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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, ददनाांि ३१ जुलै, २०१५ / श्रािण ९, १९३७ ( शिे ) 
  
(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण युिि िल्याण, 

उच् च ि तां्रशशशक्षण, िैद्यिीय शशक्षण, मराठी 
भाषा, साांस्िृतति िायय मां्रशी 

 

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

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

  

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

प्रश्नाांची णिस ण सांा या - ७८ 
------------------------------- 

  

रा्रशशाळाांना पसणयिेळ शाळेचा दजाय देण् याबाबत 
  

(१) *  ७३०३   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाथ मोते, श्री.शमतशे 
भाांगडडया : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील रारकाकालीन ळांाींना क कषनष   माािक्यालयाींना पर्णवकळं ळा ळंचा र्ाणव 
रळण् यात ेलळला नााी, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, दरनाींक १५ माचणव, २००७ मध् यळ ग  त कळ लळल्या सतमती या 
अाकालामध् यळ रारकाळा नंाना पर्णवकळं ळा ळंचा र्ाणव रळण् याबाबाबाबत तळ ारस करण् यात ेली 
ाोती, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
(३) असल्यास, ळासनानळ राज् यातील   त कोल् ाापरर यळलील े ण्व करमसणव ना ् 
माािक्यालयाला पर्णवकळं र्ाणव दरला असरन उकणवररत ळांाींबाबाबाबत अ्याप षन्णवय 
घळतला नााी, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
(४) असल्यास, उपरोत प्रकर्ी मा.तळक्ष् मींत्रयाींनी बाबै क घळण् याचळ े कासन दरलळ 
ाोतळ, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
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(५) असल्यास, उपरोत प्रकर्ी ळासनानळ को्ता षन्णवय घळतला का घळण्यात यळत 
ेाळ, 
(६) नसल्यास, सरर षन्णवय कळ व्ाापयतं ाो ळ् अपळक्षक्षत ेाळ ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) ाोय ाळ खरळ ेाळ. 
(२) नााी. 
(३) ाोय ाळ खरळ ेाळ. 
(४), (५) क (६) याबाबाबाबत लककरच बाबै क घळण्यात यळ ल. 

----------------- 
राज् यातील विद्यापीठात अधधसभा ही सांस् था बांद  

िरण् याचा शासनाने तेतलेला तनणयय 

(२) *  ७५८६   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांतराि 
जाधि : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) राज् यातील िक्यापी ात मा काची मरतमका बाब्िक्ारी असभसमा ाी सीं ला बाबींर 
करण् याचळ ळासनाचळ भोर् असल् याचळ मााळ मळ, २०१५ मध् यळ का  या रर यान 
षनरळणवनास ेलळ ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल् यास, यामु ळं िक्यापी ा या सकणवसमाकळळक भोर्ाकर क िक्यापी ा या 
ळैक्षण्क गु्क तळकर िकपरीत परर्ाम ाो ल, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
(३) असल् यास, उपरो त प्रकर्ी ळासनानळ को्ती कायणवकााी का उपाययो्ना कळ ली 
ेाळ, 
(४) अ्याप, को्तीच कायणवकााी करण् यात ेली नसल् यास  याची सकणवसाभार् 
कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) नााी. 
(२), (३) ेण् (४) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
नागपसर येथील अांबाझरी तलािातील पाणी प्रदवुषत झाल्याबाबत 

(३) *  ८२८०   श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरर यळलील अींबाबाझरी तलाकातील पा्ी प्ररिुित झालळ ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, तलाकात एमेयडीसी, काडी क अन्य पररसरातील क नाल्याया 
रकाोतातरन प्रररिित पा्ी ्मा ाोतळ, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
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(३) याबाबाबाबत कााी पाा्ी अाकाल ळासनाकडळ ेाळ काय, 
(४) ररिित पाण्यामु ळं नागरीकाींचळ ्ीकन भोयात ेलळ ेाळ, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
(५) असल्यास, प्रररिित अींबाबाझरी तलाक कछ करण्यास ळासनानळ को्ती  ोस 
उपाययो्ना कळ ली का करण्यात यळत ेाळ ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) ाोय. 
(२) अींळत: खरळ असरन अींबाबाझरी तलाकात काडी नगरपररिर क्षळरकाातील घरगुती 
साींडपा्ी तमसंत ेाळ. 
(३) ाोय. 
(४) अळा प्रकारची तक्रार ळासनाकडळ प्राप्त झालळली नााी. 
(५) काडी नगरपररिरळया क्षळरकाातील घरगुती साींडपाण्यामु ळं ाो्ाऱ्या अींबाबाझरी 
तलाकाया प्रररि्ाया अनुिींगानळ मााराषर प्रररि् षनयींरका् मींडंानळ काडी 
नगरपररिरळस प्रररि् काय्याया कलम ३३ (अ) नुसार प्रतािकत षनरेळ दरलळ 
ेाळत, तसळच अींबाबाझरी तलाकामध्यळ ाो्ारळ प्रररि् रोखण्यासा   सरर तलाकाचा 
राषरीय सरोकर सींकभणवन यो्नळमध्यळ समािकष् करण्याबाबाबाबतचा ेयुत, 
माानगरपातलका नागपरर याींचळकडरन ळासनास प्राप्त प्रताक दर. ८/१०/२०१२ रो्ी कना द्र 
ळासनास पा िकण्यात ेला असरन स्यस्लतीत प्रताक कना द्र ळासनाकडळ प्रलींबबाबत 
ेाळ. 

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

णम.बी.ण. प्रथम िषायच्या पररक्षेमध्ये अन्य विषयाचा प्रश्न देण्यात  
आल्यामुळे तनमायण झालेला गोधळ 

(४) *  ८११४   डॉ.अपसिय दहरे :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एम.बाबी.ए. प्रलम किाणवया स्व्रतीय सरकााया पररक्षळत ऑपरळळन सप्लायचळन 
मॅनळ्मना्या पळपरामध्यळ “डडसी्न सायन्स” या िकियाचा प्रन रळण्यात ेल्याचळ 
षनरळणवनास यळताच पळपर सींपण्याया अकघ्या २० तमनी ळ् अगोरर तो बाबरलरन रळण्यात 
ेल्यानळ मो ा गोंभं षनमाणव् झाल्याचळ दरनाींक ६ मळ, २०१५ रो्ी का यासुमारास 
षनरळणवनास ेलळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, प्रन प्रबरकाकळ तील प्रन ६ मभील ाा रसुरा प्रन बाबरलण्यापुकी कााी 
िक्यार्थयांनी तो सोडकला ाोता, प् ऐनकळंी ाा प्रन बाबरलल्यानळ िक्यार्थयांया कळं 
काया गळला, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
(३) असल्यास, पळपर सळ् करताना झालळल्या या चुकीमु ळं िक्यार्थयांचळ नुकसान ाोकर 
नयळ, ा र्न ळासन याबाबाबाबत को्ता भोर्ामक षन्णवय घळ्ार का घळण्यात यळ्ार 
ेाळ ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) अींळत: खरळ ेाळ. 
(२) नााी. 
(३) प्रास्नकाकडरन झालळल्या चुकीबाबाबाबत खुलासा घळऊन िक्यापी ाकडरन योग्य ती 
कारका  करण्यात यळ ल. 

---------------------- 
णमसीव् हीसीच् या शशक्षि तनदकशिाांची विनाअनुदान  

िाळातील सेिा ्ाह्य धरण् याबाबत 

(५) *  ७५१४   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.किरण पािसिर, श्री.सततश 
चव्हाण, श्री.ा िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.दत्ता्रशय 
सािांत : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) ळालळय तळक्ष् िकमागाप्रमा ळ् तींरकातळक्ष् िकमागातील एमसीव् ाीसी या तळक्षक 
षनरेळकाींची िकनाअनुरान कांातील सळका ग्राह्य भरण् याबाबाबाबत ळासनाचा िकचार पर्णव 
झाला ेाळ काय, 
(२) असल् यास, ळासनानळ घळतलळल् या षन्णवयाचळ  करुपप काय ेाळ, 
(३) उपरो त िकियी अ्याप कायणवकााी कळ ली नसल् यास, ाो्ाऱ् या िकलींबाबाची सिक तर 
कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) क (२) सरर बाबाबाब ळासनाया िकचाराभीन ेाळ. 
(३) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
खाजगी अनुदान ि त मराठी शाळाांसाठी िराियाची उपाययोजना 

(६) *  ७३६६   श्री.विजय धगरिर :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबाब तील घा्कोपर यळलील एकळ कांी २६ तुकड्या असलळल् या सकयरय ळा ळंत 
ेता कळ कं २५ िक्याली असल् याचळ भ कारायक का तक षनरळणवनास ेलळ ेाळ, ाळ 
खरळ ेाळ काय, 
(२) असल् यास, मुींबाब तील गरीबाब िक्यार्थ यांसा   असलळल् या खा्गी अनुराषनत 
तळक्ष्ाचा एक मो ा  रकाोत ेता कायमचा बाबींर ाोण् या या मागाणवकर असल् याचळ 
सम्तळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(३) असल् यास, िक्यालीच नसल् यानळ तळक्षकाींची सीं यााी त बाबल १३० करुपन २ कर 
ेली ेाळ, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
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(४) असल् यास, अळा बबाबक् पररस्लतीत असलळल् या खा्गी अनुराषनत मरा   
ळांाींसा   ळासनानळ को्ती  ोस उपाययो्ना कळ ली का करण्यात यळत ेाळ ? 
 

श्री. विनोद तािड े : (१), (२) क (३) सरर ळा ळंत तळक्ष् घळत असलळल्या िक्याली 
सींयळनुसार १ मुयाध्यापक क २ तळक्षकाींची परळ मीं्रर ेाळत. 
(४) पालकाींचा कल पाल्याींना इींग्र्ी माध्यमाया ळा ळंमध्यळ घालण्याकडळ ेाळ. इींग्र्ी 
माध्यमाया बाबाुताींळ ळांा या िकनाअनुराषनत ेाळत. यामु ळं िकनाअनुराषनत 
ळांाींमध्यळ िक्याली प्रकळळाचळ प्रमा् काढत ेाळ. 
    लाषनक कराज्य सींलळया ळांा क खा्गी अनुराषनत ळांाींमध्यळ सळमी 
इींग्र्ी कगणव सुरुप करण्यास मान्यता रळण्यात यळत ेाळ. ळासकीय, लाषनक कराज्य 
सींलाींया ळांा क खा्गी अनुराषनत ळांाींतील िक्यार्थयांना मो त पाठ्यपुतकळ , 
ळालळय पोि् ेाार इ. यो्नाींचा लाम रळण्यात यळत ेाळ. तसळच राज्यात 
गु्कताकाढीसा   प्रगत ळैक्षण्क मााराषर क सरल (Systematic Administrative 
Reforms for Achieving Learning by student- SARAL) इ. उपक्रम 
राबाबिकण्यात यळत ेाळत. 

----------------- 
यितमाळ येथील िजल्हा रुग्णालयात रुग्णाांची तपासणी िरणेबाबत 

(७) *  ७८५२   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.अतनल भोसले, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, 
श्री.ा िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यकतमां यळलील स््ल्ाा रुपग््ालयासा   को्याकभी रुपपयळ खचणव करुपन माागडी 
उपकर ळ् खरळरी कळ ली असता गरीबाब क सकणव सामान्य रुपग््ाींना खा्गी रुपग््ालयातरन 
पैसळ खचणव करुपन तपास्ी करुपन घ्याकी लागत ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, उत प्रकर्ी ळासनानळ चौकळी कळ ली ेाळ काय, 
(३) असल्यास, चौकळीत काय ेढ रंन ेलळ क त्नुसार रुपग््ाींना कराकी लाग्ारी 
तपास्ी रुपग््ालयातच व्ााकी ा र्न ळासनानळ को्ती उपाययो्ना कळ ली का 
करण्यात यळत ेाळ, 
(४) नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) ाळ खरळ नााी. 
(२), (३) क (४) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
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सियशशक्षा अशभयान योजनेअांतगयत िां ्रशाटी तत्िािर मागील ९ िषायपाससन िाम 
िरणाऱ्या साधन व्यकतीांना तनयशमत सेिेत सामािसन तेण्याबाबत 

(८) *  ८०७२   श्री.रामनाथ मोत,े श्री.नागो गाणार, डॉ.अपसिय दहरे :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सकणवतळक्षा अतमयान यो्नळअींतगणवत कीं रकाा्ी तकाकर सध्या कायणवरत अस्ाऱ्या 
साभन व्यतीींची सींया ककती ेाळ, 
(२) मागील ९ किाणवपासरन कीं रकाा्ी तकाकर काम कर्ाऱ्या साभन व्यतीींना षनयतमत 
सळकळत सामाकरन घळण्याबाबाबाबत लोकप्रषतषनभी क सींबाबींसभत कमणवचाऱ्याींकडरन सातयानळ 
माग्ी ाोत ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(३) मााराषर प्रालतमक तळक्ष् पररिर मुींबाब  या सींलळया प्रकल्प सींचालकाींनी कीं रकाा्ी 
कमणवचाऱ्याींना षनयतमत सळकळत सामाकरन घळ ळ्बाबाबाबत दरनाींक ५ माचणव, २००९ रो्ी 
ळासनास सारर कळ लळल्या अाकालाचळ क तळ ारसीींचळ करुपप काय ेाळ , 
(४) प्रकल्प सींचालकाींया अाकालाया अनुिींगानळ ळासनानळ काय कायणवकााी कळ ली ेाळ, 
(५) नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. विनोद तािड े : (१) सकणवतळक्षा अतमयान यो्नळअींतगणवत कीं रकाा्ी तताकर सध्या 
१९७८ साभनव्यती कायणवरत ेाळत. 
(२) ाोय, ाळ खरळ ेाळ. 
(३) प्रकल्प सींचालक, मााराषर प्रालतमक तळक्ष् पररिर मुींबाब  याींनी दरनाींक ५ माचणव, 
२००९ रो्ी सकणव तळक्षा अतमयान कायणवक्रमाींतगणवत षनयुत कळ लळल्या कीं रकाा्ी कमणवचाऱ्याींना 
ळासन सळकळत/स््ल्ाा पररिर सळकळत सामाकरन घळ ळ्बाबाबाबत प्रताक सारर कळ ला ाोता. 
(४) यापरकी मााराषर प्रालतमक तळक्ष् पररिरळकडरन प्राप्त झालळला प्रताकाया 
अनुिींगानळ सकणव तळक्षा अतमयानाींतगणवत कमणवचाऱ्याींना स््ल्ाा पररिर सळकळत सामाकरन घळता 
यळ्ार नााी असा षन्णवय घळण्यात ेला ाोता. तसळच याींना ळासन सळकळतसुध्रा 
सामाकरन घळता यळ्ार नााी असळ याींना दरनाींक १७.०३.२००६ ेण् दर. ०७.०१.२००८ 
या परकाान्कयळ कंिकण्यात ेलळ ेाळ. सबाबबाब, या प्रताकाकर पुन्ाा िकचार करण्याचा 
प्रन उ्् ाकत नााी. 
(५) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
चांद्रपसर िजल्हा देशात भसजल प्रदसषणास प्रथम क्रमाांिािर असल्याबाबत 

(९) *  ७४२०   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) चींद्रपरर मर्ल सव्ाेक्ष् ेण् िककास यींरका्ा िकमागानळ सन २०१४-१५ या किाणवत 
८४७ ग्रामपींयचायती मभील ११,२८० द का्ातील मर्लचळ नमरनळ तपासलळ असता 
यापैकी ५८९३ नमुन् यात नायरळड, फ्लोराइड, लोराइड, लोा, पी.एच.अल्काली, 
्बबाबणवषन्ी क ााडणवनळसनळ प्रररि् ेढ रंन ेलळ असरन चींद्रपरर स््ल्ाा रळळात मर्ल 
प्रररि्ास प्रलम क्रमाींकाकर असल्याचळ दरनाींक २० मळ, २०१५ रो्ी षनरळणवनास ेलळ, ाळ 
ाी खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, उपरोत प्रकर्ी ळासनानळ चौकळी कळ ली ेाळ काय, 
(३) असल्यास, मर्ल प्रररि् कमी करण्यासा   ळासनानळ को्या उपाययो्ना 
कळ ल्या का करण्यात यळत ेाळत, 
(४) नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) कना दद्रय मुतम्ल मींडंा या सींकळ त  लंाकर उपल भ 
असलळल् या अाकालात रळळातील १९ राज् याींतील १६८ स््ल् ह्यामभील मु्ल फ्लोरा डनळ 
बाबासभत असल् याचळ नमुर कळ लळ ेाळ.  यामध् यळ मााराष रातील ८ स््ल् ह्याींचा समाकळळ 
असरन  यापैकी चींद्रपरर ाा एक स््ल् ाा ेाळ. 
      चींद्रपुर स््ल् ह्यात मर्ल सकके्ष् ेण् िककास यींरका ळ्मा णव त सन २०१४-
२०१५ या किाणवत ८४७ ग्रामपींचायतीमध् यळ ११,२८० पा्ी नमुनळ तपासण् यात ेलळ, 
 यापैकी मु यत  ८८ (०.७८%) पा्ी नमुनळ  लोरा ड, २१३ (१.८९%) पा्ी नमुनळ ाळ 
्बबाबणवडी्ी, २३८ (२.१०%) पा्ी नमुनळ ेयनणव (लोा), ४१९ (३.७१%) पा्ी नमुनळ ाळ 
अल् कली, ६८४ (६.०६%) पा्ी नमुनळ ाळ पी.एच.९५२ (८.४४%) पा्ी नमुनळ ाळ 
फ्लोरा ड, १५९३ (१४.१२%) पा्ी नमुनळ ाळ ााडणवनळस क ३७५५ (३३.२८%) पा्ी नमुनळ 
ाळ नायरळ्नळ बाबासभत ेढ रंन ेलळ ेाळ. 
(२), (३) क (४) या तक चींद्रपरर स््ल् ह्या या मर तरीय रचनळचा अ् यास कळ ला असता 
असळ दरसरन यळतळ की, फ्लोरा ड, लोा प्रामु यानळ तळलील असलळल् या गोंडकाना, रुपपाींतरीत 
इ यारी खडकाीं या िकघ्नातरन मर्लात तमसंतळ. या स््ल् ह्यातील मर तर ाा 
गोंडकाना क रुपपाींतरीत प्रकार या रगडाींचा असरन, यामध् यळ फ्लोरा ड लोा अस ळ् ाी 
नैससगणवक बाबाबाब ेाळ.  कीकारााणव मयाणवरळपक्षा ्ा त असलळल् या मागात ळुध प पा्ी 
मुपषृ ्ीय रकाोतातरन अलका ळुध प पाण् या या इतर  रकाोतातरन पुरिकण् यात यळतळ. यातळकाय 
्ल कराज् य-२ कायणवक्रमाींतगणवत गु्क ता बाबाभीत गाकाींमध् यळ (पलरळी  करुपपात) ळुध प 
पा्ी पुरकठ्यासा   िकिकभ उपाययो्ना घळण् यास ळासनानळ एिप्रल २०१४ पासरन 
प्रकल् पास सुरूकात कळ लळली ेाळ. 

----------------- 
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अमरािती येथील सांत गाडगेबाबा विद्यापीठामध्ये बीणड अभ्यासक्रमाजिजी  
इतर अभ्यासक्रमाची प्रश्नपत्र्रशिा देण्यात आल्याबाबत 

(१०) *  ७७३४   श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसले, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ा िाजा बेग, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.अब्दलु्ला खान दरुायणी, श्री.प्रिाश त्रबनसाळे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.आनांद ठािस र, श्री.गुरुमुख जगिानी, श्रीमती िस्मता िात, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि 
उफय  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमराकती यळलील सींत गाडगळबाबाबाबा िक्यापी ामध्यळ बाबीएड अ्यासक्रमाया 
िक्यार्थयांना बाबीएड अ्यासक्रमाऐक्ी रसुऱ्याच िकियाची प्रनपबरकाका पुरिकली 
गळल्यानळ ऐनकळंी पळपर रद्द कराका लागल्याची घ्ना मााळ एिप्रल, २०१५ या षतसऱ्या 
े कडयात षनरळणवनास ेली, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, याप्रकर्ी ळासनानळ चौकळी कळ ली ेाळ काय, यात काय ेढ रंन 
ेलळ ेाळ क यानुसार ्बाबाबाबरार असलळल्या असभकाऱ्याींिकरुपध्र को्ती कारका  कळ ली 
का करण्यात यळत ेाळ, 
(३) अ्याप, चौकळी क कारका  कळ ली नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) ाोय. 
(२) क (३) बाबी.एङ उन्ाांी २०१५ परीक्षळतील Teacher in Emerging Indian 
Society ाी प्रनपबरकाका तारीख २०/०४/२०१५ ला षनयो्ीत ाोती. या प्रनपबरकाकळ या 
परकी्ात पुढील तारीख २३/०४/२०१५ ाो्ारा िकिय Education Psychology ाी 
मुद्रीत झालळली प्रनपबरकाका परीक्षा कना द्राकर ेढ रंन ेली. यामु ळं सींपु्णव ३१ परीक्षा 
कना द्राकरील परीक्षा ाोकर ळकली नााी ेण् ती परीक्षा पुढळ ढकलण्यात ेली. या 
िकियाची परीक्षा दरनाींक ०९/०५/२०१५ ला घळण्यात ेली. 
     चुकीचळ षनघालळल्या प्रनपबरकाकळ बाबाबाबत सखोल चौकळीकरीता सरर प्रकर् 
िक्यापी  कायरा कलम ३२(६)(a) गैरमागणव ळोभ सतमतीसमोर सारर करण्यात यळत 
ेाळ. 

