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अताराांकित प्रश्नोत्तराांची दसुरी यादी 

 
  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

पहहल े(अर्थसांिल्पीय) अधधिेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  
 

राज् याम ये जादटूोणाविरोधी िायद्याच्या अांमलबजािणीबाबत 
(१)  १४३५ (२९-०१-२०१५).   श्री.माणणिराि ठािरे : सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् याम ये जादू् ोणाविरोधी विधेयक मागील काळात आणण् यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या कायदयाींतगगत ककती केसेसम ये ककती लोकाींिर कारिाई केली िा करण् यात येत 
आहे, 
(३) जादू् ोणा कायदयासींदर्ागत राज् य शासनाची र्ूममका काय आहे ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले (१६-०२-२०१६) : (१) होय, याबाबतचा अधधननयम २०१३ ददनाींक २० डिसेंबर, 
२०१३ रोजी जारी करण्यात आला आहे. 
(२) या अधधननयमाींतगगत सुमारे ४०१ लोकाींिर कारिाई करण्यात आलेली आहे. 
(३) र्ारतीय समाजात रुजलेल्या काही अननष्, अघोरी, अमानुष सींस्कारातून रुजलेल्या अनेक 
प्रकारच्या गैरसमजुतीमुळे समाजाचे अतोनात होतअसलेले नुकसान ्ाळण्यासाठी ि या लाखो 
लोकाींचे जीि िाचविण्यासाठी तयाींचे होणारे शोषण ि छळ थाींबविण्यासाठी ि समाजाचे मानमसक 
स्िास्थ सुधारण्यासाठी जादु् ोणा विरोधी अधधननयम-२०१३ जारी करण्यात आला आहे. 
  

___________ 
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यितमाळ जजल् ्यातील आणी येर्ील नदीिर असलेल् या पुलाची दरुािस् र्ा झाल् याबाबत 
  

(२)  १६२४ (२९-०१-२०१५).   श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय सािथजननि बाांधिाम (सािथजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ जजल् ्यातील आणी येथील नदीिर असलेल् या पलुाची दरुािस् था झाली असून 
त यादठकाणी मोठया प्रमाणात अपघात होण् याची शक् यता ननमागण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) यादठकाणी बीओ्ी ततिािर नविन पुल बाींधण् यासाठी नोव् हेंबर, २०१४ म ये ई े्ंिर काढले 
होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ककती े्ंिर प्राप् त झाले आहे, 
(४) पुलाच् या बाींधकामास केव् हा सरुुिात करण् यात येणार आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-११-२०१५) : (१) हे खरे नाही.  

सदर पुल आणी शहरातून जाणाऱ्या नागपूर-बोरी-तुळजापूर राषरीय महामागग क्रमाींक ३६१ 
िरील कक.मी. १८९/२०० मधील अरुणािती नदीिर असनू पुलाचे बाींधकाम सन १९६७ मये झालेले 
आहे. सदर पुल सुव्यिजस्थत असनू िाहतुकीस योग्य आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

या दठकाणी बीओ्ी अींतगगत नविन पुल बाींधण्यासाठी कोणतयाही प्रकारचे ई- े्ंिर नोव्हेंबर, 
२०१४ मये काढण्यात आलेले नाही. तथावप, सदर रस्तयाचे सुधारणेकरीता प्रकल्प अहिाल तयार 
करणेचे काम र्ारतीय राषरीय महामागग प्राधधकरण निी ददल्लीतरे्फ हाती घेण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

औरांगाबाद-नाशशि महामागाथिरील देिगाांि रांगारी त ेशरणापूर पयतंच्या रस्त्याची झालेली दरुिस्र्ा 
  

(३)  २३२५ (२३-१२-२०१४).   डॉ.अपूिथ हहरे : अताराींककत प्रश्न क्र. ४६४८१ ला ददलेल्या 
उततराच्या सींदर्ागत सन्माननीय सािथजननि बाांधिाम (सािथजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद-नामशक महामागागिरील देिगाींि रींगारी ते शरणपुरपयतंच्या रस्तयाची प्रचींि दरुिस्था 
झालेली असल्याने ि या मागागिर अनेक अपघात होऊन तयात अनकेाींचा मतृयू ओढिला असताींनाही 
रस्ता दरुुस्तीची उिगररत कामे अतयींत सींथ गतीने सुरु असल्याचे ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मालेगाींि, नाींदगाींि, औरींगाबाद या रस्तयाींचीही प्रचींि दरुिस्था झालेली असनू 
िाहनाींचे नकुसान इींधनाचा-िेळेचा अपव्याय पाहता जनतेत दठकदठकाणी उखिलेल्या मालेगाींि, 
नाींदगाींि, औरींगाबाद रस्तयाच्या दरुािस्तेबाबत तीव्र नाराजी ि सींताप व्यक्त करण्यात येत आहे, हे 
ही खरे आहे, 
(३) असल्यास, दठकदठकाणी उखिलेल्या रस्तयामुळे िरचेिर लहान मोठे अपघात होणे आणण 
जजिीत हानीचा धोका पाहता अतयींत सींपूणग दरुुस्ती होण े गरजेच े असल्याची बाब शासनाच े
ननदशगनास आली आहे काय, 
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(४) असल्यास, राज्यात दठकदठकाणी रस्तयाची झालेली र्ीषण दरुिस्था, अपघातामुळे होणारी 
जजवित ि वितत हानी इतयादी बाबी विचारात घेता सिगच रस्तयाचे दरुुस्तीसाठी शासनाकिून 
कोणती विशेष उपाययोजना करण्यात येत आहे ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२५-०१-२०१६) : (१) हे खरे नाही, 

विषयाींककत रस्तयाच्या २८ कक.मी. लाींबीपैकी १३ कक.मी. लाींबीचे काम पूणग झाले आहे ि 
९.०० कक.मी. च ेिाींबरी नूतनीकरणाचे काम प्रगतीत आहे ि उिगरीत ६ कक.मी. लाींबीतील खड्ि े
र्रण्यात आले आहेत. 
(२), (३) ि (४) हे खरे नाही, 
        रस्तयाची काम ेप्रगतीत असल्याने बऱ्याच प्रमाणात िाींबरी पषृठर्ाग चाींगला झालेला 
असून रस्ता िाहतकूीस योग्य आहे. 
 

___________ 
 

राज्यात बाल लैधगांि अत्याचाराला आळा घालण्याबाबत 
 (४)  २८७० (२०-०४-२०१५).   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील बाल लैधगींक अतयाचार प्रकरणी गेल्या काही मदहन्यात अनेक घ्ना घित 
असल्यान ेया विषयी मशक्षण विर्ागाकिून कोणती कारिाई केली आहे काय, 
(२) असल्यास, या केलेल्या कारिाईचे थोिक्यात स्िरुप काय आहे, 
(३) तसेच अशा घ्ना रोखण्याकररता कोणतया विशेष उपाययोजना करण्यात येणार आहे िा येत 
आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(०६-०२-२०१६) : (१) राज्यात बाल लैंधगक अतयाचाराच्या तीन घ्ना घिल्याच े
ननदशगनास आले आहे. 
(२) मस्ी इीं्रनॅशनल स्कूल िानििी. पुणे शाळेतील ११ िषे ियाच्या विदयाथीनीिर ऑक््ोबर, 
२०१३ मये झालेल्या लैंधगक अतयाचार प्रकरणी सदर शाळेच्या मखु्यायवपका श्रीमती चौधरी 
याींना करणे दाखिा नो्ीस देिून, खुलासा असमाधानकारक िा्ल्याने ननलींबबत करण्यात आले 
आहे. तसेच यासींदर्ागत पुणे महानगरपामलका मशक्षण मींिळातील उपमशक्षक प्रमुख / पयगिेक्षक / 
सहाय्यक मशक्षण प्रमखु ि जजल्हा पररषदेतील मशक्षण विस्तार अधधकारी याींच्या चौकशी सममतीन े
शाळेची मान्यता काढण्याची मशर्फारस केली आहे. 
       स्याद्री इीं्रनॅशलन स्कूल. िारज े शाळेतील इ. १ ली च्या विदयाधथगनीिर शाळेच े
सींस्थापक ि अयक्ष याींच्याकिून झालेल्या लैंधगक अतयाचारा प्रकरणी मशक्षण प्रमखु, पुणे याींनी 
नेमलेल्या ४ सदस्यीय चौकशीस सममतीने शाळेची मान्यता काढण्याची मशर्फारस केलेली आहे. 
     एरींििणा पररसरात मसींहगि स्प्रीींगिले शाळेतील घ्नेबाबत मशक्षणाधधकारी (प्राथममक), 
जज.प. पुणे कायागलयाकिून चौकशी करण् यात आलेली असून सदर घ्नसेींदर्ागत पोलीस तपास चाल ू
आहे. 
       िरील तीनही शाळेतील दोषीिर कारिाईची प्रकक्रया चालू आहे. 
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(३) विर्ागाच्या क्र.प्रामशधो २०१३/प्र.क्र.२४/प्रामश-१, दद.२२.२.२०१३ च्या शासन पररपत्रकान्िये 
बालकाींचे लैंधगक अपराधापासून सींरक्षणाचा अधधननयम २०१२ यातील तरतूदीची अींमलबजािणी 
राज्यातील प्राथममक/मायममक/उच्च मायममक शाळाींमये करणेबाबत सूचना देण्यात आलेल् या 
आहेत. 
      तसेच राज्यातील शाळेतील विदयार्थयांची सुरक्षक्षतपणे न-ेआण करण्याकररता प्रतयेक 
जजल््यात पररिहन सममतया स्थापन करण्यात आल्या आहेत. तसेच स्कूल बसमये मदहला 
सहाय्यक नेमण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
  

___________ 
 

राज्यातील शशक्षिाांचे अनेि मागण्याांचे प्रश्न प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(५)  ३७१७ (२०-०४-२०१५).   श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश गजशिये, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अननल िोसले, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल 
तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मशक्षकाींच ेअनके मागण्याींच ेप्रश्न प्रलींबबत असल्यान ेमशक्षक समन्िय सममतीच्या 
ितीने माहे जानेिारी, २०१५ च्या दसुऱ्या सप्ताहात मशक्षकाींनी शाळा बींद ठेऊन सोलापूर जजल्हा 
पररषदेिर मोचागच ेआयोजन केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मशक्षक ि मशक्षकेततर कमगचाऱ्याींच्या मागण्या कोणकोणतया आहेत, 
(३) तयापैकी कोणकोणतया मागण्या मान्य केल्या आहेत ि उिगररत मागण्याींबाबत शासनान े
कोणता ननणगय घेतला आहे, 
(४) अदयाप कोणताच ननणगय घेतला नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े(०४-०३-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे 
(२) सदर कमगचाऱ्याींनी पुढीलप्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत :- 

१. आर्ीई ॲक्् नुसार सींच मान्यतनेुसार मशक्षकाींच्या जागा कमी केल्या परींतू जेथ ेिाढ 
होणारी मशक्षक पदे ममळािीत, 

२. प्राथममक शाळेत मशक्षकेततर पदे कमी केलीत ती पूिीप्रमाणे ममळािीत. 
३. २३ ऑक््ोबर, २०१३ च्या मशक्षकेततर आकृतीबींधात नाईक ि प्रयोगशाळा पररचर ही पदे 

कमी केलीत. परींतू आकृतीबींधानसुार प्रयोगशाळा सहाय्यक ि ग्रींथपाल ही िाढणारी पदे 
मात्र ददली नाहीत ती ममळािीत. 

४. २३ ऑक््ोबर, २०१३ चा मशक्षकेततर आकृतीबींध मागे घ्यािा. 
५. विनाअनुदाननत िगग ि तुकिीिरील विदयाथी सींख्या मशक्षकेततर कमगचारी मींजूरीसाठी 

ग्रा्य धरण्यात यािीत. 
६. विनाअनुदाननत शाळा अनुदानासाठी मुल्याींकनास पात्र झाले आहेत अशा शाळाींसाठी 

आधथगक तरतूद करािी. 
७. िेतनेततर अनुदान ननयममत ममळािे. 
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८. शालेय पोषण आहार योजना स्ितींत्र योजनेमार्फग त राबिािी. 
९. ज्युननयर कॉलेजचे मुल्याींकन ताबितोब करुन मुल्याींकन पात्र कॉलेजची यादी जाहीर 

करािी. 
(३) ि (४) उपरोक्त पैकी अ. क्र. १, ७ ि ९ येथील मागण्यासींदर्ागत के्षत्रीय कायागलयाकिून 
आिश्यक कायगिाही करण्यात आली असून अन्य प्रलींबबत मागण्याींबाबत शासन स्तरािर कायगिाही 
सुरु आहे. 
  

