
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
 

मांगळिार, हदनाांि २९ माचच, २०१६ / चैत्र ९, १९३८ ( शिे ) 
 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ९५ 
------------------------------------- 

 

व  िद्यार्थयाांना शशक्षण खचाचिररता व्हाउचसच देण्याच्या प्रस्तािाबाबत 
(१) *  १५१२८   श्री.िवपल पाटील :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पसींतीच्या शाळेत शशकण्यासा आ ाता टे् ़ द् यायाथ्यायााना शशषण ख खचा्च्या 
(रुपये ९६ हजार) ननम्मी रक्कम व्हाउचस ् या्ारे देण्याची घोषखा मा.शालेय 
शशषण ख मींत्री याींनी साींगली येटे केली ाहे, हे खरे ाहे काय 
(२) असल्यास, त्याचे स््रुप काय ाहे,              
(३) असल्यास, व्हाउचस ्पद्धतीला जगभरातील अनेक देशाींमध्ये झालेला ़्रोध 
ाणख या योजनेचे अपयश याची दखल शासनाने घेऊन कोखती काय्् ाही केली 
्ा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ् (४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

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

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

 

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

(३) पयाचिरण मांत्री 
(४) पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री 
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मुांबईमध्ये हदल्लीच्या धतीिर प्रदषुण िमी िरण्याबाबत 

(२) *  १५५७३   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.हररशसांग राठोड, 
श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.अतनल 
परब :  सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शहराींमध्ये मोठ्या प्रमाखात प्रदषुख ्ाढले असून ददल्ली शासनाने 
प्रदषुख कमी करण्यासा आ सम ् ़्षम तारखेला ्ाहनाींचा ्ापर करण्यासा आ 
योजना ाखली तशाच पध्दतीने योजना पुखे ् मुींबई शहरात राब़्ण्यात येखार 
ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात स्ात् जास्त प्रदु़ षत शहरे कोखती ाहेत याची मादहती 
शासनाने घेतली ाहे काय, 
(३) तसेच मुींबई शहरातील प्रदषुखाची पातळी दद्सें-दद्स ्ाढत असून मुींबई 
प्रदषुखाच्याबाबतीत ददल्लीच्या ्ा्े्र असल्याने ्ेळीच प्रदषुखाच्या समस्येला 
ाळा घालण्यासा आ ददनाींक १४ जाने्ारी, २०१६ रोजी शश्सेनेचे खासदार 
श्री.राहूल शे्ाळे याींनी बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेचे ायुक्त याींची भे् घेऊन 
प्रदषुख मुक्त मुींबईसा आचा कृती ाराखडा सादर केला ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू कृती ाराखड्याचे स््रुप काय ाहे तसेच राज्यातील 
़्शेषत: पुखे ् मुींबईतील ्ाढत्या प्रदषुखाला रोखण्यासा आ शासनाने कोखती 
काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) ् (२) हे खरे नाही. 
      तटा़प, म.प्र.नन. मींडळाव्दारे अमरा्ती, औरींगाबाद, चींद्रपूर, कोल्हापूर, 
पुखे, मुींबई, नागपूर, नाशशक, न्ी मुींबई ् सोलापूर या १० प्रदू़ षत शहराींचा 
प्रदषूख ननयींत्रखासा आ कृती ाराखडा तयार करण्याचे काम प्रस्ता़्त ाहे. 
(३) होय. 
(४) सदरहू कृती ाराखडयामध्ये मुींबईतील ्ाहनाींमुळे होखारे प्रदषूख, 
कारखान्याींमुळे होखारे प्रदषूख, नागरी घनकचरा ् घरगुती साींडपाण्याचे 
व्य्स्टापन या ़्षयाींसींबींधी ाकडे् ारी ् प्रदषूख ननयींत्रखासा आच्या ननयमाींच्या 
का्ेकोर अींमलबजा्खीबाबत सूचना केलेल्या ाहेत. 
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     मुींबई शहरातील लोकसींख्येमुळे घरगुती साींडपाखी ् नागरी घनकचरा हे 
घ्क प्रदषूखासा आ प्रामुख्याने जबाबदार ाहेत. उपाय म्हखनू बहृन्मुींबई मनपाने 
घरगुती साींडपाखी ाणख नागरी घनकचऱ्याची प्रक्रिया ् योग्यरीत्या 
़्ल्हे्ा्ीकरीता अटस्ींकल्पामध्ये २५ ्क्के तरतूद केली ाहे. 
     तसेच प्रदषूख ननयींत्रखासा आ ननयशमत ह्ा गुख्त्ता तपासखी कें द्राींव्दारे 
सींननयींत्रख ् जनजागतृी मोदहमा अशा उपाययोजनाही राब़्ण्यात येत ाहेत. 
     पुखे शहरातील प्रदषूख कमी करण्यासा आ सी.एन.जी. ्ापरासा आ प्रोत्साहन 
तसेच ररषण ाींना सी.एन.जी. सा आ अनुदान, अपारींपाररक ऊजेच्या ्ापराला 
प्रोत्साहन, ्षृण ारोपख, मेट्रो प्रकल्प राब़्खे, सी.एन.जी. ्रील पी.एम.पी.एल. 
च्या बसेसची सींख्या ्ाढ़्खे, बी.ार.्ी. इीं्ेशलजन्् ट्रक्रिक मॅनेजमें् शसस््ीम, 
उड्डाखपूल, एकेरी ्ाहतकू, सायकलीचा ्ापर ्ाढ़्खेसा आ प्रोत्साहन इत्यादी 
उपाययोजना करखेत येत ाहेत. 
(५) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
 

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

नागपूर विभागाचे तत्िालीन शशक्षण उपसांचालि सेिातनितृ्त शशक्षणाधधिारी 
याांचेविरुध्द गैरप्रिार ि गैरव्यिहाराच्या तक्रारी असल्याबाबत 

(३) *  १५२०५   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७७४ ला हदनाांि ९ एवप्रल, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) नागपूर ़्भागाचे तत्कालीन शशषण ख उपसींचालक श्री.महेश करजगाीं्कर, 
से्ानन्तृ्त शशषण खाधधकारी श्री.सोमेश््र नतैाम ् श्री. मके याींचे़्रुध्द गैरप्रकार 
् गैरव्य्हाराच्या सुमारे १२५ तिारी शासनाला प्राप्त झाल्या, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, या तिारीच्या चौकशीसा आ श्री.नाींगरे/शशषण ख सींचालक       
(प्रौढ शशषण ख) महाराषट्र राज्य याींच्या अध्यषण तेखाली त्रत्रस्तरीय चौकशी सशमती 
ग आत केली असून ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१५ पयात चौकशी अह्ाल सादर 
करण्याचे ननदेश ददले, हे ही खरे ाहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशी सशमतीने नागपूरला दद. २७ ते  ३० ऑक््ोबर, २०१५ 
रोजी  केलेंल्या दौ-या दरम्यान  अनेक प्रकरखाच्या नस्ती गहाळ  झाल्याचे 
तसेच चौकशी सशमतीला सींबींधधत अधधकारी ् कमच्ाऱ्याींनी चौकशीचे कामकाज 
पूख ्होऊ नये म्हखनू सहकाय ्केले नसल्याचे  तसेच श्री.महेश करजगाी्ं कर हे 
महाराषट्र राज्य माध्यशमक ् उच्च माध्यशमक परीषण ा मींडळ अमरा्ती ़्भाग 
या पदा्र कायर्त असल्यामुळे चौकशीच्या कामात अडटळा ननमा्ख झाला, हे ही 
खरे ाहे काय, 
(४) तसेच श्री.महेश करजगाीं्कर याींच्या़्रुध्द यापू्ी सहा चौकशी सशमतीचे 
अह्ाल सादर करण्यात ाले असून या चौकशी अह्ालाची शासनाने ाधटक् 
दबा्ाखाली दखल घेतली नाही, हे ही खरे ाहे काय, 
(५) असल्यास, सशमतीच्या चौकशीत अडटळा ननमाख् होऊ नये म्हखनू      
श्री. महेश करजगाीं्कर, श्री.सोमेश््र नतैाम ् श्री. मके याींना चौकशी पूख ्
होईपयात ननलींत्रबत करण्याबाबत शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात 
येत ाहे ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) या प्रकरखी एकूख १२० तिारी प्राप्त झालेल्या ाहेत. 
(२) होय. 
(३) नाही, चौकशी सशमतीस, चौकशीच्या ्ेळी काही नस्त्या उपलब्ध झाल्या 
नाहीत, तटा़प नस्त्या उपलब्ध करुन देण्यासा आ सींबींधधताींनी चौकशी अधधकारी 
याच्याींकड े ्ेळ माधगतला ाहे. ज्या नस्त्या उपलब्ध झाल्या त्याबाबत    
कमच्ाऱ्याींनी मादहती देण्याबाबत सशमतीला पूख ् सहकाय ् केले ाहे.  श्री.महेश 
करजगाी्ं कर हे नागपूर ़्भागाबाहेर अमरा्ती येटे  कायर्त असल्याने 
चौकशीकामी कोखताही अडटळा ननमा्ख झालेला नाही. 
(४) नाही, त्याींचे़्रुध्द प्राप्त स् ्प्राटशमक चौकशी प्रकरखी सींयुक्क्तक काय्् ाही 
ायुक्त शशषण ख, पुखे याींनी केलेली ाहे. 
(५) श्री.सोमेश््र नतैाम ् श्री. मके हे अधधकारी ननयत्योमानानुसार से्ानन्तृ्त 
झाले ाहेत. श्री.महेश करजगाीं्कर याींची नागपूर ़्भागाबाहेर बदली करण्यात 
ालेली ाहे ् ायुक्त शशषण ख, पुखे याींचे अह्ाल तपासून पढुील काय्् ाही 
करण्यात येत ाहे. 
 

----------------- 
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राज्यातील अनदुातनत शाळेतील ा्ंथपालाांना बी.एड प्रमाणे 
िेतनशे्रणी लागू िरण्याबाबत 

(४) *  १४९६६   डॉ.सुधीर ताांबे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७५९० ला हदनाांि २४ 
जुलै, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनदुाननत शाळेतील ग्रींटपालाींना बी.एड प्रमाखे ्ेतन शे्रखी लागू 
करा्ी असा मा. उच्च न्यायालयाचा ननखय् झाला असल्याचे माहे जाने्ारी,२०१६ 
मध्ये ्ा त्या दरम्यान ननदशन्ास ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, शासन हा ननखय् केव्हापासून अींमलात ाखखार ाहे, 
(३) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) ् (२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

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

नागपूर येथील पत्रिार चांद्रशेखर धगरडिर याांचा  
डॉक्टराांच्या हलगजीपणामुळे मतृ्य ूझाल्याबाबत 

(५) *  १६२४१   श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.रामराि िडिुते, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.नागो गाणार, 
श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाथ मोते :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येटील पत्रकार चींद्रशेखर धगरडकर याींना मेयो रुग्खालयात दाखल 
केल्यानींतर डॉक््राींच्या हलगजीपखामुळे त् याींचा मतृ्यू झाल्याचे माहे जाने्ारी, 
२०१६ च्या नतसऱ्या सप्ताहात ननदशन्ास ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ाढळून ाले ् तयानसुार श्री.धगरडकर याींच्या 
उपचारादरम्यान हलगजीपखा करखाऱ्याीं्र डॉक््राीं्र शासनाने कोखती कार्ाई 
केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. तटा़प, दैननक सकाळ मध्ये ददनाींक १५.१.२०१६ 
रोजी अशा ाशयाची बातमी प्रशसध्द झाली होती. 
(२) होय. या बातमीच्या अनुषींगाने प्राध्यापक ् ़्भाग प्रमुख, 
औषध्ैयायकशास्त्र ़्भाग, इींददरा गाींधी शासकीय ्ैयायकीय महा़्यायालय, 
नागपूर याींच्या अध्यषण तेखाली एक सशमती घद्त करून चौकशी करण्यात ाली 
होती. 
(३) उक्त सशमतीचे अह्ालातील ननषकष ्खालीलप्रमाखे ाहेत. 

(i) श्री.चींद्रशेखर धगरडकर याींचा मतृ्य ूहा अत्याधधक रक्तस्त्रा् क्रकीं ्ा “िॅ् 
एम्बोशलझम”् यामुळे झाला असा्ा. 

(ii) तटा़प, त्याींचा उपचार करखारे डॉक््र क्रकीं ्ा पररचाररका याींनी 
ननषकाळजीपखा केला नसल्याचे ाढळून ाहे. 

(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
----------------- 

राज्याच्या प्राथशमि शशक्षण विभागाने शशक्षण हक्ि िायद्याची  
प्रिेश प्रकक्रया सुरु िरण्याचा प्रस्ताि पाठविल्याबाबत 

(६) *  १५८४८   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या प्राटशमक शशषण ख ़्भागाने शासनाकड ेसन २०१६-१७ या ्षा्तील 
शशषण ख हक्क काययायाची प्र्ेश प्रक्रिया सुरु करण्याचा प्रस्ता् माहे जाने्ारी, 
२०१६ मध्ये पा ्नू सदर प्रस्ता्ास शासनाने मान्यता ददलेली नाही, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्ता्ास मान्यता देण्याबाबत शासनाने कोखती काय्् ाही 
केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(३)  नसल् यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) सन २०१६-१७ या शषैण णखक ्षाक्ररता शशषण ख हक्क 
काययायाींतगत् ्ींधचत ् दबुल् घ्कातील ़्यायाथ्यायाासा आ राखी् असलेल्या 
२५%  जागाींची प्र्ेश प्रक्रिया राब़्ण्यास ददनाींक २२ िेब्रु् ारी, २०१६ च्या 
पत्रान््ये मान्यता देण्यात ाली ाहे. 
(२) ् (३) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

-------------------------------------- 
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राज्यातील अशभयाांबत्रिी महाविद्यालयात ४२ टक्िे जागा ररक्त राहहल्याबाबत 

(७) *  १६२४९   प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्रीमती शोभाताई फडणिीस, श्री.अतनल 
सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया, श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अशभयाींत्रत्रकी महा़्यायालयात सन २०१५-१६ या ्षात् एकूख 
जागाींपकैी ४२ ्क्के जागा ररक्त ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, ़्यायाथ्यायााचा प्र्ेश नसल्यामुळे अनेक अशभयाींत्रत्रकी 
महा़्यायालयाींची क्स्टती त्रबक् झाली असून याचा पररखाम प्राध्यापकाींच्या 
्ेतना्र होत ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, ़्यायाथ्यायााना अशभयाींत्रत्रकी अ्यासिमाकड े ्ऴ्ण्याकररता 
शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) अींशत: खरे ाहे. 
(३) कें द्र शासनाच्या मेक इन इींडडया कायि्मास अनुसरुन, राज्यातही मेक इन 
महाराषट्र कायि्माया्ारे खाजगी उयायोगाींशी समन््य ्ाढ्ून मागखी ्ाढ़्ण्याचे 
प्रयत्न सुरु ाहेत. 
(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
शासनाने िेलेल्या मुल्याांिनामध्ये रत्नाधगरी ि शसांधदुगूच जजल््यातील  

एिही शाळा अनदुानास पात्र ठरली नसल्याबाबत 

(८) *  १५००३   अॅड.तनरांजन डािखरे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी ् शसींधदुगू ्क्जल््यामध्ये कायम ़्नाअनुदाननत उच्च माध्यशमक 
शाळाींचे शासनाने ायोक्जत केलेल्या कॅम्पमध्ये मुल्याींकन करण्यात ाले असून 
मुल्याींकन यादीमध्ये ्यैक्क्तक मान्यतेच्या ् अन्य जाचक अ्ीींमुळे रत्नाधगरी ् 
शसींधदुगू ् क्जल््यातील एकही शाळा अनदुानास पात्र  रली नसल्याचे ददनाींक २४ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी ्ा त्यासुमारास ननदशन्ास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर शाळाींमधून अनेक शशषण क गेली १२ ते १४ ्षाापासून 
़्ना्ेतन ्ा अल्प ्ेतना्र काम करीत असून सदर शाळाींमधील शशषण काीं्र 
उपासमारीची ्ेळ ाल्याचे ननदशन्ास ाले ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त शाळाींचे पनुमुल््याींकन करा्े, असे रत्नाधगरी ् शसींधदुगू ्
क्जल्हा शशषण क सींघ्नेच्या पदाधधकाऱ्याींनी मुख्य कायक्ारी अधधकारी, क्जल्हा 
पररषद, रत्नाधगरी ् शसींधुदगु ् तसेच प्रधान सधच्, शालेय शशषण ख ़्भाग ्  
मा. शालेय शशषण ख मींत्री याींना माहे जाने्ारी, २०१६ च्या पदहल्या ा ्ड्यात 
नन्ेदन दे्ूनही कोखतीच काय्् ाही करण्यात ालेली नाही, हे ही खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, 
त्यानुसार कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) रत्नाधगरी ् शसींधदुगु ्क्जल्हयाींमधील कायम ़्नाअनदुान 
तत््ा्र मान्यता ददलेल्या उच्च माध्यशमक शाळाींचे ऑनलाईन मुल्याींकन 
करण्यात ाले. सदर मुल्याींकनापू्ी माहे जलैु, २०१४ ् त्यापू् ी ़्नाअनदुाननत 
तत््ा्र कायर्त असलेल्या शशषण काींचे ्ैयक्क्तक मान्यतेचे  कॅम्प ायोक्जत 
करण्यात ाले होते. तटा़प, मुल्याींकनाच्या जाचक अ्ी ाहेत ही बाब खरी 
नाही. 
(२)  हे खरे नाही. ़्नाअनदुाननत शाळे्रील शशषण काींना ्ेतन देण्याची जबाबदारी 
सींबींधधत सींस्टेची ाहे. 
(३) सींबींधधत शाळाींना शासन ननखय् ददनाींक १५ नोव्हेंबर, २०११ नुसार 
मुल्याींकनाच्या तीन सींधी उपलब्ध ाहेत. 
(४) ् (५) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
राज्य आदशच शशक्षि पुरस्िार प्राप्त शशक्षिाांना दोन जादा िेतनिाढी देण्याबाबत 

(९) *  १६०६८   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सततश चव्हाण :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
७५२४ ला हदनाांि ७ ऑगस्ट, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य ादश ् शशषण क पुरस्कार प्राप्त शशषण काींना दोन जादा ्ेतन्ाढी 
देण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने ननखय् ददला ाहे, हे खरे ाहे काय, 
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(२) असल्यास, क्जल्हा ादश ् शशषण क पुरस्काराटींना दोन जादा ्ेतन्ाढ 
देण्याबाबत शासनस्तरा्र कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे ाहे. 
     सहाव्या ्ेतन ायोगामध्ये ागाऊ ्ेतन्ाढीची व्य्स्टा बींद झाल्याने 
उपरोक्त प्रकरखी पनु़्ल्ोकन अज ् दाखल केला असून ते प्रकरख मा.उच्च 
न्यायालयात सुरू ाहे. 
(२) ् (३) क्जल्हा ादश ् शशषण क पुरस्कार प्राप्त शशषण काींना दोन ागाऊ 
्ेतन्ाढी देण्याची बाब ग्राम़्कास ़्भागाच्या अखत्यारीतील असून ग्राम़्कास 
़्भागाच्या दद.१२.१२.२००० च्या पररपत्रकानुसार क्जल्हा ादश ्शशषण क पुरस्कार 
प्राप्त शशषण काींना एक ागाऊ ्ेतन्ाढ देण्याच्या सूचना होत्या, तटा़प सहा्ा 
्ेतन ायोग लागू झाल्यानींतर ागाऊ ्ेतन्ाढी कशा प्रकारे यायाव्यात याबाबत 
अींनतम ननखय् झालेली नाही. 
 

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

अिोला महानगरपाशलिेच् या शहर स् िच् छता आराखडयाबाबत 

(१०) *  १६२१६   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील १९ महानगरपाशलकाींचे शहर स् ्च् छता ाराखड े कें द्र शासनास 
ददनाींक १५ जाने्ारी, २०१३ रोजी ्ा त्यासुमारास सादर करण् यात ाले ाहेत, हे 
खरे ाहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ाराखड्यात अकोला महानगरपाशलकेचाही समा्ेश करण् यात 
ाला ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल् यास, अकोला महानगरपाशलकेच् या ाराखड्याची अींमलबजा्खी 
होण् याबाबत शासनाकडून कोखती काय्् ाही केली ्ा करण् यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे ाहे. 
(२) होय, हे खरे ाहे 
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(३) सदर ाराखडा अणखल भारतीय स्टाननक स््राज्य सींस्टा, मुींबई याींचेकडून 
तयार करण्यात येऊन पढुील काय्् ाहीसा आ शासनामाि्त कें द्र शासनाकड े
पा ़्ण्यात ाला ाहे. 
(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
राज्यात विशेषत: चांद्रपूर जजल्हा जल, िायु ि ध्िनी  

प्रदषूणात ४ र्थया क्रमाांिािर असल्याबाबत 

(११) *  १५२६१   श्रीमती शोभाताई फडणिीस, श्री.शमतेश भाांगडडया, श्री.अतनल 
सोले, श्री.नागो गाणार :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १३८४९ ला हदनाांि           
७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय पयाचिरण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ़्शेषत: चींद्रपरू क्जल्हा जल, ्ायु ् ध््नी प्रदषूखात ४ थ्याया 
िमाींका्र असून क्जल््यात एकूख १४०४ उयायोगाींपकैी ५०६ उयायोग अनतप्रदू़ षत 
उयायोगाच्या ्ग्् ारीत (रेड झोन) मोडत असल्याचे ददनाींक १७ डडसेंबर, २०१५ 
रोजी ्ा त्या सुमारास ननदशन्ास ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी शासनाने पहाखी केली ाहे काय, 
(३) असल्यास, क्जल््यात ज्या उयायोगामुळे मोठ्या प्रमाखात प्रदषूख होत 
असून अशा क्रकती उयायोगा्र शासनाने कोखती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत 
ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे ाहे. 
     सयाय:क्स्टतीत चींद्रपूर येटील चार औयायोधगक षण ेत्र ेही सहाव्या िमाींका्र 
ाहेत. 
     महाराषट्र प्रदषूख ननयींत्रख मींडळाींतगत् चींद्रपूर प्रादेशशक ़्भागात एकूख 
१४०५ असून हे उयायोग चींद्रपूर, गडधचरोली ् य्तमाळ या क्जल््यातील ाहेत. 
यापकैी एकूख ५०६ उयायोग लाल सी्ं गात्ील ाहेत ् त्यापकैी ३०८ उयायोग 
चींद्रपूर क्जल््यात कायर्त ाहेत. 
(२) प्रदषूख पातळी ननयींत्रत्रत  े्ण्यासा आ चींद्रपूर कृती ाराखड्यानुसार काय्् ाही 
करण्यात येत असून सन २०१० मध्ये असलेले “समग्र पया्् रख प्रदषूख मूल्य” 
८३.८८ ्रुन कमी होऊन ८१.९० ए्ढे झाले ाहे. 
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(३) पया्् रख गुख्त्ता मानकाींचे पालन न करखाऱ्या ३५ उयायोगाी्ं र 
काययायानुसार कार्ाई करण्यात ाली ाहे. 
(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
 

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

पुणे विद्यापीठ ि सांलजननत महाविद्यालयात शशित असलेल्या 
 दषु्ट्िाळ्स्त विद्यार्थयाांचे पररक्षा शुल्ि माफ िरण्याबाबत 

 