----------------- 
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बीड िजल्ह्यातील क्रीडा सांिुलाची िामे प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

(११) *  ७५००   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.ा िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३६५४ ला 
ददनाांि १२ माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत :    सन्माननीय क्रीडा 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बाबीड स््ल्ह्यातील ११ तालुयाींपैकी ८ तालुयाींत क्रीडा सींकुलाींया कामाींना मीं्ुरी 
प्राप्त असरन मीं्ुर कामळ अनळक किाणवपासरन प्रलींबबाबत ेाळत, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, ळासनानळ ८ क्रीडा सींकुलाकरीता रुप. २.८५ को्ीचा षनभी िकतरीत कळ ला 
यापैकी कळ कं रुप.४३ लक्षचा षनभी खचणव झाला, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
(३) असल्यास, अनळक किांपासरन ाा षनभी अखसचणवत रााण्याची कार ळ् को्ती तसळच 
या यो्नळला इतर लळखातळिाणवमभरन षनभी खचणव झाला असळल तर तो को्को्या 
कामाींकर खचणव करण्यात ेला, 
(४) स््ल्ह्यातील क्रीडा सींकुलाची कामळ किाणवनुकिे प्रलींबबाबत असण्याची कार ळ् को्ती, 
प्रलींबबाबत कामळ पर्णव करण्यासा   ळासन को्ती उपाययो्ना कळ ली का करण्यात यळत 
ेाळ, 
(५) उकणवररत ३ तालुयाींया क्रीडा सींकुलाींना ककती कालाकभीत मीं्ररी तमं ळ् अपळक्षक्षत 
ेाळ ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) ाोय. अींळत: खरळ ेाळ. 
(२) ाोय. 
(३) क (४) बाबीड स््ल्ृयातील ८ तालुका क्रीडा सींकुलाींना मीं्ुरी रळण्यात ेली ेाळ. 
तलािप ५ तालुका क्रीडा सींकुलाची कामळ प्रगतीपलाकर असरन ३ क्रीडा सींकुलाींची कामळ 
्ागा उपलभतळबाबाबाबतया प्रळासकीय क ताींबरकाक अडच्ीींमु ळं बाबींर ेाळत. ेमरार 
लाषनक िककास षनभीतरन याचप्रमा ळ् स््ल्ाा षनयो्न सतमती्कारळ 
पुनिकणवषनयो्ना्कारळ सरर क्रीडा सींकुल कामासा   इतर लळखातळिाणवतरन षनभी प्राप्त 
झाला ेाळ. सरर प्राप्त झालळला षनभी प्रामुयानळ तालुका क्रीडा सींकुलाची ्ागा 
समपातंीकर् करण्याया कामाकर खचणव करण्यात ेला ेाळ. सरर कामळ पर्णव 
ाोताच क्रीडा सींकुलासा   िकतरीत करण्यात ेलळल्या षनभीतरन उकणवररत कामळ सुरुप 
करण्यात यळतील. 
(५) ेष्ी, परंी क कडक्ी या तालुका क्रीडा सींकुलाकररता ्ागा प्राप्त झाल्यानींतर 
राज्य क्रीडा िककास बाबै कीत मीं्ररी घळण्यात यळ ल. 
 

----------------- 
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राज्यात नागपसर ि पुणे येथे भारतीय मादहती ि तां्रशज्ञान (IIT) 
सांस्था उभारणार असल्याबाबत 

(१२) *  ८१९०   श्रीमती ददप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.धनांजय मुांडे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात नागपरर क पु ळ् यळलळ मारतीय मादाती क तींरकाज्ञान (IIT) सींला उमार्ार 
असल्याचळ ळासनानळ नुकतळच ्ााीर कळ लळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) तसळच, यापुकीच ेय.ेय.एम. “नायपर” या रोन्ाी नामाींकीत सींला नागपररकडळ 
कंकल्यानळ राज्याला तमंालळलळ दरपल ेयेय्ी अखळर नागपररला कंकरन 
मरा काडयाकर पुन्ाा एकरा अन्याय कळ ला, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(३) असल्यास, राज्यात प्रयळक िकमागाचा समतोल राखण्यासा   दरपल ेयेय्ी 
बाबाबाबत पुनणविकचार करुपन औरींगाबाबार यळलळ लापन करण्यासा   ळासनानळ को्ती 
कायणवकााी कळ ली का करण्यात यळत ेाळ, 
(४) नसल्यास, याची सकणवसाभार् कार ळ् काय ेाळत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) नााी. 
     राज्यात नागपरर क पु ळ् यळलळ मारतीय मादाती क तींरकाज्ञान सींला (IIIT) 
लापन करण्याचा षन्णवय दरनाींक २० मळ, २०१५ रो्ीया मींबरका मींडं बाबै कीत घळण्यात 
ेला ेाळ. 
(२) क (३) या प्रकर्ी राज्य ळासनानळ दरनाींक १८/१/२०१३ या परकाान्कयळ नागपरर यळलळ 
क दरनाींक १२/२/२००८, ३१/३/२००८, १८/१/२०११ क ३०/११/२०११ रो्ीया परकाान्कयळ 
पु ळ् यळलळ मारतीय मादाती क तींरकाज्ञान सींला (IIIT) लापन करण्याबाबाबाबत कना द्र 
ळासनाया मानक सींसाभन िककास मींरकाालयास िकनींती कळ ली ाोती. 
       कना द्र ळासनाया मानक सींसाभन िककास मींरकाालयानळ दरनाींक ३०/१/२०१४ या 
परकाान्कयळ पु ळ् यळलळ क दरनाींक १/५/२०१५ या परकाान्कयळ नागपरर यळलळ मारतीय मादाती 
क तींरकाज्ञान सींला (IIIT) लापन करण्यास सामती दरली ेाळ. यानुसार राज्यात 
नागपरर क पु ळ् यळलळ मारतीय मादाती क तींरकाज्ञान सींला (IIIT) लापन करण्याचा 
षन्णवय दरनाींक २० मळ, २०१५ रो्ीया मींरकाीमींडं बाबै कीत घळण्यात ेला ेाळ. तसळच 
IIM ची लापना नागपरर यळलळ करण्यास कना द्र ळासनानळ मान्यता दरली ेाळ. 
(४) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
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राज्यातील शशक्षि ि शशक्षिेतर िमयचारी याांच्या तनितृ्त िेतनाबाबत 

(१३) *  ७६७२   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) न्यायालयातील प्रलींबबाबत प्रकर ळ् ेण् ळासनाचळ उरातसन भोर् यामु ळं दरनाींक १ 
नोव्ानाबाबर, २००५ परकी अनुराषनत ळांाींमध्यळ नळम्ुका झालळलळ तसळच 
िकनाअनुराषनत/अळींत अनुराषनत /कायम िकनाअनुराषनत ळांाींमध्यळ नळम्ुका ाोऊन 
नींतर अनुरानाकर ेलळलळ तळक्षक क तळक्षकळ तर कमणवचारी याींना कायरळळीर षनकृती 
कळतनापासरन ळासनानळ कींसचत  ळकलळ ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) याबाबाबाबत ळासनानळ न्यायालयाकर न िकसींबाबता कत:चळ भोर् न  रिकण्याचळ कार् 
काय ेाळ, 
(३) याबाबाबाबत ळासनाची मरतमका काय ेाळ ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) ाळ खरळ नााी. 
(२) क (३) कायम िकना अनुराषनत ळांाींमभील कमणवचा-याींना सळकाषनकृ ती कळतन 
यो्ना लागर नााी. दरनाींक १ नोव् ानाबाबर, २००५ परकी १००% अनुराषनत ळांाींमभील 
षनयु त कमणवचा-याींना तसळच मानभनाकर षनयु त तळक्ष् सळककाींना ्रनी सळकाषनकृ ती 
कळतन यो्ना लागर करण् याचा भोर्ा मक षन्णवय घळण् यात ेलळला ेाळ. दरनाींक १ 
नोव्ानाबाबर, २००५ परकी िकनाअनुराषनत/अींळत: अनुराषनत ळांाींमभील षनयु त   
कमणवचा-याींना ज् या दरनाींकास सरर ळांा १००% अनुरानास पारका  रळल  या दरनाींकाला 
लागर असलळली सळकषनकृ ती कळतन यो्ना लागर करण् याचा भोर्ा मक षन्णवय घळण् यात 
ेला ेाळ. या अनुिींगानळ न् यायालयात प्रकर् राखल ेाळत. 

----------------- 
रोहा (िज.रायगड) येथे बेिायदा गुटा याचा िारखाना सुरु असल्याबाबत 

(१४) *  ७७८२   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.ा िाजा बेग, श्री.प्रिाश 
त्रबनसाळे, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.अतनल तटिरे :   
सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) रोाा (स््.रायगड) यळलळ बाबळकायरा गु्याचा कारखाना सुरुप असल्याचळ मााळ एिप्रल, 
२०१५ मध्यळ का याररयान षनरळणवनास ेलळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, उपरोत प्रकर्ी ळासनानळ चौकळी कळ ली ेाळ काय, 
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(३) असल्यास, चौकळीत काय ेढ रंन ेलळ क त्नुसार सरर बाबळकायरा सरुुप 
असलळला कारखाना बाबींर कर ळ्बाबाबाबत ळासनानळ को्ती कायणवकााी कळ ली का करण्यात यळत 
ेाळ, 
(४) अ्याप, को्तीच कायणवकााी कळ ली नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) ाळ खरळ नााी. 
      तलािप, स््ल्ाा अन्कळि् िकमाग, रायगड याींना दरनाींक ०७/०४/२०१५ रो्ी 
मळ.अलसबाबा पान ळरप, तळं ा्ा, खोपोली, ता. खालापरर  स््. रायगड यळलळ प्रषतबाबींसभत 
अन्न परालाणवचा सा ा ेढ रंन ेला ाोता. सरर प्रकर् पढुील तपासासा   लाषनक 
गुन्ाळ अन्कळि् ळाखा, रायगड याींचळकडळ कगणव करण्यात ेलळ ेाळ. 
(२) ाोय, पोतलसाींमा णव त चौकळी करण्यात ेली ेाळ. 
(३) लाषनक गुन्ाळ अन्कळि् ळाखा, रायगड याींनी कळ लळल्या चौकळीत ेतळयाना 
अपा ण्वमना्, रोाा या द का्ी तंम्ल्याकर गु्खा तयार करण्यासा  चळ अन्नपरालणव 
तसळच रुप. ११,०५,४००/- ककीं मतीचा तयार गु्खा ्प्त करण्यात ेला ेाळ. 
       सरर प्रकर्ी श्री रतळर मामर इब्रादाम खान क श्री. ग्ानन गोरा्ी ताींबाबळ 
क श्री.गुडर  इमा ल ळळख याींचळ िकरुपध्र लाषनक गुन्ाा अन्कळि्, रायगड, अतलबाबाग  
याींनी खोपोली पोतलस  ळ्ळन यळलळ ए ेयेर क्र. १०/२०१५  दर. ०७/०४/२०१५ 
राखल कळ ला असरन पुढील तपास लाषनक गुन्ाा ळाखा, रायगड, अतलबाबाग याींचळमा णव त 
सुरुप ेाळ. 
(४) प्रन उ्् ाकत नााी. 

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

मौजे तनडी (ता.रोहा, िज.रायगड) या गािाच्या हद्दीत उभारण्यात येणाऱ्या िाबयन 
डायऑकसाईड िायस प्रिल्पाला स्थातनि ्ामस्थाांचा असलेला विरोध 

(१५) *  ६७०६   श्री.जयांत पाटील, श्री.अतनल तटिरे :   सन्माननीय पयायिरण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौ्ळ षनडी (ता.रोाा, स््.रायगड) गाकाया ाद्दीत मुींबाब -गोका माामागाणवलगत 
इस्न् षन्ी गॅस प्रायव्ाळ् तल. कीं पनीकडरन उमारण्यात यळ्ाऱ्या काबाबणवन डायऑसा ड 
कायर प्रकल्पाला लाषनक ग्रामलाींनी िकरोभ कळ ला ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, या द का्ी कीं पनीकडरन सुरुप असलळलळ बाबाींभकाम ाळ रळखील बाबळकायरळळीर 
असरन सींबाबींसभत कायाणवलयाची परकानगी घळण्यात ेली नााी, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(३) असल्यास, षनडी गाकापासरन २०० मी्रया ेत ाा प्रकल्प असल्यामु ळं 
नागरीकाींया ेरोग्यास भोका षनमाणव् झाला ेाळ, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
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(४) असल्यास, इतर सींबाबींभीत िकमागाींया परकानग्या न घळता कीं पनीया सुरुप 
असलळल्या बाबाींभकामाबाबाबाबत ळासनानळ कीं पनी िकरुपध्र को्ती कारका  कळ ली का करण्यात 
यळत ेाळ, 
(५) नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) ाोय. 
(२) या प्रकल्पाला मााराषर प्रररि् षनयींरका् मींडंानळ उ्योग उमारण्यासा  चळ 
सींमतीपरका (Consent to Establishment) दरनाींक १९.३.२०१५ रो्ी दरलळलळ ेाळ. 
सरर प्रकल्प दारव्या सींकगाणवमध्यळ मोडत असरन या प्रतािकत प्रकल्पामभरन 
औ्योसगक साींडपा्ी, घातक कचरा याींची षनतमणवती ाो्ार नसरन उपारन 
प्रकक्रयळमभरन को्यााी प्रकारचळ प्ररिुित कायर उसस््णवत ाो्ार नााीत. सध्या 
प्रकल्पाला बाबाींभकाम सुरुप असरन अ्याप उपारन सुरुप झालळलळ नााी. 
(३) सरर प्रकल्पाचळ उपारन अ्यापाी सुरुप न झाल्यामु ळं नागररकाींया ेरोग्यास 
भोका असण्याचा प्रन उ्् ाकत नााी. 
(४) क (५) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
राज्यातील णि शशक्षिी शाळा बांद िरण्याबाबतचा प्रस्ताि 

(१६) *  ८२९९   श्री.महादेि जानिर, अॅड.अतनल परब, डॉ.नीलम गोऱ्हे, अॅड.तनरांजन 
डािखरे, श्री.सुतनल तटिरे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात एकर ् ३५०० एक तळक्षकी ळांा चालिकण्यात यळत ेाळत, ाळ खरळ ेाळ 
काय, 
(२) तसळच युडीेयएस  सन २०१४-१५ या अाकालानुसार मुींबाब मध्यळ ४६ एक 
तळक्षकी ळांा असल्याचळ तर राज्यातील १६३ ळांाींमध्यळ एकाी तळक्षक नसल्याचळ 
दरनाींक १३ एिप्रल, २०१५ रो्ी का यासुमारास षनरळणवनास ेलळ ेाळ, ाळ ाी खरळ ेाळ 
काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील एक तळक्षकी ळांा बाबींर करण्याचा प्रताक राज्य 
ळासनाया िकचाराभीन ेाळ, ाळ ाी खरळ ेाळ काय 
(४) असल्यास, या प्रकर्ी को्ता षन्णवय घळण्यात ेला ेाळ, 
(५) एक तळक्षकी ळांा बाबींर कळ ल्यामु ळं उत ळांातील तळक्षकाींचळ समायो्न 
कळाप्रकारळ करण्यात यळ्ार ेाळ क िक्यार्थयांचळ ळैक्षण्क नुकसान ाोऊ नयळ ा र्न 
को्ती उपाययो्ना करण्यात ेली ेाळ का करण्यात यळत ेाळ ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) ाळ खरळ नााी. 
(२) ेर ्ी   काय्यानुसार प्रयळक ळा ळंत ककमान रोन तळक्षक मीं्रर असल्यानळ ाी 
बाबाबाब खरी नााी. युडायस २०१४-१५ दरस्ारी मदाती ाी कायणवरत तळक्षकाींची ेाळ. 
मीं्रर तळक्षकाींया रोन पराींपैकी रोनाी परळ ररत असतील तर तळलळ अन्य ळांाींमभरन 
अध्यपनासा   तळक्षक उपलभ करुपन रळण्यात यळतात. 
(३) ाळ खरळ नााी. 
(४) प्रन उ्् ाकत नााी. 
(५) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
राज्यात शासनाने साियजतनि दठिाणी तांबाखस, माव्यािर तातलेली बांदी 

(१७) *  ७१०६   श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.हररशसांग राठोड, 
श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.गुरुमुख जगिानी, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ा िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािस र, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.प्रिाश 
त्रबनसाळे, श्री.धनांजय मुांड,े श्रीमती िस्मता िात, श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.अतनल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अतनल तटिरे, 
श्री.सततश चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सुतनल तटिरे, अॅड.तनरांजन डािखरे :   
सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) राज्यात ळासनानळ साकण्व षनक द का्ी तींबाबाखर, माव्याकर बाबींरी घातली असरनाी 
मुींबाब तील रुपग््ाींलयामध्यळ द कद का्ी तसळच पानपट्टीकराी क ्ंगाींक स््ल्ह्यातील 
्ंगाींक ळार ेण् इतर ग्रामी् मागामध्यळ अनळक ्पऱ्याींकर सराणवसप ळ् तींबाबाखर, 
माव्याची िकक्री कळ ली ्ात असल्याचळ दरनाींक २० एिप्रल, २०१५ रो्ी का यासुमारास 
षनरळणवनास ेलळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, उपरोत प्रकर्ी गु्खा बाबींरीची पायमल्ली उडिक्ाऱ्या सींबाबींसभताींकर 
कारका  करण्याबाबाबाबत ळासनानळ को्ती कायणवकााी कळ ली का करण्यात यळत ेाळ , 
(३) अ्याप, को्तीच कायणवकााी करण्यात ेली नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय 
ेाळत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) ाळ खरळ नााी. 
       तलािप मााळ एिप्रल, २०१५ तळ ्रन, २०१५ या कालाकभीत ्ंगाक स््ल्ह्यात 
रोन द का्ाारन रुप.५९४००/- चा पानमसाला क सुगींसभत तींबाबाखु तायात घळण्यात ेला 
ेाळ. 
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       मुींबाब त एकर ् साा द का्ी गु्याचा रुप.१९०७३५७/- चा सा ा तायात 
घळण्यात ेला ेाळ. 
(२) करील सकणव प्रकर्ी सींबाबींसभताींिकरुपध्र पोलीस  ळ्ळनमध्यळ प्रलम खबाबरी अाकाल 
राखल करण्यात ेला असरन, तपासाअींती सींबाबींसभताींकर मा.न्यायालयात ख्लळ राखल 
करण्यात यळतील. 
(३) प्रन उ्् ाकत नााी. 

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

चौदा शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालयात  
पररचाररिाांची पदे भरण्याबाबत 

(१८) *  ६९६६   श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोि उफय  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपररया मळडडकल, मळयोसा चौरा ळासकीय कै्यकीय माािक्यालात क 
रुपग््ालयात ळासकीय सींलळतील खा्ाींची सींया लक्षात घळता े्खी १० ा्ार 
पररचाररकाींची परळ ररत असल्याचळ दरनाींक ११ मळ, २०१५ रो्ी का यासुमारास 
षनरळणवनास ेलळ ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, उपरोत प्रकर्ी ळासनानळ चौकळी कळ ली ेाळ काय, 
(३) असल्यास, या ळासकीय कै्यकीय माािक्यालयातील क रुपग््ालयातील १० 
ा्ार पररचाररकाींची परळ मरण्याबाबाबाबत ळासनानळ को्ती कायणवकााी कळ ली का करण्यात 
यळत ेाळ, 
(४) अ्याप, को्तीच कायणवकााी कळ ली नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१), (२), (३) क (४) नााी. 
      राज् यातील िकिकभ ळासकीय कै्यकीय माािक्यालय क रुपग् ् ालयात 
पररचयाणव सींकगाणवची एकर ् २०१७ परळ रर त ेाळत. 
      पररचयाणव सींकगाणवतील २०१७ रर त पराींपैकी १४८९ सरं सळकळतील 
असभपररचाररकाींची परळ मरण् याची कायणवकााी सुरू ेाळ. तसळच उकणवररत परोन् नती 
कोट्यातील परळ िकमागीय परोन् नती सतमतीमा णव त मरण् याची कायणवकााी सुरू ेाळ. 

----------------- 
षरगाांबाद येथे नॅशनल लॉ स्िस ल सुरु िरण्याबाबत 

(१९) *  ७४६१   श्री.सततश चव्हाण, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३९२४ ला ददनाांि १२ माचय,२०१५ 
रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत :    सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरगाींबाबार यळलळ नॅळनल लर कर ल सन २०१५-२०१६ या ळैक्षण्क किाणवपासरन सुरुप 
करण् याचळ ष्ष्ीनळ ळासनानळ कायणवकााी कळ ली ेाळ काय, 
(२) असल्यास, प्रयक्ष कगणव सरुुप करण्याचळ ष्ष्ीनळ ळासनानळ काय कायणवकााी कळ ली का 
करण्यात यळत ेाळ, 
(३) अ्याप, कायणवकााी कळ ली नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळ ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) क (२) नााी, प्रलम कुलगुरुप षनयुती कायणवकााी सुरुप ेाळ. 
(३) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
मुांबईमधील रेशन दिुानाांमधुन िाळ्याबाजाराने धान्याची विक्री िरणाऱ्या  

दिुानदाराांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(२०) *  ६८३७   श्री.राहुल नािकिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािस र, श्री.नरेंद्र 
पाटील :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबाब मध्यळ रळळन रकुानाींमभुन सराणवस कांयाबाबा्ारात प्रयळक ककलोमागळ रकुानरार 
पाच तळ साा प् असभक ककीं मत ेकारत असल्याचळ दरनाींक १४ मळ, २०१५ रो्ी का 
यासुमारास षनरळणवनास ेलळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, ळासनानळ याची पाा्ी का चौकळी कळ ली ेाळ काय, 
(३) असल्यास, चौकळीया अनुिींगानळ ेतापयतं कांयाबाबा्ारानळ भान्याची िकक्री 
कर्ाऱ्या ककती रकुानराराींकर ळासनानळ को्ती कारका  कळ ली का करण्यात यळत ेाळ, 
(४) नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) ाळ खरळ नााी. तलािप, दरनाींक १५ मळ, २०१५ रो्ी ‘रैषनक 
लोकमत’ कृ तपरकाामध् यळ याबाबाबाबतचळ कृ त प्रतसध प झालळ ाोतळ. 
(२) ाोय. 
(३) दरनाींक १५ मळ, २०१५ रो्ी ‘रैषनक लोकमत’ कृ तपरकाामध् यळ मुींबाब  यळलील ५ रळळन 
रकुानामध् यळ भान् याचा कांाबाबा्ार ाोत असल् याची बाबातमी प्रतसध प झाली ाोती.  या 
अनुिींगानळ पाचाी रकुानाची तपास्ी करण् यात ेली. तपास्ीत ेढंलळल् या 
रकाु्ी/रोिाीं या अनुिींगानळ रा तमाक रकुानराराींिकरुपध प कारका  सरुू ेाळ. 
(४) प्र न उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
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पाचिीच्या पाठयपुस्तिाांच्या किां मती दपु्पटीने िाढल्याबाबत 
(२१) *  ८३९२   श्री.सांजय दत्त, श्रीमती ददप्ती चिधरी, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.आनांदराि पाटील :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इयता पाचकीया अ्यासक्रम यींरा बाबरलल्यानळ नव्याननाच बाबा्ारात राखल 
झालळल्या पाचकीया पा यपुतकाींया ककीं मती रपु्प्ीनळ काढल्यानळ पालककगाणवत 
नारा्ी व्यत कळ ली ्ात असल्याचळ दरनाींक १६ एिप्रल, २०१५ रो्ी का यासुमारास 
षनरळणवनास ेलळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, िकिकभ िकियाींया अळा अ्यासक्रमाींची पुनरणवचना करताना याींया 
पुतकाींया ककमती सकणवसामान्याींना परकडतील अळा करुपपात असाव्यात अळी 
माग्ी पालककगाणवतरन कळ ली ्ात ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(३) असल्यास, राज्यळासनानळ याची रखल घळऊन पाचकीया पुतकाींची ककीं मत कमी 
करुपन सकणवसामान्याींना परकडतील अळा ककीं मतीत िकक्री करण्याबाबाबाबत को्ती कायणवकााी 
कळ ली का करण्यात यळत ेाळ, 
(४) अ्याप, उत प्रनाबाबाबाबत को्तीच कायणवकााी ाोत नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् 
काय ेाळत ? 
  

