०११ चे कलम ५९ मध्ये कडक 
लर्क्षेची तरतदू करण्याबाबत कें द्र र्ासनाने गदठत केलेल्या सुधारणा सलमतीस 
अन्न व और्ध प्रर्ासनाने लर्फारस केली आहे. 
(५) लर्क्षेचा सुधारीत मसुदा तयार करण्याचे काम कें द्र र्ासनाकडील गदठत 
सलमती करीत आहे. 

----------------- 
अशलबाग (न्ज.रायगि) िालुक्यािील मौजे उमटे धरण उद्भ् ािाांिगयि उसर िे 
अशलबाग पाईप लाईन गांजल्याने सुरळीि पाणीपुरिठा होि नसल्याबाबि 

(६५) *  १३६७२   श्री.जयांि पाटील :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अललबाग (स्ज.रायगड) तालुक्यातील मौजे उम्े धरणाच्या उद्भ् ावाींतगशत उसर 
प्रादेलर्क ग्रामीण पाणीपुरवठा योजने अींतगशत ्ाकण्यात आलेली पाईप लाईन 
जुनी असून तालुक्यातील दम् हवामानामुळे खराब झाल्याने सुरळीत पाणी 
पुरवठा होत नाही, हे खरे आहे काय, 



57 

(२) असल्यास, जुनी व गींज पकडल्याने पाईप लाईन बदलून नवीन जाथत 
व्यासाची पाईप लाईन ्ाकून सुरळीत पाणी पुरवठा करण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) उम्े प्रादेलर्क पाणी पुरवठा योजनेतील गावाींना २००४ पासून गेल 
कीं पनीसाठी एम.आय.डी.सी. कडून ्ाकण्यात आलेल्या पाईप लाईनमधून पाणी 
पुरवठा करण्यात येत असल्याने उम्े प्रादेलर्क पाणी पुरवठा योजनेतून पाणी 
पुरवठा बींद करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे गींजलेली पाईप लाईन नव्याने 
्ाकण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
राज्याच्या क्रीिा धोरणानुसार क्रीिा पररषदेचे गठन िरण्याबाबि 

(६६) *  १३९००   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, अॅि.तनरांजन िािखरे :   सन्माननीय क्रीिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या क्रीडा धोरणानुसार क्रीडा पररर्देचे गठन करणे ही आवश्यक बाब 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभाशत क्रीडा पररर्देचे गठन करण्यासाठी महाराषर 
ऑललस्म्पक असोलसएर्नच्या माध्यमातून देखील सातत्याने पाठपुरावा करण्यात 
येत आहे तसेच, महाराषर ऑललस्म्पक असोलसएर्नने ददनाींक २ नोव्हेंबर, २०१५ 
रोजी वा त्या सुमारास मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकड े ननवेदन देऊन क्रीडा पररर्देची 
गठन करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय. 
(२) व (३) महाराषर राज्य क्रीडा पररर्दचे पुनगशठन करण्याची बाब र्ासनाच्या 
ववचाराधीन आहे. 
 

----------------- 
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राज्यािील नगरपररषद मधील उच्च माध्यशमि शशक्षिाांना १९९६ पासून 
 सुधारीि िेिनशे्रणीचा (िाल्पतनि) लाभ देण्याबाबि 

(६७) *  १४२०५   श्री.श्रीिाांि देशपाांि े:  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ९८१५ ला 
ददनाांि २४ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नगरपररर्दामधील उच्च माध्यलमक लर्क्षकाींना १९९६ पासून 
सुधाररत वेतनशे्रणीचा (काल्पननक) लाभ देण् यात यावा अर्ी मागणी ददनाींक ६ 
फेब्रवुारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास अमरावती ववभाग लर्क्षक आघाडीने 
ननवेदनाद्वारे केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास नगरपररर्दामधील उच्च माध्यलमक लर्क्षकाींना १९९६ पासूनची 
सुधाररत वेतनशे्रणी (काल्पननक) लमळावी अर्ी वारींवार मागणी करुनही र्ासनाचे 
अक्षम्य दलुशक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नगरपररर्दामधील कायशरत उच्च माध्यलमक लर्क्षकाींना सुधाररत 
वेतन शे्रणी देण्याववर्यी र्ासनाने कोणती कायाशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) र्ासनाच्या ददनाींक २६.२.२०१४ च्या र्ासन ननणशयान्वये राज्यातील 
सवश उच्च माध्यलमक लर्क्षकाींना ददनाींक १.१.१९९६ पासून त्रत्रथतरीय वेतनशे्रणीचे 
लाभ अनुजे्ञय करण्यात आलेले आहेत. 