(१२) *  १४८८५   श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अतनल भोसले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.सुभाष झाांबड :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १३८९० ला 
हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्य शासनाने ददनाींक ७ डडसेंबर, २०१५ रोजी दषुकाळग्रस्त भागातील 
़्यायाथ्यायााची शुल्क माि करण्यासा आ पररपत्रक काढुन काय्् ाही करण्याची ादेश 
ददले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, दषुकाळग्रस्त भागातील ़्यायाथ्यायााचे पररषण ा शुल्क माि करण्याचा 
ननखय् राज्य शासनाने जादहर केला असूनही पुखे ़्यायापी  ् सलींक्ग्नत 
महा़्यायालयातील दषुकाळग्रस्त भागातील ़्यायाथ्यायााकडून ाकारण्यात ालेले 
पररषण ा शुल्क ़्यायाथ्यायााना ़्याया़प ाकडून परत देण्यात न ाल्याची बाब माहे 
जाने्ारी, २०१६ च्या दसुऱ्या सप्ताहात ननदशन्ास ाली, हे खरे ाहे काय, 
(३) तसेच, कृ़ष ़्षयक शशषण ख घेत असलेल्या शेतक-याींच्या मुलाींनाही शुल्क 
मािीसा आ पात्र करण्यासा आ शासन ननखय् घेखार ाहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय ाढळून ाले ् तयानसुार दषुकाळग्रस्त भागातील 
़्यायाथ्यायााचे पररषण ा शुल्क माि करण्याच्या दृष्ीने शासनाने धोरखात्मक ननखय् 
घेतला ाहे काय, त्याचा तपशील काय ाहे, 
(६) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे ाहे. 
(२) अींशत: खरे ाहे.  प्रनतपूतीची रक्कम सींचालनालयाकडून ़्तररत करण्यात 
ाली ाहे. 
(३) दद. २०/१०/२०१५ च्या शासन ननखय्ान््ये ५० पैशाींपेषण ा कमी पैसे्ारी 
असलेल्या गा्ाींतील स् ् कृषी महा़्यायालयाींना पररषण ा शुल्कात मािी जादहर 
करण्यात ाली ाहे. 
(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
(५) दद. २०/१०/२०१५ च्या शासन ननखय्ाप्रमाखे सींबींधधत कृषी महा़्यायालयातील 
सींबींधधत दषुकाळी भागातील ़्यायाथ्यायााचे पररषण ा शुल्क माि करण्याची काय्् ाही 
करण्यात येत ाहे. 
(६) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
अनदुातनत शारीररि शशक्षण महाविद्यालयातील शशक्षि-शशक्षिेतर  

िमचचाऱ्याांना ६ व्या िेतन आयोगाची थिबािी देण्याबाबत 

(१३) *  १५९१६   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिच हहरे, डॉ.(श्रीमती) 
नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) शासनाच्या शालेय शशषण ख ् िीडा ़्भागाच्या अखत्याररत असलेली 
शारीररक शशषण ख महा़्यायालये ददनाींक १३ िेब्रु्ारी, २०१४ रोजीच्या शासन 
ननखय्ानुसार उच्च ् तींत्र शशषण ख ़्भागाकड ेहस्ताींतरीत करण्यात ाली ाहेत, 
हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, उच्च शशषण ख ़्भागाने सींबींधधत शारीररक शशषण ख 
महा़्यायालयातील शशषण क शशषण केतराींना ६ व्या ्ेतन ायोगाची ददनाींक १ 
जाने्ारी, २००६ ते ददनाींक ३१ माच,् २०११ पयातची टकबाकी ददलेली नाही, हे ही 
खरे ाहे काय, 
(३) मा. मुींबई उच्च न्यायालयाने याधचका िमाींक ११९/२०१३ मधील ददनाींक २८ 
िेब्रु् ारी, २०१४ रोजीच्या ननखय्ानसुार स् ् शशषण क शशषण केतराींना ६ व्या ्ेतन 
ायोगानुसार टकबाकी देण्याचे ादेश ददले होते, हे खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, याधचकाकत्या् व्यनतररक्त अन्य स् ् शशषण क शशषण केतराींना 
टकबाकी न देण्याची ् न्यायालयीन ादेशाचा अ्मान करण्याची कारखे काय 
ाहेत, 
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(५) कोकख ़्भाग शशषण क मतदार सींघाचे लोकप्रनतननधी ् महाराषट्र राज्य 
शशषण ख पररषदेचे काया्ध्यषण  याींनी ददनाींक १२ जाने्ारी, २०१६ रोजी ददलेल्या 
नन्ेदनाींच्या अनुषींगाने शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(६) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. हे खरे ाहे.   
(२) हे अींशत: खरे ाहे. 
(३) हे अींशत: खरे ाहे. 
(४) सदर कमच्ा-याींना सहा्ा ्ेतन ायोग लागू करताना राज्याची ाधटक् 
पररक्स्टती पाहता सुधाररत ्ेतनशे्रखी दद.०१.०४.२०११ पासून (टकबाकी न देता 
सुधाररत ्ेतनशे्रखी दद.०१.०१.२००६ पासून ननक्श्चत करुन) देण्यात या्ी, असा 
मींत्रत्रमींडळ स्तरा्रुन ननखय् घेण्यात ालेला ाहे. शासनाचे सदर धोरख 
़्चारात घेऊन याधचका ि.११९/२०१३ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या 
ादेशाच्या अनुषींगाने याधचकाकत्यााना याया्याच्या िरकाची रक्कम मा.उच्च 
न्यायालयाच्या पर्ानगीने मा.उच्च न्यायालयात जमा करण्यात ालेली ाहे. 
सदर रक्कम याधचकाकत्या्ना अदा करण्यात ालेली ाहे. 
(५) लोकप्रनतननधीींच्या मागखीच्या अनुषींगाने याबाबतचा प्रस्ता् पुन्हा ़्त्त 
़्भागास सादर करण्यात ाला होता. त्यास ़्त्त ़्भागाने मान्यता ददलेली 
असून त्यानुषींगाने पढुील काय्् ाही करण्यात येत ाहे. 
(६) प्रश्न उया भ्त नाही. 

----------------- 
राज्यातील शाळा सांच मान्यता तनिषाचा ि शकै्षणणि 

धोरणाचा फेरविचार िरण्याबाबत 
(१४) *  १४६०८   डॉ.अपूिच हहरे, श्री.महादेि जानिर :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील प्राटशमक, उच्च प्राटशमक, माध्यशमक ् सींयुक्त शाळाींसा आ 
बालकाींचा मोित ् सक्तीचा शशषण खाचा अधधकार-२००९ च्या अनुषींगाने स् ्
व्य्स्टापनाच्या न्ीन शाळा सुरु करखे, ्ग ्जोडखे, ्ग ्् तुकड्याींचे ननकष 
तसेच सींच मान्यतेचे सुधाररत ननकष ़्हीत करखेबाबत रर् याधचका 
९०२६/२०१४ मध्ये मा.न्यायालयाने ददलेल्या ादेशाबरहुकूम शासनाने ददनाींक    
८ जाने्ारी, २०१६ च्या ननखय्ाया्ारे सुधाररत ननदेश जारी केले ाहेत, हे खरे ाहे 
काय, 
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(२) असल्यास, ददनाींक २८ ऑगस््, २०१५ ् ८ जाने्ारी, २०१६ मधील 
ननकषाबरहुकूम २०१५–१६ ची सींच मान्यता करण्यात या्ी असेही ननदेशशत 
करण्यात ाले ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी शासन ननखय्ानसुार सन २०१५–२०१६ ची 
सींचमान्यतेची काय्् ाही करण्यात ाली ाहे काय, 
(४)  असल्यास, उक्त सुधाररत ननकषानुसार झालेल्या सींचमान्यतेप्रमाखे राज्यात 
़्भागननहाय क्रकती शशषण क अनतररक्त असल्याचे ननद्शनास ाले ाहे, 
(५)  असल्यास, मे, २०१२ नींतर ररक्त झालेल्या जागी ़्यायाथ्यायााचे शैषण णखक 
नुकसान होऊ नये, म्हखनू ननयकु्त ् कायर्त शशषण काींचे मान्यतेबाबत शासनाचे 
कोखतेही धोरख नसखे, शासनाने  ऱ्लेल्या ननकषामुळे मोठ्या सींख्येने शशषण क 
शशषण केतर कमच्ारी अनतररक्त  रखे, जाचक अ्ी ननकषामुळे मरा आ शशषण ख षण ेत्र 
प्रभा़्त, अक्स्ट र होखे, याबाबत शासनाने उक्त ननखय्ाचा िेऱ्चार 
करण्याबाबत कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे ाहे. 
(३) ् (४) सुधाररत ननकषानुसार सन २०१५-१६ ची सींचमान्यतेची काय्् ाही 
अयायाप सुरु ाहे. सदर काय्् ाही पूख ्झाल्यानींतर राज्यातील एकूख अनतररक्त 
शशषण काींची सींख्या उपलब्ध होईल. 
(५) राज्यातील शशषण काींच्या ररक्त पदाींची भरती, ्ैयक्क्तक मान्यता ् अनुषींधगक 
बाबी सींदभा्त शासन ननखय् दद.२० जनु, २०१४, १९ जलैु, २०१४ ् १९ ऑगस््, 
२०१४ नूसार काय्् ाही सुरु ाहे. 

----------------- 
जव्हार (जज.पालघर) तहसील पुरिठा विभागातील  

शशधापबत्रिेच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 
(१५) *  १५७८८   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश गजशभये, 
अॅड.राहुल नािेिर :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जव्हार तालुक्यातील (क्ज.पालघर) ादद्ासीींच्या अशशक्षषण तपखाचा िायदा घेत 
शशधापत्रत्रकेच्या कामास ़्लींब ला्ून तहसील काया्लयातील पुर् ा ़्भागातील 
अधधकारी ् कमच्ारी गैरव्य्हार करीत असल्याचे माहे जाने्ारी, २०१६ च्या 
पदहल्या ा ्डयात ननदशन्ास ाले, हे खरे ाहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने उक्त प्रकरखात दोषी असलेल्या पुर् ा 
़्भागातील अधधकारी ् कमच्ारी याींच्या्र शासनाने कोखती कार्ाई केली ्ा 
करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ् (४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
महाबळेश्िर (जज.सातारा) येथील जलशुध्दीिरण िें द्रातील पाणी  

साठिण टािीतून पाण्याची गळती होत असल्याबाबत 

(१६) *  १४६५९   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  महाबळेश््र (क्ज.सातारा) येटील ्ेण्खा लेक ाणख ़्ल्सन पॉई् येटील 
जलशुध्दीकरख कें द्रातील पाखी सा ्ख ्ाकीतनू मो या प्रमाखात लाखो शल्र 
पाण्याची गळती होत असल्याचे माहे जाने्ारी, २०१६ मध्ये ्ा त्या दरम्यान 
ननदशन्ास ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गळतीमुळे २४ तास ्ाहखारा ओढा तयार झाला असून 
्ेण्खा धरखाच्या पाण्याची पातळी खाला्लेली ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, त्यात काय 
ाढळून ाले, 
(४) असल्यास, सदरहू गळती रोखण्यासा आ शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा 
करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, 
(२) अींशत: खरे ाहे. 
(३) ् (४) ़्ल्सन पॉईं् येटील सा ्ख ्ाकीच्या ातील बाजूस ्ॉ्र प्रुक्रिीं ग 
् शसमें् प्लास््र करुन गळती टाींब़्खेत ाली ाहे. उ्र्रत पाईप लाईन 
तसेच व्हॉल्व्ह मधनू होखाऱ्या गळतीच्या दरुुस्तीची कामे प्रगतीपटा्र ाहेत. 
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     धरखाच्या शभींतीमधून होखारी पाण्याची गळती टाींब़्ण्याकररता पा्बींधारे 
खात्याकडून शसमें् ग्राऊ्ीींगचे काम करण्यात ाले. परींतु गळतीचे प्रमाख कमी 
झाले नाही. त्यामुळे स््ील शी् पाईल या तींत्रज्ञानाचा ्ापर करखेची बाब 
़्चाराधीन ाहे. 
(५) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
नागपुर जजल्हयातील प्रदषुण िरणाऱ्या िारखान्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(१७) *  १५६४१   श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.राजेंद्र जनै, श्री.रामराि िडिुते :   सन्माननीय 
पयाचिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपुर क्जल्हयात ग्रामीख भागातील ़़््ध कीं पन्यामुळे पाखी, ्ाता्रख 
प्रदु़ षत होत असताना महाराषट्र प्रदषुख ननयींत्रख मींडळ अधधकारी कोखतीही 
कार्ाई करीत नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये ्ा त्या दरम्यान ननदशन्ास 
ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, तसेच नागपुर क्जल्हयातील प्रदषुख करखाऱ्या कीं पन्या बींद 
करण्याबाबत स्टाननक लोकप्रनतननधीींनी तिारी केल्या ाहेत, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय ाढळून ाले ् तयानसुार नागपुर क्जल्हयात 
प्रदषुख करखाऱ्या कीं पन्या बींद करण्याबाबत शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा 
करण्यात येत ाहे, 
(५)  नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 

 

(उत्तर आले नाही.) 
----------------- 

अांबानदी (ता.सुधागड, जज.रायगड) येथील पाण्यािर  
रसायनशमधश्रत तपकिरी रांगाचे तिांग आल्याबाबत 

(१८) *  १४९१०   श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींबानदीच्या (ता.सुधागड, क्ज.रायगड) पात्रात गेल्या मदहन्यापासून 
रसायनशमधश्रत तपक्रकरी रींगाचे त्ींग ाल्याने नदीचे पाखी प्रदू़ षत झाल्याने 
लोकाींचे ारोग्य धोक्यात ाले, हे खरे ाहे काय, 
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(२) असल्यास, अींबानदीच्या नमुन्याचे ननरीषण ख व्हा्े अशी मागखी जनतेकडून 
होत ाहे, हे खरे ाहे काय 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, 
(४) असल्यास, तयानषुींगाने शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत 
ाहे, 
(५) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
     क्जल्हा ारोग्य अधधकारी, अशलबाग, रायगड याींच्या दद. ०८.०३.२०१६ 
रोजीच्या अह्ालानूसार लोकाींचे ारोग्य धोक्यात ाल्याची तिार प्राप्त झालेली 
नाही. तसेच कोखत्याही प्रकारची साट उया् ा्ली नसून जनतेच्या ारोग्या्र 
पररखाम झाल्याचे ाढळून ालेले नाही. 
(२) होय, 
     उप़्भागीय अधधकारी, रोहा याींनी उपप्रादेशशक अधधकारी, महाराषट्र प्रदषूख 
ननयींत्रख मींडळ, रायगड याींच्याकड ेमागखी केली होती. 
(३) ् (४) होय, 
     महाराषट्र प्रदषूख ननयींत्रख मींडळाकडून अींबा नदीची पाहखी करण्यात येऊन 
जल गुख्त्ता तपासखी करण्यात ालेली ाहे. 
     जल पटृ:करख अह्ालानूसार पाण्याची गुख्त्ता ़्हीत मयादे्त ाढळते. 
(५) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

 

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

िें द्र शासनाच्या षषधी धोरणात बदल िरण्याबाबत 

(१९) *  १६३६६   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सांहदप 
बाजोररया :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाच्या औषधी धोरखात बदल करा्ा ाणख औषधाींच्या क्रकीं मती 
कमी करण्यात याव्यात या मागखीसा आ महाराषट्र सेल्स अडण्ड मेडडकल 
ररपे्रझदे्व्हज सेल्स असोशसएशनच्या्तीने माहे डडसेंबर, २०१५ च्या दसुऱ्या 
सप्ताहात देशव्यापी सींप पुकारण्यात ाला, हे खरे ाहे काय, 



18 

(२) असल्यास, सदर मागखीच्या अनुषींगाने शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा 
करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही, 
    माहे डडसेंबर २०१५ च्या दसु-या सप्ताहात देशव्यापी सींप पुकारण्याबाबतचे 
पत्र प्रशासनाच्या िक्त अमरा्ती काया्लयाकड े प्राप्त झाले होते. प्रत्यषण ात 
देशव्यापी सींप पकुारण्यात ाल्याचे ननदशन्ास ालेले नाही. 
    औषधाच्या क्रकीं मती ननक्श्चत करण्याचे धोरख कें द्र शासनाच्या अखत्यारीत 
असून, राज्याच्या अन्न ् औषध प्रशासनाच्या अखत्यारीत नाही. 
(२) ् (३) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
 

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

राज्यातील ्ामीण साांडपाणी प्रिल्पाांसाठी पुरेसा तनधी नसल्याबाबत 

(२०) *  १६४६८   श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १०६ गा्ाींमधील ग्रामीख साींडपाखी जलशुद्धीकरख प्रकल्पासा आ 
मींजूर झालेल्या १०० को्ी ननधीपैकी ९० ्क्के ननधीत कपात करुन िक्त १० 
्क्केच ननधी ़्तरीत केल्यामुळे राज्यातील साींडपाखी प्रकल्प अडचखीत 
ाल्याचे माहे जाने्ारी, २०१६ मध्ये ्ा त्या दरम्यान ननदशन्ास ाले, हे खरे 
ाहे काय,  
(२) असल्यास, राज्यातील ग्रामीख साींडपाखी प्रकल्पाींसा आ पुरेसा ननधी देऊन 
प्रकल्प मागी ला्ण्यासा आ शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत 
ाहे, 
(३) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ् (२) हे खरे नाही. 
      सन २००१ च्या जनगखनेप्रमाखे राज्याच्या ग्रामीख भागातील १५,००० ् 
त्यापेषण ा अधधक लोकसींख्या असलेल्या एकूख ९४ गा्ाींचे स्ेषण ख करुन साींडपाखी 
प्रक्रिया कें द्रासा आ पुरेशी ् ताींत्रत्रक दृषट्या योग्य जागा उपलब्ध असलेल्या २८ 
गा्ाींची साींडपाखी व्य्स्टापन प्रकल्पासा आ नन्ड करण्यात ाली ाहे. ग्रामीख 
पायाभूत ़्कास ननधी-१९ (RIDF-XIX) अींतगत् राषट्रीय कृषी ् ग्रामीख ़्कास 
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बडकने (नाबाड)् रु.११२.५८ को्ी ए्ढ्या ननधीच्या प्रकल्पास मान्यता ददली असून 
त्यापैकी  रु.९७.३५ को्ी चे अट ्सहाय्य कज ्स््रुपात मींजूर केले ाहे. तसेच 
सदर प्रकल्पात रु.१५.२३ को्ी ए्ढे शासकीय अनुदानाचे योगदान ाहे. या 
प्रकल्पासा आ ाधटक् तरतदू शासनाकडून प्रटम केली जाखार असून प्रत्यषण  खच ्
झाल्यानींतर, नाबाडक्डून शमळखारी कजा्ची रक्कम प्रनतपतूी स््रुपात घेण्यात 
येखार ाहे. 
     या प्रकल्पातील २८ गा्ाींपकैी ८ गा्ातील कामाच्या नऩ्दा मींजूर 
करण्यात ाल्या असून त्याींचे कायादे्श देण्यात ाले ाहेत. सदर प्रकल्पासा आ 
ाधटक् ्ष ् सन २०१५-१६ मध्ये पुर्खी मागखीया्ारे रु.२०.०० को्ीचा ननधी 
उपलब्ध झाला असून सदर ननधीचे ़्तरख करण्यात ाले ाहे. तसेच, 
ननधीच्या उपलब्धतेनुसार उ्र्ीत गा्ाींची नऩ्दा प्रक्रिया ् पढुील ा्श्यक 
काय्् ाही हाती घेण्यात येखार ाहे. 
(३) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
शेलगाांि उजाड शशक्षि िॉलनी (ता.शेगाांि, जज.बुलढाणा) येथील  

पाणीपुरिठा योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

(२१) *  १६६२६   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शेलगा् उजाड शशषण क कॉलनी (ता.शेगाीं्, क्ज.बुलढाखा) येटील पाखी पुर् ा 
योजना शासनाने मींजूर केली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजना पूख ् होऊन देखील पररसरातील नागररकाींना 
पाण्यासा आ भ्कीं ती करा्ी लागत ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी करुन दोषी अधधकारी ् 
कीं त्रा्दार याींच्या्र कोखती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  होय. हे खरे ाहे. 
(२)  हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
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डहाण ू(जज.पालघर) तालुक्यातील आहदिासी पाडयाांना 
वपण्याच्या पाण्याची टांचाई तनमाचण झाल्याबाबत 

(२२) *  १६७२४   श्री.गुरुमुख जगिानी :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डहाख ू(क्ज.पालघर) तालुक्यातील अनतदगुम् साय्न, मोरगा् न्ापाडा, 
पासोडी-२, धुींदल्ाडी, गडधचींचले, जामशते, शशसने ् ाींबोली या ादद्ासी 
पाडयाींना ़पण्याच्या पाण्याची तीव्र ी्ंचाई भासत सदरहू गा्ातील गा्करी ाणख 
पाडयाीं्र राहखाऱ्या ादद्ासीींना तीन ते चार क्रक.मी. अींतरा्र पायपी् करुन 
ओढया्रुन पाखी ाखा्े लागत असल्याचे ददनाींक १४ ए़प्रल, २०१५ रोजी ्ा 
त्या सुमारास ननदशन्ास ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, ादद्ासी ़्कास प्रकल्पाच्या माध्यमातून क्जल्हा पररषदेकडून 
पाखी पुर् ा योजनेंतगत् जलकुीं भ उभारुनही त्यात पाखी नसल्यामुळे 
नाईलाजास्त् ओढयाचे दु़ षत पाखी सदरहू ग्रामस्टाींना प्या्े लागत असल्यामुळे 
साटीचे ाजार होत ाहेत, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, दगुम् ादद्ासीींसा आ बाींधण्यात ालेल्या जलकुीं भातनू ़पण्याचे 
पाखी ननयशमतपखे शमळण्यासा आ शासनाने कोखती उपाययोजना केली ्ा 
करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ् (२) हे खरे नाही. 
(३) सदर पाड्याींना पाखी पुर् ा करण्याकररता क्जल्हा पररषदेकडून जलकुीं भ 
बाींधण्यात ालेला नसल्याने त्यातनू पाखीपुर् ा करण्याचा प्रश्न उया् ा्त नाही. 
    तटा़प सींबींधधत पाड्याींना अक्स्तत््ातील ़पण्याच्या पाण्याच्या उया् ा्ाया्ारे 
उदा. ़्दहरी, बुडकी, हातपींप याया्ारे पुरेसा शुध्द ़पण्याच्या पाण्याचा पुर् ा 
करण्यात येत ाहे. 
(४)  प्रश्न उया् ा्त नाही. 
 

----------------- 
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शभडिेाडी (जज.पुणे) येथील मुलीांच्या शाळेची झालेली दरुिस्था 
(२३) *  १६८०५   श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११८४० ला हदनाांि ७ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) देशात मुलीींची पदहली शाळा पुण्यातील शभडे् ाडयात सुरू झाली त्याच 
शभडे् ाडयाची सध्या अत्यींत दरू्स्टा झाली असल्याचे माहे जाने्ारी, २०१६ मध्ये 
्ा त्या दरम्यान ननदशन्ास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, पुण्याच्या मुख्य बाजारपे ेत असलेल्या शभडे् ाडयाचे अक्स्तत्् 
सध्या जाख्त नसुन ्ाडयातील खोल्याींमध्ये कचरा साचला ाहे, छत 
जागोजागी तु्लेले तर शभींतीींचे पोपड े पडलेले असुन केव्हाही शभींती पडण्याची 
शक्यता ननमा्ख झाली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, 
(४) असल्यास, पुरातन ्ास्तुचे जतन करण्यासा आ सदर शाळेची दरुुस्ती 
करण्याबाबत शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) ् (२) सदर ्ाडा मोडकळीस ाला ाहे हे खरे ाहे. 
(३), (४) ् (५) सदर जागेच्या भूसींपादनाबाबत पुखे महानगरपाशलका याींच्याकडून 
काय्् ाही सुरु ाहे.  याबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येटे प्रकरख 
न्यायप्ऱ्ष् ाहे. 