श्री. विनोद तािड े : (१), (२) क (३) सन २०१५-१६ पासरन इ. ५ कीया 
अ्यासक्रमाची पुनणवरचना करण्यात ेली असरन पा यपुतकातील पानाींचा ेकार 
काढकरन छपा मध्यळ बाबरल  करण्यात ेला ेाळ. पाठ्यपुतकाींया छपा सा   
लाग्ारा कागर, ळा , रसायनळ क काातुक याींया ररात काढ झाली ेाळ. सरर 
बाबाबाबीींमु ळं पाठ्यपुतकाींया ककीं मती काढल्या ेाळत. 
(४) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
राज्यात शशक्षण हकि िायदयानुसार बालिाांना मोफत  

शशक्षणाचा हकि शमळणेबाबत 
(२२) *  ८७१३   श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.राजेंद्र मुळि, 
श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात तळक्ष् ाक कायरयानुसार बाबालकाींना मो त तळक्ष्ाचा ाक 
असतानााी कल्या् (स््.  ा ळ्) तालुयातील अनळक ळांाींना या कायरयाची 
अींमलबाब्ाक्ी करण्यासा   ळासनाकडरन रळण्यात यळ्ारा षनभी मागील किाणवपासरन 
तमंाला नसल्यानळ अनळक ळांाचालक पालकाींकडरन िक्याली तळक्ष्ाचळ पैसळ घळत 
असल्याचळ मााळ मळ, २०१५ मध् यळ का याररयान षनरळणवनास ेलळ ेाळ, ाळ खरळ ेाळ 
काय, 
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(२) असल्यास, उत कायरयातुन ६ तळ १४ कयोग्ातील मलुाींना मो त तळक्ष्ाची 
तरतरर करण्यात ेली ेाळ याची अमींलबाब्ाक्ी करताींना ेकयक असलळला षनभी 
अ्याप प्राप्त न झाल्यानळ मागासकगीय िक्यार्थयाणवची गैरसोय ाोत ेाळ, ाळ खरळ ेाळ 
काय, 
(३) असल्यास, सररार ळांाींना कररत षनभी उपलभ करुपन रळण्याबाबाबाबत ळासनानळ 
को्ती कायणवकााी कळ ली का करण्यात यळत ेाळ, 
(४) नसल्यास, यामागील िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१), (२) क (३) ाळ खरळ नााी. 
(४) प्र न उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
िाडा (िज.ठाणे) तालुक यातील १५ गािाांत तनमायण झालेली पाणीटांचाई 

(२३) *  ८८१८   श्री.जनायदन चाांदसरिर, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) काडा (स््. ा ळ्) तालु यात कैतर्ा, तानसा, िपी्ं ां रळा्ं, गारगाकी या पाच 
न्याींचळ मुबाबलक पा्ी असताना पाण् याचळ योग् य षनयो्न न झाल् यामु ळं यळलील १५ 
गाकाींतील ग्राम लाींना पाण् यासा   क्क् कराकी लागत असल् याचळ मााळ एिप्रल, २०१५ 
मध्यळ का या रर यान षनरळणवनास ेलळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, उपरोत प्रकर्ी ळासनानळ पाा्ी कळ ली ेाळ काय, 
(३) असल् यास, या १५ गाकातील ग्राम लाींना पा्ीपुरक ा करण् यासींरमाणवत ळासनानळ 
को् या उपाययो्ना कळ ल् या ेाळत का करण् यात यळत ेाळ, 
(४) अ्याप, उपाययो्ना कळ ली नसल् यास, ाो्ाऱ् या िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ाोय, ाळ खरळ ेाळ. 
      काडा तालुयातील ५ गाकळ क १५ काडया अळा एकर ् २० गाकळ/काडयाींना मााळ 
एिप्रल, २०१५ तळ मााळ ्रन, २०१५ या कालाकभीत िपण्याया पाण्याची ी्ंचा  मासत 
असल्याचळ षनरळणवनास ेलळ. 
(२) क (३) ी्ंचा ग्रत मागाची कळंोकळंी पाा्ी करण्यात यळऊन याप्रमा ळ् पा्ी 
ी्ंचा  कृती ेराखडयानुसार ी्ंचा  षनकार्ालणव उपाययो्ना घळण्यात यळतात. 

      काडा तालुयातील ी्ंचा ग्रत ५ गाकळ क १५ काडया अळा एकर ् २० 
गाकळ/काडयाींना ी्ंचा  ्ा्क्ाऱ्या कालाकभीत ्ँकर्कारळ पा्ीपुरक ा करण्यात ेला 
ेाळ. 
(४) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
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नाांदेड िजल् ह्यात शौचालय अनुदान िाटपात गटवििास अधधिारी  
आधथयि सौदेबाजी िरीत असल् याबाबत 

(२४) *  ८९४६   श्री.अमरनाथ राजसरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप, श्री.सुभाष झाांबड :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींरळड स््ल् ह्यात ळौचालय अनुरान का्पात कााी ग्िककास असभकारी ेसलणवक 
सौरळबाबा्ी करीत असल् याचळ मााळ मळ, २०१५ मध्यळ का  या ररयान षनरळणवनास ेलळ 
ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल् यास, कीं भार तालु यातील गोरगरीबाब ्नतळनळ प्रसींगी व् या्ानळ र कम घळऊन 
अलका नातलगाकडरन उसनकारीनळ पैसळ घळऊन कैयस्तक ळौचालयाचळ बाबाींभकाम कळ लळ 
परींतु ेता ळौचालयाचळ अनुरान रळताींना मारका कीं भारचळ ग्िककास असभकारी 
लामालीसोबाबत ेसलणवक सौरळबाबा्ी करीत ेाळत, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
(३) असल्यास, उपरोत प्रकर्ी ळासनानळ चौकळी कळ ली ेाळ काय, 
(४) असल्यास, चौकळीया अनुिींगानळ ळासनानळ रोिािपताींकर कारका  करण् याबाबाबाबत 
को्ती कायणवकााी कळ ली का करण्यात यळत ेाळ, 
(५) नसल् यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) क (२) ाळ खरळ नााी. 
कना द्र पुर कृत  क छ मारत तमळन अींतगणवत दरनाींक २ ऑ ्ोबाबर, २०१४ 

पासरन ळौचालय बाबाींभकामाचळ अनुरान सुभारीत करून रुपपयळ १२,००० इतकळ  करण् यात 
ेलळलळ ेाळ. स््ल् ाा पररिर, नाींरळड अींतगणवत कीं भार तालु यात एकु् ११६ 
ग्रामपींचायती असरन दरनाींक ३१.३.२०१५ अखळर ४६३० ळौचालयाींचळ बाबाींभकाम झालळलळ 
ेाळ. यापैकी १७५० लामार्थ यांना षनभीचळ का्प करण् यात ेलळलळ ेाळ. 

सन २०१४-२०१५ या िक तीय किाणवत कना द्र ळासनाकडरन एकर ् रुपपयळ ६५५.०२ 
को्ी इतकळ  अनुरान प्राप् त ाो ळ् अपळक्षक्षत ाोतळ परींतर, प्र यक्षात रुपपयळ २३६.११ को्ी 
इतकळ च अनुरान प्राप् त झालळलळ ेाळ.  यामु ळं माग्ीनुसार पर्णव षनभी स््ल् ाा 
पररिराींना िकतरीत कर ळ् ळ य झालळ नााी. सन २०१४-२०१५ या ेसलणवक किाणवत 
 क छ मारत तमळन अींतगणवत स््ल् ाा पररिर, नाींरळड मभील कीं भार तालु यासा   रुपपयळ 
२१०.०० लक्ष एकढा षनभी िकतरीत करण् यात ेला ेाळ. 
(३), (४) क (५) प्र न उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
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धचपळसण (िज.रत् नाधगरी) येथील िैधमापन शास् ्रश यां्रशणेच् या िायायलयाच े 
स् थलाांतर िरण् यात होत असलेला विरोध 

(२५) *  ९०३०   श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सचप रं् (स््.र नासगरी) यळलील कैभमापन ळा रका यींरका ळ्चळ कायाणवलय र नासगरी या 
कायाणवलयात िकलीन करण् याचा षन्णवय दरनाींक १ मळ, २०१५ रो्ी का  या सुमारास 
ळासनानळ घळतला ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल् यास,  लाषनक नागररक, सामास््क कायणवकत े क मा्ी समापती पींचायत 
सतमती याींनी सररचळ कायाणवलय ालिकण् यात यळऊ नयळ क ालिकल् यास ेींरोलन, उपोि् 
करण् याचा इळारा दरनाींक २ मळ, २०१५ रो्ी या पररपरकाका्कारळ क परकाा्कारळ 
स््ल् ाासभकारी क स््ल् ाा पुरक ा असभकारी याींना कंिकलळ ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(३) असल् यास, खळड, रापोली क मींड्गड यळलील व् यापा-याींनीाी र नासगरीला याकळ 
लाग्ार असरन या व् यापाऱ् याींनी ाी कायाणवलय ालिकण् यास िकरोभ कळ ला ेाळ, ाळ ाी 
खरळ ेाळ काय, 
(४) असल् यास, प्र न माग १, २ क ३  या अनुिींगानळ ळासनानळ को्ती कायणवकााी 
कळ ली का करण् यात यळ्ार ेाळ क कायणवकााीचळ  करुपप काय ेाळ ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) सरर षन्णवय ळासनानळ घळतलळला नााी. षनयींरकाक, कैभ 
मापन ळा रका याींनी रररध् कनीकरुपन दरलळल् या सरचनळनुसार उप षनयींरकाक, कैभ मापन 
ळा रका, कोक् िकमाग याींनी दरनाींक २०.४.२०१५ रो्ी ेरळळ षनगणवतमत कळ लळ ेाळत.  
(२) क (३) अळा प्रकारचळ को्तळाी षनकळरन प्राप् त झाल् याचळ ेढ रंन ेलळ नसल् याचळ 
स््ल् ाा पुरक ा असभकारी, र नासगरी याींनी कंिकलळ ेाळ. 
    रापोली क मींड्गड या तालु याींसा   रापोली यळलळ षनररक्षक, कैभ मापन ळा रका 
ाळ  कतींरका कायाणवलय असरन सरर कायाणवलय रापोली यळलळच कायणवरत ेाळ. 
(४) याबाबाबाबत चौकळी करुपन षनयमानुसार कारका  करण् यात यळ ल. 

----------------- 
राज्यातील चार हजार सरिारी शाळा तटत्या पटसांा येमुळे शैक्षणणि िषायत  

बांद पडण्याच्या मागायिर असल्याबाबत 

(२६) *  ९१११   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, 
श्रीमती ददप्ती चिधरी, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील सुमारळ चार ा्ार सरकारी ळांा घ्या प्सींयळमु ळं यींराया 
ळैक्षण्क किाणवत बाबींर पडण्याया मागाणवकर असल्याचळ मााळ मळ-२०१५ या ररयान 
षनरळणवनास ेलळ ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, सरकारी ळांाींची झालळली रररक ला मध् यळ का  या िक्यार्थयाणवचळ घ्त 
चाललळलळ प्रमा्, सोयी-सुिकभाींचा अमाक, तळक्ष्ाचा घसरत चाललळला र्ाणव या 
कार्ातक सरकारी ळांाींया समया सोडकरन सरकारी ळांाींमभील प्सींया 
काढिकण्याबाबाबाबत ळासनानळ को्ती कायणवकााी कळ ली ेाळ का करण्यात यळत ेाळ, 
(३) अ्याप, उत प्रनाबाबाबाबत को्तीच कायणवकााी ाोत नसल्यास िकलींबाबाची कार ळ् 
काय ेाळत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) अींळत  खरळ ेाळ. 
(२) या ळांाीं या प्सीं यािकरुपध् रीसा  , ळांाबाबाह्य मुलाींचळ सकेक्ष् करुपन ळा ळंत 
राखल करण् याचळ प्रय न करण् यात यळत ेाळत.  लाषनक  कराज् य सीं लाीं या बाबाुताींळ 
ळांाींत ेक यक सुिकभा उपल भ असरन ज् या ळांाींत सुिकभा उपल भ नााीत तळलळ 
सुिकभा उपल भ करण् याची कायणवकााी सुरुप ेाळ. तसळच तळक्ष्ाचा र्ाणव काढिकण् यासा   
िकिकभ चाचण् या घळकरन गर्क ता तपासण् यात यळत ेाळ क ेक यकतळनुसार तळक्षकाींना 
प्रतळक्ष् रळण् याची कायणवकााी सुरुप ेाळ. िक्यार्थ यांची ळैक्षण्क गु्क ता 
काढिकण् यासा   सन २०१५-१६ पासरन प्रगत ळैक्षण्क मााराष र कायणवक्रमाींतगणवत 
राज् यातील सकणव व् यक लापना या क सकणव माध् यमाीं या मान् यता प्राप् त ळांाींमभरन 
इय ता १ ली तळ ८ की तील सकणव िक्यार्थ यांसा   किणवमरात ३ ळैक्षण्क प्रगती 
चाचण् या घळण् यात यळ्ार ेाळत. 
(३) प्र न उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
राज्यात आठव्या इयत्तपेसिीच १६ टकिे मुली शाळाबाह्य असल्याबाबत 

(२७) *  ९३०१   श्री.ा िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, डॉ.अपसिय दहरे :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ळांाबाबाह्य मुलीींया सींयळत घ् झाली असली तरी ५३ ा्ार मुली 
अ्यापीाी तळक्ष्ाया प्रकााापासरन ररर असल्याचळ दरनाींक २ ्ानळकारी, २०१५ रो्ी 
का यासुमारास षनरळणवनास ेलळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) तसळच े व्या इयतळपरकीच १६ ्कळ  मुली ळांाबाबाह्य असल्याचळ मनुषयबाबं 
िककास मींरकाालयाया अाकाला्कारळ षनरळणवनास ेलळ ेाळ, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
(३) असल्यास, ‘लळक तळकका अतमयाना’ मु ळं ६५ ा्ार ळांाबाबाह्य मुली षनयम स् त 
ळा ळंत उपस्लत राारन ळैक्षण्क प्रकााात ेलळल्या असताींना, मुलीचळ ळांा गंतीचळ 
प्रमा् प्रालतमक तळक्ष्ात तीन ्कळ  तर माध्यतमक तळक्ष्ात सात ्कळ  ेाळ , ाळ 
ाी खरळ ेाळ काय, 
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(४) असल्यास, उत प्रकर्ी ळासनानळ चौकळी कळ ली ेाळ काय, 
(५) असल्यास, चौकळीत काय ेढ रंन ेलळ क त्नुसार मुली तळक्ष्ापासरन कींसचत 
राार नयळ ा र्न ळासनानळ को्ती कायणवकााी कळ ली का करण्यात यळत ेाळ, 
(६) अ्याप, को्तीच कायणवकााी कळ ली नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) राज्य ळासनानळ कळ लळल्या एक दरकसीय सकेक्ष्ामध्यळ २५,३५८ 
मुली ळांाबाबाह्य असल्याचळ ेढ रंन ेलळ ेाळ. 
(२) ाळ खरळ नााी. 
(३) क (४) सन २०१४-१५ या यु-डायस करील मादाती नुसार प्रालतमक तळक्ष्ात 
मुलीींया गंतीचळ प्रमा ळ् ०.९३ ्कळ  इतकळ  ेाळ तर माध्यतमक तळक्ष्ात मुलीींया 
गंतीचळ प्रमा् ९.७५ ्कळ  इतकळ  ेाळ. 
(५) ळांाबाबाह्य मुलीींना तळक्ष्ाया प्रकााात े र्न तळक्ष्ाची गोडी षनमाणव् व्ााकी 
याकरीता प्नोंर्ीत काढ कर ळ्, गंती कमी करण्यासा   कतुरबाबा गाींभी बाबालीका 
यो्ना, मो त पाठ्यपुतकळ , मो त ग्कळळ यो्ना, अनाल, बाबळघर क असींरक्षक्षत 
मुलीींसा   ळारीमागात षनकासी कसत स् गाृ यो्ना, अपींग मलुीींना सुिकभा, मुलीींसा   
कतींरका ळौचालयाींची सुिकभा, उपस्लती मता यासारखळ उपक्रम राबाबिकलळ ्ात ेाळत. 
(६) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
नाशशि िजल्हा रुग्णालयाच ेशे्रणीिधयन िरुन निीन िैद्यिीय  

महाविद्यालये स्थापन िरण्याबाबत 
(२८) *  ९३४४   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिले, श्री.ा िाजा बेग, श्री.अतनल 
भोसले : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कना द्रीय ेरोग्य मींरकाालयानळ स््ल्ाा रुपग््ालयाचळ श्रळ्ीकभणवन करुपन रळळात ५८ नकीन 
कै्यकीय माािक्यालयळ लापन करण्याचा षन्णवय घळतल्यामर ळं सरर यो्नळ्कारळ 
नातळकया स््ल्ाा रुपग््ालयानळ श्रळ्ीकभणवन करुपन नकीन कै्यकीय माािक्यालय 
लापन करण्याची लोप्रषतषनभीींनी दरनाींक १२ ्ानळकारी, २०१५ रो्ी का यासुमारास 
ळासनाकडळ माग्ी कळ लळली ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, उत माग्ीबाबाबाबत ळासनामा णव त को्ती कायणवकााी कळ ली का करण्यात 
यळत ेाळ, 
(३) अ्याप, को्तीाी कायणवकााी कळ लळली नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. विनोद तािड े : (१) ाोय, ्ोपयतं ळासन प्रतािकत ७ ळासकीय कै्यकीय 
माािक्यालयळ पु्णवत: कायाणवस्न्कत ाोत नााीत, तो पयतं नकीन ळासकीय कै्यकीय 
माािक्यालय सुरुप कर ळ् सींयुतीक  र्ार नााी. 
(२) क (३) प्रनच उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
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िुडसस (ता.िाडा, िज.पालतर) ्ामपांचायतीला पाणी  
योजनेसाठी प्राप्त झालेला तनधी 

(२९) *  ९६२२   श्री.आनांद ठािस र, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.राहुल 
नािकिर, श्री.ा िाजा बेग :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुडरस (ता.काडा, स््.पालघर) ग्रामपींचायतीला पा्ी यो्नळसा   सन २०१४-१५ 
सा   ४ को्ी ५६ लाख ८५ ा्ार ९९६ रुपपयाचा षनभी प्राप्त झाला ेाळ, ाळ खरळ ेाळ 
काय, 
(२) असल्यास, पा्ी यो्नळची कामळ सुरुप करताना कामासा   लाग्ारी ्तमन 
ग्रामपींचायतीया नाींकळ असभग्रा् न करता अलका ्ागा मालकाचळ सींमतीपरकाक न 
घळताच कामळ सुरुप करण्यात ेल्यानळ ्ागा मालकानी ारकती घळतल्या ेाळत, ाळ खरळ 
ेाळ काय, 
(३) असल्यास, उत बाबाबाब १ क २ नुसार चौकळी करण्यात ेली ेाळ काय, 
(४) असल्यास, चौकळीया अनुिींगानळ पा्ी यो्नळची कामळ पर्णव करण्यासा   ळासन 
को्ती कायणवकााी का उपाययो्ना कळ ली ेाळ का करण्यात यळत ेाळ, 
(५) नसल्यास, कायणवकााीस ाोत असलळल्या दररींगा ची सकणवसाभार् कार ळ् काय 
ेाळत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींळत: खरळ ेाळ. काडा (स््.पालघर) तालुयातील कुडरस 
ग्रामपींचायतीला पा्ी यो्नळसा   सन २०१४-१५ सा   रुप. २४५.७९ लाख षनभी प्राप्त 
झाला ेाळ. 
(२) ाोय ाळ खरळ ेाळ, ग्रामपींचायत कुडरस ग् क्र. ३८५ यळलळ ्ाकीचळ बाबाींभकाम पर्णव 
झाल्याकर ारकत घळतल्याचळ परका प्राप्त झालळ ेाळ. तसळच उकणवररत ३ ्ागाींचळ बाबक्षक्षसपरका 
प्राप्त असरन एका ्ागळकर ्लकुीं माचळ काम पर्णव करण्यात ेलळ ेाळ. उकणवररत २ 
द का्ी पाकसांयानींतर ्ागळची खारकाी करुपन काम पर्णव करण्यात यळ ल. 
(३) क (४) ाोय चौकळी सुरुप असरन ग्रामपींचायत कुडरस ्कारळ उपस्लत ारकती बाबद्दल 
योग्य तो परका व्यकाार करुपन ्ागा मो््ीची कायणवकााी करण्यात यळ्ार ेाळ. 
(५) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
नागपसर िस्थत इांददरा गाांधी िैद्यकिय महाविद्यालय ि रुग् णालय येथे रक ताच ेतटि 

िेगळे िरणारे यां्रश उपलब् ध िरण् याबाबत िराियाची िाययिाही 
  

(३०) *  ९७५५   श्री.अतनल सोले :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) नागपरर स्लत इींदररा गाींभी कै्यककय माािक्यालय क रुपग् ् ालय यळलळ र ताचळ 
घ्क कळग ळं कर्ारळ यींरका उपल भ नााी, ाळ खरळ काय, 
(२) असल् यास, गोरगरीबाब ्नतळला ा्ारो रुपपयळ खचणव कराकळ लागत 
असल्यामु ळं रुपग् ् ाींकरीता उपरोत यींरका उपल भ करुपन रळण् याकररता ळासनानळ को्ती 
कायणवकााी कळ ली का करण्यात यळत ेाळ, 
(३) असल्यास, ककती रुपग््ालयात रताचळ घ्क कळग ळं कर्ारळ यींरका उपलभ नााी ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) इींदररा गाींभी कै्यकीय माािक्यालयामध्यळ रतघ्क कळग ळं 
कर्ारळ “लड करपोनना् सळप्रळ्र” मळीन उपलभ नााी. 
    ज्या रुपग््ाींना लड कीं पोनीं्ची गर् असतळ, याींना ळासकीय कै्यकीय 
माािक्यालय, नागपरर यळलील रतपळढीतरन पुरिकलळ ्ातळ. करपोनना् सळपरळळन 
युषन्करीता ेकयक कााी सयींरकाळ िकमागात उपलभ झालळलळ ेाळ क उकणवरीत कााी 
सयींरकाळ उपलभ ाोण्याया मागाणवकर ेाळत. सरर यींरका्ा साकण्व षनक ेरोग्य 
िकमागामा णव त पुरिकली ्ातळ. यािकियी सींलातराकरुपन सींबाबींसभताींकडळ पा पुराका सुरुप 
ेाळ. 
(३) ळासनाया असभपयाखालील १४ ळासकीय कै्यकीय माािक्यालयाींळी सींलग्नीत 
अस्ाऱ्या एकर ् रुपग््ालयाींपैकी ०५ सींलळमध्यळ रतघ्क कळग ळं कर्ारळ “लड 
करपोनना् सळप्रळ्र” मळीन उपलभ नााी. 