___________ 
 

जजल् हा ि तालुिास् तरािर इतर मागासिगीय विद्यार्थ यांिरीता 
स् ितांत्र िसनतगहेृ ननमाथण िरण् याबाबत 

  

(६)  ४८४२ (२१-०४-२०१५).   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल िोसले, श्री.हेमांत 
टिले :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसुधचत जाती ि अनुसुधचत जमाती प्रिगागच् या धतीिर इतर मागासिगीय विदयार्थ याकंरीता 
जजल् हा ि तालुकास् तरािर स् ितींत्र िसनतगहेृ ननमागण करण् याची लोकप्रनतननधीींनी माहे जानेिारी 
२०१५ म ये शासनाकि ेमागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त मागणीबाबत शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२०-०२-२०१६) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

राज् यात सािथजननि बाांधिाम वििागातील अधधिारी िां त्राटदार याांनी  
युती िरून िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

 (७)  ४८९१ (१७-०४-२०१५).   श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, डॉ.सुधीर ताांब,े 
श्री.सिुाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय सािथजननि बाांधिाम (सािथजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात सािगजननक बाींधकाम विर्ागातील (पीिब् ल् यूिी) अधधकारी कीं त्रा्दार (मींजूर सींस् था) 
याींनी युती करून इमारतीत िेगिेगळी काम ेदाखिून शासकीय ननधी हिप केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच कामे न करताच कोट्यिधीची बबले ददली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनुसार शासकीय ननधीचा अपहार करणा-याींिर 
शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०२-२०१६) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

परिणी शहराबाहेरील िळण रस्त्याांबाबत 
  

(८)  ५४५८ (१७-०४-२०१५).   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे :   ताराींककत प्रश्न क्रमाींक ४९३८१ ला ददनाींक ३ जून, २०१४ रोजी ददलेल्या 
उततराच्या सींदर्ागत सन्माननीय सािथजननि बाांधिाम (सािथजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परर्णी शहराबाहेरुन जाणारा िळण रस्ता (बायपास) कें द्र शासनाच्या राषरीय महामागग 
सुधारणा (एनएचिीपी-आयव्ही) याींच्याकिून होणार असल्याने राज्य शासनाने तयाींच्याकि ेसींपुणग 
प्रस्ताि सन २०१४-१५ दरम्यान सादर केला आहे काय, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िरील रस्तयासाठी मींजूरी, ननधी, र्सुींपादन, आदीबाबीींची कायगिाही सुरु करण्यात 
आली आहे काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच ककती मुदतीत िरील प्रकक्रया पुणग होणे आिश्यक आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०२-२०१६) : (१) राषरीय महामागग सुधारणा कायगक्रम (NHDP-IV) 
अींतगगत कें द्र शासनाने ननयुक्त केलेल्या प्रकल्प सल्लागारामार्फग त परर्णी बाहयिळण रस्तयाच्या 
कामाचा सविस्तर प्रकल्प अहिाल (डिपीआर) कें द्र शासनास ददनाींक १७.०२.२०१४ रोजी सादर 
करण्यात आलेला आहे. 
     सदर सविस्तर प्रकल्प अहिालात आढळलेल्या त्रु्ीींची पतूगता करून अहिाल अींनतम 
करण्याचे काम सुरु आहे. 
(२) र्ूसींपादनाबाबतची प्रकक्रया सरुु असून राषरीय महामागग कायदयाच्या कलम ३(a) अन्िये 
कें द्रशासनामार्फग त अधधसूचना प्रमसद करण्यात आली आहे. 
(३) ि (४) कें द्र शासनाची मींजूरी प्राप्त झाल्यािर पुढील कायगिाही करून, रस्ता पुणग करण्यात 
येईल. 

___________ 
 

ग्रामीण िागातील पाणीटांचाई दरू िरण्यासाठी उपाययोजना िरण्याबाबत 
(९)  ५५९० (२०-०४-२०१५).   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरशसांह पांडडत : 
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ग्रामीण र्ागातील पाणी ी्ंचाई दरु करण् यासाठी राबविण् यात येणारी राष रीय ग्रामीण पेयजल 
योजना आददिासी िाड्या, िस् त याींिर ि ग्रामीण र्ागाींपयतं पोहचली नसल् याची बाब माहे जानेिारी, 
२०१५ मये िा त यादरम् यान ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, ननधीींची उपलब् धता असूनही ती केिळ पाणी पुरिठा विर्ागाच् या दलुगक्षामुळे सदर 
योजना लोकाींपयतं पोहचली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, महाराष र जीिन प्राधधकरण ि र्ूजल सव् हेक्षण विर्ाग यींत्रणा याींच् याम ये 
योजनेसींदर्ागत समन् िय नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या योजनेअींतगगत ककती र््क् या विमुक् त, अल् पसींख् याक ि आददिासी कु्ुींबाना 
याचा लार् ममळाला आहे, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, या योजनअेींतगगत र््क् या विमुक् त, अल् पसींख् याक ि आददिासी कु्ुींबाना याचा 
लार् ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
  
श्री. बबनराि लोणीिर (१२-०२-२०१६) : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. 
(४) राषरीय ग्रामीण पेयजल कायगक्रम हा कें द्र पुरस्कृत कायगक्रम र््क्या विमुक्त, अल्पसींख्याींक 
ि आददिासी बहुल लोकसींख्या असलेल्या र्ागाींमयेदेखील राबविण्यात आला असल्यान ेसदर 
लोकसींख्येत या कायगक्रमाचा लार् ममळालेला आहे. 
(५) सदर योजना सुरु झाल्यापासनू ते आततापयतं र््क्या विमुक्त/अल्पसींख्याींक ि आददिासी 
बहुल पूणगत: हाताळण्यात आलेल्या गािे/ िाड्या / िस्तया याींचा तपमशल पुढीलप्रमाणे आहे. 

तपशशल एिूण गािे / िाड्या/ िस्त्या 
 

पूणथत: हाताळलेल्या गाि/े िाड्या/ िस्त्या 
 

अनु. जाती २२६६ 
 

२००८ 
 

अनु. जमाती १७५३७ 
 

१६१७७ 
 

अल्पसींख्याींक ८३५१ 
 

६७५५ 
 

  

___________ 
पुणे जजल््यातील िोर, पुणे शहर, मुळशी या तीन तालुक्यातील 

फेरफार ऑनलाईन िरण्याबाबत 
  

(१०)  ५६६७ (१६-०४-२०१५).   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल िोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल््यातील र्ोर, पुणे शहर, मुळशी या तीन तालुक्यातील रे्फरर्फार ददनाींक १ एवप्रल, 
२०१४ अखेर ऑनलाईन करण्याचा ननणगय शासनाने माहे जानेिारी, २०१५ मये िा तयासमुारास 
घेण्यात आला आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयानुसार शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनार्राि खडस े (०३-०२-२०१६) : (१), (२) ि (३) राज्यातील शेतजममनीींचे अधधकार 
अमर्लेख (गाि नमूना नींबर ७/१२) सींगणकीकृत होऊन ऑनलाईन पदतीने अदययाित व्हािेत 
यादृष्ीन े राज्यात "ई-रे्फरर्फार प्रकल्प" राबविण्याचा ननणगय शासनान े ददनाींक २३.१.२०१३ च्या 
शासन ननणगयान्िये घेतला आहे. तयाअींतगगत ज्या तालुक्याींतील अधधकार अमर्लेखाींच्या िे् ा 
सीिीज स््े् िे् ा सें्रिर अपलोि करण्यात येतात तया तालुक्याींतील हस्तमलखीत अधधकार 
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अमर्लेख (गाि नमूना नींबर ७/१२) बींद करून तया अनुषींगान े होणारे रे्फरर्फार ई-रे्फरर्फार 
प्रणालीदिारेच घेण्यात येतात. तयानुसार पुणे जजल््यातील र्ोर तालुक्यात ददनाींक १.२.२०१५ 
मुळशी तालुक्यात ददनाींक २६.२.२०१५ ि पुणे शहर तालुक्यात ददनाींक १८.११.२०१५ रोजी 
ऑनलाईन रे्फरर्फार प्रकक्रयेची कायगिाही सुरु करण्यात आलेली आहे. 

___________ 
 

राज्यातील शासिीय रुग्णालयातील औषध िाांडारात ननिृष्ट्ट दजाथच्या  
औषधाचा साठा आढळून आल्याबाबत 

 (११)  ६२१४ (२०-०४-२०१५).   श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफथ  िाई जगताप :   सन्माननीय 
अन्न आणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शासकीय रुग्णालयातील औषध र्ाींिारात मोठया प्रमाणात 
ननकृष् दजागच्या औषधाचा साठा आढळल्यानींतर राज्याच्या अन्न ि औषध प्रशासन विर्ागान े
राज्यातील सिग शासकीय रुग्णालयाींच्या औषध र्ाींिारातील साठयाची चाचणी करण्याचा ननणगय 
घेतल्याचे माहे जानेिारी, २०१५ मये िा तयादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नाबाबत शासनान ेघेतलेल्या ननणगयानसुार तयाची अींमलबजािणी करण्यात 
आली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाबाबत केलेल्या कायगिाहीचा तपशील काय आहे, 
(४) असल्यास, ज्या शासकीय रुग्णालयात ननकृष् दजागच्या औषधाचा साठा सापिला तयाींच्यािर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट (१०-०२-२०१६) :(१) राज्यातील शासकीय रुग्णालयातील औषध र्ाींिारात मोठया 
प्रमाणात ननकृष् दजागच्या औषधाचा साठा आढळून आला नाही. तथावप, माहे जानेिारी, २०१५ 
मये अन्न ि औषध प्रशासनादिारे शासकीय ि ननमशासकीय रुग्णालयातील औषध र्ाींिाराींची 
तपासणी मोदहम राबविण्यात आली होती. 
(२) होय. 
(३) तपासणी मोदहमे दरम्यान एकूण २७० शासकीय ि ननमशासकीय रुग्णालयातील औषध 
र्ाींिाराींची तपासणी करण्यात आली असनू विश्लेषणासाठी तपासणी करण्यात आली असून 
विश्लेषणासाठी घेतलेल्या ३५२ औषधी नमुन्याींपैकी २२ नमुन ेअप्रमाणणत घोवषत झाले आहेत. 
(४) सदर प्रकरणीच्या उतपादकाींिर कारिाई सुरु केली आहे. तसचे परराज्यातील कीं पन्याींिर 
कारिाई करणेबाबत तेथील सींबींधधत अनुज्ञप्ती प्राधधकरणास कळविले आहे. 
(५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
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िूशम अशिलेख वििागातील िमथचाऱ्याांच्या आांदोलनाबाबत 
 

(१२)  ६२७६ (१६-०४-२०१५).   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य र्ूमम अमर्लेख कमगचारी सींघ्नेच्या कमगचाऱ्याींनी तयाींच्या विविध मागण्याींसाठी ददनाींक 
२८ जानेिारी, २०१५ पासून कामबींद आींदोलन केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ुमम अमर्लेख विर्ागाला ताींबत्रक दजाग देऊन तयाप्रमाणे िेतनशे्रणी देण्याच्या 
मागणीसाठी सुमारे ११ ददिस आींदोलन करुनही शासनाने दलुगक्ष केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ूमम अमर्लेख विर्ागातील कमगचाऱ्याींच्या मागण् यासींदर्ागत शासनान े कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) र्ूमम अमर्लेख विर्ागातील कमगचाऱ्याींनी ११ ददिस आींदोलन करुनही याबाबतीत ननणगय 
घेण्यास झालेल्या विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनार्राि खडस े(०३-०२-२०१६) : (१) ि (२) राज्य र्ूमी अमर्लेख कमगचारी सींघ्नेच्या 
कमगचाऱ्याींनी तयाींच्या विविध मागण्याींसाठी पुणे विर्ागात ददनाींक १६.०१.२०१५ ते ०९.०२.२०१५ या 
कालािधीत तर मुींबई, नामशक ि औरींगाबाद विर्ागात ददनाींक २७.०१.२०१५ त े०७.०२.२०१५ या 
कालािधीत काम बींद आींदोलन केले होत.े 
(३) ि (४) प्रस्तुत प्रकरणी जामाबींदी आयुक्त, पुणे याींनी र्ूमम अमर्लेख विर्ागाला ताींबत्रक दजाग 
देऊन तयाप्रमाणे िेतनशे्रणी देण्याच्या मागणीसींदर्ागत शासनास प्रस्ताि सादर केला आहे. तया 
अनुषींगाने शासनान ेजमाबींदी आयुक्त आणण सींचालक, र्ूमम अमर्लेख (महाराषर राज्य) पुणे 
याींचेकिून जादा मादहती मागविली असता ती प्राप्त झाली असून सदय:जस्थतीत सदरच ेप्रकरण 
शासन स्तरािर विचाराधीन आहे. 
 

