
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, ददनाांि १७ जुलै, २०१५ / आषाढ २६, १९३७ ( शिे ) 
  
(१) शालेय शशक्षण, कक्रडा आणण युिि िल्याण, उच् च 

ि तांत्रशशक्षण, िैद्यिीय शशक्षण, मराठी भाषा, 
साांस्िृतति िायय मांत्री 

 

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

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

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

प्रश्नाांची णिस ण सांा या - ११८ 
------------------------------- 

  
राज्यातील थोर सांत ि समाजसेििाांच ेसादहत्य प्रिाशशत िरण्याबाबत 

  

(१) *  ८२६१   श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर, शाहू महाराज, छत्रपती 
शशिाजी महाराज, अण्णाभाऊ साठे ि बबरसा मुींडा, सींत रविदास, सींत सुदशशन, सींत 
िाल्ममकी याींच ेजीिन चररत्रािरील सींपूणश साहहत्य शासनाने प्रकाशशत केले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२)  राज्यातील जनतिेर थोर सींताच्या ि समाजसेिकाींच्या प्रततमेचा ि विचाराींचा 
प्रभाि आहे त्याींच्या विचाराींचे साहहत्य सिश समाजाच्या जनतपेयंत अभ्यासासाठी ि 
माहहतीसाठी प्रकाशशत करणे आिश्यक आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असमयास, थोर समाजसेिक ि सींताच ेजीिनचररत्रािरील साहहत्य तयार करण्यास 
शासन विशेष सशमती गठीत करणार आहे काय, 
(४) असमयास, केव्हापयंत सशमती गठीत करण्याच ेअपेष  त आहे ? 
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श्री. विनोद तािड े : (१) मराठी भाषा विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराषर राज्य 
साहहत्य आणण सींस्कृती मींडळाकडून महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर, शाहू महाराज, छत्रपती शशिाजी महाराज, अण्णाभाऊ साठे याींच े जीिन 
चररत्रािरील तनिडक साहहत्य शासनाकडून प्रकाशशत करण्यात आले आहे. 
(२) होय. 
(३) थोर समाजसेिकाींच े साहहत्य प्रकाशशत करण् याकररता ्च्च ि तींत्र शश ण 
विभागाकडून विशेष सशमत्या गठीत करण्यात आमया असून, त्यानुषींगाने महात्मा 
फुले, डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर, राजषी शाहू महाराज आणण अण्णाभाऊ साठे याींच े
चररत्र प्रकाशशत करण्यासाठी अनुक्रमे महात्मा फुले चररत्र सािने प्रकाशन सशमती, 
मुींबई, डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर चररत्र सािने प्रकाशन सशमती, मुींबई, राजषी शाहू 
महाराज चररत्र सािने प्रकाशन सशमती, मुींबई ि साहहत्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ 
साठे चररत्र सािने प्रकाशन सशमती, पुणे अशा ४ सशमत्या गठीत करण्यात आमया 
आहेत. या व्यततररक्त अन् य थोर समाजसेिक ि सींताींच ेजीिनचररत्रािरील साहहत्य 
तयार करण्यासाठी अद्याप विशेष सशमती गठीत करण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

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

इयत् ता १ ली, ५ िी ि ८ िी च ेप्रिेश िें द्रीय पद्धतीने िरण् याबाबत 
  

(२) *  ७२८९   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाथ मोते, श्री.शमतशे 
भाांगडडया :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) इयत् ता १ ली, ५ िी ि ८ िी च े प्रिेश कें द्रीय पद्धतीने करण् याबाबत नागपूर 
विभागाच् या लोकप्रतततनिीींनी हदनाींक ११ मे, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास शासनास 
पत्र पाठिून कें द्रीय पद्धतीने इयत् ता १ ली, ५ िी ि ८ िी च ेप्रिेश देण् यास विनींती 
केली, हे खरे आहे काय, 
(२) राज् यात हदनाींक १ एवप्रल, २०१० पासून बालकाींचा मोफत ि सक् तीच् या शश णाचा 
अधिकार अधितनयम २००९ च् या कायद्याची अींमलबजािणी करण् यात येत असून 
अधितनयमातील तरतुदीनुसार सी.बी.एस.ई.अभ् यासक्रमाच् या शाळेत ि इींरजीजी 
माध् यमाच् या प्राधथ मक शाळेत २५ ्क् के प्रिेश आधथशकदृष ्या दबुशल कु्ुींबातील 
बालकाींसाठी राखीि करण् यात आले, हे खरे आहे काय, 
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(३) असम यास, या तरतुदीनुसार १ कक.मी. ि ३ कक.मी. अींतराच् या अ्ीिर तसेच १ 
लाख रु.िावषशक ्त् पन् न मयाशदेच् या अ्ीिर देण् याच ेतनद श शासनाने हदले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) परींतु यामुळे शाळाींमध् ये स् पिाश िाढून पालकाींकडून िेगिळेी आशमष दाखिून ५ त े
१० हजार रुपयाींची मागणी करण् यात येत आहे शश काींना दारोदार भ्काि े लागत 
असमयाने त् याींची प्रततमा मलीन होऊन त् याींचा सन् मान सींपुष ्ात आला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असम यास, विद्यार्थ यांना ा्कात् मक अधिकार प्रदान करण् यासाठी ि शश काींचा 
सन् मान राखण् यासाठी इयत् ता १ ली, इयत् ता ५ िी ि इयत् ता ८ िी च ेकें द्रीय पद्धतीने 
प्रिेश करण् याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) शासन स्तरािर कायशिाही चालू आहे. 
(६) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

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

शालेय शशक्षण विभागाच्या प्रधान सधचिाांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन  
िेलेल्या सशमतीने सादर िेलेल्या अहिालाबाबत 

(३) *  ७५०६   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.किरण पािसिर, श्री.सततश 
चव्हाण, श्री.ा िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडिुते, श्री.सुतनल तटिरे, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.अतनल तटिरे, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, अॅड.तनरांजन डािखरे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने शालेय शश ण विभागाच्या प्रिान सधचिाींच्या अध्य तखेाली स्थापन 
केलेमया सशमतीने सादर केलेमया हदनाींक १० एवप्रल, २०१५ च्या अहिालात 
माध्यशमक शाळेतील इयत्ता ९ िी ि १० िी च्या प्रत्येक िगाशमध्ये ४० पे ा कमी 
विद्याथी सींख्या असेल तर ती माध्यशमक शाळा बींद करण्यात येईल अशी शशफारस 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असमयास, ४० पे ा कमी सींख्या असलेमया इयत्ता ९ िी ि इयत्ता १० िीच ेिगश 
असलेमया शाळाींची महसूल विभागतनहाय एकूण सींख्या ककती आहे, 
(३) असमयास, या अहिालासींदभाशत शश क लोकप्रतततनिीनी सादर केलेमया दरुुस्ती 
सींदभाशत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) ्परोक्त प्रकरणी अद्याप कोणतीच कायशिाही केली नसमयास, विलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) इयत्ता ९ िी, इ. १० िी च ेिगश असलेमया एकूण शाळा ६६ असून त्याींची महसूल 
विभागतनहाय सींख्या पुढीलप्रमाणे : 

कोकण  -    २० 
नाशशक   -      ६ 
पुणे        -        ९ 
औरींगाबाद  -  १७ 
नागपूर    -     ११ 
अमरािती  -     ३ 

(३) प्रिान सधचि (शा.शश) याींच्या सशमतीने शासनास सादर केलेला अहिाल 
विभागाच्या सींकेतस्थळािर जनतेच्या अिलोकनाथश ि अशभप्रायाथश प्रसाररत करण्यात 
आला होता. त्यािर सूचना ि हरकती मागविण्यात आमया होत्या. राज्यातील विविि 
सींा्ना, सींस्था नागररक, लोकप्रतनतनिी याींच्याकडून हरकती ि सूचना प्राप्त झामया 
आहेत. बहुिगश बहुस्तर अध्यापन पध्दती, विद्यार्थयांच े समाल्जकरण विद्यार्थयांचे 
समायोजन, अततररक्त शश काींच/े मुख्याध्यापकाींच े पद तनमाशण करणे, निीन शाळा 
सुरु करणे आणण शाळाींमध्ये सींरचनात्मक बदलाींबाबतचा प्रस्ताि मींत्री मींडळासमोर 
सादर करण्याची कायशिाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
ठाणे (पसिय) येथील िोपरी भागातील अन्न ि नागरी पुरिठा विभागाच्या गोदामाची 

जागा नागरी सुविधासाठी देण्याचा घेतलेला तनणयय 
 

(४) *  ६७४२   डॉ.नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि 
सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे (पूिश) येथील कोपरी भागातील अन्न ि नागरी परुिठा विभागाची सुमारे ३ 
हजार चौरस मी्र गोदामाची जागा नागरी सुवििाींसाठी देण्याच्या सींदभाशत मा.ठाणे 
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पालकमींत्री ि अन्न ि नागरी पुरिठा मींत्री याींची हदनाींक १३ मे, २०१५ रोजी िा त्या 
सुमारास बैठक झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, या बैठकीत कोणत े तनणशय ाेण्यात आले आणण या तनणशयाच्या 
अींमलबजािणीमध्ये कोणती ्पाययोजना आखण्यात आली आहे िा येत आहे ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हदनाींक १२ मे, २०१५ रोजी मा.मींत्री, अन् न, नागरी 
पुरिठा ि रजीाहक सींर ण याींच् या अध् य तखेाली कोपरी (ल्ज.ठाणे) येथील शासकीय 
गोदामाची जागा ठाणे महानगर पाशलकेस हस् ताींतरीत करण् याबाबत मा.मींत्री, 
सािशजतनक बाींिकाम (सािशजतनक ्पक्रम) तथा पालक मींत्री, ठाणे याींच् या ्पल्स्थतीत 
बैठक झाली आहे. 
(२) या सींदभाशत या बैठकीमध् ये ठाणे महानगरपाशलकेला विहहत प्रस् ताि 
पाठविण् याबाबत सूचना हदलेम या आहेत. 

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

मॅगी या खाद्यपदाथायच्या तपासणीत ििय रोगाला िारणीभसत ठरणारा  
घटि गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात असल्याबाबत 

  

(५) *  ७०६०   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररशसांग राठोड, श्रीमती 
हुस्नबानस खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती स्स्मता िाघ :   
सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) मॅगी या खाद्यपदाथाशच्या तपासणीत मॅगीमध्ये मोनोसोडडयम ग्लु्ोमे् 
(अल्जनोमो्ो) हा ककश रोगाला कारणीभूत ठरणारा ा्क गरजेपे ा जास्त प्रमाणात 
असमयाच े्ाडकीस आलेले असून ही बाब राज्यातील अन्न ि औषि प्रशासनाच्याही 
तनदशशनास आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, असमयास, 
त्यात काय आढळून आले आहे, 
(३) असमयास, सदर बाब गींभीर असून जनतेच्या आरोग्याशी सींबींधित असमयामुळे 
या प्रकरणी कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसमयास, त्याची सिशसािारण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
मॅगी अन्न पदाथाशच्या लेबलिर No Added MSG असे शलहहलेले असून 

देखील मोनोसोडीयम ग्लु्ामे् आढळून आले आहे. परींतु मोनोसोडीयम ग्लु्ामे् 
ककश रोगास कारणीभूत असमयाबाबत कोणताही िैज्ञातनक पुरािा ्पलब्ि नाही. 
(२) देशभरात मॅगी नुडमयची नमुन्याींमध्ये शशसाच ेप्रमाण मयाशदेपे ा जास्त आढळले. 
या ितीिर महाराषरात प्रारींभी ाेतलेमया मॅगीच्या २० नमुन्याींच्या अहिालापैकी ०५ 
नमुन्याींमध्ये शशसाच े प्रमाण तनल्श्चत केलेमया प्रमाणापे ा जास्त आढळमयाने 
असुरष त ाोवषत करण्यात आले ि सिश नमुने MSG आढळून आमयाने शमर्थयाछाप 
ाोवषत केले आहेत. सदर सिश अहिाल हदनाींक ५ ि  ६/६/२०१५ रोजी प्राप्त झाले 
असून त्यानुषींगाने हदनाींक ६/६/२०१५ रोजी अन्न ि औषि प्रशासनाने मॅगीच्या 
्त्पादन, साठा, वितरण ि विक्रीिर बींदीच ेआदेश जारी केले आहेत. याव्यततररक्त 
विश्लेषणास ाेतलेमया मॅगीच्या ४६ नमुन्याींपैकी ०४ नमुने असुरष त तर २२ 
शमर्थयाछाप ाोवषत केले आहेत. 
(३) अन्न सुर ा मानके प्राधिकरण निी हदमली याींनी हदनाींक ०५/०६/२०१५ रोजी मॅगी 
विषयी बींदी आदेश जारी केला आहे ि मॅगी सींदभाशत महाराषरातील हद. ५ ि ६ जून 
२०१५ रोजी प्राप्त  असुरष त ाोवषत विश्लेषण अहिालाच्या अनुषींगाने महाराषर 
शासनाने देखील मॅगी नुडमसच्या ्त्पादन, साठा, वितरण ि विक्रीिर हद. ०६ जून, 
२०१५ पासून बींदी ाातली आहे. 
(४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

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

ठाणे स्जल् हा पररषदेच् या प्राथशमि विभागातील गैरप्रिाराांबाबत 
  

(६) *  ८०६७   श्री.रामनाथ मोत,े डॉ.अपसिय दहरे, श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे ल्जम हा पररषदेच् या प्राथशमक विभागातील कमशचारी शश णाधिका-याींच् या 
बनाि् सह्या करुन पत्र करीत आहेत असे नोव् हेंबर, २०१४ मध् ये तनदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) मा.शश ण ्पसींचालक, मुींबई विभाग, मुींबई याींना याबाबत चौकशी करुन 
अहिाल सादर करण् याच े तनद श हद.११ नोव् हेंबर, २०१४ रोजी हदले होत े हे खरे आहे 
काय, 
(३) असम यास, याबाबतचा अहिाल शश णाधिकारी (प्राथशमक) याींच् याकडून कें व् हा 
प्राप्त झाला आहे, 
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(४) शश णाधिकाऱ याींची बनाि् सही करुन पत्र करणा-या ि जाणीिपूिशक प्रकरणे 
आधथशक मागणीच् या अपे ेने दाबून ठेिणा-या कमशचाऱ याींिर काय कारिाई करण् यात 
आली आहे, 
(५) नसम यास, गैरप्रकार करणा-या ि शासनाची हदशाभूल करुन फसिणूक करणा-या 
कमशचा-याींना पाठीशी ाालण् याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) ि (२) खरे आहे. 
(३), (४) ि (५) शश णाधिकारी (प्राथशमक) याींना चौकशी करण् याबाबत कळविलेले 
आहे. चौकशी अहिाल प्राप् त झाम यानींतर पुढील कारिाई करण् यात येईल. 

----------------- 
  
मुांबईतील बोररिली येथील जेबीसीणन इांटरनॅशनल शाळेतील २४ विद्यार्थयाांना फी न 

भरल्याचा शेरा ददल्याने अन्य शाळाांनीही प्रिेश नािारल्याबाबत 
  

(७) *  ६६६२   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सुतनल 
तटिरे, श्री.विजय धगरिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.जगन्नाथ 
शशांदे, श्री.ा िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.महादेि जानिर, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबईतील बोररिली येथील जेबीसीएन इीं्रनॅशनल शाळेतील २४ विद्यार्थयांना फी 
न भरमयाचा शेरा हदमयाने अन्य शाळाींनीही त्याींना प्रिेश नाकारमयाच े तनदशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, सदर शाळेतील २४ मुलाींना शाळेतून काढून तर ्ाकलेच पण या 
मुलाींना अन्य शाळेत प्रिेशही शमळु नये अशी व्यिस्था शाळा प्रशासनाने केली 
असमयाने या मुलाींच ेभवितव्य अींिारात गेमयाच ेतनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच, सदर प्रकरणात ्परोक्त शाळेकडून इमारतीच े बाींिकाम चालू असताना 
विद्यार्थयांकडून प्रिेशासाठी िावषशक ६८,००० इतकी फी आकारली असून याच 
इमारतीच े बाींिकाम पूणश झामयानींतर इतर विद्यार्थयांकडून १,१७,००० रुपये फी 
आकारण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असमयास, या विद्यार्थयांच्या पालकाींनी शालेय शश ण विभागाकड ेदाद मागूनही 
त्याींना न्याय शमळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असमयास, ्क्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(६) असमयास, शासनाने सींबींधित शाळेिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४), (५) ि (६) याप्रकरणी पालकाींशी ि व्यिस्थापनाशी चचाश करण्यात येिून 
त्याअनुषींगाने शाळा व्यिस्थापनाला सूचना देण्यात आमया. तदनींतर पालकाींनी मा. 
्च्च न्यायालयात याधचका दाखल केली. सदर याधचकेमध्ये मा. न्यायालयाने 
हदलेमया आदेशाच्या अनुषींगाने १२ विद्यार्थयाशना त्याच शाळेत प्रिेश देण्यात आला 
आहे. 

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

पुणे विभागातील ज्युनीअर िॉलेजच्या शशक्षिाांच्या  
सांचमान्यतेच्या प्रस्तािबाबत 

  

(८) *  ७५८३   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अशोि उफय  
भाई जगताप :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) पुणे विभागातील ज्युनीअर कॉलेजच्या शश काींच्या सींचमान्यतेच्या प्रस्तािाची 
कामे प्रलींबबत असमयामुळे यािषी आणण पुढील िषीही शश काींच्या पगाराच्या 
वितरणात अडचणी येण्याची पररल्स्थती तनमाशण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, ज्युतनअर कॉलेजमिील सींबींधित शश काींना त्याींच े पगार शमळत 
नसम यामुळे त्याींच्या दैनींहदन कामकाजािर विपररत पररणाम झाला असून त्यामुळे 
विद्यार्थयांच ेनुकसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असमयास, ज्युतनअर कॉलेजच्या शश काींच्या सींचमान्यतेच्या प्रस्तािाची कामे 
तातडीने पुणश करण्यासाठी शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्यापपयतं कायशिाही करण्यात आली नसमयास, विलींबाची कारणे काय   
आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) ि (२) हे खरे नाही. सींचमान्यतेमुळे कोणत्याही शश काींचे 
िेतनािर विपररत पररणाम झाला नसून दैनींहदन कामकाज आणण विद्यार्थयांचे 
शै णणक नुकसान होण्याचा प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 
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(३) सिश कतनषठ महाविद्यालयाींची ऑनलाईन सींचमान्यता मींजूरीसाठी माहहती 
भरण्याची कायशिाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

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

विद्यार्थयाांच्या पाठीिरील दप्तराच ेओझ ेिमी िरण्यासांदभायत  
शशक्षण विभागाने नेमलेल्या सशमतीच्या अहिालाबाबत 

  

(९) *  ६९०४   श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, श्री.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.आनांद ठािस र, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.ा िाजा बेग, श्री.अतनल भोसले, श्री.सततश 
चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.महादेि जानिर, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.अतनल परब, 
डॉ.नीलम गोऱ्हे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.जयांत पाटील, श्री.सुतनल 
तटिरे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
अॅड.तनरांजन डािखरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८५४ ला ददनाांि १२ माचय,२०१५ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) विद्यार्थयांच्या दप्तराच ेओझ ेकमी कसे करता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी 
शश ण विभागाने प्राथशमक विभागाच े सींचालक श्री.महािीर माने याींच्या 
अध्य तखेाली सशमती नेमण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, शालेय विद्यार्थयांच े दप्तराच े ओझ े कमी करण्यासाठी राज्यात 
ताशमळनाडू पॅ्नश राबिण्यात यािा अशी शशफारस या अहिालात करण्यात येऊन 
सदरील अींतररम अहिाल शासनाकड े मींजूरी करीता पाठविण्यात आला असमयाचे 
हदनाींक १३ एवप्रल, २०१५ रोजी िा त्या सुमारास तनदशशनास आले हे खरे आहे काय, 
(३) असमयास, शश ण विभागाच्या सशमतीने सादर केलेमया अहिालात कोणकोणत्या 
शशफारशी केमया आहेत, सदर शशफारशीींबाबत शासनाने कोणता तनणशय ाेतला ि 
त्यानुसार विदयार्थयांच ेदप्तराच ेओझ ेकमी करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणताच तनणशय ककीं िा कायशिाही झाली नसमयास विलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े : (१) ि (२) विद्यार्थयाशच्या पाठीिरील दप्तराच े ओझ े कमी 
करण्याबाबत ्पाययोजना सुचविण्यासाठी शश ण सींचालक (प्राथशमक) याींच्या 
अध्य तखेालील सशमतीने हदनाींक १८/०६/२०१५ रोजी शासनास अहिाल सादर केला 
आहे. 
(३) विद्यार्थयाशच्या पाठीिरील दप्तराच े ओझ े कमी करण्याबाबत शश ण सींचालक 
(प्राथशमक) याींच् या अध्य तेखालील सशमतीने एकूण ४४ शशफारशी केलेमया आहेत. या 
शशफारशीींमध्ये शालेय िेळापत्रकाबाबत. विद्यार्थयाशनी शाळेत आणाियाच ेसाहहत्य इ. 
बाबत शशफारशी आहेत. 
(४) शासनस्तरािरुन कायशिाही सुरु आहे. 

----------------- 
इांद्रायणी नदी (पुणे) प्रदसषण मुक् त िरण्यासाठी िराियाची उपाययोजना 

 (१०) *  ६९३४   श्री.अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप :   सन्माननीय पयायिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील प्रदषूणाच् या विळख् यात अडकलेम या इींद्रायणी नदीला प्रदषूण मुक् त 
करण् याचा तनणशय कें द्रीय प्रदषूण तनयींत्रण मींडळाने (सी.पी.सी.बी.) माहे मे, २०१५ 
मध्ये िा त् यादरयायान ाेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, नदीची पहाणी करुन प्रदषूण आणण त् यािरील ्पायाींचा विस् ततृ 
आराखडा मींडळातफ  तयार करण् यात येणार असून हा आराखडा कें द्र सरकार समोर 
सादर झाम यानींतर राष रीय नदी सुिारणा प्रकम पाींतगशत इींद्रायणी प्रदषूणमुक् त 
करण् यासाठी राज् याला तनिी हदला जाणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असम यास, शासनाने इींद्रायणी नदी प्रदषूण मुक् तीसाठी कें द्राकड ेपाठपुरािा करुन 
तनिी शमळविण् याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसम यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
         तथावप, कें हद्रय प्रदषुण तनयींत्रण मींडळामाफश त आराखडा तयार करण्याचे 
काम प्रगती पथािर आहे. 
(३) आळींदी नगरपाशलकेने सादर केलेमया प्रस्तािातील त्रु् ी दरुुस्त करुन सुिारीत 
प्रस्ताि सादर करण्याच ेतनद श हद.६/५/२०१५ रोजी नगरपाशलकेस हदले आहे. त्यानुसार 
नगरपाशलकेने हद.२९/६/२०१५ रोजी सुिारीत प्रस्ताि सादर केला असून शासन 
मान्यतनेींतर कें द्र शासनास पाठविण्यात येईल. 
(४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यातील  इां्जी माध्यमाच्या पुिय प्राथशमि शाळा (नसयरी/बालिाडी) साठी  
िायदा ि धोरण तयार िरणेबाबत 

  

(११) *  ८१०९   डॉ.अपसिय दहरे, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
उफय  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शश ण विभागाने नसशरी ि केजीच ेआतापयतंच ेझालेले सिश प्रिशे रद्द 
करण्याचा तनणशय ाेण्यात आमयामुळे गोरगरीब ि आधथशक दबुशल ा्कातील हजारो 
मुले शश णापासून िींधचत राहण्याचा िोका तनमाशण झाला असमयाचा िक्कादायक 
प्रकार माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यासुमारास तनदशशनास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) राज्यातील  इींरजीजी माध्यमाच्या पुिश प्राथशमक शाळा (नसशरी/बालिाडी) साठी िोरण 
तनल्श्चती ि कायदा तयार करणेसींबींिीच्या बाबीींिर शासनस्तरािर सुरु असलेला 
शासनाचा विचार पुणश झाला आहे काय, 
(३) असमयास, ्क्त प्रकरणी िोरण तनल्श्चती ि कायद्याचे प्रारुप तयार करणेसींबींिी 
पुढे काय कायशिाही करण्यात आली िा येत आहे,  
(४) नसमयास, राज्यात इींरजीजी माध्यमाींच्या शाळाींच े मोठया प्रमाणात फु्लेले पेि, 
अनेक शाळाींच े सींचालन, तथेील शै णणक ि भौततक सुवििाींचा अभाि, विभागाने 
मान्यता हदलेमया ि प्रत्य  सुरु असलेमया तुकडयाींच्या सींख्येतील मोठी तफाित, या 
तुकडयाींिर विहहत शै णणक अहशतािारक पदिीिर शश क कायशरत नसणे, त्याींना 
खात्याची मान्यता नसणे इ.बाबत पालकाींच्या गींभीर तक्रारी पाहता प्रस्तुत बाबीींिर 
शासनाचा विचार केव्हापयतं पुणश होईल ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) राज्यातील पूिश प्राथशमक शश णाबाबत िोरणतनल्श्चती ि कायदा तयार 
करण्याची बाब शासनस्तरािर विचारिीन आहे. 
(४) राज्यातील शाळाींना शश ण हक्क कायदयाच े तनकष पाळणे बींिनकारक आहे. 
त्यानुसार शै णणक ि भौततक सुवििाींच े तनकष तसेच शश काींच्या तनयुक्तीसाठी 
शै णणक अहशता विहीत करण्यात आमया आहेत. विद्याथी सींख्येच्या आिारािर 
शश काींची सींख्या तनल्श्चत करण्यात आली आहे. 

----------------- 
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राज्यातील अनुदातनत माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि शाळाांमधील  
िाढीि पदाांना मान्यता देण्याबाबत 

  

(१२) *  ७६७३   श्री.िवपल पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश 
चव्हाण, श्री.ा िाजा बेग, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
डॉ.अपसिय दहरे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुदातनत माध्यशमक ि ्च्च माध्यशमक शाळाींमिील माहे माचश, 
२०१४ पयतंच्या िाढीि पदाींना मान्यता देण्याबाबत शासनस्तरािरुन कोणती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(२) असमयास, त्याबाबत शासनाने केलेमया कायशिाहीच ेस्िरुप काय आहे, 
(३) नसमयास, कायशिाहीस होणाऱया विलींबाची सविस्तर कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१), (२) ि (३) राज्यातील अनुदातनत माध्यशमक ि ्च्च 
माध्यशमक शाळाींमिील िाढीि पदाींना मान्यता देण्यासाठी आिश्यक असलेली 
अततररक्त माहहती  ेबत्रय यींत्रणेकडून मागविण्यात आलेली आहे. ती ्पलब्ि होताच 
पुढील कायशिाही करण्यात येईल. 

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

परभणी स्जल्हा पररषदेंतगयत ३ िोटी रुपयाांची झालेली अतनयशमतता 
  

(१३) *  ७२६५   श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, श्री.ा िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी ल्जमहा पररषदेतींगशत भारत तनमाशण प्रदवुषत स्त्रोत असलेमया गुणित्ता 
बािीत गािाच्या अींदाजपत्रकात गींभीर आधथशक अतनयशमतता करीत ल्जमहा पररषद 
स्तरािर ३ को्ी ५१ ल  रुपयाींच े गैरप्रकार केमयाबाबत सामाल्जक कायशकत्यांनी 
प्रिान सधचि (पाणी पुरिठा) मुींबई याींच्याकड े सन २०१५ दरयायान लेखी तक्रार 
नोंदविली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, पाणी पुरिठा सशमत्या, अधिकारी ि इतर यींत्रणाींनी सींगनमत करीत 
सुमारे ३ को्ी ५० ल  रुपयाींची अतनयशमतता केमया प्रकरणी िररषठ स्तरािरुन 
चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
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(३) असमयास, त्या चौकशीत काय तनषपन्न झाले तसेच या कामी गैरप्रकार ि 
तनयमभींग करणाऱया दोषी अधिकारी, कमशचारी ि यींत्रणाविरुध्द कोणती कायशिाही 
करण्यात आली आहे, 
(४) नसमयास, दोषीींना पाठीशी ाालण्याच ेिोरण राबविण्यात येत आहे काय ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) सदर प्रकरणी िररषठ स्तरािरुन चौकशी करण्यात आली नाही. तथावप 
ल्जमहा पररषद स्तरािर या प्रकरण तपासणी केली असता अतनयशमतता झामयाचे 
हदसून आले नाही. 
(४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
नाशशि स्जल्हयातील लासलगाांि वि ांचुरसह १६ गािे प्रादेशशि  
पाणीपुरिठा योजनेच्या पाईपलाईनच्या नुतनीिरणाबाबत 

(१४) *  ८०४०   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.ा िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अतनल भोसले, श्री.सांददप बाजोररया :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशक ल्जमहयातील लासलगाींि वि ींचुरसह १६ गािाींच्या प्रादेशशक पाणीपुरिठा 
योजनेतील पाईपलाईनच्या नुतनीकरणाबाबत स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी माहे 
जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या दरयायान शासनाकड े मागणी करुनही सदर प्रश्न 
प्रलींबबत असमयाने ऐन ्न्हाळयात पाण्याचा अपव्यय होिून या १६ गािाींसमोर 
वपण्याच्या पाण्याच्या य  प्रश्न तनमाशण झालेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, प्रश्न भाग (१) बाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) अद्याप, कायशिाही केलेली नसम यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) नाशशक ल्जम ह्यातील लासलगाींि वि ींचूरसह १६ गािाच् या 
प्रादेशशक पाणीपुरिठा योजनेतील पाईपलाईनच् या नुतनीकरणाबाबत स् थातनक 
लोकप्रतततनिीींनी मागणी केली आहे हे खरे आहे. सदर योजनेची कामे महाराष र 
जीिन प्राधिकरणामाफश त पूणश करण् यात आली असून योजनेची दैनींहदन देखभाल ि 
दरुूस् ती ही सींयुक् त रजीाम पाणीपुरिठा ि स् िच् छता सशमतीमाफश त करण् यात येत आहे. 
सदर योजनेच े स ींकल्मपत िषश २०३१ असून योजनेद्िारे ककरकोळ दरुूस् ती िगळता 
पाणीपुरिठा सुरळीत सुरू असून वपण् याच् या पाण् यासाठी र्करची मागणी करण् यात 
आलेली नाही. 
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(२) लासलगाींि वि ींचूरसह १६ गािे प्रादेशशक पाणीपुरिठा योजनेची कामे ही महाराष र 
जीिन प्राधिकरणामाफश त पूणश करण् यात आली असून हदनाींक ०८/०२/२०१२ पासून 
योजनेची दैनींहदन देखभाल ि दरुूस् ती ही अध् य  सींयुक् त पाणीपुरिठा ि स् िच् छता 
सशमतीमाफश त करण् यात येत आहे. मूळ योजनेचे काम महाराष र जीिन 
प्राधिकरणामाफश त पूणश करण् यात आले असम याने योजनेतील पाईपलाईनच ेस मीकरण 
करण् याविषयी योग् य त्या स् तरािरुन कायशिाही करण् यात येईल. 
(३) प्रश् न ्द्भ् ाित नाही. 

