
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, हदनाांि ०६ एवप्रल, २०१५ / चैत्र १६, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण युिि 
िल्याण, उच् च ि तांत्रशशक्षण, िैद्यिीय 
शशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतति िायय 
मांत्री 

 

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

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या – २५  
------------------------------- 

  
िें द्र शासनािडून राज्य शासनास ‘’एमसीएम’’ (मेररट िम शमन्स) 

शशष्ट् यितृ् तीसाठी दे यात आलेल्या तनधीबाबत 
  

(१) * १५२२१ डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) 
: सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अभियाींत्रिकी सींस् थाम ये भ्षण घ तेत असले या अ पसीं् याक 
विद्यार्थ याांकारता सन २०१३-१४ या िर्ाासाठी कें द्र ्ासनाकडून ‘’एमसीएम’’ (मेार् 
कम भमन्स) भ्ष यित् तीसाठी राज् य ्ासनास िनीी ेे् यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) अस यास, सेर भ्ष यित् तीचा िनीी अद्याप अ पसीं् याींक विद्यार्थ याांना ेे् यात 
आला नस याच े माहे सडसें र, २०१४ च् या ्ेि्च् या आठियायात िा ् यासुमारास 
िने्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
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(३) अस यास, या प्रकरघी चौक्ी केली आहे काय, अस यास, उपरोक् त िनीी 
अ पसीं् याक विद्यार्थ याांना न ेे् यामागील कारघे काय आहेत, 
(४) सेर िनीी तातडीने उपलब् ी कुनन ेे् या ा त ्ासनाने कोघती कायािाही केली 
िा कर्यात येत आहे ? 

 श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) ि (३) सन २०१३-१४ मये कें द्र ्ासनाने मींजूरी देलेया एकूघ ६३०८ 
विद्यार्थयाांपैकी ५९७३ विद्यार्थयाांची भ्षयित्तीची रक्कम ्याींच्या स्ित:च्या िैी  ँक 
खा्यात जमा कर्यात आली आहे. २४ विद्यार्थयाांची भ्षयित्ती इतर योजनाींचा 
लाि/चुकीची मादहती/डुप्लीके् असयाकारघाने रद्द कर्यात आली आहे. 
     उिाारत ३११ विद्यार्थयाांकडून ्याींच े स्ित:च े िैी  ँक खात े प्राप्त कुनन 
ते्याची कायािाही तींि भ्षण घ सींचालनालयाकडून सुुन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यात अत्यल्प विद्यार्थी सांख्या असलेली महाविद्यालये अनुदानाचा  
लाभ घेऊन शासनाची फसिणूि िरीत असल्याबाबत 

(२) *  ६७१०   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिय), श्री.किसन िर्थोरे (मुरबाड), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िािा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.सांजय साििारे 
(भुसािा) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सुुन असलेया १३०२८ महाविद्यालयाींपैकी ४२३ महाविद्यालयातील 
विद्यार्थयाांची सीं्या १ आहे तर २ त े १० विद्याथी सीं्या असघारी १७१४ 
महाविद्यालये सुरू असुन ्याींना विविी प्रकारच ेअनुेान ि विद्यार्थयाांना भ्षयित्ती 
्ासन ेेत,े ्याव्ेारे सेरील महाविद्यालये अनुेानाचा लाि तेिून ्ासनाची 
फसिघुक करीत असयाचे माहे सडसें र, २०१४ मये िा ्याेरम्यान 
िने्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, उक्त महाविद्यालयाींना अनुेानाचा ि भ्षयित्तीचा लाि ेे्याची 
कारघे काय आहेत, 
(३) असयास, याप्रकरघी ्ासनाने चौक्ी केली आहे काय, असयास, चौक्ीचे 
िनषकर्ा काय आहेत ि ्यानुसार सीं ींधीत सींस्थेिर ि सीं ींधीत अधीकाऱयाींिर कोघती 
कारिाई केली िा कर्यात येत आहे ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

  
शहाड (जज.ठाणे) गािठाण पररसरातील गोदामािर छापा  

टािून साडनेऊ लाखाांचा गुटखा जप्त िेल्याबाबत 
  

(३) *  ८९७०   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िािा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोा), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन) :   सन्माननीय अन्न आणण 
षषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाघे जज्यातील अन्न सुरषण ा वििागाने ्हाड गािठाघ पारसरातील गोेामािर 
छापा ्ाकून साडनेऊ लाखाींचा विविी कीं पन्याींचा गु्खा जप्त केला ि  ीं्ी श्रीचींे 
सलानी नािाच्या व्यक्तीस देनाींक ५ जानेिारी, २०१५ रोजी िा ्या सुमारास अ्क 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, उक्त प्रकरघी चौक्ी केली आहे काय, 
(३) असयास, चौक्ीत काय आढळून आले ि तद्नुसार सीं ींधीताींविुने ्ासनाने 
कोघती कारिाई केली िा कर्यात येत आहे, 
(४)  नसयास, विलीं ाची कारघे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) होय.  हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) अन् न ि षर्ी प्र्ासनाने ्हाड, गािठाघ येथील प्रश् नाींककत गोेामािर छापा 
्ाकून गु्खा, सें्ेड तीं ाखू इ् याेी प्रित ींीीत ुन. ९,४१,४००/- इतक् या रक् कमेचा माल 
जप् त केला असून सीं ींधीताींिर अन् न सुरषण ा ि मानके कायद्याींतगात कारिाई केली 
आहे. तसेच पोभलसाींकड ेFIR नोंेवि् यात आला आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

 
----------------- 
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मुांबई-पुणे विभागातील मान् यताप्राप् त बी.पी.एड िॉलेजमधील प्रा् यापिाांना  
तीन-चार महहन्याांपासून िेतन शमााले नसल्याबाबत 

(४) *  ५३८३   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) 
(ततिसा), श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.नसीम 
खान (चाांहदिली) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुीं ई-पुघे वििागातील मान् यताप्राप् त  ी.पी.एड कॉलेजम ये काम करघा-या 
प्रा यापकाींच्या िेतनासाठी अथासींकपाम ये तरतूे कर् यात येिूनही तीन-चार 
मदहन् याींपासून सेरील प्रायापकाींना िेतन भमळाले नस याने ् याींनी राज् य उच् च ि 
तींिभ्षण घ सींचालक ि भ्षण घ सहसींचालक याींचकेड े पाठपुरािा केयानींतरेेखील 
् याींना अद्याप िेतन भमळाले नस याच ेमाहे जानेिारी, २०१५ मये िा ् यासुमारास 
िने्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सेरहू प्रा यापकाींना ् िरीत िेतन भमळ् या ा त ्ासनाने 
कोघती कायािाही केली िा कर् यात येत आहे, 
(३) नस यास, विलीं ाची कारघे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अीं्तः खरे आहे. तथावप दे.०९/०१/२०१५ रोजी िनीी वितरघ 
प्रघालीिर तरतूे उपलब् ी कुनन ेे् यात आलेली आहे. 
(२) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