___________ 
आझाद मैदान येर्ील लीला जनिल्याण सेिा मांडळ या सािथजननि महहला  

स्िच्छतागहृाचा िापर ननशुल्ि िरण्याबाबत 
  

(१३)  ७०७६ (०६-०८-२०१५).   श्री.अमरनार् राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, 
श्री.सिुाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफथ  िाई जगताप : सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मदहलाींना सािगजननक स्िच्छता गहृाींमधील मुतारीचा िापर पणूगपणे मोर्फत देण्याचा स्पष् 
आदेश मुींबई महानगरपामलकेने ददला. परींत ुपामलका मुख्यालयासमोरील आझाद मैदान येथील 
लीला जनकल्याण सेिा मींिळ या सािगजननक स्िच्छतागहृाचा ठेकेदार मदहलाींकिून मुतारीच्या 
िापरासाठी दोन रुपये घेत असल्याच ेददनाींक २४ माचग, २०१५ रोजी िा तयासुमारास ननदशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त स्िच्छता गहृातील मतुारीचा िापर मदहलाींसाठी मोर्फत करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, होणाऱ्या विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े(११-०२-२०१६) : (१) नाही, सदर प्रकरणी उपसींचालक, क्रीिा ि युिक सेिा, मुींबई 
विर्ाग, मुींबई या कायागलयातील मदहला कमगचाऱ्याींमार्फग त शुल्क आकारणीबाबत प्रतयक्ष पाहणी 
केली असता मुतारीकरीता आकारणी ननशुल्क असून मदहला शौचालयाकररता रु.२/- शुल्क 
आकारणी केली जात असल्याचे ननदशगनास आलेले आहे. 
(२) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

पुणे शहरात जैििैद्यिीय िच-याची नोंदणी होण् याच् या िायथिाहीबाबत 
(१४)  ७९६६ (०६-०८-२०१५).   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अननल िोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी :   सन्माननीय 
पयाथिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरात पाच ते सात हजार दिाखाने (जक्लननक) असून पामलकेकि ेजैििैदयकीय कचरा 
उचलण् यासाठी नोंदणी करणा-या जक्लननक् सची सींख् या केिळ २९०० असल् याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ 
च् या शेि्च् या सप् ताहात ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनुसार जैििैदयकीय कचऱ्याची नोंदणी व् हािी 
म् हणून शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.रामदास िदम (२४-०२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) पुणे शहरामये दिाखाने, जक्लननक्स आणण इतर िैदयकीय आस्थापना अशा एकूण 
३६२६ आस्थापनाींनी म.ेपास्को इन्व्हायगमें्ल सोल्यूशन प्रा.मल.पुणे याींचे सदस्यति घेतले असून 
तयाींचेमार्फग त जैििैदयकीय कचरा (व्यिस्थापन ि हाताळणी) ननयम १९९८ ची अींमलबजािणी 
करण्याींत येते. ददनाींक ०४/०४/२०१४ आणण ददनाींक १४/०९/२०१५ रोजी अनकु्रमे १० आणण ४७ 
िैदयकीय आस्थापनाींना महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींिळामार्फग त नो्ीसा बजािून तयाींच्याकिून 
जैििैदयकीय कचरा (व्यिस्थापन ि हाताळणी) ननयम १९९८ ची पूतगता करुन घेण्याींत आली आहे. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

__________ 
 

िननष्ट् ठ महाविद्यालयाांचे सांच मान् यता ि िैयजक्ति मान् यता घेत नसल् याबाबत 
(१५)  ८०६२ (०४-०८-२०१५).   श्री.रामनार् मोत,े श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिथ हहरे : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मशक्षण उपसींचालक, मुींबई विर्ाग, मुींबई याींच् या कायगकके्षत अनुदाननत ि विनाअनुदाननत उच् च 
मा यममक शाळाींची सींख् या ककती आहे, 
(२) प्रत येक शाळेन ेसींच मान् यता ि मशक्षकाींच् या ननयुक् त याींना िैयजक्तक मान् यता घेणे बींधनकारक 
आहे काय, 
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(३) असल् यास, ककती विनाअनुदाननत ि कायम विनाअनुदाननत शाळाींनी २०१४ - २०१५ अखेर सींच 
मान् यता ि मशक्षकाींच् या िैयजक्तक मान् यता घेतल् या नाहीत, 
(४) सींच मान् यता ि िैयजक्तक मान् यता न घेतलेल् या शाळाींच ेविदयाथी बोिागच् या १२ िी च् या 
परीके्षला बसतात, हे खरे आहे काय, 
(५) सींच मान् यता ि िैयजक्तक मान् यता न घेणा-या शाळाींिर शासनाने काय कारिाई केली िा 
करण्यात आली आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े (०१-०३-२०१६) : (१) अनुदाननत ३७३, विना अनुदाननत १३०, कायम विना 
अनुदाननत ४८४ ि स्ियींअथगसहाय्यीत ६४ उच्च मायममक शाळा आहेत. 
(२) होय. 
(३) शैक्षणणक िषग २०१४-१५ ची ऑनलाईन सींच मान्यता देण्याची कायगिाही सुरु आहे. 
(४) अींशत: खरे आहे. 
(५) ज्या उच्च मायममक शाळाींनी / कननषठ महाविदयालयाींनी यापूिी सींच मान्यता घेतलेली नाही 
तयाींना सींच मान्यता करुन घेणे बींधनकारक असल्याच ेपररपत्रक मशक्षण उपसींचालक, मुींबई विर्ाग 
याींचेकिून ननगगममत करण्यात आलेले आहे. 

__________ 
 

सुलाथ (ता.िरोरा, जज.चांद्रपूर) येर्ील इांहदरा गाांधी आश्रमशाळेतील  
शशक्षण सेििाांना िायम िरण्याबाबत 

 (१६)  ९७०२ (०४-०८-२०१४).  श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनार् 
मोत े:   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सुलाग (ता.िरोरा, जज.चींद्रपूर) येथील इींददरा गाींधी आददिासी अनुदाननत आश्रम शाळेतील मशक्षण 
सेिक श्री.अजय देविदास जाधि याींचा मशक्षण सेिकाचा कालािधी सींपल् यानींतरही त याींना ननयममत 
मान् यता देण् यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी प्रकल् प अधधकारी, एकाजतमक आददिासी विकास प्रकल् प, धचमूर, 
जज.चींद्रपूर याींनी सींस् था अ यक्ष सधचिाींना सन २०१४-२०१५ म ये अनकेिेळा पत्र पाठिूनही त याींचा 
प्रस् ताि सादर करण् यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी शासन अशा सींस् थेविरुध ककीं िा शाळेविरुध कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् णु सािरा (०३-०२-२०१६) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) सदर शाळेस आयुक्त, आददिासी विकास, नामशक याींचेकिून कारणे दाखिा नो्ीस बजािून 
सुनािणी घेण्यात आली असून पुढील कायगिाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
 

___________ 
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राज्यात जमीन मोजणीसाठी टोटल स्टेशन यांत्रणेचा िापर िरण्याबाबत 
 (१७)  ९७१८ (३०-०७-२०१५).   श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अननल 
िोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ग्रामीण ि शहरी र्ागात जममन मोजणीसाठी ्ो्ल स््ेशन यींत्रणेचा िापर करण्याचा 
ननणगय शासनाने माहे एवप्रल, २०१५ मये िा तयासुमारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयानुसार शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. एिनार्राि खडसे (०३-०२-२०१६) : (१), (२) ि (३) जममनीची मोजणी आधुननक पदतीन,े 
अचुक ि जलद गतीन ेकरण्याकरीता र्ूमम अमर्लेख कायागलयाींकिून सन २००० पासून इलेक्रॉननक 
्ो्ल मशीनचा िापर विविध प्रकारच्या मोजण्याींसाठी करण्यात येत असून सया राज्यात ४३१ 
इलेक्रॉननक ्ो्ल मशीन्स आहेत. 
      तसचे यासींदर्ागत ददनाींक २५.११.२०१४ रोजीच्या शासन ननणगयान्िये, र्ूमम अमर्लेख 
विर्ागासाठी आणखी १६९२ ई.्ी.एस.मशीन, कायागलयीन खचागसाठी प्राप्त होणाऱ्या अनुदानातून 
ननधीच्या उपलब्धतेनुसार खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

___________ 
 

अपांगाांना रबाळे/महाप े(जज.ठाण)े येर्े िखूांड शमळणेबाबत 
(१८)  ९९४३ (२९-०७-२०१५).   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अपींग योजनेअींतगगत रबाळे/महापे (जज.ठाणे) येथील ्ी.्ी.सी एम.आय.िी.सी.अींतगगत १०० 
चौ.मी.चा र्ुखींि वितरीत करण्यात यािा म्हणून अपींगाींनी आणण लोकप्रनतननधीींनी सन २००९ 
पासून आजपयतं तसचे ददनाींक २२ ऑगस््, २०१४ आणण ११ रे्फब्रुिारी, २०१५ रोजी व्यिस्थापकीय 
सींचालक, एमआयिीसी आणण मा.उदयोग मींत्री याींचेकि ेिारींिार अजग, ननिेदने देऊनही अपींगाींना 
र्ूखींिाच ेिा्प केले नाही, खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अदयाप र्ूखींिाचे िा्प न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) उक्त प्रकरणी अपींगाींना र्ुखींिाचे िा्प करण्यासाठी शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुिाष देसाई (११-०२-२०१६) : (१), (२) ि (३) महामींिळाचे एकूण पीएपी र्ूखींिाच्या 
िा्पापैकी, ३ ्क्के र्ूखींि अपींग व्यक्तीींना िा्प करण्याचे धोरण आहे. तयानुसार एकूण १५१ 
अींपगानी महामींिळाकि ेअजग सादर केले असून तयाींची एकबत्रत यादी तयार करण्यात आली आहे. 
तयापैकी, ३६ अपींगाना र्खूींिाचे िा्प करण्यात आले आहे ि उिगररत र्ूखींि जेषठता यादीनुसार ि 
महामींिळाच्या धोरणानसुार िा्प करण्यात येणार आहेत. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

------------------------------------------- 
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खेळाडूांना िेतनिाढ ि इतर सुविधा देण्याबाबत 
  

(१९)  १००३१ (०४-०८-२०१५).  श्री.विजय सािांत : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासन ननणगय क्रमाींक एलव्हीई १४०४/प्र.क्र.८/सेिा-९, मींत्रालय, मुींबई - ३२ ददनाींक २७ रे्फब्रुिारी, 
२०१० मधील मुद्दा क्रमाींक ३ मये “अनतप्राविण्य” शब्दामये व्यायामाचे खेळ प्रकारातील 
(ॲथलेद्क्स) १, २, ि ३ क्रमाींक ि इतर क्रीिा प्रकारातील र्फक्त पदहला क्रमाींक हा मुद्दा बदलनू 
सिग प्रकारच्या क्रीिा प्रकाराींसाठी पदहल्या तीन क्रमाींकाींसाठी ितेनिाढ देण्यासींदर्ागत शासनस्तरािर 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने शासन ननणगयामये सुधारणा करुन ॲथलेद्क्स 
प्रमाणेच ्ेबल ्ेननस, कुस्ती, बॅिममी्ं न, पॉिरमलफ्ीींग, जलतरण, लॉन ्ेननस, िे्मलजफ ी्ंग ि 
ननयागरोहण ि खेळाींच्या राषरीय ि आींतरराषरीय स्पधेमये पदहला, दसुरा ि नतसरा क्रमाींक 
ममळविणाऱ्या खेळािूींना िेतनिाढ देण्याबाबतची धोरणातमक कायगिाही शासनस्तरािर सुरु आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न र्ाग १ मधील शासन ननणगयामये बदल करुन कबड्िी ि इतर साींघीक कक्रिा 
प्रकाराींनाही पदहला, दसुरा ि नतसऱ्या क्रमाींकासाठी िेतनिाढ ि इतर सुविधा देण्याची मागणी 
मा.मुख्यमींत्री ि मा.वितत मींत्री याींच्याकि े लोकप्रनतननधीनी माहे जानेिारी, २०१५ मये िा 
तयादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त शासन ननणगयामधील अनुक्रमाींक १२ सींदर्ागतील मान्यताप्राप्त खेळाींच्या 
यादयातील सिग खेळाींना पदहला, दसुरा ि नतसरा क्रमाींकासाठी िेतनिाढ ि इतर सुविधा 
देण्याबाबतची धोरणातमक कायगिाही शासनस्तरािर सुरु करण्याबाबत कोणता ननणगय घेतला आहे 
िा घेण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(०३-०३-२०१६) : (१), (२), (३), (४) ि (५) होय, सदर प्रस्ताि तपासण्यात येत 
आहे. 