----------------- 
राज्यातील अनाधधिृत शाळाांबाबत िराियाची िारिाई 

(३१) *  ९९५०   प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.अतनल तटिरे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) तळक्ष् ाक काय्याप्रमा ळ् बाबााय असलळल्या प्रकळळाकरुपन कार सुरुप असतानाच 
राज्यात सुमारळ ६९९ मरा   क इींग्र्ी माध्यमाया ळांा अनासभकृत असुन या 
ळांात ८२ ा्ार िक्याली तळक्ष् घळत असुन याींया मिकतव्याचा प्रन षनमाणव् 
झाल्याचळ मााळ मळ, २००५ या पदाल्या सप्तााात का यासुमारास षनरळणवनास ेलळ, ाळ 
खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, यासींरमाणवत ळासनानळ दरनाींक १९ ्रन, २०१० रो्ी घळतलळल्या 
षन्णवयानुसार अळा ककती ळांाींकर अ्यापयणवत कायणवकााी करण्यात ेली, 
(३) तसळच ाायको्ाणवचळ ळासनाची मान्यता नसलळल्या ळांा बाबींर करण्याचळ ेरळळ 
असतानााी अळा ळांा अ्यापाी सुरुप असुन याबाबाबाबत को्तााी षन्णवय घळतला ्ात 
नााी, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
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(४) उत अनासभकृत ळांाींकर करीत कारका  करण्याबाबाबाबत तसळच सररील 
ळा ळंत तळक्ष् घळत असलळल्या िक्यार्थयाणवचळ ळैक्षण्क नुकसान ाोकर नयळ याकरीता 
ळासनानळ को्ती कायणवकााी कळ ली का करण्यात यळत ेाळ, 
(५) अ्याप को्तीच कायणवकााी कळ ली नसल्यास िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. विनोद तािड े : (१) सन २०१३-१४ या यु-डायस डा्ा नुसार एकर ् ६९९ 
अनासभकृत ळांा ेाळत, ाी बाबाबाब खरी ेाळ. 
(२), (३) क (४) अनसभकृत ळांा बाबींर करण्याबाबाबाबत ेकयक ती कायणवकााी करण्यात 
यळत असरन अळा ळांाींमभील िक्यार्थयाणवचळ ळैक्षण्क नुकसान ाोऊ नयळ यासा   
न्ीकया ळा ळंत समायो्न कळ लळ ्ातळ. 
(५) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
दहांगोली िजल्हा पररषदेमाफय त इयत्ता पदहली त ेपाचिीच्या विद्यार्थयाांना  

पुरविण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहाराबाबत 

(३२) *  १००२१   श्री.रामराि िडिुते :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दाींगोली स््ल्ाा पररिरळमा णव त इयता पदाली तळ पाचकीया िक्यार्थयांना 
पुरिकण्यात यळ्ाऱ्या ळालळय पोि् ेाार यो्नळतरन सााकी तळ े कीया 
िक्यार्थयांना दरल्या ्ा्ाऱ्या राषरीय मध्यान मो्न यो्नळतील ्ळक् उघड्याकर 
तयार कळ लळ ्ात असल्यानळ ्ळक्ाया द का्ी ककचनळळडमध्यळ घा्ीचळ साम्राज्य 
पसरलळ असल्यानळ ्कं्कं दरड लाख िक्यार्थयांचळ ेरोग्य भोयात ेल्याचळ 
षनरळणवनास ेलळ ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, याबाबाबाबत ळासनानळ चौकळी कळ ली ेाळ काय, असल्यास, यात काय 
ेढ रंन ेलळ क त्नुसार पुढळ को्ती कारका  कळ ली का करण्यात यळत ेाळ, 
(३) अ्याप, को्तीच चौकळी का कारका  कळ ली नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय 
ेाळत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) ाळ खरळ नााी. 
(२) क (३) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
जळगाांि मेहरुण तलािामध्ये नागरीि साांडपाणी सोडत असल्याबाबत 

(३३) *  १००९०   श्री.गुरुमुख जगिानी :   सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) ्ंगाींक मळारुप् तलाकामध्यळ नागरीक साींडपा्ी सोडत असल्यामु ळं ्ैकिकिकभता 
भोयात ेली ेाळ असळ पयाणवकर्का्याकडरन तक्रार करण्यात ेली ेाळ, ाळ खरळ 
ेाळ काय, 
(२) असल्यास, मळारुप् तलाक ६२ ाळ्रमध्यळ असरन यामध्यळ कन्य प्रा्ी क काघाया 
असभकासाचा असलळल्या तलाक नैससगणवक सौंरयणव क सींपन्न गमाकत ेाळ, ाळ ाी खरळ 
ेाळ काय, 
(३) असल्यास, या तलाकामध्यळ साींडपा्ी सोडत असल्यानळ सकणव प्राण्याचळ ्ीक 
भोयात ेलळ ेाळत, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
(४) असल्यास, ळासनानळ को्ती कायणवकााी कळ ली ेाळ का करण्यात यळ्ार ेाळ ? 
  

श्री. रामदास िदम : (१) मळारुप् तलाका या प्रररि्ाबाबाबाबत मारती पयाणवकर् 
प्रषतष  ान, ्ंगाींक याींनी दरनाींक ११/६/२०१५ रो्ी ेयु त, ्ंगाींक 
माानगरपातलका याीं याकडळ षनकळरन दरलळ ेाळ. 
(२) क (३) मळारुप् तलाका या पररसरात को् यााी कन् यप्राण् याींचळ अस्त क ेढ रंन 
यळत नााी  यामु ळं प्राण् याींचा ्ीक भो यात यळण् याचा प्र न उ्् ाकत नााी. तलािप, 
साींडपा्ी तमसंल् यामु ळं तलाकात प्रररि् ाोत असल् या या तक्रारी ्ंगाींक 
माानगरपातलकळ कडळ प्राप् त झाल् या ेाळत. 
(४) ्ंगाींक माानगरपातलका क्षळरकाातील साींडपा्ी मळारुप् तलाकात तमसंत 
असल् यानळ मााराष र प्रररि् षनयींरका् मींडंानळ प्रररि् काय्या या कलम ३३(अ) 
नुसार दरनाींक १७/६/२०१५ रो्ी प्र तािकत षनरेळ माानगरपातलकळ स दरलळ ेाळत. 
तसळच मळारुप् तलाकाचळ प्रररि् रोखण् यासा   सरर तलाकाचा समाकळळ राज् य सरोकर 
सींकभणवन यो्नळमध् यळ करण् यासा   ेयु त, ्ंगाींक माानगरपातलका याींनी दरनाींक 
७/७/२०१४ रो्ी सारर कळ लळला प्र ताक ळासना या िकचाराभीन ेाळ. 

----------------- 
तहशसलदार, िसई याांनी पुरिठा विभागाच ेतनरीक्षि याांच्यािड ेलाच माधगतल्याबाबत 
(३४) *  १०४२६   श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तातसलरार, कस  याींनी पुरक ा षनरीक्षक श्री.रा ोड याींयाकडळ २० लाख रुपपयाींची 
माग्ी कळ ली तसळच मोठ्या प्रमा्ाकर गैरप्रकार कर्ाऱ्या रळळन रकुानराराींकडरनाी २० 
लाख रुपपयाींची माग्ी कळ ली असळ कस  तातसल कायाणवलयातील पुरक ा िकमागाचळ 
षनररक्षक श्री.सुषनल रा ोड याींनी मााळ एिप्रल, २०१५ या रसुऱ्या े कड्यात 
मा.मुयमींरकाी क मासरल ससचक याींना षनकळरनळ रळऊन याींया षनरळणवनास े्लळ ेाळ, 
ाळ खरळ ेाळ काय, 
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(२) असल्यास, उपरोत प्रकर्ी चौकळी करण्यात ेली ेाळ काय, 
(३) असल्यास, चौकळीचळ षनषकिणव काय ेाळत क यानुसार को्ती कायणवकााी 
करण्यात ेली ेाळ का करण्यात यळत ेाळ, 
(४) अ्यापपयतं कायणवकााी करण्यात ेली नसल्यास, याची सकणवसाभार् कार ळ् 
काय ेाळत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२), (३) क (४) श्री.सुषनल रा ोड, पुरक ा षनरीक्षक, 
कस  याींनी याबाबाबाबत ळासन क इतराींकडळ दर. २९.१२.२०१४ रो्ीया परकाान्कयळ तक्रार 
कळ ली ेाळ. उत तक्रारीया अनुिींगानळ चौकळी करण्याया सरचना स््ल्ाासभकारी, 
पालघर याींनी उपस््ल्ाा षनकड र्क असभकारी, पालघर याींना दरलळल्या ेाळत. सरर 
चौकळी अाकाल अ्याप अप्राप्त ेाळ. 

----------------- 
ठाणे िजल्ह्यातील िॅम्प येथील िारखान्यामधील रसायनयुकत पाणी  

विना प्रकक्रया िालधुनी नदीत सोडले जात असल्याबाबत 

(३५) *  १०४६४   श्री.हररशसांग राठोड, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप :   
सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ा ळ् स््ल्ह्यातील कॅप ५ यळलळ सुमारळ ४५० स््ल्सकरळ कारखानळ ेाळत या 
कारखान्यामभील रसायनयुत पा्ी िकना प्रकक्रया पुरातन तळकमींरीरा्कं कालभुनी 
नरीत सोडलळ ्ात असल्यानळ नरी प्ररिुित झाली असल्याचळ मााळ मळ, २०१५ मध् यळ का 
 याररयान षनरळणवनास ेलळ ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, रसायनयुत पा्ी िकनाप्रकक्रया कालभरनी नरीत सोड्ाऱ्या स््न्सकरळ 
कारखान्याींची ळासनानळ चौकळी करुपन को्ती कायणवकााी कळ ली ेाळ का करण्यात यळत 
ेाळ, 
(३) अ्याप, कायणवकााी कळ ली नसल्यास, ाो्ाऱ्या िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. रामदास िदम : (१) ाळ खरळ नााी. 
(२) म.प्र.षन.मींडंानळ उल् ाासनगर कॅ प नीं.५ पररसरातील २०५ कारखान् याींना बाबींरचळ 
ेरळळ (पा्ी पुरक ा क िक्युत पुरक ा खींड्) पारीत कळ लळलळ ेाळत. 
(३) प्र न उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
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मुांबईमध्ये अनेि दठिाणी बनािट शशतपेयाांच्या िारखान्यािर अन्न ि षषध 
प्रशासनाच्या अधधिाऱ्याांनी छापे टािल्याबाबत 

(३६) *  १०५२४   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.प्रिाश त्रबनसाळे :   सन्माननीय अन्न 
आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबाब मध्यळ अनळक द का्ी बाबनाक् तळतपळयाींया कारखान्याकर अन्न क औिभ 
प्रळासनाया असभकाऱ्याींनी छापळ ्ाकल्याची बाबाबाब दरनाींक ६ ्रन, २०१५ रो्ी का या 
सुमारास षनरळणवनास ेली, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, या बाबनाक् तळतपळयाया बाबा्लीकर छापील ककीं मत नस ळ्, कैभ तारीख 
नस ळ्, उपारनाया द का्ाचा पता नस ळ् इयारी मादाती छापण्यात ेलळली 
नव्ाती, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
(३) असल्यास, या कारखान्यात अस्ग्नळमन रलाचा परकाना न घळता गॅस तसलनाडरचा 
कापर कळ ला ्ात ेाळ, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
(४) असल्यास, अळा कारखान्यास माापातलकळ या ेरोग्य िकमागाचा परकाना 
ेकयक असताना अळा प्रकारचा को्तााी परकाना याींनी घळतला नााी, ाळ ाी खरळ 
ेाळ काय, 
(५) असल्यास, या प्रकर्ाची चौकळी कळ ली ेाळ काय का करण्यात यळत ेाळ काय, 
(६) नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) ाोय, ाळ खरळ ेाळ. 
दरनाींक ०५ रो्ी कामा  पुरा यळलळ २०१५/०६/तळतपळया या एका कारखान् याकर 

अन् न क औिभ प्रळासना या बाबाृन् मुींबाब  कायाणवलयामा णव त छापा ्ाकण् यात ेला ेाळ. 
(२), ाोय, ाळ खरळ ेाळ. 

सरर प्रकर्ातील िक लळि् अाकाल प्राप् त झालळ असरन, अाकालात 
तळतपळया या बाबा्लीकर बॅाबच नीं.क उ पारन दरनाींक नमरर नसल् यानळ तळ तमर्थ याछाप 
(तमसबँ्रडळड) घोिित झालळ ेाळत. 
(३), (४) क (५) कारखाना/व् यकसाय बाबींर करण् याची नो्ीस रळकरन व् यकसाय  करीत बाबींर 
करण् यात ेला ेाळ. िकनापरकाना व् यकसाय करीत असल् यामु ळं सरर 
कारखान् याींिकरुपध प मा.न् यायालयात ख्ला राखल करण् यात यळत असरन तमर्थ याछाप 
नमुन् याींप्रकर्ी पळढीिकरुपध प न् यायषन्णवय प्रकर ळ् राखल करण् यात यळत ेाळत. 
(६) प्र न उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
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डोलिी (ता.पेण, िज.रायगड) येथील जेणसडब्ल्यस  
स्टील िां पनीमुळे होणाऱ्या प्रदषुणाबाबत 

(३७) * १०५६०   श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोलकी (ता.पळ्, स््.रायगड) यळलील ्ळएसडल्यर ्ील कीं पनीमु ळं ाो्ाऱ्या 
प्ररिु्ामु ळं या पररसरातील नागरीकाींना रमा, खोकला, उल्ी, ्ुलाबाब, डोंयाींचळ 
े्ार, यासारया अनळक प्रकारया े्ाराींना गळल्या ६ मदान्यापासरन सामोरळ ्ाकळ 
लागत ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, या कीं पनीनळ प्ररिु्ाची मयाणवरा क षनयींरका्ाबाबाबाबत को्यााी षनयमाींचळ 
पालन कळ लळलळ नााी, ाळाी खरळ ेाळ काय, 
(३) असल्यास, याबाबाबाबत प्ररिु् षनयींरका् मींडंानळ या प्रकाराकडळ ्ा्ीकपरकणवक रलुणवक्ष 
कळ लळ, ाळाी खरळ ेाळ काय, 
(४) असल्यास, याबाबाबाबत ळासनानळ चौकळी कळ ली ेाळ काय, 
(५) असल्यास, चौकळीत काय ेढ रंन ेलळ यानुसार को्ती कारका  कळ ली का 
करण्यात यळत ेाळ ? 
  

श्री. रामदास िदम : (१) क (२) ाळ खरळ नााी. 
(३), (४) क (५) प्रन उ्् ाकत नााी. 

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

पुणे िजल्ह्यातील बारामती, पुरांदर, आांबेगाि, जुन्नर तालुकयाांमध्ये  
पाण्याची पातळी झपाटयाने िमी होत असल्याबाबत 

(३८) *  १०६५०   श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पु ळ् स््ल्ह्यातील बाबारामती, पुरींरर, ेींबाबळगाक, ्ुन्नर तालुयाींमध्यळ पाण्याची 
पातंी माचणवपासरन झपा्यानळ कमी ाोत असल्यानळ तळलील ्नतळनळ ्ँकर्कारळ 
पा्ीपुरक ा सुरुप कराका अळी माग्ी स््ल्ाासभकारी पु ळ् याींयाकडळ मााळ एिप्रल, 
२०१५ मध्यळ कळ ली ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, सरर तालुयाींमध्यळ ्ँकरनळ पा्ीपुरक ा करण्याबाबाबाबत ळासनानळ 
को्ती कायणवकााी कळ ली का करण्यात यळत ेाळ, 
(३) असल्यास, ेतापयणवत ककती तालुयाींना / गाकाींना ्ॅकसण्व कारळ पा्ी पुरिकण्यात 
ेलळ ेाळ, 
(४) नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींळत  खरळ ेाळ. 
      मर्ल सकेक्ष् ेण् िककास यींरका्ा, पु ळ् याीं या अाकालानुसार पु ळ् 
स््ल् ह्यातील बाबारामती तालु यातील षनरीक्ष् िकाीरी या पा्ी पातंीमध् यळ ०.७५ 
मी.नळ घ् झाली ेाळ. मारका ेींबाबळगाक, ्ुन् नर ेण् पुरींरर तालु यात षनरीक्ष् 
िकाीरी या पा्ीपातंीमध् यळ अनुक्रमळ ०.३५ मी. ०.६७ मी. ेण् ०.२९ मी. इतकी 
काढ झाली ेाळ. 
      ्नतळमध् यळ माग्ी कळ ल् यानुसार एिप्रल, २०१५ मध् यळ का  या रर यान 
बाबारामती यळलळ ८, पुरींरर यळलळ ३ क ेींबाबळगाक यळलळ २ ्ँकसणव ी्ंचा ग्र त काडळ/गाकाींना 
मीं्रर करण् यात ेलळ ेाळत. 
(२) पु ळ् स््ल् ह्यातील बाबारामती, पुरींरर, ीेंबाबळगाक क ्ुन् नर या तालु याींमध् यळ 
अ्यापपयतं ्ँकरनळ पा्ीपुरक ा करण् याबाबाबाबत खालीलप्रमा ळ् कायणवकााी करण् यात 
ेलळली ेाळ. 
 

अ.क्र. तालुिा टँिर सांा  या गािे िाड्या 
१ बाबारामती १५ ७ ९३ 
२ पुरींरर ६ ३ ५६ 
३ ेींबाबळगाक ३ ४ १० 
४ ्ुन् नर ० ० ० 

(३) पु ळ् स््ल् ह्यामध् यळ ेतापयतं १० तालु याींमभील एकर ् ४१ गाकळ क २६६ 
काड्याींना ४७ ्ँकसण्व कारळ पा्ी पुरक ा करण् यात ेलळला ेाळ. 
(४) प्र न उ्् ाकत नााी. 

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

िें द्रातील स्िच्छ भारत अशभयानातांगयत राज्यात शौचालय बाांधण्याबाबत 
  

(३९) *  १०७१४   श्री.अनांत गाडगीळ :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कना द्रातील निकन सरकारनळ रळळमरात कछ मारत अतमयानाची घोि्ा कळ ली 
ेाळ, ाया अींतगणवत रळळमर ळौचालय बाबाींभण्यात यळ्ार असल्याचळ ्ादार करण्यात 
ेलळ ेाळ, ाळ खरळ ेाळ, 
(२) असल्यास, राज्यामध्यळ गळल्या साा मदान्यात ळासनानळ उत यो्नळ अींतगणवत 
को्को्या स््ल्ह्यात ककती ळौचालयळ बाबाींभली ेाळत, याकर ककती खचणव झाला 
ेाळ, 
(३) अ्याप, ळौचालयळ बाबाींभली नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) रळळात दर. २ ऑ्ोबाबर, २०१४ पासरन कछ मारत 
तमळनची अींमलबाब्ाक्ी करण्यात यळत ेाळ. 
       राज्याया ग्रामी् मागात कछ मारत तमळन (ग्रामी्) ची अींमलबाब्ाक्ी 
पा्ी पुरक ा क कछता िकमागामा णव त दर. २ ऑ्ोबाबर, २०१४ पासरन तर ळारी 
मागात कछ मााराषर अतमयान (नागरी) ची अींमलबाब्ाक्ी मााळ मळ, २०१५ पासरन 
नगर िककास िकमागामा णव त करण्यात यळत ेाळ. 
      सरर कायणवक्रमाया मागणवरळणवक सरचनाींनुसार ळौचालय नसलळल्या कु्ुींबाबाना 
ळौचालयाची सुिकभा उपलभ करुपन रळण्याबाबरोबाबरच नागररकाींमध्यळ कछतळबाबाबाबतची 
मानतसकता षनमाणव् करुपन नागररकाींना ळौचालयाचा षनयतमत कापर करण्याकर मर 
रळण्यात ेला ेाळ. 
(२) राज्याया ग्रामी् मागातील स््ल्ह्याींमध्यळ मााळ ्ानळकारी, २०१५ तळ मााळ ्रन, 
२०१५ पयणवत बाबाींभण्यात ेलळली कैयतीक ळौचालयळ क याकरील खचणव पुढीलप्रमा ळ् 
ेाळ. 