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

शाळेतील शुल्ििाढीला आळा घालणाऱ्या  
िायद्याची अांमलबजािणी िरण्याबाबत 

  

(१५) *  ७७३८   श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ा िाजा बेग, श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अतनल भोसले, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.सांददप बाजोररया, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्रीमती ददप्ती चिधरी, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, श्री.प्रिाश 
गजशभये, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.राजेंद्र मुळि, अॅड.तनरांजन डािखरे, डॉ.नीलम गोऱ्हे, 
अॅड.अतनल परब, श्री.राहुल नािेिर, श्री.सुतनल तटिरे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शाळाींच्या नफेखोर शुमकिाढीला मयाशदा ाालणारे कायदे असूनही खाजगी शाळाींची 
मनमानी शुमकिाढ रोखण्यास शासनाला अपयश येत असमयाची भािना 
शुमकिाढीच्या मुदयािरुन पालकाींनी तसेच फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन या 
सींा्नेने मुींबईतील आझाद मैदानात हदनाींक २५ एवप्रल, २०१४ रोजी िा त्यासुमारास 
िरणे आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मुींबईसह राज्यातील बहुताींश खाजगी शाळाींत प्राथशमक आणण पूिश 
प्राथशमकच ेप्रिेश ाेताना सींस्थाचालक, मुख्याध्यापकाींकडून अनधिकृत देणगी ाेतली 
जात असुन देणगी ाेतमयाशशिाय प्रिेश शमळत नसमयाच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये 
िा त्या दरयायान तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असमयास, राज्यात माहे एवप्रल, २०१४ मध्ये शुमक तनयींत्रण कायदा लाग ूझाला 
मात्र शश ण विभागाने शुमक तनयींत्रण कायदा अद्याप कागदािरच ठेिून राज्यस्तरीय 
सशमती स्थापन केली नसमयाच ेही तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(४) असमयास, शश ण हक्क अधिकार कायद्यानुसार प्रत्येक बालकाींना मोफत ि 
सक्तीच ेशश ण शमळिून देण्याची तरतूद असताींना प्रिेशासाठी हजारो रुपयाींच ेशुमक 
आकारले जात असुन त्यािर कोणाचाही अींकुश नसमयाने पालकाींची आधथशक 
वपळिणूक होत असमयाने सींबींधिताींिर कारिाई करण्याबाबत तसेच शुमकिाढीस आळा 
ाालणाऱया कायद्याची प्रभािीपणे अींमलबजािणी करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) फोरम फॉर फेअरनेस एज्युकेशन या सींस्थेकडून महाराषर 
शै णणक सींस्था (शुमक वितनयमन) अधितनयम २०११ मध्ये काही सुिारणा 
सुचविणारे पत्र एवप्रलच्या सुमारास प्राप्त झालेले आहे. 
(२) नाही. 
(३), (४) ि (५) महाराषर शै णणक सींस्था (शुमक वितनयमन) २०११ अधितनयम 
हदनाींक २१ माचश, २०१४ रोजी प्रशसध्द करण्यात आला असून हदनाींक १.१२.२०१४ 
पासून सींपूणश राज्यात त्याची अींमलबजािणी लागू केली आहे. तसेच सदर 
अधितनयमातील तरतूदीनुसार पुनरर ण सशमती गहठत करण्यात आली आहे. 

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

िळांबोली (स्ज.रायगड) येथील भारतीय खाद्य तनगमच् या गोदामािर  
टािलेल्या धाडीत गहस ि ताांदळाच् या सुमारे २०० गोण् या जप् त िेल् याबाबत 

  

(१६) *  ७८२३   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ा िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळींबोली (ल्ज.रायगड) येथील भारतीय खाद्य तनगमच् या (एफसीआय) 
गोदामातील िान् य लपिून ठेिलेम या लोखींड बाजारातील गोदामािर पनिेलचे 
तहशसलदार याींनी हदनाींक २५ एवप्रल, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास िाड ्ाकून तथूेन 
गहू ि ताींदळाच् या सुमारे २०० गोणी जप् त केम या, हे खरे आहे काय, 
(२) असम यास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असम यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त् यानुसार दोषीींिर कोणती कारिाई 
केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) ि (२) मौजे कळींबोली ल्स््ल माक ् प् लॉ् नीं.३२८ येथे 
तहशसलदार पनिेल याींनी छापा ्ाकला असता गहू ि ताींदळूाच् या एकूण २११ गोण् या 
ि अॅपे ्ेया पो जप् त केला आहे. सदरहू मुद्देमाल बेकायदेशशरपणे, चोरी अथिा 
काळाबाजार करण् यासाठी साठविण् यात आम याच े आढळून आम याने सींबींधिताींविरुद्ध 
कळींबोली पोलीस स् ्ेशन येथे गु.र.नीं. II २२/२०१५ हदनाींक २५.४.२०१५ रोजी 
जीिनािश् यक िस् तु कायदा १९५५ कलम ३ ि ७ अन् िये गुन् हा दाखल केला आहे. 
(३) सदर प्रकरणी पोलीस तपास सुरू असून एकूण ८ आरोपीींना अ्क करण् यात 
आली आहे. 
(४) प्रश् न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
खामगाि (स्ज.बुलढाणा) तालुक्यातील तहशसलदार याांनी  

बनािट रेशनिाडय तयार िेल्याबाबत 
(१७) *  ६७१०   श्री.जयांत पाटील, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उफय  भाई जगताप :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  खामगाि (ल्ज.बुलढाणा) तालुक्यातील तहशसलदार याींनी सहा हजार बोगस 
शशिापबत्रका तयार केमया, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, त्यामध्ये मा.पींतप्रिान नरेंद्र मोदी, मा.मुख्यमींत्री देिेंद्र फडणिीस, 
मा.अन्न ि नागरी पुरिठा रजीाहक सींर ण मींत्री धगरीष बाप्, मा.विरोिी प नेते 
रािाकृषण विखे-पा्ील ि िनींजय मुींड े आणण मा.काररेजीस अध्य ा सोतनया गाींिी 
याींच्या नािाींचा समािेश आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असमयास, चौकशीच्या अनुषींगाने तहशसलदार याींच्यािर कोणती कायशिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) ि (२) खामगाि तालुक् यात माहे माचश-एवप्रल, २०१५ च् या 
दरया यान मा.पींतप्रिान नरेंद्र मोदी, मा.मुख् यमींत्री देिेंद्र फडणिीस, मा.अन् न ि नागरी 
पुरिठा रजीाहक सींर ण मींत्री धगरीष बाप्, मा.विरोिी प नेत ेरािाकृष ण विखे-पा्ील 
ि िनींजय मुींड े आणण मा.कॉ ींरेजीस अध् य ा सोतनया गाींिी याींच् या नािे बोगस 
शशिापबत्रका आढळून आम या आहेत. 
(३) होय, चौकशी करण् यात आली आहे. 
(४) तहशसलदार, खामगाि याींना महसूल ि िन विभागाच् या हदनाींक ६.६.२०१५ 
रोजीच् या आदेशान् िये तनलींबबत करण् यात आले आहेत. 
(५) प्रश् न ्द्भ् ाित नाही. 

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



17 

खामगाांि (स्ज. बुलढाणा) मतदार सांघातील खारपाण पट्टयातील गाांिे  
(जळगाांि जामोद ि शहर) १४० गाि योजनेमध्ये समाविष्ट्ट िरणेबाबत 

  

(१८) *  ८१३६   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०५६ ला ददनाांि १९ 
माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत: सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)खामगाींि (ल्ज. बुलढाणा) मतदार सींाातील खारपाण पट्टयातील गाींिे (जळगाींि 
जामोद ि  शहर) १४० गाींि योजनेमध्ये समाविष् करणेबाबतची मागणी खामगाींि 
मतदार सींााच ेआमदार ॲङ.आकाश पाींडुरींग फुीं डकर याींनी हद. २४ डडसेंबर २०१४ रोजी 
मा.मींत्री पाणी पुरिठा ि स्िच्छता विभाग याींचकेड ेपत्राद्िारे केली हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, सदर खारपाण पट्टयातील गाींि े िरील योजनेमध्ये समाविष् 
करणेबाबत शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) खारपाण पट्टयातील १४० गािे प्रादेशशक पाणी पुरिठा योजनेस हद. २/१२/२०१३ 
रोजी शासनाने प्रशासकीय मान्यता हदली असून, तनविदा प्रक्रीया पुणश झाली असून, 
योजनेची ५० ्क्के कामे पूणश झाली आहेत. त्यामुळे सदर योजनेत नविन गािे 
समाविष् करणे ताींबत्रक ि आधथ कदृष्या योग्य होणार नाही. 
(३) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
नागपसर िैद्यिीय महाविद्यालय आणण रुग्णालयात विद्युतीिरण ि 

नविनीिरणािरीता तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(१९) *  ७४१३   श्रीमती शोभाताई फडणिीस, श्री.ा िाजा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-
पाटील, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.आनांद ठािस र, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी : सन्माननीय 
िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर िैद्यकीय महाविद्यालय आणण रुग्णालय (मेडीकल) च्या विद्युतीकरण ि 
नवितनकरणाकरीता सन २०१० मध्ये १ को्ी ८० ल  ९४ हजार ४५२ रुपयाच्या 
कामाला प्रशासकीय मींजूरी देण्याींत येिूनही अद्यापही तनिी ्पलब्ि न झामयाने 
विद्यूतीकरणाच ेकामे झाली नसमयामूळे ४० को्ीींची अद्ययाित ्पकरणे नादरुुस्त 
होण्याची शक्यता तनमाशण झामयाच े हदनाींक ४ मे, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास 
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असमयास, सदर तनिी ्पलब्ि करुन न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी तातडीने तनिी ्पलब्ि करुन देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
       सींस्थेतील सिश िॉडश रुग्णालय ि महाविद्यालय इमारत, िसतीगहृ येथील 
विद्युतीकरणाच्या ि नुतनीकरणाींच्या कामाींस एकूण रु. १,८६,६९,४५२/- इतक्या 
रक्कमेच्या तीन अींदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आमया आहेत. सदरहू 
कामाींना जुलै, २०१४ च्या पुरिणी मागणीमध्ये रु. १,६२,३४,०००/- इतका तनिी मींजूर 
करण्यात आला असून सदरहू तनिी डडसेंबर २०१४ मध्ये सा.बाीं.विद्युत विभागास 
हस्ताींतरीत करण्यात आला आहे. त्याद्िारे सींस्थेमध्ये विद्युतीकरण ि नुतनीकरणाची 
कामे सुरु आहेत. 
(२) सदरहू तनिी जुलै, २०१४ च्या पुरिणी मागणीद्िारे ्पलब्ि करुन हदला आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
दहशतिादविरोधी ि सुरक्षाविषयि अभ्यासक्रमाचा समािेश असलेले  

स्ितांत्र विद्यापीठ स्थापन िरण्याबाबत 
  

(२०) *  ७८०३   श्री.किरण पािसिर, श्री.ा िाजा बेग, श्री.अतनल भोसले, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सततश चव्हाण, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.धनांजय मुांडे, 
श्री.सांददप बाजोररया, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्रीमती स्स्मता िाघ, श्री.गुरुमुख जगिानी, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अतनल तटिरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात दहशतिादविरोिी ि सुर ाविषयक अभ्यासक्रमाचा समािेश असलेले 
स्ितींत्र विद्यापीठ नागपूर अथिा पुणे येथे स्थापण्याची बाब शासनाच्या विचारािीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, सदर विचारािीन बाबीिर शासनाचा विचार पणूश झाला आहे काय, 
(३) असमयास, त्यानुसार शासनाने आतापयंत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायशिाही केली नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
यितमाळ स्जल््यात शासिीय िैद्यिीय रुग्णालयाच्या  

इमारतीची झालेली दरुिस्था 
  

(२१) *  ७८५६   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.ा िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ ल्जमह्याला शासकीय इमारतीची देखभाल दरुुस्तीसाठी शासनाने २५ 
को्ी रुपयाींचा तनिी देऊनही शासकीय िैद्यकीय रुग्णालयाच्या इमारतीची दरुिस्था 
झाली असमयाच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यादरयायान तनदशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असमयास, चौकशीच्या अनुषींगाने शासकीय िैद्यकीय रुग्णालयाींच्या इमारतीची 
तातडीने दरुुस्ती करणेबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायशिाही केली नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
हद्यरोग ऑपरेशन मध्ये िापरण्यात येणाऱ्या स्टेंटची  

अधधि दराने विक्री िरण्यात येत असल्याबाबत 

(२२) *  ६९७३   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.आनांद ठािस र, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.सुतनल तटिरे, श्री.राहुल नािेिर, श्री.ा िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.सततश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.धनांजय मुांडे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती ददप्ती चिधरी, श्री.शरद रणवपसे :  सन्माननीय अन्न 
आणण षषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) हद्यरोग ऑपरेशन मध्ये िापरण्यात येणाऱया स् े्ं्ची मागणी िाढमयामुळे 
राज्यातील रुग्णालयात आयात केलेले स् े्ं् ३०० त े७०० ्क्के अधिक दराने विकून 
अडलेमया रुग्णाींची लू्मार करीत असून त्यािर वितरक-आयातदार सव्िाशे ्क्के 
नफ्फेखोरी करीत असमयाबाबत अन्न ि औषि प्रशासनाच्या द ता विभागाने माहे 
मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरयायान मुींबई, पुणे ि नाशशक येथील सहा वितरक ि सात 
हॉल्स्प्लाींच्या केलेमया सि  णात तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असमयास, चौकशीच्या अनुषींगाने मूळ आयात ककमतीपे ा अधिक ककमतीच्या 
एमआरपीने स् े्ं्ची विक्री करणाऱया विके्रत्याींिर तसेच काडड शॲक स् े्ं् विक्रीतून ३०० 
त े ७०० ्क्के नफेखोरी करुन लू्मार करणाऱया रुग्णालयाींिर शासनाने कोणती 
कारिाई केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
   सदर प्रकरणी अन्न ि औषि प्रशासनाने केलेमया तपासणीत स् े्ं्ची ककीं मत 
ही एम.आर.पी. पे ा जास्त आकारलेली नाही. तथावप, आयात केलेमया ककमतीपे ा 
जास्त आढळली. 
       सध्या काडड शयाक स् े्ं्ची ककीं मत औषि ककीं मत तनयींत्रण आदेश २०१३ 
अींतगशत तनयींबत्रत होत असमयाने ्त्पादक स्ित: ककीं मत ठरि ूशकतो. तथावप, छापील 
एम.आर.पी. पे ा जास्त दराने विक्री करण्यास तनबशि आहे. अन्न ि औषि 
प्रशासनाने केलेमया चौकशीमध्ये स् े्ं् एम.आर.पी.पे ा जास्त ककमतीने विकमयाचे 
आढळले नाही. 
(२) होय. 
(३) सध्या काडड शयाक स् े्ं्ची ककीं मत ओषि ककीं मत तनयींत्रण आदेश २०१३ अतींगशत 
तनयींबत्रत होत असमयाने ्त्पादक स्ित: ककीं मत ठरिू शकतो 
       अन्न ि औषि ककीं मत तनयींत्रण आदेश २०१३ अींतगशत तनयींबत्रत होत 
असमयाने ्त्पादक स्ित: ककीं मत ठरिू शकतो 
      अन्न ि औषि प्रशासनाने केलेमया चौकशीमध्ये स् े्ं् एम.आर.पी पे ा 
जास्त ककमतीने विकमयाच ेआढळले नाही. 
       स् े्ं्च्या ककमतीिर तनयींत्रण ठेिण्याकरीता अन्न ि औषि प्रशासनाने 
राषरीय औषि मूमय प्राधिकरणास हद. १८.०५.२०१५ च्या पत्रान्िये काडड शयाक  
स् े्ं्च्या ककमती तनयींत्रणाखाली आणण्याबाबत तसेच Profit Margin ठरविण्याबाबत 
कळविण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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पुण्यातील सससन रुग्णालयात णिटया रुग्णाला दाखल िरत नसल्याबाबत 
  

(२३) *  ७९४०   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ा िाजा बेग, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अतनल तटिरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सततश चव्हाण :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यातील ससून रुग्णालयात एक्या रुग्णाला दाखल करुन ाेत नसमयाच ेमाहे 
मे २०१५ मध्ये िा त्यादरयायान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच रुग्णाला रुग्णालयात दाखल केमयानींतर रुग्णाची सेिा करण्याची जबाबदारी 
रुग्णालयाची असताींना रुग्णाींची रात्रभर सेिा करण्यासाठी महहला मदततनसाला ५०० 
रुपये तर २४ तास सेिा करण्यासाठी एक हजार रुपये मनुषयबळ पुरविणाऱया 
सींस्थाींना द्यािे लागत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असमयास, प्रश्न भाग (१) ि (२) बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असमयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार रुग्णाच्या कु्ुींबाची आधथशक 
लू् होिू नये याहणून शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कारिाई केली नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 
(४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 
(५) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

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

नागपसर विद्यापीठ राष्ट्रसांत तुिडोजी महाराज येथील  
अनेि प्रमुख पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(२४) *  ७३४१   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.शमतशे भाांगडडया :  ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि २६८५ ला ददनाांि १९ माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत :   
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर विद्यापीठ राषरसींत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यावपठ येथील अनेक 
प्रमुख पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) ररक्त पदी अनेक सेिातनितृ्ताींना परत कामािर ाेण्यात आले, हे खरे काय, 
(३) असमयास, यामुळे परर ा तनकाल ि इतर कायाशलयीन कामकाजािर पररणाम 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असमयास, ररक्त पदे भरण्याकररता काय ्पाययोजना केली िा करण्यात येत 
आहे ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) नाही. मात्र विद्यापीठाच्या व्यिस्थापन पररषदेच्या मान्यतनेे विद्यापीठातील 
शलवपक सींिगाशतील काही सेिातनितृ्त कमशचाऱयाींना सहा महहन्याींसाठी दैतनक िेतनािर 
तनयुक्त करण्यात आलेले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ररक्त पदे भरण्याची कायशिाही विद्यापीठाकडून सुरु आहे. 

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

खाम नदी (षरांगाबाद) पात्रात विषारी ि घाति रसायने  
सोडल्याने नदीपात्र प्रदसवषत झाल्याबाबत 

  

(२५) *  ७४९२   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.ा िाजा बेग : सन्माननीय पयायिरण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद पररसरातील खाम नदीच् या पात्रात विषारी आणण ाातक रसायने 
र्करद्िारे सोडून प्रदषूण झामयाच ेहदनाींक २८ फेब्रुिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास 
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असम यास, र्करमिील ाातक विषारी रसायने ज् या कीं पनीमिून हदली जात होती, 
त् या कीं पनी मालकाविरुद्ध अद्याप पोशलसाींनी ि प्रदषूण तनयींत्रण महामींडळाने कारिाई 
केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असम यास, कीं पनीतील विषारी रसायन नदीपात्रात ्ाकून प्रदषूण करणा-याविरुद्ध 
शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) कीं पनीच् या मालकाविरुद्ध कायशिाही केली नाही, हे खरे आहे. 
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(३) पोलीस विभाग माफ त नदी पात्रात रसायन ्ाकणा-या र्कर विरुद्ध ि िाहतुकीचे 
ठेकेदार विरुद्ध गुन् हा नोंदविलेला आहे. तसेच मींडळाने सदर रसायन मे.स् ्र लाई् 
कीं पनीच े बाय प्रॉडक् ् असम याच े शसद्ध झाम याने मे.स् ्र लाई् ्ेक् नोलॉजीस् ् शल., 
एम.आय.डी.सी.िाळुींज या कारखान् याला कारणे दाखिा नोह्स हदनाींक १३/३/२०१५ 
रोजी बजािलेली आहे ि त् यानुसार आता सदर ्द्योगाने प्रत् येक र्करमध् ये 
जीपीआरएस यींत्रणा बसविलेली आहे. 
(४) प्रश् न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील साियजतनि ्ांथालय सेििाांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत 

(२६) *  ७९२२   श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ा िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.हेमांत टिले, श्री.मतनषदादा जैन, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी :   
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सािशजतनक रजीींथालय सेिकाींच्या प्रलींबबत न्याय मागण्याींसाठी महाराषर 
सािशजतनक रजीींथालय कायशकारी सींा (स््े् युतनयम) नागपूर शाखा सोलापूर ल्जमहा 
सींा्नेच्या ितीने माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यादरयायान रजीींथालय अधिकारी 
कायाशलयासमोर िरणे आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, आींदोलनकत्यांच्या मागण्या काय आहेत, 
(३) तसेच सदर मागण्याच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायशिाही केली नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) सािशजतनक रजीींथालय सेिकाींना िेतनशे्रणी ि सेिाशती लागू करणे. 

रजीींथालय सींचालनालयाने रजीींथालय कमशचा-यासाठी सेिातनयम, सेिाशाश् िती 
सींबींिी काढलेले पररपत्रक रद्द करािे. व् यींकप् पा पत् की अहिाल लागू करणे. 

शासनाने २०१२ पासून ५०% िाढिलेले अनुदान देण् यात यािे. 
कमशचाऱ याींना ऑनलाईन िेतन देण् यात यािे. 
राज् यातील मान् यता प्राप् त कमशचा-याींना तनयशमत दोन हप् त् याच े अनुदान 

ठरलेम या िेळी देण् यात यािे, इत् यादी. 
(३) राज् यातील सािशजतनक रजीींथालयातील सेिक हे शासकीय कमशचारी नसम याने 
त् याींना िेतनशे्रणी ि सेिाशती लागू करणे शक् य नाही. तथावप, रजीींथालय सेिकाींच् या 
सेिाविषयक बाबीींमध् ये एकसूत्रता येण् याकरीता सेिाविषयक सिलती ि सुवििाींविषयी 
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मागशदशशक तत् त् िे/सूचना रजीींथालय सींचालनालयाच् या हदनाींक ८.५.२०१३ च् या 
पररपत्रकान् िये तनल्श्चत करण् यात आम या आहेत. 
मा.व् यींकप् पा पत् की सशमतीने केलेम या शशफारशीपैकी बहुताींश शशफारशी पूणश केम या 
आहेत. 

१. प्रत् येक ल्जम ह्यात शासकीय ल्जम हा रजीींथालय स् थापन करण् यात आलेली आहेत. 
२. शासनमान् य सािशजतनक रजीींथालयाींच् या पररर ण अनुदानात शासनाने िेळोिेळी 
िाढ केलेली आहे. 
३. प्रत् येक ल्जम ह्याच् या हठकाणी डडल्ज्ल ्पकें द्र स् थापन करण् याबाबत कायशिाही 
सुरू आहे. 
४.ल्जम हा/विभाग/राज् य रजीींथालय सींा याींच् या अनुदानात िाढ करण् यात आलेली 
आहे. 
५.सींशोिन सींस् था अनुदानात िाढ करण् यात आलेली आहे. 
६.राज् य रजीींथालय पररषदेची स् थापना करण् यात येत आहे. 

रजीींथालयाींना देण् यात येणा-या पररर ण अनुदानात िेळोिेळी िाढ केलेली 
आहे. हदनाींक २१.२.२०१२ पासून पररर ण अनुदानात केलेली ५०% िाढ तनयमानुसार 
देण् यात येत आहे. रजीींथालयाींना त् याींच् या खात् यात पररर ण अनुदान ऑनलाईन देण् यात 
येत आहे. 
राज् यातील सािशजतनक रजीींथालयाींना तनिीच् या ्पलब् ितनुेसार देय असलेले अनुदान 
देण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
अन्नसुरक्षा योजनेच्या लाभार्थयाांच्या धान्याचा िाळाबाजार होत असल्याबाबत 

(२७) *  ७१८७   श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा 
ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी ल्जमह्यात एपीएल काडशिारकाींसाठी पाच महहन्याींपासून रेशन दकुानािर 
िान्य नसताना अन्नसुर ा योजनेच्या लाभार्थयांच्या िान्याचा काळाबाजार होत 
असमयाच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यादरयायान तनदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच औरींगाबाद ल्जमह्यातील ३ लाख २२ हजाराहून अधिक एपीएल रेशन 
काडशिारकाींना मागील ८ महहन्यापासून िान्य शमळत नसमयामुळे नाईलाजास्ति 
अनेकाींना खुमया बाजारातून महाग िान्य घ्यािे लागत असमयाच े माहे मे, २०१५ 
मध्ये िा त्यादरयायान तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) एपीएल शशिापबत्रका िारकाींसाठी पाच त े आठ महहन्यापासून रेशन दकुानािर 
िान्य नसताना अन्नसुर ा योजनेच्या लाभार्थयांच्या िान्याचा काळाबाजार होत 
असमयाच ेमाहे एवप्रल-मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरयायान तनदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असमयास, रेशनच्या िान्याचा काळाबाजार रोखण्याबाबत तसेच एपीएल 
शशिापबत्रकािारकाींना शशिा िा्प दकुानातून िान्य देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप कायशिाही केली नसमयास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) ि (२) राष रीय अन् नसुर ा अधितनयमाींतगशत लाभ शमळण् यास 
पात्र नसणा-या रत् नाधगरी ि औरींगाबाद ल्जम ह्यातील ए.पी.एल. (केशरी) 
शशिापबत्रकािारकाींना राज् य शासनाने आधथशक भार सोसून पिूीच् या ए.पी.एल. दराने ि 
पररमाणात माहे मे, २०१४ ते ऑक् ्ोबर, २०१४ या कालाििीत अन् निान् य ्पलब् ि 
करुन हदले आहे. त् यानींतरच् या कालाििीमध् ये सदर लाभार्थ यांना अन् निान् याचा पुरिठा 
करण् याबाबतचा प्रस् ताि शासनाच् या विचारािीन आहे. 
     रत् नाधगरी ल्जम ह्यात माहे एवप्रल, २०१५ मध् ये िान् य िाहतूकी दरया यान 
िाहनचालकाने िान् याची दोन पोती चोरी केली असून सींबींधिताींिर गुन् हा दाखल 
करण् यात आला आहे. 
(३) ि (४) रेशनच् या िान् याचा काळाबाजार रोखण् याच् या दृष ्ीने तनयशमतपणे 
रास् तभाि दकुानाींच् या तपासण् या करण् यात येऊन त् यामध् ये दोषी असलेम याींविरुद्ध ्धचत 
कारिाई केली जात.े 

----------------- 
फोटय (मुांबई) शसध्दाथय महाविद्यालयातील दोन प्राचायायमधील आणण त्याांच्या सहिारी 

िमयचाऱ्याांना महाविद्यालयाांमध्ये धक्िाबुक्िी झाल्याबाबत 
  

(२८) *  ७६२९   श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, 
श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) फो श् (मुींबई) शसध्दाथश महाविद्यालयातील दोन प्राचायाशमिील आणण त्याींच्या 
सहकारी कमशचाऱयाींना महाविदृयालयाींमध्ये िक्काबुक्की झामयाच े हदनाींक १८.४.२०१५ 
रोजी िा त्या सुमारास तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींनी सुरु केलेमया पीपमस एज्युकेशन 
सोसाय्ीच्या प्रशासनािरुन मागील काही हदिसापासून दोन ग्ामध्ये िाद सुरु 
असमयाने शसध्दाथश कॉलेजचे प्रभारी प्राचायश या हस्के याींना मीरा रोड येथील एका 
हॉ्ेलमध्ये बींदल्स्त करुन ठेिण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असमयास, ्क्त िादािादीचा त्रास सदरहू महाविद्यालयात शश ण ाेणाऱया 
विद्यार्थयांच्या शश णािर होत आहे हे पाहता शासनाने कोणती कायशिाही केली िा 
करीत आहे, 
(४) नसमयास, यामागील विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 

सदर महाविद्यालयातील कमशचाऱयास िक्काबुक्की झामयाचे प्रभारी प्राचायश 
याींनी हद. १८.०४.२०१५ ि हद. १५.०५.२०१५ रोजी सह सींचालक कायाशलयास पत्राद्िारे 
कळविले आहे अशी माहहती आहे. 
(२) होय. 