___________ 
 

महाराष्ट्र राज्य मायशमि शशक्षण मांडळािर अयक्ष/सधचि पदािर ननयुक्ती िरण्याबाबत 
  

(२०)  ११०३८ (२२-१२-२०१५). श्री.अननल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.शमतेश 
िाांगडडया :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य मायममक ि उच्च मायममक मींिळाचे ककती विर्ाग आहेत, 
(२) असल्यास, ्यापैकी ककती विर्ागाला पूणगकालीन अयक्ष / सधचि आहेत, 
(३) पूणगकालीन अयक्ष / सधचि नाहीत अस ेककती विर्ाग आहेत, 
(४) असल्यास, सदर पदे ककती िषागपासून ररक्त आहेत, 
(५) तसेच या दठकाणी ननयुक्ती झाली असूनही पदर्ार न स्िीकारल्याींची सींख्या ककती आहे, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी मशक्षण विर्ागाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. विनोद तािड े(०४-०२-२०१६) : (१) महाराषर राज्य मायममक ि उच्च मायममक मींिळाच े
एकूण ९ विर्ाग आहेत. 
(२) एकूण ९ विर्ागापैकी ७ विर्ागीय मींिळात पूणगकालीन विर्ागीय अयक्ष ि ५ विर्ागीय 
मींिळात पूणग कालीन विर्ागीय सधचि कायगरत आहेत. 
(३) एकूण ९ विर्ागापैकी २ विर्ागीय मींिळात विर्ागीय अयक्ष हे पद ररक्त आहे आणण ०४ 
विर्ागीय मींिळात विर्ागीय सधचि हे पद ररक्त आहे. 
(४) अ. वििागीय अयक्ष 

१. नामशक विर्ागीय मींिळ - दद.१६.०७.२१५ पासून ररक्त 
२. लातूर विर्ागीय मींिळ - दद.०१.१२.१४ पासनू ररक्त 

ब. वििागीय सधचि 
१. नागपूर विर्ागीय मींिळ - दद.०१.०८.१४ पासून ररक्त 
२. औरींगाबाद विर्ागीय मींिळ - दद.३१.५.१५ पासून ररक्त 
३. अमरािती विर्ागीय मींिळ - दद.३०.४.१५ पासून ररक्त 
४. लातूर विर्ागीय मींिळ - दद.२५.०१.१४ पासनू ररक्त 

 

(५) ि (६) विर्ागीय अयक्ष ि सधचि पदािर ननयुक्ती झालेल्या सिग अधधका-याींनी पदर्ार 
स्िीकारला आहे. तयामुळे कायगिाहीचा प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

राज्यातील नशसगं िॉलेजाांबाबत 
 

 (२१)  ११०४८ (२२-१२-२०१५).   श्री.अननल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.शमतशे 
िाांगडडया :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िैदयककय सेिेत अतयािश्यक असलेले तींत्रशुद मशक्षीत नसीग कॉलेज महाराषरात ककती 
आहेत, 
(२) असल्यास, ्या कॉलेजमये नसेस प्रमशक्षणाकररता आिश्यक ननकषानसुार पद र्रती 
करण्यात आली आहे काय, 
(३) तसेच महाराषरात सिगत्र पररचारकाींची ककती पदे ररक्त आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(०१-०३-२०१६) : (१) राज्यात खाजगी ि शासकीय याप्रमाणे एकूण ११९८ नमसगं 
महाविदयालये कायगरत आहेत. तयापैकी शासकीय िैदयकीय महाविदयालयाींशी सींगग्न १५ नमसगं 
महाविदयालये आहेत 
(२) शासकीय पररचाररका महाविदयालयाींमये ननकषानुसार र्रती करण्याची प्रकक्रया ननयममत सुरु 
असते. 
(३) शासकीय िैदयकीय महाविदयालयाींशी सींलग्न रुग्णालयाींमये अधधपररचारीकाींची ९८६ तर 
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िररषठ ग्ातील १३२ पदे ररक्त असून, ही पदे सेिाननितृती, राजीनामा, पदोन्नती इ. कारणाींमुळे 
ररक्त असल्याच ेददसून येत.े ररक्त पदे र्रण्याची कायगिाही ननरींतर सुरु असते. 
(४) पद र्रतीची कायगिाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

__________ 
 

नाांदेड जजल् हा रुग् णालय तर्ा शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय  
येर्ील अस् िच् छता दरु िरण् याबाबत 

(२२)  ११३४० (२२-१२-२०१५).   श्री.अमरनार् राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.मुझफ्फर हुसैन 
सय्यद, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) नाींदेि जजल् हा रुग् णालय तथा शासकीय िैदयकीय महाविदयालय येथ ेअनके ददिसापासनू 
पररसराची स् िच् छता केली नसून खड्ियात घाण पाणी साचनू दगुधंी तसेच िासाींचा प्रादरु्ागि 
िाढल् यान ेरुग्ण िाढल्याच ेमाहे ऑक् ्ोबर, २०१५ मये िा तयादरम् यान ननदशगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(१६-०२-२०१६) : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
 

 

जेऊर ि िरमाळा (जज.सोलापूर) शहरातील िूमी अशिलेख  
िायाथलयातील िमथचाऱ्याांच्या अननयशमत िायथपदतीबाबत 

(२३)  ११३९१ (२१-१२-२०१५).   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफथ  िाई 
जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) जेऊर ि करमाळा (जज.सोलापूर) शहरातील र्ूमी अमर्लेख कायागलयात दररोज अनेक नागररक 
कामाननममतत येतात. मात्र अधधकारी ि कमगचारी जागेिर उपजस्थत नसल्यान ेजागेच्या नोंदीसाठी 
ककतयेकदा र्ूमी अमर्लेख कायागलयात येऊनही काम होत नाही. त यामुळे नागररकाींमधून या 
कायागलयाच्या गलथान कायग पदतीिर तीव्र सींपात व्यक्त होत असल्याचे माहे जुल,ै २०१५ मये 
िा तयादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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 श्री. एिनार्राि खडस े(०२-०२-२०१६) : (१) असे ननदशगनास आले नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
औरांगाबाद जजल्हा प्रशासनाने तलाठी ि इतर िमथचारी िगाथसाठी तयार 

िेलेला ई हजेरी पट िायथक्रम राबविण्याबाबत 
(२४)  ११८८१ (२१-१२-२०१५).   श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जजल्हा प्रशासनान ेतलाठी ि इतर कमगचारी िगागसाठी तयार केलेला ई हजेरी प् 
हा कायगक्रम गेल्या िषगर्रात यशस्िीररतया राबविला गेलाच नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तदनुसार कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनार्राि खडस े(०२-०२-२०१६) : (१), (२) ि (३) औरींगाबाद जजल्हा प्रशासनाने तलाठी 
याींच्यासाठी "रे्फस डि्ेक्शन" ि इतर कमगचारी िगागसाठी बायोमेरीक प्रणालीदिारे हजेरी 
नोंदविण्यात येत.े तथावप, तलाठी सजाींचे दठकाण हे बहुताींश दठकाणी ग्रामीण र्ागात असल्यान े
"रे्फस डि्ेक्शन" प्रणाली कायागजन्ित करण्यासाठी ताींबत्रक अिचणी आलेल्या आहेत. याबाबत योग्य 
दरुुस्तीसाठी सींबींधधत अमर्कतयागस कळविण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

ठाणे येर्ील मुांबई विद्यावपठाच्या उपिें द्राच ेअपुणथ बाांधिाम ि तरे्ील  
विद्यार्थयाथना न शमळणाऱ्या सोई सुविधाांबाबत 

(२५)  ११८९७ (२२-१२-२०१५).   अॅड.ननरांजन डािखरे : ददनाींक १५ डिसेंबर, २०१५ रोजी 
सर्ागहृाच्या प्लािर ठेिण्यात आलेल्या अताराींककत प्रश्नोततराींच्या यादी क्रमाींक ५ मधील प्रश्न 
क्रमाींक ९८४० ला ददलेल्या उततराच्या सींदर्ागत सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे ढोकाळी, ठाणे येथे मुींबई विदयापीठाअींतगगत विदयापीठ उप-कें द्राचे कामकाज गत 
शैक्षणणक िषागपासून सुरु करण्यात येिून सन २०१५-१६ या शैक्षणणक िषागपासून आणखी ५ निीन 
अ्यासक्रम मशकविण्यात येणार असल्याच े दद. ३ जून, २०१५ रोजी िा तया सुमारास जाहीर 
करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या ३ िषागपासून सुरु असलेल्या सदर उपकें द्राच्या सींपूणग इमारतीच ेबाींधकाम पूणग 
झाले नसल्याच ेतसेच विदयार्थयागना तदनुषींधगक इतर सोईसुविधा उपलब्ध नसल्याचेही माहे म,े 
२०१५ ि माहे सप् े्ंबर, २०१५ मये िा तयादरम्यान ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ठाणे येथ े विदयापीठ उपकें द्राच े कामकाज सुरु झाले असले तरी ॲिममशन, 
ररचेककीं ग, ररव्हल्युएशन आणण मायग्रेशन सद ग्कर्फकी् प्राप्ती इतयादीसाठी विदयार्थयागना कमलना 
येथील मुींबई विदयापीठाचे कायागलयाकि े िारींिार रे्फ-या माराव्या लागत असल्याच्या तक्रारी 



वि.प. २ (17) 

सींबींधधत सिग विदयार्थयागनी ि विदयाथी सींघ्नाींनी शासनाकि े केल्या असल्याचेही ददनाींक १२ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोजी िा तयासुमारास ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) सदर ठाण ेउपकें द्राच्या इमारतीच ेबाींधकाम पूणग न होण्याची कारणे काय तसेच िरील स्तींर् 
३ मधील विदयार्थयागच्या सोई सुविधाींबाबत तसेच उपकें द्र इमारत बाींधकामाबाबतची सदयजस्थती 
काय आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े(०३-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
      ठाणे उपकें द्राच्या इमारतीच ेबाींधकाम पूणग झाले असून विदयार्थयांकरता िगग, िातानुकूलीत 
िाचनालय, िातानुकूलीत चचागसत्र हॉल िातानुकूलीत सर्ागहृ, उपहारगहृ इतयादी आिश्यक 
सोईसुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
     शासनाकि े याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्याच ेआढळून येत नाही. तथावप, ठाणे येथील 
उपकें दात मुींबई विदयापीठ प्रशासनातरे्फ र्विषयकालीन अशी तरतूद करता येईल. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

राज्यात पहहलीच्या मुलाची प्रिेशाची ियोमयाथदा ठरविण्याबाबत 
 (२६)  १२२१४ (२२-१२-२०१५).   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत 
टिले, श्री.अननल िोसले, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शासनाने पदहलीच्या मुलाची प्रिेशाची ियोमयागदा ठरविली आहे तयामुळे विदयार्थयांच े
नुकसान होणार असल्यान ेपूिीचीच ियोमयागदा लागू करण्यात यािी अशी मागणी राज्यातील 
अनेक स्तरातून होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(०३-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ियोमयागदेची अींमलबजािणी ्प्प्या्प्प्याने करण्याचा ननणगय घेण्यात आला आहे 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

 