िजल्ह्याचे नाि शौचालये खचय रु. लाखात 
अामरनगर २२९२५ ७०६.०४ 
अकोला १३९६५ ६३२.५९ 
अमराकती ९२०८ ८१९.७८ 
औरींगाबाबार २१५१६ १३६४.६२ 
बाबीड ११३३३ ८७७.१४ 
मींडारा ९१८४ १०४९.६३ 
बुाबलढा्ा ११८५३ ८६०.२३ 
चींद्रपरर २३४३९ २१५१.८५ 
भु ळं ९०७९ ६१९.६ 

गडसचरोली ६२६१ ७२९.४८ 
गोंदरया ४२४६ ४९८.८५ 
दाींगोली ४८१२ ३३४.५६ 
्ंगाींक १२४६९ ८३५.१४ 
्ालना १७३६४ ८२१.६८ 
कोल्ाापरर ९३९८ ६९४.७३ 
लातरर १७२३२ १२२१.८२ 
नागपरर २२३४६ १६६३.२९ 
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नाींरळड २२९६४ २५००.९१ 
नींरररबाबार १११२० १२४९.७० 
नातळक २४६०८ १६६४.७६ 

उमानाबाबार १३३८६ १०६५.७९ 
परम्ी ५२४५ ३६०.१० 
पु ळ् १२५८६ ९४५.७६ 

रायगड १०२४८ ५८०.७२ 
रनासगरी ५८२२ ५२५.८० 
साींगली १३२९८ १३१८.९६ 
सातारा १८९३८ १८९३.५३ 
तसींभररगुणव १०७०८ ८२०.११ 
सोलापरर १३४९४ ३८८.२० 

 ा ळ्+पालघर २४३०२ २५०५.३६ 
कभाणव १२८७२ ५७७.११ 
कातळम ८७२० ६८९.७४ 
यकतमां २२३५४ १९६१.५२ 

णिस ण ४५७२९५ ३४९२९.१४ 
        राज्याया ळारी मागात ळारळ ाग्रारीमुत करण्याचा कालबाबध्र कायणवक्रम 
तयार करण्यात ेला असरन मााळ ऑ्ोबाबर, २०१५ पयणवत ५० ळारळ ाग्रारीमुत 
करण्याचळ षनयो्न नगरिककास िकमागाचळ ेाळ. 
(३) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
षरांगाबाद तालुकयातील सुखना धरणात रॅडडिो या मद्य तनशमयती  
िरणाऱ्या िां पनीिडसन विषारी रसायन सोडण्यात आल्याबाबत 

(४०) *  १०७२३   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.राहुल नािकिर, श्री.आनांद ठािस र, श्री.हेमांत 
टिले :   सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाबार तालुयातील सुखना भर्ात ळनाद्रा औ्योसगक कसाातीतील रॅडडको या 
म्य षनतमणवती कर्ाऱ्या कीं पनीकडरन गळल्या रोन किाणवपासरन को्तीाी प्रकक्रया न 
करता िकिारी रसायन सोडण्यात यळत असल्याचळ मााळ मळ ्रन, २०१५ मध्यळ का 
याररयान षनरळणवनास ेलळ ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 



33 

(२) असल्यास, िकिारी रसायनयुत पाण्यामु ळं नागररकाींया ्ीकास भोका षनमाणव् 
झालळला ेाळ, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
(३) असल्यास, उपरोत प्रकर्ी ळासनानळ चौकळी कळ ली ेाळ काय, 
(४) असल्यास, चौकळीया अनुिींगानळ ळासनानळ सींबाबसभताींकर को्ती कारका  कळ ली का 
करण्यात यळत ेाळ, 
(५) नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) ाळ अींळत  खरळ ेाळ. 
(२) ाळ खरळ नााी. 
(३) क (४) प्र तुत प्रकर्ी मााराष र प्ररिु् षनयींरका् मींडंामा णव त कळ लळल् या 
पाा्ीअींती सरर कीं पनीस दरनाींक १२ ्रन, २०१५ रो्ी ्ल कायरा, कलम ३ 
(अ) अींतगणवत प्र तािकत षनरेळ बाब्ाकण् यात ेलळ. तसळच दरनाींक २४ ्रन, २०१५ रो्ी 
सरर कीं पनीसमकळत सुनाक्ी घळण् याींत यळऊन मााराष र प्ररिु् षनयींरका् मींडंामा णव त 
सरर कीं पनीला मंीपासरन म्य षनतमणवती कर्ारा िकमाग बाबींर करण् याचळ ेरळळ 
रळण् याींत ेलळ ेाळत.  स्य स्लतीत कारखाना बाबींर अक लळत ेाळ. 
(५) प्र न उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
गेिराई (िज. बीड) येथील शासिीय गोदामामध्ये  

६७२ िकिांटल धान्य िमी आल्याबाबत 

(४१) *  १०८३७   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गळकरा  (स््. बाबीड) यळलील ळासकीय गोरामामध्यळ ६७२ स्कीं्ल भान्य कमी 
ेल्याचळ षनरळणवनास ेलळ ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, याबाबाबाबत उचतरीय चौकळी करुपन गोराम ककपर याींना षनलींबबाबत कळ लळ 
ाोतळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(३) असल्यास, ळासनानळ तातसलराराकर ताळळरळ ओढरन षनलींबाबनाचळ ेरळळ रळण्याबाबाबाबत 
िकमागीय ेयुताींना सरचना दरल्या ाोया, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(४) असल्यास, सरर ेरळळाची अींमलबाब्ाक्ी करण्यात ेली ेाळ काय, 
(५) नसल्यास, िकलींबाबाचळ कार ळ् काय ेाळ ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) ाोय. दरनाींक ५.२.२०१५ रो्ी गळकरा  स््.बाबीड यळलील 
ळासकीय गोरामाची तपास्ी कळ ली असता ६७२.१५९४८ स्कीं. ताींररं  क १२५८३ नगर 
ररकामा बाबारराना कमी ेढ रंन ेला ेाळ. 
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(२) स््ल् ाासभकारी, बाबीड याीं या दरनाींक ३.३.२०१५ रो्ी या ेरळळान् कयळ सींबाबींभीत 
गोराम रक्षक श्री.मााकुडळ याींना षनलींबबाबत करण् यात ेलळ ेाळ. 
(३), (४) क (५) नााी. तलािप दरनाींक १० माचणव, २०१५ रो्ी या परकाान् कयळ सींबाबींसभत 
कमणवचारी/असभका-याीं या िकमागीय चौकळी या सरचना िकमागीय ेयु त औरींगाबाबार 
याींना दरल् या ेाळत. 

----------------- 
राज्यात आयआयटी िोसकसच्या शुल्िात िाढ  

िरण्यासाठी सांस्थाांनी िेलेली मागणी 

(४२) *  १०८९१   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ा िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात ेयेय्ी कोसेसया ळुल्कातरन तळक्षक क तळक्षकळ तर कमणवचाऱ्याींचळ 
पगार मागिक ळ् ळय व्ााकळ यासा   कोसेससा   ळुल्क काढिकण्याची माग्ी 
सींलाचालकाींनी मााळ एिप्रल, २०१५ ररयान मा. मुयमींरकाी, मा.उच तींरका तळक्ष् 
मींरकाी ेदरकडळ कळ ली ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, उत माग्ीया अनुिींगानळ ळासनानळ को्ती कायणवकााी कळ ली का 
करण्यात यळत ेाळ, 
(३) अ्याप, को्तीच कायणवकााी कळ ली नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) नााी. 
(२) ेय.ेय.्ी. ाी ळैक्षण्क सींला मानक सींसाभन िककास मींरकाालय, मारत सरकार 
नकी दरल्ली या कना द्र ळासनाया प्रळासकीय िकमागाया अखयारीतील सींला ेाळ. 
यातक ेय.ेय.्ी. या ळैक्षण्क सींलळया कोसेसचळ ळुल्क तसळच तळक्षक क 
तळक्षकळ तर कमणवचाऱ्याींचळ पगार याबाबाबाबीाी कना द्रळासनाया अखयारीतील असल्यानळ या 
प्रकर्ी राज्य ळासनानळ कायणवकााी कर ळ् अपळक्षक्षत नााी. 
(३) प्रन उ्् ाकत नााी. 

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

नागपसर येथील शासिीय आयुिकद महाविद्यालयात आिश्यि षषधाांसाठी  
लागणारा िाढीि तनधी शासनाने न ददल्याबाबत 

(४३) *  ७३०२   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाथ मोते, श्री.शमतशे 
भाांगडडया :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) नागपरर यळलील ळासकीय ेयुकेर माािक्यालयात रुपग््ाींची काढीक सींया, 
औिभाींया काढीक ककीं मती क या प्रमा्ात स्य पररस्ल तीत तमं्ारा षनभी कमी 
पडत असल्यानळ ेण् ती काढकरन रळण्याबाबाबाबतचा प्रताक माािक्यालयात े ळासनास 
सारर करण्यात ेलळला ेाळ ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, ाा प्रताक अ्यापपयतं मीं्रर न करण्याची कार ळ् को्ती, 
(३) असल्यास, ाा काढीक षनभी ळासन करीत उपलभ करुपन रळ्ार ेाळ काय ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) नााी. 
      ळासकीय ेयुकेर रुपग््ालय, नागपररकररता औिभळ खरळरीसा   सन २०१४-
२०१५ या अलणवसींकल्पात रुप.२५,००,०००/- क सुभाररत अींरा्ात रुप.३०,८४,०००/- अळी 
तरतरर करण्यात ेली ाोती क माचणव, २०१५ अखरळ को्तळाी रळयक प्रलींबबाबत नााी. 
     याचप्रमा ळ् अलणवसींकल्पीय अींरा्ानुसार सन २०१५-२०१६ कररता औिभ 
खरळरीसा   रुप. २४,००,०००/- इतकी तरतरर करण्यात ेलळली ेाळ. 
(२) क (३) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
सेिेत असताना मतृ्यस झाल्यास शशक्षिाांच्या  

िुटस ांत्रबयाांस आधथयि मदत देण्याबाबत 

(४४) *  ७५८७   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.हररशसांग राठोड :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५२११ ला ददनाांि १२ माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या 
सांदभायत : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुराषनत सींलाींमभील प्रालतमक, माध्यतमक, क उच माध्यतमक 
ळांाींमभील तळक्षक क तळक्षकळ तर सळकळत असताना मृयर झाल्यास याींया कु्ुींबबाबयाींना 
ळासनाकडरन रळण्यात यळ्ारी ६० ा्ाराची मरत िकत िकमागानळ ेसलणवक तरतरर न 
कळ ल्यामु ळं गळल्या ५ किाणवमध्यळ तमंाली नसल्याचळ मााळ एिप्रल, २०१५ मध्यळ का 
याररयान  षनरळणवनास ेलळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, ाा षनभी ताकां िकत िकमागाकडरन उपलभ करुपन सींबाबींसभताींना 
ेसलणवक मरत रळण्याबाबाबाबत ळासनानळ को्ती कायणवकााी कळ ली का करण्यात यळत ेाळ, 
(३) अ्याप, कायणवकााी कळ ली नसल्यास िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) ाोय, ाळ खरळ ेाळ. 
(२) सन २०१४-१५ या ेसलणवक किाणवमध्यळ ७४७ लामासलसंा   रुप.४३,२६५ ा्ार इतका 
षनभी िकतरीत करण्यात ेला ेाळ. 
(३) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
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नागपसर िजल्ह्यातील िामठी ि मौदा तालुकयातील पाणी टांचाईबाबत 

(४५) *  ८२६७   श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरर स््ल्ह्यातील काम   क मौरा तालुयात १५ किाणवपासरन पा्ी ी्ंचा  ेाळ, 
ाळ खरळ ेाळ काय 
(२) तसळच पोलीस सींरक्ष्ाअमाकी पाण्याया पा पला मो या पा पला न ्ोडण्यास 
प्रळासन अपयळी  रलळ ेाळ काय, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
(३)असल्यास, ्लप्रराय िकमागाचळ कषनष  अतमयींता १५ दरकसापासरन कामाकर 
उपस्लत राात नसल्यामु ळं पा्ीपुरक ा व्यकलळकर परर्ाम झाला ेाळ, ाळ ाी खरळ 
ेाळ काय, 
(४) असल्यास, उपरोत प्रकर्ी ळासनानळ चौकळी कळ ली ेाळ काय, 
(५) असल्यास, काम   क मौराकातसयाींना षनयतमत पा्ी तमंाकळ ा र्न को्या 
उपाययो्ना कळ ल्या क करण्यात यळत ेाळत, 
(६) नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ाळ अींळत  खरळ ेाळ. 
      नागपरर स््ल् ह्यातील काम   तालु यात मागील १५ किाणवपकैी ५ किाणवत तर 
मौरा तालु यात ४ किाणवत पा्ी ी्ंचा  षनकार्ालणव प्रषतकिी   त एका ्ँकर्कारा 
पा्ी पुरक ा करण् यात ेला ेाळ. 
(२) ाळ खरळ नााी. 
      काम   नगरपातलका अींतगणवत काम   ळारातील ाबाबाबाबपुरा मागात 
पा्ीपुरक ा यो्नळस पा पला न ्ोड्ीसा   नागरीकाींचा िकरोभ ाोता. तलािप, ेता 
पा पला न ्ोड्ी करण् यात ेली ेाळ. 
(३) ाळ खरळ नााी. 
     काम   नगरपातलकळ तील ्लप्रराय िकमागाचळ कषनष   अतमयींता याीं या 
र्ळ या कालाकभीत ्लप्रराय अभीक्षक काम पाात असल् यानळ काम   ळारातील 
पा्ी पुरक ा व् यक लळकर परर्ाम झाला नााी. 
(४) प्र न उ्् ाकत नााी. 
(५) काम   ळारास नं पा्ी पुरक ा यो्नळ्कारा षनयतमत पा्ीपुरक ा सुरू ेाळ 
तर मौरा ळारास ०.९६ एम.एल.डी.चळ ्लळुध पीकर् कना द्रा्कारा पा्ी पुरक ा सुरू 
असरन ३ एम.एल.डी. या ्लळुध पीकर् कना द्राचळ काम प्रगतीपलाकर ेाळ. 
(६) प्र न उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
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आददिासी ि नक्षल्स् त भागातील शशक्षि णिस् तर  
िेतन शे्रणीपाससन िांधचत असल् याबाबत 

(४६) *  ९८६१   डॉ.अपसिय दहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६१५ ला ददनाांि ९ 
डडसेंबर,२०१४ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:    सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात ळासन षन्णवय ळालळय तळक्ष् क क्रीडा िकमाग क्र.एस.एस.एन १००७/ 
(१६६/०७)/मातळ-२, दरनाींक १४ ऑग ्, २००८ नुसार   त बाबरली पारका असलळलळ 
मान् यता प्राप् त अळासकीय तळक्षक-तळक्षकळ तर कमणवचारी याींना तळ नक्षलग्र त ेदरकासी 
क्षळरकाात कायणवरत असळपयतंच ६ किे कमाल एक तर कळतनश्रळ्ीचा लाम अनुज्ञळय ेाळ, ाळ 
खरळ ेाळ काय, 
(२) असल् यास, बाबााळरील क्षळरकाातुन नक्षलग्र त क ेदरकासी क्षळरकाात सळकळसा   यळ्ाऱ् या 
कमणवचाऱ् याींना एक तर कळतनश्रळ्ीचा लाम तमंत असताींना किाणवनुकिे नक्षलग्र त क 
ेदरकासी क्षळरकाात कायणव कर्ाऱ् या  लाषनक कमणवचाऱ् याींना मारका या लामापासरन कींसचत 
रााकळ लागतळ ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(३) असल्यास, एकाच द का्ी सळकळत असलळल् या कमणवचाऱ् यास या मळरपु्णव 
कळतनश्रळ्ीमु ळं मळरमाकाची माकना षनमाणव् झालळली ेाळ, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
(४) असल् यास, सकणव कमणवचा-याींकडरन उ तम सळका क कायणवक्षम प्रळासन क सुयोग् य 
कायाणवलयीन कामाचळ ष्ष ्ीनळ सरसक् सकणवच कमणवचारी ्ळ नक्षलग्र त क ेदरकासी 
क्षळरकाात षनयु तीस ेाळत,  याींना एक तर कळतनश्रळ्ीचा लाम रळ ळ्बाबाबाबत ळासनानळ 
को्ती कायणवकााी कळ ली का करण्यात यळत ेाळ, 
(५) असल्यास, याचळ करुपप काय ेाळ ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१) क (२) ाळ खरळ ेाळ, नक्षलग्र त क्षळरकााबाबााळरील ाोतकरुप, 
सींकळरनळील क कायणवक्षम कमणवचारी/असभकारी अळा क्षळरकाामध् यळ काम करण् यास तयार 
नसतात  ा र्न  याींना प्रो साान रळण् यासा   सरर यो्ना असरन  लाषनक 
कमणवचाऱ् याींना ाा लाम रळता यळ्ार नााी. 
(३) क (४) ेदरकासी क नक्षलग्र त मागात कायम काम कर्ाऱ् या तळक्षकाींना 
सरसक् एक तर कळतनश्रळ्ीचा लाम रळण् याची बाबाबाब ळासना या िकचाराभीन नााी. 
(५) प्र न उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
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शासिीय तां्रशतनिेतनमधील िां ्रशाटी अधधव् याा  याताांना तनयशमत िरणेबाबत 

(४७) *  ७५१३   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.सततश चव्हाण, श्री.ा िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.दत्ता्रशय सािांत :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७७३ ला ददनाांि ९ णवप्रल, २०१५ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत :    सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ळासकीय तींरकाषनकळ तनमध् यळ कायणवरत कीं रकाा्ी असभव् या या याीं या सळका षनयतमत 
कर ळ्बाबाबाबत मा.सकय च न् यायालयानळ दरलळल् या षन्णवया या अनुिींगानळ ळासनानळ ३ किणव 
सळका पर्णव कळ लळल् यास असभव् या याताींना षनयतमत करुपन पर लापना दरली ेाळ, ाळ खरळ 
ेाळ काय, 
(२) ळासकीय कररष   माािक्यालयात ३ किे सळका पर्णव कळ लळल् या कायणवरत कीं रकाा्ी क 
तरलणव असभव् या याताींना षनयतमत कर ळ्बाबाबाबत ळासनानळ को्ती कायणवकााी कळ ली का 
करण् यात यळत ेाळ, 
(३) अ्याप सळकळत असलळल् या ३ किाणवपळक्षा कमी सळका झालळल् या ळासकीय 
तींरकाषनकळ तनमभील कीं रकाा्ी असभव् या याताींना षनयतमत कर ळ्बाबाबाबत ळासनानळ को्ती 
कायणवकााी कळ ली ेाळ, 
(४) उपरो त प्रकर्ी अ्याप को्तीच कायणवकााी कळ ली नसल् यास, ाो्ाऱ् या िकलींबाबाची 
सिक तर कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) ाोय ाळ खरळ ेाळ. 
(२) सींचालक, उ च तळक्ष्, पु ळ् याीं या असभप याखालील ळासकीय 
माािक्यालयळ/सीं लाींमध् यळ कायणवरत असलळल् या कीं रकाा्ी असभव् या या याींनी  याीं या सळका 
षनयतमत करण् याबाबाबाबत राखल कळ लळल् या यासचकाींपैकी मरं अ्णव क्र.७८१/२०१३ क इतर 
मरं अ्ांमध् यळ मा.मााराष र प्रळासकीय न् यायाभीकर्ानळ कीं रकाा्ी असभव् या या याीं या 
सळका षनयतमत करण् याचा षन्णवय दरनाींक २६/६/२०१५ रो्ी दरला ेाळ. सरर 
षन्णवयािकरोभात मा.उ च न् यायालयात अिपल करण् याचळ िकचारासभन ेाळ. 
(३) सरर बाबाबाब न् यायप्रिकष   ेाळ. 
(४) प्र न उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
रायगड िजल् हा पररषदेच् या प्राथशमि विभागात सी.ई.टी. पुनयमलु् याांिनात 

पा्रश ठरलेल् या शशक्षिाांच् या तनयुक तीबाबत 
  

(४८) *  ८०६५   श्री.रामनाथ मोत,े श्री.नागो गाणार, डॉ.अपसिय दहरे :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) रायगड स््ल् ाा पररिरळ या इ.६ की तळ इ. ८ की चळ कगणव असलळल् या प्रालतमक 
ळांाींची सीं या ककती ेाळ, 
(२) इ.६ की तळ इ.८ कीसा   ेर.्ी.  नुसार डी.एड अलका बाबी.एड सा परकीभर 
असलळल्या तळक्षकाीं या ककती ्ागा रर त ेाळत, 
(३) परकीभराीं या रर त ्ागळकर पारकाताभारक तळक्षकाीं या परकीभर पराींकर षनयु  या 
न करण् याचळ कार् काय ेाळ, 
(४) तळक्ष् सींचालक क परीक्षा पररिरळनळ पा िकलळल् या ११८ तळक्षकाींना स््ल् ाा 
पररिरळ या ळांाींमध् यळ क १५ तळक्षकाींना नगरपातलकळ  या ळा ळंमध् यळ अ्यापाी 
षनयु  या न रळण् याची कार ळ् काय ेाळत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) रायगड स््ल्ाा पररिरळया इ. ६ की तळ ८ कीचळ कगणव असलळल्या 
प्रालतमक ळांाींची सींया ६७९ इतकी ेाळ. 
(२) इ. ६ की तळ इ. ८ की सा   ेर.्ी. . नुसार डी.एङ अलका बाबी.एङ सा परकीभर 
असलळल्या तळक्षकाींया १०६२ ्ागा ररत ेाळत. 
(३) क (४) मा. उच न्यायालयानळ सींचमान्यतळया दरनाींक १३/१२/२०१३ या ळासन 
षन्णवयाकर “्ैसळ लळ” पररस्लती राखण्याचळ ेरळळ दरलळलळ ेाळत. 
 