त्याबाबत महाविद्यालयातील प्रभारी प्राचायश, श्री. मस्के याींनी हद. 
१८.०४.२०१५ ि  हद. १५.०५.२०१५ रोजी सह सींचालक कायाशलयास कळविले आहे अशी 
माहहती आहे. 
(३) शसध्दाथश महाविद्यालयाच्या प्राचायश पदाबाबत असलेमया िादासींदभाशत 
विद्यार्थयांची शशषयितृ्ती ि शै णणक बाबीींिर पररणाम होिू नये याकररता मुींबई 
विद्यापीठास पत्र शलहहण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

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

राज् यातील शाळाांमध् ये पदहली त ेआठिीपयांतच् या विद्यार्थ याांसाठी 
नैदातनि चाचणी घेण् याचा शासनाने घेतलेला तनणयय 

(२९) *  ६८४५   श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.राहुल नािेिर, श्री.ा िाजा बेग, अॅड.तनरांजन 
डािखरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज् यातील शाळाींमध् ये पहहली त े आठिीपयतंच् या विद्यार्थ यांच् या परर ा न 
ाेण् याचा ५ िषाशपूिी शासनाने तनणशय ाेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, परर ा नसम यामुळे शाळाींची आणण विद्यार्थ यांची गुणित् ता िाढती 
आहे, शश क काळानुसार अद्ययाित आहेत का याची पडताळणी केली जात नव् हती 
त् यामुळे परर ा न ाेण् याच् या तनणशयामुळे गुणित् ता खालाित असम याच े तनदशशनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असमयास, पहहली त ेआठिीच् या विद्यार्थ यांसाठी नैदातनक चाचणी सुरू करण् याची 
ाोषणा मा. शालेय शश णमींत्रयाींनी माहे एवप्रल, २०१५ मध् ये िा त् यादरयायान येत् या 
शै णणक सत्रापासून (२०१५-२०१६) शाळाींमध् ये सुरू करण् याचे जाहहर करण् यात आलेले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असम यास, या नैदातनक चाचण् याींच ेस् िरुप काय आहे, 
(५) असमयास, नैदातनक चाचणी सींदभाशत शासनाकडून कोणती अींमलबजािणी 
करण्यात आली िा येत आहे, 
(६) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) बालकाींचा मोफत ि सक्तीच्या शश णाचा अधिकार 
अधितनयम, २००९ नुसार इयत्ता पहहली त ेआठिीच्या विद्याथांची परी ा न ाेता 
सातत्यपूणश सिकंष मूमयमापन पध्दतीचा अिलींब करण्यात आलेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) ि (५) सन २०१५-१६ पासून प्रगत शै णणक महाराषर कायशक्रमाींतगशत 
राज्यातील सिश व्यिस्थापनाच्या ि सिश माध्यमाींच्या मान्यताप्राप्त शाळाींमिून इयत्ता 
पहहली त ेआठिीतील सिश विद्यार्थयांसाठी िषशभरात प्रथम भाषा ि गणणत या दोन 
विषयाच्या ३ शै णणक प्रगती चाचण्या ाेण्यात येणार आहेत. या चाचण्याींमध्ये लेखी, 
तोंडी ि प्रात्यष क अशा तीनही प्रकारच्या प्रश्नाींचा समािेश असेल. याबाबत हद. 
२२/०६/२०१५ रोजी शासन तनणशय तनगशशमत करण्यात आलेला आहे. 
       या चाचण्या शे्रणीबध्द असणार आहेत. चाचणी क्र. १ (पायाभूत चाचणी) ही 
मागील इयत्तेच्या मुलभूत  मता ि त्या त्या  इयत्तचे्या प्रमुख  मताींिर आिाररत 
असेल. चाचणी क्र. २ (सींकशलत मूमयमापन-१) मध्ये मागील इयत्तपेयतंच्या मुलभूत 
 मता आणण पहहमया सत्रापयतंच्या  मता यािर आिाररत असतील. चाचणी क्र. ३ 
(सींकशलत मूमयमापन - २) मध्ये मागील इयत्तपेयतंच्या मुलभूत  मता, पहहमया 
आणण दसुऱया सत्रापयतंच्या  मता यािर आिारीत प्रश्न असतील. 
(६) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
अिोला स्जल््यातील असदगड किल्ल्याची झालेली ददुयशा 

  

(३०) *  ७३८८   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय साांस् िृतति िायय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला ल्जमह्यातील जुन्या शहरात मोणाश नदीकाठी तीनशे िषाशपूिी बाींिण्यात 
आलेमया असदगड ककममयाची अत्यींत ददुशशा झालेली असून ककममयाच्या रस्त्याकडील 
एक शभींत बाींिण्यात आली असून ककममयाच्या बुरुजाचा भाग ढासळला 
असमयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, अकोमयाचा िारसा असलेमया असदगड ककममयाच्या विकासाकडे 
शासनाच ेदलुश  होत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असमयास, सदर ककममयाची पाहणी शासनाने केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(४) तद्नुसार सदर ककमयाच े तात्काळ नुतनीकरण करण्याबाबत तसेच तनिीची 
तरतूद करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात आली आहे, 
(५) नसमयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) होय, 
(२), (३) ि (४) असदगड ककमला हा राषरीय सींरष त स्मारक असून त्याच ेजतन, 
सींििशन ि देखरेखीच े व्यिस्थापन हे भारतीय पुरातत्ि सि  ण, नागपूर मींडल 
याींचकेडून केले जात.े सदर ककममयासाठी शासनाकडून तनिी शमळविण्यासाठी ए.आर. 
च्या अींतगशत िावषशक अींदाजपत्रक बनविले गेले आहे. सदर प्रस्तावित 
अींदाजपत्रकानुसार कायशिाही केली जात आहे. 
(५) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

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

महागाि (स्ज.यितमाळ) येथील स्जल्हा पररषद शाळेच्या इयत्ता ९ िी १० च्या  
उदसय तुिडीच्या िाढीि प्रस्तािाबाबत 

(३१) *  ७८८१   श्री.ा िाजा बेग, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.आनांद ठािस र, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मौजे महागाि (ल्ज.यितमाळ) येथील ल्जमहा पररषद शाळेच्या इयत्ता ९ िी १० 
्दूश तुकडी िाढीचा प्रस्ताि शासनाकड ेप्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, सदर प्रस्तािास मींजूरी देणेबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायशिाही केली नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) राज् यातील स् थातनक स् िराज् य सींस् थाींच् या शाळाींमध् ये इयत् ता आठिी त े इयत् ता 
बारािीच े िगश सुरू करण् यास शासन तनणशय हदनाींक ११.०६.२००९ अन् िये परिानगी 
देण् यात आलेली आहे. त् यानुसार आिश् यक ती कायशिाही करणेबाबत मुख् य कायशकारी 
अधिकारी, ल्जम हा पररषद, यितमाळ याींना कळविण् यात आलेले आहे. 
(३) प्रश् न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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यितमाळ स्जल् ्यामध् ये सांस् थाांना कक्रडा इमारती बाांधिामािरीता  
तनधी उपलब् ध िरुन देण् याबाबत 

(३२) *  ७१४८   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अमरनाथ राजसरिर, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय कक्रडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ ल्जम ह्यामध् ये कक्रडा सींस् थाींना इमारती बाींिकामाकरीता देण् यात आलेला 
तनिी इमारती बाींिकाम न करता ्चलण् यात आला असम याच् या तक्रारी 
ल्जम हास् तरािर प्राप् त झाम या असम याच े माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरयायान 
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असम यास, सन २०१२ त े २०१५ या िषाशत ककती सींस् थाींना कक्रडा इमारती 
बाींिकामाकरीता तनिी ्पलब् ि करुन देण् यात आला आहे, 
(३) असम यास, यापैंकी ककती इमारतीच ेबाींिकाम पूणश करण् यात आले आहेत ि ककती 
इमारती अपूणाशिस् थेत आहेत याची शासन माहहती देणार आहे काय, 
(४) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायशिाही करण् यात आली नसम यास त् याची 
सिशसािारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व्यायामशाळा इमारत बाींिकामािर सन २०१२-१५ या कालाििीमुध्ये एकूण ११७ 
सींस्थाींना बाींिकामाकररता िनादेशाद्िारे तनिी ्पलब्ि करुन देण्यात आला. 
(३) एकूण ११७ सींस्थाींपैकी ६३ पूणश ि ५४ व्यायामशाळा इमारती बाींिकाम 
प्रगतीपथािर आहे. 
(४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
गोरेगाि णज्यसिेशन सोसायटी, गोरेगाि (मुांबई) या शाळेने िेजीच्या  

विद्यार्थयाांिडसन जास्त शुल्ि िससल िेल्याबाबत 

(३३) *  ७३५३   श्री.विजय धगरिर, श्री.जनायदन चाांदसरिर, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर 
ताांबे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगाि पल्श्चमेकडील गोरेगाि एज्युकेशन सोसाय्ी या हदमली बोडाशच्या शाळेने 
केजीच्या विद्यार्थयांच े शुमक सन २०१३-१४ या शै णणक िषाशत १२ पामयाींच्या 
पालकाींकडून जास्त शुमक िसूल केले असून पालकाींनी प्रशासनाकड े तक्रार केली 
असमयाच े हदनाींक २३ एवप्रल, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास तनदशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी गोरेगािात मागील ४ त े५ िषाशपासून अशी प्रकरणे 
िारींिार होत असमयाच ेआढळून येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असमयास, िाढीि फी न भरमयाने शाळेकडून प्रिेश देणार नसमयाच ेसाींगण्यात 
आले असून विद्यार्थयांच े शै णणक िषश िाया जाण्याची भीती तनमाशण झाली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असमयास, चौकशीच्या अनुषींगाने विद्यार्थयांच े शै णणक िषश िाया जाऊ नये 
तसेच दजुाभािाची िागणूक देणाऱया शाळाींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े : (१) हे अींशत: खरे असून गोरेगाि एज्युकेशन सोसाय्ी या 
शाळेच्या पालक शश क सींााने शाळा इ. १ ली करीता एक रकमी फी भरणे बाबत 
सक्ती करीत असमयाच ेहदनाींक २५/४/२०१५ च ेपत्र शश ण तनरी क (पल्श्चम), मुींबई 
याींचकेड ेप्राप्त झाले आहे. 
(२) होय. फी िाढीबाबत तक्रारी आहेत. 
(३), (४) ि (५) गोरेगाि एज्युकेशन सोसाय्ी पालक शश क सींााने ्परोक्त नमूद 
केलेमया तक्रारी अनुषींगाने शश ण तनरी क (पल्श्चम), मुींबई याींनी सदर शाळेला 
हदनाींक १०/६/२०१५ च्या पत्रान्िये १ ली ची फी दोन सत्रात ाेण्याच े तनद श देिून 
विद्यार्थयांना िगाशमध्ये बसविण्याच्याही सूचना सींबींधिताींना हदमया आहेत. 
(६) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबई विद्यापीठाच्या टीिायबीिॉम पररक्षेला बसलेला णिा बोगस विद्यार्थयायला 

विद्यापीठाच्या विशेषपथिाने पिडले असल्याबाबत 
  

(३४) *  ७०२६   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) मुींबई विद्यापीठाच्या ्ीिायबीकॉम परर ेला बसलेमया एका बोगस विद्यार्थयाशला 
विद्यापीठाच्या विशेषपथकाने पकडमयाच े हदनाींक २९ एवप्रल, २०१५ रोजी िा त्या 
सुमारास तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, चेंबूर येथील स्िामी वििेकानींद महाविद्यालयातील परर ा कें द्रािर 
सदरहू बोगस विद्यार्थयांला पकडण्यात आमयाप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन 
दोषावपताींिर कारिाई केली िा करण्यात येत आहे काय, 
(३) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) सदर प्रकरणाींचा पोलीस तपास सरुु असून दोषीिर कायशिाही केली जाईल. 

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

शहापसर (स्ज.ठाणे) तालुक्यात तनमायण झालेली तीव्र पाणीटांचाई 
  

(३५) *  ६८०८   श्री.आनांद ठािस र, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल नािेिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) शहापूर (ल्ज.ठाणे) तालुक्यात चार मोठी िरणे आणण बारा लाु पा्बींिारे प्रकमप 
असूनही आहदिासी गाि ेआणण पाडयाींसाठी दोनशेहून अधिक पाणीपुरिठा योजनाींिर 
करोडो रुपयाींचा तनिी खचश होऊनसुध्दा नागरीकाींना पाणी ी्ंचाईला सामोरे जािे 
लागत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, तालुक्यातील डोळखाींब, खडी, कसारा, ककन्हिली, िाशसींद, िराई या 
गाींिाना ि अनेक पाडयाींना माचश त ेजूनपयंत दरिषी पाणी ी्ंचाई जाणिते, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असमयास, या गािाींची तसेच पाडयाींची कायम पाणी ी्ंचाई दरू करण्यासाठी 
शासनाने कोणती ्पाययोजना केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसमयास, त्याची सिशसािारण कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे.  

शहापूर (ल्ज. ठाणे) तालुक्यतील २३ गािे ि ९० पाडयाींना माचश त े जून, 
२०१५ या कालाििीत १६ र्करने पाणी पुरिठा करण्यात आलेला आहे. मात्र त्यात 
डोळखाींब, खडी, कसारा, ककन्हिली, िाशसींद ि िसई या गािाींचा समािेश नाही. 
(३) शहापूर तालुक्यात मागणी आिाररत पुरिठा या तत्िानुसार १८३ पाणी पुरिठा 
योजना मींजूर करण्यात आमया असून त्यापैकी १२९ नळ पाणी पुरिठा योजना ि ५४ 
सािी विहीरीची कामे सुरु आहेत. सदरच्या योजना पूणश करण्यासाठी चौकशी 
करण्यात आली असून मुख्य कायशकारी अधिकारी याींच े अध्य तखेाली सुनािण्या 
ाेतमया असून पाठपुरािा सुरु आहे. पाणी ी्ंचाई कायम स्िरुपी दरू करण्यासाठी 
्प्या्प्याने  नळ पाणी पुरिठा योजना ि प्रादेशशक नळ पाणी पुरिठा योजना हाती 
ाेण्याच ेप्रस्तावित आहे. 
(४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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रायगड स्जल््यातील शाळाांतील पटसांा या १० पेक्षा िमी  
असल्याने शाळा बांद िरण्याबाबत 

(३६) *  ७७१४   श्री.सुतनल तटिरे, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.अतनल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.सततश चव्हाण, श्री.ा िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरशसांह 
पांडडत, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येत्या शै णणक िषाशपासून ज्या प्राथशमक शाळेमध्ये १० पे ा कमी प् असलेमया 
शाळा बींद करण्याच्या िोरणात्मक तनणशय ाेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, रायगड ल्जमह्यातील एकूण २८३७ शाळाींपैकी ल्जमहा पररषदेच्या ५६३, 
नगर पररषदेची १ ि विनाअनुदातनत ४ शाळा अशा एकुण ५६८ शाळाींतील प्सींख्या 
१० पे ा कमी असमयाने या शाळा बींद कराव्या लागणार आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असम यास, ज् या शाळाींची प्सींख् या तनयमानुसार कमी आहे त् या शाळा प्रामुख् याने 
पोलादपूर, महाड, श्रीििशन, या हसाळा, माणगाींि, सुिागड, खालापूर, कजशत या डोंगराळ 
भागातील असम याने सदरहू शाळेत शश ण ाेणाऱ या विद्यार्थ यांची गैरसोय होण्याची 
शक्यता तनमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असमयास, बींद करण्यात याियाच्या ५६८ शाळाींतील विद्यार्थयांची पयाशयी 
व्यिस्था कोणत्या शाळेत करण्यात येणार आहे तसेच बींद करण्याच े प्रस्तावित 
केलेमया शाळातील शश काींनी एकूण सींख्या ककती आहे ि त्याींची पयाशयी व्यिस्था 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) ि (५) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
शासनाने मािेदटांग फेडरेशनिडसन िेलेल्या धान खरेदीबाबत 

  

(३७) *  ८२३३   श्री.राजेंद्र जैन :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि 
सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने माक ह्ींग फें डरेशनकडून िान खरेदी केले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असमयास, ४६ खरेदी कें द्रामाफश त या िानाची खरेदी केली, हे खरे आहे काय, 
(३) एकूण ४ लाख ३३ हजार ६४४ विींक््ल िान खरेदी करण्यात आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) या िानाची रक्कम ५८ को्ी ९८ लाख ११ हजार २५६ पैंकी शासनाकडून ३ को्ी 
७५ लाख रुपयाची हुींडी रक्कम अद्यापयतं शमळाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(५) ही रक्कम शेतकऱयाींना शमळण्यास होणाऱया विलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) ि (२) आिारभूत ककीं मत खरेदी योजनेअींतगशत राज्यात 
माक ह्ींग फेडरेशन माफश त एकूण ४२३ मींजुर खरेदी कें द्रापैकी २८८ खरेदी कें द्राींिर िान 
खरेदी करण्यात आलेली आहे. 
(३) ि (४) खरे नाही. 

माक ह्ींग फेडरेशन माफश त हद. ३० जून, २०१५ पयशत राज्यात १६,३८,७९८.३९ 
ल्क्िीं्ल िानाची खरेदी झाली असून त्यापैकी सादर केलेमया १०,४०,८९८.४७ ल्क्िीं्ल 
िान्य खरेदीच्या हूींडी देयकापो्ी रु. १३१,१५,३२,०७२/- इतकी रक्कम प्रदान करण्यात 
आली असून िान खरेदीच ेकोणतेही देयक (हूींडी) प्रलींबीत नाही. 
(५) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
जे.जे. रुग्णालय (मुांबई) येथील रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय 

  

(३८) *  ८१२०   श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सांददप 
बाजोररया, श्री.ा िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािस र, अॅड.तनरांजन 
डािखरे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, अॅड.जयदेि गायििाड :   सन्माननीय 
िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जे.जे. रुग्णालय, मुींबई येथील औषिाचा तु्िडा, ्पचारासाठी ्ाळा्ाळ, डॉक््र 
आणण िैद्यकीय कमशचारी ठरलेमया िेळत येत नाहीत त्यामुळे रुग्णाींच े हाल होत 
असमयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरयायान तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असमयास, रुग्णाच्या सींख्येत हदिसेहदिस िाढ होत असतानाच व्यिस्थापनाकडून 
कोणतीच पािले ्चलली जात नसमयाने अनेक गरजू रुग्णाींना खा्ेऐिजी जशमनीिर 
पथारी पसरुन ्पचार घ्यािे लागत आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) नसमयास, यामागील विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
शशरुर (ता.िैजापसर) येथील गािाांना मन्यार धरणातसन पाणी पुरिठा िरण्याबाबत 

  

(३९) *  ७२४६   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :-  

(१) शशरुर (ता.िैजापूर) येथील भ्ना िरणात गेमया दहा िषाशत पाण्याचा थेंबही 
साचलेला नाही, अिाढव्य खचश करुनही त े तनकामी ठरमयाने आता राषरीय पेयजल 
योजनेिर ४ को्ी रुपये खचश करण्यात आले आहे यासाठी िरणाला लागूनच दोन 
विहहरी खोदण्यात आमया असून त्या विहहरीनाींही पाणी नाही त्यामुळे र्करद्िारे 
विहहरीत, विहहरीतून पाईप लाईनद्िारे ्ाकीत ि ्ाकीतून नळाद्िारे गािाला दर 
पींिरा हदिसाआड पाणी पुरविले जात असमयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरयायान 
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, ्परोक्त गािाला मन्यार िरणातून पाणी पुरिठा करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कायशिाही केली नसमयास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
शशिुर पाणी पुरिठा योजनेच ेकाम प्रगतीत आहे. दोन्ही विहहरीींच ेखोलीकरण 

मे, २०१५ मध्ये पूणश करण्यात आले असून गािाला आिश्यक असणारे पाणी 
विहहरीद्िारे ्पलब्ि झाले आहे. सन २०१५ च्या ्न्हाळयात तीव्र पाणी ी्ंचाई 
असूनही एका विहहरीद्िारे २.५० ल  शल्र ि ्िशररत ०.८० ल  शल्र पाणी 
र्करद्िारे हद. १५.४.२०१५ पासून सुरु केले ि दसुऱया विहहरीच े खोलीकरण पूणश 
झामयानींतर हद. ९.६.२०१५ पासून र्कर बींद करण्यात आले. योजनेतून प्रायोधगक 
तत्िािर डडसेंबर, २०१४ पासून पाणी पुरिठा सुरु आहे. दोन्ही विहहरीद्िारे शशिुर 
गािाला शुध्द ि पुरेसा पाणी पुरिठा सुरु आहे. 
(२) भ्ाणा िरणातील योजनेच्या दोन्ही विहहरीींना पुरेसा पाणी साठा प्राप्त झामयाने 
शशिुर गािाला शुध्द ि पुरेसा पाणी पुरिठा सुरु आहे. त्यामुळे मन्याड िरणातून 
पाणी पुरिठा सुरु करण्याची आिश्यकता नाही. 
(३) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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सांत गाडगेबाबा अमरािती विद्यापीठात उघडिीस आलेले गुणिाढ प्रिरण 
(४०) *  ६९५५   श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सींत गाडगेबाबा अमरािती विद्यापीठात ्ाडकीस आलेमया गुणिाढ प्रकरणात 
सींपूणश ७ लाख ्त्तरपबत्रका तपासण्याचा तनणशय पोलीसाींनी ाेतला असमयाच े माहे 
एवप्रल, २०१५ दरयायान तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असमयास, शासनाने येथील गुणिाढ प्रकरणाची चौकशी करुन सींबींधिताींिर काय 
कायशिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे,  
(३) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) होय, 
(२) ि (३) ज्या विद्यार्थयाशच्या ्त्तरपबत्रकेत खोडतोड करुन गुणिाढ झामयाचे 
सशमतीच्या तपासात शसध्द झाले त्या विद्यार्थयांविरुध्द पोलीसात तक्रार नोंदविण्यात 
आलेली आहे. पोलीसाींकडून पुढील तपास सुरु आहे. 

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

मुांबईत असुरक्षक्षत आणण तनिृष्ट्ट अन्नामुळे होणाऱ्या आजाराांमुळे  
बालिाांचा बळी जात असल्याबाबत 

(४१) *  ७१०२   श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय 
दत्त, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररशसांग 
राठोड : सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) मुींबईत असुरष त आणण तनकृष् अन्नामुळे होणाऱया आजाराींमुळे दररोज ५० 
बालकाींचा बळी जात असमयाच ेएका सि  णातून माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्या 
दरयायान तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, यासींदभाशत शासनाने कोणत्या ्पाययोजना केमया आहेत िा करण्यात 
येत आहेत, 
(३) अद्याप, ्पाययोजना केली नसमयास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. अशा प्रकारची ा्ना तनदशशनास आलेली नाही. 
(२) अन्न ि औषि प्रशासनाच्या बहृन्मुींबई कायाशलयातफ  अन्न सुर ा 
अधिकाऱयाींमाफश त बाजारात / ्त्पादकाींकड ेअन्न सुर ा ि मानके अधितनयम अींतगशत 
तनयशमतपणे अन्न आस्थापनाींच्या तपासण्या करुन नमुने ाेतले जातात. नमुने 
असुरष त / अप्रमाणणत आढळमयास सींबींधिताविरुध्द अन्न सुर ा कायद्यातील 
तरतुदीनूसार कारिाई करण्यात येत.े 
(३) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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 महाड (स्ज. रायगड) तालुक्यातील तनजामपसर येथील िाळ नदी प्रदसवषत झाल्याबाबत 

(४२) *  ८३३३   श्री.अतनल तटिरे :   सन्माननीय पयायिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाड (ल्ज.रायगड) तालुक्यातील तनजामपूर विभागातील विळे भागाड औद्योधगक 
िसाहती मिील पॉस्को महाराषर स््ील कारखान्याच े दवूषत साींडपाणी काळ नदीत 
सोडले जात असमयाने काळ नदीकाठच्या नागरीकाींच े आरोग्य िोक्यात आमयाचे 
नुकतेच तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, ्क्त प्रकरणी शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असमयास, पाहणीच े तनषकषश काय आहेत ि तद्नुसार काळ नदी प्रदवुषत होिू 
नये याहणून शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायशिाही केली नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

श्री. रामदास िदम : (१) तालुका आरोग्य अधिकारी, ता माणगाींि, ल्ज.रायगड याींचे 
अहिालानुसार हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रस्तुत प्रकरणी प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने हदनाींक १५/०४/२०१५ रोजी 
महाराषर प्रदषूण तनयींत्रण मींडळामाफश त केलेमया पाहणीच्या िेळी ्द्योगातील प्रकक्रया 
कें द्र चालू असमयाच े आढळले. ्द्योगातील प्रकक्रयाकृत साींडपाण्याचा पूणश प्रकक्रया 
करुन पुनिाशपर केला जात असमयाच ेतसेच पररसरात कोठेही साींडपाणी ्ाडयािर िा 
नदीपात्रात सोडमयाचे आढळून आले नाही. सदर ्द्योगातून तनमाशण होणारा ाातक 
ानकचरा मे. मुींबई िेस्् मॅनेजमें् शल. तळोजा याींचकेड ेपुढील प्रकक्रयेसाठी िेळोिेळी 
पाठविण्यात येतो. 
(४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
दधु, बाटलीबांद पाणी, शीतपेये किां िा अन्य खाद्यपदाथय “णमआरपी”  

पेक्षा जास्त किां मतीस विित असल्याबाबत 
(४३) *  ७१६८   श्री.जनायदन चाांदसरिर, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दिु, बा्लीबींद पाणी, शीतपेये ककीं िा अन्य खाद्यपदाथश “एमआरपी” पे ा जास्त 
ककीं मतीस विकणारे राज्यातील मल्म्प्लेक्स हॉ्ेल ि ढाब्याबाबत तक्रारी आमयास 
विके्रत्याींच्या विरोिात तत्काळ आजामीनपात्र गुन्हा नोंदिण्याबाबतचा कायद्यात बदल 
करण्याचा तनणशय ाेतला असमयाच े हदनाींक २५ एवप्रल, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास 
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असमयास, ाेण्यात आलेमया प्रस्तािाबाबत तनणशयाची मींबत्रमींडळात मान्यता ाेऊन 
त्याींची अींमलबजािणी करण्यात आली आहे, 
(३) असमयास, केलेमया अींमलबजािणी तपशील काय, 
(४) अद्याप, कोणताच तनणशय ककीं िा अींमलबजािणी झाली नसमयास विलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) तनयींत्रक, िैि मापन शास्त्र, महाराषर राज्य याींनी कायद्यात 
बदल करण्याचा प्रस्ताि शासनास सादर केला आहे. 
(२), (३) ि (४) तनयींत्रक, िैि मापन शास्त्र याींनी शासनास सादर केलेमया प्रस्तािाची 
कायदेशीर तपासणी करण्यात येत आहे. 

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

तुिडया अनुदानास पात्र िरुन अनुदान देणेबाबत 
  

(४४) *  ८१९४   श्री.दत्तात्रय सािांत :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८८५ ला ददनाांि १९ 
माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत :    सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१३-१४ मध्ये माध्यशमक शाळाींच/ेतुकडयाींच े मुमयाींकन होिून त्यापैकी 
हदनाींक ०९ फेब्रुिारी, २०१५ रोजीच्या शासन तनणशयाद्िारे १६२ शाळा अनुदानास पात्र 
झामया होत्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, त्याबरोबर मुमयाींकन झालेमया तुकडया अनुदानास पात्र झालेमया 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असमयास, सदर तुकडया अनुदानास पात्र करुन त्याींची आधथशक तरतुद 
करण्याविषयी शासनाने काणेती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) ि (२) होय. 
(३) तुकडया अनुदानाच् या प्रस् तिािर आयुक् त (शश ण), म.रा.पुणे याींच े अशभप्राय 
मागविण् यात आले आहेत. पात्र १६२ शाळाींना तनिीच् या ्पलब् ितनुेसार िेतन तरतुद 
्पलब् ि करुन देण् यात येत.े 
(४) प्रश् न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्य मराठी भाषा, वििास सांस्था आणण सादहत्य-सांस्िृती मांडळ  
या दोन सांस्थाांच्या विलीतनिरणाबाबत 

  

(४५) *  ६७७८   अॅड.अतनल परब :   सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य मराठी भाषा, विकास सींस्था आणण साहहत्य-सींस्कृती मींडळ या दोन 
सींस्थाींच्या विलीनीकरणा सींदभाशत शशफारशी करण्यासाठी तनयुक्त केलेमया डॉ.श्रीपाद 
जोशी याींच्या अध्य तखेालील सशमतीने आपला अहिाल हदनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१३ 
रोजी िा त्यासुमारास शासनास सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, ्क्त सशमतीने केलेमया शशफारशीींच ेस्िरुप काय आहे आणण शासनाने 
त्यािर काय तनणशय ाेतले आहेत, 
(३) अद्याप सशमतीच्या शशफारशीींिर तनणशय ाेतले नसमयास, विलींबाची कारणे काय 
आहेत आणण या सींदभाशत केव्हा तनणशय ाेण्यात येणार आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) राज्य मराठी विकास सींस्था ि महाराषर राज्य साहहत्य आणण सींस्कृती मींडळ या 
दोन्ही सींस्थाींच े एकत्रीकरण न करता त्याींच े अल्स्तत्ि कायम राखले जािे, अशी 
शशफारस ्क्त सशमतीने केली असून सदर शशफारशीच्या अनुषींगाने, या दोन्ही 
सींस्थाींच्या स्थापनेची ्हद्दष्े विचारात ाेता दोन्ही सींस्थाींच ेएकत्रीकरण करणे योग्य 
होणार नाही, असा तनणशय शासनाने ाेतला आहे. 
(३) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
षरांगाबाद स्जल््यातील घाटी रुग्णालयासाठी डायलीसीसची  

मशशन खरेदी िरण्याबाबत 
  

(४६) *  ७४५७   श्री.सततश चव्हाण, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) ाा्ी रुग्णालय (ल्ज.औरींगाबाद) येथील ल्जमहा तनयोजन सशमतीने डायशलसीसची 
पाच यींत्रे मींजूर केली आणण त्यासाठी तनिीही मींजूर केला असून माहे सप् े्ंबर, २०१४ 
मध्ये तनिी शमळामयानींतर ३१ माचशपूिी ही खरेदी प्रकक्रया पूणश करण्यात िैद्यकीय 
शश ण विभाग अयशस्िी ठरला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असमयास, जुन्या दोन यींत्रािरच रुग्णाींची डायशलशसस करािे लागत आहे तसेच १ 
डायलीसीस मशीन १ िषाशपासनू बींद असमयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरयायान 
तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच ाा्ी रुग्णालयात मागील दोन िषाशपासून मतु्रवप ींड विकार तज्ञाच ेपद ररक्त 
असून इतर तज्ञाींना कामे करािी लागतात, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असमयास, आणखी पाच डायशलशसस यींत्रे खरेदी करण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायशिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप, कोणतीच कायशिाही केली नसमयास होणाऱया विलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े : (१) वित् तीय िषश २०१४-२०१५ मध् ये सींस् थेमाफश त ०५ 
हेमोडायलेशसस यींत्र खरेदीसाठी सींचालनालय स् तरािर तनविदा प्रकक्रया राबविण् यात 
आली होती. परींतु वित् त विभाग शासन पररपत्रक हदनाींक ११.२.२००० अन् िये १५ 
फेब्रुिारी अथिा तदनींतर खरेदीिर तनबिं असम यामुळे खरेदी पूणश होऊ शकली नाही. 
(२) सन २०१३-२०१४ मध् ये खरेदी करण् यात आलेम या ०२ नविन यींत्राींिर रुग् णाींचे 
डायलेशसस सुरू आहे. तर जुने सन २००८ मध् ये ाेण् यात आलेले यींत्र तींत्रज्ञानाच् या 
कालबाह्यतमेुळे बींद आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
      शासनाच् या राजीि गाींिी योजनेंतगशत ०२ डायलेशसस तींत्रज्ञाींची पदे कीं त्रा्ी 
पद्धतीने भरण् यात आलेली आहेत. तसेच सींस् थेमध् ये तनयशमत दोन मुत्रवप ींड विकार 
तज्ञाची पदे तनमाशण करण् याचा प्रस् ताि सादर करण् याची कायशिाही सींस् थास् तरािर सुरू 
आहे. 
(४) वित् तीय िषश २०१५-२०१६ मध् ये सींस् थेस ०५ हेमोडायलेशसस यींत्रे ल्जम हा िावषशक 
योजनेमिून खरेदी करण् यासाठी सींस् थास् तरािर ताींबत्रक मान् यता हदली आहे. 
त् यानुषींगाने सींस् थेमाफश त ल्जम हाधिकारी कायाशलयास तनिी वितरण ि प्रशासकीय 
मान् यतसेाठी प्रस् ताि सादर करण् यात आला आहे. 
(५) प्रश् न ्द्भ् ाित नाही. 