पु यातील बालधचत्रिाणीच ेिमयचारी िेतनापासून िांधचत असल्याबाबत 

(५) *  १५२९८   श्री.योगेश हटाेिर (हडपसर), श्री.जगदीश मुाीि (िडगाि शेरी), 
श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पु् यातील  ालधचििाघीच् या कमाचा-याींना मागील ेहा मदहन् याींपासून िेतन 
भमळाले नसयाच े माहे फेब्रुिारी २०१५ च् या पदह या आठिडयात िा ्याेरम्यान 
िने्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरघी ्ासनाने कोघती कायािाही केली िा कर् यात येत 
आहे, 
(३) नस यास, विलीं ाची कारघे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२)  ालधचििाघी सींस् थेतील कमाचा-याींच े थककत िेतन ेे् या ा तचा प्रस् ताि वि् त 
वििागाच् या मान् यतसे् ति साेर कर् यात आला आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

मुांबईतील मराठी शाााांच ेअनुदानाच ेअजय मुांबई  
महानगरपाशलिेने प्रलांबबत ठेिल्याबाबत 

  

(६) *  १५१७९   श्री.शभमराि धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठी ्ाळाींकड े विद्यार्थ याांचा  ढा देिसेंदेिस कमी होत असताना तग 
ीर् यासाठी प्रय्न करीत असलेया मुीं ईतील सुमारे ५०-६० मराठी ्ाळाींचे 
अनुेानाच े अजा मुीं ई महानगरपाभलकेने गेली १० िर्े रोखून ीर याची  ा  माहे 
जानेिारी, २०१५ च् या पदह या सप् ताहात िा ् या सुमारास िने्ानास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) अस यास, या ा त चौक्ी कर् यात आली आहे काय, 
(३) अस यास, सेरहू मराठी ्ाळाींना तातडीने अनुेान ेे् या ा त ्ासनाकडून 
कोघती कायािाही कर् यात आली िा येत आहे, 
(४) नस यास, विलीं ाची कारघे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े : (१) होय, सन २००१-२००२ या ्ैषण णघक िर्ाापासून  तहन्मुीं ई 
महानगरपाभलकेने ्याींच्या षण ेिात कायम विनाअनुेान त्िािर परिानगी देलेया 
निीन  खाजगी प्राथभमक ्ाळाींना राज्य ्ासनाच्या अनुेानासाठी ग्रा्य ीरले 
जाघार नाही, असा िनघाय ्ासन पि देनाींक १३ जानेिारी, २००४ अन्िये आयुक्त, 
 तहन्मुीं ई महानगरपाभलका याींना कळवि्यात आला आहे. या खाजगी सींस्थाींच्या 
्ाळाींना ्ासनाची मान्यता ते्यात आलेली नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

 
----------------- 
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हातिणांगले (जज.िोल् हापूर) तालुक् यातील १८१ शाााांपैिी बहुतिे  
शाााांच ेकिचन शेडस ्विनािापर पडून असल् याबाबत 

  

(७) *  १३८२९   डॉ.सुजजत शमणचिेर (हातिणांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर 
उत्तर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हातकघींगले (जज.को हापूर) तालुक् यातील १८१ ्ाळाींपैकी  हुतके ्ाळाींच े ककचन 
्ेडस ् विनािापर पडून अस याच े माहे जानेिारी, २०१५ मये िा ्या ेरम्यान 
िने्ानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, सेरच् या ककचन ्ेडसचा िापर न कर् याची कारघे काय आहेत, 
(३) अस यास, यामुळे ्ासनाचा कोट्यिीी ुनपयाींचा िनीी िाया गेला, हे खरे आहे 
काय, 
(४) अस यास, या सींेिाात ्ासनाने कोघती कायािाही केली िा कर् यात येत   
आहे ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

मुांबईतील मालाड (पूिय) येर्थील स् िामी वििेिानांद शााेतील  
गैरव्यिहाराची चौिशी िरयाबाबत 

  

(८) *  १५६११   श्री.सुतनल प्रभ ू (हदांडोशी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुीं ईतील कुरार आप् पा पाडा, मालाड (पूिा) येथील श्री.सम्ेर भसींह (मॅनेजजींग 
ट्रस् ्ी) ेीनेयाळ भ्षण घ सींस् था व् ेारा स् िामी वििेकानींे ्ाळेतील गैरव् यिहाराची 
चौक्ी कुनन ् याींच् यािर फौजेारी गुन् हा ेाखल कर् या ा त मा.उच् च ि तींि भ्षण घ 
मींिी, महाराषट्र राज् य याींना देनाक ९ सडसें र, २०१४ रोजी िा ्या सुमारास स् थािनक 
लोकप्रितिनीीींनी लेखी िनिेेन देले, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, उक्त िनिेेनाच्या अनुर्ींगाने ्ासनाने याप्रकरघी चौक्ी केली आहे 
काय, असयास, चौक्ीत काय िनषपन्न झाले ि ्यानुसार सीं ींधीत ेोर्ीिर पुढे 
कोघती कारिाई केली िा कर्यात येत आहे, 
(३) नस यास, विलीं ाची कारघे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सेर प्रकरघी चौक्ी केली असता, सींस्थेच े व्यिस् थापकीय विश्िस्त याींनी 
 नाि् स्या कुनन भ्षण क िनयुक्तीचा प्रस्ताि साेर केला होता. ्याअनुर्ींगाने 
्ाळेच्या मु्यायापकाींनी सीं ींधीताविुने कुरार पोलीस ठाघे, मालाड (पूिा) येथे 
िा. ीें.वि.कलम ४६५, ४६८, ४७१ आणघ ४२० चा गुन्हा ेाखल केला आहे. सेर 
प्रकरघ न्यायप्रविष् आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
ईसापूर (जज.भांडारा) ्ामपांचायतीने जजल् हा पुरिठा अधधिारी ि सहा. जजल् हा पुरिठा 

अधधिारी, भांडारा याांच् या सेिा तनष्ट्िासन िरयाची िेलेली मागणी 
  

(९) *  १४३३८   श्री. ओमप्रिाश ऊफय  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िींडारा जज्यातील ईसापूर ग्रामपींचायतीने आमसिा ठरािाद्िारे श्री. भमलीीें  एच. 
 ींसोड, जजहा पुरिठा अधीकारी ि श्री. वि.के.्हारे सहा. जजहा पुरिठा अधीकारी, 
िींडारा याींनी केलेया गैरकारिारा ा त ्याींची  सेिा िनष कासन कर् याची मागघी 
्ासनाकड े देनाींक २६ जानेिारी, २०१५ रोजी िा ्यासुमारास केली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असयास, या ा त ्ासनाने चौक्ी केली आहे काय, ्यानुसार सीं ींधीत ेोर्ी 
अधीकाऱयाींिर  कोघती कारिाई केली िा कर्यात येत आहे, 

(३) नसयास, विलीं ाची कारघे काय आहेत ? 