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

िरांजी ि िडिुली (ता.गोडवप ांपरी, िज.चांद्रपसर) या गािातील 
पाणीपुरिठा योजनेमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

(४९) *  ९७७३   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करीं्ी क कडकुली (ता.गोडिप ींपरी, स््.चींद्रपरर) या गाकातील पा्ीपुरक ा यो्नळ या 
परमडोली यळलील सतमतीनळ पदाल्या ाफ् यातील २ लाख ८१ ा्ार ८३७ रुपपयाची 
अ रात र कळ ल्याचळ दरनाींक १ ्रन, २०१५ रो्ी का यासुमारास षनरळणवनास ेली, ाळ 
खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, उत प्रकर्ी ळासनानळ चौकळी कळ ली ेाळ काय, 
(३) असल्यास, चौकळीया अनुिींगानळ रोिी सींबाबींसभताकर को्ती कारका  कळ ली का 
करण्यात यळत ेाळ, 
(४) नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ाोय, ाळ खरळ ेाळ. 
(२) ाोय, मौ. करीं्ी पा्ीपुरक ा यळा्नळसींरमाणवत ग् िककास असभकारी, पींचायत 
सतमती, गोडिपींपरी याींचळकडरन तर मौ.कडकुली पा्ीपुरक ा यळा्नळसींरमाणवत 
स््ल्ाातरीय चमरकडरन चौकळी करण्यात ेली. 
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(३) मौ्ा करीं्ी पा्ीपुरक ा यो्ना सींरमाणवत ग्राम ेरोग्य पा्ीपुरक ा क कछता 
सतमतीचळ अध्यक्ष, ससचक क कीं रकाा्रार याींचळकर दर. ८/३/२०१५ रो्ी क मौ्ा कडकुली 
पा्ी पुरक ा यळा्नासींरमाणवत ग्राम ेरोग्य पोि् पा्ीपुरक ा क कछता सतमतीचळ 
अध्यक्ष क ससचक याींचळकर दरनाींक २०/३/२०१५ रो्ी पोलीस  ळ्ळन गोंडिपींपरी यळलळ 
FIR नोंरिकण्यात ेला ेाळ. 
(४) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
राज्यात गभयपाताच्या षषधाची िाळ्याबाजारात मोठ्या प्रमाणािर  

होत असलेली बेिायदा विक्री 
(५०) *  ७७४२   श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ा िाजा बेग, श्री.किरण 
पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अतनल भोसले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, 
श्री.प्रिाश त्रबनसाळे, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती 
हुस्नबानस खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, 
श्रीमती ददप्ती चिधरी, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, श्री.अतनल तटिरे, श्री.सांददप 
बाजोररया, श्रीमती िस्मता िात, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजसरिर, श्री.ददपिराि साळुांखे-पाटील, 
श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डर्राींया िप्र क्रीप् ळन तळकाय िककण्यास बाबींरी घातलळली ेण् ्ी औिभळ 
घळतल्यानळ ळरीरास अपाय ाोऊ ळकतो अळी औिभळ िकक्री करण्यास अन्न क औिभ 
प्रळासनानळ बाबींरी घातलळली ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) राज्यात रकाीभ्रु्ाया िकरोभ मोाीम राबाबिकली ्ात असताींना ऑनला न औिभ 
िकक्रीया बाबळबाबींर बाबा्ारामु ळं गमणवपाताया औिभाींचळ कक्ाी ऑनला न िकक्रीया 
कळबाबसा ्करुपन सराणवस सकलतीया ररात तमंत असल्याचळ मााळ एिप्रल, २०१५ या 
ळळक्या सप्तााात षनरळणवनास ेलळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(३) असल्यास, मुींबाब तील गोरळगाक (पस्चम) यळलील नॅपडील कीं पनीया कायाणवलयातरन 
िकयाग्रा ेण् अॅकोरील उतळ्क औिभाींचळ ऑनला न डील करीत असल्यानळ अन्न 
क औिभ प्रळासन िकमागानळ छापा ्ाकर न मोठ्या प्रमा्ात या औिभाींचा सा ा ्प्त 
कळ ला, ाळ ाी खरळ ेाळ काय 
(४) असल्यास, उपरोत प्रकर्ी ळासनानळ चौकळी कळ ली ेाळ काय, 
(५) असल्यास, चौकळीत काय ेढ रंन ेलळ क त्नुसार गमणवपाताया औिभाींया 
कक्ची तसळच िकयाग्रा ेण् अॅकोरील उतळ् क औिभाींचळ िकक्री ऑनला न ाोकर नयळ 
ा र्न ळासनानळ को्ती कायणवकााी कळ ली का करण्यात यळत ेाळ, 
(६) अ्याप को्तीच कायणवकााी कळ ली नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) औिभळ क सौंरयणव प्रसाभनळ कायरा १९४० क याखालील षनयम 
१९४५ मभील षनयम ६५ नुसार अनुसरची H क X मभील औिभळ डर्राींया लळखी 
सल्ल्यातळकाय िककण्यास मना  ेाळ. 
(२) ाळ खरळ नााी. 
      गमणवपाताचळ ककट्स ऑनला न सराणवस सकलतीया ररात तमंत असल्याचळ 
षनरळणवनास ेलळलळ नााी. तलािप, एका ळरपलु्.करम या सींकळ तलंाकरुपन िकना 
िप्रस्क्रीप्ळन, िकना परकाना Mifegest Abortion Kit Tablets उपारक, मळ.झायडस 
ाळल्लकळ अर, तसकीम या औिभाींची िकक्री झाल्याचळ ेढंलळ ेाळ. 
(३) ाळ अींळत: खरळ ेाळ. 
      सरर प्रकर्ी अन्न क औिभ प्रळासनामा णव त दर.१६/४/२०१५ रो्ी नॅपडील 
कीं पनीया गोरळगाक (प), मुींबाब  कायाणवलयास मळ् रळऊन चौकळी करण्यात ेली. 
तलािप, सरर ्ागळतरन को्यााी प्रकारचा औिभाींचा सा ा ेढ रंन ेला नााी. 
(४) ाोय, 
(५) अ) सरर प्रकर्ी नॅपडडल करमची सींला मळ.्पर इीं ो ळ्क प्रा.तल. या सींलळचळ 
मुय कायणवकारी असभकारी, सींचालक, िकक्रळ तळ याींचळिकरुपध्र पनकळल ळार पोतलस  ा ळ् 
पनकळल यळलळ ए ेयेर क्र.II ११०/२०१५ दर.१/५/२०१५ अन्कयळ िकना परकाना औिभ 
िकक्री क इतर उल्लींघनाबाबाबाबत गुन्ाा राखल कळ ला ेाळ. 
बाब) तसळच ळरपलु् करम ची सींला मळ.लु् नळ्ककणव  प्रा.तल.या सींलळचळ सींचालक 
िकक्रळ तळ याींचळ िकरुपध्र पनकळल ळार पोतलस  ा ळ् यळलळ ए ेयेर क्र.II ११/२०१५, 
दर.७/५/२०१५ अन्कयळ िकना परकाना औिभ िकक्री क इतर उल्लींघनाबाबाबाबत गुन्ाा राखल 
कळ ला ेाळ. 
क) अळा प्रकारया उल्लींघनाींना ेंा घालण्यासा   योग्य कारका  घळण्याबाबाबाबत 
औिभ षनयींरकाक, मारत सरकार याींना दरनाींक २८/४/२०१५ अन्कयळ ेयुत अन्न क 
औिभ प्रळासन याींनी कंिकलळ ेाळ. 
(६) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
गेिराई तालुकयातील पाणी टँिरच्या अतनयशमततबेाबत 

(५१) *  १०२३८   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ा िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुतनल 
तटिरे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांडे :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गळकरा  तालुयातील पा्ी ्ँकरया अषनयतमततळबाबाबाबत चौकळी करुपन अाकाल 
सारर करण्याचळ ेरळळ तातसलरार, गळकरा  याींनी दरनाींक ९ ्रन, २०१५ रो्ी 
ग्िककास असभकारी, पींचायत सतमती, गळकरा  याींना दरलळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
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(२) असल्यास, गळकरा  (स््.बाबीड) तालुयात ्कंचा उद्भक उपलभ असताना 
कीं रकाा्राराचळ दात ्ोपासण्यासा   याींना ररुचळ उद्भक रळण्यात ेलळ, ाळ ाी खरळ ेाळ 
काय, 
(३) असल्यास, ्ँकर कीं रकाा्रारानळ ्ी.पी.एस. प्र्ालीचा कापर न कर ळ्, मीं्रर 
खळपाींपळक्षा कमी खळपा कर ळ् याींसा अनळक तक्रारी तालुयातील लोकप्रषतषनभी क 
ग्रामलाींनी स््ल्ाासभकाऱ्याींसा तातसलरार क ग्िककास असभकारी याींयाकडळ राखल 
कळ ल्या ेाळत, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
(४) असल्यास, ग्रामल क लोकप्रषतषनभी याींया तक्रारी तसळच तातसलरार, गळकरा  
याींचळ उत ेरळळ याबाबाबाबबाबत झालळल्या चौकळीनुसार रोिीिकरुपध्र को्ती कारका  
करण्यात ेली का करण्यात यळत ेाळ, 
(५) असल्यास, ्ँकर कीं रकाा्रारािकरुपध्र करण्यास झालळल्या िकलींबाबाची कार ळ् को्ती ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ाोय. ाळ खरळ ेाळ. 
(२) ाळ खरळ नााी. 
      सकणव उ्् ाक योग् य असल् याचळ तपासरन रळण् यात ेलळलळ ेाळत. 
(३) ाोय. ाळ खरळ ेाळ. 
      अळा प्रकार या तक्रारी प्राप् त झाल् या ेाळत. 
(४) ्ी.पी.एस.प्र्ालीचा कापर करण् यात यळत असरन  यानुसार ्ँकर या खळपाींची नोंर 
ाोत ेाळ. ्ी.पी.एस.प्र्ालीकर नोंर झाल् यानुसारच ्ँकरची रळयकळ  अरा करण् यात 
यळतात.  यामु ळं रोिीींिकरुपध प कारका  करण् याचा प्र न उ्् ाकत नााी. 
(५) प्र न उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
राज् यातील नदीपा्रशात िारखान्यातील रसायन शमधश्रत पाणी शमसळल्याने 

नागररिाांच ेआरोग्य धोकयात आल्याबाबत 

(५२) *  ८८६९   श्रीमती ददप्ती चिधरी, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सुतनल तटिरे :   सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील प्रमुख न्याींमध्यळ भोकारायक प्रमा्ात प्रररि् पसरलळ असल् यानळ या 
न्या मतृकत बाबनल् या असुन नगर, मरा काडयापयंत ेण् मुींबाब पयतं पा्ीपुरक ा 
कर्ाऱ् या नातळकमभील न्याींची स्लती अ यींत का ् असरन न्या स््कींत  ळक्ारळ 
्ल रकाोत मतृ ाोत असुनाी सींबाबींसभत यींरका्ा ेक यक कायणवकााी करीत नसल् याचळ 
मााळ मळ, २०१५ मध्यळ का  याररयान षनरळणवनास ेलळ ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
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(२) बाबोरगाींक (ता.कांका, स््.साींगली) यळलील कृष्ा नरीयापारकाात कारखान्याचळ 
रसायन तमसश्रत पा्ी तमसंल्यानळ ा्ारो मासळ मृयरमुखी पडल्याचळ क मतृ माळाींमु ळं 
नरीचळ पा्ी प्ररिुित ाोऊन रगुभंी पसरल्यानळ नागरीकाींचळ ेरोग्य भोयात ेल्याची 
घ्ना मााळ मळ, २०१५ या रसुऱ्या े कड्यात घडली, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(३) असल्यास, या प्रकर्ी ळासनानळ चौकळी कळ ली ेाळ काय, यात काय ेढ रंन 
ेलळ ेाळ क यानुसार प्रररि् रोखण्याचळ ष्ष्ीनळ को्ती प्रषतबाबींभामक उपाययो्ना 
कळ ली का करण्यात यळत ेाळ, 
(४) अ्याप, चौकळी का प्रषतबाबींभामक उपाययो्ना कळ ली नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् 
काय ेाळत ? 
  

श्री. रामदास िदम : (१) ाळ खरळ नााी. 
(२) ाळ अींळत  खरळ ेाळ. 

साींगली स््ल् ह्यामध् यळ कृष ् ा नरी या ररिित पा्ी क पसरलळल् या रगुभंीमु ळं 
्ल्न् य े्ाराचळ रुपग् ्  ेढ रंन ेलळ नााीत. 
(३) ाोय. 
चौकळीअींती नरी प्ररिु्ास ्बाबाबाबरार उ्योगाींकर मींडंाकडरन कायणवकााी कळ ली ेाळ. 
(४) प्र न उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
अनुदातनत/अांशत: अनुदातनत/ विनाअनुदातनत शाळाांतील  

बांद झालेल्या तुिडयाांबाबत 

(५३) *  ७६७४   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनुराषनत/अींळत: अनुराषनत/ िकनाअनुराषनत ळांाींतील बाबींर झालळल्या 
तुकडयाींबाबाबाबत दरनाींक २५ मळ, २०१२ रो्ीया ळासन षन्णवयाची पर्णव अींमलबाब्ाक्ी 
उपसींचालक, मुींबाब  कायाणवलयाकडरन झालळली नााी, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, तळल्लक बाबींर तुकडयाींचळ समायो्न माग्ीप्रमा ळ् मुींबाब  क 
 ा ळ्/पालघर/ रायगड या मुींबाब  िकमागातील सकणव स््ल्ृयामध्यळ करण्याबाबाबाबत 
उपसींचालकाींनी काय कायणवकााी कळ ली का करण्यात यळत ेाळ, 
(३) नसल्यास, नव्या ळैक्षण्क किाणवत ाी कायणवकााी पर्णव करण्याबाबाबाबत तळक्ष् 
सींचालकाींनी ेरळळ दरलळ ेाळत काय ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) अींळत  खरळ ेाळ. 
(२) ळासन षन्णवय दरनाींक २५.५.२०१२ मभील सरचनाींप्रमा ळ् िकमागीय तळक्ष् 
उपसींचालक मुींबाब  याींनी सन २०११-२०१२ मध् यळ २८९ तुकड्याींचळ क सन २०१२-२०१३ 
मध् यळ ७८ तुकड्याींचळ असळ तम रंन एकर ् ३६७ तुकड्याींचळ समायो्न कळ लळलळ ेाळ. 
(३) तळक्ष् सींचालक (माध्यतमक क उ च माध् यतमक) याींनी अळा  करुपपाचळ ेरळळ 
दरलळलळ नााी. 

----------------- 
िाल्हेर (ता.शभांिडी, िज.ठाणे) येथील िेयुर षषध िपांनीच्या गोदामािर  

िें द्रीय उच्च षषध तनयां्रशण पथिाने टािलेला छापा 

(५४) *  ९४९८   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ा िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, अॅड.तनरांजन 
डािखरे, श्री.आनांद ठािस र, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सांददप बाजोररया :   सन्माननीय 
अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काल्ाळर (ता.तमींकडी, स््. ा ळ्) गाकाया ाद्दीतील श्री अरराींत कीं पाऊीं डमभील कळ युर 
औिभ कपींनीया गोरामाकर कना द्रीय उच औिभ षनयींरका् पलकानळ दरनाींक ११ मळ, 
२०१५ रो्ी का यासुमारास छापा ्ाकला, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) तसळच या कीं पनीकरील कारका  रडपण्यासा   कपींनीचळ उप सींचालक दरल्लीकरुपन 
लळ् काल्ाळर या गाकी ेलळ असल्यानळ कारका  लसगत करण्याींत ेली, ाळ ाी खरळ 
ेाळ, 
(३) असल्यास, याबाबाबाबत चौकळी कळ ली ेाळ काय, 
(४) असल्यास, चौकळीत काय षनषपन्न झालळ क त्नुसार व्यकलापनाकर ळासनानळ 
को्ती कारका  कळ ली का करण्यात यळत ेाळ, 
(५) अ्याप को्तीच कारका  कळ ली नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) ाळ अींळत: खरळ ेाळ. 
      तलािप, छापा ्ाकला नसरन, दरनाींक ११/०५/२०१५ रो्ी कना दद्रय औिभ 
षनरीक्षक, सीडीएससीओ, मुींबाब  याींनी मळ. ायझर तल., सी ॲन्ड ए . कळ युर ए्न्सी, 
काल्ाळर, तमकींडी, स््. ा ळ् याींचळकडळ चौकळीसा   मळ् दरली ाोती. 
(२) ाळ खरळ नााी. 
(३) ाोय, 
(४) सरर मळ्ीत रोन औिभ नमुनळ चाच्ी क िकलळि्ासा   घळण्यात ेलळ असरन तळ 
कना दद्रय औिभ षनयींरका् प्रयोगळांा, मुींबाब  याींचळकडळ पा िकलळ असरन याचळ अाकाल 
प्रलींबबाबत ेाळत. 
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दरनाींक १८/०६/२०१५ रो्ी रोन कना दद्रय औिभ षनरीक्षकाींनी अन्न क औिभ 
प्रळासनाया औिभ षनरीक्षकाींसमकळत सींयुतररया मळ् रळकरन कळ लळल्या चौकळीत एक 
नमुना चाच्ी क िकलळि्ासा   कना दद्रय औिभ षनयींरका् प्रयोगळांा, मुींबाब  याींचळकडळ 
चाच्ी क िकलळि्ासा   पा िकला असरन, अाकाल प्रलींबबाबत ेाळत. 
      सरर प्रकर् ाळ औिभाींया ेयात क लळबाबतलींग बाबाबाबत असल्यानळ कना दद्रय 
औिभ षनरीक्षकामा णव त पुढील चौकळी क कायणवकााी सुरुप ेाळ. 
(५) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
ठाणे िजल्ह्यातील पडते जिळील भादाणे गािाच्या हदीत असलेल्या  
जय आनांद फस ड इांडस्रीजमध्ये रेशनीांगच ेधान्य वििल्याबाबत 

(५५) *  ६७१७   श्री.जयांत पाटील, श्री.आनांद ठािस र, श्री.हेमांत टिले, श्री.राहुल 
नािकिर, श्री.ा िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफय  
भाई जगताप, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.किरण पािसिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.सुतनल तटिरे, श्री.प्रिाश त्रबनसाळे, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.अतनल तटिरे, श्री.सांददप 
बाजोररया, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अतनल भोसले :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ा ळ् स््ल्ह्यातील ेदरकासी माग ेण् कस , काळीमीरा, बाबोरीकली या 
पररसरातरन काळ्या बाबा्ारात िककण्यासा   े्लळल्या रळळनीींग भान्याया ६०० गो्ी 
पडघळ ्कंील मारा ळ् गाकाया ाष्ीत असलळल्या ्य ेनींर  र ड इींडरी् नाकाया 
फ्लोअर तमलमध्यळ कल्या्-मुींबाब  पररसरातील रळळषनींगकर पुरिकण्यात यळ्ारा गार पी , 
रका, मैरा तयार करुपन खुल्या बाबा्ारात िककला ्ातो, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, ळषनकार दर. २ मळ, २०१५ रो्ी स््ल्ाासभकारी,  ा ळ् यानी स््ल्ाा 
पुरक ा पलकासा भाड ्ाकर न सुमारळ ७१ लाख ९९ ा्ार रुपपयाींचा गार पी , रका, मैरा 
्प्त कळ ला, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(३) असल्यास, या प्रकर्ी ्य ेनींर  र ड चा मालक लखन प ळ्ल, व्यकलापक 
िकक्रम रकी इयारीींकर पडघा पोलीस  ाण्यात गुन्ाा राखल करण्यात ेला ेाळ, ाळ 
ाी खरळ ेाळ काय, 
(४) यानुसार रोिी सींबाबींसभताींकर को्ती कारका  कळ ली का करण्यात यळत ेाळ, 
(५) नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
 
 
  



46 

श्री. धगरीश बापट : (१) क (२) स््ल्ाा पुरक ा असभकारी,  ा ळ् याींनी मौ. मारा ळ्, 
ता.तमकींडी यळलील ्य ेनींर  र ड इींडरी्कर दर. ०२ मळ, २०१५ रो्ी ्ाकलळल्या 
भाडीत प्रती ५० ककलो क्नाया गव्ााया २४१३ गो्ी क ४०,००० ककलो सु्ा गार 
याप्रमा ळ् सुमारळ ७१.९९ लक्ष ककीं मतीचा माल ्प्त करण्यात ेलळला ेाळ. ्प्त 
कळ लळलळ भान्य षनस्चत को र न ेलळलळ ेाळ, याबाबाबाबत तपास सुरुप ेाळ. 
(३) क (४) सरर प्रकर्ी लक्ष्म् उ णव  लखन प ळ्ल, राकळ ळकुमार डागोर, िकक्रम तळके, 
रिक चौाान, अ ाक मोाींमर अन्सारी, बाबचळलाल मींडल, मोला तमरकाी क सींदरप 
कल्लर याींचळिकरुपध्र दर. ०३, मळ २०१५ रो्ी, ्ीकनाकयक कतु कायरा १९५५ चळ 
कलम ३ क ७ प्रमा ळ् पडघा पोलीस  ळ्ळनमध्यळ गु.रस््.क्र. II ०६/२०१५, राखल 
करण्यात ेलळला ेाळ. 
(५) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
सांत गाडगेबाबा अमरािती विद्यापीठाशी सांलग्नीत महाविद्यालयाांमध्ये  

तनयशमत प्राचायय नसल्याबाबत 
(५६) * ८५७८ श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींत गाडगळबाबाबाबा अमराकती िक्यापी ाळी सींलग्न असलळल्या ४१६ 
माािक्यालयापैकी २६९ माािक्यालयाींमध्यळ षनयतमत प्राचायणव नसल्याचळ मााळ एिप्रल, 
२०१५ मध्यळ का या ररयान षनरळणवनास ेलळ ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, यामु ळं ळैक्षण्क कामका्ाकर िकपरीत परर्ाम ाोत ेाळ, ाळ ाी 
खरळ ेाळ काय, 
(३) असल्यास, ज्या माािक्यालयात प्राचायाणवया नळम्ुका अ्यापयणवत झालळल्या 
नााीत, अळा माािक्यालयाींनी प्राचायाणवया नळम र्का करीत कराव्यात यासा   
ळासनानळ को्ती कायणवकााी कळ ली ेाळ का करण्यात यळत ेाळ 
(४) नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) अींळत: खरळ ेाळ. 
      सींत गाडगळबाबाबाबा अमराकती िक्यापी ाींतगणवत ४१६ माािक्यालयापैकी 
अळासकीय अनुराषनत माािक्यालयात प्राचायांची ४६ परळ, अळासकीय कायम िकना 
अनुराषनत माािक्यालयात  प्राचायांची २०१ परळ, तसळच ळासकीय, अतमयाींबरकाकी, 
 ामणवसी क समा्कायणव माािक्यालयात प्राचायांची २४ परळ ररत ेाळत. 
(२) नााी. 
      सळका्ळष  तळक्षकाला प्राचायणव पराचा अषतररत कायणवमार रळऊन ळैक्षण्क क 
प्रळासकीय कायणवमार चालिकला ्ात असल्यानळ, कामका्ाकर िकतरीत परर्ाम 
झालळला नााी. 
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(३) िक्यापी ानळ प्राचायांची परळ मरण्याबाबाबाबत कारींकार परकाळ पा करन सींबाबींसभताींना सरचना 
दरल्या ेाळत. 
(४) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
नागपसर येथील शासिीय मेडीिल िॉलेज, सुपर स्पेशॉशलटी हॉिस्प टल ि  

शासिीय दांत विद्यालयात साधनसामु्ी खरेदी िरण्यािरीता  
देण्यात आलेल्या तनधीबाबत 

  

(५७) *  ८६८२   श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय 
िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरर स््ल्ाा षनयो्न सतमतीनळ सन २०१४-१५ मभील नागपरर यळलील ळासकीय 
मळडीकल करलळ्, सुपर पळळरतल्ी ारस्प ्ल क ळासकीय रींत िक्यालयात 
साभनसामुग्री खरळरी करण्यासा   षनभी दरला ाोता, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, ळासनानळ यास मीं्ररी दरली नसल्यानळ उत रकम कापरता ेली 
नााी, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
(३) असल्यास, यामागील सकणवसाभार् कार ळ् काय ेाळत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) ाळ खरळ ेाळ. 