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

धुळगाि (िा.येिला, न्ज.नाशशि) येथे पाण्याची चोरी होि असल्याबाबि 

(६८) *  १४२००   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्ि :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धुळगाव (ता.येवला, स्ज.नालर्क) येथील ३८ गावे प्रादेलर्क पाणीपुरवठा 
योजनेची मुख्य जलवादहनीची एअर व्हॉलव्ह खोलून एका रे्तकऱ्याने हजारो 
लल्र पाणी चोरी केली असल्याचे माहे ऑगथ्, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) होय. 
     अनधधकृत जोडणीबाबत सींयुक्त पाणीपुरवठा सलमती, ग्ववकास अधधकारी 
व तहलसलदार, येवला याींनी पींचनामा करुन सींबींधधत र्ेतकऱ्याववरुध्द दींडात्मक 
कायशवाही केली असून सदर रे्तकऱ्याने दींडाची रक्कम रु. ५७६०/- भरणा केली 
आहे तसेच यापढेु अर्ी चकू होणार नाही असे लेखी प्रनतज्ञापत्र ददले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
अल्पसांख्याांि समाजािील शशक्षिाांच्या तनयुक्िीबाबि 

(६९) *  १४२३९   अॅि.तनरांजन िािखरे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) र्ासनाने राज्यातील लर्क्षकाींच्या ननयुक्तीसींदभाशत पात्रता परीक्षा म्हणनू 
सीई्ी परीक्षा घेऊन लर्क्षकाींची पदे भरण्याचा ननणशय नकुताच घेतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, र्ासनामाफश त लर्क्षकाींची पदे भरण्यात येणार असल्यामुळे 
अल्पसींख्याींक समाजाच्या र्ालेय लर्क्षण सींथथाींच्या अधधकारावर अधधक्रमण 
होणार असून त्यामुळे राज्य घ्नेतील अनुच्छेद ३० चे तसेच एमईपीएस 
(MEPS) अधधननयमातील कलम ३.२ चे उल्लींघन होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अल्पसींख्याींक समाजाच्या लर्क्षण सींथथाींचे घ्नात्मक अधधकार 
अबाधधत रहावेत म्हणनू लर्क्षकाींच्या नेमणकुा सींबींधधत सींथथानीच कराव्यात व 
लर्क्षक भरती सींदभाशत र्ाळाींच्या लर्क्षक ननयुक्त / पॅनलमध्ये र्ासनाचा 
प्रनतननधी/अधधकारी ननयकु्त करावा, अर्ी र्ालेय सींथथाींनी यासींदभाशत र्ासनाकड े
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१) नाही.              
(२) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
(३) होय. 
(४) व (५) ननवेदनाींतील मागणी तपासून उधचत ननणशय घेण्यात येईल. 

----------------- 
राज्यािील शासिीय िदै्यिीय ि दांि महाविद्यालयामध्ये हांगामी तनयुक्िीिर 

असलेल्या सहाय्यि प्राध्यापि िायम िमयचाऱ्याांना लाभ देण्याबाबि 

(७०) *  १४२७०   प्रा.जोगेन्द्र ििाि े:   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील र्ासकीय वदै्यकीय व दींत महाववद्यालयामध्ये हींगामी ननयुक्तीवर 
असलेल्या सुमारे ६०० सहाय्यक प्राध्यापक कायम कमशचाऱ्याींना लाभाववना गेल्या 
सात ते आठ वर्ाशपासून त्याींना पदोन्नती व अस्जशत रजा लाभ लमळावेत, सेवा 
ननयलमत करावी अर्ी मागणी सींबींधधत प्राध्यापकाींकडून होत असल्याचे माहे 
नोव्हेंबर, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े : (१) होय, अर्ा प्रकारचे ददनाींक २३ नोव्हेंबर, २०१५ चे 
ननवदेन प्राप्त झाले आहे. 
(२) व (३) या ननवेदनातील मागण्याच्या अनुर्ींगाने प्रथताव र्ासनाच्या 
ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
सावि्रशीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच् या तनितृ् ि प्राध् यापिाांना 

 रजा रोखीिरण िरण् याबाबि 
 

(७१) *  १४४१९   श्री.महादेिराि महाडिि, श्री.सांजय दत्ि :   सन्माननीय उच् च 
ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठाच् या पररननयम ४२४ सी नुसार 
ननवतृ् त प्राध् यापक हे सहा मदहने क्रकीं वा १८० ददवसाींच् या अस्जशत रजाींची रक् कम 
लमळण् यास पात्र आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या ववद्यापीठाच् या कायशक्षेत्रातील नगर, नालर्क, आणण पुणे 
स्जल् ह्यात अर्ी ददडरे् प्रकरणे असून यातील प्रत् येक प्राध् यापकाला दीड लाख ते 
सात लाख रुपयाींपयांत रक् कम द्यावी लागणार असल् याचे माहे ऑगथ्, २०१५ 
मध्ये वा त्या दरम् यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, रजा रोखीकरण करण् याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठाचा पररननयम ४२४ (सी) 
नुसार सींबींधधत अध्यापक हे सहा मदहने क्रकीं वा १८० ददवसाच्या अस्जशत रजाींची 
रक्कम लमळण्यास पात्र होते. तथावप, पररननयम ४२४ (सी) ननरलसत करण्यात 
आलेला आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेर्ानुसार काही सींथथाींनी 
त्याींच्या सींथथाींमध्ये कायशरत असणाऱ्या व अजीत रजेच्या रोखीकरणास पात्र 
असणाऱ्या अध्यापकाींना सदर रक्कमा अदा केलेल्या आहेत. 
(३) साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठाचा पररननयम ४२४ (सी) ददनाींक ०३ फेब्रवुारी, 
२०१५ पासून ननरलसत करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे ही रक्कम र्ासनाकडून 
देय नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
मराठिाडयािील शसांचन प्रिल्पािील पाणीसाठा िमी झाल्याबाबि 