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

स्जल्हा पररषद चांद्रपसरच्या निखडा-तपाळ पाणी पुरिठा योजनेच्या  
णक्सपे्रस कफडरच ेप्रलांबबत असलेले िाम 

  

(४७) *  ७२८४   श्री.शमतशे भाांगडडया, श्री.अतनल सोले :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चींद्रपूर ल्जमह्यातील (ता.नागभीड) ल्जमहा चींद्रपूर अींतगशत निखडा-तपाळ पाणी 
पुरिठा योजनेच े (Watar treatment plant) राज्य शासनाने एक्सपे्रस फीडर मींजुर 
केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, सदर एक्सपे्रस फीडरची एकूण डडमाींड रक्कम ४३ ल  ५७ हजार 
रुपये खचाशच्या मींजुर अींदाजपत्रक खचाशपैकी ल्जमहा पररषद चींद्रपुर द्िारा महावितरण 
विभागास देखभाल दरुुस्ती १.३% रक्कमेचा भरणा करणे अतनिायश आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असमयास, अधि क, अभ ल् यींता, महावितरण, गडधचरोली याींनी कायशकारी 
अशभयींता, महावितरण ब्रयाहपूरी (ल्ज.चींद्रपूर) याींना हदनाींक ९ मे, २०१५ रोजी िा 
त्यासुमारास पत्रव्यिहार केला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असमयास, अींदाजे ५६ हजार रुपयाींच्या रक्कमेचा महावितरणला ल्जमहा पररषद 
चींद्रपूरकडुन भरणा न झामयामुळे निखडा-तपाळ या १७ गािाींन पुरिठा करणाऱया 
वपण्याच्या पाण्याच्या योजना एक्सपे्रस फीडर च ेकाम प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असमयास, सदर काम प्रलींबबत राहण्याची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, तथावप एक्सपे्रस फीडरच्या कामाची मूळ अींदाल्जत ककीं मत ४३.५७ ल  
होती. परींतु सदर कामाच े रु. ६०,९३,३८४/- इतक्या ककीं मतीच े सुिाररत अींदाजपत्रक 
प्राप्त झामयाने, त्यानुसार महावितरण विभागास १.३ % रकमेचा भरणा करणे 
आिश्यक आहे. तथावप, सदर खचश हा सुपरल्व्हजन शुमकाचा असून, एकूण रक्कम रु. 
६१,५३,६१७/- महावितरण विभागास भरणे अतनिायश आहे. 
(३) नाही. 
(४) ि (५) अींशत: हे खरे आहे. 
     निखडा-तपाळ पाणीपुरिठा योजनेच्या एक्सपे्रस फीडरच्या मूळ अींदाल्जत 
रकमेिरील सुपरल्व्हजन शुमक रु. ५६,४६२-/ इतके आहे. तथावप, सदर कामाचर 
सुिाररत ककीं मत रु. ६०,९३,३८४/- च ेअींदाजपत्रक कायशकारी अशभयींता , महाराषर राज्य 
विद्युत पारेषण कीं . ब्रयाहपूरी याींचकेडून प्राप्त झामयाने, त्यानुसार महावितरण 
विभागास सुपरल्व्हजन शुमक १.३ % रकमेसह एकूण रक्कम रु. ६१,५३,६१७/- भरणे 
अतनिायश आहे. तथावप, सदर रकमेची तरतूद ल्जमहा पररषद, चींद्रपूर ्पलब्ि 
नसमयामुळे सदर रकमेच े मागणी ल्जमहा तनयोजन अधिकारी, ल्जमहाधिकारी 
कायाशलय, च्रदींपूर याींचकेड ेकरण्यात आली आहे. सदर रक्कम प्राप्त झामयानींतर सदर 
पाणी पुरिठा योजनेच्या एक्सपे्रस फीडरच ेकाम करण्यात येईल. 

----------------- 
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तसरडाळीच ेभाि आिाक्यात आण्ण्याबाबत िराियाची उपाययोजना 
  

(४८) *  ७६४०   प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि 
सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शेतकऱयाींनी तूरडाळ ५ हजार प्रततल्क्िीं्ल भािाने विकमयानींतर मागील 
महहनाअखेरीस याहणजेच माहे जानेिारी त े माचश, २०१५ च्या दरयायान बाजारात 
तूरडाळीच े भाि िाढविण्यासाठी साठेबाज व्यापाऱयाींनी कृबत्रम तुरडाळीचा तु्िडा 
तनमाशण केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, सदरील डाळीच े भाि प्रततल्क्िीं्ल ८ हजार २०० त े ९ हजार ५०० 
रुपयाींपयतं असताींना आता हेच दर प्रततककलो १०० त े १०५ रुपयाींपयंत पोहचले 
असमयाने गरीबाींना डाळ विकत ाेणे आिाक्याबाहेर गेले असमयाच ेमाहे मे, २०१५ 
च्या शेि्च्या सप्ताहात तनदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असमयास, चौकशीच्या अनुषींगाने सदरील डाळीच ेभाि आिाक्यात आणण्याबाबत 
तसेच साठेबाज व्यापाऱयाींिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 
(४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 
(५) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

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

उस्मानाबाद स्जल््यात गुटखा विक्री होत असल्याबाबत 
  

(४९) *  ७०६५   श्री.अमरनाथ राजसरिर, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप :   सन्माननीय अन्न आणण 
षषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्स्मानाबाद ल्जमह्यात गु्खा विक्रीबींदी कायदा असतानाही शहर तसेच रजीामीण 
भागातील गाि, िाडीिली तसेच ताींड े येथे राजरोसपणे गु्खा विक्री सुरु असमयाच े
माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्या दरयायान तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असमयास, शासनाने चौकशी करुन गु्खा विक्री करणारे साठेबाज ि विके्रते 
याींच्यािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायशिाही केली नसमयास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) ि (२) हे खरे नाही. तथावप, अन्न ि औषि प्रशासनाने 
्स्मानाबाद ल्जमह्यात माहे एवप्रल, २०१५ त ेजून, २०१५ या कालाििीत ०६ हठकाणी 
िाडी ्ाकून सुमारे ६२,७२,५१९/- रु. ककमतीचा प्रततबींधित अन्न पदाथांचा साठा जप्त 
केला असून, ०५ व्यक्ती ि ०१ अज्ञात व्यक्ती अशा एकूण ०६ व्यक्तीींिर सींबींधित 
पोशलस स््ेशनमध्ये भा.द.वि. कलम २७२, २७३, १८८ ि ३२८ अींतगशत प्रथम खबरी 
अहिाल (एफआयआर) नोंदविण्यात आलेला आहे. सदर प्रकरणी चौकशी सुरु असून, 
चौकशी पूणश होताच सींबींधिताींिर ख्ले दाखल करण्यात येतील. 
(३) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

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

मुांबई विद्यापीठाअांतगयत येणाऱ्या महाविद्यालयात अनेि  
प्राचायय पीणचडी धारि नसल् याबाबत 

  

(५०) *  ७५४३   अॅड.तनरांजन डािखरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४९८६९ ला ददनाांि 
१४ जसन, २०१४ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई विद्यावपठाअींतगशत असलेम या ७४० हून अधिक महाविद्यालयाींपैकी ४६१ 
महाविद्यालयाींमध् ये पुणशिेळ प्राचायश नसम याच ेतसेच ३० महाविद्यालयातील प्राचायश हे 
पीएचडी पदिी िारक नसम याच े हदनाींक २ एवप्रल, २०१५ रोजी िा त् यासुमारास 
तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असम यास, पीचडी पदिी िारक नसताना देखील सदर ३० महाविद्यालयातील 
प्राचायांच् या तनयुक् तीस मुींबई विद्यावपठाने मान् यता हदलेली असम याने त् याबाबत मुींबई 
विद्यावपठाच े शसने् बैठकीत तीव्र आ ेप नोंदिूनही त् याबाबत अद्याप कायशिाही 
करण् यात आलेली नाही हेही त् याच सुमारास (माहे एवप्रल, २०१५) तनदशशनास आले 
आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असम यास, िरील सिश प्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय ि त् यामध् ये 
काय आढळून आले ि त् यानुसार पुढे कोणती कायशिाही करण्यात आली अथिा येत 
आहे ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) अींशतः खरे आहे. 
्च् च शश णाशी सींबींिीत शासकीय १० महाविद्यालयाींपैकी ४ ि अशासकीय 

अनुदातनत १८४ महाविद्यालयाींपैकी ३९ अशा एकूण ४३ महाविद्यालयाींमध् ये पूणशिेळ 
प्राचायश नाहीत हे तनदशशनास आले आहे. तसेच ११ अनुदातनत महाविद्यालयात 
पीएचडी पदिी िारक नसलेले प्राचायश पदािर कायशरत असम याच े तनदशशनास आले 
आहे. 
(२) अींशतः खरे आहे. 

मुींबई विद्यापीठाकडून प्राप् त झालेम या माहहतीनुसार अशासकीय अनुदातनत 
११ महाविद्यालयाींमध् ये पीएचडी पदिीिारक प्राचायश नाहीत. तथावप, सदर 
महाविद्यालयातील प्राचायांच् या नेमणूका िेळोिेळीच् या युजीसीच् या अधितनयमाींच् या ि 
शासन तनणशयाच् या तरतुदीनुसार करण् यात आलेम या आहेत. 
(३) सदर ११ अनुदातनत महाविद्यालयातील प्राचायांच् या नेमणूका िेळोिेळीच् या 
युजीसीच् या अधितनयमाींच् या ि शासन तनणशयाींच् या तरतुदीनुसार करण् यात आम याने पुढे 
कोणती कायशिाही करण् याचा प्रश् न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
पुणे स्जल््यातील दगडखाण िामगाराांच्या मुलाांसाठीच्या  
पाषाण शाळाांना विशेष शाळेचा दजाय शमळण्याबाबत 

(५१) *  ८८६६   श्रीमती ददप्ती चिधरी, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दगडखाण कामगाराींच्या मुलाींसाठीच्या पाषाण शाळाींना विशेष मुलाींच्या 
शाळेचा दजाश शमळािा ही प्रमुख शशफारस असलेला सरकारी सशमतीचा अहिाल ८ 
महहन्यापासून राज्य शासनाकड ेपडून असमयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरयायान 
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, शश ण हक्क कायद्याच्या अींमलबजािणीनींतरही दगडखाण 
कामगाराींच्या मुलाींच्या शश णाचा प्रश्न सु्लेला नसमयाने तब्बल ४५ हजाराींहून 
अधिक मुलाींच ेशै णणक भवितव्य िोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े : (१) राज्यातील दगडखाण  ेत्रातील कामगाराींच्या मुलाींच्या 
शश णासींदभाशत अभ्यास करण्यासाठी राज्य प्रकमप सींचालक, महाराषर प्राथशमक 
शश ण पररषद, मुींबई याींच्या अध्य तखेाली सशमती स्थापन करण्यात आली होती. 
सदर सशमतीचा अहिाल शासनास प्राप्त झाला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) बालकाींचा मोफत ि सक्तीच्या शश णाचा अधिकार अधितनयम, २००९ नुसार 
विद्यार्थयांसाठी पयाशयी शश णाची व्यिस्था न करता त्याींच े इयत्ता पहहली ते 
आठिीच े शश ण तनयशमत शाळेत होणे आिश्यक आहे. यानुसार दगडखाण 
कामगाराींच्या मुलाींना तनयशमत शाळेत दाखल करण्यात येत.े 
(४) ्द्भ् ाित नाही. 

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

जळगाांि स्जल््यातील तनयशमत विज देयिे भरणा-या ्ामपांचायतीांना  
प्रोत्साहन अनुदान शमळणेबाबत 

(५२) *  ९७१०   श्रीमती स्स्मता िाघ :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींि ल्जमह्यातील रजीामीण पाणीपुरिठा योजनाींची िीज देयके तनयशमत 
भरणाऱ या रजीामपींचायतीींना देण्यात येणारे ३३ को्ी रुपयाच ेप्रोत्साहन अनुदान गेमया 
चार िषाशपासून हदले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असमयास, सदर अनुदान त्िरीत देणेबाबत शासनाने कोणती ्पाययोजना केली 
िा करण्यात येत आहे ? 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) ि (३) शासनामाफश त तनिीच्या ्पलब्ितनुेसार गेमया चार िषाशत रजीामीण पाणी 
पुरिठा कायशक्रमाींतगशत देखभाल ि दरुुस्ती प्रात्साहन अनुदानाच ेिा्प ल्जमहा पररषद, 
जळगाींि याींना करण्यात आलेले आहे ि सदर अनुदान ल्ज.प. माफश त सामुहहक पाणी 
पुरिठा/ प्रादेशशक पाणी पुरिठा यािरील तनयशमत िीज देयकाींसाठी खचश करण्यात 
आलेले आहे.  
      ल्जमहा पररषदेकडील ल्जमहा देखभाल ि दरुुस्ती तनिीतून रजीामपींचायतीींना 
िावषशक िीज देयकाींच्या ५० % तनिी प्रोत्साहन अनुदान वितरीत करण्याची कायशिाही 
ल्जमहा पररषद, जळगाींि याींच्यामाफश त प्रगतीपथािर आहे. 

----------------- 
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डॉ. पांजाबराि देशमुख िैद्यिीय महाविद्यालय, अमरािती येथे  
आरक्षक्षत ररक्त जागाांिर जादा प्रिेश शुल्ि घेतल्याबाबत 

(५३) *  ९८०६   श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५४८७ ला ददनाांि १२ 
माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत :    सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ. पींजाबराि देशमुख िैद्यकीय महाविद्यालय, अमरािती येथे शै णणक िषश 
सन २००८-२००९, २००९-२०१०, ि २०१०-२०११ या िषाशत अतनिासी भारतीयाींच्या 
पामयासाठी असलेमया आरष त  प्रिेशामध्ये ररक्त जागाींिर प्रिेशशत विद्याथाशकडून 
तनिाशररत शश ण शुमकापे ा अिास्ति जास्तीच े शश ण शुमक ाेतले गेमयाचे 
तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, अतनिासी भारतीय विद्यार्थयाशकररता आरष त असलेमया ररक्त 
जागाींिर गुणानुक्रमे यादीतील विद्यार्थयाशना डािलून प्रिेश देण्यात आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) डॉ. पींजाबराि देशमुख िैद्यकीय महाविद्यालय, अमरािती येथे शै णणक सत्र 
सन २०११-२०१२ मध्ये गुणित्तािारकाींना डािलून व्यिस्थापनाच्या नातिेाईकाींना 
प्रिेश देण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) डॉ. पींजाबराि देशमुख िैद्यकीय महाविद्यालय, अमरािती येथे स्नात्कोत्तर 
अभ्यासक्रमाींसाठी अिैिररत्या ११ विद्यार्थयांना प्रिेश केमयाबद्दल, महाराषर आरोग्य 
विज्ञान विद्यापीठ नाशशकद्िारे ११ ल  रुपयाींचा या महाविद्यालयािर दींड 
आकारण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असमयास, डॉ. पींजाबराि देशमुख िैद्यकीय महाविद्यालय, अमरािती अशा 
प्रकारच्या तक्रारी होिून सुध्दा त्यािर कोणतीच कारिाई करण्यात आली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(६) असमयास, सींबिीत प्रिेश प्रकक्रयेिर तनयींत्रण असलेमया सींबिीत दोषीिर शासन 
कोणती कारिाई करणार आहे ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१), (२) ि (३) खरे नाही. 
(४) होय. 
(५) ि (६) सदर प्रकरणी शशिाजी शश ण सींस्था, सींचाशलत, डॉ.पींजाबराि देशमुख 
िैद्यकीय महाविद्यालयाची अधिषठाता, िसींतराि नाईक शासकीय िैद्यकीय 
महाविद्यालय, यितमाळ याींच्यामाफश त चौकशी करण्यात आली होती, परींतु, 
डॉ.पींजाबराि देशमुख िैद्यकीय महाविद्यालयाने कोणतीही तनयमबाह्य कृती केलेली 
नसमयाच ेत्याींच्या अहिालामध्ये नमूद केलेले आहे. 

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



46 

राज्याच ेनाि उज्िल िेलेल्या अत्युच्च गुणित्ताधारि खेळाडस ांना  
गट “अ” ि “ब” मधील पदािर तनयुक्ती देण्याबाबत 

  

(५४) *  १००३०   श्री.विजय सािांत :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५४७९ ला ददनाांि १२ 
माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:    सन्माननीय कक्रडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच े नाि ्ज्िल केलेमया अत्युच्च गुणित्तािारक खेळाडूींना हदनाींक ९ 
डडसेंबर, २०१० रोजी शासन सेिेत थे् ग् “अ” ि “ब” मिील पदािर तनयुक्ती 
देण्यात आलेमया खेळाडूींमिील ियाची ४५ िष  पूणश झालेमया खेळाडूींना विभागीय 
परर ा ्त्तीणश होण्यापासून सु् देण्याबाबत शासनास प्राप्त झालेमया मागणीच्या 
अनुषींगाने ४ िषाशपासून प्रस्ताि शासनाच्या विचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, सदरहू प्रस्तािाची तपासणी पूणश करुन त्या अनुषींगाने अत्युच्च 
गुणित्तािारक ग् “अ” ि “ब” मिील ियाची ४५ िष  पूणश झालेमया खेळाडूींना 
विभागीय परर ा ्त्तीणश होण्यापासून सु् देण्याबाबत शासनाने कोणता तनणशय 
ाेतला आहे िा ाेण्यात येत आहे, 
(३) असमयास, अणखल भारतीय नागरी सेिा क्रीडा स्पि मध्ये पदक शमळविलेमया 
राज्य शासकीय कमशचाऱयाींना शशिछत्रपती पुरस्कारासाठी पात्र ठरविण्याच्या 
मागणीबाबत पुनविशचार करुन अशा प्रचशलत तनयमािलीमध्ये सुिारणा करण्याचा 
प्रस्ताि शासनाच्या विचारािीन आहे, हे ही खरे आहे काय, असमयास, तद्नुषींधगक 
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) कें द्र शासनाच्या रेमिे विभाग ि राषरीयकृत बरकेत ज्याप्रमाणे खेळाडूींसाठी बोडश 
आहे त्याच ितीिर राज्य शासकीय कमशचाऱयाींचा बोडश तनमाशण करण्याबाबत कोणती 
कायशिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) असमयास, शासन तनणशय शालेय शश ण ि कक्रडा विभाग हदनाींक २१ जुल,ै २००७ 
अन्िये अणखल भारतीय नागरी सेिा स्पि मिील मैदानी ि बैठ्या खेळाींच्या 
सरािासाठी शासकीय अधिकारी / कमशचारी याींना सींबींधित राषरीय स्पि पूिी १० हदिस 
सोमिार त ेशुक्रिार दपुारी ३.३० नींतर कायाशलय सोडण्याची सिलत सद्यल्स्थतीत देत 
असून सरसक् सिश खेळाींसाठी १० हदिसाींच्या सिलती ऐिजी ३० हदिसाींची सिलत 
देण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या विचारािीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असमयास, सिश खेळाींसाठी िषशभर सरािासाठी सिलत देण्याबाबत शासनस्तरािर 
कोणती कायशिाही करण्यात येणार आहे, 
(७) असमयास, ्क्त प्रलींबबत तनणशयाबाबत कोणती ठोस कायशिाही करण्यात येणार 
आहे ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) ि (२) याबाबतचा प्रस्ताि विचारािीन आहे. 
(३) प्रस्ताि तपासण्यात येत आहे. 
(४) अशा प्रकारचा प्रस्ताि विचारािीन नाही. 
(५) कक्रके्, फु्बॉल, कबडडी ि ॲथेलेह्क्स या चार खेळाींसाठी १० हदिसाींच्या 
सिलती ऐिजी ३० हदिसाींची सिलत देण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या विचारािीन 
आहे. 
(६) सिश खेळाींसाठी िषशभर सरािासाठी सिलत देण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या 
विचारािीन नाही. 
(७) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

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

जळगाि स्जल््यातील १६३ गािाांमध्ये तनमायण झालेली पाणी टांचाई 
  

(५५) *  १००४१   श्री.गुरुमुख जगिानी, श्रीमती स्स्मता िाघ :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाि ल्जमह्यातील १६३ गािाींमध्ये पाणी ी्ंचाई तनमाशण झामयाच े नुकतेच 
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, ्क्त प्रकरणी शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असमयास, पाहणीच े तनषकषश काय आहेत ि तद्नुसार पाणी ी्ंचाई असलेमया 
गािात पाणी ी्ंचाई तनिारण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच कायशिाही केली नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
      जळगाि ल्जमह्यात सद्यल्स्थतीत ११२ गािाींना पाणी ी्ंचाई तनमाशण झाली 
आहे. 
(२) होय. 
(३) पाणी ी्ंचाई तनिारणाथश खाजगी विहीर अधिरजीहण ३१, र्करने पाणी पुरिठा 
करणे ६ ि निीन विींिन विहीर कूपनशलका ाेणे ११४ अशा एकूण १५२ ्पाययोजना 
पाणी ी्ंचाई असलेमया गािाींत ाेण्यात आमया आहेत. 
(४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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आधथयि ि सामास्जि दृष्ट््या मागास घटिातील विद्याथी आरटीई  
प्रिेश हक्िापाससन िांधचत असल्याबाबत 

  

(५६) *  ८२६८   श्री.प्रिाश गजशभये, डॉ.नीलम गोऱ्हे, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, श्री.अनांत गाडगीळ, 
श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.राजेंद्र मुळि, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.अमरनाथ 
राजसरिर, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.हेमांत टिले, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.ा िाजा बेग, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.जनायदन 
चाांदसरिर, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाथ मोते, श्री.शमतशे भाांगडडया :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्राने आधथशक ि सामाल्जक दृष्या मागास असलेमया ा्कातील 
विद्यार्थयांसाठी शश ण हक्क कायदा जारी केला त्यािेळी त्यात शाळा आणण 
शश काींची जबाबदारी या भागातील कलम १२ (१) (क) यात िींधचत दबुशल ग्ासाठी 
२५ ्क्के आर णाची तरतूद आणण पहहलीच्या एींरी पॉइन््चा ्मलेख केला असमयाच े
माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरयायान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, शश ण हक्क कायद्यानुसार खासगी शाळाींमध्ये आधथशक दबुशल आणण 
िींधचत ा्कातील विद्यार्थयांना २५ ्क्के जागािर प्रिेश देणे बींिनकारक आहे या 
कररता राज्यात ऑनलाईन प्रिेश प्रकक्रया राबविण्यात येत ेमात्र यात शासनाला राखीि 
७० ्क्के जागाींिरील पुरत े प्रिेश करता आले नसमयाने याबाबत पूिशप्राथशमक 
प्रिेशाचा गोंिळ होण्याची पररल्स्थती तनमाशण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असमयास, शश ण हक्क कायद्यानुसार प्रिेश नाकारणाऱया शाळाींिर कठोर 
कारिाईच े आदेश मा. मुख्यमींत्री महोदयाींनी हदनाींक ११ मे, २०१५ रोजी हदमयाच े
तनदशशनास आले, नागपूर ल्जम ह्यातील सीबीएस.ई  ि इींरजीजी माध् यमाच् या ककती 
शाळाींनी आर्ीई अींतगशत शासनाच् या आदेशानुसार विद्यार्थ यांना प्रिेश नाकारला आहे, 
(४) असमयास, यितमाळ ल्जमह्यात आर्ीई अींतगशत एक लाखापे ा कमी ्त्पन्न 
असलेमया दबुशल ा्काींतील िींधचत पालकाींच्या मुलाींसाठी २५ ्क्के आर ण ठेिण्याच े
आदेश असताना शाळेत १०० ्क्के प्रिेश प्रकक्रया पूणश झामयाच ेमाहे एवप्रल, २०१५ 
च्या दसुऱया सप्ताहात तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(५) तसेच आधथशक ि सामाल्जक दृष्या मागास असलेमया ा्कातील विद्यार्थयांना 
शश ण हक्क कायद्यातींगशत (आर्ीई) आरष त २५ ्क्के जागाींिर प्रिेश देणे 
बींिनकारक असताींना, शासनाच्या अनास्थेमुळे पुण्यातील साडपेाच हजाराींहून अधिक 
विद्याथी आर्ीई प्रिेश हक्कापासून िींधचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(६) तसेच पूिश प्राथशमक िगाशत आर्ीई अींतगशत प्रिेशशत विद्यार्थयांच्या शुमकाचा 
परतािा हदला जाणार नसमयाच े मा.शश णमींत्री महोदयाींनी स्पष् केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(७) असमयास, विद्यार्थयांच्या शै णणक शुमकाच्या प्रततपूतीची रक्कम मागील 
िषाशपे ा ११०० रुपयाींनी यींदा कमी केली असमयामुळे शै णणक खचाशचा भार आता 
गरीब विद्यार्थयांच्या पालकाींिरच पडणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(८) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, ि तद्नुषींगाने 
विद्यार्थयांच्या भवितव्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायशिाही िा ्पाययोजना केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(९) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) नागपूर ल्जमह्यातील शाळाींनी सरसक् प्रिेश देण्याच ेनाकारण्यात आलेले नाही. 
(४) नाही. 
(५) पुण्यामध्ये इ.१ ली स्तरािरील १४८० ि पूिशप्राथशमक स्तरािरील १७७५ 
विद्यार्थयांना प्रिेश देण्यात आले असून इ.१ ली स्तरािरील ्िशररत १६९३ ि 
पूिशप्राथशमक स्तरािरील १५०० विद्यार्थयांना प्रिेश देण्याची कायशिाही सुरु आहे. 
(६) याविषयी न्यायालयात प्रकरण चालू आहे. 
(७) सन २०१४-१५ या िषाशच्या शै णणक शुमकाची प्रततपूतीची कमाल मयाशदा मागील 
िषाशपे ा रु. ११४७/- ने कमी असली तरी त्याचा भार विद्यार्थयांच्या पालकाींिर 
पडणार नाही. 
(८) प्रिेश देण्याबाबत आिश्यकत्या सूचना तनगशशमत करण्यात आलेमया आहेत. 
(९) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
नोिरीत िायम िरण् यािररता प्राध् यापिािडसन महाविद्यालयातील 

प्राचायायने लाच घेतल्याबाबत 

(५७) *  ७३०५   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाथ मोते, श्री.शमतशे 
भाांगडडया : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शभींडाळा ता.नागभीड ल्ज.चींद्रपूर,येथील सींत हररदास कतनष ठ कला 
महाविद्यालयातील प्राचायश श्री.मुनाा्े याींनी ताशसका तत् िािर काम करणा-या 
प्राध् यापकाकडून नोकरीत कायम करण् याकररता १० लाख रुपयाची मागणी केली ि 
त् यापैकी २ लाख रुपयाींची लाच ाेताना हदनाींक १० नोव् हेंबर, २०१४ रोजी िा 
त् यासुमारास लाच लुचपत प्रततबींिक विभागाने अ्क केली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असम यास, या प्रकरणी सींबींधिताींिर कठोर कारिाई करण् याची मागणी नागपूर 
विभागाच् या जनप्रतततनिीींनी हदनाींक १९ नोव् हेंबर, २०१४ रोजी िा त् यासुमारास पत्र 
पाठिून केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असम यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कारिाई केली, 
(४) नसम यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर सींस्थेने प्राचायश श्री. मुनाा्े याींना तनलींब ल् त केले आहे. 
(४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील अनुदातनत पात्र शाळाांना ि िगय तुिडयाांना आधथयि  

तरतसद उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
(५८) *  ७५२६   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ा िाजा बेग, श्री.सततश 
चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७५६ ला  ददनाांि १९ माचय, 
२०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत :    सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुदानास पात्र याहणून शासन आदेश तनगशशमत केलेमया १३४३ 
शाळाींच्या फेरमुमयाींकनास एवप्रल, २०१५ रोजी िा त्यादरयायान शासनाने स्थधगती 
हदली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, ्परोक्त १३४३ शाळा अनुदानास पात्र याहणून ाोवषत करण्याबाबत 
शासनस्तरािरुन कोणती कायशिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) अनुदानास पात्र याहणून शासन आदेश तनमशशमत केलेमया शाळा ि िगशतुकडयाींना 
आधथशक तरतूद ्पलब्ि करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) ्परोक्त प्रकरणी अद्याप कोणतीच कायशिाही केली नसमयास, होणाऱया विलींबाची 
सविस्तर कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े : (१) शासन पत्र हदनाींक १७ माचश, २०१५ अन् िये त्रयस् थ 
सशमतीमाफश त सुरू असलेली फेरतपासणीच ेकामकाज थाींबविण् यात आले आहे. 
(२) शासनाने यापूिीच सदर शाळा अनुदानास पात्र ाोवषत केलेम या आहेत. त्रयस् थ 
सशमतीने फेरतपासणीत पात्र/अपात्र केलेम या शाळाींसींदभाशत शाळेच् या यु-डायस नुसार 
शाळेत शशकणा-या प्रत् येक विद्यार्थ यांच् या आिारकाडश क्रमाींकासह यादी सादर 
करण् याच् या सूचना आयुक् त (शश ण) याींना देण् यात आम या आहेत. 
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(३) अनुदानास पात्र ठरविण् यात आलेम या शाळाींमिील िगश/तुकडयाींना तनिीच् या 
्पलब् ितनुेसार िेतन तरतूद ्पलब् ि करुन देण् यात येत.े 
(४) प्रश् न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील पाणीटांचाईिर मात िरण्यासाठी िराियाची उपाययोजना 