___________ 
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राज्यातील शशधािाटप दिुानदाराांच्या मागण्याबाबत 
 

(२७)  १२२३८ (२२-१२-२०१५).   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.राजेंद्र जैन, 
श्रीअब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.अननल िोसले :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०५२० ला हदनाांि २४ जलुै, 
२०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदिाथत सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मशधािा्प दकुानदाराींनी कममशन आणण इतर काही मुद्दयाींबाबत माहे जुलै २०१५ 
पासून बेमुदत सींप केल्यान ेग्राहकाींची मोठया प्रमाणात गैरसोय होण्याची शक्यता ननमागण झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रेशनीींग दकुानदाराींच्या मागण्या कोणकोणतया आहेत, 
(३) यापैकी कोणकोणतया मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत ि उिगररत मागण्याींबाबत 
कोणता ननणगय घेण्यात आला आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (३०-०१-२०१६) : (१) ि (२) नाही, 
     तथावप, प्रलींबबत मागण्याबाबत रास्तर्ाि दकुानदार सींघ्नाचे ननिेदन प्राप्त झाले आहे. 
तयामुये दिारपोच योजना रॉकेल कपात मागे घेण,े धान्य विक्री कममशनमये िाढ करणे, एपीएल 
कािगधारकाींना धान्य वितरण पुरिठा करणे, रास्तर्ाि दकुानामये दोन कामगाराींचा पगार, 
दकुानाच ेजागेच े र्ाि,े िीज बील, धान्य िाहतकू, हमाली दकुानदाराींना मानधन देण,े मयत 
िारसास तिरीत परिाना देणे ि इतयादी मागण्या केल् या आहेत. 
(३) रास्तर्ाि दकुानदाराींच्या सींघ्नेच्या उपरोक्त मागण्यासींदर्ागत बैठक घेण्यात आली असून 
बैठकीतील ननणगयाींच्या अनुषींगान ेपुढील कायगिाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
जजल्हास्तरािर ग्राहि तक्रार ननिारण मांच, तर राज्यस्तरािर ग्राहि तक्रार  

ननिारण आयोगाची स्र्ापना िरण्यात आल्याबाबत 
(२८)  १२३३२ (२२-१२-२०१५).   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल िोसले, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी : सन्माननीय 
अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग्राहकाींच्या तक्रारीच ेननराकरण करण्यासाठी जजल्हास्तरािर ग्राहक तक्रार ननिारण मींच, तर 
राज्यस्तरािर ग्राहक तक्रार ननिारण आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील बहुताींश जजल्हा न्यायालयाला अयक्ष आणण सदस्य नेमले नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आतापयतं ककती जजल््यात ररक्त पदे आहेत, 
(४) असल्यास, अयक्ष ि सदस्य पदे ररक्त असल्यान ेअनेक प्रकरणे ननणगयाच्या प्रनतक्षेत आहेत, 
हे खरे आहे काय ? 
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श्री. धगरीश बापट (०५-०२-२०१६) : (१) होय. 
(२) ि (३) राज्यातील जजल्हा ग्राहक मींचातील अयक्ष आणण सदस्य याींच्या ररक्त पदाींची मादहती 
खालीलप्रमाण ेसादर करण्यात येत आहे. राज्य आयोगाच्या एकूण मींजूर पदाींपैकी १ न्यानयक 
सदस्य ि १ सदस्य अशी एकूण २ पदे ररक्त आहेत. 
     महाराषरातील जजल्हा ग्राहक तक्रार ननिारण मींचाच्या अयक्ष या सींिगागतील एकूण ४० 
पदाींपैकी ७ पदे ररक्त असून तयापकैी गिधचरोली, नींदरूबार, दहींगोली, गोंददया, िामशम, मसींधुदगूग या 
मींचातील प्रलींबबत प्रकरणाींची सींख्या कमी असल्यान ेशजेारच्या जजल्हा मींचास सींलग्न करण्यात 
आलेली आहेत. जजल्हा मींचातील सदस्य या सींिगागतील एकूण ८० पदाींपैकी ९ पदे ररक्त असून 
याकररता नजजकच्या कालािधीमये जादहरात देऊन पदर्रती करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
(४) नाही. 

___________ 
राज्यात शासनान ेजाहीर िेलेले व्यापारी धोरण हे मोठया 

 िां पन्या, मॉलच्या फायदयाचे असल्याबाबत 
(२९)  १२३४४ (२२-१२-२०१५).   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अननल िोसले, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शासनान ेजाहीर केलेले व्यापारी धोरण हे मोठया कीं पन्या, मॉलच्या र्फायदयाच ेआहे 
असे मत माींिून राज्यातील काही व्यापारी सींघ्नाींनी माहे सप् े्ंबर, २०१५ च्या दसुऱ्या सप्ताहात 
सदर धोरणास विरोध दशगविला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनुसार सिगच व्यापाऱ्याींसाठी धोरण असाि े
म्हणून शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुिाष देसाई (०१-०२-२०१६) : (१) प्रस्तावित "महाराषर ककरकोळ व्यापार धोरण-२०१५" चा 
मसुदा सींकेतस्थळािर प्रमसद केल्यािर काही रर्ेल असोमशएशनच्या सींघ्नाींनी मत माींिले आहे. 
(२) ि (३) प्रस्तावित "महाराषर ककरकोळ व्यापार धोरण २०१५" चा मसुदा शासनाच्या निीन सींदेश 
(Whats new) या सींकेतस्थळािर जनतेच्या हरकती/सूचना देण्यासाठी ददनाींक २७.०७.२०१५ रोजी 
प्रमसद करण्यात आला होता. जनतेकिून तसेच विविध ककरकोळ विके्रता सींघ्ना/असोमशएशन 
याींचेकिून प्राप्त झालेल्या हरकती/सूचना विचारात घेऊन, विकास आयुक्त (उदयोग) याींचे स्तरािर 
रर्ेल असोमशएन याींच ेसोबत ददनाींक ०४.०९.२०१५ रोजी बैठक घेऊन ि रर्ेल सींघ्नाींशी ददनाींक 
१९.०९.२०१५ रोजी समन्िय साधनू प्रथमच "महाराषर ककरकोळ व्यापार धोरण २०१६" तयार 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
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राज्यातील पाठयपुस्तिाांची पुनरथचना आणण शशक्षिाांचे प्रशशक्षणाबाबत 
  

(३०)  १२३९५ (२२-१२-२०१५).  श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पाठ्यपुस्तकाींची पनुरगचना तसेच अ्यासक्रम याबाबत पाठ्यपुस्तक मींिळ, तज्ञ 
मशक्षक ि अधधकारी याींचे प्रमशक्षण विश्ि दहींद ू पररषद-रा.स्ि. सींघ प्रणणत रामर्ाऊ म्हाळगी 
प्रबोधधनीत होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रमशक्षणाचा हेत ूि स्िरुप काय आहे, 
(३) अ्यासक्रमाच्या रे्फररचनेबाबत शासनाच ेधोरण काय आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े (२७-०१-२०१६) : (१) रामर्ाऊ म्हाळगी प्रबोधधनी या स्थानाचा प्रमशक्षणाच े
दठकाण म्हणून िापर करण्यात आला आहे. 
(२) ि (३) बदलतया शैक्षणणक प्रिाहानुसार राज्यातील अ्यासक्रम ि पाठ्यपुस्तकाची पुनरगचना 
करण्याचा ननणगय शासनाने घेतला आहे. तयानुसार मशक्षण के्षत्रातील अनरु्िी, तज्ज्ञ, व्यासींगी, 
जाणकार, विषयाची आिि असणारे, विदयाथी ि मशक्षक याींच्यामये लोकवप्रय अशा व्यक्तीींचा 
अ्यासक्रम सममतीमये सहर्ाग घेतल्यान ेपाठयक्रम ि पाठयपुस्तक पुनरगचना प्रर्ािीपण ेकरता 
येईल यासाठी सदर अ्यासमींिळातील सदस्याींच्या उदबोधन कायगशाळा घेण्यात आल्या आहेत. 
     इयतता ६ िी त े१२ िी चा अ्यासक्रम शे्रणीबद करण्यासाठी ि पाठयपुस्तक ि प्राथममक 
मशक्षण अ्यासक्रम २०१२ यामये सहसींबींध दृढ करण्यासाठी सदर कायगशाळा आयोजजत करण्यात 
आल्या होतया. 
  

___________ 
 

राज्याच्या उच्च शशक्षण खात्याचा िारिार बेशशस्तपणे चालत असल्याबाबत 
 

(३१)  १२४२६ (२२-१२-२०१५).   डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफथ  िाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या उच्च मशक्षण खातयाचा कारर्ार बेमशस्तपण ेचालत असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ 
मये िा तया दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, या खातयातील भ्रष् व्यक्तीींना ह्िून स्िच्छ ि पारदशी प्रशासन नमेण्यासाठी 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े(०१-०३-२०१६) : (१) खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
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राज्यातील अनुदानास पात्र १३४३ शाळाांच्या फेरमुल्याांिन िरण्याबाबत 
  

(३२)  १२४७४ (२२-१२-२०१५).   श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश 
चव्हाण : ताराींककत प्रश्न क्रमाींक ७५२६ ला ददनाींक १७ जुलै, २०१५ रोजी ददलेल्या उततराच्या 
सींदर्ागत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुदानास पात्र म्हणून शासन आदेश ननगगममत केलेल्या १३४३ शाळाींच्या 
रे्फरमुल्याींकनास माहे एवप्रल, २०१५ मये शासनाने स्थधगती ददली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त १३४३ शाळा ि िगग तुकिया अनुदानास पात्र म्हणून घोवषत करण्याबाबत 
शासनस्तरािरून कोणती कायगिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) अनुदानास पात्र म्हणून शासन आदेश ननगगममत केलेल्या शाळा ि िगग तुकियाींना आधथगक 
तरतूद उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े(०३-०३-२०१६) : (१) शासन पत्र १७ माचग, २०१५ अन्िये त्रयस्थ सममतीमार्फग त 
सुरु असलेले रे्फरतपासणीचे कामकाज थाींबविण्यात आले आहे. 
(२) आयुक्त (मशक्षण) याींचेकिून मायममक शाळाींच ेप्रस्ताि शासनास प्राप्त झालेले असून तयािर 
पुढील कायगिाही सुरु आहे. प्राथममक शाळाींच्या प्रस्तािािर आयुक्त (मशक्षण) याींच े स्तरािर 
तपासणी/छाननीची कायगिाही सुरु आहे. 
(३) ि (४) अनुदानास पात्र घोवषत करण्यात आलेल्या शाळाींना ननधी उपलब्घ करुन देण्याबाबत 
सकारातमक कायगिाही सुरु आहे. 
  

___________ 
 

गोंहदया येर्ील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय सुरु िरण्याबाबत 
(३३)  १२५४२ (२२-१२-२०१५).   श्री.राजेंद्र जैन  : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंददया येथे शासकीय मेडिकल कॉलेज केव्हा सुरु होण ेअपेक्षक्षत आहे, 
(२) असल्यास, शासकीय मेडिकल कॉलेज सुरु करतेिळेी याींचे नाि र्ारतरतन िॉ.बाबासाहेब 
आींबेिकर शासकीय महाविदयालय गोंददया असे ठेिण्याच ेप्रस्तावित आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े (१६-०२-२०१६) : (१) ि (२) निीन िैदयकीय महाविदयालय सुरु करण्यास 
मान्यता देण्याच ेअधधकार कें द्र शासनास ि र्ारतीय आयुविगज्ञान पररषदेस असून, गोंददया येथील 
ननयोजजत शासकीय िैदयकीय महाविदयालयास कें द्र शासनाची मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर सदर 
महाविदयालय सुरु होणार आहे ि तयानींतर महाविदयालयाच्या नामकरणाबाबत उधचत ननणगय घेण े
शक्य होणार आहे. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

_________ 
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राज्यातील विद्यापीठात आणण महाविद्यालयाांत ररक्त असलेल्या 
प्रायापिाांच्या जागा िरण्याबाबत 

  

(३४)  १२६६८ (२२-१२-२०१५).   डॉ.अपूिथ हहरे : ताराींककत प्रश्न क्र. ७५८४ ला ददनाींक १७ जलुै, 
२०१५ रोजी ददलेल्या उततराच्या सींदर्ागत सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच्या ददनाींक २२ जानिेारी, २०१४ च्या सींिगगननहाय आरक्षणाबाबतच्या ननणगयास 
मा.उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यान ेमा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषींगान े
ददनाींक २२ जानेिारी, २०१४ च्या शासन ननणगयास ददनाींक १० एवप्रल, २०१५ च्या शासन 
ननणगयान्िये स्थधगती देण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या सींिगगननहाय आरक्षणाच्या ननणगयासींबींधीची बाब धोरणातमक असल्यान े
याबाबत विधी ि न्याय विर्ागाचा सल्ला घेिनू पुढील कायगिाही करण्याचे प्रस्तावित होत,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, विदयार्थयांचे शकै्षणणक दहताचा विचार करता, राज्यातील विदयापीठे आणण 
महाविदयालयातील प्रायापकाींच्या ररक्त जागा र्रणेसींबींधीच्या कायगिाहीच्या अनुषींगान ेयाबाबत 
कोणती कायगिाही करण्यात आली ि प्रस्तुत प्रकरणी शासनाचे धोरण काय आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े(०३-०३-२०१६) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) दद. २२ जानेिारी, २०१४ चा शासन ननणगय अधधक्रममत करुन राज्यातील अकृवष विदयापीठे / 
शासकीय महाविदयालये / सींस्था, अशासकीय अनुदाननत / विना अनुदाननत महाविदयालयातील 
मशक्षक पदासाठी शासन ननणगय क्र. एनजीसी-१४९४/(२९९१)/वि.मश-४, दद.२४.०४.१९९५ अन्िये 
घेण्यात आलेला सींिगग ि विषय ननहाय आरक्षण ठेिण्याबाबतचा ननणगय दद. २४ ऑगस््, २०१५ 
च्या शासन ननणगयान्िये कायम ठेिण्यात आलेला आहे. 