(७२) *  १२७३७   श्री.हररशसांग राठोि :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१)  मराठवाड्यातील मोठे, मध्यम लघ ु लसींचन प्रकल्पात सध्या केवळ ८ % 
पाणी साठा लर्ल्लक असल्याचे माहे ऑगथ्, २०१५  मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, येथील जनतेला पाणीपुरवठा करण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) या प्रदेर्ाींतगशत पा्बींधारे प्रकल्पाींमधील पाणीसाठा 
दद. १४.०८.२०१५ रोजी प्रकल्पीय पाणीसाठ्याच्या ११.३८% इतका उपलब्ध होता. 
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(२) सींभाव्य पाणी ी्ंचाई ननवारणाथश स्जल्हाननहाय कृती आराखडा तयार करण्यात 
आला असून मराठवाड्यातील आठ स्जल्ह्याींसाठी रु. ६१६८.६२ लक्ष क्रकीं मतीच्या 
एकूण ७६६३ उपाययोजना प्रथताववत करण्यात आल्या आहेत. 
     स्जल्ह्याींचे स्जल्हाधधकारी हे स्जल्हा पाणीपुरवठा सलमतीचे पदलसध्द अध्यक्ष 
असून सदर सलमतीमाफश त स्जल्ह्यातील पा्बींधारे प्रकल्पातील उपलब्ध 
पाणीसाठ्याचा आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार वपण्याकररता पाणीसाठा आरक्षक्षत 
करण्यात येतो. 
(३)  प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
सोलापूर न्जल्ह्याचा िेरोशसनचा िोटा पिूयिि िरण्याबाबि 

(७३) *  १२३४६   श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.अतनल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३७२५ ला ददनाांि १९ माचय, 
२०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा 
ि ग्राहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर स्जल्ह्याचा केरोलसनचा १ लाख ४४ हजार लल्रचा को्ा माहे 
सप् े्ंबर, २०१५  मध्ये वा त्यादरम्यान गोठववण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तद्नुर्ींगाने सोलापूर स्जल्ह्यातील नागररकाींची रॉकेल अभावी 
गैरसोय होव ूनये म्हणनू सोलापूर स्जल्ह्याचा केरोलसन को्ा पूवशवत ठेवणेबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) दद.२० ऑगथ्, २०१५ च्या र्ासन आदेर्ान्वये राज्यात केरोलसनचे 
सुधाररत पररमाण ननस्श्चत करण्यात आले आहे. त्यानुसार सोलापूरसह सवश 
स्जल्ह्याींची केरोलसनची आवश्यकता कमी झालेली आहे. सोलापूरसह सवश 
स्जल्ह्याींची केरोलसनची मागणी ववचारात घेऊन सवश स्जल्ह्याींस केरोलसन को्ा 
मींजूर करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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शालेय शशक्षण विभागाने िाढलेल्या अध्यादेशामुळे विद्यार्थयाांमध्ये ि  
पालिाांमध्ये तनमायण झालेली सांभ्रमािस्था 

(७४) *  १३१४२   श्री.अनांि गािगीळ :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) र्ालेय लर्क्षण ववभागाने गणेर्ोत्सव, ददवाळी, पयुशर्ण वर्श, नाताळ, ईद 
अर्ा उत्सवकाळात र्ाळाींमध्ये चाचणी पररक्षा घेऊ नका असा अध्यादेर् ददनाींक 
८ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास काढला असल्याचे ननदर्शनास आले, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त ददवर्ीच पुणे येथून लर्क्षण आयुक्त डॉ.पुरूर्ोत्तम भापकर 
याींनी भार्ा आणण गणणत ववर्याच्या पायाभूत चाचणी पररक्षाचे वेळापत्रक जाहीर 
करून र्ासन अध्यादेर्ाचे उल्लींघन केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सुट्टीच्या काळात परीक्षाींच्या आयोजनाववर्यी लर्क्षक आणण 
मुख्याध्यापकाींमध्ये गोंधळाचे वातावरण असताना लर्क्षण सधचव याींनी पायाभूत 
चाचणी पररक्षाींचे वेळापत्रक बदलण्यास असमथशता दर्शववली असल्याने ववद्याथी 
तसेच पालक व लर्क्षकाींमध्ये सींभ्रमावथथा ननमाशण झाली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, ववद्यार्थयाांमध्ये व पालकाींमध्ये सींभ्रमावथथा ननमाशण होऊ नये 
म्हणनू र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे आहे. 
(२) प्रगत र्कै्षणणक महाराषर कायशक्रमाींतगशत इयत्ता दसुरी ते आठवी या 
इयत्ताींच्या भार्ा व गणणत ववर्याच्या पायाभूत चाचण्याींचे आयोजन ददनाींक १४ 
ते ३० सप् े्ंबर, २०१५ या कालावधीत करावे. तसेच कोणत्याही वगाशची, 
कोणत्याही ववर्याची चाचणी वरील कालावधीत कोणत्याही ददवर्ी घेण्याचे सींपूणश 
थवातींत्र्य र्ाळाींना राहील, असे आयुक्त (लर्क्षण) याींनी कळववले होते. त्यामुळे 
र्ासन अध्यादेर्ाचे उल्लींघन झालेले नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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षरांगाबाद येथील िॉ. बाबासाहेब आांबेििर मराठिािा विद्यापीठाचे विभाजन 
िरुन उस्मानाबाद येथे स्ििां्रश विद्यापीठ स्थापन िरण्याबाबि 