  
श्री. धगरीश बापट : (१) होय. 
(२) ्ासनास प्राप्त झालेला ईसापूर ग्रामपींचायतीचा दे.२६ जानेिारी, २०१५ चा ठराि 
 नाि् असयाच ेआढळून आलेले आहे. ्यामुळे कारिाई कर्याचा प्रश्न उद्् ाित 
नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

 
----------------- 
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येिला (जज.नाशशि) येर्थील प्रार्थशमि शशक्षि येिल्यातच राहून घरभाडे 
अनुदान घेिून शासनाची फसिणूि िरीत असल्याबाबत 

(१०) *  १३९३४   श्रीमती तनमयला गावित (इगतपूरी) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येिला (जज.नाभ्क) येथील प्राथभमक भ्षण क येि यातच राहून नेमघूकीच् या 
दठकाघी अपडाऊन करीत असून ग्रामपींचायतीकडून खो्े ेाखले तेिून.सुमारे ८०० 
भ्षण क तरिाड ेअनुेान तेऊन ्ासनाची फसिघूक करीत अस याच ेमाहे जानेिारी, 
२०१४ मये िा ्याेरम्यान िने्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, या प्रकरघाची चौक्ी कर् यात आली आहे काय, अस यास, 
चौक्ीत काय िनषपन्न झाले ि ् यानुसार ेोर्ी आढळून येघा-या भ्षण काींिर कोघती 
कारिाई कर् यात आली तसेच पुढे िविष यात असे प्रकार तडू नयेत या ा त ेषण ता 
ते् या ा त ्ासनाने कोघती कायािाही केली िा कर् यात येत आहे, 
(३) नस यास, विलीं ाची कारघे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यातील शैक्षणणि सांस्र्था ि शशक्षिाांच्या सांगनमताने शालेय शशक्षिाांच ेिेतन  
दोन िेगिेगळ्या हठिाणच्या सांस्र्थाांम्ये िाढयात येत असल्याबाबत 

(११) *  ७५१४   अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.सांजय िदम (दापोली), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िािा), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम 
(मोहोा), श्री.रुपेश म् हात्रे (शभिांडी पूिय), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात तसेच मुीं ईतील मालाड, साींताकु्रझ, जोगेश्िरी, गोरेगाि, अींीेरी इ. 
दठकाघच्या ्ैषण णघक सींस्था ि भ्षण काींच्या सींगनमताने, सुमारे तीन हजार भ्षण क 
ेोन िेगिेगळ्या दठकाघच्या सींस्थामये नोंेघी कुनन कायारत असयाच े े्ािून 
िेतन तेत असयाच ेमाहे जानेिारी, २०१५ मये िा ्या ेरम्यान िने्ानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, सेरचा गैरप्रकार िने्ानास आघघाऱया “्ालथा” हे सॉफ््िेअरच 
लॉग-ऑफ कर्याकरीता िेगिेगळ्या मागााने प्रय्न कर्यात येत असयाच े ही 
िने्ानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असयास, या ा त ्ासनाने चौक्ी केली आहे काय, असयास, चौक्ीचे 
िनषकर्ा काय आहेत, ्यानुसार सीं ींधीत भ्षण घ सींस्था ि भ्षण काींिर कोघती कारिाई 
कर्यात आली आहे तसेच अितारक्त िेतन तेघाऱयाींकडून त े िसूल कर्याच्या 
अनुर्ींगाने कोघती कायािाही केली िा कर्यात येत आहे, 
(४) नसयास, विलीं ाची कारघे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

नाांदरुख (ता.मालिण, जज.शसांधुदगुय) येर्थील जलस्िराज्य प्रिल्पाच ेलेखा परीक्षण 
प्रिरणी हदरांगाई िरणाऱ्या अधधिाऱ्याांिर िारिाई िरयाबाबत 

  

(१२) *  १५१८९   श्री.सुतनल शशांदे (िराी) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींेुनख (ता.मालिघ, जज.भसींीुेगुा) येथील जलस्िराज्य ताींत्रिक लेखा परीषण घ 
प्रकरघी जाघून ुजून फसिघूक करघाऱया अधीकाऱयाींिर कारिाई कर्याची मागघी 
लोकप्रितिनीी याींनी िनिेेनाद्िारे ्ासनाकड े कुनन सुमारे िर्ािराचा कालािीी 
लो्ला तरी अद्याप ेखल ते्यात आली नसयाच ेमाहे फेब्रुिारी, २०१५ मये िा 
्या सुमारास िने्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच नाींेुनख (ता.मालिघ, जज.भसींीुेगुा) जलस्िराज् य प्रकपाच ेस्थािनक लेखा 
िनीी, भसींीुेगुा याींच्यामाफा त लेखा पारषण घ कर्याच े िनेे् सुमारे ेोन िर्ाापूिी 
्ासनाकडून ेे्यात आले असनूही आजभमतीपयांत सेरहू िनेे्ाींच े पालन न 
झायाच ेमाहे फेब्रुिारी, २०१५ मये िा ्यासुमारास िने्ानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असयास, उक्त प्रकरघी ्ासनामाफा त चौक्ी केली आहे काय, 
(४) असयास, चौक्ीत काय आढळून आले आणघ तद्नुसार सेर प्रकरघी ेोर्ी 
सीं ींधीत अधीकारी/कमाचारी याींच्यािर कोघती कारिाई केली िा कर्यात येत आहे, 
(५) असयास, सेर प्रकपाच्या लेखा पारषण घाचा अहिाल ककती कालािीीत प्राप्त 
होघे अपेक्षषण त आहे, 
(६) नसयास, विलीं ाची कारघे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) अीं्त: खरे आहे. 
(३), (४), (५) ि (६) होय, नाींेुनख, ता.मालिघ, जज.भसींीुेगुा येथील जलस्िराज्य 
प्रकपाींतगात योजनेच े स्थािनक लेखा िनीी, भसींीुेगुा याींचमेाफा त लेखा पारषण घ 
कर्यासींेिाात उप मु्य कायाकारी अधीकारी (ग्रा.पीं.), जज.प.भसींीुेगुा याींनी ्याींच्या 
दे.२०/०५/२०१४ च्या पिान्िये सहाय्यक सींचालक, स्थािनक लेखा िनीी, भसींीुेगुा 
याींना कळविले होत.े सहाय्यक सींचालक, स्थािनक लेखा िनीी, भसींीुेगुा याींनी ्याींचे 
दे. २९/०५/२०१४ च ेपिान्िये सेरच े लेखा पारषण घ सींचालक, स्थािनक िनीी लेखा 
पारषण घ सींचालनालय, निी मुीं ई याींचकेडून कुनन ते्याच े सूधचत केले आहे. 
्यानुसार जजहा पारर्े, भसींीुेगुा याींनी ्याींच े दे.२३/०६/२०१४ च्या पिान्िये 
अयषण , ग्राम पाघी पुरिठा  ि स्िच्छता सभमती, नाींेुनख, ता.मालिघ याींना पारपूघा 
प्रस्ताि सींचालक, स्थािनक िनीी लेखा परीषण घ सींचालनालय, निी मुीं ई याींना साेर 
करघे ा त कळविले आहे. ्याींचकेडून पारपूघा प्रस्ताि प्राप्त झायानींतर लेखा 
परीषण घाची कायािाही कर्यात येईल. 
     असे असले तरी, स्थािनक लेखा िनीी परीषण घासाठी उप मु्य कायाकारी 
अधीकारी, (ग्रामपींचायत) ि सीं ींधीत विस्तार अधीकारी (पींचायत) याींना ग्राम 
पींचायत/ग्राम पाघी पुरिठा ि स्िच्छता सभमती याींच्याकडून कागेपिे उपलब्ी कुनन 
ते्याच े ि आिश्यक ती कागेपिे/अभिलेख अद्याप उपलब्ी न कुनन देयाच्या 
कारघास्ति ग्राम पाघी पुरिठा ि स्िच्छता सभमतीच ेअयषण , सधचि आणघ अन्य 
सीं ींधीत व्यक्तीींविुने तातडीच े FIR  ेाखल कर्या ा त मु्य कायाकारी 
अधीकारी, जजहा पारर्े, भसींीुेगुा याींना दे.२६/०३/२०१५ रोजी आेेभ्त कर्यात 
आले आहे. 