----------------- 
राज्यात शालेय पसु्तिाबरोबरच स्िाध्यायमाला ि व्यिसाय  

अनािश्यि प्रिाशनाांिर प्रततबांध िरण्याबाबत 
(२४) *  १६८१२   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र राज्य माध्यशमक ् उच्च माध्यशमक शशषण ख मींडळाकडून पदहली ते 
दहा्ी, बारा्ी पयातच्या अ्यासिमाच्या पसु्तकाींचे प्रकाशन महाराषट्र राज्य 
पा यपसु्तक ननशमत्ी ् अ्यासिम सींशोधन याींच्या माध्यमातून करण्यात येत 
असताना, पा य पसु्तकाींतील अ्यासिमाचा उपयोग करुन ़़््ध खाजगी 
प्रकाशन सींस्टा, स््ाध्यायमाला, व्य्साय, गाईडस यासारखी पसु्तके ्षान्ु्षे 
प्रकाशशत करत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये ्ा त्या दरम्यान ननदशन्ास 
ाले, हे खरे ाहे काय, 
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(२) असल्यास, बहुताींश शाळामध्ये शालेय पुस्तकाबरोबरच स््ाध्यायमाला ् 
व्य्साय यासारखी अना्श्यक प्रकाशने सरा्स ़्यायाथ्यायााना घेण्यास सक्ती करत 
असल्याने ़्यायाटी ् पालकाीं्र ाधटक् भार पडत ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी केली काय, 
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकष ्काय ाहेत, त्यानुसार उक्त प्रकाराला प्रनतबींध 
घालण्याच्या दृक्ष्ने शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे ाहे. 
(२), (३) ् (४) शासनाकडून महाराषट्र राज्य पाठ्यपसु्तक ननशमत्ी ् अ्यासिम 
सींशोधन मींडळ, पुखे याींचेमाि्त पसु्तकाींची ननशमत्ी करुन ़्यायाथ्यायााकररता 
उपलब्ध करून ददली जातात. बोडाने् ़्हीत केलेल्या पाठ्यपसु्तकाींव्यनतररक्त 
इतर पुस्तके शाळेत ाखण्यास बींदी घालण्यात ाली ाहे. 
(५) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

 

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

राज्यात विनाअनदुातनत शाळाांमध्ये शुल्ि तनजश्चत िरण्याबाबत 

(२५) *  १६९७०   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सुमारे साड े अकरा हजार ़्नाअनदुाननत शाळा असून त्यातील 
शुल्क ननक्श्चत करण्यासींबींधधचा कायदा सन २०११ मध्ये सींमत झालेला ाहे, हे 
खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, शुल्क ननक्श्चत करण्याची अींमलबजा्खी केलेली नसल्यामुळे 
पुढील शैषण णखक ्षा्पासून १५ ्क्के शुल्क्ाढीस मा.उच्च न्यायालयाने मान्यता 
ददली, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, काययायानुसार अपेक्षषण त असलेले शुल्क ननक्श्चतीची अींमलबजा्खी 
करण्याबाबत शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(४) असल्यास, सदरहू अींमलबजा्खी केव्हापयात होखे अपेक्षषण त ाहे, 
(५) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींशत: खरे ाहे. 
     ़्नाअनदुाननत शाळाींची सींख्या १६,७९६ इतकी ाहे. महाराषट्र शषैण णखक 
सींस्टा (शुल्क ़्ननयमन) अधधननयम, २०११ ददनाींक ३.३.२०१४ रोजी सींमत झाला 
असून सदर अधधननयम ददनाींक १.१२.२०१४ पासून अींमलात ाला ाहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ् (४) महाराषट्र शषैण णखक सींस्टा (शुल्क ़्ननयमन) अधधननयम, २०११ 
मधील तरतुदीनुसार सशमती ग आत करण्याची काय्् ाही सुरु ाहे. 
(५) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
 

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

मालेगाांि (जज.नाशशि) येथील रेशन दिुानामध्ये मतृ उांदीर सापडल्याबाबत 

(२६) *  १७०२५   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   
सन्माननीय अन् न, नागरी परुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मालेगाी्ं  (क्ज.नाशशक) येटील शासनाच्या रेशन दकुानामध्ये मतृ उींदीर 
सापडले असल्याचे माहे जाने्ारी, २०१६ मध्ये ्ा त्या दरम्यान ननदशन्ास ाले, 
हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, मतृ उीं ददरामुळे अनेक ाजार पसरण्याचा धोका ननमा्ख 
झाल्यामुळे नागररकाींमध्ये धचींतेचे ्ाता्रख ननमा्ख झाले ाहे, हे ही खरे ाहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, 
(४) असल्यास, तयानषुींगाने शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत 
ाहे, 
(५) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१), (२), (३) ् (४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
 

----------------- 
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देिगड-जामसांड े(जज.शसांधदुगूच) येथील ्ामस्थाांच्या  
वपण्याच्या पाण्याच्या समस्याबाबत 

(२७) *  १७१५९   श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दे्गड-जामसींड े (क्ज.शसींधुदगू)् येटील ग्रामस्टाींसा आ ़पण्याच्या पाण्यासा आ 
मा.मुख्यमींत्री, मा.पाखीपुर् ा मींत्री तसेच पालकमींत्री (शसींधुदगू)् याींच्याकड ेप्रश्न 
माींडून देखील शासनाने दखल घेतली नसल्याच्या ननषेधाट ् ददनाींक ६ नोव्हेंबर, 
२०१५ रोजी स्टाननक लोकप्रनतननधीींनी तीव्र जनाींदोलनाचा इशारा ददलेला ाहे, 
हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, त्यानषुींगाने 
घेण्यात ालेल्या ननखय्ाचे स््रुप काय ाहे, 
(३)  नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) होय, पाखी ी्ंचाई कायि्माींतगत् सन २०१५-१६ मध्ये दे्गड-जामसींड े
(क्ज.शसींधदुगु)् येटील ३ नळ पाखी पुर् ा ़्शेष दरुुस्ती उपाययोजना 
सुच़्ण्यात ाल्या ाहेत. सषण म प्राधधकारी म्हखनू त्यापैकी एका प्रस्ता्ास 
़्भागीय ायुक्त, कोकख ़्भाग ् २ प्रस्ता्ाींना क्जल्हाधधकारी, शसींधदुगु ्याींची 
प्रशासकीय मान्यता घेण्याची काय्् ाही करण्यात येत ाहे. 
     प्रस्ता्ास प्रशासकीय मान्यता शमळाल्यानींतर सदर दरुुस्तीची कामे 
तातडीने करण्यात येतील. 
(३) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र राज्य पररक्षा पररषद पुणे याांच्याितीने घेण्यात  

आलेल्या टांिलेखन पररक्षेत झालेला गैरप्रिार 
(२८) *  १७१७६   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ्ाशशम येटे महाराषट्र राज्य पररषण ा पररषद, पखेु याींच्या्तीने घेण्यात 
ालेल्या ी्ंकलेखन पररषण ेत एका बोगस पररषण ाथ्यायााने तीन ़्यायाथ्याया्च्या नाीं्ा्र 
पररषण ा ददल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये ्ा त्या दरम्यान ननदशन्ास ाले, हे 
खरे ाहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, चौकशीत 
काय ाढळून ाले ् त्यानुसार दोषी्र कोखती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) या प्रकरखी प्राप्त झालेल्या तिारीमुळे चौकशी केली असता तथ्याय ाढळले 
नाही. 
(३) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
स्िूलबसमधून शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थयाांचा विमा िाढण्याबाबत 

(२९) *  १७५१३   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) स्कुलबसमधनू शाळेत जाखाऱ्या मुलाींच्या जी्ाला धोका होण्याची शक्यता 
लषण ात घेऊन या मुलाींचा ़्मा काढण्यात या्ा, असे ादेश शशषण ख ़्भागाने 
स् ्शाळाींना ददले ाहेत, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, शालेय परर्हन सशमत्याचे अक्स्तत््ात नसल्याने ़्यायाथ्यायााच्या 
सींरषण खाबाबत प्रश्न ननमा्ख झाले ाहेत तसेच ़्मा सींरषण खाच्या माध्यमातून 
एकाही ़्यायाथ्यायााच्या ़्मा काढण्यात ाला नाही, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, ़्यायाथ्यायााचा ़्मा काढण्याच्या दृष्ीकोनातून शासनाने कोखती 
काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) ् (३) ़्यायाथ्यायााना अपघातामुळे पोहचलेल्या षण तीची काही प्रमाखात 
नुकसान भरपाई ् सुरषण ा क्च देण्याच्या दृष्ीने राज्यातील स् ़््यायाथ्यायाासा आ 
“राजी् गाींधी ़्यायाटी सुरषण ा योजना”, ़्मा कीं पन्यामाि्त दद.२०/८/२००३ 
पासून राब़्ण्यात येत होती. तटा़प, सदरहू ़्मा कीं पन्या भरपाई देण्याबाबत 
्ाळा्ाळ करीत असल्याच्या तिारी प्राप्त झाल्यामुळे ़्धानमींडळात ताराींक्रकत 
प्रश्नाींच्या अनुषींगाने झालेल्या चचेनुसार ़्मा कीं पन्यामाि्त योजना बींद करुन 
त्या ऐ्जी राजी् गाींधी ़्यायाटी अपघात सानगु्रह अनदुान योजना सुरु 
करण्यात ालेली ाहे. 
(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
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राज्यात (एनएसएसच्या) राष्ट्रीय सेिा योजनेच्या विद्यार्थयाांना  
बांधारा बाांधण्याची िरण्यात येत असलेली सक्ती 

(३०) *  १७५१८   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात (एनएसएसच्या) ़्यायाथ्यायााना बींधारा बाींधण्याची सक्ती करण्याींत 
येत असल्याचे माहे जाने्ारी, २०१६ मध्ये ्ा त्यादरम्यान ननदशन्ास, ाले हे 
खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ाढळून ाले ् तयानुसार शासनाने कोखती 
काय्् ाही केली ्ा करण्याींत येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ् (४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

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

मराठिाड्यात भू-िैज्ञातनिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(३१) *  १७६३४   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड े:   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मरा ्ाड्यात तीव्र ी्ंचाई पररक्स्टतीच्या काळात भू-्ैज्ञाननकाींची ३२ पदे 
ररक्त असल्याने अनेक अडचखी ननमा्ख होत ाहेत, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, ी्ंचाईकाळात ़्ींधन ़्हीर खोदकाम करखे, ़पण्याच्या पाण्याच्या 
़्हीरीची कामे भूजल ्ैज्ञाननकाींच्या ररक्त पदाींमुळे प्रलींत्रबत ाहेत, हे खरे ाहे 
काय, 
(३) असल्यास, मरा ्ाड्यातील तीव्र ी्ंचाई ाणख भीषख दषुकाळ याींचे गाींभीय ्
लषण ात घेता भू-्ैज्ञाननकाींची पदे भरण्याबाबत तसेच इतर क्जल््यातील       
भू-्ैज्ञाननकाींची तात्पुरती से्ा मरा ्ाड्यात देण्याबाबत शासनाने कोखती 
काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) औरींगाबाद ़्भागामध्ये भू्ैज्ञाननक ्गा्मधील 
कननष  भू्ैज्ञाननक, सहाय्यक भू्ैज्ञाननक ् ्ररष  भू्जै्ञाननक अशी एकूख ७८ 
भू्ैज्ञाननकाींची पदे मींजूर ाहेत. त्यापैकी ४० पदे भरलेली ाहेत. 
(२) हे खरे नाही, ी्ंचाई कायि्म अींतगत् ़्भागातील भू्ैज्ञाननकाींमाि्त एकूख 
१३१३ ़्ींधन ़्दहरीींच्या स्ेषण खाचे काम माहे िेब्रु्ारी, २०१६ अखेर पूख ्झालेले 
ाहे. ़्ींधन ़्हीर खोदाई कायि्म हा कायक्ारी अशभयींता, ग्रामीख पाखी 
पुर् ा, क्जल्हा पररषद याींचेमाि्त उप अशभयींता (याींत्रत्रकी), क्जल्हा पररषद हे 
राब़्तात. 
(३) ी्ंचाईग्रस्त क्जल््यामध्ये भू्ैज्ञाननकाींची पदे भरण्याची काय्् ाही सुरु असून 
औरींगाबाद क्जल्हयामध्ये ी्ंचाई स्ेषण खासा आ २ भू्ैज्ञाननकाींच्या तात्पुरत्या से्ा 
उपलब्ध करुन देण्यात ालेल्या ाहेत. शासनाच्या ददनाींक १०.०३.२०१५ च्या 
पत्रान््ये धुळे, नींदरुबार, दहींगोली, परभखी, उस्मानाबाद ् बीड या क्जल््यामध्ये 
बदली झालेल्या अधधका-याींना बदली अधधकारी प्राप्त होईपयात कायमु्क्त 
करण्यात येऊ नये, अशा सूचना देण्यात ाल्या ाहेत. 
(४) लागू नाही. 

----------------- 
पुणे शहर अन्नधान्य वितरणात िाळाबाजार झाल्याबाबत 

(३२) *  १७६७२   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.गुरुमुख जगिानी :  सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  पुखे शहर अन्नधान्य ़्तरख अधधकारी श्रीमती ननशलमा धायगुड े याींनी 
बालाजी नगर येटील एमएल न्घखे ् जनता ्साहत येटील श्री.गुप्ता या 
दोघाींची रेशन दकुाने चाल्ायला ददलेली व्यक्ती णखमशसींग राजपुरोदहत याने १६७ 
क्क््ी्ं ल गहू, ७९ क्क््ी्ं ल ताींदळू ् १००० शल्र रॉकेलचा काळाबाजार केल्याचे 
ददनाींक १९ डडसेंबर, २०१५ रोजी ्ा त्या सुमारास ननदशन्ास ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, पुखे शहरात ज्या रेशन दकुानदाराींनी रेशन दकुानाींचे पर्ाने 
भाड्याने ददलेले ाहेत अशा स् ् दकुानदाराींचे पर्ाने शासन रद्द करुन, जी 
व्यक्ती भाड्याने दकुान चाल्त ाहे त्या व्यक्तीींच्या ना्ा्र ते पर्ाने तसेच 
णखमशसींग राजपुरोदहत याींचे़्रुध्द रेशन धान्य ् रॉकेल काळ्या बाजारात 
़्कल्याबद्दल कार्ाई करण्याबाबत शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात 
येत ाहे, 
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(३) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१), (२) ् (३) सदर प्रकरखी श्रीमती सुनीता गुप्ता याींच्या  
स््स्त धान्य दकुान ि. ह/१८० चाल्ायला ददलेले व्यक्ती श्री. मुकेश णखींमशसींग 
राजपुरोदहत, श्री. सोहम णखींमशसींग राजपुरोदहत याींच्या ़्रुध्द जी्ना्श्यक ्स्तू 
कायदा १९५५ चे कलम ३ ् ७ अन््ये ददनाींक १८/१२/२०१५ अन््ये गुन्हा 
नोंद़्ण्यात ाला ाहे. 
   श्री. मोहन न्घखे याींच्या  स््स्त धान्य दकुान ि. ह/१४० चाल्ायला 
ददलेले व्यक्ती श्री.णखींमशसींग राजपुरोदहत याींच्या ़्रुध्द जी्ना्श्यक ्स्तू 
कायदा १९५५ चे कलम ३ ् ७ अन््ये ददनाींक १९/१२/२०१५ अन््ये गुन्हा 
नोंद़्ण्यात ाला ाहे. 
   ्रीलप्रमाखे त्याींच्या दकुानाचे पर्ाने ददनाींक २४/२/२०१६ रोजी ननलींत्रबत 
करण्यात ाले ाहे. 

----------------- 
नागपूर येथे आांतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त इांहदरा गाांधी राष्ट्रीय मुक्त 

 विद्यापीठाला (इननू) जागा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(३३) *  १७८५५   श्री.धगरीशचांद्र व्यास :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येटे ाींतरराषट्रीय मान्यताप्राप्त इींददरा गाींधी राषट्रीय मुक्त 
़्यायापी ाचे (ईग्नू) याींचे ़्भागीय कें द्र असून त्या कें द्रा्रून १४ क्जल््यातील 
़्यायाटी शशषण ख घेत असून सदर कें द्राला स््तींत्र अशी जागा शासनाकडून 
शमळाली नसल्याने त्याींना अनेक समस्याींना सामोरे जा्े लागत ाहे, हे खरे 
ाहे काय, 
(२) असल्यास, ़्भागीय कें द्राने जागेबाबत सींबींधधत मींत्री ् अधधकाऱ्याींना 
नन्ेदन दे्नू बै क घेण्यात ाली त्या्र शासनाने काय्् ाही कररत पाऊख एकर 
जागा मींजूर केली, परींतु या सींबींधी शासनाकडून कोखतेही ननदेश कें द्राला 
शमळालेले नसल्याने त्याींना स््तींत्र जागेअभा्ी बऱ्याच अडचखीींचा सामना करा्ा 
लागत असल्याचे ददनाींक ११ जाने्ारी, २०१६ रोजी ्ा त्या सुमारास ननदशन्ास 
ाले ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मींजूर केलेली जागा कें द्राला केव्हापयात देखे अपेक्षषण त ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे ाहे. 
(२) होय. 
(३) इींददरा गाींधी राषट्रीय मुक्त ़्यायापी ामाि्त जशमनीचे बाजार मुल्यानसुार 
रक्कम भरल्यानींतर जागेचा ताबा ददला जाईल. 
(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
राज्यातील जजल्हा ा्ंथालयाांना तनधी वितरीत िरण्याबाबत 

(३४) *  १८०६७   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७९२२ ला हदनाांि 
१७ जुलै, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील क्जल्हा ग्रींटालयाींना गेल्या चार मदहन्याींपासून ननधी मींजूर न 
झाल्याने क्जल्हास्तरीय कायाल्ये अींधारात असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये 
्ा त्या दरम्यान ननदशन्ास ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत क्जल्हा ग्रींटालयाींना तात्काळ ननधी ़्तरीत करण्यासा आ 
शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(३)  नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींशत: खरे ाहे. 
    माहे ए़प्रल, २०१५ मध्ये शासनाकडून बीडीएस्र एकूख अटस्ींकल्पीय 
रकमेच्या ७०% ननधीचे ्ा्प करण्यात ाले होते. परींत ू क्जल्हा ग्रींटालय 
अधधकारी काया्लय, धुळे या काया्लयाच्या बीडीएस प्रखाली्रील ननधी काढण्यास 
़्लींब झाला. 
(२) शासन पररपत्रक ि.अटस्ीं-२०१५/प्र.ि.८५/अट-्३, ददनाींक ६ िेब्रु् ारी, २०१६ 
महाराषट्र ़्ननयोजन ़्धेयक २०१५ ननधी ़्तरख अन््ये अनतररक्त २०% ननधी 
बीडीएस्र उपलब्ध करून ददल्यामुळे सदर ग्रींटालयास पुरेसा ननधी उपलब्ध 
करून देण्यात ाला ाहे. 
(३) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
 

----------------- 
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डॉ. बी.आर.आांबेडिर विदयालय ि ितनष्ट्ठ महाविदयालय, 
हहांगणघाट (ता.हहांगणघाट, जज.िधाच) येथे िगच ५ िी च्या 

५ व्या तुिडीला िेतन अनुदान देण्याबाबत 

(३५) *  १८१८७   श्री.किरण पािसिर, श्री.सुतनल तटिरे :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ. बी.ार.ाींबेडकर ़्दयालय ् कननष  महा़्दयालय, दहींगखघा् 
(ता.दहींगखघा्, क्ज.्धा्) येटे ्ग ् ५ ्ीची ५ व्या तकुडीची प्सींख्या कायम 
असल्याने ़्नाअनदुान तत््ा्र सन २००३-०४ पासून मींजूर करण्यास पर्ानगी 
देण्यात ालेली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, शासन ननखय् िमाींक पी्ीार १११३/(०१/२०१३) एसएम-४, 
ददनाींक्रकत १३ डडसेंबर २०१३ शासन ननखय् िमाींक माशात ु २०१३/(१०७/१३)  
माशश-१, ददनाींक्रकत २० नोव्हेंबर २०१३ ् शासन ननखय् िमाींक माशाअ 
१४१४/(६९/२०१४) एसएम-४, ददनाींक्रकत ३० जनू २०१४ या ननखय्ाप्रमाखे सदर 
शाळेची ़्नाअनदुाननत तकुडी सन २०११-१२ पासून ६० ्क्के अनुदानास पात्र 
ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त शाळा अनुदानास पात्र असूनही ्ग ् ५ ्ीच्या ५ व्या 
तुकडीला ्ेतन अनुदान शमळत नाही, हे ही खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी चौकशी केली ाहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने सदर शाळेच्या ्ग ् ५ ्ी ची ५ ्ी 
तुकडीला ्ेतन अनदुान उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोखती काय्् ाही 
केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(६) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) नाही.  सदर शाळेतील इयत्ता ५ ्ी च्या  ५ व्या  
तुकडीस  सन २००३-०४ पासून “कायम”  ़्नाअनदुान तत््ा्र पर्ानगी 
देण्यात ालेली ाहे. 
(२)  ् (३) होय. 
(४) ् (५) ़्दहत ननकषानुसार अनदुानास पात्र घो़षत करण्यात ालेल्या 
शाळा/तुकडयाींना ्ेतन अनदुान उपलब्ध करुन देण्यासा आ सकारात्मक काय्् ाही 
सुरु ाहे. 
(६) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
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राज्यात राष्ट्रीय ्ामीण पेयजल िायचक्रमाांतगचत पाणीपुरिठा िरण्यात 
 येणाऱ्या गािाांना दवुषत पाणी शमळत असल्याबाबत 

(३६) *  १८१९५   श्रीमती जस्मता िाघ :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषट्रीय ग्रामीख पेयजल कायि्माींतगत् पाखीपुर् ा करण्यात येखाऱ्या 
गा्ाींपकैी सुमारे ९४९ गा् ्ा ्स्त्यातील नागररकाींना फ्लोराईड, नायटे्र्, ायन ्
ादद घ्क युक्त दु़ षत पाखी कायम स््रूपी शमळते, हे खरे ाहे काय, 
(२) तसेच, यापकैी बहुतेक गा्ाींना रासायननक खते ् साींडपाण्यामुळे ननमा्ख 
होखाऱ्या नायटे्र्मुळे दु़ षत पाखी शमळते, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, 
(४) असल्यास, सदर गाी्ं ाना शुध्द पाखीपुर् ा करण्याबाबत शासनाने 
कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ् (२) हे अींशत: खरे ाहे. 
     ददनाींक ०१/०१/२०१५ रोजी राज्यामध्ये  ६०९ गा्े/्ाडया फ्लोराईड, 
नायटे्र्, ायन ्् षण ार या घ्कामुळे  पाखी गुख्त्ता बाधधत असून त्यापैकी 
९२  गा्े/्ाडयाींना शासन ननकषानुसार नळ पाखी पुर् ा योजनाींव्दारे  शुध्द 
पाखी पुर् ा सु़्धा उपलब्ध करुन देण्यात ाली ाहे. माहे जाने्ारी, २०१६ 
अखेर ५१७ गा्े/्ाडया पाखी गुख्त्ता बाधधत ाहेत.  
(३), (४) ् (५) ग्रामीख भागातील सा्ज्ननक ़पण्याच्या पाण्याचे उदभ्ाचे पाखी 
नमुने शासक्रकय प्रयोगशाळेत ननयशमतपखे (्षात्नू ०२ ्ेळा-पा्साळयापू् ी ् 
पा्साळयानींतर) तपासण्यात येतात. या नमून्याच्या रासायननक पटृकरखानींतर 
दद.०१/०४/२०१५ रोजीच्या क्स्टतीनुसार राज्यामध्ये १९४ गा्े/्ाडयाींमध्ये नायटे्र्चे 
प्रमाख ़्दहत मानकापेषण ा (४५ शमलीगॅ्रम/शल्र)जास्त असल्याचे ाढळून ाले 
ाहे. 
     नायटे्र् या घ्कामुळे बाधधत असलेल्या सदर १९४ गा्े/्ाडयाींचा कृती 
ाराखडयात समा्ेश करण्यात ाला ाहे. त्यापैकी माहे जाने्ारी, २०१६ अखेर 
३९ गा्े/्ाडयाींना शासन ननकषानुसार नळ पाखी पुर् ा योजनाींव्दारे शुध्द पाखी 
पुर् ा सु़्धा उपलब्ध करुन देण्यात ाली ाहे.  