(७५) *  ११८१८   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरशसांह पांडिि, श्री.धनांजय मुांि,े िॉ.अपूिय दहरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७४५८ ला 
ददनाांि २४ जलैु, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय उच् च 
ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववद्यापीठाचे ववभाजनाबाबत डॉ.राम ताकवले सलमतीने र्ासनास 
ददनाींक ९ मे, २०१२ रोजी अहवाल सादर केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डॉ.राम ताकवले सलमतीने मुींबई, पुणे व नागपूर, औरींगाबाद इ. 
मोठ्या ववद्यापीठाींचे ववभाजन करुन थवतींत्र ववद्यापीठे थथापन करण्याबाबत 
लर्फारस केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रथततु अहवाल प्रददघश कालावधीपासून ननणशयासाठी र्ासनाकड े
प्रलींत्रबत असून अद्यापी ववचाराधधन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पुणे ववद्यापीठाचे कायशक्षेत्र व सींलनन महाववद्यालयाींची प्रचींड 
मोठी सींख्या असताींनाही पणेु ववद्यापीठाचे ववभाजन करुन नालर्क येथे थवतींत्र 
ववद्यापीठ थथापन न करता पुणे ववद्यापीठाचे उपकें द्राचा प्रथताववत करण्यात 
आला, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, औरींगाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा 
ववद्यापीठाचे ववभाजन करुन उथमानाबाद तसेच पुणे ववद्यापीठाचे ववभाजन 
करुन नालर्क येथे थवतींत्र ववद्यापीठ थथापन करणेबाबत र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े : (१), (२) आणण (३) होय, राम ताकवले सलमतीने दद. ५ 
ऑगथ्, २०११ रोजी अहवाल र्ासनास सादर केला आहे. 
(४) राज्यातील ववद्यापीठाींची उपकें द्र थथापन करण्याबाबत ननस्श्चत धोरण 
आखण्यासाठी र्ासनाने दद. २८.०४.२०१५ रोजी सलमती गठीत केली आहे. सलमती 
माफश त ननकर् तयार करण्यात येत आहेत. 
(५) औरींगाबाद व साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठाचे ववभाजन करुन उथमानाबाद 
व नालर्क येथे थवतींत्र ववद्यापीठ थथापन करण्याचा प्रथताव र्ासनाच्या 
ववचाराधीन नाही. 
(६) प्रश्न उद्भ् ावत नाही 

------------------------------------------- 
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िैद्यिीय खचायच्या प्रतिपिूीच्या प्रस्िािाांना न्जल्हा शल्य धचकित्सिाििून 
प्रमाणप्रश शमळण्यासाठी विलांब होि असल्याबाबि 

(७६) *  १२६२०   श्री.रामनाथ मोिे, श्री.नागो गाणार, िॉ.अपूिय दहरे :  
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासनाच्या अनदुाननत र्ाळाींमधील लर्क्षक-लर्क्षकेतराींच्या वदै्यकीय 
खचाशच्या प्रथतावाींना स्जल्हा र्ल्य धचक्रकत्सक याींच्याकडून क्रकमान १ मदहन्याच्या 
आत मान्यता लमळणे अपेक्षक्षत असतानाही ६-६ मदहने ववलींब होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत महाराषर राज्य लर्क्षक पररर्देचे कायाशध्यक्ष व कोकण 
ववभाग लर्क्षक मतदार सींघाचे लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २८ एवप्रल, २०१५ रोजी 
ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने काय कायशवाही करण्यात आली आहे, 
(४) स्जल्हा र्ल्य धचक्रकत्सक याींचेकडून देयकाींच्या रकमेचा ३ ्क्के रक्कम 
पडताळणी फी घेतील जात असून ती रद्द करण्याबाबत र्ासनाने आश्वासन ददले 
होते, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत काय कायशवाही करण्यात आली आहे ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) व (२) होय,हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) सावशजननक आरोनय ववभागाच्या ददनाींक १० जुलै, २००१ च्या 
र्ासन ननणशयामध्ये पररलर्ष् अ.क्र.१ मध्ये वदै्यकीय देयकाच्या प्रनतपतूीसाठी ३ 
्क्के रक्कम रु्ल्क दर म्हणनू स्जल्हा र्ल्यधचक्रकत्सक वैद्यकीय अधीक्षक याींना 
देण्याच्या अ्ीतून र्ासकीय कमशचा-याींना वगळण्यात आले आहे. त्याचधतीवर फी 
रद्द करण्याची बाब र्ासनाचे ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालयािील चिथुय शे्रणी िमयचा-याांची  