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

खाांदाट ि पाली (ता. धचपाूण,जज.रत् नाधगरी) पररसरात  
११ क्रशर मशशन्स तनयमबाहय सुरु असल्याबाबत 

(१३) *  ६२१२   श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िािा) :   सन्माननीय पयायिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) खाींेा् ि पाली (ता.धचपळूघ, जज.र् नाधगरी) पारसरात ११ क्र्र मभ्न्स 
िनयम ाहय सुुन असयाने या क्र्र मभ्न्समुळे आजु ाजुच्या िाडीिस्तीतील तराींना 
तड े गेले असून प्रचींड प्रमाघात ीुळीमुळे जनतेच ेआरो्य ीोक्यात आले असयाचे 
नुकतेच िने्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असयास, सेर क्र्र मभ्न्स सील कर् याच् या सूचना मा. पयाािरघ मींिी याींनी 
सीं ींधीत अधीका-याींना दे या हो् या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असयास, सेर क्र्र मभ्न्स सील कर् यात आ या आहेत काय, अस यास, 
केव् हा, 
(४) नस यास, ् याची कारघे काय आहेत ि ् या केव् हा सील कर् यात येतील ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

नागपूर येर्थील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग् णालयाच् या अजस्र्थरोग 
विभागातील डॉक् टर याांच ेदलालाांशी सांगनमत असल्याबाबत 

  

(१४) *  १५६७२   श्री.सुधीर पारिे (उमरेड) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील ्ासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि ुन् घालयाच् या अजस्थरोग 
वििागातील डॉक् ्र ुन्घालयात असलेले उपचार ि षर्ीे न ेेता ेलालाी्ं ी 
सींगनमत कुनन सराासपघे ुन् घाींना स्िखचााने  ाहेुनन उपचाराच े सादह्य ि षर्ीे 
आघाियास साींगून ्यानींतर सीं ींधीत ुन्घािर ्स् िकक्रया पूघा केली जात 
अस याच ेमाहे फेब्रुिारी, २०१५ च् या ेसु-या आठियायात िा ्यासुमारास िने्ानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त ुन् घालयात राजीि गाींीी जीिनेायी आरो् य योजनेची सेिा 
उपलब् ी असताींना उेाराम येिले, मु.ककन् ही (माींढळ) (ता.कुही, जज.  नागपूर  ) या 
 ीपीएल रेर्ेखालील ुन् घाला स् िखचााने  ाहेुनन ्स् िकक्रयेच े सादह् य ि षर्ीे 
आघ् यास साींगुन ्यानींतर ्स् िकक्रया पूघा कर् यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक् त प्रश्न िाग (१) ि (२) प्रकरघी चौक्ी कर् यात आली आहे 
काय, असयास, चौक्ीचा तप्ील काय आहे ि ् यानुसार यासींेिाात ्ासनाने पुढे 
कोघती कायािाही केली िा कर्यात येत आहे, 
(४) नस यास, विलीं ाची कारघे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) श्री. उेाराम येिले याींचकेड े राजीि गाींीी जीिनेायी योजनेचा लाि ते्यासाठी 
आिश्यक असलेली कागेपि ेउपलब्ी नव्हती. ्याींच्या आजाराच ेगाींिीया ि तातडी 
विचारात तेता ्स्िकक्रया करघे आिश्यक होत.े स   ्याींच्या मुलीच्या सहमतीने 
स्िखचााने  ाहेुनन ्स्िकक्रया सादह्य ि षर्ीे आघून ्स्िकक्रया कर्यात आली 
होती. 
(३) प्रश्न (१)  ा त चौक्ीचा प्रश्न उद्् ाित नाही. प्रश्न (२)  ा त अधीषठाता 
कायाालयामाफा त चौक्ी कर्यात आली आहे. सेर चौक्ीत सीं ींधीत ुन्घाकडे 
राजीि गाींीी जीिनेायी योजनेचा लाि ते्यास आिश्यक असघारी कागेपिे 
उपलब्ी नव्हती. ुन्घाच्या  आजाराच े गाींिीया ि तातडी विचारात तेता ्याींच्या 
मुलीच्या सहमतीने स्िखचााने  ाहेुनन ्स्िकक्रया सादह्य ि षर्ीे आघून ्स्िकक्रया 
कर्यात आली असयाच ेिने्ानास आले. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