__________ 
िायम विनाअनुदाननत तत्िािर मान्यता हदलेल्या खासगी  

मायशमि शाळाच्या अनुदानाबाबत 
 (३५)  १२७३३ (२२-१२-२०१५).   श्री.हररशसांग राठोड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८८५ ला हदनाांि 
१९ माचथ, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदिाथत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान े ददनाींक २४ नोव्हेंबर, २००१ अन्िये घेतलेल्या ननणगयानुसार राज्यात कायम 
विनाअनुदाननत ततिािर शाळा सुरु करण्याची परिानगी देण्यात आली असून इींग्रजी मायमाच्या 
शाळा िगळून सुमारे २००० प्राथममक ि  मायममक शाळाींना परिानगी देण्यात आली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या शाळाींना अनुदान लागू करण्याचा विविध सींघ्नाींच्या मागण्या विचारात घेऊन 
शासनाने ददनाींक २० जुल,ै २००९ अन्िये या शाळाींचा कायम शब्द िगळून सन २०१२-१३ पासनू 
मूल्याींकनाचे विविध ननकष पूणग करणाऱ्या शाळा अनुदानासाठी पात्र ठरविण्याचा ननणगय घेण्यात 
आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ददनाींक १६ जुल,ै २०१३ अन्िये मूल्याींकनाच ेननकष जाहीर केले  तया नुसार ज्या 
िषी मूल्याींकनात पात्र ठरतील तया िषागपासून २०% तयापुढील िषी अनुक्रम े ४०%, ६०%, ८०%, 
१००%  या प्रमाणात अनुदानास पात्र ठरतील असे आदेश ननगगममत करण्यात आले होत,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, अमरािती विर्ागातील ददनाींक १८ जून, २०१५ च्या शासन ननणगया नुसार ११७ 
शाळा, शाळा मधील ३५१ िगग तयामधील ५८१ मशक्षक ि ४९२ मशक्षकेतर कमगचारी अशा १०७३ 
पदाींना सन २०१३-१४ पासून २० % अनुदानासाठी पात्र ठरिण्यात आले होते तसेच अमरािती 
विर्ाग िगळून इतर विर्ागाच्या मूल्याींकनात पात्र अपात्र शाळाची यादी जाहीर केली, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, सन २००१ पासून सतत विनाितेन कमगचारी काम करीत आहे तसेच अमरािती 
विर्ागातील शाळा अनुदानास पात्र असून कमगचाऱ्याींना ितेन लागू करण्यात आले नाही , हे ही खरे 
आहे काय, 
(६) असल्यास, सदरहू कमगचाऱ्याींना िेतन लागू करण्याबाबत शासनाच ेकोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. विनोद तािड े(०३-०३-२०१६) : (१), (२), (३) ि (४) होय. 
(५) ि (६) विदहत ननकषानुसार अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळाींना अनुदान उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी सकारातमक कायगिाही सुरु आहे. 
(७) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
 

___________ 
 िधाथ जजल्हा पररषदेतील समािेशशत शशक्षण विषयतज्ञ पद िरतीत झालेला गैरव्यिहार 

(३६)  १२७४८ (२२-१२-२०१५).   श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  िधाग जजल्हा पररषदेतील समािेमशत मशक्षण विषयतज्ञ पद र्रतीत गैरव्यिहार झाल्याप्रकरणी 
पयगिेक्षक असलेले मशक्षणाधधकारी प्राथममक याींना मुख्य कायगकारी अधधकारी याींच्या अहिालािरून 
ननलींबबत केले असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मये िा तया दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय , 
(२) असल्यास, सदर मशक्षणाधधकारी याींना अ्क करून तयाींच्यािर गुन्हे नोंदविण्याबाबत शासनान े
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. विनोद तािड े(०३-०३-२०१६) : (१) होय. 
(२) मुख्य कायगकारी अधधकारी, जज.प.िधाग याींनी ददनाींक १९.०८.२०१५ रोजी पोलीस स््ेशन, िधाग 
येथे क्रमाींक ३७७/२०१५ कलम ४२०,४६८,४७१,४०६ ि ३४ या कलमान्िये गुन्हा नोंदविण्यात आला 
आहे. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
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मराठी िाषेचे २५ िषाचंे धोरणे ठरविण्यासाठी मराठी िाषा सल्लागार सशमती स्र्ापन िेल्याबाबत 
  

(३७)  १२९६७ (२२-१२-२०१५).   श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उफथ  िाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : ताराींककत प्रश्न क्रमाींक ६७७८ ला 
ददनाींक १७ जुल,ै २०१५ रोजी ददलेल्या उततराच्या सींदर्ागत सन्माननीय मराठी िाषा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठी र्ाषचेे २५ िषाचंे धोरणे ठरविण्यासाठी दद. २२ जून, २०१० रोजी अथिा तयासुमारास 
मराठी र्ाषा सल्लागार सममती शासनाने स्थापन केलेली असून सदर सममतीने सन २०१३ मये 
सदर धोरण ठरविण्याच ेकाम सुरू केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सममतीने आपला अहिाल शासनास सादर केला आहे काय, अहिालाच े
थोिक्यात स्िरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, तदनुसार कोणती कायगिाही करण्यात आली आहे, 
(४) अदयाप, उक्त सममतीचा अहिाल शासनास प्राप्त झाला नसल्यास विलींबाची कारणे काय 
आहेत ि मराठीच े२५ िषांचे धोरण ठरविण्याबाबतची सदय:जस्थती काय आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े(०५-०२-२०१६) : (१) र्ाषा सल्लागार सममती ही कायमस्िरुपी सममती असून 
पुढील २५ िषागतील मराठी र्ाषेच ेधोरण ठरविण्यासाठी र्ाषा सल्लागार सममतीमार्फग त सन २०१३ 
पासून कायगिाही सुरु आहे. 
(२) या सममतीन ेपुढील २५ िषागतील मराठी र्ाषा धोरणाचा मसदुा ददनाींक १९/८/२०१४ रोजी 
शासनास सादर केला आहे. या मसुदयामये मशक्षण, उच्च मायममक मशक्षण, उच्च मशक्षण 
न्यायालयातील कामकाजात मराठीचा िापर, प्रशासन, विततीय सींस्था, उदयोगजगत, 
प्रसारमायम,े नि तींत्रज्ञानात मराठीचा िापर इ. महततिाच्या बाबीसींदर्ागत मशर्फारशी केल्या 
आहेत. तसेच मराठी र्ाषेची सदय:जस्थती ि नतच्या सिगकष विकासासाठी विविध मशर्फारशी 
समविष् केल्या आहेत. 
(३) सममतीने सादर केलेला मसदुा शासनाच्या सींकेतस्थळािर उपलब्ध करुन सिग मींत्रालयीन 
विर्ाग, शासकीय/ननम शासकीय, खाजगी कायागलये, सींस्था, मींिळे, महामींिळे, विदयापीठे, 
महाविदयालय, विदयालये तसेच सादहजतयक, मराठी र्ाषा तज्ञ ि जनता याींच्याकिून 
दद.२५.२.२०१५ पयतं अमर्प्राय मागविण्यात आले. तसेच सींबींधीत विदयापीठस्तरािर चचागसत्र 
आयोजजत करुन प्रायापक, मशक्षक ि विदयाथी इ.किून सूचना जाणून घेण्यात आल्या. या सिग 
स्तरातून प्राप्त झालेले अमर्प्राय, सूचना ि हरकती र्ाषा सल्लागार सममतीकि ेधोरण अींनतम 
करण्याकररता पाठविण्यात आले आहेत. 
(४) सममतीचे अयक्ष मा.नागनाथ कोततापल्ले याींचा सममतीिरील कायगकाल सींपल्यामुळे 
दद.५/८/२०१५ च्या शासन ननणगयान्िये श्री.सदानींद मोरे याींच्या अयक्षेतेखाली र्ाषा सल्लागार 
सममतीची पुनरगचना करण्यात आली. पनुरगधचत केलेल्या र्ाषा सल्लागार सममतीमार्फग त या 
धोरणाचा मसुदा अींनतम करण्याची कायगिाही सुरु आहे. 
  

___________ 
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राज्यातील तांत्रशशक्षण विद्यापीठाच्या सांदिाथत शासनास शशफारशी िरण्यासाठी शासनाने 

नेमलेल्या डॉ.गणपती यादि सशमतीने सादर िेलेला अहिाल 
  

(३८)  १३१११ (२२-१२-२०१५).   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उफथ  िाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील तींत्रमशक्षण विदयापीठाच्या सींदर्ागत शासनास मशर्फारशी करण्यासाठी शासनान े
नेमलेल्या िॉ.गणपती यादि सममतीने आपला अहिाल शासनास सादर केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त सममतीच्या अहिालाच ेस्िरूप काय आहे ि तयािर घेतलेल्या ननणगयाच े
स्िरूप काय आहे, 
(३) उक्त अहिालातील मशर्फारशीपैंकी एका मशर्फारशीनुसार राज्यासाठी एकच तींत्रमशक्षण विदयापीठ 
स्थापन करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर तींत्रमशक्षण विदयापीठाची रचना कशाप्रकारे ठरविण्यात येणार आहे, तयासाठी 
ककती ननधीची आिश्यकता आहे, प्रतयक्षात ककती ननधी उपलब्ध करण्यात आला आहे ि सदर 
विदयापीठ केव्हापासून सुरू होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े(०८-०३-२०१६) : (१) होय. 
(२) िॉ.जी.िी.यादि, कुलगुरु, रसायन तींत्रज्ञान सींस्था, मुींबई याींच्या अयक्षतेखालील तज्ञ सममतीन े
सादर केलेल्या अहिालात प्रामुख्याने व्यािसानयक अ्याक्रमाींमधील मींजूर प्रिेश क्षमतेच्या तुलनेत 
ररक्त जागाींचे प्रमाण, शैक्षणणक दजाग, गुणितता, द्कविण्यासाठी मशर्फारशी केल्या आहेत. तयापकैी 
काही मशर्फारशीची अींमलबजािणी कें द्र शासनाच्या मशखर सींस्था, शासन, विदयापीठ ि सींचालक, 
तींत्र मशक्षण याींच्या स्तरािरुन कराियाची आहे. याबाबत पुढील कायगिाही सुरु आहे. 
(३) सदर बाब विचाराधीन आहे. 
(४) सदर बाब विचाराधीन आहे. 
  