िकतीय किणव २०१४-१५ मध्यळ नागपरर स््ल्ाा षनयो्न सतमतीनळ स््ल्ाा 
काििणवक यो्नाींतगणवत नागपरर यळलील ळासकीय कै्यकीय/रींत माािक्यालय क 
रुपग््ालयळ करीता एकर ् रुप. ८.४६ को्ी इतका षनभी यींरकासामुग्री खरळरीकरीता उपलभ 
करुपन दरला ाोता. 
(२) क (३) ाळ अींळत: खरळ ेाळ, 
     स््ल्ाा काििणवक यो्नळअींतगणवत सन २०१४-१५ मध्यळ उपलभ षनभीपैकी 
सींलातराकर रुप. ५९.०९ लक्ष इतका षनभी खचणव करण्यात ेला ेाळ. उकणवरीत 
षनभीमभरन यींरका खरळरीचळ ळासनास प्राप्त झालळल्या प्रताकाींमध्यळ कााी प्रमा्ात रकाु्या 
असल्यानळ, षनिकरा प्रकक्रयळतील प्राप्त तक्रारीचळ षनरसन कर ळ्, इयारी कार्ाींतक 
षनिकरा प्रकक्रया िकाीत मुरतीत अींतीम कर ळ् ळय झालळ नााी. ळासन पररपरकाक 
िकत िकमाग दरनाींक ११.२.२००० अन्कयळ दरनाींक १५  ळ ब्रुकारी अलका त्नींतर 
यींरकासामुग्री खरळरी प्रताकास मी्ं ररी रळऊ नयळ, असळ ेरळळ ेाळत. पररपरकाकातील सरर 
तरतररीमु ळं तसळच उपरोत कार्ाींमु ळं िकमागास १५  ळ ब्रुकारी नींतर यींरकासामुग्री 
खरळरीया प्रताकाींना मान्यता रळ ळ् ळय झालळ नााी. 

 

----------------- 
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राज्यातील खाजगी, शशक्षण सांस्थेत व्यिसायीि अभ्यासक्रमाच े 
ई.बी.सी. शशष्ट्यितृ्तीच ेिाटप िरण्याबाबत 

(५८) *  ९३२३   श्री.सततश चव्हाण, श्री.अतनल तटिरे, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.ददपिराि 
साळुांखे-पाटील, श्री.विक्रम िाळे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३९४९ ला ददनाांि २६ माचय, 
२०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत :    सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खा्गी, तळक्ष् सींलळत व्यकसायीक अ्यासक्रमाचळ तळक्ष् घळ्ाऱ्या 
मागासकगीय िकरयार्थयाणवची सन २०१४-२०१५ या किाणवची  .बाबी.सी. तळषयकृतीचळ 
अ्याप का्प कळ लळ नााी, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास,  .बाबी.सी. का्प न झाल्यानळ ळैक्षण्क सींला िकरयार्थयाणवकडळ  ी 
कसुलीसा   तगारा लाकत असुन मरा ाकाडयातील रषुकांी पररस्लतीमु ळं िकरयाली 
मानतसक त्ाकाखाली ेाळ, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
(३) असल्यास, सन २०१४-१५ या किाणवची  .बाबी.सी. तळषयकृतीचळ करीत का्प 
कर ळ्सा   ळासनानळ को्ती कायणवकााी कळ ली का करण्यात यळत ेाळ, 
(४) अ्याप कायणवकााी कळ ली नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. विनोद तािड े : (१) खा्गी िकनाअनुराषनत सीं लळमध् यळ व् यकसाषयक 
अ् यासक्रमाकरीता प्रकळळ घळतलळल् या ेसलणवकष्ष ट्या मागास प्रकगाणवतील िक्यार्थ यांना 
सन २०१४-२०१५ मध् यळ रळय असलळल् या तळष यकृ ती या रकमळ पैकी उपल भ झालळली 
रुपपयळ ३३.१७ को्ी इतकी र कम िकतररत करण् यात ेली ेाळ. 
(२) कााी सीं लाचालक लकीत तळष यकृ तीची माग्ी करीत ेाळत, ाळ खरळ ेाळ. 
(३) क (४) सन २०१५-२०१६ या ेसलणवक किाणवत उपल भ असलळली रुपपयळ २२०.०० को्ी 
तरतरर ीेंाररत करण् याचा प्र ताक सामतीसा   िक त िकमागाकडळ पा िकण् यात ेला 
ेाळ. 

----------------- 
राज् यातील नळ पाणीपुरिठा योजना बांद असल् याबाबत 

(५९) *  ९६२७   श्री.राहुल नािकिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.आनांद 
ठािस र, श्री.ा िाजा बेग :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील ३ ा्ार ७६४ नंपा्ीपुरक ा यो्ना बाबींर असल् याची बाबाबाब मााळ मळ 
२०१५ मध् यळ षनरळणवनास ेली ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल् यास, ळासनानळ याची पाा्ी का चौकळी कळ ली ेाळ काय, 
(३) असल् यास, राज् यातील सुमारळ १ को्ी ६१ लाख ्नतळला मळडसाक्ारा पा्ीप्र न 
सोडिकण् यासा   ळासन को्ता उपक्रम राबाबिक्ार ेाळ का राबाबिकण् यात यळत ेाळ, 
(४) नसल् यास, िकलींबाबाची सकणवसाभार् कार ळ् काय ेाळत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ाळ खरळ नााी. 
      राज् यातील ग्रामी् मागात २४९६ नं पा्ीपुरक ा यो्ना िकिकभ 
कार्ाींमु ळं बाबींर ेाळत. 
(२) क (३) ाोय. 
      राज् यात ग्रामी् पा्ीपुरक ा उपाययो्नाींसा   कना द्र ळासन पुर कृत राष रीय 
ग्रामी् पळय्ल कायणवक्रम राबाबिकण् यात यळत ेाळ. सरर कायणवक्रमा या षनकिानुसार 
िपण् या या पाण् यासा   ररडो  ४० तल्र प्रषतदरन पा्ीपुरक ा ाो ळ् ेक यक ेाळ. 
 यानुसार या षनकिापळक्षा कमी प्रमा्ात पा्ीपुरक ा ाोत असलळल् या गाकळ/काड्याींना 
राष रीय ग्रामी् पळय्ल कायणवक्रमा्कारळ पळय्ल सुिकभा पुरिकण् यात यळत ेाळत. 
(४) प्र न उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
िल्याण पिश्चम (िज.ठाणे) उां बडक येथील षद्योधगि प्रशशक्षण  

िें द्र सुरु िरण्याबाबत 
  

(६०) *  १०३०४   श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, श्रीमती ददप्ती 
चिधरी, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कल्या् पस्चम (स््. ा ळ्) उीं बाबड ेयळलील रोन एकर मरखींडाकर सुमारळ साडळ तीन 
को्ी रुपपयळ खचरणवन औ्योसगक प्रतळक्ष् सींलळची इमारत बाबाींभरन भुंखात पडली 
असल्यानळ िक्यार्थयाणवना या औ्योसगक प्रतळक्ष् कना द्राचा  ायरा ाोत नसल्याचळ मााळ 
्रन, २०१५ मध्यळ का या ररयान षनरळणवनास ेलळ ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, ळासनानळ करीत ाळ प्रतळक्ष् कना द्र सुरुप करण्याबाबाबाबत को्ती कायणवकााी 
कळ ली का करण्यात यळत ेाळ, 
(३) अ्याप, उत प्रनाबाबाबाबत को्तीच कायणवकााी ाोत नसल्यास िकलींबाबाची कार ळ् 
कामळ ेाळत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) ाळ खरळ नााी. 
मौ्ळ उीं बाबड,े कल् या् पस्चम (स््. ा ळ्) सीं लळ या इमारती या बाबाींभकामास 

दरनाींक २७.०६.२००८  या ळासन षन्णवयान् कयळ प्रळासकीय मान् यता रळण् यात ेली 
असरन, बाबाींभकामास नोव् ानाबाबर २०१३ पासरन सुरूकात झाली ेाळ. तलािप, सीं लळ या 
प्रळासकीय इमारत क कायणवळा ळंचळ िक्युतीकर्, सींरक्ष् तमींत, ्मीन सपा्ीकर्, 
अींतगणवत र तळ, पल दरकळ ेण् पाण् याचळ कनळ ळन अपर्णव असल् यानळ सीं लळस इमारतीचा 
ताबाबा तमंाला नसल् यानळ, सध् या ‘ळासकीय ताींबरकाक िक्यालय, उल् ाासनगर-०३’ यळलळ 
सीं ला कायणवरत ेाळ. 
(२) साकण्व षनक बाबाींभकाम िकमागाकडळ सीं लळची अपर्णव कामळ पर्णव करण् यासा   पा पुराका 
सुरू असरन, सरर िकमागाकडरन कामळ पर्णव झाल् यानींतर सीं लळचळ  ललाींतर् मौ्ळ उीं बाबड,े 
कल् या् पस्चम (स््. ा ळ्) यळलळ करण् यात यळ ल. 
(३) प्र न उ्् ाकत नााी. ----------------- 
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मुांबईतील चेंबसरनािा येथील णमटीणस या शाळेत दपुारच् या िेळेत विद्यार्थ याांना 
देण् यात आलेल् या णखचडीमध् ये उां दराांची मेलेली वपल् ले सापडल्याबाबत 

(६१) *  ८८१९   श्री.जनायदन चाांदसरिर, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबाब तील चनाबाबररनाका यळलील एम्ीएस या ळा ळंत रपुार या कळ ळंत िक्यार्थ यांना 
रळण् यात ेलळल् या णखचडीमध् यळ उीं रराींची मळलळली िपल् लळ सापडली असल् याचळ दरनाींक २१ 
माचणव, २०१५ रो्ी का  यासुमारास षनरळणवनास ेलळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल् यास, या ळा ळंला पोि् ेाार पुरिक्ा-या बाबचतग्ाकर ळासनानळ चौकळी 
करुपन को्ती कायणवकााी कळ ली का करण् यात यळत ेाळ, 
(३) अ्याप, याबाबाबाबत को्तीाी कायणवकााी करण् यात ेली नसल् यास  याचळ कार ळ् 
काय ेाळत ? 
  

श्री. विनोद तािड े : (१), (२) क (३) दरनाींक १९/०३/२०१५ रो्ी चनाबाबररनाका मुींबाब  
पस्लक कर ल या मुींबाब  माानगरपातलकळ या ळा ळंतील ळालळय पोि् ेाारामध्यळ 
उीं रराची रोन लाान िपल्लळ मतृाकलळत ेढ रंन ेली ाोती. सरर ेाार 
िक्यार्थयांना िकतरीत करण्यात ेलळला नााी. सरर ळा ळंला ेाार पुरिक्ाऱ्या 
मदाला बाबचत ग्ाचळ काम बाबींर करण्यात ेलळ असरन बाबचत ग्ास रुप. ५०००/- इतका 
रींड ेकारण्यात ेला ेाळ. 

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

लोहा (िज.नाांदेड) तालुकयातील विनाअनुदान ि त शाळेतील विद्यार्थयायना मोफत 
पाठयपुस्तिे, गणिेश तसेच उपिस्थती भत्ता देण्याबाबत 

(६२) *  ८९६४   श्री.अमरनाथ राजसरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप, श्री.सुभाष झाांबड :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोाा (स््.नाींरळड) तालुयातील पदाली तळ े कीपयतं तळक्ष् घळ्ाऱ्या 
िक्यार्थयाणवना सकणव तळक्षा अतमयानाींतगणवत मो त तळक्ष् रळण्याची यो्ना असली तरी 
िकनाअनुरान स् त ळा ळंतील िक्यार्थयांना मारका ळासनाकडरन अ्यापाी पुतकळ  रळण्यात 
ेली नसल्याचळ मााळ मळ, २०१५ मध्यळ का या ररयान षनरळणवनास ेलळ ेाळ, ाळ खरळ 
ेाळ काय, 
(२) असल्यास, राज्य ळासनायाकतीनळ कगणव पदाली तळ े कीपयतंया िक्यार्थयांना 
सकणव तळक्षा अतमयानाींतगणवत मो त पाठ्यपुतकळ , ग्कळळ तसळच उपस्लती मता 
रळखील दरला ्ात असरन सररार यो्ना िकनाअनुरान स् त ळा ळंतील िक्यार्थयाणवना 
तमंत नााी, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
(३) असल्यास, अनुरान स् त क िकनाअनुरान स् त असा मळरमाक चालर असल्यानळ याचा 
 ्का िक्यार्थयांना बाबसत ेाळ, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
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(४) असल्यास, उपरोत प्रकर्ी ळासनानळ को्ती कायकाणवाी कळ ली का करण्यात यळत 
ेाळ, 
(५) नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१), (२), (३) क (४) सकणव तळक्षा अतमयानाींतगणवत मो त ग्कळळ 
का्प क मो त पा यपुतक का्प या यो्ना राबाबिकण्यात यळतात. सकणव तळक्षा 
अतमयान ाी कना द्र पुरकृत यो्ना असरन कना द्र ळासनाया मागणवरळणवक सरचनाींनरसार 
राबाबिकण्यात यळतात. कना द्र ळासनाया मागणवरळणवक सरचनाींनुसार िकनाअनुराषनत ळांाींना 
सरर यो्ना लागर नााीत. 
      राज्यातील इ. १ ली तळ ४ ली मध्यळ तळक्ाऱ्या मुलीींया गंतीचळ प्रमा् 
कमी करण्यासा   क ळा ळंतील उपस्लतीचळ प्रमा् काढिकण्यासा   राज्य ळासनानळ 
उपस्लती मता का्प यो्ना सुरुप कळ लळली ेाळ. सरर यो्ना खा्गी ळांाींना लागर 
नााी. 
(५) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
भाषा विषयाच ेपेपर पॅटनय रचनािादी िरण् यासांदभायत  

शशक्षण विभागाच्या शासन तनणययाबाबत 
(६३) *  ९०५४   श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजसरिर, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांबे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात रचनाकारी तळक्ष्ाचा ष्ष ्ीकोन समोर  ळकत मािा िकियाचळ पळपर 
बाबरलण् यासींरमाणवत तळक्ष् िकमागाकडरन प्रय न सुरू असरन  याअींतगणवत इय ता ९ 
कीपासरन तळ १२ की पयतं मािा िकियाचा पळपर पॅ्नणव बाबरलत तळ असभक रचनाकारी 
(अॅस््स्व्ा्ी बाबळस) करण् याचा िकचार ळासन करीत असल् याचळ दरनाींक १८ मळ, २०१५ 
रो्ी का  यासुमारास षनरळणवनास ेलळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल् यास, उपरो त प्रकर्ी ळासनानळ काय कायणवकााी कळ ली ेाळ, 
(३) अ्याप, याबाबाबाबत को्तीच कायणवकााी करण् यात ेली नसल् यास  याची 
सकणवसाभार् कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) अींळत  खरळ ेाळ. 
(२) इय ता ९ की सा   ळैक्षण्क किणव २०१५-२०१६ पासरन सुभाररत मुल् यमापन पध पत 
कृषतपबरकाकाींचळ ेराखडळ प्रलम मािा िकिय - मरा  , दाींरी, गु्राली, उरुणव, कन् नड, 
तळलुग,ु तसींभी तसळच स्व्रतीय/ततृीय मािा िकिय सीं कृत याचळ षनकळरन मींडंाळी 
सींलग् न सकणव ळांाींना िकतररत करण् यात ेलळ ेाळ. 
(३) प्र न उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
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नाशशि िजल्ह्यातील नाांदगाि शहराला माणणिपुांज  
धरणातसन पाणीपुरिठा िरणेबाबत 

(६४) *  ९४२०   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिले, श्री.ा िाजा बेग, श्री.अतनल 
भोसले :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नातळक स््ल्ह्यातील नाींरगाक ळाराला माण्कपुीं् भर्ातरन पा्ीपुरक ा यो्ना 
तयार करण्याची नातळक स््ल्ह्यातील लोकप्रषतषनभीींनी मााळ मळ, २०१२ मध्यळ का या 
ररयान पासरन ळासनाकडळ माग्ी कळ ली ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, उत माग्ीबाबाबाबत ळासनामा णव त को्ती कायणवकााी कळ ली का करण्यात 
यळत ेाळ, 
(३)  नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ाोय, ाळ खरळ ेाळ. 
(२) सन २०१२-२०१३  या ी्ंचा  कालाकभीसा   प्र तुत तातडी या पा्ीपुरक ा 
यो्नळस ळासनानळ मान् यता दरली ाोती. सरर तातडीची पररक पा्ीपुरक ा यो्ना पर्णव 
करुपन कायाणवस्न्कत कळ लळली ेाळ. 
(३) प्र न उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
िैभििाडी (िज.शसांधुदगुय) तालुक यामध् ये शेतिऱ् याांिडसन खरेदी िरण् यात  

आलेल् या भात गोदामामध् ये खराब झाल्याबाबत 
(६५) *  ९९७३   प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि 
सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कैमककाडी (स््.तसींभुरगुणव) तालु यामध् यळ खरळरी-िकक्री सींघामा णव त ळळतक-याींकडरन 
खरळरी करण् यात ेलळला ५०३ स्कीं्ल मात गोरामामध्यळ खराबाब ाोऊन उींरीर क 
घुळीींनी खाल् ल् यामु ळं लाखो रुपपयाींचळ नुकसान झाल् याचळ मााळ मळ, २०१५  या ळळक् या 
सप् तााात षनरळणवनास ेलळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) उ त स््ल् ह्यातील त ळंकाड, मालक् क रळकगडमध् यळ असलळला ताींररं  मरपरर 
प्रमा्ात असल् यानळ नव् यानळ मात खरळरी ाो्ार नसल् याचळ ळासनानळ कंिकलळ 
असल् यानळ ळळतक-याींचळ मो ळ ेसलणवक नुकसान ाोत ेाळ, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
(३) असल् यास, उ त प्रकर्ी ळासनानळ चौकळी कळ ली ेाळ काय, असल् यास,  यात 
काय षनष पन् न झालळ क  यानुिींगानळ उ त प्रकर्ी पुढळ को्ती कायणवकााी कळ ली का 
करण् यात यळत ेाळ, 
(४) नसल् यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) ाळ खरळ नााी. 
कैमककाडी (स््.तसींभुरगुणव) तालुयामध्यळ खरळरी-िकक्री सींघामा णव त खरळरी कळ लळला 

भान ५०३ स्कीं्ल नसरन ३९३.८८ स्कीं्ल भान गोरामात तळल्लक ेाळ. 
(२) ाळ खरळ नााी. 
       रळकगड तालुयात दर.१३.६.२०१५ अखरळ ६८१.४५ स्कीं्ल भान खरळरी झालळली 
ेाळ. 
(३) क (४) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
सावि्रशीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विद्यापीठ ि महाविद्यालयीन  

न्यायाधधिरण गेले णि िषयभर िाययरत नसल्याबाबत 

(६६) *  १०४६६   श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सािकरकाीबाबा   ुलळ पु ळ् िक्यापी ातील िक्यापी  क माािक्यालयीन 
न्यायासभकर् गळलळ एक किणवमर कायणवरत नााी, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, याची सकणवसाभार् कार ळ् काय ेाळत, 
(३) असल्यास, िक्यापी  क माािक्यालयीन न्यायासभकर् कायणवरत नसल्यामु ळं 
िक्यापी ातरन १०० ारन असभक प्राध्यापक, प्राचायणव क तळक्षकळ तर कमणवचारी याींना 
न्याय तमंण्यास िकलींबाब ाोत ेाळ, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
(४) असल्यास, याबाबाबाबत ळासनानळ को्ती कायणवकााी कळ ली ेाळ का करण्यात यळत 
ेाळ, 
(५) अ्यापपयतं कायणवकााी करण्यात ेली नसल्यास, यामागील सकणवसाभार् कार ळ् 
काय ेाळत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) ाोय. 
(२) सरर न्यायासभकर्ाकरील पी ासीन असभकाऱ्याींचळ पर ररत ाोतळ. 
(३) ाोय. 
(४) ळासनाया दर. ११ ्रन, २०१५ या षन्णवयान्कयळ िक्यापी  क माािक्यालयळ 
न्यायासभकर्, सािकरकाीबाबा   ुलळ पु ळ् िक्यापी , पु ळ् या न्यायासभकर्ाकर पी ासीन 
असभकाऱ्याची षनयुती करण्यात ेलळली ेाळ. 
(५) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
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मानेिाडी (िज.बीड) तालुकयात पेयजल ्ामीण पाणीपुरिठा  
योजनेस मांजसरी शमळाल्याबाबत 

(६७) *  १०८४१   श्री.विनायिराि मेटे :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मानळकाडी (स््.बाबीड) तालुयात पळय्ल ग्रामी् पा्ीपुरक ा यो्नळअींतगणवत सन 
२०११-१२ मध्यळ मीं्ररी तमंाली, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, सरपींच क ग्रामसळकक याींनी खो्ी पा्ीपुरक ा सतमती नळमरन, खो्ी 
ग्रामसमा राखकरन, ग्रुप ग्रामपींचायत असताना कळ कं रोन ग्रामपींचायत सरय याींया 
सींगनमतानळ यो्ना तयार करुपन घळतली, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(३) असल्यास, मानळकाडी गाकापासरन काढक्ा पाझर तलाकात कायमकरुपपी पा्ी 
असताना क तसळच १ कक.मी. असतानााी अींरा्परकाक काढिकण्याकररता रुप गव्ाा् 
यळलरन पाझर तलाकात पा्ी नसतानााी ५ कक.मी. अींतराकरुपन ाी यो्ना प्रतािकत 
कळ ली , ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
(४) असल्यास, या यो्नळमध्यळ ळासनाची  सक र्क झाली ेाळ, ाळ ाी खरळ ेाळ 
काय, 
(५) असल्यास, ळासनानळ याबाबाबाबत चौकळी करुपन कारका  करण्यात ेली ेाळ काय, 
(६) नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ाोय. ाळ खरळ ेाळ. 
(२) ाळ खरळ नााी. 
(३) ाळ खरळ नााी. 
(४) ाळ खरळ नााी. 
(५) क (६) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
राज्यातील शाळाांनी वििास आराखडा तयार िरून  

पायाभसत सुविधा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
(६८) *  ७५९३   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.राहुल नािकिर, अॅड.तनरांजन 
डािखरे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई जगताप, 
श्री.अनांत गाडगीळ, श्रीमती हुस्नबानस खशलफे, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.माणणिराि ठािरे, 
श्री.अमरनाथ राजसरिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.विजय धगरिर, श्री.प्रिाश त्रबनसाळे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.हेमांत टिले, श्री.ा िाजा बेग, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती ददप्ती 
चिधरी : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील तळक्ष्ाची रळा ेण् दरळा बाबरलण्यासा   सरकार किाणवला को्यकभी 
रुपपयळ खचणव कररत असलळ तरीाी राज्यातील तळक्ष् व्यकला पायामरत सुिकभा उपलभ 
नसल्याचळ षनरळणवनास ेलळ ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील १२ ा्ार ळांाींमभील अ्रनाी की् नााी मारका यातील १ 
ा्ार ८०० ळांाींमध्यळ की् नसतानााी सींग्काची ााय ळ्क व्यकला मारका करण्यात 
ेलळली ेाळ, ३५ ा्ार ळांाींमध्यळ प्रसाभनगाृाींची सोय असली तरीाी पा्ी नााी, 
याताी ७५० ळांाींमध्यळ मुलीींसा   प्रसाभनगाृळ नााीत इयारी बाबाबाब कॅगया 
अाकालातरन नुकतीच षनरळणवनास ेली, ाळ खरळ ेाळ काय,  
(३) तसळच ळासनाचा कोट्यकभीचा षनभी अखसचणवत राात ेाळ, ाळ ाी खरळ ेाळ काय 
(४) असल्यास, प्रयळक ळा ळंनळ याींचा िककास ेराखडा तयार कर ळ् बाबींभनकारक 
असतानााी राज्यातील ८८ ा्ार २९४ ळासकीय अनुरान स् त ळांापैकी १४.६४ ्कळ  
ा््ळच १२ ा्ार ९७० ळांाींनी याींचळ िककास ेराखडळच बाबनिकलळलळ नााी, ाळ ाी 
खरळ ेाळ काय, 
(५) असल्यास, उपरोत प्रकर्ी ळासनानळ चौकळी कळ ली ेली ेाळ काय, 
(६) असल्यास, चौकळीत काय ेढ रंन ेलळ, यानुिींगानळ ळासनानळ पुढळ को्ती 
कायणवकााी कळ ली का करण्यात यळत ेाळ ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) अींळत  खरळ ेाळ. 
       लाषनक  कराज् य सीं लाीं या ळांाींमध् यळ मुलमरत सुिकभाींपैकी कााी सुिकभा 
उपल भ नााीत. 
(२) अींळत  खरळ ेाळ. 
(३) ाळ खरळ नााी. 
(४) अींळत  खरळ ेाळ. 
      ळासकीय क अनुराषनत एकर ् ८९,०९१ ळांाींपैकी ७९,६०९  ा््ळच ८९.३५ 
् कळ  ळांाींनी िककास ेराखडा बाबनकला ेाळ. 
(५) ळांा िककास ेराखडा तयार कळ लळला नााी अळा ळांाींची चौकळी करण् यात यळत 
ेाळ. 
(६) चौकळी अाकाल प्राप् त झालळला नााी. 