  

(५९) *  ९५८१   डॉ.नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील भीषण पाणी ी्ंचाई ल ात ाेऊन हजारो िाडयािस्त्याींना सुमारे दोन 
हजार र्करने पाणीपुरिठा केला जात असमयाच े नुकतचे माहे मे, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरयायान तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, कोणकोणत्या ल्जमृयात र्करद्िारे पाणीपुरिठा करण्यात येत आहे, 
(३) असमयास, राज्याची भीषण पाणी ी्ंचाई दरू करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
हदनाींक १.०६.२०१५ रोजी राज्यात २१३४ गािे ि २७९१ िाडयाींना एकूण 

२५२० र्कर पाणीपुरिठा करण्यात येत होता. 
(२) हदनाींक १ जून, २०१५ रोजी राज्यातील ल्जमहातनहाय गािे / िाडया याींना 
र्करद्िारे वपण्याच्या पाणीपुरिठ्याची ल्स्थती खालीलप्रमाणे आहे :- 

अ.क्र. स्जल्हा गािे िाडया टँिसय 
१ ठाणे ३२ ९६ २१ 
२ रायगड ४८ २२३ ३४ 
३ रत्नाधगरी ८४ १८६ २३ 
४ पालार ४७ १०० ३० 
५ नाशशक १२५ १९२ ७९ 
६ िुळे १ ० १ 
७ नींदरुबार १ ० १ 
८ जळगाि ३ ० १ 
९ अहमदनगर २५३ १०९१ ३३१ 
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१० पुणे ३० १९५ ३५ 
११ सातारा ५३ १६४ ४७ 
१२ साींगली ९ ४८ १० 
१३ सोलापूर ८ १६ ८ 
१४ औरींगाबाद ४०३ १५ ५४७ 
१५ जालना २४० ५६ ३०० 
१६ बीड ३७८ २८४ ४७३ 
१७ परभणी १७ ५ २२ 
१८ हहींगोली ८ १ १४ 
१९ नाींदेड १३३ ८७ २११ 
२० ्स्मानाबाद १०२ ३ १३८ 
२१ लातूर ६७ २४ ८९ 
२२ अमरािती ७ ० ९ 
२३ अकोला १ ० १ 
२४ िाशशम २९ १ ३१ 
२५ बुलढाणा १७ ० २७ 
२६ यितमाळ २४ ४ २४ 
२७ नागपूर १४ ० १३ 

णिस ण २१३४ २७९१ २५२० 
(३) राज्यातील सिश ल्जमह्याींचा हदनाींक ३०.६.२०१५ पयतंचा ी्ंचाई कृतत आराखडा 
तयार करण्यात आला असून आिश्यकतेनुसार त्यातील ्पाययोजना ाेण्यात येत 
आहेत. 
(४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील जनतलेा चालस िषी अन्नधान्याचा तुटिडयाच्या गांभीर  

समस्येला सामोरे जािे लागणार असल्याबाबत 

(६०) *  ८४९५   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय अन् न, नागरी परुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यातील जनतलेा चालू िषी अन्निान्याचा तु्िडयाच्या गींभीर समस्येला 
सामोरे जािे लागणार असून सुमारे १६ लाख ्न िान्य कमी पडणार असमयाच ेमाहे 
मे, २०१५ मध्ये अथिा त्यासुमारास राज्य शासनाच्या तनदशशनास आलेले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असमयास, या सींदभाशतील नेमकी िस्तुल्स्थती काय आहे, 
(३) पुरेशा अन्न िान्याअभािी जनतचेी ्पासमार होऊ नये यासाठी कोणत्या 
्पाययोजना आखण्यात आमया आहेत अथिा येत आहे ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. 
----------------- 

ठाणे स्जल्हा पररषदेच्या माध्यशमि विभागातील शासन मान्य खाजगी  
अनुदातनत माध्यशमि शाळाांच्या िेतनेत्तर अनुदानाबाबत 

(६१) *  ८०५५   श्री.रामनाथ मोत,े श्री.नागो गाणार, डॉ.अपसिय दहरे, डॉ.नीलम 
गोऱ्हे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे ल्जमहा पररषदेच्या कायशक ेत येणाऱया शासन मान्य खाजगी अनुदातनत 
माध्यशमक शाळाींची सींख्या ककती आहे, 
(२) सन २०१३-१४ साठी या शाळाींना िेतनेत्तर अनुदान देण्यासाठी ककती रक्कम 
शासनाकडून प्राप्त झाली होती, 
(३) यापैकी ककती शाळाींना िेतनेत्तर अनुदान देण्यात आले असून त्या शाळाींची यादी 
ि त्याींना हदलेमया िेतनेत्तर अनुदानाची रक्कम ककती होती, 
(४) ज्या शाळाींच े देय िेतनेत्तर अनुदान अदयापही देण्यात आलेले नाही, त्या 
शाळाींची नािे काय आहेत ि रक्कम ककती आहे, 
(५) शासनाकडून अनुदान प्राप्त होऊनही िेतनेतर अनुदानाच े िा्प न करण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(६) सन २०१४-१५ मध्ये प्राप्त झालेले िेतनेत्तर अनुदान ककती आहे ि त्याच ेिा्प 
केव्हा करण्यात आले आहे ? 
  

श्री. विनोद तािड े : (१) विभाजनापूिी ठाणे ल्जम ह्यात खाजगी माध् यशमक शाळाींची 
सींख् या ५१० इतकी होती. सद्यःल्स्थतीत माध् यशमक शाळाींची सींख् या ३७८ इतकी आहे. 
(२) ि (३) सदर शाळाींसाठी रुपये ७,९०,७७,०००/- इतकी रक् कम देण् यात आली आहे. 
त् यापैकी रुपये ७,४४,३८,४०८/- इतके िेतनेत् तर अनुदान ४७७ शाळाींना िा्प करण् यात 
आले आहे. 
(४) ्िशरीत ३३ शाळाींनी तनकषाींची पूतशता न केम याने त् याींना अद्याप िेतनेत् तर 
अनुदान देण् यात आलेले नाही. 
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(५) ज् या शाळाींनी बालकाींना मोफत ि सक् तीचा शश णाचा अधिकार अधितनयम, 
२००९ नुसार १० मानके पूणश केलेली नाहीत. तसेच हमीपत्र/बींदपत्र हदलेले नाहीत. त् या 
शाळाींना िेतनेत् तर अनुदान देण् याींत आलेले नाही. 
(६) सन २०१४-२०१५ मध् ये प्राप् त झालेले रुपये ७,९०,७७,०००/- इतके िेतनेत् तर 
अनुदानापैकी आतापयतं रुपये ७,४४,३८,४०८/- इतके िेतनेत् तर अनुदानाच े िा्प 
करण् यात आलेले आहे. 

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

ठाणे स्जल््यातील डोंबबिली येथील इांटरनॅशनल स्िुल  
व्यिस्थापिाने िेलेल्या फी िाढीबाबत 

  

(६२) *  १०१६०   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, श्री.आनांद ठािस र, अॅड.तनरांजन 
डािखरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे ल्जमह्यातील डोंबबिली येथील इीं्रनॅशनल स्कुल व्यिस्थापकाने केलेमया 
फी िाढी विरुध्द हदनाींक १५ एवप्रल, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास पालकाींनी तनदशशने 
केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, पालकाींनी केलेमया ल्स् ी्ंग ऑपरेशनमध्ये रस््ीींनी राज्य शासनाच े
कोणतेही तनयम पाळणार नसमयाचा िक्कादायक खुलासा केला, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असमयास, मा.मींत्री, शालेय शश ण याींनी या प्रकरणाची विभागामाफश त चौकशी 
करण्याची ाोषणा केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असमयास, चौकशीच ेतनषकषश काय आहेत ि तदनुषींगाने दोषीींिर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) अींशत:खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) होय. 
(५) या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असून सदर शाळेने शै णणक िषश २०१५-१६ 
मध्ये रु. २६,०००/- इतकी फी िाढ केली होती. तथावप पालकाींच्या विनींती ि 
तक्रारीनुसार सदर फी रु. २१,७००/- इतकी कमी करण्यात आमयाच े चौकशीअींती 
तनदशशनास आले आहे. 
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      तसेच स््ीींग ऑपरेशनबाबत पालकाींनी केलेमया लेखी तनिेदनानुसार सींबींधित 
शाळेस नो्ीस बजािली आहे. 
(६) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

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

राज्यात “िायम” शब्द िाढलेल्या शाळाांना अनुदान देण्याबाबत 
  

(६३) *  ७५९५   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे :  ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि २८८५ ला ददनाांि १९ माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत : 
   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात “कायम” शब्द काढलेमया शाळा माहे, मे २०१५ अखेरपयतं अनुदानास 
पात्र झामया असून त्याींना अनुदान हदले जात नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, या शाळाींना अनुदान देण्यासाठी शासनाने काय कायशिाही केली आहे 
िा करणार आहे, 
(३) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायशिाही करण्यात आली नसमयास विलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) ि (२) हदनाींक २५ जून, २०१३ पयतं अनुदानास पात्र ाोवषत 
ठरविलेम या शाळाींना अनुदान सुरू झालेले आहे. ्िशरीत पात्र शाळाींना तनिीच् या 
्पलब् ितनुेसार िेतन अनुदानासाठी तरतूद ्पलब् ि करुन देण् यात येत.े 
(३) प्रश् न ्द्भ् ाित नाही. 

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

बोअरिेल खणसन भसगभायतील पाण्याच्या स्त्रोताांिर अततक्रमण झाल्याबाबत 
  

(६४) *  ६९१०   श्री.अनांत गाडगीळ, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाराषर भूजल (व्यिस्थापन ि विकास) कायदा असतानाींही गािोगािी हजार-
हजार फु् बोअरिेल खणून भूगभाशतील पाण्याच्या स्त्रोताींिर होत असलेमया 
अततक्रमणाींिर आळा ाालण्यासाठी ६० मी्र खाली बोरिेल खणण्यास, ककीं िा ्पसा 
करण्यास महाराषर जलसींपत्ती तनयामक प्राधिकारणाने तनबिं ाातले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असमयास, ्परोक्त कायदा प्रभािीपणे राबविण्यासाठी सींस्थात्मक तसेच 
लोकशश णात्मक व्यिस्था करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली आहे िा 
करण्यात येत आहे 
(३) अद्याप कायशिाही केली नसमयास होणाऱया विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) नाही, या सींदभाशत तनबिं ाालण्याबाबत महाराषर 
जलसींपत्ती तनयमन प्राधिकरणा माफश त कायशिाही सुरु आहे. 
(२) महाराषर भूजल (विकास ि व्यिस्थापन) अधितनयम, २००९ च्या प्रभािी 
अींमलबजािणीसाठी ि अधिकाऱयाींच्या  मता बाींिणीसाठी नागपूर ि अमरािती 
विभागातील सिश ल्जमह्याींसाठी विभागीयस्तरािर एकबत्रत ि ्िशररत ४ विभागाींतील 
ल्जमह्याींसाठी ल्जमहास्तरािर शमळुन २३ कायशशाळाींच ेआयोजन करण्यात आलेले आहे. 
       त्याचप्रमाणे रजीामस्तरािर कायद्याच्या प्रभािी अींमलबजािणीसाठी विशेष 
रजीामसभेच ेआयोजन करुन त्यात अधितनयमाच्या सामुहीक िाचनासाठी रजीाम विकास 
विभागामाफश त तनेद श देण्यात आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे तालुकास्तरािर 
लोकप्रतततनिी, ्पभोक्त े ि अधिकाऱयाींच्या लोकशश णासाठी कायशशाळाींच े आयोजन 
करणे प्रस्तावित आहे. 
(३) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यातील सिय शाळाांच ेकक्रडा मुल्याांिन िरणेबाबत शासनाने घेतलेला तनणयय 

(६५) *  ८१११   डॉ.अपसिय दहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५२६३ ला ददनाांि १९ माचय, 
२०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत :    सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सिश शाळाींच ेदेशातील महाविद्यालयाींप्रमाणेच नॅशनल ॲसेसमें् ॲण्ड 
ॲक्रीडडएशन कौल्न्सल (नॅक) च्या ितीिर मुमयाींकन करण्यासाठी स््े् ॲसेसमें् 
ॲण्ड ॲक्रीडडएशन कौल्न्सल (सॅक) स्थापन करण्याच्या विचाराधिन बाबीिरील 
शासनाचा विचार पुणश झाला आहे काय, 
(२) असमयास, त्यानुषींगाने पुढे कोणती तनणशय ाेण्यात आला ि यासींदभाशत सॅक 
अधितनयम ि असेसमें् मॅन्युल तयार करण्याची सुरु असलेली कायशिाही पुणश झाली 
आहे काय, 
(३) नसमयास, शाळाींचा दजाश ी्ंचािणेच े दृष्ीने अत्यींत महत्िाच्या अशा सदरहु 
प्रकरणी कायशिाही केव्हापयतं पुणश होणे अपेष त आहे ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१), (२) ि (३) सदर बाब शासनाच् या विचाराधिन आहे. 
----------------- 
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प्रगती मांडळ सांचशलत जागतृी नाईट हायस्िस ल माझगाांि (मुांबई)  
या शाळेच्या स्थलाांतराबाबत 

(६६) *  ७६६५   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रगती मींडळ सींचशलत जागतृी नाई् हायस्कूल माझगाींि (मुींबई) या शाळेच ेठाणे 
बाळकूम येथे स्थलाींतराबाबत शश ण ्पसींचालकाकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असमयास, त्याींना परिानगी न देण्याबाबतची कारणे काय आहेत, 
(३) असींा्ीत  ेत्रातील कामगार िगाशच े स्थलाींतर ल ात ाेऊन मुींबईतील रात्र 
शाळाींच ेमागणीप्रमाणे ्पनगरात ि ठाणे ल्जमृयात स्थलाींतर करण्याबाबत शासनाची 
काय भुशमका आहे ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) बींद झालेमया शाळेच ेस्थलाींतर करण्याची तरतूद नाही. 
(३) शाळा स्थलाींतराबाबतच ेप्रस्ताि प्रचशलत िोरणानुसार तपासण्यात येतात. 

----------------- 
मेडीिल, मॅनेजमेंट ि इांस्जतनअरीांग पररक्षेबाबत 

(६७) *  ७२७७   श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ा िाजा बेग, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मेडीकल, मॅनेजमें् ि इींल्जतनअरीींगच्या सन २०१६ च्या प्रिेशासाठी 
फक्त राज्य सरकारच्या सामाईक परर ेव्दारेच (एमएचसीई्ी) प्रिेश देण्याबाबत 
शासनाने सन २०१५ मध्ये िा त्यादरयायान तनणशय ाेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, या तनणशयाप्रमाणे तनयानस्तरािर प्रत्य ात अधिसुचना, आदेश प्राप्त न 
झामयामुळे विद्याथी, शश क, शै णणक सींस्था याींच्यात सींभ्रमाच ेिातािरण तनमाशण 
झाले, हे ही खरे आहे काय 
(३) असमयास, सदर परर ा शासनाच्या परर ेद्िारेच पार पाडण्यात येत 
असमयाबाबतच े आदेश त्िरीत काढण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) िैद्यकीय अभ्यासक्रमाींच ेप्रिेश राज्यस्तरीय सामातयक प्रिेश 
परर ेद्िारे करण्याचा तनणशय शासनाने हदनाींक २७.०८.२०१३ रोजी ाेतला आहे. 
तथावप, व्यिस्थानशास्त्र ि अशभयाींबत्रकी अभ्यासक्रमाींच्या प्रिेशाबाबत असा कोणताही 
तनणशय शासनाने अद्याप ाेतलेला नाही. राज्य सरकारच्या सामाईक प्रिेश 
परी ेद्िारेच शै णणक िषश २०१६-१७ पासून प्रिेश देण्याबाबतची बाब शासनाच्या 
विचारािीन आहे. त्यासींदभाशत आिश्यक कायशिाही चालू आहे. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबईमधील रसायन तांत्रज्ञान सांस्था या विद्यापीठातील शशक्षि िगायची  

सहाव्या िेतन आयोगाच्या थिबािीबाबत 

(६८) *  ८०४६   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सततश 
चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ा िाजा बेग, श्री.अतनल भोसले, श्री.गोवपकिशन 
बाजोरीया, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ३४५८ ला ददनाांि १२ माचय,२०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:    
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रसायन तींत्रज्ञान सींस्था, मुींबई येथील अध्यापकाींची सहाव्या िेतन आयोगाची 
थकबाकी अद्यापही प्रलींबबत असमयाच ेमाहे जानेिारी, २०१४ मध्ये िा त्यादरयायान 
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, सदर विद्यापीठातील अध्यापकाींच्या िेतन आयोगाच्या थकबाकीबाबत 
लोकप्रतततनिीींनी हदनाींक ८ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्या सुमारास शासनास तनिेदन 
हदलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असमयास, ्क्त प्रकरणी शासनामाफश त कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) अद्याप कायशिाही केलेली नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) रसायन तींत्रज्ञान सींस्था, मुींबई या सींस्थेच ेकुलगुरु याींनी हदनाींक ८/१/२०१५ रोजी 
शासनास पत्र हदले आहे. 
(३) ि (४) रसायन तींत्रज्ञान सींस्था मुींबई या सींस्थेसह राज्यातील शासककय ि 
अशासककय अनुदानीत अशभयाींबत्रकी ि इतर पदिी महाविद्यालयाींतील / सींस्थातील 
अध्यापकाींना ६ व्या िेतन आयोगाच्या थकबाकीपैकी २० ्क्के राज्य शासन ि ८० 
्क्के थकबाकी कें द्र शासनाकडून देणे अपेष त आहे. या पैकी राज्य शासनाने २० 
्क्के थकबाकीची रक्कम अदा केली आहे. कें द्र शासनाकडील ८० ्क्के थकबाकीची 
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रक्कम अदा करण्यासींदभाशत वित्त विभागास प्रस्ताि सादर करण्यात आला होता. 
वित्त विभागाने पुरिणी मागणी सादर करण्याबाबत विभागास अिगत केले होत.े 
वित्त विभागाच्या तनद शानुसार विभागाने ६ व्या िेतन आयोगाच्या थकबाकीची 
रक्कत सींबींधिताींना अदा करण्यासाठी आिश्यक असलेमया तनिीकरीता पुरिणी 
मागणी वित्त विभागास सादर केली आहे. 

----------------- 
महाराष्ट्र राज्य पररक्षा पररषदेने इयत्ता ४ थी ि ७ िीच्या  

घेतलेल्या शशष्ट्यितृ्ती पररक्षेबाबत 

(६९) *  ७७२३   श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ा िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.रामराि िडिुत,े श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.राजेंद्र 
मुळि, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य परर ा पररषदेने इयत्ता ४ थी ि ७ िीच्या ाेतलेमया शशषयितृ्ती 
परर ेच्या मराठी, इींरजीजी ि ्दूश माध्यमाच्या प्रश्नपबत्रकेत चूका आढळून गेमयाचे 
तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असमयास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुसार सींबींधिताींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली असून त्या अनुषींगाने पुढील 
कायशिाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
िाांददिलीच्या (मुांबई) लोखांडिाला फाऊां डशेनच्या शाळेने पाचिीत  

शशिणाऱ्या मुलीला पुन्हा त्याच िगायत बसविल्याबाबत 

(७०) *  ७८२४   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.हररशसांग राठोड :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शश णाच्या मोफत ि सक्तीच्या कायदृयानुसार पहहली ि आठिी पयतं 
कोणत्याही बालकास मागे ठेिता येणार नाही ककीं िा प्राथशमक शश ण पूणश होईपयतं 
शाळेतून काढून ्ाकता येणार नाही असा स्पष् तनयम असतानाही काींहदिलीच्या 
(मुींबई) लोखींडिाला फाऊीं डशेनच्या शाळेने पाचिीत शशकणाऱया मुलीला पुन्हा त्याच 
िगाशत बसविमयाबाबत माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरयायान तनदशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असमयास, याबाबत मुलीच् या पालकाींनी शाळा शश ण हक्क कायदयाच े्मलींान 
करीत असमयाची तक्रार शश ण तनरी क, मुींबई महानगरपाशलका, शश णाधिकारी 
याींच्याकड ेदाखल केली असता या दोन्ही यींत्रणाींनी एकदा नव्हेतर दोनिेळा हा प्रकार 
कायद्याच े ्मलींान करणारा असमयाच े स्पष् करुन विद्यार्थयांना पुढच्या िगाशत 
दाखल करुन ाेण्याच ेआदेश देिूनही शाळेने कोणतीच कायशिाही केली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असमयास, याबाबत शासनाने सींबींधित शाळेिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) ि (२) होय. 
(३) सींबींधित शाळेच्या व्यिस्थापनाविरुध्द तनयमानुसार कारिाई करण्यात येत आहे. 

----------------- 
दैठणा (स्ज.परभणी) येथील पाणीपुरिठा योजनेत झालेला भ्रष्ट्राचार 

(७१) *  ६७१४   श्री.जयांत पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.ा िाजा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८०१ ला ददनाांि १९ माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या 
सांदभायत :    सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मौज े दैठणा (ल्ज.परभणी) येथील पाणी पुरिठा योजनेच्या कामात झालेमया 
गैरप्रकाराींची तपासणी अधि क अशभयींता, महाराषर जीिन प्राधिकरण, गुणित्ता 
परर ण पथक, मुींबई याींच ेमाफश त पूणश झाली आहे काय, 
(२) तपासणी पूणश झाली असमयास अधि क अशभयींता याींचा अहिाल प्राप्त झाला 
आहे काय, 
(३) अद्याप तपासणी पूणश झाली नसमयास सदर तपासणी ककती मुदतीत पूणश केली 
जाईल ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, अधि क अशभयींता, महाराषर जीिन प्राधिकरण, गुणिता परर ण पथक, 
मुींबई याींचा अहिाल प्राप्त झाला असून, सदर अहिालाच्या तनषकषाशनुसार सींबींधिताींिर 
दींडात्मक कायशिाही करण्याच े तनद श हद. ४.७.२०१४ रोजी ल्जमहा पररषदेला देण्यात 
आले असून याबाबतचा अहिाल मागविण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

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

गोंडिाना विद्यापीठाअांतगयत २३६ महाविद्यालयाांपैिी १६८ महाविद्यालयात  
प्राचायायची पदे ररक्त असल्याबाबत 

(७२) *  ७४२६   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंडिाना विद्यापीठा अींतगशत २३६ महाविद्यालयाींपैकी १६८ महाविद्यालयात 
प्राचायांची पदे ररक्त असमयाच ेहदनाींक ३ मे, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास तनदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असमयास, सदर विदयापीठाअींतगशत प्राचायांची पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असमयास, सदरहू पदे केव्हापयतं भरणे अपेष त आहे, 
(५) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
     गोंडिाना विद्यापीठाअींतगशत २३६ महाविद्यालयाींपैकी अशासकीय अनुदातनत 
महाविद्यालयात प्राचायांची १२ पदे ररक्त असून, अशासकीय कायम विना अनुदातनत 
महाविद्यालयात प्राचायांची १४९ पदे ररक्त आहेत. 
(२), (३), ि (४) प्राचायांची पदे भरण्याबाबत विद्यापीठस्तरािरुन कायशिाही सुरु 
असुन, विद्यापीठाने प्राचायश पद भरती सींबींिी, सींस्थेच े अध्य  ि सधचि याींच्या 
सभेच ेआयोजन करुन तसेच पररपत्रकाद्िारे सींबींधिताींना िारींिार अिगत केले आहे. 
(५) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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घरगुती िापराच ेगॅस शसलीांडर ि रेशन दिुानातील धान्याचा िाळाबाजार 
रोखण्यासाठी िराियाची उपाययोजना 

(७३) *  ६९९७   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, अॅड.अतनल परब, श्री.राजेंद्र मुळि, 
श्री.अमरनाथ राजसरिर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सुभाष झाांबड, डॉ.सुधीर ताांबे, डॉ.नीलम गोऱ्हे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफय  
भाई जगताप :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अन्निान्य वितरण कायाशलयातील (एफडीओ) विविि गैरप्रकाराींची 
प्रकरणे समोर येत असून ारगुती िापराच े गॅस शसलीींडर ि रेशन दकुानातील 
िान्याचा काळाबाजार करण्याऱ याींविरुध्द शशिािा्प विभागाने मुींबई शहरात ि 
राज्यात विशेष मोहहम ि िाडसत्र माहे एवप्रल-मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरयायान सुरु 
केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, अन्निान्याच्या काळाबाजार रोखण्याकरीता द ता सशमत्याींिरील 
नेमणूका करण्यात शासनास ि प्रशासनास अपयश आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असमयास, चौकशीच्या अनुषींगाने काळाबाजार रोखण्यासाठी द ता सशमत्याींिरील 
नेमणूका करण्याबाबत तसेच रेशनचा काळाबाजार करणाऱयाींिर कारिाई करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
      तथावप, जीिनािश् यक िस् तू कायदा १९५५ अींतगशत िान्याचा काळाबाजार 
करणाऱयाविरुध्द तनयशमत तपासण्या करण्याींत येतात. 
(२) हे खरे नाही. 
      राज्य शासनाच्या हदनाींक २३ जानेिारी, २००८ च्या शासनतनणशयानुसार रजीाम, 
तालुका, नगरपाशलका, महानगरपाशलका ि ल्जमहास्तरािर द ता सशमत्या गठीत 
केमया आहेत. या सिश सशमत्या स्थायी स्िरुपातील असून, ज्या सशमत्यािरील 
अशासकीय सदस्याींना कायशकाळ पुणश झालेला आहे. अशा सशमत्याींिरील अशासकीय 
सदस्याींच्य नव्याने नेमणूका करणेबाबत ल्जमहा स्तरािर कायशिाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 
(४) रेशनचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक रास्तभाि दकुानाच्या 
िषाशतून ककमान दोनदा ककीं िा सहा महहन्यातून ककमान एकदा तनयशमत तपासण्या 
करण्याबाबत शासन पररपत्रक हदनाींक १२ जानेिारी, २०१२ ि हदनाींक १० फेब्रुिारी, 
२०१५ नूसार मा.मींत्री (अ.ना.पु. ि रजीा.सीं.) याींच े अिशशासकीय पत्रान्िये सिश 
सींबींधिताींना सूचना देण्यात आमया आहेत. 
(५) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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राष्ट्रसांत तुिडोजी महाराज नागपसर विद्यावपठातील  
पुनयमुल्याांिनाच ेतनिाल िेळेिर लािण्याबाबत 

(७४) *  ७३२४   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.शमतशे भाांगडडया :   
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील राषरसींत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यावपठातील 
पुनशमुमयाींकनाच े तनकाल परर ा झामयानींतर ४५ हदिसाच्या आत लागत नसमयाचे 
तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, सदर परर ेचा तनकाल हा पुढील सत्राच्या १ हदिस आिी लागत 
असमयामुळे विद्यार्थयांना मानशसक त्रास सहन करािा लागतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असमयास, सदर परर चेा तनकाल हा िेळेत लािण्याच े अतनिायश असताना 
सींबींधित शश ण प्रशासक याकड ेदलुश  करत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असमयास, पुनशमुमयाींकनाच े तनकाल िेळेिर लािून विद्यार्थयांना मानशसक त्रास 
कमी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२), (३), (४), (५) ि (६) पुनमुशमयाकीं नाची तनद श क्रमाींक ५/२००४ च े२४/२०१४ मध्ये 
४५ हदिसाच्या आत तनकाल लािण्याची कोणतीही तरतूद नाही. तथावप, विद्यार्थयाशची 
पुढील सत्राची परी ा सरुु होण्यापूिी पुनमुशमयाकीं नाचा तनकाल लािण्यासींबींिी 
विद्यापीठ स्तरािर सिोतोपरी प्रयत्न केले जातात. पुनमुशमयाकीं नाच ेतनकाल लिकरात 
लिकर लािण्याकरीता विद्यापीठाने पािले ्चललेली असून Onscreen 
Revaluation ही पध्दत नव्याने अिलींबलेली आहे. या पध्दतीनुसार सद्य:ल्स्थतीला 
प्रायोधगक तत्िािर पुनमुशमयाकीं नाच ेतनकाल ाोवषत करण्याची प्रकक्रया सुरु आहे. 