----------------- 
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षांढा नागनाथ (जज.हहांगोली) तालुक्यात शशधापबत्रिेला 
आधार िाडच जोडण्याचे िाम पूणच िरण्याबाबत 

(३७) * १८३८१   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.हररशसांग राठोड :   
सन्माननीय अन् न, नागरी परुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) औींढा नागनाट (क्ज. दहींगोली) तालुक्यात शशधापत्रत्रकेला ाधार काड ्
जोडण्याचे काम पूख ् झाले नसल्याने येटील रेशन दकुानदाराींनी या मदहन्यात 
धान्याची उचल केली नसल्यामुळे त्याचा त्रास गरीब नागररकाींना सहन करा्ा 
लागत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये ्ा त्या दरम्यान ननदशन्ास ाले 
ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी करून सदर दकुानदाराी्ं र 
कोखती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
(३) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

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

अहमदनगर जजल््यातील स्िच्छ भारत शमशन  
उपक्रमातील लाभाथींना अनदुान देण्याबाबत 

(३८) *  १८४७२   श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.सुभाष झाांबड :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रामीख भागातील नागररकाींनी ्ैयक्क्तक शौचालयाींची उभारखी करुन त्याींचा 
्ापर करा्ा यासा आ क्जल्हा पररषदेच्या स््च्छता ़्भागामाि्त उपिम राब़्ला 
जात असून लाभाटींना बाींधकामासा आ बारा हजार रुपयाींचे अनदुान ददले जाते, हे 
खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, अहमदनगर क्जल््यात चार हजार ा शे लाभाटी अनदुानाच्या 
प्रनतषण ते असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये ्ा त्या दरम्यान ननदशन्ास ाले, 
हे खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीत काय ाढळून ाले ् त्यानसुार अहमदनगर 
क्जल््यातील स््च्छ भारत शमशन उपिमातील अनदुानासा आ प्रनतषण ते असलेल्या 
लाभाटींना अनदुान देण्याबाबत शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत 
ाहे, 
(५) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  हे खरे ाहे. 
(२) अहमदनगर क्जल््यात स््च्छ भारत शमशन-ग्रामीख अींतगत् माहे डडसेंबर, 
२०१५ अखेर ्यैक्क्तक शौचालय बाींधकामासा आ अनदुानाची एकही मागखी 
प्रलींत्रबत नसून तालुक्याींकडून प्राप्त झालेल्या स् ् अनदुान मागखीच्या 
प्रस्ता्ाींनुसार अनदुान ़्तरीत करण्यात ाले ाहे. 
(३), (४) ् (५) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
 

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

महाविद्यालये ि रुनणालयामधील शशक्षि ि शशक्षिेतर िमचचाऱ्याांना  
सेिातनितृ्ती िेतन ि उपदान लाभ विनाविलांब शमळण्याबाबत 

(३९) *  १८६४५   श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र राज्य सरकारी, ननमसरकारी, से्ानन्तृ्त कमच्ारी सींघ्ना मुींबई 
सींलग्न महाराषट्र राज्य अनदुाननत महा़्यायालय ् यनुानी कमच्ारी सींघ्ना, 
उपाध्यषण  साई नगर, अमरा्ती याींनी दद १ ते ५ जलैु, २०१५ रोजी ्ा त्या 
सुमारास मा.प्रधान सधच्, ्ैयायकीय शशषण ख ् औषध द्रव्ये ़्भाग मुींबई ् 
ायु्ेद सींचालक, मुींबई याींना १००% शासन अनदुाननत खाजगी ायु् ेदीक ् 
युनानी महा़्यायालये ् रुग्खालयामधील शशषण क ् शशषण केतर कमच्ाऱ्याींना 
से्ानन्तृ्ती ्ेतन ् उपदान ् त्या्रील लाभ ़्ना़्लींब शमळण्याबाबत मागखी 
केली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खींडपी ाने ददनाींक १ 
जाने्ारी, २०१४ पासून शशषण क ् शशषण केतर कमच्ा-याींना नन्तृ्त ्ेतन ् 
उपदान योजना लागू करा्ी असा ननखय् ददलेला असून त्याचा लाभ शमळाला 
नाही, हे ही खरे ाहे काय, 
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(३) असल्यास, सन १९९९ मध्ये शासनाने मा.स्ोच्च न्यायालयाला शशषण क ् 
शशषण केतर कमच्ाऱ्याींना से्ानन्तृ्ती्ेतन ् उपदान योजना ्प्या्प्याने लागू 
करण्याचे ाश््ासन ददले होते, हे ही खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, सदरची मागखी पूख ् करण्याबाबत शासनाने कोखती काय्ा्ही 
केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) होय, अशींत: खरे ाहे. 
     मा.उच्च न्यायालय, खींडपी , नागपूर याींनी रर् ि.५७७१/११ मध्ये ददनाींक 
१०/६/२०१३ रोजी ननखय् देऊन ़्दभात्ील ४ अनदुाननत ायु् ेददक 
महा़्यायालयातील शशषण क ् शशषण केतर कमच्ाऱ्याींना नन्तृ्ती्ेतन ् उपदान 
रर् याधचका दाखल झाल्यापासून म्हखजेच ददनाींक २१.११.२०११ पासून देण्याचे 
ादेश ददले ाहेत. त्यानसुार, ददनाींक १७.१.२०१५ अन््ये शासन ननखय् 
ननगश्मत केला असून त्यानुसार ा्श्यक ती काय्् ाही चालू ाहे. 
(३) नाही.  
     सदर योजनेचे खचा्सा आ येखारा ाधटक् भार ़्चारात घेता, खाजगी 
अनदुाननत ायु् ेद ् यनुानी सींस्टेतील शशषण काींना से्ा नन्तृ्ती्ेतन ् उपदान 
योजना लागू करण्याबाबत शासनाने ़्चार करा्ा असे SLP NO.१७८-
१७९/१९९७ ाणख शसव्हील अपील नीं.२८७८-७९/१९९७ मध्ये ददनाींक ७.४.१९९७ 
रोजीच्या न्यायालयीन ादेशात नमूद केले ाहे. 
(४) ् (५) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
 

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

शासकिय िदै्यकिय महाविद्यालय ि रुनणालय, नागपूर येथे झालेले अततक्रमण 

(४०) *  १८६५४   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३८३२ ला हदनाांि १९ माचच, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासक्रकय ्यैायक्रकय महा़्यायालय ् रुग्खालय, नागपूर याची उपलब्ध जागा 
क्रकती ाहे, 
(२)  असल्यास, सदर जागा कोखाच्या मालकीची ाहे, 
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(३) असल्यास, त्यापकैी क्रकती जागे्र रुग्खालय ाहे ् क्रकती जागे्र 
अनतिमख ाहे, 
(४) असल्यास, सदरहू जागे्रील अनतिमख ह़््ण्याबाबत शासनाने कोखती 
काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) शासकीय ्ैयायकीय महा़्यायालय ् रुग्खालय, नागपूर 
या सींस्टेची उलब् ध जागा २११.६ एकर इतकी ाहे. 
(२) सदर जागा शासकीय ्ैयायकीय महा़्यायालय, नागपूर या सींस्टेच्या ना्े 
ाहे. 
(३) ्रील जागेपकैी सुमारे २०१ एकर जागेत शासकीय ्ैयायकीय महा़्यायालय 
् सींलक्ग्नत रुग्खालय-नागपरू तसेच, अनत़्शषेोपचार रुग्खालय असून सींस्टेच्या 
सुमारे १० एकर जागे्र अनतिमख झाले ाहे. 
(४) नागपूर महानगरपाशलका ाणख पोशलसाींच्या मदतीने अनतिमख काढण्याचे 
ननयोजन असून त्याकररता सींबींधधत सींस्टेकडून पा पुरा्ा करण्यात येत ाहे. 
(५) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
 

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

इचलिरांजी (जज.िोल्हापूर) येथे लाखो रुपयाांचा गुटखा जप्त िेल्याबाबत 

(४१) *  १८८३७   श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड :   सन्माननीय अन्न आणण 
षषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गु्ख्या्र बींदी असतानाही इचलकरींजी (क्ज. कोल्हापूर) येटे लाखो 
रुपयाींचा गु्खा जप्त करण्यात ाल्याचे माहे जाने्ारी, २०१६ मध्ये ्ा त्या 
दरम्यान ननदशन्ास ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, गु्ख्या्र बींदी असतानाही राज्यात स्त््र राजरोसपखे गु्ख्याची 
़्िी करखाऱ्या़्रुध्द बींदी घालण्याबाबत शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा 
करण्यात येत ाहे, 
(३)  नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१)  हे खरे नाही. 
(२) गु्ख्याची ़्िी रोखण्यासा आ शासनातिे ्ेळो्ेळी प्रनतबींधधत अन्न 
पदाटााच्या अनुषींगे तपासखी करुन सींबींधधताी़ं ्रुध्द अन्न सुरषण ा ् मानके 
अधधननयम २००६ अींतगत् ख्ला दाखल करण्याची कार्ाई करण्यात येते. 
(३) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
 

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

राज्यात माध्यशमि शाळा सांहहतेमध्ये पहहली ते दहािीच्या विद्यार्थयाांची सहल ही 
शैक्षणणि हठिाणी न नेता अनेि नामाांकित ररसॉटचमध्ये नेत असल्याबाबत 

(४२) *  १८९२०   आकिच .अनांत गाडगीळ :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात माध्यशमक शाळा सींदहतेमध्ये पदहली ते दहा्ीच्या ़्यायाथ्यायााची 
सहल ही शैषण णखक द काखी न्या्ी तसेच यासा आ पालकाींची पर्ानगी घ्या्ी 
असे स्पष् नमूद करण्यात ाले असतानाही मुींबईसह उपनगरातील काही 
शाळाींच्या सहली अनेक नामाींक्रकत ररसॉ््मध्ये नेत असल्याचे माहे िेब्रु् ारी, 
२०१६ मध्ये ्ा त्या दरम्यान ननदशन्ास ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, या सहलीींसा आ पालकाींकडून हमीपत्र भरुन घेतले जात ाहे, हे 
खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधत शाळाी्ं र 
कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) ् (४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
 

----------------- 
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िोल्हापूर विभागामध्ये प्राध्यापिाांना िररष्ट्ठ ि तनिड शे्रणीसह  
सिच अनषुांधगि लाभ मांजूर िरण्याबाबत 

 

(४३) *  १८९५६   श्री.दत्तात्रय सािांत :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७५१५ ला 
हदनाांि २४ जलैु, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय उच् च 
ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या दद.२७ जनू २०१३ च्या ादेशाप्रमाखे ़्यायापी  नन्ड 
सशमतीमाि्त नन्ड झालेल्या सन १९९२ ते २००० मधील प्राध्यापकाींना ननयुक्ती 
नींतर ने्/से्/पी.एच.डी./एम.िील धारख केलेल्या ददनाींकापासून ्ररष  ् नन्ड 
शे्रखी सह स् ्अनषुींधगक लाभ मींजूर करण्यात ाले ाहेत, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास,मा.उच्च न्यायालयाने प्राध्यापकाींना ददलेले लाभ मान्य करून 
सुध्दा कोल्हापूर ़्भागातील प्राध्यापकाींना हे लाभ ददले गेले नाहीत, हे खरे ाहे 
काय, 
(३) असल्यास,  राज्यातील नागपूर, औरींगाबाद ़्भागामध्ये अश्या प्रकारचे लाभ 
देण्यात ाले असून कोल्हापरू ़्भागामध्ये ्रील प्रमाखे अह्ताधारकाींनी मागील 
३ ्षाप्ासून ददलेले प्रस्ता् सहसींचालक काया्लयात प्रलींत्रबत  े्ण्यात ाले 
असून अशा प्रकारचे लाभ ददलेले नाहीत, हे ही खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी करुन प्राध्यापकाींना लाभ 
शमळण्याबाबत कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. हे खरे ाहे. 
(२), (३), (४) ् (५) शासनाच्या दद.२७ जून, २०१३ च्या ननखय्ानसुार 
अध्यापकाींना लाभ देण्यात ाले ाहेत. मात्र सयाय:क्स्टतीत प्रकरख न्यायप्ऱ्ष् 
ाहे. 
 

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



38 

प्राध्यापि आणण शशक्षिेतर िमचचाऱ्याांचे पगार प्रलांबबत असल्याबाबत 

(४४) *  १९०८४   श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :  ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि १२५२१ ला हदनाांि ७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: 
 सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह राज्यातील स् ्प्राध्यापक ाणख शशषण केतर कमच्ाऱ्याींचा पगार हा 
से्ाट ् या ऑनलाईन प्रखालीच्या माध्यमातून केला जात असल्याने मुींबईतील 
ज्ळपास ३००० मान्यताप्राप्त कॉलेजच्या प्राध्यापकाींना गेल्या दोन 
मदहन्याींपासून पगारच शमळाले नसल्याचे माहे िेब्रु् ारी, २०१६ मध्ये ्ा त्या 
दरम्यान ननदशन्ास ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभात् शशषण काींकडून ्ारीं्ार उच्च शशषण ख ़्भागाच्या 
सहसींचालकाींकड े़्चारखा केली असता ़्भागाकडून उड्ाउड्ीची उत्तरे देण्यात 
ालीत, याप्रकरखी बॉम्बे यनुनक्व्हेशस्ी ॲण्ड कॉलेज द्चस ्यनुनयनतिे (बुक््ो) 
ददनाींक ९ िेब्रु्ारी, २०१६ रोजी ्ा त्या सुमारास उपोषखाचा इशाराही ददला ाहे, 
हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी प्राध्यापक ाणख शशषण केतर कमच्ाऱ्याींचे पगार 
से्ाट ्या ऑनलाईन्रुन देण्याबाबत शासनाने काय काय्् ाही ्ा उपाययोजना 
केली ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ओहत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) उड्ा उड्ीची उत्तरे ददली हे खरे नाही. 
     तटा़प, उपोषखाचा इशारा ददला होता हे खरे ाहे. 
(३) माहे, िेब्रु् ारी, २०१६ अखेरचे स् ् सींबींधधत प्राध्यापक ाणख शशषण केतर 
कमच्ाऱ्याींचे ्ेतन अदा करण्यात ालेले ाहे. 
(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
एड्यिुॉम िां पनीिडून शाळाांची झालेली फसिणिू 

(४५) *  १५११९   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) एड्युकॉम कीं पनीकडून काडीनल गे्रशशयस हायस्कूल, बाींद्रा ाणख मुींबईसह 
राज्यातील अनेक शाळाींची िस्खकू ाणख लुबाडखकू झाली ाहे, हे खरे ाहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुषींगाने शासनाने कोखती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत 
ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे ाहे. 
(२), (३) ् (४) सदर कीं पनीने शाळेबरोबर केलेल्या करारानुसार, शाळेस सु़्धा 
उपलब्ध करून ददलेल्या नाहीत. प्रकरख sole Arbirator न्ी ददल्ली येटे 
न्यायप्ऱ्ष् ाहे. 

----------------- 
राज्यातील साडतेीन हजार शाळा एि शशक्षिी असल्याबाबत 

(४६) *  १५३०४   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११०६५ ला हदनाांि ७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) सन २०१४-१५ मध्ये कें द्र शासनाने राज्यातील शशषण खाच्या सयायक्स्टतीबाबत 
स्ेषण ख (युडीएस) केले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, या युडीएसच्या अह्ालानुसार १ ली ते ८ ्ी पयातच्या सुमारे 
साडतेीन हजार शाळा एक शशषण की असून ४२ हजार ४०७ शाळा या द ुशशषण की 
ाहेत, तसेच ६६ हजार ९८८ शाळाींमध्ये मुख्याध्यापकच नाहीत, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात एकीकड ेज्ळपास २५ हजार शशषण क अनतररक्त असताना 
़्षयानरुुप या अनतररक्त शशषण काींचे ररक्त पदे असलेल्या शाळाींमध्ये 
समयोजनाबाबत शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) ् (२) हे खरे नाही. 
    कें द्र शासनाचा बालकाींचा मोित ् सक्तीच्या शशषण खाचा अधधकार 
अधधननयम २००९ ् शासन ननखय् दद.२८.८.२०१५ नसूार राज्यात एकही एक 
शशषण की शाळा नाहीत. 
(३) ् (४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
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उच्च महाविद्यालयातील प्राध्यापिाांनी सांपिाळात  
िेलेल्या विद्यादानाचे िेतन देण्याबाबत 

(४७) *  १४९६७   डॉ.सुधीर ताांबे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०३६ ला हदनाि १९ 
डडसेंबर,२०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :    सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) उच्च महा़्यायालयातील प्राध्यापकाींनी केलेल्या सींपकाळातील त्याींचे 
़्यायादानाचे काय ् पूख ् केलेले असताना त्याींना सींपकाळातील ्ेतन देण्याचे 
शासन ्ाळा्ाळ करीत असल्याचे माहे जाने्ारी, २०१६ मध्ये ्ा त्यादरम्यान 
ननदशन्ास ाले, हे खरे ाहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त ़्षयाबाबतचा सींपूख ्अह्ाल शासनास सादर करुन एक 
्ष ्होऊनही कोखतीच काय्् ाही करण्यात ाली नाही, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, प्राध्यापकाींचे सींपकाळातील ्ेतन त््ररत शमळण्याबाबत शासनाने 
कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(४) तसेच सदर प्राध्यापकाींना ्ेतन केव्हापयात शमळण्याचे अपेक्षषण त ाहे, 
(५) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ् (४) अकृ़ष ़्यायापी आय शशषण क ् सींलक्ग्नत महा़्यायालयातील 
शशषण काींच्या पररषण ेच्या कामकाजा्रील बदहषकाराबाबत शासनाने शासन पररपत्रक 
दद. ६ माच,् २०१३ अन््ये बदहषकारात भाग घेतलेल्या अध्यापकाींना “काम नाही 
्ेतन नाही” या तत््ानुसार ्ेतन अदा करण्यात येऊ नये असा ननखय् घेतला 
ाहे. एम. िुक््ो. या शशषण क सींघ्नेने परीषण ेच्या कामकाजा्र घातलेल्या 
बदहषकारा़्रुध्द मा.उच्च न्यायालयात याधचका ि.१३२६/१२ दाखल झाली होती. 
मा.उच्च न्यायालयाच्या ददनाींक १० मे, २०१३ च्या ादेशानुसार तिार नन्ारख 
सशमती २६ जनू, २०१३ च्या शासन ननखय् अन््ये ग आत करण्यात ालेली ाहे. 
सदर सशमतीच्या दोन बै का घेण्यात ाल्या. उक्त काला्धीतील ्ेतन 
देखेबाबतचा ननखय् अयायापही घेण्यात ालेला नाही. ाता उक्त सशमतीची 
पुनर्चना करुन दद.०४.०२.१३ ते दद.१०.०५.१३ या काला्धीत परीषण ेच्या 
बदहषकारात सहभागी झालेल्या शशषण काींचे या काला्धीचे ्ेतन बींद करण्याबाबत  
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घेतलेल्या ादेशाच्या अनुषींगाने शशषण क सी्ं ग ्् सींघ्नाींची भूशमका ऐकून घेऊन 
ननखय् घेण्यासा आ दद.१०.०३.२०१६ च्या शासन ननखय्ान््ये राज्यस्तरा्र सशमती 
गद त करण्यात ालेली ाहे. 
(५) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
शासनाने ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले लोििाचिा लेि  

शशििा अशभयान राबविण्याचा घेतलेला तनणचय 

(४८) *  १६१६९   श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.रामराि िडिुते, श्री.राजेंद्र जनै, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ज्ञानज्योती सा़्त्रीबाई िुले लोक्ाच्ा लेक शशक्ा या अींतगत्  
ददनाींक ३ ते २६ जाने्ारी, २०१६ या काला्धीत अशभयान राब़्ण्याचा ननखय् 
घेतला होता, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, या अशभयानाींतगत् कोखकोखते कायि्म राब़्ण्यात ाले होते 
तसेच त्यासा आ क्रकती तरतदू उपलब्ध करुन देण्यात ाली होती, 
(३) उक्त अशभयानासा आ शाळाींची नन्ड करण्यासा आ कोखते ननकष ननक्श्चत 
करण्यात ाले होते ् एकूख क्रकती शाळाींची नन्ड करण्यात ाली ाहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरखी सुरु केलेल्या अशभयानाची िलननषपती काय ाहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय 
(२) लेक ्ाच्ा लेक शशक्ा या अशभयानाींतगत् लोकसहभागातनू शालेय 
गरजेच्या ्स्तुींचे ्ा्प, कतृत््््ान माजी ़्यायाटीनीींचा सत्कार, शाळाबा्य 
मुलीींच्या घरभे्ी, स्टलाींतरीत पालकाींच्या मुलीींना शाळेत दाखल करखे, मदहला 
कायक्त्यााचा सत्कार, भ्क्या जाती जमातीच्या मुलीींचे स्ेषण ख, घोष्ाक्य 
स्पधा,् ्क्ततृ्् स्पधा,् धचत्रकला स्पधा,् बुध्दीबळ स्पधा्, ननबींध स्पधा,् ज्युडो 
करा्े प्रात्यक्षषण क, ़्यायाथ्यायााच्या प्रगतीचे चा्डी ्ाचन, कृती अध्यापन ददन, 
ादश ्माता पुरस्कार असे कायि्म राब़्ण्यात ाले. 
(३) सदर अशभयान स् ्शाळाींसा आ राब़्ण्यात ाले. 
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(४) मुलीींना शशषण ख घेण्यासा आ प्रोत्सादहत करखे, त्याींच्या ात्म़्श््ास रुज़्खे, 
मुलीींच्या शशषण खाला गती शमळा्ी, एकही मुलगी शशषण खापासून ्ींधचत राहू नये, 
मुलीींच्या शशषण खाला प्रनतष ा ् गुखात्मक दजाचे् अधधष ान लाभा्े, 
पररक्स्टतीमुळे मुलीींच्या शशषण खात खींड पडू नये, शाळाबा्य मुलीींना शशषण खाच्या 
मुख्य प्र्ाहात ाखण्यासा आ प्रयत्न करखे, स्टलाींतरीत पालकाींच्या मुलीींच्या 
अखींडीत शशषण खाची हमी देखे, मुलीींना शशषण खाची पे्ररखा देखे, त्याींच्या ्चैाररक ् 
ताक्रक्क षण मता ननमा्ख करखे, शारीररक षण मता ्ाढीस ला्खे हे उद्दशे लेक 
्ाच्ा लेक शशक्ा या अशभयानात कें दद्रभूत  े्ण्यात ाले होते. 
 