खुांटविहीर (ता.सुरगाणा, जज.नाशशि) येर्थील पाणी टांचाई दरू िरयाबाबत 
  

(१५) *  १६१४०   श्री.पांिज भुजबा (नाांदगाि) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खुीं्विहीर (ता.सुरगाघा, जज.नाभ्क) येथील ग्रामपींचायत सरपींचाींचा ेरू 
अींतरािरून डोक्यािरून पाघी आघताींना देनाींक २४ फेब्रुिारी, २०१५ रोजी िा ्या 
सुमारास मत्यू झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, या ा त ्ासनाने चौक्ी केली आहे काय, चौक्ीत काय आढळून 
आले आहे, 
(३) असयास, चौक्ीनुसार खुीं्विहीर येथील पाघी ी्ंचाई ेरू कर्याच्या 
दृष्ीकोनातून ्ासनाने कोघती उपाययोजना केली िा कर्यात येत आहे, 
(४) नसयास, विलीं ाची कारघे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, तथावप, नाभ्क जज्यातील खुीं्विहीर ग्राम 
पींचायतीच ेसरपींच याींचा णझऱयामीून पाघी आघत असताींना  छातीत कळ आयाने 
दे. २३.२.२०१५  रोजी मत्यू झाला आहे. 
(२) या त्ने ा त तहभसलेार, सुरगाघा याींनी मयत श्री. मोतीराम रतन िाहू्, 
सरपींच खुीं्विहीर ग्रामपींचायत याींच्या प्नीचा ज ा  नोंेिून तेतला आहे. ्यानुसार 
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श्री. मोतीराम रतन िाहू् हे णझऱयामीून पाघी िरत असताींना ्याींच्या छातीत कळ 
आयाने ्याींना स्थािनक ग्रामस्थाींच्या मेतीने तरापयांत आघले होत े तथावप, तरी 
डॉक््राींची मेत ककीं िा उपचार होईपयांत त ेमयत झायाचे िने्ानास आले. ्याींचे 
पोस््मा ा्म कर्यात आलेले नाही. 
(३) ग्राम पींचायत खुीं्विहीर अींतगात मोहपाडा येथील पाघी ी्ंचाई ेरू कर्यासाठी 
जजहा पारर्ेेमाफा त ेोन हातपींपाच ेकाम कर्यात आले आहे. 
     खुीं्विहीर ि मोहपाडा येथील पाघी ी्ंचाई ेरू कर्यासाठी खुीं्विहीर मोहपाडा 
नळ पाघी पुरिठा योजना देनाींक २६.२.२०१५ रोजी विद्युत जोडघी प्राप्त करून 
तेऊन कायााजन्ित कर्यात आली आहे. 
     खुीं्विहीर ि मोहपाडा येथे सद्य:जस्थती खालीलप्रमाघे पाघी पुरिठा सुविीा 
उपलब्ी आहेत :- 
खुांटविहीर 
     १) सद्य:जस्थतीत पाघी पुरिठा योजना कायााजन्ित आहे. 
     २) हातपींप - ५ नग 
     ३) साया विहीरी - २ 
मोहपाडा 
     १) सद्य:जस्थतीतील पाघी पुरिठा योजना कायााजन्ित कर्यात आली आहे. 
     २) हातपींप - ३ नग 
     ३) साया विहीरी - ३ 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

उांबड े(ता.िल्याण, जज. ठाणे) येर्थील शेठ हहराचांद मुर्था शैक्षणणि सांस्रे्थच्या 
विश्िस्ताव्दारे महहला शशक्षिाांचा िरयात येत असलेला मानशसि छा 

  

(१६) *  ८४२८   श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.रुपेश म् हात्रे (शभिांडी पूिय) :   
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  उीं ड े(ता. कयाघ, जज. ठाघे) येथील ्ेठ दहराचींे मथुा ्ैषण णघक सींस्थेअींतगात 
्ेठ दहराचींे मुथा या महाविद्यालयातील प्राचाया ्ैषण णघक दृषट्या पाि नसतानाही त े
प्राचायााची िूभमका  जाित असून सेरील सींस्थेअींतगात गैरकारिार होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच उक्त ्ैषण णघक ट्रस््व्ेारा सींचभलत ्ेठ प्रफुल प्ेल पब्लीक स्कूलच े
विश्िस्त प्रका् मिुा्े ्ाळेच्या महाव्यिस्थापकासह मदहला भ्षण काींचा मानभसक 
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छळ करीत असया ा त ्ाळेच्या ६१ मदहला भ्षण काींनी माहे जानेिारी २०१५ मये 
िा ्याेरम्यान महा्मा फुले पोभलस स््े्नला तक्रार ेाखल करूनही सीं ींधीतािर 
कोघतीच कारिाई कर्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असयास, उक्त प्रकरघाींची ्ासनाने चौक्ी केली आहे काय, चौक्ीत काय 
िनषपन्न झाले ि ्यानुसार सीं ींधीत ेोर्ीींिर पुढे कोघती कारिाई केली िा कर्यात 
येत आहे, 
(४) नसयास, विलीं ाची कारघे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) सद्य:जस्थतीत महाविद्यालयात प्रिारी प्राचाया कायारत असून 
सींस्थेअींतगात गैरकारिार होत असयाची तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(२), (३) ि (४) मदहला भ्क्षषण काींनी महा्मा फुले पोभलस स््े्न, कयाघ 
येथे देनाींक ०७.०१.२०१५ अन्िये तक्रार ेाखल केली. 
     यासींेिाात पोलीस िनरीषण क, महा्मा फुले चौक पोलीस स््े्न, कयाघ 
(पजश्चम) याींनी देनाींक १९.०३.२०१५ रोजी चौक्ी केली असता सीं ींधीत भ्क्षषण काींनी 
श्रीमती सींया प्रफुल प्ेल याींनी ेह्त िनमााघ कुनन, ीाक ेाखिून तक्रार अजाािर 
ज रेस्तीने स्या तेतयाचे िनिेेन देले आहे तसेच आम्हाला श्री.प्रका् मुथा 
याींचकेडून कोघ्याही प्रकारचा मानभसक िास ि े ाि नाही असा ज ा  देला आहे. 
्यामुळे कारिाई कर्याचा तसेच विलीं ाचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

अन् न ि षषधे प्रशासन विभाग,ठाणे याांनी छापे टािून दधू  
भेसायुक् त असल् याच ेतनदशयनास आणल्याबाबत 

  