----------------- 
शशक्षणाधधिारी (माध्यशमि), स्जल्हा पररषद, बीड याांच्या गैरिारभाराबाबत 

 (७५) *  ७४७८   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सततश चव्हाण, श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.धनांजय मुांडे, श्री.ा िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड ल्जमह्यातील शश णाधिकारी (माध्यशमक) याींनी केलेमया मनमानी ि 
गैरकारभाराबाबत अध्य , महाराषर राज्य माध्यशमक ि ्च्च माध्यशमक मींडळ 
विभागीय मींडळ, मुींबई याींनी हदनाींक १० एवप्रल, २०१५ रोजी बीड येथे जािून चौकशी 
केली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असमयास, शश णाधिकारी (माध्यशमक), ल्जमहापररषद, बीड याींच्या मनमानी ि 
गैरकारभाराबाबत शश ण सींचालक माध्यशमक पुणे याींनी हदनाींक १६ माचश, २०१५ 
रोजी विभागीय शश ण ्पसींचालक, लातूर याींना चौकशीच ेआदेश हदले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असमयास, शश ण सींचालक माध्यशमक, पुणे याींनी हदलेमया आदेशानुसार चौकशी 
प्रकक्रया पूणश झाली आहे काय, असमयास चौकशीत काय तनषपन्न झाले, 
(४) असमयास, तद्नुसार दोषीविरुध्द तसेच ल्जमहापररषद, अध्य , बीड याींनी हदनाींक 
१८ मे, २०१५ रोजी हदलेमया पत्रािर चौकशी अधिकाऱयाींनी कारिाई करण्यासाठी 
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) शश ण सींचालक (माध् य. ि ्च् च माध् य.,) महाराष र राज् य, पुणे याींनी शश ण 
्पसींचालक औरींगाबाद याींना त् याींच े हदनाींक १६ माचश, २०१५ रोजीच् या पत्रान् िये 
चौकशी करण् याबाबत कळविण्यात आले होत.े 
(३) ि (४) तथापी, या प्रकरणाच े गाींभीयश विचारात ाेऊन आयुक् त शश ण, याींनी 
त् याींच् या हदनाींक २७.३.२०१५ रोजीच् या पत्रान् िये विभागीय अध् य  महाराष र राज् य, 
माध् य. ि ्च् च माध् य.शश ण मींडळ, मुींबई विभागीय शश ण मींडळ, मुींबई याींच् या 
अध् य तखेाली बत्रसदस् य चौकशी सशमती गठीत केली होती. त् या गठीत केलेम या 
सशमतीमध् ये ्पसींचालक कायाशलय औरींगाबादमिील शश ण ्पतनरी क याींना सदस् य 
या हणून ाेण् यात आलेले असम याने विभागीय शश ण ्पसींचालक औरींगाबाद 
याींच् यास् तरािर पुन् हा दसुरी चौकशी करण् याची आिश् यकता राहीली नाही. 
     आयुक् त शश ण, याींनी तनयुक् त केलेम या बत्रसदस् य चौकशी सशमतीने त् याींच् या 
हदनाींक २४.४.२०१५ रोजीच् या पत्रान् िये आयुक् त शश ण याींनी अहिाल सादर केला. 
प्राप् त अहिालामिील प्राथशमक तनष कषश विचारात ाेऊन आयुक् त शश ण याींनी 
त् याींच् या हदनाींक ४.६.२०१५ रोजीच् या आदेशान् िये शश णाधिकारी (माध् य.)ल्ज.प.बीड 
याींना तनलींबबत केले आहे. 
(५) प्रश् न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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दोडामागय (ता.सािांतिाडी, स्ज.शसांधुदगुय) येथील आांबडगािात  
तनयशमत पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 

(७६) *  ७१८८   श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दोडामागश (ता.सािींतिाडी, ल्ज.शसींिुदगुश) येथून जिळ असलेमया आींबडगािातील 
लोकाींना पाणीपुरिठा करण्यासाठी नळपाणी योजनेिर सुमारे २० लाख रुपये खचश 
करुनही पाणी शमळत नसमयाच े हदनाींक २७ एवप्रल, २०१५ रोजी िा त्या सुमारास 
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, पाणी शमळत नसमयामुळे येथील रजीामस्थाना पाण्यासाठी भ्कीं ती 
करािी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी आींबडगािातील नागरीकाींना पाणीपुरिठा तनयशमत 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायशिाही करण्यात आली नसमयास विलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) मौजे आींबडगाि, ता. दोडामागश, ल्ज. शसींिुदगुश या गािातील ५ िाडयाींना नळ पाणी 
पुरिठा योजना, ६ सािशजतनक विहीरी ि ३ हातपींपाद्िारे पाणी पुरिठा करण्यात येत 
आहे. तसेच आींबडगाि सा्ेलकर िाडी येथे वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई भासाण्याची 
शक्यता असमयाने सा्ेकरिाडी येथे सािशजतनक विहहर खोल करणे ि गाळ काढणे हे 
काम सुरु  करणेत आले आहे. 
(४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबई ि ठाणे स्जल््यात जादा दराने दसध विक्री िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(७७) *  ८९०७   श्री.हररशसांग राठोड, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, अॅड.अतनल 
परब :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ि ठाणे शहरामध्ये दिू वपशिी थींड करण्याच्या नािाखाली प्रत्येक 
दकुानदार लाखो रजीाहकाींकडून एक त े दोन रुपये प्रत्येक दिुाच्या वपशिी मागे 
अततररक्त ाेत असमयाच े माहे एवप्रल, २०१५ च्या दसुऱया आठिडयात िा त्या 
सुमारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असमयास, मुींबई ि ठाणे शहरात १४० लाख ली्र दिू पुरिठा होत असून 
त्यानुसार महहन्यात सुमारे ८०० को्ी रुपये इतका काळा पसैा तनमाशण होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असमयास, ठराविक दिूाची विक्री करताना िारींिार कारिाईला सामोरे जािे लागत 
असमयाने या दिूाचीच विक्री बींद करण्याचा तनणशय विके्रत्यानी ाेतला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असमयास, या प्रकारास आळा ाालण्यासाठी िैि मापनशास्त्र प्रशासनाने 
कोणकोणत्या ्पाययोजना केमया आहेत ि त्याची फलतनषपत्ती काय आहे, 
(५) याबाबत सदर प्रशासनाने कोणतीच ्पाययोजना केली नसमयास, होणाऱया 
विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१), (२), (३), (४) ि (५) एमआरपी पे ा जास्त दराने िस्तुींची 
विक्री करणाऱया विके्रत्याींविरुध्द िैि मापन शास्त्र अधितनयम, २००९ मिील 
तरतुदीनुसार कारिाई करण्यात येत.े त्यानुसार दिुाची M.R.P. पे ा अधिक दराने 
विक्री करणाऱया विके्रत्याींविरुध्द कारिाई करण्यात येत आहे. 
        तनयींत्रक, िैिमापन शास्त्र, महाराषर राज् य याींनी कायद्यात बदल करण्याचा 
प्रस्ताि शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तािाची कायदेशीर तपासणी करण्यात 
येत आहे. 

----------------- 
देशातील ऑक्झलरी नशसांग ॲड शमडिायफरी (णणनणम) सांस्थाांमध्ये बोगस विद्याथी 

दाखिसन िें द्र सरिारच्या शशष्ट्यितृ्तीत िोटयिधी रुपयाांचा झालेला अपहार 
(७८) *  ६८६५   श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.राहुल नािेिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.सतुनल तटिरे, श्री.अतनल तटिरे, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, 
श्री.ा िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे :   
सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देशातील ऑक्झलरी नशसगं ॲड शमडिायफरी (एएनएम) अभ्यासक्रमाींच्या १ 
हजार ५२० सींस्थापैकी ५०६ सींस्था एक्या महाराषरात चालविमया जात आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असमयास, मागील काही िषाशपासून िैद्यकीय द्रव्ये ि औषिी विभागामाफश त दोन 
त े साडतेीन िषाशच े एएनएम ि जीएनएम (जनरल नशसगं अॅंड शमडिायफरी) हे 
नशसगं अभ्यासक्रम चालविले जात असून सदरहू अभ्यासक्रमाींना महाराषर नशसगं 
कौल्न्सल तफ  आणण नींतर इींडडयन नशसगं कौल्न्सल निी हदमली तफ  िावषशक 
परिानगी हदली जात,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असमयास, राज्यात चालविमया जात असलेमया ५०६ सींस्थाींनी गेमया २ त े ३ 
िषाशत सदरहू सींस्थाींमध्ये बोगस विद्याथी दाखिून कें द्र सरकारची को्याििी 
रुपयाींची शशषयितृ्ती ला्ण्यात आली असमयाची बाब अशलकडचे तनदशशनास आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) सन २०१०-११ त े२०१४-१५ या िषाशत गडधचरोली ि चींद्रपूर ल्जमह्यातील अनेक 
सींस्थाींनी महाराषर नशसगं कौल्न्सलमाफश त ररतसर मींजूरी न ाेता एएनएम/लीएनएम 
अभ्यासक्रमाची विना परिाना महाविद्यालये सुरु करुन विद्याथींनीींची बोगस सींख्या 
ि बोगस हजेरीप् दाखिून को्याििी रुपयाची शशषयितृ्ती ि सरकारी अनुदान ाेिून 
मोठया प्रमाणात गैरव्यिहार केमयाची प्रकरणे तनदशशनास आली आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(५) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(६) असमयास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुसार या प्रकरणी सींबींधित सींस्था 
चालकाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(७) अद्याप कोणतीच चौकशी िा कारिाई केली नसमयास, विलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) खरे आहे. 
(२) खरे आहे. 
(३) नाही. 
(४) नाही. 
(५), (६) ि (७) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

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

अिोला शहर पाणी पुरिठा योजना महाराष्ट्र जीिन  
प्राधधिरणािड ेहस् ताांतररत िरण् याबाबत 

(७९) *  ७३९६   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८२९ ला 
ददनाांि १२ माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत :    सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हदनाींक १० जून, २०१२ मध्ये अकोला महानगरपाशलकेने अकोला शहर 
पाणीपुरिठा योजना महाराषर जीिन प्राधिकरणाकड े हस्ताींतररत करण्याचा ठराि 
करुन मींल्जप्राच्या हदनाींक २६ फेब्रुिारी, २०१३ च्या सींचालक मींडळाच्या १२७ व्या 
बैठकीत अकोला शहर पाणीपरुिठा योजना ३० िषाशसाठी मल्जप्राने हस्ताींतररत करुन 
ाेण्यािर एकमत झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असमयास, मा.आयुक्त अकोला मनपा याींनी पयापीींग मशशनकररता ४ को्ी ि 
वितरण व्यिस्थेकररता ६ को्ी असे एकूण १० को्ी रुपये देण्याच ेमान्य करुनही 
अद्यापी या योजनेबाबत कोणतीच कायशिाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असमयास, ्क्त योजनेबाबत शासनाच्या दलुश तेमुळे शहराला अतनयशमत 
पाणीपुरिठा होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असमयास, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले आहे, 
(५) तदनुसार पुढे कोणती कायशिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसमयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) नाही. तथावप, त् याबाबतचा प्रस् ताि महाराष र जीिन 
प्राधिकरणाच् या सींचालक मींडळाच् या १२७ च् या बैठकीमध् ये आला असता अकोला 
महानगरपाशलका ि महाराष र जीिन प्राधिकरण याींचेमध् ये सामींजस् य करार 
(Relationship Agreement) करणे आिश् यक असम याने सदर कराराच ेस् िरुप कसे 
असािे ि सींस् थात् मक ि वित् तीय सींरचना कशी असािी यासाठी Transaction 
Advisory या हणून तज्ञ सम लागाराची नेमणूक करण् यास सींचालक मींडळाने मान् यता 
हदली. 
(२) सदर योजनेच ेहस् ताींतरण ल्स्िकाराियाच ेझाम यास सदर योजना चालविण् यासाठी 
काही तात् काळ दरुुस् त् या करणे तसेच देखभाल दरुूस् तीसाठी रुपये ११.८४ को्ी इतकी 
रक् कम महाराष र जीिन प्राधिकरणास देण् याबाबत अकोला महानगरपाशलकेने 
अनुकूलता दशशविली होती. 
(३) नाही. सद्यःल्स्थतीत अल्स्तत् िातील पाईप लाईनद्िारे अकोला 
महानगरपाशलकेमाफश त पाणी पुरिठा करण् यात येत आहे. 
(४), (५) ि (६) अकोला शहर पाणीपुरिठा योजना महाराष र जीिन प्राधिकरणाकडे 
हस् ताींतरीत करण् याची बाब महाराष र जीिन प्राधिकरणाच् या सींचालक मींडळाच् या 
हदनाींक ३ माचश, २०१५ रोजी झालेम या १३२ व् या बैठकीमध् ये तनणशयाथश ठेिण् यात आली 
होती. त् यािर पाणीपट्टी िसुली कमी असणे, हहशोबबाह्य पाण् याच े प्रमाण ५० % 
असणे तसेच अकोला महानगरपाशलकेकड े असलेली म.जी.प्रा.ची थ कबाकी इ.बाबी 
विचारात ाेता सींचालक मींडळाने सदर योजना म.जी.प्रा.च् या आधथशक हहताची 
नसम याने योजना महाराष र जीिन प्राधिकरणाकड े हस् ताींतरीत करुन ाेणे योग् य 
ठरणार नाही असा तनणशय ाेतला आहे. 

----------------- 
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राज्यात आरटीई िायदयानुसार शशक्षण सक्तीच ेिरण्यात आले असलेतरी ६४ हजार 
२६३ शाळेत तनयशमत मुा याध्यापि नसल्याबाबत 

  

(८०) *  ९२८१   श्री.ा िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात आर्ीई कायदयानुसार शश ण सक्तीच ेकरण्यात आले असले तरी ६४ 
हजार २६३ शाळेत तनयशमत मुख्याध्यापक नसमयाच े माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरयायान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असमयास, सिश शाळेत मखु्याध्यापकाची पदे तनयशमतपणे भरणेबाबत शासनाने 
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायशिाही केली नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहे ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) बालकाींचा मोफत शश णाचा अधिकार अधितनयम २००९ मिील कलम १९, 
२५ ि शेडयूल नुसार प्राथशमक शाळाींमध्ये १५० पे ा जास्त विद्याथी असमयास १ 
मुख्याध्यापक मींजूर करण्यात येत.े त्यानुषींगाने इयत्ता १ ली त े७ िी ककीं िा इयत्ता 
८ िी ची प्सींख्या १५० पे ा जास्त झामयास १ मुख्याध्यापकाच ेपद मींजूर करण्यात 
येत.े त्यानुषींगाने १५० पे ा कमी विद्याथी सींख्या असलेमया शाळाींना कायद्यानुसार 
मुख्याध्यापकाच ेपद अनुजे्ञय नाही. 
(४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

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

यितमाळ मेडडिल िॉलेजमध्ये िमयचारी ि डॉक्टराांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

(८१) *  ७१४९   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.राजेंद्र मुळि, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजसरिर :   
सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) यितमाळ मेडडकल कॉलेजमध्ये कमशचारी ि डॉक््रच्या मोठया प्रमाणात पदे 
ररक्त असमयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरयायान तनदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असमयास, सदरहू पदे भरण्याकरीता शासनाने कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न ्द्भ् ाित नाही. 
(३) ररक् त पदे भरण् याची प्रकक्रया तनयमानुसार सुरू आहे. 
(४) प्रश् न ्द्भ् ाित नाही. 

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

णमिेसीणलला तनयमबा्य िां त्राटे देण् यात आल्याबाबत 
  

(८२) *  ७३५९   श्री.विजय धगरिर :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् य शासनाच े तनयम िुडकािून ८ विभागाींनी माहहती तींत्रज्ञान सेिा 
पुरविण् यासाठी तनविदा न मागविता तनयमबाह्य पद्धतीने १८ को्ी ४७ लाख रुपयाींचे 
कीं त्रा् महाराष र ज्ञान महामींडळाला हदम याच ेतनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असम यास, विशेष या हणजे सेिा पुरविण् यासाठीचा करार सींपुष ्ात आम यानींतर 
एमकेसीएल ला ही कीं त्रा्े देण् यात आली असम याने हा व् यिहार सींशयास् पद असम याचे 
समजत,े हे खरे आहे काय, 
(३) असम यास, एमकेसीएल ला कामे देताना कोणकोणत् या पद्धतीींचा अिलींब करायचा 
यासींबींिीचा शासन तनणशय जारी करण् यात आला असूनही तनयमबाह्य पद्धतीने कीं त्रा् 
हदम याच ेकळते, हे खरे आहे काय, 
(४) असम यास, ्परोक्त प्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय, असम यास, 
चौकशीनुसार दोषीींिर कारिाई करण् यात आली आहे काय, 
(५) नसम यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े : (१) महाराषर ज्ञान महामींडळ (MKCL) या कीं पनीची स्थापना 
शासनाने केली आहे. विविि प्रशासकीय विभागाींनी त्याींच्या अखत्याररतील कामे सदर 
महामींडळास तनविदा न मागविता हदली असमयाच ेमहालेखापालाच्या प्रारुप पररच्छेद 
अहिालाद्िारे तनदशशनास आले आहे. 
(२) नाही. 
(३) ्च्च ि तींत्र शश ण विभाग शासन तनणशय क्र.मातींत्र ३७००/(१३२/२०००)/भाग-
ड/ताींशश-३ हद.६ जून, २००१ अन्िये MKCL ही शासनाने कीं पनी अधितनयमाखाली 
स्थावपत केलेली कीं पनी आहे. या कीं पनीकडून सींबींधित प्रशासकीय विभाग ि कायाशलय 
याींनी त्याींच्या स्तरािर कीं त्रा् हदली आहेत. 
(४) ि (५) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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डहाणस (स्ज.पालघर) तालुक्यात विभक्त िुटुांबाांना शशधापबत्रिा नसल्याबाबत 
  

(८३) *  ६८१०   श्री.आनांद ठािस र, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.राहुल 
नािेिर :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डहाणू (ल्ज.पालार) तालुक्यात सन १९९८ पासून अनेक विभक्त कु्ुींबाींना 
शशिापबत्रका नसमयाने ती अन्न सूर ेपासून िींधचत असमयाच ेमाहे मे, २०१५ च्या 
पहहमयाच आठिडयात तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असमयास, चौकशीच े तनषकषश काय आहेत ि त्याअनुषींगाने या विभागातील 
पुरिठा विभागाकडून तात्काळ सि  करुन या सिश विभक्त कु्ुींबाींची नोंद करुन त्याींना 
अन्न सुर ेचा लाभ शमळिून देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसमयास, विलींबाची सिशसािारण कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न ्द्भ् ाित नाही. 
(३) प्रश् न ्द्भ् ाित नाही. 
(४) प्रश् न ्द्भ् ाित नाही. 

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

मुांबई विद्यापीठाने प्रस् तावित िेलेल् या महाराष्ट् र अध् ययन िें द्राच् या िामिाजाबाबत 
  

(८४) *  ७७१८   श्री.सुतनल तटिरे, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.ा िाजा 
बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सततश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अमरशसांह पांडडत :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठी भाषेचा आणण सींस् कृतीचा अभ् यास करण् याच् या ्द्देशाने मुींबई विद्यापीठाने 
माजी कुलगुरु डॉ.स् नेहलता देशमुख याींच् या अध् य तखेाली १२ सदस् याींची सशमती 
गठीत केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असम यास, मुींबई विद्यापीठाने प्रस् तावित केलेम या महाराष र अध् ययन कें द्राच् या 
गेम या चार िषाशपासून ककती बैठका झाम या आहेत, 
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(३) असम यास, या अध् ययन कें द्राने राज् याच् या राजकीय, सामाल्जक, भौगोशलक आणण 
साींस् कृततक पररल्स्थतीचा अभ् यास करुन कोणत् या ्पाययोजना सुचविण् यात आम या 
आहेत, 
(४) असम यास, याबाबतची अींमलबजािणी केव् हापासून करण् यात येणार आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) मुींबई विद्यापीठाने प्रस्तावित केलेमया महाराषर अध्ययन 
कें द्रासींदभाशत हदनाींक २९ एवप्रल, २०१० रोजी बैठक झालेली असून याबाबत पुढील 
कायशिाही विद्यापीठ स्तरािर करण्यात येत आहे. 

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

देिगड (स्ज.शसांधुदगुय) तालुक्यात तनमायण झालेली पाणी टांचाई 
  

(८५) *  ८११९   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानस 
खशलफे, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देिगड (ता.ल्ज.शसींिुदगुश) येथे देिगड नगर पींचायत होणे प्रस्तावित आहे.परींतु 
अद्याप नगर पींचायत अल्स्तत्िात न आमयाने सदरहू पररसरातील नागररकाींना 
पाण्यापासून िींधचत ठेिण्यात येत असमयाच े माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरयायान 
तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, ्क्त कारणास्ति नागररकाींची पाण्यापासून गैरसोय होत आहे हे 
पाहता शासन आिश्यक कायशिाही करणार िा करीत आहे काय, 
(३) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
       देिगड ि जामसींड े या गािाींना देिगड प्रादेशशक पाणी पुरिठा योजना ि 
दहहबाींि नळ पाणी पुरिठा योजना दोन योजनाींद्िारे ल्जमहा पररषद, शसींिुदगुश 
याींच् याकडून पाणी पुरिठा करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

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



73 

मुांबई विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाच्या सािळया गोंधळाबाबत 
  

(८६) *  ७२४२   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप :   
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई विद्यापीठाच्या परी ा विभागाच्या िेळापत्रक हॉलततकक्ाींच्या गोंिळानींतर 
बीएमएसच्या प्रश्नपबत्रकाींतील चुका ल ात आमयानींतर परी ा विभागाच्या सािळया 
गोंिळामुळे विद्याथी हैराण झाले असमयाच े हदनाींक २० एवप्रल, २०१५ रोजी िा 
त्यासुमारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, परर ादरयायान िारींिार होणाऱया गोंिळाबाबत तसेच प्रशासनाने 
प्रश्नपबत्रका काढण्यापूिी चुका तपासणीकाींकडून चुका शोिून काढमया जात आहेत की 
नाही याची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असमयास, तदनुषींगाने शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायशिाही करण्यात आली नसमयास त्याची सिशसािारण 
कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) प्रश्नपबत्रकेतील त्रु्ी ल ात आमया हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) प्राल्श्नक विद्यापीठामध्ये प्रश्नपबत्रका सुपुदश करतात तवे्हा त्यामध्ये 
काही चुका नाहीत याची खात्री करुनच देतात. त्यासींदभाशत विद्यापीठ त्या 
प्राल्श्नकाींकडून हमीपत्रही भरुन ाेत असत.े 
       सदर विषयाच्या प्रश्नपबत्रका काढताना केलेमया हलगजीपणामुळे सींबिीताना 
परी ा तनयींत्रक मुींबई विद्यापीठ याींनी हद. ८ मे, २०१५ अन्िये कारणे दाखिा, 
नो्ीस बजािली असुन सदरहू बाब विद्यापीठाच्या परी ा मींडळापुढे ठेिण्यात येणार 
आहे. 

----------------- 
मुांबईत स्िस्त धान्य दिुान (रेशतनांग) चालविण्याबाबत 

(८७) *  ७११८   श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.आनांदराि 
पाटील :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत स्िस्त िान्य दकुान (रेशतनींग) चालविण्यासाठी या विभागाच्या 
अधिकाऱयाींना िषशभरात ककमान ५० हजाराींची लाच द्यािी लागत असमयाचा आरोप 
मुींबई रेशतनींग काडशिारक सींा्नेने केला असमयाच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्या 
दरयायान तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असमयास, ्क्त दकुानदाराींना तु्पुींजे कशमशन शमळत असताना भ्रष् 
अधिकाऱयाींना िषाशकाठी ५० हजाराींचा हप्ता देणे कसे परिडत े हा पैसा दकुानदार 
काळाबाजार करुन कमितात असाही आरोपी सींबींधित सींा्नेने केला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असमयास, प्रश्न भाग-१ ि २ विचारात ाेता शासन रेशतनींग विभागातील 
भ्रष्ाचार रोखण्यासाठी महहला बचत ग्ाींना आधथशकदृष्या स म करण्यासाठी 
शशिािा्प दकुाने चालविण्यास देण्याबाबत शासनाचा काय विचार आहे, 
(४) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१), (२), (३) ि (४) हे खरे नाही. 

या सींदभाशतील बातमी हदनाींक १७ एवप्रल, २०१५ च्या दैतनक लोकमत ि 
हदनाींक २१ एवप्रल, २०१५ च्या दैतनक सकाळ मध्ये प्रशसध्द झाली होती. 
      सािशजतनक वितरण व्यिस्थेअींतगशत वितरीत करण्यात येणाऱया अन्निान्याचे 
वितरण कोणत्याही प्रकरच्या गैरव्यिहाराशशिाय शशिापबत्रकािारकाींना तनयशमतपणे 
्पलब्ि व्हािे, या करीता राज्यातील प्रत्येक रास्तभाि दकुानाच्या िषाशतून ककमान 
दोनदा ि सहा महहन्यातून ककमान एकदा तनयशमत तापसण्या करण्याबाबत शासन 
पररपत्रक हदनाींक १२ जानेिारी, २०१२ अन्िये सिश सींबींधिताींना सूचना देण्यात आमया 
आहेत. 
      महहला बचत ग्ाना आधथशकदृष्या स म करण्यासाठी शशिािा्प दकुाने 
महहला स्ियीं सहायता बचत ग्ाींना प्रािान्याने मींजूर करण्याबाबत शासन तनणशय 
हदनाींक ३ नोव्हेंबर, २००७ नुसार कायशिाही करण्यात येत.े 

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

मुांबई विद्यापीठाच्या ७४० सांलग्न महाविद्यालयाांनी  
मराठी भाषा ददन साजरा िरण्याबाबत 

  

(८८) *  ७१७८   श्री.जनायदन चाांदसरिर, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई विद्यापीठाच्या ७४० सींलग्न महाविद्यालयाींना मराठी भाषा हदन साजरा 
करण्याबाबत विद्यापीठाने पररपत्रक काढून तनद श हदले असतानाही ५६९ 
महाविद्यालयाींनी मराठी भाषा हदन साजरा केला नसमयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरयायान तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 



75 

(२) असमयास, मराठी भाषा हदन साजरा न करणाऱया महाविद्यालयाींची चौकशी 
करुन कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कायशिाही केली नसमयास, होणाऱया विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) विद्यापीठ स्तरािर पडताळणी करुन पुढील कायशिाही सुरु आहे. 

----------------- 
राजुरा (स्ज.चांद्रपसर) तालुक्यातील स् टेला मॉरीस िॉन् व् हेंट येथे  

विद्यार्थ याांना अनुत् तीणय िरण् यात आल् याबाबत 

(८९) *  ७२८७   श्री.शमतशे भाांगडडया, श्री.अतनल सोले :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजुरा (ल्ज.चींद्रपूर) तालुक् यातील स् ्ेला मॉरीस कॉन् व् हें् येथे शश ण ाेणाऱ या 
इयत् ता ३ री त े७ िी पयतंच् या विद्यार्थ यांना अनुत् तीणश करण् यात आम याच ेहदनाींक २ 
मे, २०१५ रोजी िा त् यासुमारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असम यास, शासनाच् या शै णणक िोरणानुसार िगश १ त े ८ पयतंच् या शालेय 
विद्यार्थ यांना अनुत् तीणश करता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असम यास, सदर शाळेने शासनाच् या शै णणक िोरणाचे ्म लींान केम या प्रकरणी 
सदर शाळेिर प्रततबींिात् मक कायशिाही करण् यात आलेली आहे काय, 
(४) नसम यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
िुडाळ (स्ज.शसांधुदगुय) तालुक्यातील दशलत िस्तीतील नागरीिाांना स्िच्छतागहृ ि 

नळपाणी जोडणी योजनेचा लाभ शमळिसन देण्यासाठी शासनाने िराियाची िाययिाही 

(९०) *  ७६४९   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने सुिणश महोत्सिी िषी सन २०१२-१३ मध्ये दशलत िस्ती योजनेअींतगशत 
दशलत िस्तीतील नागरीकाींना स्िच्छतासह नळपाणी कनेक्शनसाठी अनुक्रमे ११ ि ४ 
हजार रुपये देण्याच ेठरले होत े त्यानुषींगाने सदरील योजनेअींतगशत कुडाळ तालुक्यात 
सुमारे ५०० लाभाथी होत े परींतू त्यातील बरेचशे लाभाथी या योजनेपासून िींधचत 
राहहले असून त्याींना या योजनेचा लाभ शमळाला नसमयाच े माहे एवप्रल-मे, २०१५ 
मध्ये तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असमयास, कुडाळ पींचायत सशमतीमिून या योजनेसाठी तनिी ्पलब्ि व्हािा 
याहणून पत्रव्यिहार करण्यात आलेला असतानाही सींबींधित लाभार्थयांना मागील दोन 
िषाशपासून अद्यापपयतं लाभ देण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असमयास, ्क्त प्रकरणी शासनाने सींबींधित लाभाथींना त्िरीत लाभ देण्यासींदभाशत 
पुढे कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ि (२) महाराषर सुिणश महोत्सिी रजीामीण दशलत िस्ती 
पाणी पुरिठा ि स्िच्छता योजनेतींगशत कुडाळ तालुक्यातील ६९ रजीामपींचायत  ेत्रातील 
४७७ लाभार्थयाशनी नळ जोडणीसाठी मागणी केलेली आहे तसेच िैयल्क्तक 
शौचालयासाठी ८४ लाभार्थयाशनी मागणी केलेली आहे. सदर योजनेंतगशत सन २०१२-१३ 
मध्ये रु. ८.६६ ल  एिढा तनिी कुडाळ तालुक्यासाठी हदलेला आहे. सदर रक्कमेच े
लाभार्थयाशना िा्प करण्यात आलेले आहे. तसेच सन २०१३-१४ या वित्तीय िषाशत 
शसींिुदगुश ल्जमहा पररषदेस वितरीत रु. ३२.१९ ल  अनुदानापैकी सन २०१४-१५ मध्ये 
कुडाळ तालुक्यासाठी रु. ४.१९ ल  देण्यात आलेले होत.े त्यापैकी कुडाळ तालुक्याने  
सन २०१४-१५ मध्ये रु. ३,०३,६९६/- इतका खचश केलेला असून रु. १,१६,३०४/- 
अखचीत ठेिलेला आहे. 
(३) शासन तनणशय क्र. रजीादयो-३५१४/प्र.क्र.८९/पापु-१६, हद. ४.३.२०१५ अनव्ये शसींिुदगुश 
ल्जमहा पररषदेस रु. १९,९५,५००/- एिढा तनिी वितरीत करण्यात आला असून, 
शसींिुदगुश ल्जमहा पररषदेने अनुदान िा्पासाठी सुिारीत मागणीपत्र हद. ३.७.२०१५ 
अन्िये मागविले असून कुडाळ तालुक्यातून मागणीपत्र प्राप्त होताच अनुदान वितरीत 
करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
किनिट (स्ज.नाांदेड) तालुक्यात तनमायण झालेली पाणी टांचाई 

(९१) *  ७०८६   श्री.अमरनाथ राजसरिर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ककनि् (ल्ज.नाींदेड) तालुक्यात भुजल सि  ण विभागाने जानेिारी, २०१५ मध्ये 
विहहरीींची जलपातळीची पडताळणी केली असता भूजलपातळी सरासरी ५.५ मी्र 
असायला पाहहजे असता ती ६.३५ मी्रपयतं खोल गेली असमयाने येथील 
नागरीकाींना तीव्र पाणी ी्ंचाई भासली असमयाच े माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरयायान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असमयास, येथे होणारी दरिषीची तीव्र पाणी ी्ंचाई ल ात ाेता शासनाने येथील 
पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी कोणती ्पाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच ्पाययोजना केली नसमयास होणाऱया विलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, तथावप काही हठकाणच्या तनरी ण विहीरीींच्या 
भूजल पातळीत िाढ आढळून आली आहे. 
(२) अ) सन २०१४-१५ मध्ये रजीामीण पाणी पुरिठा विभाग, ल्जमहा पररषद, नाींदेड 
याींच े स्तरािरुन ी्ंचाई तनिारण कृती आराखडा तयार करण्यात आला. त्यापैकी 
ककनि् तालुक्यामध्ये- 
(i) निीन विींिन विहहरीींची १४ गािाींमध्ये १४ कामे पूणश करण्यात आली. 
(ii) २२ गािे ि ५ िाडयाींमध्ये ५९ विहहर अधिरजीहणाद्िारे पाणी पुरिठा करण्यात 
आला 
(iii) ३ गािे ि २ िाडयाींमध्ये ४ र्करद्िारे पाणी पुरिठा करण्यात आला. 
(iv) ९ गािाींमध्ये ९ नळ पाणी पुरिठा दरुुस्तीची कामे पूणश करण्यात आली. 
(v) एका गािामध्ये पूरक नळ पाणी पुरिठयाच ेकाम पूणश करण्यात आले. 
       ब) वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई असलेमया िाडया/िस्त्यामध्ये वपण्याच्या 
पाण्याच े ्द्िि बळक्ीकरणासाठी कें द्र शासन पुरस्कृत राषरीय रजीामीण पेयजल 
कायशक्रम (शाश्ितता) अींतगशत वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोत बळक्ीकरणाच्या 
्पाययोजना राबविण्यात आमया. 
(३) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यात मुलीांसाठी शशक्षण प्रोत्साहन योजनेची अांमलबजािणी न िेल्यामुळे िें द्र 

शासनाचा प्राप्त तनधी खचय न झाल्याबाबत 
(९२) *  ७५४८   अॅड.तनरांजन डािखरे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसूधचत जाती आणण जमाती या प्रिगाशतील मुलीींच्या शश णातील गळतीचे 
प्रमाण रोखले जािे या ्दात्त हेतूने कें द्रशासनामाफश त माहे जुलै, २००८ मध्ये 
मुलीींसाठी “शश ण प्रोत्साहन योजना” सुरु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, या योजनेअींतगशत लाभाथी ठरलेमया १ लाख ६ हजार ६३९ 
विद्याथीनीसाठी सन २०११-१२ मध्ये १६ को्ी ७१ लाख रुपये आणण २०१२-१३ या 
िषाशसाठी १५ को्ी २८ लाख असे एकूण ३१ को्ी ९९ लाख रुपयाींचा तनिी राज्य 
शासनाकड ेवितररत केला असमयाचहेी हदनाींक १३ एवप्रल, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास 
तनदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असमयास, कें द्र शासनाकडून तनिी वितररत करण्यात येऊनही शश ण विभागाने 
या योजनेची अींमलबजािणी न केमयामुळे हा सिश तनिी राज्य शासनाकड े जमाच 
झाला नसमयामुळे लाखो विद्याथींनीींना या योजनेपासून िींधचत रहािे लागमयाचे 
त्याच सुमारास तनदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असमयास, सदर योजनेची राज्यात अींमलबजािणी न करण्यास जबाबदार कोण 
आहे ि अशा अधिकाऱयाींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ? 
  