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

शशक्षि पात्रता (टी.ई.टी.) पररक्षेची प्रश्नपबत्रिा फुटल्याबाबत 

(४९) *  १६२२८   प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े डॉ.अपिूच हहरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 
तटिरे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.रामनाथ 
मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅड.अतनल 
परब, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र 
पाटील :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यभरात घेण्याींत ालेल्या शशषण क पात्रता पररषण चेा पदहल्या सत्रातील 
पेपर बीड क्जल््यात ् अन्यत्र सकाळी पररषण ा सुरु होताच काही 
षण खातच पेपर िु्ल्याचे ददनाींक १६ जाने्ारी, २०१६ रोजी ्ा त्यासुमारास 
ननदशन्ास ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, या पेपर िु्ीप्रकरखी बीड, पुखे, धुळे इ. द काखी पोशलसात तिार 
दाखल करण्यात ाली असून याप्रकाराच्या चौकशीचे ादेश ़्भागाचे सधच् 
याींना देण्यात ाले ाहेत, हेही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील चौकशी पूख ्होऊन या चौकशीत काय ननषपन्न झाले ् 
तयानषुींगाने सींबींधधत दोषीी़ं ्रुध्द शासनाने कोखती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत 
ाहे, 
(४) असल्यास, पेपर िु्ीमुळे अनेक पररषण ाटींचे शषैण णखक नकुसान होऊ नये 
म्हखनू शासनाने कोखता धोरखात्मक ननखय् घेतला ाहे ्ा घेण्यात येत ाहे 
(५) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे ाहे. 
   शशषण क पात्रता (द्ई्ी) परीषण चेी ददनाींक १६ जाने्ारी,२०१६ ची प्रश्न पत्रत्रका 
(शशषण क पात्रता भाग एक) िु्ल्याची घ्ना बीड येटे उघडकीस ाली.   
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरखी गुन्हे दाखल करण्यात ालेले असून चौकशीसा आ प्रकरख 
राज्य गुन्हे अन््ेषख ़्भागाकड े सोप़्ण्यात ाले ाहे. चौकशीनींतर दोषीीं 
व्यक्तीी्ं र योग्य ती कार्ाई करण्यात येईल. 
(४) पेपर १ ची परीषण ा सींपूख ्राज्यात पुन्हा घेण्याचे प्रस्ता़्त ाहे. 
(५) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
मौजे विहहगाि (ता.शहापूर, जज.ठाणे) आहदिासीबहुल  
गािात नळ पाणी पुरिठा योजना राबविणेबाबत 

(५०) *  १६८७८   अॅड.तनरांजन डािखरे :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सन २००८-०९ या ्षी शासनाने राषट्रीय ग्रामीख पेयजल योजनेअींतगत् मौजे 
़्दहगा्, (ता.शहापूर, क्ज. ाखे) या ादद्ासीबहुल गा्ात नळ पाखी पुर् ा 
योजना राब्नू त्यासा आ रक्कम रुपये ४२ लाख ८३ हजाराचा ननधी उपलब्ध 
करुन देण्यात ाला होता, हे खरे ाहे काय, 

(२) असल्यास, या पाखी परु् ा योजने्र लाखो रुपये खच ्करुनही योजनेची 
कामे अध्् ् क्स्टतीत असल्याचे ् झालेला खच ्सींबींधधत अधधकारी ्  ेकेदार 
याींनी घेतल्याचे ददनाींक २४ जाने्ारी, २०१६ रोजी ्ा त्यासुमारास ननदशन्ास 
ाले, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) तसेच सदर योजनेसा आ ़्यायुत लघदुाब पुर् ा होत नसल्यामुळे ् थ्री िेज 
जोडखी शमळत नसल्याने योजनेचे काम बींद असल्याचे सींबींधधत उपअशभयींता, 
पींचायत सशमती, शहापूर याींचे म्हखखे ाहे तर, दसुरीकड ेया योजनेला थ्री िेज 
देण्यास, “ामचा माग ् मोकळा ाहे कारख लघुदाब्ादहनी पुरेशा प्रमाखात 
उपलब्ध ाहे,” असे सींबींधधत कननष  अशभयींता, ़्ज ़्तरख कीं पनी, कसारा 
याींचे म्हखखे असून त्यामुळे सदर योजनेचे काम प्रलींत्रबत ाहे, हे खरे ाहे काय, 
् याबाबतची सयायक्स्टती काय ाहे, 
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(४) त्याचप्रमाखे याबाबत सींबींधधत गा्ाच्या सरपींच याींनी मुख्य कायक्ारी 
अधधकारी, क्जल्हा पररषद  ाखे ् सींबींधधत पाखी पुर् ा अधधकारी याींचेकड े
्ारीं्ार तिारी करुनही त्याप्रकरखी काय्् ाही झाली नसल्याचे त्याच सुमारास 
ननदशन्ास ाले ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरखी चौकशी करण्यात ाली ाहे काय ् त्यानुसार 
कोखती काय्् ाही करण्यात ाली ् त्याबाबत सयायक्स्टती काय ाहे. 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे ाहे.  ़्दहगा्-तेलमपाडा नळ पाखी 
पुर् ा योजनेस रुपये ३०.५४ लषण  ननधी ़्तरीत करण्यात ाला ाहे. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) ् (४) होय, हे खरे ाहे.  सदर योजनेचे ८० ्क्के काम पूख ्झाले ाहे.  
योजनेला ा्श्यक असलेली ़्यायतु जोडखी (थ्री िेज) महाराषट्र राज्य ़्तरख 
कीं पनीने ददलेली ाहे.  परींत,ु एक िेज ्ारीं्ार खींडीत होत असल्याने ् पुरेशा 
दाबाने ़्यायतु पुर् ा होत नसल्याने सुरळीत पाखी पुर् ा करता येत नाही. 
(५) सयाय:क्स्टतीत पुरेशा दाबाने ़्यायतु पुर् ा होत नसल्याने पनु्हा ़्यायतु 
़्तरख कीं पनीकड ेप्रत्यषण  भे्ून तिार नोंद़्लेली ाहे. 

----------------- 
शासिीय तांत्रतनिेतनमध्ये िायचरत िां त्राटी अधधव्याख्यात्याांच्या  

सेिा तनयशमत िरण्याबाबत 

(५१) *  १५९०४   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सततश चव्हाण :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १२४५८ ला हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय तींत्रननकेतनमध्ये कायर्त कीं त्रा्ी अधधव्याख्यात्याींच्या से्ा 
ननयशमत करखेबाबत मा.स्ोच्च न्यायालयाने ददलेल्या ननखय्ाच्या अनषुींगाने 
शासनाने ३ ्ष ्से्ा पूख ्केलेल्या अधधव्याख्याताींना ननयशमत करुन पदस्टापना 
ददली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, शासकीय ्ररष  महा़्यायालयात ३ ्षे से्ा पूख ्केलेल्या ् ३ 
्षापे्षण ा कमी से्ा झालेल्या कायर्त कीं त्रा्ी ् तदट ्अधधव्याख्याताींना ननयशमत 
करखेबाबत शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(३)  नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े : (१) मा.स्ोच्च न्यायालय ् मा.उच्च न्यायालय, खींडपी  
नागपूर याींच्या ादेशानुसार शासकीय तींत्रननकेतनमध्ये कायर्त ् दद.३१ 
जाने्ारी, २०१५ रोजी से्ेची ३ ्ष ्पूख ्करखा-या कीं त्रा्ी अधधव्याख्यात्याींच्या 
से्ा ननयशमत करून पदस्टापना ददली ाहे. 
(२) उच्च शशषण ख सींचालनालयाच्या अधधपत्याखालील शासकीय 
महा़्यायालये/सींस्टा मधील हींगामी/ कीं त्रा्ी अधधव्याख्याते/ग्रींटपाल/ शाररररक 
शशषण ख सींचालक याींच्या ननयुक्त्या ननयशमत करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालय/ 
मा.महाराषट्र प्रशासकीय न्यायाधधकरख याींनी ्ेग्ेगळ्या याधचकाींमध्ये ददलेल्या 
ननखय्ाच्या अनषुींगाने काय्् ाही सुरू ाहे.   
(३) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र जीिन प्राधधिरणातील िमचचारी भत्ते,  

पदोन्नतीपासून िांधचत असल्याबाबत 

(५२) *  १८२४६   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र जी्न प्राधधकरखातील सुमारे १५ हजार कमच्ा-याींना भत्ते, 
पदोन्नतीपासून ्ींधचत  े्ण्यात ाल्याचे नुकतेच माहे जाने्ारी, २०१६ मध्ये ्ा 
त्या दरम्यान ननदशन्ास ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) तसेच ्षात्नू दोन ्ेळा शमळखारा सन २०१५ मधील दोन महागाई भत्ता 
कमच्ा-याींना शमळाला नसून १२ ाणख २४ ्षान्ींतर लागू होखा-या कालबध्द 
पदोन्नतीच्या लाभापासूनही सदर कमच्ारी ्ींधचत ाहेत, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, कमच्ा-याींच्या पदोन्नत्या टाींब़्ल्यामुळे मुळ पदा्रच काम 
करा्े लागत असल्यामुळे त्याींचे ाधटक् नुकसान होत ाहे, हे ही खरे ाहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, त्यात काय 
ाढळून ाले, 
(५) असल्यास, तयानुसार उक्त कमच्ा-याींना तात्काळ भत्ते ् पदोन्नती 
देण्याबाबत शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(६) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) नाही. 
(२) अशींत: खरे ाहे. 
   महाराषट्र जी्न प्राधधकरखाची ाधटक् क्स्टती त्रबक् असल्यामुळे शासनाने 
माहे जाने्ारी, २०१५ ् जुलै, २०१५ रोजी लागू केलेले महागाई भत्ते 
म.जी.प्रा.च्या कमच्ा-याींना अयायाप लागू केले नाही. 
   महाराषट्र जी्न प्राधधकरखातील अधधकारी/कमच्ा-याींना १२ ्षााची कालबध्द/ 
ाश््ाशसत प्रगती योजनेंतगत् लागू केलेली ्ररष  ्ेतनशे्रखी यापू् ीच लागू 
करण्यात ालेली ाहे. 
    २४ ्षाानींतर शमळखारी सुधाररत से्ाींतगत् ाश््ाशसत प्रगती योजना 
महाराषट्र जी्न प्राधधकरखाची ाधटक् क्स्टती त्रबक् असल्यामुळे अयायाप 
म.जी.प्रा. कमच्ा-याींना लागू करण्यात ाली नाही. तटा़प, ही योजना तातडीने 
लागू करण्याबाबत काय्् ाही सुरु ाहे.      
(३) कमच्ा-याींना ाहे त्या पदा्र काम करा्े लागत असले तरी १२ ्षा्च्या 
से्ेनींतर अनुजे्ञय  रत असलेल्या ाश््ाशसत प्रगती योजनेअींतगत् ्ररष  पदाची 
्ेतनशे्रखी लागू केली ाहे. त्यामुळे महाराषट्र जी्न प्राधधकरखामधील कमच्ा-
याींचे ाधटक् नकुसान होत ाहे, ही बाब ्स्तकु्स्टतीस धरुन नाही. 
(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
(५) महाराषट्र जी्न प्राधधकरखातील अधधकारी/कमच्ारी याींच्या ्ेतन ाणख भत्ते 
् नन्तृ्ती्ेतन याचा भार राज्य शासनामाि्त क्स््कारण्याची बाब शासनाच्या 
़्चाराधीन ाहे.  
(६) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

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

राज्यातील शाळा महाविद्यालयात तक्रार पेटया लािण्याबाबत 

(५३) *  १७७२७   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शाळा, महा़्यायालयात शशषण ख घेखाऱ्या ़्यायाटी ् 
़्यायाटीनीच्या समस्या जाखनू घेण्यासा आ शाळा ् महा़्यायालयात ला्ण्यात 
ालेल्या तिार पे्या बऱ्याच शाळा महा़्यायालयाींमध्ये नसल्याचे ददनाींक १५ 
जाने्ारी, २०१६ रोजी ्ा त्या सुमारास ननदशन्ास ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, 
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(३) असल्यास, ज्या शाळा, महा़्यायालयात तिार पे्या नाही अशा शाळा, 
महा़्यायालया्र सक्तीने तिार पे्या ला्ण्यास सक्ती करण्याबाबत शासनाने 
कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे ाहे. 
     शाळाींमध्ये तिार पेट्या ला्ण्याबाबतचा ननखय् क्जल्हा पातळी्रून 
घेण्यात ाला होता. 
(२) ् (३) तिार पे्या ला्ण्याबाबत शाळाींना क्जल्हा स्तरा्रून सूचना देण्यात 
ाल्या ाहेत. 
(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
षरांगाबाद येथे भारतीय क्रीडा प्राधधिरणाचे (साई) िें द्र स्थापन िरणेबाबत 

(५४) *  १४८८८   श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी :   सन्माननीय कक्रडा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  ़्धानसभेचे मा.अध्यषण  ् मा. िीडा मींत्री याींची दद. २ िेब्रु् ारी, २०१५ 
रोजी क्रिडा सींघ्नेसोबत ब ैक घेऊन भारतीय िीडा प्राधधकरखाचे (साई) कें द्र 
औरींगाबादलाच होईल अशी घोषखा मा. िीडा मींत्री याींनी केली ाहे, हे खरे ाहे 
काय, 

(२) असल्यास, सयायक्स्टतीत औरींगाबाद येटे साई िीडा प्रशशषण ख कें द्रातील 
सु़्धा ाींतरराषट्रीय दजा्च्या असुन िक्त ६० ते ७० को्ी रुपयाींमध्ये ़्भागीय 
कें द्र होऊ शकते, हे खरे ाहे काय, 
(३) परींत,ु सदर कें द्र औरींगाबाद येटे न करता मो या प्रमाखा्र खच ् करुन 
नागपूर येटे करखार असल्याचे मा.मुख्यमींत्री याींनी भुशमका घेतली, हे खरे ाहे 
काय, 
(४) असल्यास, यापु् ी ाय.ाय.एम. ही सींस्टा नागपूरला देऊन मरा ्ाडया्र 
शासनाने अन्याय केला ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(५) असल्यास, मरा ्ाडयाची भौगोशलक पररक्स्टती लषण ात घेता साई कें द्र 
औरींगाबाद येटेच स्टापन करण्यासा आ शासन केव्हापयात ननखय् घेखार ाहे, 
(६) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े : (१) या सींदभात् ददनाींक ०२.०२.२०१५ रोजी झालेल्या 
बै कीमध्ये भारतीय िीडा प्राधधकरखाच्या औरींगाबाद येटील पक्श्चम ़्भागीय 
प्रशशषण ख कें द्रास प्रादेशशक कें द्राचा दजा् शमळण्या सींदभात् कें द्र शासनास प्रस्ता् 
पा ़्ण्याचा ननखय् घेण्यात ाला ाहे. 
(२) सदरहू द काखी ्सनतगहृ, स्पो््स ्सायन्स से्ं र, बहुउद्देशीय हॉल, इनडोअर 
हॉल, िी्नेस से्ं र, स््ीम / सोना बाट सु़्धा ाणख ़़््ध खेळाींची िीडाींगखे 
इ.सु़्धा असून सदर िीडा सु़्धा ाींतरराषट्रीय दजान्ुसार ़्कशसत 
करखेकररता अींदाक्जत रु.६० ते ७० को्ी रुपयाींची ा्श्यकता ाहे. 
(३), (४) ् (५) औरींगाबाद येटील भारतीय िीडा प्राधधकरखाच्या पक्श्चम 
़्भागीय प्रशशषण ख कें द्रास प्रादेशशक कें द्राचा दजा् शमळण्या सींदभात् कें द्र शासनास 
ददनाींक २५.०२.२०१५ च्या पत्रान््ये ़्नींती करण्यात ाली ाहे. तटा़प, कें द्र 
शासनाच्या अट ् सहाय्यातनू सुरु करा्याच्या कें द्र पुरस्कृत ़़््ध िीडा 
़्षयक/शषैण णखक सींस्टा सींदभात् ननखय् घेण्याची बाब कें द्र शासनाच्या 
अखत्यारीतील ाहे. 
(६) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
पालघर (जज.पालघर) तालुक्यात उत्तम दजाचचा पोषण आहार पुरिणाऱ्या  

सांस्थेचे िाम बांद िरण्याचा घाट घातला जात असल्याबाबत 

(५५) *  १५९२५   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपिूच हहरे, श्री.आनांद 
ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर (क्ज.पालघर) तालुक्यात क्जल्हा पररषदेच्या प्राटशमक शाळाींची ् 
त्यामध्ये शशषण ख घेखाऱ्या ़्यायाथ्यायााची सींख्या क्रकती ाहे, 
(२) असल्यास, इस्कॉन िूड ररलीि िाऊीं डशेन या सींस्टेकडून ़्यायाथ्यायााना 
उत्तम दजा्चा ् ननयशमतपखे सकस पोषख ाहार ददला जात असूनही सदर 
सींस्टेचे सुमारे २ को्ी ३ लाख रुपये टकबाकी अयायापही शासनाने ददली नसून 
सदरची रक्कम रोखनू धरण्याची कारखे काय ाहेत, 
(३) शासनाकडून सुमारे २ को्ी टकीत ननधी शमळाला नसतानाही अखींडडतपखे 
़्यायाथ्यायााना पेाषख ाहार देखाऱ्या से्ाभा्ी सींस्टेला पोषख ाहार योजनेतून 
्गळण्याचा घा् घातला जात ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन सींबींधधत सींस्टेचे काम रद्द न करता सुरु 
 े्ण्याबाबत शासनाची भूशमका काय ाहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) पालघर तालुक्यात क्जल्हा पररषदेच्या एकूख ४२४ शाळा 
असून त्यामध्ये एकूख २८७५० इतके ़्यायाटी शशषण ख घेत ाहेत. 
(२) सदर सींस्टेची माहे डडसेंबर, २०१५ पयातची देयके अदा केली असून माहे 
जाने्ारी, २०१६ पासूनची टक्रकत देयके माच,् २०१६ मध्ये शासनाने ़्तरीत 
केलेल्या ननधीतनू अदा करण्याची काय्् ाही सुरू ाहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
राज्यातील विनाअनुदातनत उच्च माध्यशमि शाळा/ितनष्ट्ठ महाविद्यालयाांना 

अनदुान शमळणे ि अन्य प्रलांबबत मागण्याांबाबत 

(५६) *  १६२७८   डॉ.अपूिच हहरे, श्री.नागो गाणार, श्री.शमतेश भाांगडडया, 
श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.हररशसांग राठोड :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील ़्नाअनुदाननत उच्च माध्यशमक शाळा ् कननष  
महा़्यायालये, तुकड्या, ्ग ् याींचे मुल्याींकनाचे कामकाज पुख ् करून अनदुान 
पात्र शाळा-कननष  महा़्यायालयाींची यादी त्यासींबींधीची ाधटक् तरतदु करून 
जादहर करा्ी, या मागखीसा आ महाराषट्र राज्य ़्नाअनदुाननत उच्च माध्यशमक 
शाळा कृनत सशमतीच्या्तीने नागपुर येटे उपोषख इ. ाींदोलन करण्यात ाले, हे 
खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात कायम ़्ना अनदुाननत उच्च माध्यशमक शाळा, कननष  
महा़्यायालय याींचा कायम शब्द काढून सन २०१४-२०१५ सा आ लागखारा 
ाधटक् भार स््तींत्र करण्यात येईल, यासींबींधी माहे िेब्रु् ारी, २०१४ मध्ये शासन 
ननखय् ननगश्मत करण्यात ाला, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरखात शासन ननखय्ाया्ारे मुल्याींकनाचे ादेश देण्यात 
ाले असले, तरी यास नाशशक, कोल्हापूर, नागपुर, लातुर ्गळता अन्य 
़्भागाकडून ५ ्ेळा ददरींगाई झाल्याचे ननदशन्ास ाले, हे ही खरे ाहे काय, 
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(४) असल्यास, सींबींधधत सींघ्नेने ददनाींक १८ डडसेंबर, २०१५ चे नन्ेदनाया्ारे 
कायम शब्द ्गळलेल्या उच्च माध्यशमक शाळा/कननष  महा़्यायालये, तकुड्या 
़्भाग, ़्षय याींना कायम शब्द ्गळलेल्या तारखेपासून १०० ्क्के अनुदान 
याया्े ् त्याची ाधटक् तरतुद करा्ी जुन्या शशषण काीं्र अन्याय करखाऱ्या 
कोखत्याही शाळाींचे सींच, ्ैयक्तीक मान्यता, मुल्याींकन तपासखी पात्रता यादी 
जादहर ् पगार ादद त्रबले न देखे, कायम ़्नाअनदुाननत शाळा / 
महा़्यायालयाींना ्ेतनेतर अनदुान याया्े सन २०१३-१४ ् पु् ीच्या सींच 
मान्यतेनुसार शशषण काींना ्ैयक्क्तक मान्यतेसा आ रोस््रची अ् शशटील करा्ी इ. 
मागण्या करण्यात ाल्या ाहेत, हे ही खरे ाहे काय , 
(५) असल्यास, ़्नाअनदुाननत उच्च माध्यशमक शाळाींचे ़़््ध प्रलींत्रबत 
मागण्याींप्रकरखी शासनाने कोखता ननखय् घेतला ् कोखती काय्् ाही करण्यात 
ाली ्ा येत ाहे ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१), (२) (३) ् (४)  होय. 
(५) शाळाींचे सींच मान्यता, ्ैयक्क्तक मान्यता, मुल्याींकन तपासखी पात्रता यादी 
जादहर ् पगार ादद त्रबले न देखे, या मागण्याींसदभात् काय्् ाही करण्याबाबत 
स् ् ़्भागीय शशषण ख उपसींचालकाींना शशषण ख सींचालक, पुखे याींच्या स्तरा्रुन 
सूचना देण्यात ालेल्या ाहेत. राज्यातील उच्च माध्यशमक शाळाींची 
मुल्याींकनाच्या ़्दहत ननकषानुसार तपासखी/छाननीची काय्् ाही ायकु्त 
(शशषण ख) याींचे स्तरा्र सुरु ाहे. 

----------------- 
िसई-विरार (जज.पालघर) पररसरात बोगस फामाचशसस्ट  

नशेच्या षषधाांची विक्री िरीत असल्याबाबत 

(५७) *  १७९८५   श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ्सई-़्रार (क्ज.पालघर) पररसरात बना्् िामाश्सस्् पदव्या शमळ्नू 
अनेक औषधाींच्या दकुानाींमधनू नशेच्या औषधाींची मोठ्या प्रमाखा्र ़्िी होत 
असल्याचे माहे जाने्ारी, २०१६ च्या नतसऱ्या सप्ताहात ननदशन्ास ाले, हे खरे 
ाहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने ातापयात क्रकती औषधाींच्या दकुानाीं्र 
कार्ाई केली ाहे ्ा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.  
   तटा़प, ददनाींक २२/१/२०१६ च्या दैननक लोकमतच्या पालघर ्सई पुर्खीत 
अशा प्रकारची बातमी प्रशसध्द झाली होती.  याबाबत दैननक लोकमतकड े
प्रशासनाने सींपक् साधला असता, सदर बातमी “केशमस्् परर्ार ऑि न्युज” या 
सींघ्नेने ददली असून त्या ाधारे छापल्याचे साींधगतले ाहे. 
(२) होय. 
  सदर बातमीबाबत प्रशासनाने दैननक लोकमत  तसेच सींघ्नेकड ेचौकशी केली 
ाहे. 
(३) प्रकाशशत करण्यात ालेल्या बातमीत कोखतीही ़्शशष् ्ा  ोस मादहती 
नसल्याने प्रशासनाकडून काय्् ाही करण्यात ालेली नाही. 
(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
 

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

िें द्र शासनाने राज्यातील पाणी ि स्िच्छतेसाठी  
असलेल्या योजना बांद असल्याबाबत 

(५८) *  १८९७७   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाने राज्यातील पाखी ् स््च्छतेसा आ असलेल्या योजनाींना ननधी 
बींद केला ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, न्ीन पाखीपरु् ा योजना सुरु करण्याचे प्रस्ता़्त ाहे, हे खरे 
ाहे काय, 
(३) असल्यास, त्यासा आ क्रकती ननधी मींजूर करण्यात ाला ाहे ् त्या योजनेचे 
स््रुप काय ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) नाही. 
(२) ् (३) राज्यातील ग्रामीख जनतेला ़पण्याचे पाखी उपलब्ध करुन देण्यासा आ 
पाखी पुर् ा ् स््च्छता ़्भागामाि्त “मुख्यमींत्री ग्रामीख पेयजल कायि्म” ही 
न्ीन योजना प्रस्ता़्त करण्यात ाली असून सदर योजनेस शासनाची मान्यता 
घेण्याची काय्् ाही सुरु ाहे. 
      सदर प्रस्ता़्त कायि्माींतगत् ज्या द काखी नळ पाखी पुर् ा योजनेची 
ा्श्यकता ाहे अशा द काखी न्ीन योजना घेखे, बींद असलेल्या नळ पाखी 
पुर् ा योजनाींचे पुनरुज्जी्न करखे ् अक्स्तत््ातील योजनाींची देखभाल दरुुस्ती 
करखे या बाबी प्रस्ता़्त ाहेत. 
(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

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

मौजे धनगर मोहा (ता.गांगाखेड, जज.परभणी) येथील स्िस्त  
धान्य दिुानदाराने धान्य िाळ्या बाजारात वििल्याबाबत 

(५९) *  १६५४६   श्री.जयांत पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११७०७ ला हदनाांि 
७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:  सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे धनगर मोहा (ता.गींगाखेड, क्ज.परभखी) येधटल स््स्त धान्य दकुानदार 
श्री.धगरी याींनी शशधा्ा्प पत्रत्रकाधारकाींना पुर् ा ़्भागाने ़्तरीत करण्यासा आ 
ददलेले धान्य काळ्या बाजारात ़्कल्याबाबत शभमरा् खाींडकेर ् दत्तारा् हाके 
याींनी दद. ३० सप् े्ंबर, २०१५  रोजी ्ा त्यासुमारास लेखी तिार तहशसलदार, 
गींगाखेड याींचेकड े दाखल करूनही माहे जाने्ारी, २०१६  पयात कोखतीही 
काय्् ाही करण्यात ाली नाही, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, काळ्याबाजारात स््स्त धान्य दकुानदार श्री.धगरी याींनी धान्य 
़्कल्याची तिार असतानाही शासनाने काय्् ाही न करण्याची कारखे कोखती 
ाहेत, 
(३) तसेच सदरहू काय्् ाही केव्हा पयात होखे अपेक्षषण त ाहे ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१), (२) ् (३) मौजे धनगर मोहा (ता.गींगाखेड, क्ज. 
परभखी) येटील स््स्त धान्य दकुानदार श्रीमती. धगरी याींनी धान्य काळया 
बाजारात ़्कल्याबाबत श्री. शभमरा् खाींडकेर ् श्री. दत्तारा् हाके याींनी ददनाींक 
१८ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी तिार केली होती. सदर  तिारीच्या अनुषींगाने चौकशी 
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केली असता, श्रीमती. धगरी याींच्या स््स्त धान्य दकुानात अननयशमतता ाढळून 
ाल्याने, ददनाींक १२/१०/२०१५ रोजीच्या ादेशान््ये दकुान ननलींत्रबत करुन 
शशधापत्रत्रका धारकाींची गैरसोय होऊ नये म्हखनू सदर दकुानाची पयाय्ी व्य्स्टा 
कोद्री येटील दकुानास जोडण्यात ाले ाहे. 
 