ि पररचारीिाांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
(७७) *  ११०५५   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
७२९७ ला ददनाांि १७ जलैु, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील र्ासकीय वदै्यकीय महाववद्यालयात चतथुश शे्रणी कमशचा-याींची 
व पररचारीकाींची अनेक ररक्त पदे आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, एकूण क्रकती पदे ररक्त आहेत व केव्हापासून, 
(३) असल्यास, ररक्त पदे भरण्यासींबींधी र्ासनाची भुलमका काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
     ग्-ड च्या ररक्त असलेल्या पदाींवर ननयलमत कमशचाऱ्याींची सरळसेवेने 
ननयुक्ती करण्यावर र्ासन ननबांध असल्याने बदली कमशचाऱ्याींची २९ ददवसाींच्या 
तत्त्वावर ननयकु्ती करण्यात येते. 
    तसेच र्ासकीय वदै्यकीय महाववद्यालयाींमध्ये पररसेववकाींची पदे नसतात 
फक्त सावशजननक आरोनय पररसेववका हे पद मींजूर असते. र्ासकीय वदै्यकीय 
महाववद्यालय नागपूर येथे सावशजननक आरोनय पररसेववकेचे २ पदे मींजूर असून 
ते पद ररक्त नाही. 
(२) सन २००९ पसून चतुथशशे्रणी कमशचा-याींची ४२ पदे नागपूर येथे ररक्त आहेत. 
(३) राज्यातील सवश र्ासकीय महाववद्यालय व रुनणालयामध्ये दद. ३०.६.२०१४ 
च्या र्ासन पत्रान्वये लाड पागे सलमतीच्या लर्फारर्ीनुसार वारसा हक्क तत्त्वावर 
ननयुक्ती देण्यात येत आहे. तसेच  अनकुीं पा तत्त्वावर ननयुक्ती देण्यात येत 
आहे. यालर्वाय नागपूर येथे ररक्त पदावर कायशरत असलेल्या २७ बदली 
कमशचाऱ्याींची सेवा ननयलमत करण्याची कायशवाही अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
ितनष्ट्ठ महाविद्यालयाांना अनुदान उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

(७८) *  १२७२३   श्री.दत्िा्रशय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
िॉ.सुधीर िाांबे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कननषठ महाववद्यालयाच्या अनदुानासींदभाशत ददनाींक १० डडसेंबर, २०१४ रोजी 
सींचालकाींच्या पररपत्रकानसुार online मुल्याींकन झाले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या महाववद्यालयाींना अनुदान उपलब्ध करुन देणेसींदभाशत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय. 
(२) मुल्याींकनाच्या ववदहत ननकर्ानुसार तपासणी/छाननीची कायशवाही आयकु्त 
(लर्क्षण) याींचे थतरावर सुरु आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

---------------------------------------- 
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राज्याि िररष्ट्ठ महाविद्यालयाि िाशसिा ित्िािर  
प्राध्यापिाांना मानधन देण्याबाबि 

(७९) *  १२४६२   श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सुधीर िाांबे, श्री.अमरशसांह पांडिि, 
श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वररषठ महाववद्यालयात तालसका तत्वावर हजारो प्राध्यापक कायशरत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याींना मालसक मानधन दरमहा लमळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याींचे मानधन दरमहा लमळण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) होय. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
(३) अर्ासकीय अनदुाननत महाववद्यालयात आवश्यकतेनुसार रै्क्षणणक वर्ाशच्या 
सुरुवातीस जादहरात देऊन सींबींधीत सींथथेच्या ननवड सलमतीकडून तालसका 
तत्वावरील अध्यापकाींची मुलाखतीद्वारे ननवड करण्यात येते. सदर ननयुक्तीस 
महाववद्यालयाींमाफश त ववद्यापीठाींची मान्यता माहे डडसेंबर-जानेवारी दरम्यान प्राप्त 
होत असते, त्यानींतर महाववद्यालयाींकडून देयके प्राप्त झाल्यानींतर 
सींचालनालयाकडून मानधन अदा करण्यासाठी अनुदान ववतरीत करण्यात येते. 
       तालसका तत्वावरील ननयुक्त अध्यापकाींना देण्यात येणारे मानधन वेळेत 
प्राप्त व्हावे यासाठी वरील कायशपध्दतीत सुधारणा करण्याचे ननदेर् ववद्यापीठ व 
सींचालक, उच्च लर्क्षण, पुणे याींना देण्यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

--------------------------- 
राज्यािील अपांग शाळाांिील िां ्रशाटी शशक्षि आणण िमयचारी  

याांना िायम िरण्याबाबि 

(८०) *  १२३८६   श्री.िवपल पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७६६९ ला ददनाांि 
२४ जलैु, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि:    सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अपींग र्ाळाींतील कीं त्रा्ी लर्क्षक आणण कमशचारी याींना कायम 
करण्याबाबत र्ासनाने ननणशय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कीं त्रा्ी पध्दतीने नेमलेल्या लर्क्षकाींना कायम करणे आणण सवश 
प्राथलमक, माध्यलमक र्ाळाींमध्ये ववर्रे् लर्क्षक नेमण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, त्याचे थवरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

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

चौन्िी (िा.जामखेि, न्ज.अहमदनगर) येथील न्जल्हा पररषदेच्या  
प्राथशमि शाळेला सांरक्षण शभांि बाांधण्याबाबि 

(८१) *  १३११९   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अनांि गािगीळ, श्री.हररशसांग राठोि, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चौन्डी (ता.जामखेड, स्ज.अहमदनगर) येथील स्जल्हा पररर्देच्या प्राथलमक 
र्ाळेला सींरक्षण लभींत बाींधण्याची योजना मींजूर असून सन २०१४-२०१५ मध्ये 
काही कामे ्प्या्प्याने घेतली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१४ मध्ये झालेले काम अनतर्य ननकृष् दजाशचे झाले 
असून लभींतीला भेगा पडल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच सन १९९५ ते १९९८ मध्ये चौन्डी येथे ववकास कामाींसाठी प्राप्त 
झालेल् या ननधीपकैी काही ननधी अहमदनगर स्जल्हा पररर्दकड ेलर्ल्लक आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी चौन्डी ववकास सलमतीचे काही सदथय वारींवार 
स्जल्हा पररर्देकड ेमागणी करत आहे, तरी देखील स्जल्हा पररर्द त्याकड ेदलुशक्ष 
करत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१) होय. 
(२) अींर्त: खरे आहे. सदर काम गुणवत्तेनुसार झाले आहे. सींरक्षक लभींतीस तड े
गेलेले नसून धगलाव्यास तड ेगेले आहेत. 
(३) नाही. 
(४), (५) व (६) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
िसई (पिूय) येथील ग्रामीण भागाि शाळाांमध्ये पुरेसे शशक्षि नसल्याबाबि 