 

श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) तनिी राज्य शासनाकड ेवितररत केला हे खरे नाही. मात्र, कें द्र शासनाकडून सदर 
शशषयितृ्तीची रक्कम पात्र लाभाथी असलेमया विद्यार्थयाशनीींच्या बरक खात्यात परस्पर 
जमा केली जात.े 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
जळगाांि शहरातील िेशरी िाडय धारिाांना रेशन दिुानातसन  

साखर, गहस, ताांदसळ ि रॉिेल शमळण्याबाबत 

(९३) *  ९७१४   श्रीमती स्स्मता िाघ, श्री.गुरुमुख जगिानी :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) जळगाींि ल्जमह्यातील ि शहरातील ९० हजार केशरी काडश िारकाींना रेशन 
दकुानातून ८ महहन्याींपासून साखर, गहू, ताींदळू ि रॉकेल शमळणे बींद झाले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असमयास, या काडशिारकाींना रेशन दकुानातून रॉकेल, साखर, गहू, ताींदळुचा 
त्िरीत पुरिठा करणेबाबत शासनाने कोणती ्पाययोजना केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१), (२), (३) ि (४) राष रीय अन् नसुर ा अधितनयमाींतगशत लाभ 
शमळण् यास पात्र नसणा-या जळगाि ल्जम ह्यातील ि शहरातील ए.पी.एल. (केशरी) 
शशिापबत्रकािारकाींना राज् य शासनाने पूिीच् या ए.पी.एल. दराने ि पररमाणात माहे मे, 
२०१४ त े ऑक् ्ोबर, २०१४ या कालाििीत अन् निान् य ्पलब् ि करुन हदले आहे. 
त् यानींतरच् या कालाििीमध् ये सदर लाभार्थ यांना अन् निान् याचा पुरिठा करण् याबाबतचा 
प्रस् ताि शासनाच् या विचारािीन आहे. 
      ए.पी.एल.(केशरी) शशिापबत्रकािारकाींना सप् ्ेंबर, २००९ पासून प्रततकाडश दोन 
ककलो साखर रुपये २०/- प्रतत ककलो या दराने वितरीत करण् यात येत होती, सदर 
योजना माहे फेब्रुिारी, २०११ पासून शासनाने बींद केली आहे. 
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      कें द्र शासनाने माहे एवप्रल, २०१५ पासून राज् याच् या केरोशसन तनयतनात 
पूिीच् या केरोशसन तनयतनाच् या ५ ्क् के इतकी िाढ केली आहे. सदर तनयतन 
राज् याच् या केरोशसन मागणीच् या २९ ्क् के इतके आहे. जळगाींि ल्जम ह्याची 
केरोशसनची मागणी विचारात ाेऊन ्पलब् ितेच् या प्रमाणात शशिापबत्रकािारकाींना 
केरोशसन वितरीत करण् यात येत आहे. 

----------------- 
िाशशम ि अिोला येथील स्जल् हापररषदेमधील शाळामधील शशक्षि ि शशक्षिेत् तर 

िमयचारी िेतनापाससन िांधचत असल्याबाबत 

(९४) *  ९८०८   श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती विभागातील नव् याने तनमाशण झालेले ल्जम हे िाशशम ि अकोला येथील 
ल्जम हापररषदेमिील शाळामिील शश क ि शश केत् तर कमशचारी याींना चार-चार महहने 
िेतनापासून िींधचत राहािे लागत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असम यास, ्परोक्त प्रकरणी िारींिार मागणी होिून सुद्धा त् यािर शासनाचे 
अ या य दलुश  होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असम यास, नव् याने तनमाशण झालेले ल्जम हे अनेक िषाशपासून अल्स्तत्िात असूनही 
फक् त शश कानाींच िेतनापासून िींधचत राहािे लागत ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असम यास, त् यािर शासन स् तरािर कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबई, षरांगाबाद आणण नागपसर येथे महाराष्ट्र राष्ट्रीय  

विधी विद्यापीठ स्थापन िरण्याबाबत 
  

(९५) *  १००३५   श्री.विजय सािांत, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३११६ ला ददनाांि 
१९ माचय,२०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत :    सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई, औरींगाबाद आणण नागपूर येथे महाराषर राषरीय वििी विद्यापीठ स्थापन 
करण्याचा तनणशय शासनाने ाेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असमयास, महाराषर राषरीय वििी विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत सत्िर 
कायशिाही करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) मुींबई येथे महाराषर राषरीय वििी विद्यापीठ सुरु झाले आहे. औरींगाबाद ि 
नागपूर येथील राषरीय वििी विद्यापीठ सुरु करण्यासाठी कुलगुरुच्या तनयुक्तीची 
कायशिाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
अततविशेषोपचार रुग्णालय नागपसर, शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालय 

नागपसर ि शासिीय आयुिेद रुग्णालय नागपसर येथील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(९६) *  ७२९७   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाथ मोते, श्री.शमतशे 
भाांगडडया : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) नागपूर शहरातील सिाशत जुने ि सिाशत मोठे शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय 
ि रुग्णालय, अततविशेषोपोचार रुग्णालय नागपूर, आणण शासकीय आयुि द रुग्णालय 
नागपूर या ततन्ही रुग्णालयाींमध्ये डॉक््र, पररचाररका, कमशचारी याींची ककती ि 
केव्हापासून पदे ररक्त आहेत, 
(२) असमयास, अपुऱया कमशचारी सींख्येमुळे रुग्णाींच्या ्पचारामध्ये विलींब होत असून 
रुग्णाींनाच ककीं िा त्याींच्या नातेिाईकाींनाच कमशचाऱयाींची कामे करािी लागतात, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असमयास, चौकशीच्या अनुषींगाने ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) असमयास, सदरहू ररक्त पदे केव्हापयतं भरणे अपेष त आहे ?  
  

श्री. विनोद तािड े: (१) शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि रुग् णालय, नागपूर येथे 
डॉक् ्राींच े०१, पररचाररकाींची १९६ ि कमशचा-याींची २८९ पदे ररक् त आहेत. 
      अततविशेषोपचार रुग् णालय, नागपूर येथे डॉक् ्राींची ११, पररचाररकाींची १० ि 
कमशचा-याींची १४ पदे ररक् त आहेत. 
      शासकीय आयुि द रुग् णालय, नागपूर येथे डॉक् ्राींच े०१, पररचाररकाींची ०३ ि 
कमशचा-याींची ३१ पदे ररक् त आहेत. 
       ्परोक् त सिश पदे िेळोिेळी तनयतियोमान, सेिातनितृ् ती, स् िेच् छासेिातनितृ् ती, 
बदली इ. कारणाींमुळे ररक् त आहेत. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश् न ्द्भ् ाित नाही. 
(४) प्रश् न ्द्भ् ाित नाही. 
(५) ररक् त पदे भरण् याची प्रकक्रया तनयमानुसार सुरू आहे. 

----------------- 
राज् यातील अशासिीय अनुदातनत धचत्रिला ि षषध तनमायणशास् त्र महाविद्यालयाांना 

१०० टक् िे िेतन अनुदान दरमहा तनयशमत शमळणेबाबत 

(९७) *  ७५१८   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.सततश चव्हाण, श्री.ा िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७४६ ला ददनाांि १९ 
माचय,२०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:    सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील अशासकीय अनुदातनत धचत्रकला महाविद्यालये ि औषि तनमाशणशास् त्र 
महाविद्यालयाींना िेतन अनुदान ९० ्क् के ऐिजी १०० ्क् के दरमहा तनयशमत 
शमळणेबाबत शासन स् तरािर कोणता तनणशय ाेण् यात आला आहे िा येत आहे, 
(२) ाेतलेम या तनणशयाच ेस् िरुप काय आहे, 
(३) ्परोक् त प्रकरणी अद्याप कोणताच तनणशय ाेतला नसम यास होणाऱ या विलींबाची  
कारणे काय आहेत ? 
श्री. विनोद तािड े : (१) राज्याची सध्याची आधथशक पररल्स्थती पहाता, तूतश मागणी 
मान्य करता येणे शक्य नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
सुरगाणा (स्ज.नाशशि) स्जल््यातील धान्य घोटाळ्याबाबत 

(९८) *  १०१६४   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािस र, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.सांददप बाजोररया, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्रीमती हुस्नबानस 
खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.ा िाजा बेग, श्री.अतनल 
भोसले :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४८०९ ला ददनाांि ९ णवप्रल, २०१४ रोजी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभायत:    सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सन २०१५ च्या (माचश) अथशसींकमपीय अधििेशनात नाशशक ल्जमह्यातील िान्य 
ाो्ाळ्याच्या पाश्िशभूमीिर महसूल विभागातील ७ तहशसलदाराींना तनलींबबत करण्याची 
ाोषणा करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, ल्जमहाधिकारी, नाशशक याींनी सादर केलेमया अहिालात या सिश 
सातही तहशसलदाराींच्या कायश ेत्रात िान्य वितरण व्यिस्थेत कोणताही अपहार ि 
अतनयशमतता आढळून आलेली नाही त्यामुळे सदर तहशसलदाराींना तनलींबबत करु नये 
असे स्पष्पणे नमूद केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असमयास, ल्जमहाधिकाऱयाींचा चौकशी अहिाल विचारात न ाेता सदर 
तहशसलदाराींना तनलींबबत केमयाच ेआदेश तनगशशमत केमयामुळे महसूल कमशचाऱयाींमध्ये 
असींतोषाच े िातािरण असून सरकारने केलेली कायशिाही चुकीची असमयाचा आरोप 
महसूल कमशचाऱयाींनी करुन काम बींद आींदोलन केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असमयास, या िान्य ाो्ाळ्याच्या प्रकरणाच्या चौकशीची सद्यल्स्थती काय आहे ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महसलू ि िन विभागाने ल्जम हाधिकारी नाशशक याींच् याकडून अहिाल मागविला 
होता. त् या अनुषींगाने ल्जम हाधिकारी, नाशशक याींनी सादर केलेम या अहिालात सुरगाणा 
िान् य ाो्ाळ्याशी ७ तहशसलदाराींचा प्राथशमक चौकशीमध् ये कोणताही प्रत् य  सींबींि 
हदसुन येत नसम याने ि प्राथशमक चौकशीमध् ये ७ तहसशलदाराींनी आिश् यक असणारे 
सिश अहिाल िेळोिेळी हदलेले असम याने कोणत् याही चौकशी शशिाय त् याींना तनलींबबत 
करणे न् यायोधचत होणार नाही असा अहिाल ल्जम हाधिकारी नाशशक याींनी हदलेला 
आहे. 
(३) तहशसलदार याींना तनलींबबत केम याच् या तनषेिाथश तहशसलदार, नायब तहशसलदार 
सींा्ना, महसलु अधिकारी आणण महसुल कमशचारी सींा्ना याींनी हदनाींक २० मे, 
२०१५ पासुन पुरिठा विषयक कामकाज बींद केले होत.े 
(४) सुरगाणा शासकीय िान् य गोदामातील अपहार प्रकरणी प्रथमदशशनी सहभागी 
असम याच े तनदशशनास आम याने १.श्री.रमेश दौलत भोये, गोदामपाल, सुरगाणा, 
२.िाहतुक ठेकेदार मे.एस.एन.मींत्री यामिील भागीदार श्री.मोरारजी शभकुलाल मींत्री, 
३.भागीदार, सौ.सुषमा मोरारजी मींत्री, ४. भागीदार, श्री.सींजय रामकृष ण गडाख, 
५.श्री.िाय.एम.मींडलीक, िाहतुक प्रतततनिी, नाशशकरोड/अींबड डपेो, ६.श्री.एच.जी.िुम, 
पुरिठा तनरी क, सुरगाणा ७.तहशसलदार सुरगाणा याींचवेिरुद्ध शासकीय िान् याचा 
अपहार केलेप्रकरणी भा.द.वि.कलम ४०९, ४२०,४६७,४६९,४७१ जीिनािश् यक िस् तु 
कायदा १९५५ मिील कलम ३(७) ि सािशजतनक वितरण व् यिस् था तनयींत्रण आदेश 
२००१ च ेकलम ६(४) च े्म लींान केलेले असम यामुळे सुरगाणा पोलीस स् ्ेशन येथे 
गु.र.नीं.९/२०१५, फौजदारी गुन् हा दाखल करण् यात आलेला आहे. सदर प्रकरणात 
हदनाींक १२/०५/२०१५ रोजी प्रथम िगश न् यायदींडाधिकारी न् यायालय सुरगाणा (हदींडोरी 
को श्) येथे दोषारोप पत्र दाखल करण् यात आलेले आहे. 
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सदर प्रकरणी चौकशी करण् यासाठी विभागीय आयुक् त नाशशक याींच े
अध् य तखेाली चौकशी सशमती हदनाींक १९.५.२१०५ च् या आदेशान् िये गठीत करण् यात 
आली आहे. सदर चौकशी सशमतीच् या अहिालात अपहारामध् ये तत् कालीन गोदामपाल, 
पुरिठा तनरी क तहशसलदार सुरगाणा, िाहतूक प्रतततनिी, िाहतूक ठेकेदार ि 
त् यातील भागीदार हे सदर िान् य अपहारामध् ये प्रत् य  सहभागी असून त् याींनी 
सींगनमताने सदर िान् याचा अपहार केलेला आहे. तहशसलदार पेठ, हदींडोरी, शसन् नर, 
तनफाड, नाशशक, त्रयींबकेश् िर याींचा सुरगाणा येथील शासकीय िान् य गोदामामध् ये 
झालेला िान् य अपहार प्रकरणाशी सींबींि हदसून येत नाही. तहशसलदार, ईगतपूरी याींनी 
माहे सप् ्ेंबर, २०१४ अखेरची केलेली त्रैमाशसक गोदाम तपासणी अहिाल ्पलब् ि 
अशभलेखािरुन सींशयास् पद असम याने त् याींनी त् याींच् या कतशव् यात कसूर केला असम याचे 
हदसून आले आहे. 
     महसुल ि िन विभागाच् या हदनाींक १९/०५/२०१५ च् या तनलींबन आदेशाविरुद्ध ७ 
तनलींबबत तहशसलदाराींनी महाराष र प्रशासकीय न् यायाधिकरण, मुींबई येथे अवपल दाखल 
केले होत.े सदर प्रकरणी न् यायाधिकरणाने हदनाींक १६/६/२०१५ रोजीच् या आदेशान् िये 
शासनाच् या तनलींबन आदेशास स् थधगती देऊन सदर तहसशलदाराींना पुिीच् याच पदािर 
पुनःस् थावपत करणेबाबत आदेशीत केले होत.े त् या अनुषींगाने शासनाने हदनाींक २९ 
जुन, २०१५ रोजीच् या आदेशान् िये सिश ७ तहशसलदाराींना शासन सेिेत पुनःस् थावपत 
करुन त् याींना तनलींबना पुिीच् याच पदािर पुनःस् थावपत करण् यात आले आहे. 

----------------- 
राज्यातील विद्यापीठात आणण महाविद्यालयात ररक्त असलेल्या  

प्राध्यापिाांच्या जागा भरण्याबाबत 

(९९) *  ७५८४   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.अशोि उफय  
भाई जगताप :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कोणत्याही विद्यापीठात आणण महाविद्यालयात ररक्त असलेमया 
प्राध्यापकाींच्या जागा पुढील आदेशापयतं भरण्यात येऊ नये असा तनणशय हदनाींक १० 
एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यादरयायान शासनाने ाेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, त्यामुळे राज्यातील विद्यापीठे ि महाविद्यालये यामिील 
प्राध्यापकाींच्या शेकडो जागा ररक्त असमयामुळे विद्यार्थयांची मोठ्या प्रमाणािर 
गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असमयास, विद्यार्थयांची गैरसोय होऊ नये याहणून प्राध्यापकाींच्या ररक्त जागा 
अरजीक्रमाने भरण्यासाठी शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्यापपयतं कायशिाही करण्यात आली नसमयास, त्याची सिशसािारण कारणे 
काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१), (२), (३) ि (४) हे खरे नाही. शासनाच्या हद. २२.०१.२०१४ 
च्या सींिगशतनहाय आर णाबाबतच्या तनणशयास मा.्च्च न्यायालयात आव्हान देण्यात 
आमयाने मा.्च्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषींगाने हद. २२.०१.२०१४ च्या शासन 
तनणशयास हद. १० एवप्रल, २०१५ च्या शासन तनणशयान्िये स्थधगती देण्यात आलेली 
आहे. सदरची बाब िोरणात्मक असमयाने वििी ि न्याय विभागाचा समला ाेऊन 
कायशिाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
पुणे येथील सससन रुग्णालयातील पररचारीिाांनी िेतनिाढ  

ि ररक्त पदे भरणेबाबत पुिारलेले सांप 

(१००) *  ६९१६   श्री.अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) पुणे येथील ससून रुग्णालयातील पररचारीकाींनी िेतनिाढ, ररक्त पदे भरणे ि 
स्ितींत्र सींचालनालय तनमाशण करणे इत्यादी मागण्याींसाठी महाराषर गव्हनशमें् नस स 
फेडरेशन तफ  राज्यव्यापी सींप पुकारण्यात आमयाच े माहे मे, २०१५ रोजी िा 
त्यासुमारास आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, ससून रुग्णालयातील पररचारीकाींच्या मागण्या मान्य करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायशिाही करण्यात आली नसमयास विलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशतः खरे आहे. 
      महाराष र गव् हनशमें् नस स फेडरेशन तफ  राज् यातील सािशजतनक आरोग् य 
विभाग ि िदै्यकीय शश ण ि औषिी द्रव् ये विभागाींतगशत काम करणा-या 
पररचाररकाींनी हदनाींक ५/५/२०१५ रोजी दोन तास सकाळी ७.३० त े ९.३० या 
कालाििीत काम बींद केलेले होत.े त् यानींतर ९.३० िाजता सिश पररचयाश सींिगाशतील 
कमशचारी कामािर हजर झाम या आहेत. 
(२) ि (३) िेतनिाढी मींजूर करणे, आश् िाशसत योजनेचा फायदा देणे ही बाब सींस् था 
प्रमुखाींच् या अखत् याररत असम याने सींचालनालय स् तरािर अधिसेविकाींना सूचना देऊन 
तनयमानुसार िेतनिाढी ि आश् िाशसत प्रगती योजनेचा फायदा देणेबाबत कळविले 
आहे. 
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ससून सिोपचार रुग् णालय, पुणे येथे अधिपररचाररकाींची एकूण मींजूर पदे 
पूणशतः भरण् यात आलेली आहे. (एकूण ९१६ पदे) तसेच पररसेविका ि इतर पररचयाश 
सींिगाशतील पदोन् नतीची ५७ पदे ररक् त आहेत. सदर ररक् त पदाींसाठी विभागीय 
पदोन् नती सशमतीची बैठक माहे जुलै, २०१५ मध् ये आयोल्जत करण् यात आली असून 
सदर बैठकीत मान् यता शमळाम यानुसार पररसेविका ि इतर पररचयाश सींिगाशतील ररक् त 
पदे भरण् याची कायशिाही करण् यात येईल.   

----------------- 
राज्यात हजारो पॅथॉलॉजी लॅब अप्रशशक्षक्षत िमयचाऱ्याांिडसन  

सांचशलत िरण्यात येत असल्याबाबत 

(१०१) *  ९८५५   डॉ.अपसिय दहरे :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सिशसािारणपणे केिळ २ हजार प्रशशष त पॅथॉलॉल्जस्् असताींना 
पॅथॉलॉजी लॅबची सींख्या ५ हजार असमयाच े हदनाींक २ फेब्रुिारी, २०१५ रोजी िा 
त्यासुमारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, प्रशशष त ि अधिकृत पॅथॉलॉल्जस््च्या लॅबस िगळता अन्य लॅबचे 
सींचालन अप्रशशष त कमशचाऱयाींकडून केले जात असमयाची बाब तनदशशनास आली, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असमयास, इ. १० िी ि इ. १२ िी झालेले कमशचारी सराशस रक्त, लािी ि बॉडी 
फ्युएडच्या चाचण्याच े ररपो श् तयार करीत असमयाने रुग्णाींच्या आरोग्याला िोका 
तनमाशण झाला आहे, हेही खरे आहे काय, 
(४) असमयास, अप्रशशष त कमशचाऱयाींकडून चालविमया जाणाऱया पॅथॉलॉजी लॅबिर 
तनयींत्रण ठेिण्यासाठी शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. शासन स्तरािर तसेच  ेत्रीय स्तरािर अशा आशयाच े
तनिेदन प्राप्त झामयाच ेआढळून आले नाही. 
(२) त े(५) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
रात्रशाळाांच्या वििासासाठी शाळा पररितयन िाययिमास मान्यता शमळण्याबाबत 

(१०२) *  ७६६६   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराषरातील रात्रशाळाींना गुणात्मक ि सींख्यात्मक विकासासाठी मासूम सींस्थेने 
शाळा पररितशन कायशकमास मान्यता शमळण्याबाबत शश ण सधचिाींकड ेमागणी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, मागण्याींच ेस्िरुप काय आहे, 
(३) तसेच शाळा पररितशन कायशक्रमास मान्यता शमळण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) ि (३) रात्रशाळाींच्या गुणात्मक ि सींख्यात्मक विकासासाठी मासूम या सींस्थेच्या 
रात्रशाळा पररितशन कायशक्रमास मान्यता देणे, मुख्याध्यापक, शश क ि शाळा 
व्यिस्थापन याींच े प्रशश ण, विद्यार्थयांच्या शै णणक िाढीसाठी विविि ्पक्रम 
राबविणे इत्यादी स्िरुपाच्या मागण्या असून सदर मागण्याींबाबत शासनाने अद्याप 
तनणशय ाेतलेला नाही. 

----------------- 
परभणी स्जल््यात अप्रमाणणत िां पन्याांिडसन दवुषत पाण्याची विक्री होत असल्याबाबत 

  

(१०३) *  १०२०७   श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.अमरशसांह पांडडत :   सन्माननीय 
अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) परभणी शहरासह ल्जमह्यात ब्युरो ऑफ इींडडयन स् र्डडश (बीआयएस) ची मान्यता 
नसताींनाही हजारो अप्रमाणणत कीं पन्याींनी दवुषत पाण्याची विक्री करुन जनतेची 
फसिणूक केमयािरुन अशा कीं पन्याींची अन्न ि औषिी प्रशासन विभागातील 
अधिकाऱयाींची चौकशी करण्याबाबत परभणी येथील मराठिाडा विकास पररषदेने 
मा.अन्न ि औषिी प्रशासन मींत्री याींच्याकड ेसन २०१५ च्या दरयायान लेखी तनिेदन 
हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असमयास, जनतचे्या आरोग्याशी खेळणाऱया सींबींधित अप्रमाणणत पाणी कीं पन्या ि 
त्याींना पाठीशी ाालणाऱया दोषी अन्न ि औषिी प्रशासन विभागातील 
जबाबदार अधिकाऱयाींची चौकशी करुन त्याींच्यािर कारिाई करण्यात आली आहे काय, 
(४) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 
    तथावप, परभणी ल्जमह्यात बीआयएसच े मान्यता नसलेमया एका पेढीकडून 
नमुना ाेण्यात आला असून, त्याींचवेपरुध्द न्यायालयीन कारिाई करण्यात येत आहे. 
तसेच बीआयएस असलेमया एका पेढीकड े अन्न सुर ा ि मानदे कायद्याअींतगशत 



87 

परिाना नसमयामुळे विनापरिाना ख्ला दाखल केला आहे. तसेच ल्जमह्यात 
बीआयएस प्रमाणपत्र िारण केलेमया पेढयाींमिून एकूण १५ नमुने ाेण्यात आले 
असून त्यापैकी ०२ असुरष त नमुन्याप्रकरणी ख्ले दाखल केले असून ०६ लेबलदोष 
आढळलेमया नमुन्याप्रमकरणी न्यायतनणशयाद्िारे रु. ०१,०९,०००/- इतका दींड िसूल 
करण्यात आला आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
गोरेगािच्या धतीिर नाशशि येथे दादासाहेब फाळिे  

धचत्रपटसषृ्ट्टी तनमायण िरण्याबाबत 

(१०४) *  ८०५०   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.ा िाजा बेग, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३४८८ ला ददनाांि २६ ददनाांि २६ माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:    
सन्माननीय साांस् िृतति िायय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगािच्या ितीिर नाशशक येथे दादासाहेब फाळके धचत्रप्सषृ्ी तनमाशण 
करण्यासाठी नाशशक ल्जमहाधिकारी कायाशलयाने हदनाींक ५ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी 
महाराषर धचत्रप् रींगभूमी आणण साींस्कृततक विकास महामींडळास जागेच्या माहहतीसह 
सविस्तर प्रस्ताि सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, सदर धचत्रप्सषृ्ीच्या भुसींपादनासाठी शासनाने हदनाींक २७ ऑगस््, 
२००९ रोजी रुपये १० को्ी तनिी मींजूर केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असमयास, या धचत्रप्सषृ्ीसाठी जमीनीच ेसींपादन करुन सदर धचत्रप्नगरीचा 
प्रस्ताि मींजूरीसाठी शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीही कायशिाही केलेली नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े : (१) ल्जमहाधिकाऱयाींनी जागेशी सींबींधित फक्त कागदपत्रे 
महामींडळाला पाठविली आहेत. 
(२) नाशशक विकास कायशक्रमाींतगशत हदनाींक २७ ऑगस््, २००९ च्या शासन 
तनणशयान्िये या प्रयोजनाथश रु. १० को्ी तनयतव्यय तनल्श्चत करण्यात आला. 
(३) सदर प्रकमपासाठी नाशशक येथील मुींढेगाि, ता. इगतपूरी येथील सींबींधित जागा 
साींस्कृततक कायश विभागाच्या नािे हस्ताींतरीत करण्याची विनींती महसूल ि िन 
विभागाला करण्यात आली आहे. जागा हस्ताींतरीत झामयािर पूढील कायशिाही सुरु 
होऊ शकेल. 
(४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यात शशक्षण हक्ि िायद्याअांतगयत पाशलिेिडसन सुरु  
असलेल्या ऑनलाईन प्रकक्रयेबाबत 

(१०५) *  ७७२६   श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ा िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.प्रिाश 
बबनसाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात शश ण हक्क कायद्याअींतगशत पाशलकेकडून सुरु असलेली ऑनलाईन 
प्रकक्रया चालू असून माहे एवप्रल, २०१५ अखेर दोन हजाराहून अधिक मुले शाळेबाहेर 
असमयाच ेतनदशशनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, सदर मलुाींना प्रिेश देणेबाबत शासनाने कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायशिाही केली नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) बालकाींच्या मोफत ि सक्तीच्या शश णाचा अधिकार अधितनयम, २००९ 
नुसार २५% आर णातींगशत प्रिेश प्रकक्रयेबाबतच्या हदनाींक ३० एवप्रल, २०१५ च्या 
शासन तनणशयास मा. ्च्च न्यायालयामध्ये आव्हान हदले असून सदर प्रकरण 
न्यायप्रविषठ आहे. तथावप, हदनाींक २९/४/२०१५ पूिी अल्स्तत्िात असलेमया शासन 
िोरणानुसार/ आदेशानुसार प्रिशे प्रक्रीया राबविण्यात यािी अशा सूचना सींबींधिताींना 
देण्यात आलेमया आहेत. 