___________ 
  

मुांबईतील पजश्चम वििाग, उत्तर वििागातील शशक्षण उपसांचालि तसेच शशक्षण  
उपननररक्षि ि इतर ररक्त पदे िरण्याबाबत 

  

(३९)  १३५१८ (२२-१२-२०१५). अडॅ.ननरांजन डािखरे :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई विर्ागाच ेमशक्षण उपसींचालक या पदाींसह पजश्चम विर्ागाचे मशक्षण ननरीक्षक, उततर 
विर्ागातील मशक्षण उपननररक्षकाची ४ पदे, सहाय्यक मशक्षण ननररक्षकाच े१ पद, िररषठ मलवपक 
ि कननषठ मलवपकाच्या अनुक्रमे ५ ि ६ जागा ररक्त असल्याचे ददनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी 
िा तयासुमारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) पररणामी, ररक्त असलेल्या जागाींमुळे तेथील अपुऱ्या अधधकारी / कमगचाऱ्याींिर कामाचा मोठा 
ताण येत असून ननयममत कामाींसोबतच ननरीक्षक कायागलयाींना सिग मशक्षा अमर्यान, शाळाींची 
सींख्या तसेच प्रशासकीय कामे देखील करािी लागत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सिग ररक्त पदे र्रण्याबाबत तसचे मुींबईतील मशक्षण उपसींचालकाींची पूणगिळे 
ननयुक्ती करण्याबाबतचे ननिेदने मशक्षक सींघ्नाींनी मा.शालेय मशक्षणमींत्री, प्रधान सधचि, शालेय 
मशक्षण विर्ाग, मींत्रालय याींचेकि ेतयाचसुमारास (माहे सप् े्ंबर, २०१५) सादर केली आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरची ररक्त पदे तातिीने र्रण्याबाबत शासनाकिून कोणती कायगिाही करण्यात 
आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ि तयाबाबतची सदयजस्थती काय आहे ? 
श्री. विनोद तािड े(२३-०२-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे 
(२) अींशत: खरे आहे 
(३) खरे आहे. 
(४) ग्-अ ि ग्-ब मधील ररक्त पदे पदोन्नतीन ेर्रण्याबाबतची कायगिाही सुरु आहे. तसचे 
ग्-क ि ग्-ि मधील पदे ननयमानुसार र्रण्याची कायगिाही आयुक्त मशक्षण कायागलयाच्या 
स्तरािर सुरु आहे. 
(५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही 

__________ 
रायगड जजल््यातील मजच्छमार बायोमेरीि िाडथपासून िांधचत राहहल्याबाबत 

 (४०)  १३७७२ (२१-१२-२०१५).   श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मत्स्यव् यिसाय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगि जजल््यातील सागरी सरुके्षत महतिाची र्ूममका बजािणाऱ्या मजच्छमाराींना शासनाकिून 
बायोमेरीक कािग ददले जाणार होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजना अींमलात आल्यापासून रायगि जजल््यातील ककती मजच्छमाराींना 
बायोमेरीक कािगच ेिा्प करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अदयाप कािगिा्प करण्यात न आलेले ककती मजच्छमार या योजनेपासून िींधचत 
आहेत, 
(४) असल्यास, ज्या मजच्छमाराींना कािग िा्प झाले नाही तयाींना ककती ददिसात कािगच ेिा्प केले 
जाईल ? 
श्री. एिनार्राि खडसे (०५-०२-२०१६) : (१) होय. 
(२) एकूण ३३२८३ बायोमेरीक कािगिा्प करण्यात आले. 
(३) जजल्हा कायागलयाकि े४०३३ अजग प्राप्त आहेत. 
(४) कें द्र शासनान ेनेमलेल्या बायोमॅरीक कािग बनिण्याच्या आय.्ी.आय. पल्लकि कोची, केरळ 
या सींस्थकेिून बायोमॅरीक कािग ्प्प्या्प्प्याने प्राप्त होत असून शासनास प्राप्त झालेली कािगस 
तिरीत वितरीत करण्यात येतात. 

___________ 
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मुांबई विद्यापीठामाफथ त घेण्यात येणाऱ्या एलएलएम (LLM) अभ्यासक्रमाच ेसिथ विषयाांचे  
अययन साहहत्य मराठी िाषेमये उपलब्ध नसल्याबाबत 

  

(४१)  १३९८५ (२२-१२-२०१५).   श्री.विजय सािांत : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई विदयावपठामार्फग त घेण्यात येणाऱ्या एलएलएम (LLM) अ्यासक्रमाच ेसिग विषयाींच े
अ ययन सादहतय मराठी र्ाषेमये उपलब्ध नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मये िा तयादरम्यान 
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई विदयावपठामये घेण्यात येणाऱ्या (LLM) अ्यासक्रमाचे अययन सादहतय 
मराठी र्ाषेमधनू उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(०८-०३-२०१६) : (१) होय. 
(२) ि (३) मुींबई विदयापीठाींतगगत (LLM) अ्यासक्रमात इींग्रजी र्ाषते िैवियपूणग विषय तसचे 
विधी विषयक ताज्या घिामोिी, मा.सिोच्च न्यायालय ि उच्च न्यायालयाचे ननकाल याींचा 
अींतर्ागि असतो. तया सिाचंे मराठी र्ाषेत र्ाषाींतर होणे शक्य नाही. िैजश्िक कायदयाच ेबदलत े
स्िरुप लक्षात घेता तया सिाचंे मराठीत र्ाषाींतर होणे अिघि आहे. परींतु विदयापीठामार्फग त 
लेखकाींना ि प्रकाशकाींना (LLM) अ्यासक्रमाच े अययन सादहतय मराठीमये मलहीण्यास 
उततेजन देण्यात येते आहे. 

___________ 
 

राज्यात मसाले ि मसाल्याांच ेपदार्थ याांच्या किां मतीत िषथिरात 
१५ टक्क्याांनी िाढ झाली असल्याबाबत 

  

(४२)  १४१४५ (२२-१२-२०१५). श्री.सुिाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफथ  िाई जगताप, 
श्री.मुझफ्फर हुसनै सय्यद : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मसाले ि मसाल्याींच ेपदाथग याींच्या ककीं मतीत िषगर्रात १५ ्क्क्याींनी िाढ झाली 
असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मये िा तया दरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मसाले बनविण्यासाठी लागणाऱ्या जजन्नसाींच्या ककीं मती कमी करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 श्री. धगरीश बापट (२५-०२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     सदय:जस्थतीत मसाल्याींचे शेतमाल बाजारर्ाि ननयींत्रणात आहेत. 
(२) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
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श्री शशिाजी शशक्षण सांस् र्ा, द्िारा सांचशलत श्री सांत गाडगे बाबा विद्यापीठ अमरािती ि राष्ट् रसांत 

तुिडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर याांच् याशी सांलजग्नत महाविद्यालयात 
 सहायि प्रा यापिाची िेलेली िरती अिैध असल् याबाबत 

  

(४३)  १४१७५ (२२-१२-२०१५).   श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.मशिाजी मशक्षण सींस्थादिारा सींचामलत सींत गािगेबाबा विदयापीठ अमरािती ि राषरसींत 
तुकिोजी महाराज विदयापीठ नागपूर याींच्या सलग्न महाविदयालय सहाय्यक प्रायापकाची र्रती 
करण्यापूिी सक्षम प्राधधकरणादिारे बबींद ुनामािलीची तपासणी केली गेली नव्हती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरील महाविदयालयात सहाय्यक प्रायापकाची र्रती प्रकक्रया करीत असताींना 
प्रथम तपासणी सहाय्यकाकिून (मागासिगीय कें द्र) विर्ागीय कायागलय आयुक्त, अमरािती 
याींच्याकिून अननिायग असताना सुदा पदे र्रली गेली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील महाविदयालयातील सहाय्यक प्रायापकाची पदे र्रती प्रकक्रया अिैदय 
असल्याच ेननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरील प्रायापकाची पदे र्रती सक्षम प्राधधकरणादिारे बबींद ु नामािली 
तपासल्यामशिाय पदे र्रु नये असे सहाय्यक आयुक्त (मागासिगीय कें द्र) याींनी सींबींधधत सींस्था 
ि विदयापीठात कळविले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, अिैदय ननयुक्त केल्या गेलेल्या सहाय्यक प्रायावपकाींना िेतनापो्ी करोिो रुपये 
अदा करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, सदरचे िेतन ि र्तते सहसींचालक उच्च मशक्षण अमरािती याींनी थाींबविले होत,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(७) असल्यास, दोषीींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. विनोद तािड े(०८-०३-२०१६) : (१), (२), (३), (४), (५), (६) ि (७) अींशत: खरे आहे. 
     सदर पदाींची बबींदनुामािली ददनाींक ३०.१०.२०१३ रोजी मींजूर करण्यात आली असून, सदर 
बबींद ूनामािली मींजूर करुन घेण्यापिूी श्री.मशिाजी मशक्षण सींस्था, अमरािती याींनी ४७ अयापकाींची 
केलेली ननयुक्ती शासनाचा आरक्षण कायदा २००१ शी सुसींगत असल्याच े सामान्य प्रशासन 
विर्ागाने स्पष् केले आहे. 
     तसेच, सदरच्या अननयममततेस एकिळेची बाब म्हणून शासनाने ननयममत केले असून, हा 
ननणगय पूिोदाहरण म्हणून कोणतयाही प्रकरणी उपयोगात आणता येणार नसल्याच ेस्पष् केले 
आहे. तसेच ननयुक्त केलेल्या ४७ अयापकाींचे रोखलेले िेतन अदा करण्यास ददनाींक २५.७.२०१४ 
रोजी मान्यता ददली आहे. 
  

___________ 
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जलस्िराज्य योजनेंतगथत दसुऱ्या टप्पप्पयाच्या िामाांना मांजूरी देणेबाबत 
  

(४४)  ३६२२९ (०८-०१-२०१३).  श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय पाणी पुरिठा आणण स्िच्छता 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ३००७ ग्रामपींचायतीमधील जलस्िराज्य अींतगगत पूणग झालेल्या ककती योजना सुरु 
आहेत ि ककती अपूणग आहेत, 
(२) सदर योजनेअींतगगत काम पूणग झाल्यानींतर पुन्हा राषरीय पेयजल योजनेंतगगत एकाच गािात 
योजना मींजूर करण्यात आलेली ककती गाि ेआहेत ि तयाची ननिि करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, पदहल्या ्प्प्यातील चुका लक्षात घेऊन दसुऱ्या ्प्प्यातील योजनेसाठी सुधारणा 
करण्यात आली आहे काय ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर (०१-०३-२०१६) : (१) ३००७ ग्रामपींचायतीमधील जलस्िराज्य-१ 
कायगक्रमाींतगगत ३९०१ योजना पूणग झाल्या असून १०३ योजना अपणूग आहेत. 
(२) सदर योजनअेींतगगत काम पणूग झाल्यानींतर राषरीय पयेजल योजनेअींतगगत एकाच गािात 
येाजना मींजूर करण्यात आलेली एकूण १० जजल््यात ९६ गाि ेआहेत. ˆ¤Ëü³Ö¾Ö कोरिा, ˆ¤Ëü³Öवास 
पाणी कमी, िाढीि उींच ्ाकी, खराब ि दवुषत पाणी इतयादी कारणाींमुळे सदरची ननिि करण्यात 
आली आहे. 
(३) जलस्िराज्य-२ कायगक्रमासाठी जागनतक बँकेकिून ममळणारे अथगसहाय्य प्रोगॅ्रम र्फॉर ररझल््स 
या विततीय साधनाींतगगत उपलब होणार आहे. या साधनाींतगगत उपलब्ध होणार आहे. या 
साधनाींतगगत ममळणारे अथगसहाय्य उदद्दष् पूती आधारीत ननधी सींवितरण ननदेशकाींशी 
(Disbursement Linked Indicators-DLIs) ननगिीत आहे. स्ितींत्र तपासणी यींत्रणेमार्फग त 
उदद्दष्पूतीची खात्री झाल्यानींतर अथगसहाय्य प्राप्त होणार आहे.  