(८२) *  १३५२१   श्रीमिी विद्या चव्हाण :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई (पूवश) येथील ग्रामीण भागातील स्जल्हा पररर्देच्या अनकु्रमे बेलकडी, 
लेंडीपाडा, ददहसर, बरफपाडा, ्ेपाचापाडा, कारखानपाडा, साष्ीकरपाडा, त्रबबीपाडा, 
ददवेकरपाडा, उसगाव, ताडापाडा, वरठापाडा, म्हसकरपाडा, देपववली व अर्ा अनेक 
र्ाळामध्ये पुरेसे लर्क्षक नसल्याने वसई पींचायत सलमती व ग्लर्क्षण 
अधधकाऱ्याींकड े वेळोवेळी ददलेल्या तक्रारीच्या अनुर्ींगाने आजवर सकारात्मक 
कायशवाही व अनुकूल ननणशय घेण्यात यावा यादृष्ीने तीव्र आींदोलन करुन सवश 
मुलाींचे वगश ददनाींक २४ ऑगथ्, २०१५ रोजी पींचायत सलमती वसई येथे भरवले 
गेले असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लर्क्षण व्यवथथापन सलमतीने मागण्या करुनही र्ाळाींवर लर्क्षक 
पाठववण्यात आले नसल्याने आददवासी ववद्यार्थयाांचे मोठे नुकसान होत असल्याने 
श्रमजीवी सींघ्नेने मा.मुख्यमींत्री याींना ददनाींक १ ऑगथ्, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास लेखी ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने घेतलेल्या ननणशयाचे थोडक्यात थवरुप 
काय आहे, त्यानुसार पढेु कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद िािि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ननवेदन आढळून आले नाही. 
(३) सद्यस्थथतीत या सवश र्ाळाींवर अध्यापनाकरीता तात्पुरत्या थवरुपात प्रत्येकी 
एक लर्क्षक उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई महानगर क्षे्रशािील खासगी शाळाांमध्ये आधथयि दबुयल घटिािील  
मुलाांसाठी २५ टक्िे राखीि जागाांिर प्रिेश देण्याबाबि 

 

(८३) *  १३२७०   श्री.जनायदन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लर्क्षण हक्क अधधकार कायद्यानुसार प्राथलमक लर्क्षण ववभागाने मुींबई 
महानगर क्षेत्रातील खाजगी र्ाळाींमध्ये आधथशक दबुशल घ्कातील मुलाींसाठी २५ 
्क्के राखीव जागाींवर ऑनलाईन प्रवेर् प्रक्रक्रया केली असल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील काही श्रीमींत आणण इीं्रनॅर्नल र्ाळाींनी गरीब मुलाींना 
प्रवेर् देण्यास नाकारले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून गरीब वगाशतील मुलाींना 
प्रवेर् नाकारणाऱ्या र्ाळाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद िािि े: (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) लर्क्षण हक्क कायदा २००९ नुसार २५ % राखीव जागाींवर प्रवेर् जाहीर 
होऊन देखील प्रवेर्ास नकार देणाऱ्या र्ाळाींवर कारवाई करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
राज्याि मराठी भाषेला अशभजाि दजाय देऊन मराठी भाषा  
विद्यापीठ ि मराठी भाषा भिन स्थावपि िरण्याबाबि 

(८४) *  १४३३४   िॉ.अपिूय दहरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ७५५४ ला ददनाांि १७ 
जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभायि :  सन्माननीय उच्च ि िां्रशशशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मराठी भार्ा ववद्यापीठ थथापन करण्यासींदभाशत अभ्यास करून राज्य 
र्ासनास लर्फारर्ी सादर करण्यासाठी सलमती गठीत करण्याची उच्च व तींत्र 
लर्क्षण ववभागाकड ेसुरु असलेली कायशवाही पुणश झाली आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त सलमती गठीत करण्यात आली आहे काय व सदरहु 
सलमतीचे कामकाज पुणश होऊन सलमतीने आपल्या लर्फारर्ीसह र्ासनास अहवाल 
सादर केला आहे काय, 
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(३) असल्यास, प्रश्नोक्त बाबतीत पढेु कोणता ननणशय घेण्यात आला व कोणती 
कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ? 
 