(१७) *  ७३९४   श्री.अजय चौधरी (शशिडी) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध 
प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात ८१ दठकाघी अन् न ि षर्ीे प्र्ासन वििाग, ठाघे याींनी माहे सडसें र, 
२०१४ मये िा ्याेरम्यान छापे ्ाकून ेीुाच ेनमुने विश् लेर्घासाठी तेतले होते, हे 
खरे आहे काय, 
(२) अस यास, ्ासककय ेीु योजना खोपोली, को हापूर, ेीू सींत िा्ी, 
 ी.जे.धचतळे, साींगली, गुजरात को.भम स फेडरे्न,  ोईसर, िसुींीरा  ोईसर आणघ 
महानींेा डअेरी, मुीं ई या दठकाघच े ेीू असुरक्षषण त आणघ िेसळयुक् त अस याचे 
केले या विश् लेर्घातून िने्ानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) अस यास, या प्रकरघी चौक्ी केली आहे काय, चौक्ीत काय आढळून आले ि 
्यानुर्ींगाने सीं ींधीत ेोर्ीींिर कोघती कारिाई केली िा कर्यात येत आहे, 
(४) नस यास, होघा-या विलीं ाची कारघे काय आहेत ि ्या ा तची सद्यःजस्थती 
काय आहे ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) होय. 
(२) ि (३) होय.  
     १. ेीूाच् या मोदहमे अींतगात तपासघीसाठी तेतले या ०९ नमुन् यापैकी ०६ 
नमनु् याींम ये साखर आढळ याने त े असुरक्षषण त तोवर्त झाले होत.े ् यामुळे सेर 
पेढीतील सीं ींधीताींविुन े ठाघे जज ्यातील विविी पोलीस ठा् याींम ये I.P.C  च े
कलम २७२, २७३, ३४ ि ४२० तसेच अन् न सुरषण ा ि मानके कायद्याच ेकलम ५९ ि 
६६ नुसार गुन् हे नोंेवि् यात आले होत.े 
     २. ०६ असुरक्षषण त नमुन् यापैकी ०५ असुरक्षषण त नमुन् याींच े सींेिाात सीं ींधीताींनी 
्या नमुन् याींची कायद्यातील तरतूेीनुसार फेरतपासघीसाठी सीं ींधीत पेािीीत 
अधीकारी याींच् याकड े अजा केले ि ् यानुसार ्यातील ०५ नमुने फेरतपासघीसाठी 
रेफरल फूड लॅ ोरे्री, गझीया ाे येथे पाठवि्यात आले. एका उ्पाेकाने असुरक्षषण त 
नमुना फेरतपासघीसाठी पाठवि् याची तरतूे अिलींत्र ली नाही. 
     ३. फेरतपासघीसाठी पाठविले या ०५ असुरक्षषण त नमुन् यापैकी रेफरल फूड 
लॅ ोरे्री, गझीया ाे याींनी ०४ नमुने प्रमाणघत तोवर्त केले ि ०१ नमुना कमी 
ेजााचा तोवर्त केला. 
     ४. सेर प्रकरघातील ०१ असुरक्षषण त नमुना ि ०१ कमी ेजााच् या ेीूाच् या 
सींेिाात पुढील तपास चालू आहे. असुरक्षषण त नमुन् याच े सींेिाात तपास पूघा होताच 
सीं ींधीताींविुन े ख्ला ेाखलची कारिाई ि कमी ेजााच े नमुन् याींच े सींेिाात 
न् यायिनघाय अधीकारी, ठाघे याींच् यासमोर न् यायिनघाय कारिाई कर् यात येईल. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
तरे (ता.जज.उस्मानाबाद) येर्थील पुरातन  
चैत्यगहृाच ेजतन ि दरुुस्ती िरणेबाबत 

(१८) *  ११७८८   श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा) : सन्माननीय साांस् िृतति िायय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तरे (ता.जज.उस्माना ाे) येथील पुरातन चै् यगतहाला गतिैिि प्राप् त कुनन 
ेे् यासाठी माहे जानेिारी, २०१२ म ये पुरात् ि वििागाच् या ितीने उ् खननाला 
सुुनिात कर् यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास,  रीच्ी कामे झा यानींतर िनीीची कमतरता िनमााघ झा याने 
उ् खननाच ेकाम  ींे पडले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, पुरात् ि वििागाकड ेुनपये २० लाख १७ हजार एिढ्या िाढीि िनीीचा 
प्रस् ताि पाठिून एक िर्ााचा कालािीी होऊनही अद्याप िनीी प्राप् त झालेला नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असयास, उक्त प्रकरघी ्ासनाने कोघती कायािाही केली िा कर्यात येत 
आहे, 
(५) नसयास, विलीं ाची कारघे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२)  ाराव्या वि्त आयोगाच्या भ्फार्ीनुसार सन २००८-०९ मये ुन. २५.०० लषण  
इतका िनीी प्रस्तावित होता. सेर िनीीतून तरे येथील स्तुपाच े उ्खनन कुनन 
जतन ि ेुुनस् ती  कामाच्या ुनपये ३१,९०,५७५/- इतक्या रक्कमेच्या अींेाजपिकास 
प्र्ासकीय मान्यता ेे्यात आली होती. ्यानुसार उपलब्ी िनीीतून ुन. २४,९०,१९८/- 
इतक्या रक्कमेच ेकाम पुघा कर्यात आले. 
(३) होय. 
(४) ि (५) सेर स्तुपाच ेअींेाजपिक तयार कर्याकरीता सहायक सींचालक पुरात्ि 
वििाग षरींगा ाे याींनी पाहघी केली असून सुीारीत अींेाजपिक तयार कर्यात 
येत आहे. सेर कामास सन २०१५-१६ करीता िनीी उपलब्ी कुनन ेे्यात येईल. 

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

धचखलदरा तसेच धारणी (जज.अमरािती) तालुक्यातील  
पायाच्या टाक्या तनिृष्ट्ट दजायच्या असल्याबाबत 