___________ 
 

नागपूर शहरातील शासिीय िसाहतीच्या नुतनीिरणाच्या प्रस्तािाबाबत 
  

(४५)  ४१४७९ (१०-०५-२०१३).   श्री.शमतेश िाांगडडया : सन्माननीय सािथजननि बाांधिाम 
(सािथजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपूर शहरातील अनके शासककय िसाहती जीणग होऊन मोिकळीस आलेल्या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या िसाहतीपैकी रिीनगर शासकीय िसाहतीमधील इमारतीींच्या देखर्ाल दरुुस्तीिर 
ि सौंदयीकरणािर आतापयतं र्रपरू प्रमाणात ननधी खचग करण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर जीणग झालेल्या इमारती पािून तेथे नविन मोठया इमारती बाींधण्याचा 
शासनाचा प्रस्ताि आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नविन प्रस्तािाच ेस्िरुप काय आहे ि कालािधीची मयागदा ककती आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०२-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     रिीनगर येथील शासककय िसाहतीमधील ननिासस्थानाींची तसचे आिार ि पररसर सुधारणा 
करण्यासाठी सन २००४-०५ च्या मास््र प्लॅनमये काही ननधी प्राप्त झाला होता. 
     प्राप्त ननधीच्या अनुषींगान ेप्राधान्याने आिश्यक असलेली इमारतीींच्या देखर्ाल ि दरुुस्तीची 
काम ेि आिार ि पररसर सुधारण्याची कामे करण्यात आली आहेत. 
(३) ि (४) रिीनगर शासकीय िसाहत परीसरातील जुन्या ननिासस्थानाींच्या जागेिर निीन 
ननिासस्थान े सींकुल बाींधण्याचा प्रस्ताि मा.विर्ागीय आयुक्त, नागपूर विर्ाग, नागपूर याींच े
अयक्षतेखालील नागपूर शहरातील शासककय ननिास िा्प सममतीच्या ददनाींक १२/३/२०१३ च्या 
सर्ोमये माींिण्यात आलेला होता.तयानुसार सममतीच ेअयक्ष मा.विर्ागीय आयुक्त, नागपूर 
विर्ाग, नागपूर याींनी दरिषी जजल्हास्तररय योजनेतून ्प्प्या ्प्प्याने निीन ननिासस्थान े
बाींधण्याच ेप्रस्ताि तयार करण्यात याि ेअस ेठरले. 
     तयाअनुषींगाने सन २०१३-२०१४ या आधथगक िषागत प्रथम ् प्पा म्हणून १ ची १६ ननिासस्थान े
ि प्रकार-२ ची १६ अशी एकबत्रत ३२ निीन ननिासस्थानाींचे सींकुल बाींधण्याबाबतचे प्राथममक 
स्िरुपाचे रुपये ४००.०० लक्ष ककीं मतीचे अींदाजपत्रक एवप्रल, २०१३ मये जजल्हा ननयोजन 
सममतीच्या मान्यतकेररता सादर करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

िडा (जज.बीड) येर्ील जजल्हा पररषद शाळेच्या इमारतीांमये सया अांगणिाडीचे  
गोडािून म्हणून िापर िरीत असल्याबाबत 

  

(४६) ४४३७८ (१९-८-२०१३).   श्री.सतीश चव्हाण :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) किा (जज.बीि) येथील जजल्हा पररषद शाळेच्या इमारतीमये सया अींगणिािीच ेगोिािून 
म्हणून िापर असनू जजल्हा पररषद उदुग किा प्राथममक शाळेच्या विदयार्थयांना बसण्यासाठी जागा 
नाही याबाबतचे उदुग शाळा पालक सींघ पुणे याींनी मा.राज्यमींत्री, शालेय मशक्षण याींना ददनाींक ५ 
एवप्रल, २०१३ रोजी ननिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू दठकाणी ककती खोल्या आहेत, तयाींची लाींबी X रुीं दी ककती आहे, गोिािून 
म्हणून िापरात असलेली खोली कोणती आहे. 
(३) एकाजतमक बाल विकास प्रकल्प अींतगगत अींगणिािी खोल्या मींजरू असून किा ग्रामपींचायतन े
खोल्या न बाींधण्याच ेकारण काय आहे, 
(४) असल्यास, अींगणिािी क्र.३ किा याींनी गोिािूनसाठी िापरात असलेली खोली उदुग शाळेच्या 
ताब्यात देण्याबाबत कोणती कायगिाही करण्यात आली आहे ?  
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श्री. विनोद तािड े(२२-१-२०१६) : (१) ि (२) जजल्हा पररषद किा, जज.बीि येथील शाळेमये ४ 
िगगखोल्या उपलब्ध असून तयापकैी २ िगगखोल्या ३० X १७.९ चौ.रु्फ् असून उिगररत २ िगगखोल्या 
१२.९ X २०.९ चौ.रु्फ् आहेत. यापैकी एका खोलीचा िापर सप् े्ंबर, २०१३ पयतं अींगणिािीच े
सादहतय ठेिण्यासाठी केला जात होता. 
(३) एकाजतमक बालविकास प्रकल्पाींतगगत सन २००९-२०१५ पयतं किा ग्रामपींचायतींगगत एकूण ८ 
अींगणिािी कें द्राींसाठी ननधी प्राप्त असनू २ अींगणिािी कें द्राच े बाींधकाम पूणग झाले असनू ३ 
अींगणिािी कें द्राच ेबाींधकाम सुरू आहे. उिगररत ३ अींगणिािी कें द्राच ेबाींधकाम सुरू कराियाचे आहे. 
(४) सप् े्ंबर, २०१३ मये शाळेची िगगखोली शाळेच्या मुख्यायापकाींच्या ताब्यात देण्यात आलेली 
आहे. 

___________ 
 

अनुसूधचत जाती ि निबौद्ाांसाठी रमाई आिास योजनेंतगथत िांडारा जजल््यातील  
५०१५ लािार्ी प्रनतक्षा यादीत असल्याबाबत 

(४७)  ४५७६६ (१०-०२-२०१४).  श्रीमती शोिाताई फडणिीस, श्री.शमतेश िाांगडडया : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ३४९५३ ला हदनाांि २१ डडसेंबर, २०१२ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदिाथत सन्माननीय 
सामाजजि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनान ेअनुसूधचत जाती ि निबौधाींसाठी रमाई आिास योजना सुरू केली आहे, हे खरे 
आहे काय. 
(२) असल्यास, या योजनेंतगगत र्ींिारातील जजल््यात ५०१५ लार्ाथी प्रनतक्षा यादीत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यापैकी ककती लार्ार्थयांना या योजनेचा लार् आतापयतं ममळाला आहे ि उिगररत 
लार्ार्थयांना या योजनेचा लार् ककती कालािधीत देण्याच ेशासनाकिून अपेक्षक्षत आहे ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले  (२९-०१-२०१६) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) र्ींिारा जजल््यात रमाई आिास घरकुल योजनेंतगगत सन २००९-१० ते २०१४-१५ अखेर एकूण 
८८७० पात्र लार्ाथी सींख्या होती. तयापेकी १४४३ अनुसूधचत जातीच्या लार्ार्थयांना इींददरा आिास 
योजनेंतगगत लार् देण्यात आलेला आहे ि ७४२७ लार्ार्थयांना रमाई आिास घरकुल योजनेंतगगत 
लार् देण्यात आला आहे. सदजस्थतीत र्ींिारा जजल््यात पात्र लार्ाथी मशल्लक नाहीत. 

___________ 
रायगड जजल््यातील मायशमि शशक्षिाांच्या िविष्ट्यननिाथह ननधीच्या  

हहशोबाच्या पाित्या हदल्या जात नसल्याबाबत 
  

(४८) ४६२५७ (१५-२-२०१४).  श्री.रामनार् मोते, श्री.नागो गाणार : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगि जजल््यातील शासनमान्य अनुदाननत मायममक ि उच्च मायममक शाळाींची सींख्या 
ककती आहे, 
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(२) िेतन पथक कायागलयाकि े ककती मशक्षक मशक्षकेततराींची जुन्या पेन्शन योजनेंतगगत 
र्विषयननिागह ननधी खाती सुरु आहेत, 
(३) आधथगक िषग सींपल्यानींतर सुमारे ६ मदहन्यामये र्विषयननिागह ननधीच्या पाितया देणे अपेक्षक्षत 
असूनही गेल्या ८ ते १० िषागच्या दहशोबाच्या पाितया ददल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(४) दहशोबाच्या पाितया न देणाऱ्या अधधकाऱ्याींिर कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 श्री. विनोद तािड े(०३-०२-२०१६) : (१) अनुदाननत मायममक शाळा सींख्या-२९८ अनुदाननत उच्च 
मायममक शाळा सींख्या-६१ 
(२) िेतन पथक कायागलयाकि े मशक्षक मशक्षकेततराींची जुन्या पेन्शन योजनेंतगगत एकूण ५५३९ 
एिढी खाती सुरू आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४) ि (५) अधधक्षक, िेतन ि र्विषयननिागह ननधी पथक (मायममक), जज.प.रायगि हे पद बऱ्याच 
िषागपासून ररक्त असल्याने या पदाचा अनतररक्त कायगर्ार सोपविण्यात आलेल्या अधधकाऱ्यान े
तयाच्या मळु पदाच्या कायगर्ारासह सदर पदाचा कायगर्ार साींर्ाळलेला असल्यान ेर्विषय ननिागह 
ननधीच्या पाितया देण्यास उशीर झालेला आहे.  

___________ 
राज्यातील आहदिासी आश्रमशाळाांतील उच्च मायशमि शशष्ट्यितृ्तीसाठी  

पात्र विद्यार्ी आधारिाडाथपासून िांधचत असल्याबाबत  
  

(४९) ४८०१६ (३०-०१-२०१४).   श्री.शोिाताई फडणिीस, श्री.शमतशे िाांगडडया : सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आददिासी विदयार्थयागना  मशषयितृतीसाठी आधार कािग काढण े शासनान े
बींधनकारक केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरची यींत्रणा दगुगम र्ागातील आददिासी आश्रमशाळाींपयतं पोहचलीच नसल्यान े
उच्च मायममक मशषयितृतीसाठी पात्र एक लाखािर विदयाथी आधार कािागपासून िींधचत असल्याच े
माहे सप् े्ंबर, २०१३ मये िा तया दरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या विदयार्थयानंा आधार कािग ममळण्यासींदर्ागत शासनाने कोणती उपाययेाजना केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीच उपाययोजना केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 श्री. विष्ट्णु सािरा (२२-०१-२०१६) : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
     जानेिारी, २०१३ पासनू राज्यात प्रथम ्प्प्यात िधाग, मुींबई शहर/उपनगर, पुणे, अमरािती, 
नींदरूबार ि जुलै, २०१३ पासून दसुऱ्या ्प्प्यात औरींगाबाद, जालना, लातूर, गोंददया, जळगाींि ि 
रतनाधगरी या एकूण ११ जजल््यात आददिासी विगदयार्थयांना पोस्् मॅरीकोततर मशक्षण घेण्याकरीता 
र्रत सरकार मॅरीकोततर मशषयितृती लार् बँक खातयादिारे ऑनलाईन हस्ताींतरीत करण्याकरीता 
विदयार्थयांना आधारकािग काढण ेकें द्र शासनाकिून बींधनकारक केले आहे. 
(२), (३) ि (४) हे खरे नाही. 
     राज्यात विर्ागाींतगगत शासकीय ि अनुदाननत आश्रमशाळेत मरॅीकपुिग ि मॅरीकोततर मशक्षण 
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घेणाऱ्या आददिासी विदयार्थयांना शासनाकिून सिग मुलर्ूत सोयी सवुिधा उपलबध करुन ददल्या 
जात असल्यामळेु तयाींना मॅरीकपिुग ि मॅरीकोततर मशषयितृती लार् ददला जात नाही. तयामुळे 
आददिासी आश्रमशाळाींतील विदयाथी मशषयितृतीपासून आधारकािागच्या कारणास्ति िींधचत 
राहण्याचा प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

गोयिरिाडी ि खरातिाडी (ता.जामखेड, जज.अहमदनगर) येर्ील खेडीके्रशर ि खाणी 
िायमस्िरुपी बांद िरण्याबाबत 

(५०)  ५१९३८ (२४-११-२०१४).   श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय पयाथिरण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोयकरिािी ि खरातिािी (ता.जामखेि, जज.अहमदनगर) येथील पररसरात मोठ्या प्रमाणात 
सुरु असलेले खिीके्रशर ि खाणी कायमस्िरुपी बींद करण्याकररता मा.लोकप्रनतननधी याींनी 
मा.मुख्यमींत्री ि सींबींधधत विर्ागाला िारींिार ननिेदन ददली तसचे ग्रामस्थ ि शेतकरी याींनी 
सींबींधधताींकि ेिारींिार मागणी करुन उपोषण, आतमदहन ि दठय्या आींदोलन करुनही खिीके्रशर ि 
खाणी बींद करण्यात आल्या नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१४ मये िा तया दरम्यान ननदशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या खिीके्रशर ि खाणीमळेु सदर गािाींपासुन सुमारे ३०० त े४०० मी्र र्ागातील 
वपकाींचे र्फळबागाींच े मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असनू विदयार्थयांच्या मशक्षणािर विपरीत 
पररणाम होत असूनही महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण महामींिळाच ेि सींबींधधत विर्ागाच ेयाकि ेदलुगक्ष 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सया सुरु असलेले खिीके्रशर ि खाणी तिरीत बींद करण्याबाबत तसेच खिीके्रशर 
ि खाणी बींद करण्याकि े दलुगक्ष करणाऱ्या महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण महामींिळ ि सींबींधधत 
विर्ागािर शासनान ेकोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 श्री. रामदास िदम (२४-०२-२०१४)  : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 
 

विधान ििन :   उत्तमशसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 

  
  
मुद्रणपूिग सिग प्रकक्रया महाराषर विधानमींिळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे.  

मुद्रण : शासकीय मयिती मुद्रणालय, मुींबई. 
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