श्री. विनोद िािि े: (१) कायशवाही सुरु आहे. 
(२) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
गोरेगाांि (मुांबई) येथील कफल्मशसटी मधील िलागरे विभागाचे सहाय्यि 

व्यिस्थापि याांचेविरुध्द िारिाई िरण्याबाबि 

(८५) *  १४०८३   श्री.सांददप बाजोररया :   सन्माननीय साांस् िृतिि िायय मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) गोरेगाींव (मुींबई) येथील क्रफल्मलस्ी मधील कलागरे ववभागाचे सहाय्यक 
व्यवथथापक श्री.लर्वाजी भोसले याींचेववरुध्द ववववध राजकीय पक्ष व कामगार 
सींघ्नाींनी वारींवार अनेक लेखी थवरुपातील तक्रारी मा.साींथकृनतक कायशमींत्री तसेच 
व्यवथथापकीय सींचालक याींचेकड े करुनही याबाबत कोणतीही कायशवाही केली 
नसल्याचे ददनाींक २ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सहाय्यक व्यवथथापक, कलागरे याींना इयत्ता १० वी उत्तीणश 
नसतानाही देण्यात आलेली पदोन्नती, एक्सल एीं्र्ेनमें्च्या रईस धचत्रप्ाच्या 
रु्द्ींगसाठी जोकर मैदान भाडयाने देण्यात झालेला गैरव्यवहार, कमशचाऱ्याींची 
पोथ्ात भरावयाच्या रकमेचा केलेला अपहार इत्यादी असींख्य गींभीर तक्रारी प्राप्त 
झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सहाय्यक व्यवथथापक, कलागरे याींचेववरोधात मा.साींथकृनतक कायश 
मींत्री व व्यवथथापकीय सींचालक याींचेकड े माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान क्रकती तक्रारी प्राप्त झाल्या व त्या अनरु्ींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सहाय्यक व्यवथथापक, कलागरे याींच्याववरुध्द कारवाई करण्यास 
ववलींब करणाऱ्या सींबींधीत अधधका-याींच्या ववरोधात र्ासनाने काय कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े : (१), (२) व (३) एकूण आठ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. 
यात सहाय्यक व्यवथथापक, कलागारे याींच्या व्यनतररक्त महामींडळातील अन्य 
ववभागाच्या कामकाजाबाबत देखील तक्रारी आहेत. तक्रारीत नमूद कमशचारी 
महामींडळाच्या आथथापनेवर कायशरत असल्याने तक्रारीींच्या अनुर्ींगाने कायशवाही 
महामींडळाच्या थतरावर सुरु आहे. 
(४) उपरोल्लेणखत सवशच तक्रारीींबाबत तपासणी पूणश झाल्यानींतर येणाऱ्या 
ननषकर्ाांच्या आधारे महामींडळ त्याींच्या थतरावरच पढुील कायशवाहीचे थवरुप 
ननस्श्चत करतील. या अींतगशत महामींडळात प्रनतननयुक्तीने ननयुक्त र्ासकीय 
अधधकारी जबाबदार आढळल्यास ववहीत कायशपध्दतीनसुार महामींडळ र्ासनाकड े
प्रथताव सादर करेल. असा प्रथताव महामींडळाकडून प्राप्त झाल्यासच र्ासन 
थतरावरुन कारवाई करावी लागेल. मात्र अद्याप महामींडळाच्या थतरावर कायशवाही 
सुरु असल्याने असा कोणताही प्रथताव अथवा वथतुस्थथती र्ासनाकड े सादर 
करण्यात आलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

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

राज्याच्या विविध भागाांिनू टँिरने पुरविल्या जाणाऱ्या  
दधुामध्ये भेसळ होि असल्याबाबि 

(८६) *  १२९४२   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगिाप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या ववववध भागाींतनू ्ँकरने पुरववल्या जाणाऱ्या दधुामध्ये भेसळ 
नसल्याचे थपष् झाले असून दधु ववतरणाच्या पातळीवरच भेसळ केली जात 
असल्याचा ननषकर्श अन्न व और्ध प्रर्ासन ववभागाने काढला असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तदनुर्ींगाने ववतरणाच्या पातळीवर भेसळ रोखण्यासाठी, 
सामान्याींना परवडणाऱ्या क्रकमतीत दधुपट्टया उपलब्ध करून देण्यासाठी र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
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(२) राज्यातील ववववध भागातून दद.१.४.२०१३ ते ३१.७.२०१५ पयांत तपासण्यात 
आलेल्या एकुण ३२६६ दधुाींच्या नमुन्याींपकैी १११ नमुने हे असुरक्षक्षत व ६६२ 
नमुने कमी दजाशचे घोवर्त करण्यात आले आहे. 
(३) सध्या अर्ी योजना नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
नाांदेि विद्यापीठाि अनेि सांिुलािील िां ्रशाटी प्राध्यापिाांना  

तनयुक्िी न ददल्याबाबि 
(८७) *  १३६७८   श्री.जयांि पाटील :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड ववद्यापीठात अनेक सींकुलातील कीं त्रा्ी प्राध्यापकाींना चार मदहने 
उल्ूनही ननयुक्ती न ददल्याने ववद्यापीठातील ववद्यार्थयाांनी प्राध्यापक 
ननयुक्तीसाठी आमरण उपोर्ण केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सत्र पररक्षा सुरु होण्यास एक मदहन्याचा कालावधी उरला 
असतानाही बी फॉमश, लाईफ सायन्स, आयबी्ी, एम.एड. आदी सींकुलातील 
ववद्यार्थयाांचे रै्क्षणणक नकुसान झाले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नाींदेड ववद्यापीठात ववद्यार्थयाांचे रै्क्षणणक नुकसान ्ाळण्याच्या 
दृष्ीने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािि े : (१) थवामी रामानींद तीथश मराठवाडा ववद्यापीठ, नाींदेड या 
ववद्यापीठातील ववद्यार्थयाांनी काही मागण्यासाठी उपोर्ण केले होते. त्या 
मागण्याींमध्ये एक मागणी कीं त्रा्ी लर्क्षक नेमण्याबाबतची होती. यासाठी 
प्राध्यापकाींनी उपोर्ण केलेले नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
ररओ (ब्राझील) या दठिाणी होणाऱ्या ऑशलन्म्पि स्पधाांसाठी  