----------------- 
विद्यार्थ याांना णटीिेटीच् या पररक्षेिरीता भरलेले पैसे परत शमळण् याबाबत 

(१०६) *  ७८३३   श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.ा िाजा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र 
मुळि :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई विद्यापीठात पुनमूशम याींकनात ्त् तीणश झालेम या विद्यार्थ यांच े ए्ीके्ी च् या 
परर ेकररता भरलेले पैसे िेळेत परत करण् याऐिजी विद्यार्थयांना त्यासाठी िारींिार 
जािे लागत असमयाने त् याींना शारररीक आणण मानशसक त्रास होत असम याची तक्रार 
विद्यार्थ यांनी विद्यापीठाकड ेमाहे मे, २०१५ मध् ये िा त् यादरया यान केली, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असम यास, विद्यार्थ यांना ए्ीके्ीच् या परर ेकरीता भरलेले पैसे िेळेत 
शमळण् याबाबत प्रशासनाकडून कोणती कायशिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायशिाही केली नसमयास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

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

चांद्रपसर स्जल््यात शसांचन तलािाची भसजल पातळी खाली गेल्यामसळे  
तनमायण झालेली पाणी टांचाई 

  

(१०७) *  ७४१८   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर ल्जमह्यात शसींचन तलािाची भूजल पातळी खाली गेली असमयाने ि 
प्रकमपात पाणी नसमयामुळे २०६ गािाींना पाणी ी्ंचाई तनमाणश झामयाच ेहदनाींक ३ मे, 
२०१५ रोजी िा त्यासुमारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असमयास, चौकशीच्या अनुषींगाने पाणी ी्ंचाई दरू करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१), (२) ि (३) होय. हे खरे आहे. 
      िररष ठ भूिैज्ञातनक, भूजल सि  ण आणण विकास यींत्रणा, चींद्रपूर याींनी माचश 
२०१५ मध् ये तनरी ण विहीरीतील पाण् याच् या पातळीच् या आिारे ६ तालुक् यातील एकूण 
२०६ गािाींमध् ये वपण् याच् या पाण् याची ी्ंचाई तनमाशण होण् याची शक् यता दशशविली आहे. 
      त् या अनुषींगाने रजीाम पींचायतीच् या मागणीनुसार २०० गािाींसाठी ३०३ 
्पाययोजनाींचा ी्ंचाई कृती आराखडा तयार करण् यात आला होता. सदर 
आराखडयातील १५ गािाींतील २५ ्पाययोजना पूणश करण् यात आम या आहेत. 
      ल्जम ह्यात १२ जून, २०१५ पासून पािसाळा सुरु झाम यामळेु ्िशररत कामे 
करण् याची आिश् यकता भासली नाही. 
(४) प्रश् न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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नागपसर येथील शासिीय िैद्यिीय रुग्णालयातील उपिरणाची झालेली चोरी 
  

(१०८) *  ७३३८   श्री.अतनल सोले :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर ल्स्थत शासकीय िैद्यकीय रुग्णालयामध्ये खाजगी सुर ा र काकडून 
सुर ेच ेकायश केले जात ेहे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, सदरहू र काींिर ककती खचश केला जातो, 
(३) असमयास, खाजगी सुर ा असताींनाही हया पररसरात शासकीय ्पकरण तसेच 
रुग्णाींच्या सामानाची चोरी झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असमयास, चौकशीींच्या अनुषींगाने सींबधित दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) सुर ा र काींिर दरमहा रु. ६,१७,५४५/- एतका खचश होतो. 
(३) (४) ि (५) सींस्थेमिील १० िातानुकुलीत यींत्राच ेएअर कॉयापे्रसर चोरीला गेले होत.े 
याबाबत अजनी पोलीस स््ेशन, नागपूर येथे हदनाींक १२/०४/२०१३ रोजी तक्रार दाखल 
करण्यात आलेली आहे. पोलीस प्रशासनाचा अहिाल प्राप्त आहे. 
(६) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

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

द्िार पोहोच योजनेतील िाहन चालिाांना शासिीय सेिेत सामािसन घेणेबाबत 
  

(१०९) *  ७४८७   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ा िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरण पािसिर :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) द्िार पोहोच योजनेतील दहा िाहन चालक सन १९९८-९९ पासून हद.महा.स् ्े् 
को.ऑप.माक ह्ींग फेडरेशन येथे कायशरत असून त् याींना हींगामी, कीं त्रा्ी पद्धतीने 
कायशरत असलेम या इतर कमशचा-याींप्रमाणे सेिेत कायम करण् याची मागणी शासनाकडे 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असम यास, द्िार पोहोच योजनेत काम करणा-या चालकाींची इतर कमशचा-याींप्रमाणे 
ल्जम हा माक ह्ींग अधिकारी याींनी बदम या केलेम या आहेत, त् याचबरोबर त् याींना 
तनिडणूक कामासाठी ल्जम हाधिका-याींनी कतशव् यािर ाेतलेले आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असम यास, महसुल ि िन विभागाचा शासन तनणशय हदनाींक ११/४/२०००, हदनाींक 
१६/१०/२०१२ प्रमाणे भूकीं प पुनिशसन कायशक्रम आणण सामाल्जक िनीकरण विभागातील 
कमशचा-याींच् या ितीिर ्क् त कमशचा-याींना सेिेत सामािून ाेण् यासाठी शासन कोणती 
कायशिाही करणार आहे िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसमयास, विलींबाची कारणे कोणती ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) द्िार पोच योजनेअींतगशत राज् यातील अिषशण प्रिण ि आहदिासी विकास  ेत्रातील 
रास् त भाि दकुानाींना अन् निान् याची िाहतूक करण् यासाठी महाराष र राज् य सहकारी 
पणन महासींा ि आहदिासी विकास महामींडळ या सींस् थाींना अशभकताश सींस् था या हणून 
नेमण् यात आलेले आहे. या कामासाठी या सींस् थाींना शासनाकडून िाहने पुरविण् यात 
आलेली होती. या िाहनाींच े भाड े शासनाकडून अदा करण् यात येत.े या िाहनाींसाठी 
सींस् थाींकडून कीं त्रा्ी पद्धतीने िाहन चालक नेमण् यात आलेले आहेत. बीड ल्जम ह्यातील 
सदर १० िाहनचालक या पद्धतीचा भाग आहेत. 
     राज् य शासनाने सुिाररत िान् य वितरण प्रणाली सींपूणश राज् यात राबविण् याचा 
तनणशय ाेतला आहे. या सुिाररत िान् य वितरण पद्धतीनुसार ल्जम हास् तरािर एकाच 
कीं त्रा्दाराकडून दोन् ही ्प् प् यातील िाहतूक केली जाणार आहे. त् याअनुषींगाने बीड 
सहीत अन् य ७ ल्जम ह्याींमध् ये प्रत् य  िाहतूक सुरू करण् यात आलेली आहे. सुिाररत 
िान् य वितरण प्रणाली ज् या ल्जम ह्यात लागू होणार त्या ल्जम ह्यातील द्िार पोच 
योजना आपोआप सींपुष ्ात येणार आहे. 
     त् यामुळे कीं त्रा्ी पद्धतीने नेमलेम या या िाहन चालकाींना शासनाने सेिेत 
सामािून ाेण् याचा प्रश् न ्द्भ् ाित नाही. 
(४) प्रश् न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबई विद्यापीठातील िला शाखेच्या पदिीत्तर अभ्यासक्रमाच्या  

विदयार्थयाांना पुस्तिे उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(११०) *  ९०४४   श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मराठीला अशभजात भाषेचा दजाश सींपन्न व्हािा याहणून राज्यशासन प्रयत्न करीत 
असताना मुींबई विद्यापीठात मात्र कला शाखेच्या पदिीत्तर अभ्यासक्रमाच्या 
विदयार्थयांना पुस्तकेच ्पलब्ि होत नसमयाच े माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरयायान तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असमयास, शासनाने येथील विदयार्थयांना पुस्तके ्पलब्ि करुन देण्याबाबत काय 
कायशिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे 
(२), (३) (४) मुींबई विद्यापीठ हे कोणतेही विद्याशाखेचे पुस्तक प्रकाशशत करीत 
नाही. तथापी आजशमतीस बाजारात कला शाखेच्या  अभ्यासक्रमाची अनेक पुस्तके 
्पलब्ि आहेत. विद्याथी या पुस्तकाचा लाभ ाेतात. या व्यततररक्त कला शाखेच्या 
एखाद्या विषयाच्या सींदभाशत अभ्यासक्रमाच े पुस्तक ्पलब्ि होत नसेल तर 
विद्यार्थयाशना नो्स ्पलब्ि करुन देण्यात येतात. 

----------------- 
अिोला स्जल््यातील ्ामीण भागातील नागररिाांना  

क्षारयुक्त पाणी प्यािे लागत असल्याबाबत 

(१११) *  ७४११   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला ल्जमहा रजीामीण पाणीपुरिठा विभागाने ३० को्ी रुपये खचूशन बाींिलेमया 
महाजल योजनेच्या पाण्याच्या ्ाक्याींमध्ये सहा िषाशत पाण्याचा एक थेंबही जमा 
झाला नसमयाच ेमाहे मे २०१५ मध्ये िा त्यादरयायान तनदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असमयास, नागरीकाींना  ारयुक्त पाणी प्याियास लागत असमयामुळे अनेक 
नागरीकाींना आजाराला सामोरे जािे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असमयास, त्यात काय आढळूल आले, तदनुसार यास जबाबदार असणाऱया 
व्यक्तीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     मौजे चतारी, ता. पातूर ल्ज. अकोला िगळता ल्जमह्यातील इतर गािात 
 ारयुक्त पाण्यामुळे रजीामस्थाींना आजाराींना सामोरे जाि े लागत असमयाच ेआढळून 
आले नाही. 
(३) होय, ल्जमहा स्तरािर चौकशी करण्यात आली आहे. 
(४) चौकशी अींती चतारी येथील पाणी पुरिठा योजनेच्या जुन्या विहहरीमध्ये 
शसशलकाींच े प्रमाण विहहत मयाशदेपे ा जास्त असमयाच ेआढळले. रजीाम पाणी पुरिठा 
स्िच्छता सशमती चतारी, ता पातूर याींनी निीन योजनेच्या कामात अपहार केमयामुळे 
त्याींच्यािर पोशलसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
      तसेच,  ारयुक्त स्त्रोत त्िरीत बींद करण्याबाबत अथिा त्या स्त्रोताींच ेपाणी 
वपण्याकररता न िापरण्याबाबत सिश सींबींधिताींना ल्जमहा आरोग्य विभाग, ल्जमहा 
पररषद, अकोला याींनी सूचना हदलेमया आहेत. 
(५) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
बारािीच् या पररक्षेत विद्यार्थ याांना लॉग बुि  
िापरण् याची परिानगी नािारल् याबाबत 

(११२) *  ७३६५   श्री.विजय धगरिर :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील विलेपाल  येथील एनपीके्ी विद्या मींदीर शाळेच् या परर ा कें द्रात 
बारािीच् या परर ेत विद्यार्थ यांना स् ितःच े लॉग बुक िापरण् याची मुभा असतानाही 
त् याींना परिानगी नाकारम याचा िक् कादायक प्रकार ्ाडकीस आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असम यास, राज् य शश ण मींडळाच् या लॉग बुक मिील चुका ल ात ाेता शश ण 
मींडळाने विद्यार्थ यांना स् ितःच ेलॉग बुक िापरण् याची परिानगी हदली असम याच ेसमोर 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असम यास, सींबींधित बुक मिील चुकाींबाबतच े शुद्धीपत्रकही विद्यार्थ यांना देण् यात 
आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असम यास, ्क् त प्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय ि त्यानुसार दोषीिर 
कारिाई करण् यात आली आहे काय, 
(५) नसम यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े : (१) अींशत: खरे आहे. लॉग्ेबलमध्ये Scientific Terms 
Formule  ि अन्य आ ेपाहश मजकूर नसलेली लॉग्ेबल िापरण्याची परिानगी 
देण्यात आली होती. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) होय. या प्रकरणाची चौकशी करुन कें द्रसींचालकािर कारिाई करण्यात आलेली 
आहे. 
(५) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यात मॅगी (नेस्ले िां पनीच्या) खाद्य पदाथायिर  

बांदी घातल्याबाबत 

(११३) *  ९११२   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती ददप्ती चिधरी :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मॅगी (नेस्ले कीं पनीच्या) खाद्य पदाथाशिर बींदी आणण्यात आली 
असमयाच ेमाहे जून, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, मॅगीप्रमाणे इतरही परदेशातील खाद्य पदाथश (धचप्स, बबस्कु्, च्युींगम, 
्ॉफी, कुरकुरे, वपझ्झा ह्, वपझ्झा कॉनशर, मॅग डोनामड ि कोमड डर ींक्स (कोका 
कोला, पॅप्सी) या पदाथाशच ेएफडीएने नमुने ाेण्यात येऊन त्याची चौकशी करण्यात 
आली आहे काय, त्यामध्ये मनुषय शरीरास हातनकारक असे कोणत ेा्क आढळून 
आले आहेत, 
(३) असमयास, तपास केलेमया नमुन्यामध्ये हातनकारक ा्क नसमयास सदरील 
कीं पनीला परत परिानगी देण्यात येणार आहे काय, ककीं िा कसे याबाबत शासन 
खुलासा करील काय, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायशिाही करण्यात आली नसमयास त्याची कारणे काय  
आहेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे. 
      अन्न ि औषि प्रशासनाने हद. ०६, जून २०१५ पासून राज्यात मॅगी (नेस्ले 
कीं पनीच्या) मॅगी या खाद्यपदाथाशच े्त्पादन, साठा, वितरण, ि विक्री यािर मींदीचे 
आदेश काढले आहेत. 
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(२) मॅगीप्रमाणे परदेशातील इतरही खाद्य पदाथश (धचप्स, बबस्कु्, च्युींगम, ्ॉफी, 
कुरकुरे, वपझ्झ ह्, वपझ्झा कॉनशर, मॅग डोनमड ि कोमड डर ींक्स (कोका कोला, पॅप्सी) 
या पदाथाशच ेनमुने अन्न ि औषिे प्रशासनाकडून तनयशमतपणे तपासण्यात येतात ि 
सींबींधित दोषीींिर अन्न सुर ा ि मानके कायद्यानुसार कारिाई करण्यात येत.े 
      सदर अन्न पदाथाशत मनुषय शरीरास हानीकारक असे कोणतेही ा्क 
आढळून आलेले नाहीत. 
(३) नेस्ले इींडीया शल. या कीं पनीच्या ्त्पादनाला अन्न सुर ा प्राधिकरण, निी हदमली 
(FSSAI)  याींनी हदनाींक ०५ जून, २०१५ रोजीच्या आदेशान्िये बींदी ाातलेली आहे. 
सदर कीं पनीस परत परिानगी देण्याच ेअधिकार महाराषर शासनास नाहीत. 
(४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

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

रायगड स्जल््यातील पाणीटांचाई दसर िरण्याबाबत 

(११४) *  ७१८२   श्री.जनायदन चाांदसरिर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.आनांदराि पाटील :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)महाड ( ल्ज. रायगड) तालुक्यात शासनाच्या ्दाशसन िोरण ि प्रशासनाच्या 
दलुश ामुळे भीषण पाणी ी्ंचाईच ेसाि् पसरले असमयाच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरयायान तनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच शशरिली पाणीपुरिठा योजनेच्या दरुुस्ती भागास ५२ लाखाचा तनिी प्राप्त 
झालेला असून  सदरील पाईपलाईनच ेकाम तनकृष् दजाशच ेकरण्यात आमयाच ेमाहे 
मे, २०१५ मध्ये तनदशशनास आले हे खरे आहे काय, 
(३) असमयास, ्क्त कामाची चौकशी करण्यात यािी अशी मागणी शशरिली रजीामस्थ 
आणण पाणीपुरिठा सशमतीच ेअध्य  याींनी रायगड ल्जमहा पररषदेच ेमुख्य कायशकारी 
अधिकारी याींच्याकड ेनुकतीच केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असमयास, ्क्त पोलादपरू तालुक्यातील जलयोजना अ रश: कुचकामी आणण 
फोल ठरमयाने  येथील जनतेला आजही पाण्यासाठी ्न्हातान्हातून िणिण कफरािे 
लागत असमयाने ि त्यात प्रामुख्याने डोंगरमार्थयािर राहणाऱया अततदगुशम भागातील 
जनतेच ेपाण्यािाचून प्रचींड हाल होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असमयास, रायगड ल्जमह्यातील पाणी ी्ंचाई दरू करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसमयास,  विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
        सन २०१४-१५ या िषाशचा महाड तालुक्याचा माहे ऑक््ोबर त े जून या 
कालाििीचा ८२ गािे ि २२४ िाडयाींचा पाणी ी्ंचाई आराखडा तयार करण्यात आलेला 
आहे. त्याप्रमाणे गािाच्या मागणीप्रमाणे ४ गािे ि ८० िाडयाींना हदनाींक १६.०६.२०१५ 
अखेर ९ र्करद्िारे पाणीपुरिठा  करण्यात आलेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
       शशरिली नळ पाणीपुरिठा  योजनेच्या कामात राषरीय रजीामीण पेयजल 
कायशक्रमाींतगशत रुपये ३७,७८,५६९/- तनिी प्राप्त झाला आहे ि या कामातील पाईप 
चाींगमया दजाशच ेआहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
        सन २०१४-१५ या िषाशचा पोलादपूर तालुक्याचा माहे ऑक््ोबर त ेजून या 
कालाििीचा ५२ गािे ि १६३ िाडयाींचा पाणी ी्ंचाई आराखडा तयार करण्यात आलेला 
आहे. ज्या गािाींना पाणी ी्ंचाई भासणार आहे  अशा गािाींचा रजीामपींचायातीच्या 
मागणीनुसार आराखडयात समािेश करण्यात आलेला आहे. त्याप्रमाणे गािाच्या 
करण्यात आलेला आहे. ि त्याप्रमाणे गािाच्या मागणीप्रमाणे ४ गािे ि ४९ िाडयाींना 
हदनाींक १९.०६.२०१५ अखरे ४ र्करद्िारे पाणी पुरिठा करण्यात आलेला आहे. 
(५) रायगड ल्जम ह्यामध् ये सन २०१४-१५ या िषाशच् या सींभाव् य पाणी ी्ंचाई कृती 
आराखडा अींतगशत कृती आराखडयाप्रमाणे ी्ंचाईरजीस् त ५८१ गािे ि ९९५ िाडया असे 
एकूण १५७६ हठकाणी ्पाययोजना प्रस् तावित करण् यात आम या होत् या. त् यापैकी 
प्रत् य ात ६१ गािे ि २३६ िाडया असे एकूण २९७ हठकाणी २ शासकीय ि ३६ 
खाजगी असे एकूण ३८ र्करद्िारे रजीामपींचयातीच् या मागणीनुसार पाणीपुरिठा 
करण् यात आलेला आहे. 
     हदनाींक १५.०६.२०१५ अखेर ५९ गािे ि १२१ िाडयाींमध् ये एकूण १८० विींिण 
विहहरी खोदण् यात आम या आहेत. 
     रायगड ल्जम ह्यामध् ये २४ नळ पाणी पुरिठा योजना बींद असम याच ेआढळून 
आले. त् यापैकी ५ गािाींना र्करद्िारे पाणी पुरिठा केला आहे. सदर योजना 
कालबाह्य झालेम या आहेत ि तथेे ्भव ि अपुरा आहे. या योजनाींचा राष रीय रजीामीण 
पेयजल कायशक्रमात समािेश करण् याची बाब विचारािीन आहे. 
(६) प्रश्न समािेश नाही. 

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



97 

नाशशि स्जल्हा प्रशासनाने पाणी टांचाईिर उपाययोजना िरण्याबाबत 

(११५) *  ७६५३   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशक ल्जमहा प्रशासनाने पाणी ी्ंचाई ्पाययोजनाींिर १४ को्ी रुपयाींचा तनिी 
खचश केलेला असतानाही ल्जमह्यातील ५५२ गािे आणण ७७० िाडया पाण्यापासून 
िींधचत असमयाने सदरील गािातील लोकाींना पाण्याकरीता िणिण कफरािे लागत 
असमयाच ेमाहे मे, २०१५ च्या शेि्च्या आठिडयात तनदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असमयास, माहे ऑक््ोबर, २०१४ ते जून, २०१५ या कालाििीकरीता २२ को्ी 
५८ लाख रुपयाींचा कृती आराखडा आखण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असमयास, माहे मे महहना सींपत आला असून ल्जमह्यात पाणी ी्ंचाईच ेप्रमाण 
िाढमयाने मनमाडसह बऱयाच गािाींना पाण्याच े र्कर शमळत नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असमयास, ्परोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असमयास, ्क्त ल्जमह्याची पाणी ी्ंचाई दरू करण्याबाबत शासनाने कोणत्या 
्पाययोजना केमया िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसमयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
       नाशशक ल्जमह्याच्या सींभाव्य ी्ंचाई कृतत आराखडयात ५५२ गािे ि ७७० 
िाडयाींचा समािेश करण्यात आला होता. 

नाशशक ल्जमह्यामध्ये माहे मे, २०१५ च्या शेि्च्या आठिडयात १४० गािे 
ि २१६ िाडयाींना एकूण ९२ र्करद्िारे पाणीपुरिठा करण्यात येत होता. तसेच, मे, 
२०१५ अखेरीस एकूण ५१ खाजगी विहीर अधिरजीहीत करण्यात आलेमया होत्या. 
        माहे ऑक््ोबर २०१४ त ेमाचश २०१५ पयशत र्करसाठी एकूण रुपये १०९३.२० 
ल  अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहे. 
(२) माहे ऑक््ोबर, २०१४ ते जून, २०१५ या कालाििीकरीता रुपये  १३९९.५० ल  
इतक्या ककीं मतीचा ी्ंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
        मनमाड नगरपरीषदेस सध्या पाणी ी्ंचाई नाही. आिश्यकतेनुसार ्िशरीत 
ी्ंचाईरजीस्त गाींिाना र्करद्िारे पाणीपुरिठा करण्यात येत आहे. 

(४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 
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(५) पाणी ी्ंचाई कायशक्रमाींतगशत माहे मे, २०१५ च्या शेि्च्या आठिडयात १४० गािे ि 
२१६ िाडयाींना एकूण ९२ र्करद्िारे पाणीपुरिठा करण्यात येत होता ि ५१ विहीरी 
अधिरजीहीत करण्यात आमया होत्या. तसेच, १ तात्पुरती नळ पाणी पुरिठा योजना 
करण्यात आली असून ल्जमहा तनयोजन विकास तनिीतून १३० विींिन विहीरीींची कामे 
पूणश करण्यात आलेली आहेत. 
(६) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
मराठिाडयातील पाणीटांचाईच ेसांिट दरु िरण्याबाबत 

(११६) *  ७०८७   श्री.अमरनाथ राजसरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.सुभाष झाांबड, श्रीमती 
हुस्नबानस खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मागील ३/४ िषाशपासनू मराठिाडयात पुरेसा पाऊस झालेला नसमयाने 
सद्यल्स्थतीत मराठिाडयातील सुमारे ९७१ गािे आणण ३३९ िाडया तहानलेमया 
आहेत. तसेच हदिसेंहदिस पाणी ी्ंचाई भासणाऱया गािाींच्या सींख्येत िाढ होत 
असमयाच े माहे एवप्रल, २०१५ रोजी िा त्यादरयायान तनदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असमयास, आगामी मे महहन्यात पाणी ी्ंचाईच े सींक् तीव्र होणार असमयाने 
शासनाने पाणी ी्ंचाई तनिारणाथश तनयोजन करुन कोणती ्पाययोजना केला आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, याबाबत कोणतीच ्पाययोजना केली नसमयास होणाऱया विलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
      हदनाींक २७.४.२०१५ च्या साप्ताहहक र्कर अहिालनुसार ९७१ गािे ि ३३९ 
िाडयाींमध्ये १२५६ र्करद्िारे पाणी पुरिठा सुरु होता. 
(२) पाणी ी्ंचाई तनिारणाथश औरींगाबाद विभागासाठी ऑक््ोबर २०१४ त ेजून २०१५ 
पयशतच्या कालाििीसाठी पाणी ी्ंचाई कृती आराखड ेतयार करण्यात आले असून त्या 
अींतगशत १७७७८ गािे ि ४८३८ िाडयाींसाठी एकूण २७६४५ ्पाययोजनाींचा रु. 
२४०६९.८९ ल  ककीं मतीचा कृती आराखडा प्रस्तावित करण्यात आला होता. 
      हदनाींक १५.६.२०१५ रोजीच्या साप्ताहहक र्कर अहिालानुसार औरींगाबाद 
विभागात १४२८ गािे ि ५५१ िाडयाींत एकूण १८९० र्करद्िारे पाणीपुरिठा सुरु होता. 
(३) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

----------------- 
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राज् यात मराठी भाषेला अशभजात दजाय देऊन मराठी भाषा 
विद्यापीठ ि मराठी भाषा भिन स् थावपत िरण् याबाबत 

  

(११७) *  ७५५४   अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) देशातील विविि राज् याींमध् ये स् थातनक प्रमुख भाषाींना प्रोत् साहन देण् यासाठी त् या 
त् या राज् याींत राज् य भाषाींसाठीची विद्यावपठे असून महाराष रात प्रामुख् याने ििाश येथे 
‘कें द्रीय हहींदी विद्यावपठ’ तर राम्ेक (नागपूर) येथे सींस् कृत विद्यावपठ स् थापन 
करण् यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असमयास, कें द्र शासनाने मराठी भाषेला अशभजात दजाश देण्याची मान्यता हदली 
असमयाने अशभजात भाषेचा दजाश देण्यासाठी राज्य शासनाकडून कोणती कायशिाही 
करण्यात आली आहे ि यासींदभाशत तनणशय ाेण्याची सद्य:ल्स्थती काय आहे, 
(३) असम यास, महाराष र राज् याची राजभाषा या हणून मराठी भाषेला प्रततष ठा शमळिून 
देण् यासाठी शासनाच् याितीने ‘मराठी भाषा विद्यापीठ’ स् थापन करण् यात यािे, अशी 
राज् यातील जनतकेडून तसेच अणखल भारतीय मराठी साहहत् य सींमेलनाच् या 
माध् यामातून सन २००७ मध् ये ि त् यापूिीपासून देखील शासनाकड ेआरजीही मागणी 
करण् यात येत असताना, अद्यापपािेतो मात्र मराठी भाषा विद्यावपठ स् थापन 
करण् यात आले नसम याच ेहदनाींक २० एवप्रल, २०१५ रोजी िा त् या दरया यान तनदशशनास 
आले आहे, हेही खरे आहे काय, 
(४) असम यास, मराठी भाषा विद्यावपठ त् याचप्रमाणे मुींबई शहरात ‘मराठी भाषा 
भिन’ स् थावपत करण् यासींदभाशत शासनाने कोणती कायशिाही केली आहे अथिा 
करण् यात आली आहे, 
(५) तसेच अद्याप कायशिाही करण् यात आली नसम यास, त् याबाबतच् या विलींबाची 
कारणे काय आहेत ि त् याबाबतची सद्यःल्स्थती काय आहे ? 

श्री. विनोद तािड े: (१)  होय. 
(२) मराठी भाषेला अशभजात भाषेचा दजाश देण्यासींदभाशतील बाब ही कें द्र शासनाच्या 
सींस्कृती मींत्रालयाने कें द्रीय मींबत्रमींडळ सधचिालय याींना सादर केमयाबाबतची माहहती 
शसचि तथा आयुक्त (गुींतिणुक ि राजशशष्ाचार), महाराषर सदर, निी हदमली याींनी 
हद. ११ जून, २०१५ च्या पत्रान्िये राज्य शासनाला कळविली आहे. याबाबत 
शासनाकडून कें द्रशासनाकड ेसातत्याने पाठपुरिा करण्यात येत आहे. 
(३) होय. 
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(४) मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करण्यासींदभाशत अभ्यास करुन राज्य शासनास 
शशफारशी सादर करण्यासाठी एक सशमती गठीत करण्याची कायशिाही ्च्च ि तींत्र 
शश ण विभागाकड ेसुरु आहे. 
     मराठी भाषा भिनाच्या बाींिकामाच्या अनुषींगाने सािशजतनक बाींिकाम विभागाने 
सादर केलेमया आराखडयास ि अींदाजपत्रकास मान्यता देणे, जागा मराठी भाषा 
विभागाच्या नािे कारणे इ. कायशिाही पूणश करण्यात आली आहे. बाींिकामापूिी हेरर्ेज 
सशमतीची मान्यता ाेणे, भूखींडािरील आर ण बदलणे याबाबतची कायशिाही नगर 
विकास विभागामाफश त सुरु आहे. 
(५) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

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

उदसय माध् यमाच् या विद्यार्थ याांना मराठी किां िा इां्जी भाषा अिगत नसल् यामुळे 
 त् याांच्या शैक्षणणि गुणािर पररणाम होत असल्याबाबत 

  

(११८) *  ९८११   श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्ये +२ स्तरािर ्च्च ि माध्यशमक व्यिसाय अभ्यासक्रमाींतगशत 
(M.C.V.C.) ्दूश माध्यमाच्या विद्यार्थयांना १२ िी च्या परर ेमध्ये प्रश्न पबत्रका ्दूश 
माध्यमातून न देता मराठी ककीं िा इींरजीजी च्या भाषेतून हदमया जात आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असमयास, ्दूश माध्यमाच्या विद्यार्थयांना मराठी ककीं िा इींरजीजी भाषा अिगत 
नसमयामुळे त्याचा पररणाम त्याींच्या शै णणक गुणाींिर पडत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असमयास, ्दूश माध्यमाच्या विद्यार्थयाशना अिगत असलेमया ्दूश भाषेतून िगश १२ 
िी ची प्रश्न पबत्रका देण्याविषयी मागणी होिून ि प्रिान सधचि, शालेय शश ण 
विभाग याींचकेड ेअमरािती विभाग शश क आााडीच्या ितीने तनिेदनाद्िारे हदनाींक ६ 
फेब्रुिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असमयास, त्यािर कोणती ्पाययोजना केली िा करणार आहे ? 
  
 
 
 



101 

श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) महाराषर राज्य माध्यशमक ि ्च्च माध्यशमक शश ण मींडळ वितनमय, १९७७ 
मिील तरतूदीनुसार प्रश्नपबत्रकेतील प्रश्नाींची ्त्तरे विद्यार्थयाशना त्याींच्या इच्छेनुसार 
इींरजीजी, मराठी, गुजराती, कन्नड, ्दुश, शसींिी आणण हहींदी या माध्यमाींपैकी कोणत्याही 
एका माध्यमातून शलहहण्याची परिानगी देण्यात आलेली आहे. 
(३) तनिेदन आढळून आले नाही. 
(४) प्रश्न ्द्भ् ाित नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
___________________________________________________________ 
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