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

मल्हार पेठ (ता.िराड, जज.सातारा) येथे दवूषत पाणीपुरिठा होत असल्याबाबत 

(६०) *  १६३७८   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.सांहदप 
बाजोररया :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मल्हार पे  (ता.कराड, क्ज.सातारा) येटे दू़ षत पाखीपुर् ा होत असल्याचे 
माहे जाने्ारी, २०१६ च्या दसुऱ्या सप्ताहात ननदशन्ास ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय ाढळून ाले ् तयानुसार सदर द काखी स््च्छ 
पाखीपुर् ा करण्याबाबत शासनाने कोखती उपाययोजना केली ्ा करण्यात येत 
ाहे, 
(४)  नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) नाही. 
      प्राटशमक ारोग्य कें द्राकडून ्ेळो्ेळी प्राप्त अह्ालानुसार जाने्ारी, 
२०१६ च्या दसुऱ्या सप्ताहातील तसेच ासपासच्या मदहन्यातील पाखी ़पण्यास 
योग्य असल्याचे तपासखीत ाढळून ाले ाहे. योजनेमध्ये पे्रशर क्रिल््र 
बस़्लेला असल्याने योजनेतून शुध्द ़पण्याच्या पाण्याचा पुर् ा होत ाहे. 
(२) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
(३) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
 

----------------- 
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बॉम्बे हायिोटाचचे मा.मुांबई उच्च न्यायालय नामिरण िरण्याबाबत 
  

(६१) *  १६४२७   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरशसांह पांडडत :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ९३४० ला हदनाांि २४ जलैु, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या मरा आ भाषा सशमतीने मा.बॉम्बे हायको्ाचे् मा.मुींबई उच्च 
न्यायालय असे नामकरख करण्याची राज्य शासनास शशिारस केली ाहे, हे खरे 
ाहे काय,  
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी बॉम्बे हायको्ा्चे नामकरख करण्यासा आ 
शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(३)  नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१)  होय. 
(२) बॉम्बे हायको्ाचे् मा.मुींबई उच्च न्यायालय नामकरख करण्याबाबतच्या 
प्रस्ता्ा्र कें द्र शासनाच्या ़्धी ् न्याय मींत्रालयामाि्त काय्् ाही सुरू असून 
याबाबत कें द्र शासनाकड ेपा पुरा्ा सुरू ाहे.  
(३)  प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
शेलोडी (ता.खामगाांि, जज.बुलढाणा) येथे भारत तनमाचण योजनेंतगचत  

पाणी पुरिठा योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(६२) * १६५८६   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे शेलोडी (ता.खामगाीं्, क्ज.बुलढाखा) येटे सन २०१०-११ पासून भारत 
ननमा्ख योजनींतगत् जलस््राज ही योजना मींजूर असून त्यात गैरव्य्हार झाला 
असल्याची तिार सरपींच याींनी केली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, रुपये ८५.७५ लषण  खच ् करुन देखील गा्क-याींना शुध्द 
पाण्यापासून ्ींचीत रहा्े लागत ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरखाची चौकशी करुन दोषी  ेकेदार, अधधकारी याींच्या्र 
कार्ाई करण्याबाबत शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येखार ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे ाहे. सदर योजना राषट्रीय ग्रामीख 
पेयजल कायि्माींतगत् सन २०११ मध्ये मींजूर ाहे.  
(२)  हे खरे नाही. 
     सदर योजनेतनू पाखी पुर् ा सुरु ाहे. 
(३) तटा़प, योजनेच्या तिारीच्या अनुषींगाने सदर प्रकरखी उप़्भागीय 
अशभयींता, ग्रामीख पाखी पुर् ा उप़्भाग, नाींदरूा याींचेमाि्त िेब्रु् ारी, २०१६ 
चौकशी ादेशीत केली ाहे.  
(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
तघिली (ता.जज.पालघर) येथील टोिपाडा िसाहतीस अपूरा ि  

अतनयशमत पाणी पुरिठा होत असल्याबाबत 

(६३) *  १८१८६   श्री.गुरुमुख जगिानी : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नघ्ली (ता.क्ज.पालघर) येटील ्ोकपाडा ्साहतीस २० ्षाप्ासून अपूरा ् 
अननयशमत पाखी पुर् ा होत असल्याचे माहे िेब्रु् ारी, २०१६ मध्ये ननदशन्ास 
ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या अक्स्तत््ात असलेल्या ़पण्याच्या पाण्याची ्ाकी नादरुुस्त 
असल्यामुळे सदरहू ्साहतीस पाखी पुर् ा होत नसल्याचे ननदशन्ास ाले, हे 
खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ग्रामस्टाींना ़पण्याच्या पाण्यासा आ ५ ते १० क्रक. मी. 
अींतरा्र रात्रींदद्स भ्कीं ती करा्ी लागत असल्यामुळे २५००० ली्रची 
़पण्याच्या पाण्याची ऩ्न ्ाकी बाींधून शमळा्ी म्हखनू मा. पालकमींत्री पालघर, 
मा.पाखी पुर् ा ् स््च्छता मींत्री ् प्रधान सधच्, पाखी पुर् ा ़्भाग, 
मींत्रालय, मुींबई याींना ग्रामस्टाींनी नन्ेदन माहे मे, २०१५ मध्ये ्ा त्या दरम्यान 
ददले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली ाहे काय ् २५००० ली्रची 
पाण्याची ऩ्न ्ाकी बाींधनू स््तींत्र जल्ादहनी जोडण्याबाबत शासनाने कोखती 
काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  



56 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ् (२) अींशत: खरे ाहे. सदर योजनेचा काला्धी 
सींपलेला ाहे. ग्रामपींचायतीने ़्यायुत देयके न भरल्यामुळे उींच ्ाकी ऐ्जी टे् 
पाईपलाईनया्ारे पाखी पुर् ा करण्यात येत ाहे.  त्यामुळे पुरेसा पाखी पुर् ा 
होण्यास अडचखी ननमा्ख होत ाहेत. 
(३)  होय, हे खरे ाहे. 
(४) होय, सदर योजनेतील पाईपलाईन कमकु्त झाल्यामुळे अनतररक्त जल 
जोडण्यामुळे ् टे् पाखी पुर्ठ्यामुळे कमी दाबाने पाखी पुर् ा होत असल्याने 
महाराषट्र जी्न प्राधधकरखाने न्ीन जल्ादहनीचे काम करण्यासा आ रुपये ३०.०० 
लषण  क्रकीं मतीचा प्रस्ता् तयार केला ाहे. सदरील गा् हे प्रकल्पबाधधत असल्याने 
तारापुर अखशुक्ती कें द्र १ ् २ याींच्याकड े ननधीची मागखी केली ाहे.  
त्याचप्रमाखे राषट्रीय ग्रामीख पेयजल कायि्माींतगत् सन २०१६-१७ मध्ये सदर 
काम प्रस्ता़्त करण्यात ाले ाहे. 
(५) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय, यितमाळ येथील  

डॉक्टर ि िमचचाऱ्याांची पदे भरण्याबाबत 
(६४) *  १६८१९   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७१४९ ला हदनाांि १७ जुलै, २०१५ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:  सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय ्यैायकीय महा़्यायालय, य्तमाळ येटील डॉक््र, कमच्ारी 
ा्श्यकतेपेषण ा कमी असल्याने रुग्खाींची से्ा, ्ैयायकीय महा़्यायालयाच्या 
स््च्छता, ा्श्यक से्ा शमळत नसल्याचे ननदशन्ास ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ्यैायकीय महा़्यायालयाच्या गैरसोयी दरू करण्यासा आ 
डॉक््र ् कमच्ारी याींचे जागा भरण्यासा आ कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात 
येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) ररक्त पदे भरण्याची काय्् ाही ननयमानुसार सुरु ाहे. रुग्खसे्ा सुरळीत सुरु 
ाहे. 
(३) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
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नदी सांरक्षण आणण सांिधचन धोरण रद्द िेल्याबाबत 
 

(६५) *  १६९७४   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 

दत्त :   सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उयायोग धींयायामुळे नयाया प्रदु़ षत होऊ नयेत ् त्याींना सींरषण ख शमळा्े, 
यासा आ शासनाने सन २००० मध्ये ाखलेले नदी सींरषण ख ाणख सी्ं धन् धोरख 
पयाय्ी धोरख न ाखताच सन २०१४ मध्ये रद्द केले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, नदी सींरषण ख ाणख सीं्धन् धोरख रद्द करुन पयाय्ी धोरख 
अींमलात न ाखण्याची कारखे काय ाहेत, 
(३) असल्यास, राज्यात उयायोगधींयायामुळे नयाया प्रदु़ षत होऊ नयेत ् त्याींना 
सींरषण ख शमळा्े, यासा आ कोखत्या उपाययोजना ाखण्यात ाल्या ाहेत ्ा येत 
ाहेत, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) ददनाींक १५.७.२००० चे नदी का ा्रील उयायोगाींचे 
ननयमन धोरख, कें द्रीय काययायाच्या तरतूदीशी सुसींगत नसल्याने शासनाने ़्धी 
सल्ल्यानींतर ते रद्द केले. तटा़प, अक्स्तत््ातील ्ा प्रस्ता़्त उयायोगाींना 
जलप्रदषूख कायदा ् ह्ा प्रदषूख काययायाींतगत् उपलब्ध तरतदूीींची कडक 
अींमलबजा्खी करून जलप्रदषूख होखार नाही याची दषण ता घेण्याच्या सूचना 
महाराषट्र प्रदषूख ननयींत्रख मींडळास ददल्या ाहेत. 
(२) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
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(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
----------------- 

अिधान, नेर मोराणे (ता.जज.धुळे) गािाांच्या पाणीपुरिठा  
येाजनेला स्थधगती हदल्याबाबत 

(६६) *  १७०३४   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :  
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) अ्धान, नेर मोराखे (ता.क्ज.धळेु) या गा्ाींच्या पाखीपुर् ा योजनेला राज्य 
शासनाने स्टधगती ददल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये ्ा त्या दरम्यान 
ननदशन्ास ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, तालुक् यातील पाखी योजने्रील स्टधगती मागे घेऊन सुरळीत 
पाखीपुर् ा करण्यासा आ शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  

(३) (अ) अनतजल प्रदषूखकारी १७ ्ग्् ारीच्या उयायोगाींना स््यींचशलत ह्ा ्     
जल प्रदषूख मोजमाप यींत्रखा बस्ण्याचे बींधनकारक केले ाहेत. 

 (ब) जल प्रदषूखकारी उयायोगास उदा. साखर कारखाने, ास्ण्या, कापड     
उयायोग इत्यादीींना पाण्याचे का्ेकोर ननयोजन पनु्् ा्र, पुनच्क्रिकरख 
इत्यादीबाबत ननदेश देण्यात ाले ाहेत ् १०० शम.गॅ्रम/शल्र 
बी.ओ.डी.ची मानक मयाद्ा ाता ३० बी.ओ.डी.शम.गॅ्रम/शल्र लागू 
करण्यात ाले ाहे. 

 (क) महाराषट्र प्रदषूख ननयींत्रख मींडळाने ददनाींक १५.६.२०१५ रोजीच्या 
पररपत्रकान््ये ह्े तेव्हा ह्े तसे (Randomized Monitoring) भे्ी 
देऊन तपासखी करखे, नमुने सींकशलत करखे ् दोषी उयायोगाींना 
शोधण्याच्या ननतीचा अ्लींब केला ाहे. 

 (ड) महाराषट्रातील उयायोगाींना पया््रख ़्षयक काययायाींची प्रभा्ीपखे 
अींमलबजा्खी करण्याचे ननदेश ददले ाहेत. जसे की, पाण्याच्या 
प्रिीयेनींतर पनुचि्ीकरख करून शुन्य ननकसन करखे. 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ् (२) कें द्र शासनाचे ननदेशाींस अनसुरून  
शासनाच्या दद. १४.५.२०१५ चे पत्रान््ये सन २०१५-१६ चे कृती ाराखडयात 
समा़्ष् असलेल्या ग्रामीख पाखी पुर् ा योजनाींची कामे सुरू करण्यास ्ा 
हाती घेण्यास स्टधगती देण्यात ाली ाहे. कें द्र शासनाचे पढुील ादेशानुसार 
यात बदल हो्ू शकतो. मात्र सयायक्स्टतीत कें द्र शासनाने ददलेल्या ननदेशाींनुसार 
काय्् ाही करण्यात येत ाहे. 
(३)  प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
िळमनुरी (जज.हहांगोली) शहरातील साईनगर भागात 

 तीव्र पाणीटांचाई तनमाचण झाल्याबाबत 

(६७) *  १७१८२   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कळमनुरी (क्ज.दहींगोली) शहरातील साईनगर भागात तीव्र पाखी ी्ंचाई ननमा्ख 
झाली असून न्ीन पाखीपुर् ा योजनेचे काम कीं त्रा्दार ् अधधकारी याींच्या 
अींतगत् ्ादामुळे रखडले असल्याने या योजनेंतगत् काम पूख ् करण्यासा आ 
मदहला ािमक झाल्या असून त्याींनी उप़्भागीय अधधकारी ् तहशसल 
काया्लयात नन्ेदन देऊन ाींदोलनाचा इशारा ददला असल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०१५ मध्ये ्ा त्यादरम्यान ननदशन्ास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, न्ीन पाखी पुर् ा योजनेचे काम सुरु करण्याबाबत शासनाने 
कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे ाहे, 
(२) मौ.साईनगर येटील योजनेचे काम पुख ्करण्याची काय्् ाही सशमती माि्त 
चालू असुन सयायक्स्टतीत जाने्ारी २०१६ पासुन पाखी पुर् ा सुरु करण्यात 
ाला ाहे. 
(३) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
 

----------------- 
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डॉक्टराांच्या वप्रजस्क्रप्शनविना षषधाांची विक्री िरणाऱ्याांिर बांदी घातल्याबाबत 

(६८) *  १९१०२   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.सांहदप बाजोररया, अॅड.जयदेि 
गायििाड :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२८९२ ला हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औषध ् प्रसाधने काययायानुसार शासकीय ् खाजगी रुग्खालये तसेच 
औषधी ़्िेत्याींच्या दकुानात डॉक््राींच्या ़प्रक्स्िप्शऩ्ना औषधाींची ़्िी 
करखाऱ्याी्ं र शासनाने बींदी घातली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, ही बींदी असतानाही काही औषधे ऑनलाईन पद्धतीने ़्कली जात 
असल्याचे शासनाच्या ननदशन्ास ाले, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, ातापयात ऑनलाईन औषध खरेदी-़्िी करखाऱ्या ्ेबसाई््र 
शासनाच्या अन्न ् औषधी ़्भागाने कोखती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत 
ाहे, 
(४)  नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे ाहे. 
    औषधे ् सौंदय ् प्रसाधने काययायातील ननयम ६५ नुसार H,H१ ् X 
्गीकृत औषधाींची ़्िी ़्ना ़प्रक्स्िप्शन ् डॉक््राींच्या सल्ल्या़्ना करु नये 
तसेच सदर औषधे पर्ानाधारक पेढीतनू रक्जस््ड ्िामा्शसस््या्ारे क्रकीं ्ा त्याच्या 
देखरेखीखाली पुर् ा करखे बींधनकारक ाहे. 
(२) होय, हे खरे ाहे. 
(३) अन्न ् औषध प्रशासनास प्राप्त मादहती ् तिारी अनषुींगे ऑनलाईन 
औषध ़्िी करखा-या सुमारे ५१ ्ेब पो््ल्सची मादहती घेऊन त्या्र बोगस 
़पक्स्िप्शन या्ारे औषधाींची मागखी नोंद़्ण्यात ाली ् त्यापकैी औषध पुर् ा 
झालेल्या २१ प्रकरखी अन्न ् औषध प्रशासनाकडून कार्ाई करण्यात ाली 
ाहे.  
(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
 

----------------- 
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पुणे शहरातील बालेिाडी-म्हाळुांगे येथे लोिजागतृी हा िायचक्रम राबविल्याबाबत 

(६९) *  १७८८५   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  पुखे शहरातील बाले्ाडी-म्हाळुींगे येटील शश्छत्रपती क्रिडा सींकुलात शशषण ख 
मींत्रयाींनी ददनाींक २७ ते ३१ जाने्ारी, २०१६ या काला्धीत स्श्शषण ा 
अशभयाींनाअींतगत् लोकजागतृी हा कायि्म शालेय शशषण ख सोबतच श्यामची ाई 
िाऊीं डशेनतिे राब़्ण्यात ाला, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, सदर उपिमामध्ये राज्यातील स्च् क्जल््यातून दर दद्शी दोन 
हजारच्या सरासरीने हजारो शशषण काींनी या उपिमाला भे् देण्याचे करण्यात 
ालेले ननयोजन, तसेच इतर अन्य बाबीी्ं र करण्यात ालेला लाख रुपयाींचा खच ्
् िाऊीं डशेनला या उपिमाकरीता देण्यात ालेला ननधी असा हा कोट्य्धी 
रुपयाींचा खच ्स्श्शषण ा अशभयानासा आ असलेल्या ननधीतनू करण्यात ाला, हे ही 
खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, शशषण खाची ्ारी हा उपिम राब़्ण्यामागचा उद्दशे काय होता ् 
तो राब़्ण्याकरीता कोखकोखत्या शशषण ख ़्षयक उपिम सादरीकरख ् प्रदशन् 
ायोक्जत करण्यात ाले होते ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे ाहे 
(२) स् ्शशषण ा अशभयानामधनू श्यामची ाई िाऊीं डशेनला ननधी देण्यात ालेला 
नाही. 
(३) राज्यातील ़़््ध क्जल्हयातील शाळाींमध्ये चालू असलेल्या न्ोपिमाींची 
मादहती शशषण काींना व्हा्ी ् त्याचा उपयोग त्या त्या क्जल्हयातील शशषण काींना 
व्हा्ा ाणख यामुळे ़्यायाथ्यायााच्या शशकण्याच्या प्रक्रियेला गती शमळा्ी 
शशषण खाची ्ारी उपिम राब़्ण्यात ाला होता. 
       शशषण खाच्या ्ारीत ज्ञानरचना्ाद, ABL, सींगखकाचा अध्ययन 
अध्यापनात ्ापर, लोकसहभाग, ़़््ध शषैण णखक Apps., ्ेबसाई्चा ्ापर इ. 
़्षया्र सादरीकरख ् प्रदशन् ायोक्जत करण्यात ाले होते 
 

----------------- 
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राज्यातील धान उत्पादि िाहतूिदाराांनी दरिाढ िरण्याची िेलेली मागणी 

(७०) *  १८२११   श्री.धगरीशचांद्र व्यास :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील धान उत्पादक षण ेत्रात धानाचे ्ाहतुकदाराींनी सन २००८ पासून 
्ाहतुक दर्ाढ करण्याची मागखी केली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) त्याचप्रमाखे धान गोदामामध्ये  े्ण्याचे शासनाचे धोरख काय ाहे ् त्याचे 
टोडक्यात स््रूप काय ाहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात 
येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे ाहे. 
(२), (३) ् (४) भरडाईपू् ी धान खरेदीदार सबएजी्ं  सींस्टाींकडून स्टाननक 
पातळी्र उपलब्ध असलेल्या गोदामामध्ये धानाची सा ्खकू करण्यात येते. 
त्यासा आ कें द्र शासनाने मींजूर केलेल्या दरानुसार गोदाम भाड ेअदा करण्यात येते. 

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

राज्यातील शाळाांमध्ये तांबाख ूि तांबाखजून्य पदाथच  
खाणाऱ्या शशक्षिाांिर बांदी घालण्याबाबत 

  

(७१) *  १८२५१   श्रीमती जस्मता िाघ :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शाळाींमध्ये तींबाख ू क्रकीं ्ा तींबाखजून् य पदाट ् खाऊन येखाऱ्या 
शशषण काी्ं र बींदी घाला्ी असे ादेश शशषण ख सींचालनालयातिे काढण्यात ाले 
ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरखी ननक्श्चत अशी योजना सींचालनालयाने केली ाहे 
काय, 
(३) असल्यास, नतचे स््रुप काय ाहे ् सदर योजना कशी ् केव्हापासून 
अींमलात येखार ाहे, 
(४) नसल्यास, याबाबत शासन भ़्षयात काही धोरख  ऱ्खार ाहे काय ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे ाहे. 
(२) ् (३) काया्लयीन द काखी मादक पेयाींच ेक्रकीं ्ा औषधी द्रव्याच ेसे्न करखाऱ्या 
शशषण काीं्र प्रचशलत ्त्खूक ननयमातील तरतूदीनुसार काय्् ाही करण्यात येत.े 
त्यानुसार मादक पेयाींच े ् औषधी द्रव्याच े से्न करखाऱ्या शशषण काीं्र ा्श्यक 
काय्् ाही करण्याबाबत शशषण क सींचालनालयातिे ददनाींक ०४/०१/२०१६ रोजी सींबींधधत 
प्राधधकाराींना कऴ्ण्यात ाले ाहे. 
(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
महाराष्ट्र असोशसएशन ऑफ पॅ्रक्टीशसांग पॅथॉलॉजजस्ट ॲण्ड मायक्रो  

बायोलॉजजस्ट या अधधिृत सांघटनेने िेलेला गैरव्यिहार 

(७२) *  १८९०४   श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ९८५५ ला हदनाांि १७ जुलै, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र असोशसएशन ऑि पॅ्रक््ीशसींग पॅटॉलॉक्जस्् ॲण्ड मायिो 
बायोलॉक्जस्् या अधधकृत सींघ्नेने स््त:चे ना् नोंदखी िमाींक ् स्या 
असलेले कोरे ले्रहेड्स हजारो बोगस पॅटलॅबना पुर्ून त्या बदल्यात पसेै 
घेखाऱ्या काही पॅटॉलॉक्जस्् ़्रोधात महाराषट्र मेडडकल कॉक्न्सलकड े तिार 
नोंद़्ल् याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये ्ा त्या दरम्यान ननदशन्ास ाले, हे खरे 
ाहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात अशा शैषण णखक पात्रता नसलेल्या ् अकुशल 
्ेक्क्नशशअन्समुळे हजारो रुग्खाींच्या ारोग्यास धोका ननमा्ख झाल्याने शासनाने 
याला ाळा घालण्याच्या दृष्ीने काही प्रनतबींधात्मक कार्ाई केली ाहे काय, 
(३) असल्यास त्याचा तपशील काय ाहे, 
(४)  नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
     तटा़प, काही ़्कृनतशास्त्रज्ञ (“पॅटोलॉक्जस््”) ़्कृनतधचक्रकत्सा 
प्रयोगशाळाींमध्ये प्रत्यषण  न जाता उक्त प्रयोगशाळाींमध्ये करण्यात येखाऱ्या 
तपासण्याींचे अह्ाल स््ाषण रीत करतात, अशा तिारी “महाराषट्र असोशसएशन 
ऑि पॅ्रक््ीशसींग पॅटोलॉक्जस्ट्स ् ॲण्ड माइिोबायोलॉक्जस्ट्स”् या सींघ्नेने 
महाराषट्र ्यैायकीय पररषदेकड ेसन २०११ मध्ये केल्या होत्या. त्याबाबत महाराषट्र 
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्ैयायकीय पररषद, महाराषट्र पररषद अधधननयम, १९६५ च्या कलम २२ अनुसार, 
चौकशी करीत ाहे. 
(२) ् (३) राज्यातील परा्ैयायक व्य्सायीींची नोंदखी करण्यासींबींधी ़््क्षषण त 
बाबीींचे ननयमन करण्यासा आ ाणख त्याच्याशी सींबींधधत क्रकीं ्ा तयानषुींधगक 
बाबीींकररता तरतूद करण्यासा आ, महाराषट्र परा्यैायक पररषद अधधननयम, २०११, 
यास अधधननयशमत करण्यात ाले ाहे. 
(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
अमरािती विभागातील शशक्षिाांना सहाव्या िेतन आयोगाच्या फरिाची रक्िम 