भारिाच्या सांघाला पायाभूि सुविधा देण्याबाबि 

(८८) *  १३९०३   श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, 
अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.किरण पािसिर :   सन्माननीय कक्रिा मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) ररओ (ब्राझील) या दठकाणी सन २०१६ मध्ये ऑललस्म्पक थपधाश होणार आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ऑललस्म्पक थपधाांसाठी भारताच्या सींभाव्य सींघामध्ये 
समाववष् असणाऱ्या महाराषराच्या खेळाडुींना आवश्यक असलेल्या पायाभूत 
सुववधा देण्यासाठी आधथशक मदत करण्याची मागणी महाराषर ऑललस्म्पक 
असोलसएर्नने ददनाींक २ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री 
महोदयाींकड ेननवेदन ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद िािि े: (१) होय. 
(२) व (३) सदर मागणी र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ् ावत नाही. 

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

राज्यािील पररचारीिा (नशसांग) महाविद्यालयािील  
िररष्ट्ठ दजायची ररक्ि पदे असल्याबाबि 

(८९) *  १४२७२   प्रा.जोगेन्द्र ििाि े:   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पररचयाश (नलसांग) महाववद्यालयातील वररषठ दजाशची ररक्त पदे 
आपल्या मजीतील अधधकाऱ्यास लमळावे याकरीता राज्यातील चार दठकाणच्या 
नलसांग कॉलेजमधील प्राचायश, उपप्राचायश, प्राध्यापक आणण अधधकाऱ्याींची ररक्त पदे 
सेवाजेषठता व अनुभवाच्या पात्रतेचा ननकर् डावलून ववभागाकडून परीक्षा घेवून 
भरण्याबाबतचा प्रथताव तयार करण्यात येत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनरु्ींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली तसेच 
सींबींधधत दोर्ीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािि े: (१) नाही. 
(२) राज्यात नव्याने सुरु केलेल्या ५ पररचयाश महाववद्यालयात भारतीय पररचयाश 
पररर्द, नवी ददल्ली याींच्या मानकानुसार अध्यापकीय सींवगाशतील आवश्यक पदे 
ननमाशण झाली नसल्यामुळे सदर महाववद्यालयाची मान्यता धोक्यात आली होती. 
या प्रयोजनाथश  र्ासन ननणशय, ददनाींक २१/४/२०१४ च्या अन्वये अध्यापकीय 
सींवगाशतील ४१ पदे ननमाशण करण्यात आलेली आहेत. सदर पदाींचे सेवाप्रवेर् 
नसल्यामुळे सदर पदे आयोगाच्या कक्षतेून वगळून ती पदे रै्क्षणणक अहशतेच्या 
अधीन राहून भरण्याबाबतचा प्रथताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

----------------- 
नाशशि येथील ििाांगळी पररसराि अपुरा पाऊस झाल् याने गािाांना 

 टँिरने पाणीपुरिठा िरण् याबाबि 
(९०) *  १४४२१   श्री.महादेिराि महाडिि, श्री.सांजय दत्ि :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नालर्क येथील वडाींगळी पररसरात अपुरा पाऊस झाल् याने पररसरातील नद्या, 
नाले व ववदहरी कोरड्या पडल् या असून तेथील गावाींना पाणीपुरवठा करणा-या 
ग्रामपींचायतीच् या ववहीरीने तळ गाठला असल्यामुळे दोन ददवसाआड पाणीपुरवठा 
केला जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गदृहणीींना वपण् याच् या व वापरासाठीच् या पाण् यासाठी भ्कीं ती 
करावी लागत असल् याचे माहे ऑगथ ्, २०१५ मध्ये वा त्या दरम् यान ननदर्शनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, तद्नरु्ींगाने सदर गावाींना ्ँकरने पाणीपुरवठा करण् याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) वडाींगळी पररसरात अपुरा पाऊस झाल्याने व ग्रामपींचायतीच्या मागणीनुसार 
खाजगी ववदहर अधधग्रदहत करुन गावास पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पाणी पुरवठा 
करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) होय, सींबींधधत गावास उपलब्ध पाणी पुरवठा साधनाींची उप अलभयींता, 
ग् ववकास अधधकारी व तहलसलदार याींनी समक्ष पाहणी केलेली आहे. 
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     तसेच, सदर वडाींगळी पररसरात पाणी प्रश्न सोडववण्यासाठी महाराषर जीवन 
प्राधधकरणामाफश त लमळसागरे पाींचाळे व २४ गाींवे प्रादेलर्क पाणी पुरवठा योजना 
अींतगशत भाग-२ वडाींगळी व १३ गावे प्रादेलर्क पाणी पुरवठा योजनेतील 
जलरु्ध्दीकरण कें द्र कायाशस्न्वत करुन ददनाींक ०४.१२.२०१५ पासून योजनेतील १० 
गावाींना चाचणी तत्वावर पाणी पुरवठा सुरु करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपवूश सवश प्रक्रकया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
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