(१९) *  १६०६५   श्री.रवि राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती जज हयातील आदेिासी  हुल षण ेि धचखलेरा तसेच ीारघी 
तालुक् यातील अनेक गािाींत लाखो रूपये खचा करून पाघी पुरिठयासाठी   मोठया 
्ाक् या  ाींी् यात आ या असून जिळपास १०० गािाींमीील िनकत ष् ्ाक्याींमुळे पाघी 
ी्ंचाई िनमााघ झाली असयाने सीं ींधीत अधीकारी ि कीं िा्ेाराींच े सींगनमत 
कारघीिूत असयाच ेतेथील पारसरातील आदेिासी नागारकाींच ेम्हघघे आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असयास, मेळता् षण ेिाम ये वप् याच ेपाघी भमळ् यासाठी ि ्ँकरमुक् त पारसर 
कर् यासाठी ्ासनाने कोघती कायािाही केली िा कर्यात येत आहे, 
(३) नसयास, विलीं ाची कारघे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
     अमरािती जज ्यातील ीारघी ि धचखलेरा हे ेोन्ही आदेिासी षण ेि असलेले 
तालुके आहेत. या तालुक् यातील पा् याच् या ्ाक् याींच े  ाींीकाम िनकत ष ् ेजााच ेनाही. 
काही गािात विज पुरिठा िनयभमत नस यामुळे ि अपू-या उद्भिामुळे उन् हाळ्यात 
पाघी ी्ंचाई िनमााघ होत.े 
(२) ीारघी तालुक् यात कोघतेही गाि ्ँकरग्रस् त नाही. 
      धचखलेरा तालुक् यातील ्ँकरग्रस् त गािाींपैकी ८ गािाींकरीता राष ट्रीय पेयजल 
योजने अींतगात पाघी पुरिठा योजनेची कामे प्रगतीपथािर आहेत. उिाारत गािाींकरीता 
्ास् ित उद्् ािाकरीता सिेषण घ सुुन आहेत. विज पुरिठा उपलब् ी होऊ ्कत 
नसले या २२ गािाींचा सौरउजेिर आीाारत योजना पुघा कुनन पाघी पुरिठा सुुन 
कर् यात आलेला आहे. तसेच ९ सौर उजाा पाघी पुरिठा योजनेचा समािे् नविन 
कत ती आराखयायात कर् यात आला आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

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

भांडारा जजल््यात धान खरेदी िें द्र योजनेंतगयत झालेला गैरव्यिहार 

(२०) *  १६१९३   श्री.राजेश िाशीिार (सािोली), श्री.चरण िाघमारे (तुमसर) :   
सन्माननीय अन् न, नागरी परुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) िींडारा जज्यात सन २०१३-२०१४ मये िा ्याेरम्यान ीान खरेेी कें द्र 
योजनेंतगात करोडो ुनपयाचा गैरव्यिहार कर्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, उक्त प्रकरघी ्ासनामाफा त चौक्ी केली आहे काय, 
(३) असयास, चौक्ीत काय आढळून आले ि तद्नुसार गैरव्यिहार करघाऱयाींिर 
्ासनाने कोघती कारिाई केली िा कर्यात येत आहे, 
(४) नसयास, विलीं ाची कारघे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१), (२) ि (३) ककमान आीारिूत ककीं मत खरेेी योजनेअींतगात 
खरीप पघन हींगाम २०१३-१४ म ये िींडारा जज ्यात माकेद्ींग फेडरे्नमाफा त सुमारे 
७.४० लषण  जक्िीं्ल ीानाची खरेेी झाली आहे. या खरेेी ा त मा.लोकप्रितिनीीींकडून 
प्राप् त झाले या तक्रारीच् या अनुर्ींगाने चौक्ी कर् याकरीता अपर जज हाधीकारी, 
अहेरी, जज हा गडधचरोली याींच् या अ यषण तखेाली त्रिसेस् यीय चौक्ी सभमती गठीत 
कर् यात आली आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यात अनुदातनत सांस् र्थामधील प्रार्थशमि, मा् यशमि ि उच् च मा् यशमि 
शाााांमधील शशक्षि ि शशक्षिेत् तर िमयचा-याांचा सेिेत असताना  

मतृ् यू झाल् यास देय असलेली मदत शमात नसल्याबाबत 

(२१) *  ११२५३   श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
श्री.जगदीश मुाीि (िडगाि शेरी), श्री.हदलीप िासे-पाटील (आांबेगाि), श्री.रमेश 
िदम (मोहोा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िािा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुेािनत सींस् थामीील प्राथभमक, मा यभमक ि उच् च मा यभमक 
्ाळाींमीील भ्षण क ि भ्षण के् तर कमाचा-याींचा सेिेत असताना मत् यू झा यास 
् याच् या कु्ुींत्र याींना ्ासनाकडून ६० हजार ुनपये मेत देली जाते, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, ्ासनातील वि्त वििागाच्या तरतुेीअिािी राज्यातील सुमारे ६८५ 
अनुेािनत सींस्थाींमीील प्राथभमक, मायभमक ि उच्च मायभमक ्ाळेतील भ्षण क ि 
भ्षण के्तर कमाचाऱयाींच्या कु्ुींत्र याींना अद्यापही ्ासनामाफा त वि्ेर् आधथाक मेत 
भमळाली नसयाच े माहे फेब्रुिारी, २०१५ च्या पदहया आठियायात िा ्यासुमारास 
िने्ानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, राज् यातील ्ेकडो भ्षण क ि भ्षण के् तर कमाचा-याींच् या कु्ुींत्र याींना 
ेेय असलेली सरकारी मेत गेली ५ िर्े न भमळा याच् या िनर्ेीाथा देनाींक २ माचा, 
२०१५ पासून िीक माींगो आींेोलन कर् याचा िनघाय तेऊन तसा इ्ारा ्ासनाला 
देला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, उक्त ्ाळेतील भ्षण के्तर कमाचाऱयाींच्या कु्ुींत्र याींना ्िरीत सेरील 
आधथाक मेत ेे्या ा त ्ासनाने पुढे कोघती कायािाही केली िा कर्यात येत 
आहे, असयास, साीारघ: कें व्हा पयांत उक्त रक्कम सीं ींधीताींना भमळघे अपेक्षषण त 
आहे, 
(५) नसयास, विलीं ाची कारघे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) ि (५) वि्त वििागाने सीुाारत अींेाज सन २०१४- २०१५ मये िनीी उपलब्ी 
कुनन देला असून ्यानुसार पुढील कायािाही कर्यात येत आहे. 

----------------- 
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राज्यात विशेष गरजा असणा-या मुलाांना मोफत ि सक् तीच े 
शशक्षण उपलब् ध िरुन देणेबाबत 

  

(२२) *  ११५८५   श्री.हषयिधयन सपिाा (बुलढाणा), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  ालभ्षण घ हक् क कायेा २००९ ि अपींग व् यक् ती कायेा १९९५ अन् िये वि्ेर् 
गरजा असघा-या मुलाींना मोफत ि सक् तीच ेभ्षण घ उपलब् ी कुनन ेेघे  ींीनकारक 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, राज्यात सुमारे ३ लषण  विद्याथी वि्ेर् गरजा असघारे अस याचे 
िने्ानास आले असून या विद्यार्थ याांसाठी १ हजार ९४७ भ्षण क असून सेरील 
भ्षण काींच े प्रमाघ हे विद्याथी सीं् येच् या तुलनेत अ् य प आहे तसेच कायमस् िुनपी 
वि्ेर् भ्षण क उपलब् ी नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, याप्रकरघी ्ासनाने चौक्ी केली आहे काय, असयास, ्यात काय 
िनषपन्न झाले ि ्यानुसार उक्् ा प्रकरघी ्ासनाने कोघती कायािाही केली िा 
कर्यात येत आहे, 
(४) नसयास, विलीं ाची कारघे काय आहेत ? 