डी.सी.पी.एस. खात्यामध्ये व्याजासहीत जमा िरण्याबाबत 

(७३) *  १८६४६   श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उपसींचालक शालेय शशषण ख, अमरा्ती याींनी िमाींक ़्त्त/२१५७८/२०१५, 
दद.२/९/२०१५ रोजी कषण  अधधकारी, शालेय शशषण ख ़्भाग, मींत्रालय याींना, 
अमरा्ती ़्भागातील शशषण काींना सहाव्या ्ेतन ायोगाच्या िरकाची रक्कम 
डी.सी.पी.एस. खात्यामध्ये व्याजासदहत जमा करखेबाबत नन्ेदन देण्यात ाले 
होते, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, शासन ननखय्, शालेय शशषण ख ़्भाग दद २९/११/२०१० नुसार 
खाजगी शाळामधील (प्राटशमक/माध्यशमक/उच्चमाध्यशमक) शशषण क ् शशषण केतर 
कमच्ाऱ्याींना ऩ्न पररभाषीक अींशदायी नन्तृ्ती्ेतन योजना लागू करण्यात 
ाली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, खाजगी शाळे्र कायर्त कमच्ाऱ्याींना ऩ्न पररभाषीक अींशदान 
नन्तृ्ती्ेतन योजनेंतगत्, नन्तृ्ती्ेतन लेखा िमाींक देण्याची काय्् ाही करते 
्ेळी सहाव्या ्ेतन ायोगाच्या िरकाची रक्कम, डी.सी.पी.एस. खात्यामध्ये 
जमा करखेबाबत, शासन स्तरा्रुन क्रकीं ्ा शशषण ख सींचालनालयाच्या स्तरा्रुन 
कोखतेही ादेश शशषण ख उपसींचालक काया्लय, अमरा्ती याींना देण्यात ाले 
नाही, हे ही खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, अमरा्ती ़्भागातील शशषण काींना सहाव्या ्ेतन ायोगाच्या 
िरकाची रक्कम डी.सी.पी.एस. खात्यामध्ये व्याजासहीत जमा करण्याबाबत 
शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे. 
(५) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) होय 
(२) होय 
(३) ् (४) सहाव्या ्ेतन ायोगाच्या िरकाची रक्कम डी.सी.पी.एस. खात्यामध्ये 
जमा करखेबाबत ़्त्त ़्भागाच्या दद. १४ डडसेंबर, २०१० च्या शासन 
ननखय्ानुसार सूचना देण्यात ाल्या ाहेत. 
(५) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
नागपूर येथील अततविशषेोपचार रुनणालयामधील शलपीिाांच्या मांजुर पदाांबाबत 

(७४) *  १८६६४   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येटील अनत़्शषेोपचार रुग्खालयामध्ये मींजूर पदाींपैकी क्रकती शलपीक 
प्रत्यषण ात काम करीत ाहेत, 
(२) असल्यास, सदर हॉस्पी्लमध्ये ड्रग स््ोअर ् सक्जक्ल स््ोअर पाहखी 
कोखामाि्त केली जाते, 
(३) असल्यास, उक्त हॉस्पी्लमध्ये रुग्खाींची गैरसोय होऊ नये म्हखनू 
शलपीकाींची पदे त््रीत भरण्याबाबत शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात 
येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) नागपूर क्स्टत सुपर स्पेशाशल्ी हॉस्पी्ल मधील ्रीष  
शलपीकाींची ५ पदे ् कननष  शलपीकाींची ८ पदे मींजूर ाहेत. त्यापैकी ्रीष  
शलपीकाचे ३ पदे ् कननष  शलपीकाींची ७ पदे भरलेली ाहेत. 
(२) नागपूर येटील अनत़्शेषोपचार रुग्खालयाची रुग्खालयाींमधील औषधी 
भाींडारची पाहखी ् शक्ल्िया भाींडाराची पाहखी सहयोगी प्राध्यापक याींच्यामाि्त 
केली जाते. 
(३) ्रीष  शलपीकाची २ पदे ़्भागीय पदोन्नती सशमतीमाि्त भरण्याची 
काय्् ाही सुरू ाहे. तसेच कननष  शलपीकाचे १ पद सरळसे्ेने भरण्याची 
काय्् ाही सुरु ाहे. 
(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
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खाजगी अनदुातनत ितनष्ट्ठ महाविद्यालयातील शशक्षिाांना िाल्पतनि 
िेतनशे्रणीचा लाभ शमळण्याबाबत 

(७५) *  १८९५७   श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) काल्पननक ्ेतनशे्रखी ददनाींक १ जाने्ारी, १९९६ पयात दे्ून ्ेतन ननक्श्चती 
करखे,या धोरखाचा लाभ खाजगी अनदुाननत कननष  महा़्यायालयातील शशषण क 
् व्य्साय शशषण ख ़्भागातील कननष  महा़्यायालयातील शशषण क याींना 
देण्यात येत ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, नगऱ्कास ् ग्राम़्कास या दोन्ही ़्भागातील दोन्हीही 
सीं्गात्ील कननष  महा़्यायालयातील शशषण काींना त्याींच्या ़्भागाचे ादेश 
नसल्यामुळे हा लाभ शमळत नाही, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, नगऱ्कास ् ग्राम़्कास या दोन्ही ़्भागातील शशषण काींना या 
धोरखाचा िायदा शमळण्यासा आ शासनाने काय उपाययोजना केली ्ा करण्यात 
येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे ाहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ददनाींक २६.२.२०१४ च्या शासन ननखय्ानुसार काय्् ाही करखेबाबत सींचालक 
स्तरा्रुन सींबींधधताींना कऴ्ण्यात ाले ाहे. 
(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
आर.सी.पटेल हायस्िूल, बोरीिली (प.) शाळेत शशक्षिाांचा 

 व्यिस्थापनािडून छळ होत असल्याबाबत 

(७६) *  १५११८   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ार.सी.प्ेल हायस्कूल, बोरी्ली (प.) या शाळेतील शशषण काींचा व्य्स्टापन 
ाणख मुख्याध्यापकाकडून मानशसक ाणख शारीररक छळ होत असल्याची तिार 
शाळेतील स् ्३० शशषण काींनी शशषण ख ननरीषण क पक्श्चम याींच्याकड ेकेली ाहे, हे 
खरे ाहे काय, 
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(२) असल्यास, तिारीच्या अनषुींगाने शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा 
करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, 
(२) ् (३) प्राप्त तिारीच्या अनषुींगाने चौकशी सुरु ाहे. 

----------------- 
तनमचल्ाम पुरस्िार योजना सुरु ठेिण्याबाबत 

(७७) *  १५००६   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कें द्रीय पेयजल ् स््च्छता ़्भागाने पत्र पा ्त ननमल्ग्राम पुरस्कार 
योजना बींद करण्याबाबत शासनाला कऴ्ले असल्याचे माहे जाने्ारी, २०१६ 
मध्ये ्ा त्या दरम्यान ननदशन्ास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजना बींद केल्यास हागखदारी मुक्ती गा्ातील स्पधा्च 
सींपुष्ात येण्याची शक्यता असल्याने शासनाने ही योजना कायम सुरु 
 े्ण्याबाबत कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ?  
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) कें द्र शासनाच्या पेयजल ् स््च्छता मींत्रालयाने 
ननमल् ग्राम पुरस्कार बींद करण्यात येत असल्याचे त्याींच्या ददनाींक ६ नोव्हेंबर, 
२०१५ रोजीच्या पत्रान््ये कऴ्ले, हे खरे ाहे. 
(२) सदर पुरस्कार कें द्र शासनाने बींद केला असला तरीही स््च्छ भारत शमशन- 
ग्रामीख या कायि्माच्या माध्यमातनू राज्याचा सींपूख ् ग्रामीख भाग ददनाींक २ 
ऑक््ोबर, २०१९ पयात हागखदारीमुक्त करण्याचे उदद्दष् साध्य करण्यास सहाय्य 
व्हा्े या हेतनेू सींत गाडगेबाबा ग्राम स््च्छता अशभयान सुधारीत स््रुपात 
राब़्ण्याचे प्रस्ता़्त ाहे. या सुधारीत अशभयानाच्याया्ारे स्पधेच्या 
माध्यमातनू ग्रामीख भागातील जनतेला हागखदारीमुक्तीसा आ मोठ्या प्रमाखात 
प्रोत्साहीत करण्याचे ननयोजन ाहे.                 
(३) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

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



68 

अततविशषेोपचार रुनणालय, नागपूर येथील किडनीच्या  
रुनणाांसाठी हहमोडायशलशसस यांत्र ेखरेदी िरण्याबाबत 

(७८) *  १७७४४   श्री.प्रिाश गजशभये :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४१२९ ला 
हदनाांि १९ माचच, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय 
िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) क्जल्हाधधकारी नागपुर याींनी क्जल्हा ननयोजन सशमतीमध्ये सींलग्न सुपर 
स्पेशाशल्ी हॉक्स्प्ल यासा आ मींजूर केलेल्या साडतेीन को्ी रकमेतनू क्रकडनीच्या 
रुग्खाींसा आ चार दहमोडायशलशसस यींत्र ेखरेदी करण्यासा आ मान्यता देण्यात ाली 
होती, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत प्रत्यषण ात उक्त यींत्र ेखरेदी करण्यात ाली ाहेत काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, 
(४) असल्यास, त्यात काय ाढळून ाले ाहे ् याप्रकरखी शासनाने काय 
काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(५)  नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे ाहे. 
(२) होय. सदरील यींत्राचे पुर् ा ादेश ननगश्मत करण्यात ाले ाहेत. 
(३), (४) ् (५) प्रश् न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
राज्यातील एि हजार गािाांच्या बांद पडलेल्या नळपाणी  

योजनाांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
(७९) *  १८१४८   प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्रात अन्य राज्याींच्या धती्र ग्रामीख भागासा आ स््तींत्र पाखी पुर् ा 
योजना सुरु केली जाखार असून दर्षी क्रकमान ६०० को्ी रुपये खच ् केले 
जाखार असल्याचे मा.पाखी परु् ा मींत्रयाींनी जाहीर केले असल्याचे माहे जाने्ारी, 
२०१६ च्या चौथ्याया ा ्ड्यात ननदशन्ास ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील एक हजार गा्ाींच्या बींद पडलेल्या नळपाखी योजनाींची 
दरुुस्ती करण्याबाबत ाराखडा तयार करण्याबाबत शासनाने कोखती काय्् ाही 
केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
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(३) असल्यास, त्याचे टोडक्यात स््रुप काय ओह, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) ् (३) कें द्र शासनाने दद.२९ जनू, २०१५ रोजीच्या पत्रान््ये राषट्रीय ग्रामीख 
पेयजल कायि्माींतगत् प्रगतीपटा्रील योजना प्राधान्याने पूख ्करण्यात याव्यात. 
तसेच सींसद ादश ्ग्राम ् फ्लोराईड ् असेननक बाधधत गा्े/्ाड्या ्गळता 
इतर गा्ाींमध्ये न्ीन नळपाखी पुर् ा योजना न घेण्याच्या सूचना देण्यात 
ाल्या ाहेत. त्यामुळे राज्यातील ग्रामीख जनतेला ़पण्याचे पाखी उपलब्ध 
करुन देण्यासा आ “मुख्यमींत्री ग्रामीख पेयजल कायि्म” हा राज्य शासनाचा 
स््तींत्र कायि्म राब़्ण्याचे ़्चाराधीन ाहे. सदर कायि्माींतगत् ज्या द काखी 
नळपाखी पुर् ा योजनेची ा्श्यकता ाहे, तेटे न्ीन योजना घेखे, बींद 
असलेल्या नळपाखी पुर् ा योजनाींचे पनुरुज्जी्न करखे ् अक्स्तत््ातील 
योजनाींची देखभाल दरुुस्ती करखे या बाबी प्रस्ता़्त ाहेत. 
(४)  प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
मुत्रवपांड प्रत्यारोपण शस्त्रकक्रया प्रिरणी रुनणास  

अियि दान िरण्याच्या अधधिाराबाबत 

(८०) * १६९९१  अॅड.तनरांजन डािखरे :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सध्याच्या अक्स्तत््ात असलेल्या काययायाअींतगत् तरतुदी ् ननयमानुसार 
मुत्ऱपींड प्रत्यारोपख शस्त्रक्रिया अत्यींत क्क्लष्  ् कायदेशीर गुींतागुींतीची 
असल्याच्या तिारी मा.मुख्यमींत्री, मा.सा्ज्ननक ारोग्य मींत्री  ् प्रधान सधच्, 
सा्ज्ननक ारोग्य ़्भाग तसेच सींचालक, ारोग्य से्ा, महाराषट्र राज्य 
याींचेकड े करण्यात ाल्याचे ददनाींक ८ जाने्ारी, २०१६ रोजी ्ा त्यासुमारास 
ननदशन्ास ाले, हे खरे ाहे काय,                                     
(२) असल्यास, प्रचशलत काययायानुसार मुत्ऱपींड प्रत्यारोपखासा आ सींबींधधत रुग्खाींचे 
ज्ळचे नाते्ाईक रुग्खास, अ्य् दान करण्यास पात्र  रतात मात्र त्याच 
रुग्खाींचे अन्य नाते्ाईक (चुलत भाऊ, मामा-मामी ् अन्य) रुग्खास मुत्ऱपींड 
प्रत्यारोपख शस्त्रक्रियेसा आ अ्य् दान करण्यास अपात्र  रतात, हे ही खरे ाहे 
काय,                   
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(३) असल्यास, भारतीय सीं़्धानाचे अनुच्छेद २५०, २५१ ् २५२ नुसार 
याबाबतचे अधधकार कें द्र शासनाचे असल्याने याबाबतचे शासनाकड े असलेले 
अधधकार माहे डडसेंबर, २०१५ ् माहे जाने्ारी, २०१६ मध्ये कें द्र शासनाकड े
सुपुद् केल्याचे ननदशन्ास ाले, हे ही खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, मुत्ऱपींड प्रत्यारोपख शस्त्रक्रिया प्रक्रिया प्रकरखी रुग्खास अ्य् 
दान करण्याचे अधधकार कें द्र शासनाकडून राज्य शासनाकड ेपनु्हा सुपद्ु करण्यात 
या्ेत, अशा ाशयाचा शासकीय  रा् सींमत करुन काय्् ाही करण्याची मागखी 
शासनाकड े सातत्याने करण्यात येत असून शासनाकडून कोखती काय्् ाही 
करण्यात ाली ्ा येत ाहे ् त्याबाबतची सयायक्स्टती काय ाहे, 
(५) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) मान्ी अ्य् प्रनतरोपख अधधननयम, १९९४ (१९९४ चा ४२) याच्या कलम ९ 
मधील तरतदुीींच्या अनुसार दात्याच्या शरीरातनू त्याच्या मतृ्यपूू्ी काढून घेतलेला 
अ्य् ग्रहीत्या्र, तो ग्रहीता दात्याचा नक्जकचा नाते्ाईक, अटा्त पती/पत्नी, 
मुलगा/मुलगी, ़पता, माता, भाऊ, बहीख, ाजोबा, ाजी, नातू क्रकीं ्ा नात, 
असल्याखेरीज, प्रनतरोपख करखे प्रनत़षध्द ाहे. 
      तटा़प, ग्रहीता हा दात्याचा नक्जकचा नाते्ाईक नसला तरीही, दात्याने 
ग्रहीत्या़्षयीचा क्जव्हाळा क्रकीं ्ा ात्मीयता या कारखाींसा आ क्रकीं ्ा कोखत्याही 
इतर ़्शषे कारखाींसा आ, प्राधधकरपत्र करून ददले असेल तर, प्राधधकरख 
सशमतीच्या मान्यतेने दात्याच्या अ्य्ाचे ग्रहीत्याच्या शरीरात प्रनतरोपख करता 
येऊ शकते. 
(३) ् (४) नाही. 
      सींसींदेने मान्ी अ्य् प्रनतरोपख (सुधारखा) अधधननयम, २०११ (२०११ 
चा १६) हा अधधननयशमत करून मान्ी अ्य् प्रनतरोपख अधधननयम, १९९४ 
(१९९४ चा ४२) यामध्ये सुधारखा केल्या ाहेत. महाराषट्र ़्धानमींडळाच्या दोन्ही 
सभागहृाींनी ददनाींक १८.१२.२०१५ रोजी  रा् करून उक्त सुधारखा अधधननयम 
महाराषट्र राज्यासा आ अींगीकारला ाहे. 
(५) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
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राज्यातील शहरी ि ्ामीण भागातील शाळाांमध्ये  
पाच हदिसाचा आठिडा िरण्याबाबत 

(८१) *  १५९८६   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सततश चव्हाण :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १२४५४ ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत: 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील स् ्प्रकारच्या शहरी ् ग्रामीख भागातील शाळाींमध्ये सोम्ार ते 
शुि्ार असा पाच दद्साचा ा ्डा करण्याचा शालेय शशषण ख ़्भागाने ननखय् 
घेतला ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने घेतलेल्या ननखय्ाचे स््रुप काय ाहे, 
(३) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) ् (३) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
घोडपेेठ (जज.चांद्रपूर) पररसरात िेरोसीनची अिैधररत्या विक्री होत असल्याबाबत 

(८२) *  १७७७८   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय अन्न आणण 
षषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) घोडपेे  (क्ज.चींद्रपूर) पररसरात पर्ानाधारक केरोसीन ़्िेते हे काडध्ारकाींना 
डा्लून अ्धैररत्या ़्िी करीत असल् याचे ददनाींक ११ जाने्ारी, २०१६ रोजी ्ा 
त्या सुमारास ननदशन्ास ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरखाची शासनाने चौकशी केली ाहे काय ् तयानषुींगाने 
अ्ैध ़्िी करखाऱ्याीं्र काय कार्ाई केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(३) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
      याबाबतची कोखतीही तिार तहशसल काया्लय, भद्रा्ती तसेच क्जल्हा 
पुर् ा अधधकारी काया्लयाकड ेप्राप्त झालेली नाही. 
(२) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
(३) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
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डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर मराठिाडा विद्यापीठातील 
क्रीडा मदैानाची झालेली दरुिस्था 

(८३) * १४८८९  श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) औरींगाबाद येटील डॉ. बाबासाहेब ाींबेडकर मरा ्ाडा ़्यायापी ाच्या िीडा 
़्भागाच्या ननषकाळजीपखामुळे ़्यायापी ातील िीडा मैदाने ् ाींतरराषट्रीय 
दजा्च्या जल तला्ाची दरु्स्टा झाली, हे खरे ाहे काय, 

(२) असल्यास, ़्यायाथ्यायास्ा आ खरेदी करण्यात ालेले िीडा ् शषैण णखक 
सादहत्य बींद खोलीत धुळ खात पडले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी केली ाहे काय ् चौकशीत 
काय ाढळुन ाले ् तयानसुार दोषीीं्र काय कार्ाई केली ्ा करण्यात येत 
ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 

  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
    पाण्याअभा्ी जलतरख तला् बींद ाहे. 
(२)  हे खरे नाही.  
   खेळाडूींना कु लेही शैषण णखक सादहत्य ददले जात नाही िक्त क्रिडा सादहत्य 
ददले जाते तसेच अणखल भारतीय ाींतर ़्यायापी  स्पधा् चालू असताना त्या 
खेळाचे सादहत्य खेळाडूींना ्ा्प केले जाते ् त्याचा ्ापर सरा् शशबीर तसेच 
स्पधेदरम्यान करण्यात येतो.   
(३)  प्रश्न उया् ा्त नाही. 
(४)  प्रश्न उया् ा्त नाही. 
 

----------------- 
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महाराष्ट्र खाजगी शाळा िमचचारी सेिाशती तनयमािली १९८१ च्या शेड्युल सी 
मध्ये बदल होण्याबाबतची अधधसूचना तनगचशमत िरण्याबाबत 

(८४) * १५९५८   श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपिूच हहरे :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र खाजगी शाळा कमच्ारी से्ाशती ननयमा्ली, १९८१ च्या 
ननयमा्लीप्रमाखे स् ् शाळाींमधील शशषण क-शशषण केतराींना ननयम ७ अन््ये 
शासकीय ननयमाप्रमाखे ्ेतन ् भत्ते शेड्युल सी मधील तरतदुीनुसार देखे 
बींधनकारक ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) दर दहा्षाानी लागू होखाऱ्या ्ेतन ायोगाप्रमाखे शेड्युल ‘सी’ मध्ये बदल 
होखे अपेक्षषण त असताना सध्या शेड्युल ‘सी’ मधील ्ेतनशे्रखीींच्या तरतुदी 
कोखत्या ायोगापयात बदल करुन अयायया्त करण्यात ाल्या ाहेत, 
(३) शेड्युल ‘सी’ मधील बदल होण्याबाबत कोकख शशषण क मतदार सींघाचे 
लोकप्रनतननधी तटा महाराषट्र राज्य शशषण क पररषदेचे काया्ध्यषण  याींनी ातापयात 
क्रकती नन्ेदने ददली ाहेत, 
(४) नन्ेदनाींच्या अनषुींगाने काय काय्् ाही करण्यात ाली ाहे, 
(५) शासनमान्य अनदुाननत शाळाींमधील शशषण क-शशषण केतराींना शेड्युल ‘सी’ प्रमाखे 
्ेतन ददले जात ाहे काय, 
(६) असल्यास, शेड्युल सी मध्ये बदल न करण्याची कारखे काय ाहेत ?   
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे ाहे. 
(२) सध्या ४ थ्याया ्ेतन ायोगापयात अयायया्त करण्यात ाल्या ाहेत.  
(३) बरीच नन्ेदने प्राप्त झाली ाहेत. 
(४), (५) ् (६) शेडयुल सी मध्ये सुधारखा करण्याची शासन स्तरा्र काय्् ाही 
सुरु ाहे. 
 