----------------- 
राज् यातील शासनमान् य अनुदातनत सांस् थाांमधील शशक्षिेत् तर िमयचाऱ् याांना  

सेिाांतगयत आश् िाशसत प्रगती योजनेचा लाभ शमळण्याबाबत 
(६९) *  ८०६६   श्री.रामनाथ मोत,े श्री.नागो गाणार, डॉ.अपसिय दहरे, श्री.विक्रम िाळे, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश चव्हाण, श्री.दत्ता्रशय सािांत :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७६२ ला ददनाांि २६ माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या 
सांदभायत:   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज् य ळासकीय कमणवचाऱ् याींप्रमा ळ् अनुराषनत सीं लाींमभील तळक्षकळ  तर कमणवचाऱ् याींना 
सळकाींतगणवत े कातसत प्रगती यो्ना लागर व् ााकी  ा र्न मााराष र राज् य तळक्षक 
पररिरळचळ कायाणवध् यक्ष याींना ेतापयतं ककती षनकळरनळ दरली ेाळत, 
(२) मा.मुींबाब  उ च न् यायालयानळ यासचका क्र.८९८५/२०१३ मध् यळ दरनाींक १९ ऑग ् , 
२०१४ रो्ी काय षनरेळ दरलळ ेाळत, 
(३) न् यायालयात मान् य करुपनाी क तळक्ष् सींचालकाीं या दरनाींक २३ माचणव, २०१५ 
रो्ी याबाबाबाबतचा प्र ताक प्राप्त ाोऊनाी सुभाररत सळकाींतगणवत े कातसत प्रगती यो्ना 
अ्यापाी लागर न करण् याची कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. विनोद तािड े : (१) मााराष र राज् य तळक्षक पररिरळचळ कायाणवध् यक्ष याींनी याबाबाबाबत 
कारींकार षनकळरनळ दरली ेाळत. 
(२) क (३) मा.मुींबाब  उ च न् यायालयानळ दरलळल् या ेरळळानुसार याबाबाबाबत ळासन तराकर 
कायणवकााी सुरुप ेाळ. 

----------------- 
ऊजाय क युअर या िां पनीने सोलर पांप बसविण् याच्या िामात िेलेला गैरव्यिहार 

(७०) *  ९७७७   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) परकणव िकरमाणवतील चींद्रपरर, गडसचरोली, गोंदरया स््ल् ाा पररिर माध् यमातरन 
ग्रामपींचायत  तराकर सन २०१३-२०१४ या किाणवत सोलर राुळरी पींप यो्ना राबाबिकण् यात 
ेली, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल् यास, गडसचरोली ६५, गोंदरया ३०, चींद्रपरर ६० सोलर पींप बाबसिकण् याचा कीं रकाा् 
ऊ्ाणव  युअर या कीं पनीला रळण् यात यळकरन प्र यळकी पींपाची ककीं मत ५ लक्ष रुपपयळ प्रमा ळ् 
करार ाोकरनाी सरर कीं रकाा्रारानळ गडसचरोली, अाळरी, ए्ापल् ली, मामरागड, कोरची, 
कुरखळडा या तालु यातील ग्रामपींचायत मागात एकाी सोलर पींप न बाबसिकता लाखो 
रुपपयळ घळतलळ, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
(३) असल् यास, सरर प्रकर्ाची चौकळी करुपन कीं रकाा्राराकर कारका  करण् याबाबाबाबत 
लोकप्रषतषनभीींनी माननीय ग्रामिककास मींरकाी याींना मााळ माचणव, २०१५ ला क दरनाींक १ 
्रन, २०१५ रो्ी का  यासुमारास लळखी परका दरलळ, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
(४) असल् यास, सरर प्रकर्ाची ळासनानळ चौकळी करुपन कीं रकाा्राराकर को्ती 
कारका  कळ ली का करण् यात यळत ेाळ, 
(५) नसल् यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ाोय. 
(२) ाळ खरळ नााी. 
(३) ाळ खरळ नााी. 
(४) प्र न उ्् ाकत नााी. 
(५) प्र न उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
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राज्यातील इांिजतनअररांग आणण फॉमयसी िॉलेजना अणखल भारतीय तां्रशशशक्षण 
पररषदेिडसन नोटीस पाठविल्याबाबत 

  

(७१) *  ७७४४   श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जगन्नाथ 
शशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.ा िाजा बेग, श्री.अतनल भोसले, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सततश चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश 
त्रबनसाळे : सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबाब सा राज् यातील त बाबल २९ मॅनळ्मना्, इींस््षनअररींग ेण्  रमणवसी करलळ्ना 
ऑल इींडडया कौस्न्सल  रर ळ्स्नकल एज् युकळ ळननळ (एेयसी् ) लळ्र ऑ  
रर्ळ ळनची नो्ीस पा िकल् याचळ मााळ एिप्रल, २०१५ मध्यळ का  याररयान ळळक् या 
सप् तााात उघडकीस ेलळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल् यास, उ त प्रकर्ी ळासनामा णव त चौकळी कळ ली ेाळ काय, 
(३) असल् यास, चौकळीत काय ेढ रंन ेलळ क त्नुसार पुढळ को्ती कायणवकााी कळ ली 
का करण् यात यळत ेाळ ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) अींळत: खरळ ेाळ. 
(२) ाोय. 
(३) अणखल मारतीय तींरका तळक्ष् पररिरळया मानकानुसार सरर माािक्यालयाींमध्यळ 
रकाु्ी असल्यानळ अणखल मारतीय तींरका तळक्ष् पररिरळकडरन तींरका तळक्ष् 
सींचालनालयाअींतगणवत १० अतमयाींबरकाकी क परव्युतर ेण् २ परिकका सींलाींना 
मुरतकाढ रळण्यात ेली नााी. तसळच ०३ अतमयाींबरकाकी याींना प्रकळळ क्षमतळत घ् करुपन 
मुरतकाढ रळण्यात ेली ेाळ. 
 सरर सींलाींना अणखल मारतीय तींरका तळक्ष् पररिरळनळ ळैक्षण्क किणव २०१५-१६ 
सा   मुरतकाढ न दरल्यामु ळं याींनी मा.उच न्यायालय, मुींबाब  यळलळ यासचका राखल 
कळ ल्या ेाळत. मा.उच न्यायालयानळ दरलळल्या ेरळळानुसार ळैक्षण्क किणव २०१५-१६ 
मध्यळ सरर सींलाींना प्रकळळ प्रकक्रयळमध्यळ समािकष् करण्यात ेलळ ेाळ. 

----------------- 
डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर मराठिाडा विद्यापीठ, षरांगाबाद येथे झालेल्या  

बारिोड उत्तरपत्र्रशिा छपाई गैरव्यिहाराबाबत 

(७२) *  १०२४५   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.हेमांत टिले, श्री.ा िाजा बेग, श्री.सततश 
चव्हाण, श्री.धनांजय मुांडे :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
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(१) डर.बाबाबाबासााळबाब ेींबाबळडकर मरा काडा िक्यापी , औरींगाबाबार यळलळ अतमयाींबरकाकी क 
िकभी िकमागाया ३२ पानी ६ लाख उतरपबरकाका तळल्लक असतानााी निकन बाबारकोड 
उतरपबरकाका छपा  करण्याचा षन्णवय घळण्यात ेला, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, िक्यापी  कायरा ेण् लळखासींदाता याींचळ उल्लींघन करुपन 
गु्रातमभील कीं रकाा्राराळी सींगनमत करुपन उत उतरपबरकाका छपा  करण्यात ेली 
असल्यामु ळं या गैरव्यकाारातील रोिीींिकरुपध्र कारका  करण्याची माग्ी 
लोकप्रषतषनभीींनी दरनाींक १५ ्रन, २०१५ रो्ी का यासुमारास कळ ली, ाळ ाी खरळ ेाळ 
काय, 
(३) असल्यास, उत प्रकर्ी दरनाींक ३० माचणव, २०१५ रो्ी चौकळी सतमती नळमण्यात 
ेली, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
(४) असल्यास, चौकळी सतमतीनळ कळ लळल्या चौकळीचळ षनषकिणव काय ेाळ तसळच, 
चौकळी अाकाला ेभारळ रोिीिकरुपध्र ळासनानळ को्ती कारका  कळ ली का करण्यात 
यळत ेाळ, 
(५) नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) नााी. 
(२) ाोय. 
(३), (४) क (५) सरर प्रकर्ी डर. स्ेराक  ोंबाबरळ असभसमा सरय याींया 
अध्यक्षतळखाली चौकळी सतमती ग  त करण्यात ेली असरन चौकळी सतमतीचळ 
कामका् अ्याप सुरुप ेाळ. 

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

  
िे.जे.सोमय्या तां्रशतनिेतन, विद्याविहार मधील आणण अन् य सांस् थेतील  

बाष्ट् प पररचर याांची पदे रद्द िरण् यात आल्याबाबत 

(७३) *  ७६८१   श्री.िवपल पाटील :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळ .्ळ.सोमय्या तींरकाषनकळ तन, िक्यािकाार मभील श्री. उमा्ी ना.ारनों ेण् 
अन् य सीं लळतील बाबाष प पररचर याींची परळ रद्द करण् यात ेली ेाळत, ाळ खरळ ेाळ 
काय, 
(२) असल्यास, रद्द करण् यात ेलळल् या बाबाष प पररचर कमणवचा-याींना समकक्ष पराकर 
सामाकरन घळण् यात ेलळ ेाळ काय, 
(३) असल्यास, याबाबाबाबत ळासनानळ काय कायणवकााी कळ ली ेाळ क या अनुिींगानळ काय 
उपाययो्ना कळ ली का करण्यात यळत ेाळ ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) ाोय. 
ळासनाया दरनाींक १४ ्ानळकारी, २००३ या ळासन षन्णवयानुसार ळासकीय 

क अळासकीय अनुराषनत ळैक्षण्क सींलळतील पराींया ेढाव्याअींती अनाकयक 
 रलळली परळ व्यपगत करण्यात ेली ेाळत. या पराींमध्यळ सरर सींलळतील बाबाषपक 
पररचर या पराचा समाकळळ ेाळ. 
(२) नााी. 
  बाबाषपक पररचर ाळ पर कळ .्ळ. सोमय्या तींरकाषनकळ तन िक्यािकाार या सींलळत 
मीं्रर ाोतळ.  श्री.उमा्ी ारनों याींनी भार् कळ लळली ळैक्षण्क अाणवता ाी सींलळतील 
ररत असलळल्या इतर परासा   ेकयक असलळल्या अाणवतळपळक्षा तमन्न असल्यानळ 
तसळच कळतनश्रळ्ीतील तमन्नतळमु ळं याींचळ समायो्न करण्यात ेलळलळ नााी.  
श्री.ारनों सरर सींलळतरन दरनाींक ३१/०३/२०११ रो्ी षनयत कयोमानानुसार 
सळकाषनकृत झालळलळ ेाळत. 
(३) ळासनाया सुभाररत पराींया ेढाव्यानुसार अषतररत  रिकण्यात ेलळल्या 
पराींना ६ व्या कळतन ेयोगाया तळ ारळीनुसार सभुाररत कळतनश्रळ्ी लागर 
करण्याबाबाबाबतची कायणवकााी सुरुप ेाळ. 

 

----------------- 
जशमनीतील पाण्याची खालािलेली पातळी लक्षात तेऊन  
बोअरिेल तेणाऱ्याांिर दांडात्मि िारिाई िरणेबाबत 

(७४) *  ६७१९   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्तमनीतील पाण्याची खालाकलळली पातंी लक्षात घळऊन ळासनानळ २००  ु्ाींपळक्षा 
्ात खोल बाबोअरकळल खोर्ाऱ्याींना रींडामक तळक्षा रळण्याचा षन्णवय घळतला ेाळ , ाळ 
खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, सरर षन्णवयानुसार प्रयक्ष कारका  सुरुप करण्यात ेली ेाळ काय, 
(३) असल्यास, या षन्णवयानुसार षनयींरका्  ळकण्यासा   ळासनानळ को्ती उपाययो्ना 
तयार कळ ली ेाळ ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) नााी. या सींरमाणवत षनबाबभं घालण्याबाबाबाबत मााराषर 
्लसींपती षनयमन प्रासभकर्ामा णव त कायणवकााी सुरुप ेाळ. 
(२) प्रन उ्् ाकत नााी. 
(३) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
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दहीसर नदीच ेपाणी प्रदषुणयुकत झाल्याबाबत 

(७५) *  ८८२२   श्री.जनायदन चाांदसरिर, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय पयायिरण 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घरारारातील कचरा, प्ला्ीकया िपळव्या, तबाबळल्यातील ळळ् क कळ तमकलयुत 
साींडपाण्यानळ राीसर नरीचळ पा्ी प्ररिु्युत झाल्याचळ मााळ एिप्रल, २०१५ मध्यळ का 
याररयान षनरळणवनास ेलळ ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, उपरोत प्रकर्ी ळासनानळ चौकळी कळ ली ेाळ काय, 
(३) असल्यास, या नरीला प्ररिु्मुत करण्यासींरमाणवत ळासनानळ काय कायणवकााी कळ ली 
ेाळ का करण्यात यळत ेाळ, 
(४) नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. रामदास िदम : (१) ाोय, ाळ खरळ ेाळ. 
(२) ाोय, रदासर नरी क पररसराची पाा्ी २९ क ३० ्रन, २०१५ रो्ी म.प्र.षन. 
मींडंात े करण्यात ेली ेाळ. 
(३) बाबाृन्मुींबाब  माानगरपातलकळ स कारका  करण्याबाबाबाबत कंिकलळ ेाळ. 
(४) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
नाांदेड िजल् ह्यातील स् िजल धारा योजनेबाबत 

(७६) *  ८९६५   श्री.अमरनाथ राजसरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफय  भाई 
जगताप, श्री.सुभाष झाांबड :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींरळड स््ल् ह्यातील  क्ल भारा यो्नळत एकतीस लाख रुपपयाींचा गैरव् यकाार 
करण् यात ेला असुन या यो्नळतील ३१ लाख १९ ा्ार ५६० रुपपयाीं या यो्नळतरन 
गाकाला पा्ी तर दरलळच नााी उल् पा्ी कर कसुल करण् यात यळत असल् याचळ मााळ 
मळ, २०१५ मध्यळ का  या ररयान षनरळणवनास ेलळ ेाळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल् यास, या प्रकर्ी सींबाबींसभत रोिीींकर ळासनानळ कारका  को्ती कळ ली का 
करण् यात यळत ेाळ, 
(३) नसल् यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ाळ खरळ नााी. 
(२) प्रन उ्् ाकत नााी. 
(३) प्रन उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
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राज्यातील महाविद्यालय ि विद्यापीठाांबाबत डॉ.राम ताििले ि त्यागराजन  
सशमत्याांनी शासनास सादर िेलेल्या अहिालाांबाबत 

(७७) *  ९३५९   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिले, श्री.ा िाजा बेग, श्री.अतनल 
भोसले :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४८७ ला ददनाांि १२ माचय,२०१५ रोजी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभायत:    सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील माािक्यालय क िक्यापी ाींबाबाबाबत डर.राम ताककलळ क यागरा्न या 
सतमयाींनी ळासनास सारर कळ लळलळ अाकाल दर. ९ मळ २०१२ पासरन ळासनाकडळ 
षन्णवयासा   प्रलींबबाबत ेाळत, ाळ खरळ ेाळ काय, 
(२) असल्यास, डर.राम ताककलळ सतमतीनळ मुींबाब , पु ळ् क नागपरर िक्यापी ाींचळ 
िकमा्न करुपन कतींरका िक्यापी ळ लापन करण्याबाबाबाबत तर यागरा्न सतमतीनळ 
प्रयळक िक्यापी ात ककमान १०० माािक्यालयाींचा समाकळळ असाका याबाबाबाबत 
ेपल्या अाकालाींमध्यळ ळासनास तळ ारळी कळ लळल्या ेाळत, ाळ ाी खरळ ेाळ काय, 
(३) असल्यास, प्रन माग (१) क (२) नुसार मााराषर िक्यापी  असभषनयमाींया 
तरतुरीींना अींतीम करुपप रळकरन ३५ नकीन उपिक्यापी ाींची षनतमणवती करण्यासींरमाणवत 
ळासनानळ को्ती तातडीची कायणवकााी कळ ली का करण्यात यळत ेाळ, 
(४) अ्याप को्तीाी कायणवकााी कळ लळली नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) अींळत  खरळ ेाळ. 
      डर.राम ताककलळ सतमतीचा अाकाल प्रलींबबाबत ेाळ.  यागरा्न सतमती 
िक्यापी  अनुरान ेयोगानळ ग  त कळ ली ेाळ.  याचा अाकाल ळासनाकडळ प्रलींबबाबत 
नााी. 
(२) डर.राम ताककलळ सतमतीनळ मोठ्या िक्यापी ाींचळ िकमा्न करण् याची तळ ारस 
कळ ली ेाळ. 
(३) अाकाल िकचाराभीन ेाळ. 
(४) प्र न उ्् ाकत नााी. 

----------------- 
सापे (ता.महाड, िज.रायगड) येथे पाणी पुरिठा योजनेची  

नविन पाईप लाईन टािण्याबाबत 

(७८) *  ९९७६   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सापळ (ता.मााड, स््.रायगड) यळलळ पा्ी पुरकण्यासा   २० किाणवपरकी ्ाकण्यात 
ेलळली पा प ला न ्ी्णव झाली असरन या्कारळ रिुित पाण्याचा पुरक ा ाोत 
असल्यानळ तळलील ग्रामलाींया ेरोग्याचा प्रन षनमाणव् झाल्याचळ मााळ मळ, २०१५ या 
पदाल्या े कड्यात षनरळणवनास ेलळ, ाळ खरळ ेाळ काय, 
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(२) असल्यास, सरर गाकाला नकीन पा प ला न तमंण्याकरीता ग्रामी् पळय्ल 
यो्नळया माध्यमातरन तसा प्रताक मााळ ्ानळकारी, २०१५ मध्यळ का याररयान 
सींबाबींसभत ग्रामलाींनी ळासनाकडळ पा िकला असताींनााी अ्यापपयतं उत प्रताकाकर 
को्तीाी कायणवकााी न करण्याची कार ळ् काय ेाळत, 
(३) असल्यास, उत प्रताकाकर करीत कायणवकााी करुपन सरर गाकास ग्रामी् पळय्ल 
यो्नळया माध्यमातरन निकन पा प ला न ्ाकण्याबाबाबाबत ळासनानळ को्ती कायणवकााी 
कळ ली का करण्यात यळत ेाळ, 
(४) असल्यास, उत काम कळ व्ाापयतं पर्णव ाो ळ् अपळक्षक्षत ेाळ, 
(५) नसल्यास, िकलींबाबाची कार ळ् काय ेाळत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ाळ खरळ नााी. 
(२) क (३) ्ुन्या यो्नळतरन पा्ी पुरक ा कमी ाोत असल्यानळ सापळ, ता.मााड, 
स््.रायगड यळलळ राषरीय ग्रामी् पळय्ल यो्नळया माध्यमातरन नकीन पा्ी पुरक ा 
यो्ना ाो ळ्बाबाबाबतचा प्रताक दरनाींक १७/०७/२०१४ रो्ी स््ल्ाा पररिर, रायगड कडळ 
प्राप्त झाला असरन सरर कामाया अींरा्परकाकास रकम रुपपयळ ५४,९४,६९५/- इतया 
ककीं मतीस ताींबरकाक मान्यता कायणवकारी अतमयींता, ग्रामी् पा्ीपुरक ा िकमाग, रायगड 
स््ल्ाा पररिर, अतलबाबाग याींनी नोव्ानाबाबर, २०१४ मध्यळ दरलळली ेाळ. सापळ, ता.मााड, 
स््.रायगड या गाकाचा समाकळळ सन २०१५-१६ या कृती ेराखडयात समािकष् 
ेाळ. तलािप, सन २०१५-१६ या कृती ेराखडा अ्यापाी अींषतम झाला नसल्यामु ळं 
सरर यो्नळया पुढील मीं्ररीची कायणवकााी करता यळत नााी. 
(४) सापळ, ता.मााड, स््.रायगड पा्ीपुरक ा यो्नळया प्रताकास मान्यता 
तमंाल्यानींतर एक किणव कालाकभीत काम पर्णव ाो ळ् अपळक्षक्षत ेाळ. 
(५) प्रन उ्् ाकत नााी. 

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

विधान भिन :   उत्तमशसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
___________________________________________________________ 

मुद्र्परकणव सकणव प्रककया मााराषर िकभानमींडं ससचकालयाया सींग्क यींरका ळ्कर 
मुद्र्: ळासकीय मध्यकती मुद्र्ालय, मुींबाब . 