  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२)  अ) U-DISE २०१४-१५ प्रमाघे २,८१,०६४, वि्ेर् गरजा असघारे विद्याथी 
आहेत. यामये िनयभमत ्ाळेतील विद्यार्थयाांची सीं्या २,४२,१२८ ि वि्ेर् ्ाळेतील 
विद्यार्थयाांची सीं्या ३८,९३६ असून वि्ेर् ्ाळेतील विद्यार्थयाांसाठी समाज कयाघ 
वििागातफे कायमस्िुनपी वि्रे् भ्षण क उपलब्ी कुनन देले जातात. 
     समािेभ्त भ्षण घ उपक्रमाींतगात १९४८ वि्ेर् भ्षण क कायारत असून ज्यािेळी 
वि्ेर् गरजा असघाऱया विद्यार्थयाांना अयापनाच्या िेळी अडचघी येतात. अ्ाच 
िेळी या वि्ेर् भ्षण काींद्िारे अयापन सहाय्य पुरवि्यात येत.े भ्िाय िगा 
भ्षण काींना मागाे ्ान कर्यासाठी प्र्येक तालुक्यास २ याप्रमाघे ४०७ तालुक्यास ८१४ 
समािेभ्त भ्षण घ वि्ेर्तज्ञ कायारत आहेत. ्यामुळे हे प्रमाघ अ्यप नाही. 
 ) होय. हे खरे आहे. कें द्र पुरस्कत त सिा भ्षण ा अभियाींनाच्या समािेभ्त भ्षण घ 
उपक्रमाींतगात कोघतीही पेे कायमस्िरूपी नसून ही सिा पेे कीं िा्ी पेतीने आहेत. 
(३) ि (४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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पुणे जजल््यातील ससून रूग्णालयातून जीिनदायी योजने अांतगयत  
रुग्णाांिर उपचार नािारयात आल्याबाबत 

 

(२३) *  १४७२३   श्री.जगदीश मुाीि (िडगाि शेरी) :   सन्माननीय िैद्यिीय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुघे जज्यातील ससून रू्घालयात जीिनेायी योजने अींतगात रे्िनींग काडाच्या 
पुराव्याच्या अ्ीमुळे ५० ्क्के ुन्घाींिर िैद्यककय उपचार कर्याच ेनाकारयाच ेमाहे 
फेब्रुिारी २०१५ मये िा ्या ेरम्यान िने्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, फा्लेले रे्िनींग काडा, तारखाींची नोंे, तहसीलेाराींची स्िाषण री 
याप्रमाघे िु्ी ेरू करूनही अनेक ुन्घाींिर िैद्यककय उपचार कर्याच ेनाकार्याची 
कारघे काय आहेत, 
(३) उक्त प्रकरघी ्ासनाने चौक्ी केली आहे काय, ्यात काय िनषपन्न् ा झाले ि 
्यानुसार सेरील ुन्घालयात उक्त योजनेअींतगात गरी  ुन्घाींिर ्िरीत उपचार 
कर्या ा त ्ासनाने कोघती कायािाही केली िा कर्यात येत आहे, 
(४) नसयास, विलीं ाची कारघे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

 
मराठा ि मुस् लीम आरक्षणाचा लाभ घेऊन इांजजतनअरीांग, फामयसी इ. अभ् यासक्रमास 

प्रिेश घेतलेल् या विद्याथ यायना न् याय शमा याबाबत 
 

(२४) *  १६२१७   श्री.शभमराि धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् य ्ासनाने मराठा ि मुस् लीम आरषण घाचा पदहला लाि थे् जव्ेतीय पेिी 
इींजजिनअारींग, फामासी इ.अ् यासक्रमात प्रिे् तेघा-या विद्यार्थ याांना देला असून 
आरषण घाच् या िनघायाचा लाि तेत याने सेर विद्याथी आधथाक मागास िगा (ई ीसी) 
सिलतीतून हद्दपार झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) अस यास, मराठा ि मसु् लीम आरषण घाचा मुद्दा न् यायप्रविष ठ अस याने सेर 
आरषण घाचा लाि तेतले या विद्यार्थ याांकडून ्ैषण णघक ्ु क िसूल कर् यासाठी 
महाविद्यालयाींनी तगाेा सुुन केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, उक्त प्रकरघी ्ासनाने कोघती कायािाही केली िा कर् यात येत 
आहे, 
(४)  नस यास, विलीं ाची कारघे काय आहेत ? 

  
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) ि (३) नाही. 
     अ्ा प्रकारची कोघतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. तथावप, कें द्रीिूत प्रिे् 
प्रकक्रयेमाफा त प्रिे् तेतलेया राज्यातील सामाजजक मागास ि आधथाकदृषट्या े ुाल 
प्रिगाातील विद्यार्थयाांकडून प्रिे्ाच्या िेळी भ्षण घ ्ुकाची (१०० ्क्के ककीं िा ५० 
्क्के प्रकरघपर्िे) आकारघी न कर्या ा त देनाींक २४/०२/२०१५ च्या 
पारपिकान्िये तींि भ्षण घ सींचालनालयामाफा त सूचना ेे्यात आया आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िैद्यिीय शशक्षण विभागाच्या अधधपत् याखाली असणा-या रुग् णालयाांम् ये षषध 
दिुानासाठी एिाच सांस् रे्थस जागा हदल्याबाबत 

(२५) *  १५५५१   श्री. ओमप्रिाश ऊफय  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िैद्यकीय भ्षण घ वििागाने देनाींक ४ ऑगस् ्, २०१४ रोजी याींच् या 
अधीप् याखाली असघा-या १६ ुन् घालयाींम ये षर्ी ेकुानासाठी एकाच सींस् थेस 
जागा ेेिून तेतलेला िनघाय रद्द कुनन अपींग सींस् थेने मागघी केले या चार 
ुन् घालयात जागा ेेिून अपींगािरील अन् याय ेरू कर्या ा त महाराष ट्र िींजारी सेिा 
सींताने देनाींक १७ नोव् हें र, २०१४ रोजी िा ्यासुमारास मा.मु् यमींिी याींच्याकडे 
िनिेेन देले होते, हे खरे आहे काय, 

(२) अस यास, ्यानुर्ींगाने उक्त प्रकरघी ्ासनाने पुढे कोघती कायािाही केली िा 
कर्यात येत आहे, 
(३) नस यास, विलीं ाची कारघे काय आहेत ि या ा त ्ासनाची िुभमका काय  
आहे ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) या ा त प्राप्त िनिेेनािर कायािाही सुुन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  
 
  
 
विधान भिन :   डॉ. अनांत िासे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
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