----------------- 
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राज्यातील मुल्याांिन झालेल्या पात्र शाळा/तुिड्याांची यादी जाहहर िरण्याबाबत 

(८५) * १६२७९   डॉ.अपूिच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२७२२ ला हदनाांि १४ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:    सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सन २०१३-२०१४ मध्ये माध्यशमक शाळाींचे / तकुड्याींचे 
मुल्याींकनाच्या प्रस्ता्ाींची ायुक्त (शशषण ख) याींचेकडून तपासखी / छाननी करून 
प्रस्ता् माग़्ण्यात ाले ाहेत, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहु प्रस्ता्ाचे अनषुींगाने पढुील काय्् ाही होखे प्रस्ता़्त ाहे, 
हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, प्रस्ततु तपासखी / छाननी होऊन प्रस्ता् प्राप्त झाले असल्यास 
पात्र शाळा / तुकड्याींची यादी जादहर करण्याबाबत शासनाने कोखती काय्् ाही 
केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(४) असल्यास, उक्त काय्् ाही केव्हापयात होखे अपेक्षषण त ाहे, 
(५) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) ् (२) होय. 
(३) ् (४) ायुक्त (शशषण ख) म.रा.पुखे याींच्याकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्ता्ाींच्या 
अनषुींगाने पढुील काय्् ाही सुरु ाहे. 
(५) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
 

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

पाांढरििडा (जज.यितमाळ) तालुक्यात भेसळयुक्त  
शमष्ट्ठान्नाची विक्री होत असल्याबाबत 

(८६) * १८९८२   श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  पाींढरक्डा (क्ज.य्तमाळ) तालुक्यात भेसळयुक्त शमष ान्नाची ़्िी होत 
असल्याचे माहे जाने्ारी, २०१६ च्या पदहल्या सप्ताहात ननदशन्ास ाले, हे खरे 
ाहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरखी शासनाने पाहखी केली ाहे काय, 
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(३) असल्यास, पाहखीचे ननषकष ्काय ाहेत ् तयानुसार पाींढरक्डा तालुक्यात 
भेसळयकु्त शमष ान्नाची होत असलेली ़्िी टाींब़्ण्याबाबत शासनाने कोखती 
काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
    अशी बाब अन्न ् औषध प्रशासनाच्या ननदशन्ास ाली नाही. 
(२) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
(३) भेसळयुक्त अन्न पदाटा्ची ़्िी टाींब़्ण्यासा आ अन्न सुरषण ा ् मानदे 
कायदा २००६ ् ़्ननयम २०११ अींतगत् अन्न ास्टापनाींच्या ननयशमत 
तपासण्या केल्या जात असून अन्न नमुने ़्श्लेषखासा आ घेण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
 

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

पुणे येथील आबेदा इनामदार विद्यालयातील मुरुड (जज.रायगड) येथील  
सहलीसाठी गेलेल्या विद्यार्थयाांचा समुद्रात बुडून झालेला मतृ्य ू

(८७) * १६५११   श्री.जयांत पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुरुड (क्ज.रायगड) येटील समुद्रात पुखे येटील ाबेदा इनामदार 
महा़्यायालयाच्या सहलीसा आ ालेल्या १४ ़्यायाथ्यायााचा ददनाींक १ िेब्रु्ारी, 
२०१६ रोजी ्ा त्यासुमारास बुडून मतृ्यू झाल्याची घ्ना घडली, हे खरे ाहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरील प्रकरखी चौकशी करून शासनाने सदर घ्नेतील मतृ 
़्यायाथ्यायााच्या कु्ुींत्रबयाींना कोखती ाधटक् मदत केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(३) असल्यास, सदरील घ्नेमुळे समुद्रक्रकनाऱ्याी्ं रील पय्् काींच्या सुरक्षषण ततेचा 
प्रश्न ननमा्ख झाल्याचे ननदशन्ास ाले ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
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(४) असल्यास, राज्यातील प्रत्येक समुद्र क्रकनाऱ्या्र लाईि गाड,् ्ॉच ्ॉ्र, 
्ॉननाग शसग्नल, बीच पोशलस अशा सुरषण ा ् बचा् उपाययोजनाींचे िारसे 
अक्स्तत्् ददसत नसून स्टाननक स््राज्य सींस्टा ् शासनाची ही बेक्रिकीरी 
असल्याचे मा.उच्च न्यायालयाने माहे िेब्रु्ारी २०१६ च्या पदहल्या सप्ताहात 
शासनाच्या ननदशन्ास ाखले, हे ही खरे ाहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी करून समुद्र क्रकनाऱ्याीं्र 
ा्श्यक सुरषण ा उपाययोजना करून उक्त प्रकारच्या घ्नाींना प्रनतबींध 
घालण्याबाबत कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(६) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे ाहे. 
(२) सदर प्रकरखी सींबधीत व्य्स्टापनाने त्याींचे स्तरा्र चौकशी सशमती ग आत 
केली ाहे. तसेच घ्नेतील मतृ ़्यायाथ्यायााच्या कु्ुींत्रबयाींना ़्यायाटी सुरषण ा ़्मा 
योजनेतींगत् सा़्त्रीबाई िुले ़्यायापी ाकडून रुपये ५०,०००/- अधधक ़्मा 
कीं पनीकडून रुपये ५०,०००/- असे दोन्ही शमळून प्रती ़्यायाटी रुपये १,००,०००/- 
(अषण री एक लषण  मात्र) मदत देण्यात येखार ाहे. त्यातील ़्मा कीं पनीकडून 
प्रती ़्यायाटी रुपये ५०,०००/- प्रमाखे महा़्यायालयाकड ेरुपये ७,००,०००/- प्राप्त 
रक्कमेपकैी १२ ़्यायाथ्यायाासा आ प्रनत ़्यायाटी रुपये ५०,०००/- प्रमाखे रुपये 
६,००,०००/- इतकी रक्कम अपघातात मतृ्यू पा्लेल्या ़्यायाथ्यायााच्या कु्ुींत्रबयाींना 
सुपूत ्करण्यात ाली ाहे. उ्र्रत २ ़्यायाथ्यायााच्या पालकाींनी ़्मा कीं पनीकडून 
प्राप्त रक्कम ाजपा्ेतो स््ीकारलेली नाही. ़्यायापी ाकडून याया्याच्या 
दहश्याची रक्कम देण्याची काय्् ाही सुरु ाहे. तसेच पखेु महानगरपाशलका, पुखे 
याींचेमाि्त प्रनत ़्यायाटी रुपये १,००,०००/- (एक लषण  मात्र) इतकी ाधटक् 
मदत जाहीर करण्यात ाली ाहे. त्याचप्रमाखे मा.मुख्यमींत्री सहायता ननधीतनू 
मतृ ़्यायाथ्यायााच्या कु्ुींत्रबयाींना प्रनत़्यायाटी रुपये २ लषण  ए्ढी ाधटक् मदत 
देण्याचे घो़षत करण्यात ाले ाहे. 
(३) ् (४) खरे ाहे. 
    मुरुड जींक्जरा नगरपररषदेने ददनाींक ८ सप् े्ंबर, २००६ च्या शासन 
ननखय्ाप्रमाखे ा्श्यकतेनुसार जी् रषण क नेमखकू केलेली ाहे. 
    मुरुड समुद्र क्रकनारी येखाऱ्या पय्् काींची सींख्या ही सुट्टीच्या काला्धीत, 
प्रामुख्याने गखेशोत्स्, दद्ाळीची सुट्टी, डडसेंबर मदहना ् शनन्ार-ऱ््ार या 
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काळात अधधक असते. त्यामुळे नगरपररषदेमाि्त पूख्् ेळ जी् रषण क न नेमता 
हींगामी स््रुपात सुट्टीच्या काळाकरीता नेमण्यात येतात. सदर कामाकररता 
स््ींयसे्ी तत््ा्र नगरपररषद हद्दीतील मक्च्छमार सोसाय्ी ् कोळी समाजातील 
यु्क याींची याकरीता मदत घेतली जाते. त्याकरीत नगरपररषदेमाि्त दर्षी 
कोळी समाज बाींध्ासह सुरषण ा सशमतीची ब ैक ायोक्जत करण्यात येते. 
    सदर दघु्् नेपु्ी स्टाननक, व्या्सानयक ् कोळी बाींध् याींनी दघु्् ना 
स्टळी जाण्यास मनाई करुनही सदरचे ़्यायाटी हे सदर द काखी गेल्याने ही 
दघु्् ना घडली असे म्हखा्े लागेल. अशा घ्ना घडू नये याकररता नगरपररषदेने 
समुद्रक्रकनारी येखाऱ्या पय्् काींकररता समुद्रात पोहण्यासींदभा्तील धोक्याच्या सूचना 
देखारे िलक ला्ण्यात ाले ाहेत. ापत्कालीन पररक्स्टती उया् ा्ल्यास 
सींपकाक्ररता महत््ाचे दरुध््नी िमाींक देखील त्या्र प्रदशशत् केले ाहेत. 
त्याचप्रमाखे समुद्रक्रकनारी पोहण्यासा आ धोकादायक पररसर दश़् ्ण्यासा आ 
पाण्यामध्ये फ्लोद्ींग बॉईज ला्ण्यात ाले ाहेत. तसेच शनन्ार, ऱ्र्ार ् 
इतर सुट्टीच्या दद्शी नगरपररषदेचे कमच्ारी येखाऱ्या पय्् काींना सुचना 
देण्यासा आ  े्ण्यात येतात. समुद्र क्रकनाऱ्याी्ं र पुरेशी प्रकाश व्य्स्टा करण्यात 
ाली ाहे. स््ींयसे्ा तत््ा्र गदीच्या काळात जी् रषण क नेमण्यात येतात. 
(५) समुद्र क्रकनारी अशा प्रकारच्या घ्ना घडू नयेत यासा आ सुरक्षषण ततेच्या 
ा्श्यक उपाययोजना म्हखनू नगरपररषदेने समुद्र क्रकनारी राहखाऱ्या कोळी 
समाजातील मुलाींना जी् रषण काकरीताचे व्या्सानयक प्रशशषण ख अक्स्तत्् लाईि 
से़्ींग, पुखे या सींस्टेमाि्त ददले ाहे. समुद्र क्रकनाऱ्या्र हॉ्ेल व्या्सानयक, 
घोडागाडी्ाले, जलिीडा व्या्सानयक इत्यादीींना प्रटमोपचार ् कृत्रीम 
श््ाच्छोश््ास ् लाईि से़्ींग ्ेकननक्सचे प्रशशषण ख देण्यात ाले ाहे. नगर 
पररषदेचे ाधटक् उत्पन्न कमी असतानादेखील कायम स््रुपी जी् रषण क 
 े्ण्याकरीता अटस्ींकल्पीय तरतदू करण्यात ाली ाहे ् समुद्र क्रकनारी 
सुरषण ेसा आ असखाऱ्या जी्रषण काींना ा्श्यक ते सादहत्य पुऱ्ण्यात ाले ाहेत. 
त्यामध्ये जॅके्, रेस्क्यु ्युब, रेस्क्यु बोड ्या सादहत्याींचा समा्ेश ाहे. 
     नॅशनल इन्स््ीट्यु्  ऑि ्ॉ्र स्पो््च्या मागद्शक् तत््ाप्रमाखे सुरषण ेच्या 
दृष्ीने ा्श्यक उपाययोजना करण्यात येत ाहेत. 
(६) प्रश् न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
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सांत गाडगेबाबा ्ामस्िच्छता अशभयानाची अांमलबजािणी स्थधगत िेल्याबाबत 

(८८) * १८५५४  श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड े:   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने सींत गाडगेबाबा ग्रामस््च्छता अशभयानाची अींमलबजा्खी 
स्टधगत करण्याबाबत ददनाींक ६ िेब्रु्ारी, २०१६ रोजी शासन ननखय् ननगश्मत 
केला, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अशभयान बींद करण्याचा शासनाचा हेतू काय ाहे, 
(३) असल्यास, सदर अशभयान बींद केल्यामुळे राज्यभरातून शासनाकड े ़़््ध 
सींघ्ना ् लोकप्रनतननधीींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली, हे ही खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ग्रामस््च्छता अशभयान पू््् त सुरु करण्यासा आ शासनाने 
कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे ाहे. 
(२) सींत गाडगेबाबा ग्राम स््च्छता अशभयान बींद करण्याचा शासनाचा मानस 
नाही. तटा़प, सदर योजनेत सुधारखा करण्यासा आ तात्परुत्या स््रुपात तपासखी 
प्रक्रिया स्टधगत करण्यात ाली ाहे. 
(३) होय. 
(४) स््च्छ भारत शमशन-ग्रामीख या महत््ाकाींषण ी अशभयानाया्ारे ददनाींक २ 
ऑक््ोबर, २०१९ पयात सींपूख ्देश हागखदारीमुक्त करण्याचे ाव्हानात्मक उदद्दष् 
ननक्श्चत करण्यात ाले ाहे. सदर उदद्दष् मया्ददत काला्धीत गा ण्यासा आ 
ग्रामीख जनतेचा सहभाग मोठ्या प्रमाखात अत्या्श्यक असल्याने  सींत 
गाडगेबाबा ग्रामस््च्छता अशभयानाच्या ननकषात अनरुुप बदल करुन सदर 
सुधारीत अशभयान ाधटक् ्ष ् सन २०१६-१७ पासून सुरु करण्याचे शासनाने 
ननक्श्चत केले ाहे. त्यानुसार समुधचत काय्् ाही प्रस्ता़्त करण्यात येत ाहे. 
(५) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
 

----------------- 
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शेगाांि तालुक्यात पाणी टांचाई तनमाचण झाल्याबाबत 

(८९) *  १६५९६   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :  सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) खामगाीं् मतदार सींघातील गा्ाींसह शेगाीं् तालुक्यातील एकूख ६९ गा्ात 
भयींकर पाखी ी्ंचाई ननमा्ख झाली ाहे, हे खरे ाहे काय, 

(२) तसेच या गा्ाींतील काही द काखी ़्दहरी अधधग्रदहत करण्यात ाल्या ाहेत 
परींतु त्याद काखी १० गा्ाींमध्ये ़्यायतु कनेक्शन नसल्यामुळे पाखी समस्या 
ननमा्ख झाली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, गेल्या ्षी एकूख २१ ़्दहरी अधधग्रदहत करण्यात ाल्या होत्या 
त्याच प्रमाखे या्षी देखील ६९ गा्ाींमध्ये ़्हीर अधधग्रख करखे, ़् ींधन ़्दहरी 
हातपींप सह, ़्हीर खोलीकरख करखे, या कामासह जलस््राज ् राषट्रीय पेय 
जल योजनेचा ननधी तात्काळ ़्तरीत करण्याबाबत शासनाने कोखती काय्् ाही 
केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 

 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) खामगा् मतदार सींघातील शेगा् तालुक्यात सध्या 
१३ गा्ाींत तसेच खामगा् तालुक्यात १९ गा्ाींत असे एकूख ३२ गा्ाींत पाखी 
ी्ंचाई ननमा्ख झाली ाहे.  

    खामगा् मतदार सींघातील एकूख १३६ गा्ाींपकैी ११७ गा्ाींचा समा्ेश सन 
२०१५-१६ च्या सींभाव्य पाखी ी्ंचाई कृती ाराखड्यात करण्यात ाला ाहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३)  खामगा् मतदार सींघात सन २०१४-१५ मध्ये शेगा् तालुक्यात ८ ़्दहरी ् 
खामगा् तालुक्यात ६ ़्दहरी अशा एकूख १४ ़्दहरी अधधग्रदहत करण्यात 
ाल्या होत्या. त्याींना ननयमानुसार स् ्अदायगी करण्यात ाली ाहे. 
       सन २०१५-१६ च्या सींभाव्य पाखी ी्ंचाई कृती ाराखड्यामध्ये शेगा् 
तालुक्यात ३९ ़्हीर अधधग्रहख, २४ ़्ींधन ़्दहरी हातपींपासह, १ ़्हीर 
खोलीकरख ् खामगाी्ं  तालुक्यात १६ ़्हीर अधधग्रहख, २२ ़्ींधन ़्दहरी 
हातपींपासह करखे या उपाययोजनाींचा समा्ेश ाहे. 
      शेगा् तालुक्यातील ६ गा्ाींत ् खामगा् तालुक्यातील १० गा्ाींत 
राषट्रीय ग्रामीख पेयजल कायि्माींतगत् कामे सुरु ाहेत. त्या स् ् कामाींना 
त्याींच्या प्रगतीप्रमाखे ननधी प्राप्त होत ाहे. 
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     तसेच ी्ंचाई अींतगत् घेण्यात येखा-या उपाययोजनाींसा आ मागखीप्रमाखे 
ननधी उपलब्ध करुन देण्यात येत ाहे. 
(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
धुळे जजल््यातील शशक्षिाांना िेतन फरि देण्याबाबत 

(९०) *  १७०३७   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.अशोि उफच  भाई जगताप :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे क्जल््यात माहे जाने्ारी, २००६ ते िेब्रु् ारी, २००९ या काला्धीत 
नन्तृ्त झालेले प्राटशमक शशषण क ्ेतन िरकापासून ्ींधचत रादहले असल् याचे 
ननदशन्ास ाले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधधत शशषण काींना ्ेतन िरक देण्यासा आ शासनाने कोखती 
काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) ् (३) शासन ननयमानसुार माहे जाने्ारी, २००६ ते िेब्रु् ारी, २००९ या 
काला्धीतील से्ानन्तृ्त झालेल्या स् ् क्जल्हा पररषदेच्या प्राटशमक शशषण काींना 
६ व्या ्ेतन ायोगानुसार सुधारीत से्ानन्तृ्ती ्ेतन लागु करण्यात ाले ाहे. 
(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
महाशलांगी ताांडा (ता.िळमनुरी, जज.हहांगोली) येथे तीव्र 

 पाणी टांचाई तनमाचण झाल्याबाबत 

(९१) * १७१८४  श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच  भाई 
जगताप :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाशलींगी ताींडा (ता.कळमनुरी, क्ज.दहींगोली) येटे तीव्र पाखी ी्ंचाई ननमा्ख 
झाल्याने ग्रामस्टाींना पाण्यासा आ भ्कीं ती करा्ी लागत असल्याचे माहे जाने्ारी, 
२०१६ मध्ये ्ा त्या दरम्यान ननदशन्ास ाले ाहे, हे खरे ाहे काय, 
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(२) असल्यास, मागील दोन मदहन्यापासून येटे ड्करने पाखी पुर् ा करण्याचा 
प्रस्ता् प्रशासनाकड ेप्रलींत्रबत ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू द काखी तीव्र पाखी ी्ंचाई लषण ात घेता शासनाने 
ड्कर प्रस्ता् मींजूर करण्याबाबत कोखती काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे, 

(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ?   
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशतः खरे ाहे. 
     पाखी ी्ंचाई ननमा्ख झाली होती हे खरे असले तरी त्यामुळे ग्रामस्टाींना 
़पण्याच्या पाण्यासा आ भ्कीं ती करा्ी लागलेली नाही. 
(२) ् (३) हे खरे नाही. 
    कळमनुरी तालुक्यातील महाशलींगी ताींडा येटे दद.२७.०१.२०१६ पासून शासकीय 
ॅ्ंकरया्ारे ़पण्याच्या पाण्याचा पुर् ा करण्यात येत ाहे. सयायक्स्टतीत 
ॅ्ंकरया्ारे सुरळीत पाखी पुर् ा सुरु ाहे. 

(४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
----------------- 

नागपूर येथील शासिीय िदै्यिीय महाविद्यालयातील  
शशिाऊ डॉक्टर महहलेचा लैंधगि छळ िेल्याबाबत 

(९२) * १७९५१  श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.अतनल भोसले :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येटील शासकीय ्यैायकीय महा़्यायालयातील न्याय्यैायक 
़्भागाचे प्रमुख डॉ.मकरींद व्य्हारे याींनी एका शशकाऊ डॉक््र मदहलेची लैंधगक 
़पळ्खकू केल्याबाबतची लेखी तिार महा़्यायालयाचे प्रमुख डॉ.अशभमन्य ू
ननस्ड याींचेकड े केल्यानींतर त्याींनी नेमलेल्या स््तींत्र चौकशी सशमतीमध्ये 
डॉ.मकरींद व्य्हारे हे दोषी ाढळले, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, डॉ.मकरींद व्य्हारे याींच्या्र कार्ाई न करता डॉ.ननस्ड याींची 
बदली करण्यात ाली, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, डॉ.ननस्ड याींची करण्यात ालेली बदली रद्द करुन त्याींना 
पू्प्दा्र नेमण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खींड़प ाने शासनाला 
ादेश ददले ाहेत, हे ही खरे ाहे काय, 
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(४) असल्यास, डॉ.मकरींद व्य्हारे याींच्या़्रोधात शासनाने कोखती कार्ाई 
केली ्ा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) अधधष ाता याींनी नेमलेल्या चौकशी सशमतीच्या 
ननखय्ानुसार तिारीत तथ्याय असल्याचा अशभप्राय ददला ाहे. 
(२) माडच््या सींपाच्या पाश््भू्मी्र बदल्या करण्यात ाल्या होत्या. 
(३) होय. हे खरे ाहे. 
(४) डॉ.व्य्हारे याींची शासकीय ्यैायकीय महा़्यायालय, नागपूर बाहेर बदली 
करण्यात ालेली ाहे. 
(५) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
 

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

िनाशी (ता.भडगाि, जज.जळगाांि) येथील विद्याथी  
निोदय परीक्षेपासून िांधचत राहहल्याबाबत 

(९३) *  १८२५२  श्रीमती जस्मता िाघ :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) कनाशी (ता.भडगा्, क्ज.जळगाी्ं ) येटील चिधर ़्यायालयातील ९ 
़्यायाथ्याया्चे ”न्ोदय” परीषण सेा आचे प्रस्ता् शाळा व्य्स्टापनाने पींचायत सशमती 
भडगा्ला पा ्ून देखील सदर प्रस्ता् गहाळ झाल्यामुळे या ़्यायाथ्यायााना 
न्ोदय परीषण ेसा आ बसता ाले नाही, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी केली ाहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार काय काय्् ाही केली ्ा करण्यात येत ाहे,         
(४) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ?  
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 

(२), (३) ् (४) प्रश्न उया् ा्त नाही. 
 

----------------- 
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राज्यामध्ये ितनष्ट्ठ महाविद्यालयात विनाअनदुातनत  
सांगीत शशक्षिाांना िेतन देण्याबाबत 

(९४) * १८९३४   श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्ये कननष  महा़्यायालयात ़्नाअनदुाननत सींगीत ़्षयाला सन 
२००४ ् २००५ पासून सुरु्ात झाली ाहे, हे खरे ाहे काय, 
(२) असल्यास, कननष  महा़्यायालयात ़्नाअनुदाननत सींगीत ़्षयाला 
शशक्खारे शशषण क गेल्या १५-१६ ्षा्पासून ़्यायाथ्यायााना सींगीत ्या ़्षयाचे 
ज्ञानदानाचे काय ्अ़्रत करीत ाहे, हे ही खरे ाहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ़्षय शशक्खाऱ्या शशषण काींना अयायाप पयात ्ेतन 
देण्या़्षयी शासनाने ाधटक् तरतदु करुन लेखाशशषक् सुध्दा ननमा्ख केले नाही, 
हे ही खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, ाधटक् तरतदु करुन लेखाशशषक् ननक्श्चत करुन सींगीत ़्षय 
शशक़्खाऱ्या शशषण काींना ्ेतन देण्या़्षयी शासनाने कोखती काय्् ाही केली ्ा 
करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१) होय, हे खरे ाहे.  उच्च माध्यशमक स्तरा्र दोन 
अनन्ाय ्् चार ्कैक्ल्पक ़्षय शशक़्ले जातात.  सदर ्कैक्ल्पक ़्षयात 
सींगीत ़्षयाचा समा्ेश ाहे. 
(२) होय, हे खरे ाहे. 
(३) हे खरे ाहे. 
(४) अनतररक्त ़्षयाींना अनदुान देण्याची बाब शासनाच्या ़्चाराधीन नाही. 
(५) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

----------------- 
नागपूर येथील अततविशेषोपचार रुनणालयामध्ये िैद्यिीय 

अधधिाऱ्याांची सांख्या िमी असल्याबाबत 

(९५) * १८६६८   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय िैद्यिीय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपुर येटील शासकीय ्यैायकीय रुग्खालय ् अनत़्शेषोपचार 
रुग्खालयामध्ये ्यैायकीय अधधकारी उपलब्ध असून त्यातील बरेच ्ैयायक्रकय 
अधधकारी शासक्रकय ्ैयायक्रकय रुग्खालयामध्ये काम करत असून ास्टापनेत मात्र 
अनत़्शषेोपचार रुग्खालयामध्ये ाहेत, हे खरे ाहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त शासकीय ्यैायकीय रुग्खालय ् अनत़्शषेोपचार 
रुग्खालयामधील अधधकाऱ्याींची सींख्या क्रकती ाहे तसेच त्याींचे ्ेतन कु ून 
काढण्यात येते, 
(३) असल्यास, अनत़्शषेोपचार रुग्खालयामध्ये अधधकाऱ्याींची सींख्या कमी 
असल्यामुळे कामकाजा्र पररखाम होतो, हे खरे ाहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरखी शासनाने चौकशी करुन कोखती काय्् ाही केली 
्ा करण्यात येत ाहे, 
(५) नसल्यास, ़्लींबाची कारखे काय ाहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) शासकीय ्यैायकीय महा़्यायालय ् रुग्खालय, नागपूर येटे ्यैायकीय 
अधधकाऱ्याींची २५ पदे मींजूर असून त्यातील २३ पदे तात्परुत्या स््रुपात भरण्यात 
ाली असून २ पदे ररक्त ाहेत. तसेच शासकीय ्यैायकीय महा़्यायालय ् 
अनत़्शषेोपचार रुग्खालय, नागपूर येटे ्रीष  ्यैायकीय अधधकाऱ्याींची २ पदे 
मींजूर असून दोन्ही पदे ररक्त ाहेत. तसेच कननष  ्यैायकीय अधधकाऱ्याींची ४ 
पदे मींजूर असून २ पदे तात्पुरत्या स््रूपात भरण्यात ाली असून २ पदे ररक्त 
ाहेत. या स् ् ्ैयायकीय अधधकाऱ्याींचे ्ेतन त्या त्या ास्टापनेमाि्त 
काढण्यात येते. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) स्टाननक स्तरा्रून सदर ्ैयायकीय अधधकारी याींची पदे तात्पुरत्या स््रूपात 
भरण्यात येत असल्याने चौकशी करण्याचा प्रश्न उया् ा्त नाही. 
(५) प्रश्न उया् ा्त नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
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