
महाराष्ट्र विधानसभा 
चौथे अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, ददनाांि ०७ डिसेंबर, २०१६ / अग्रहायण १६, १९३८ ( शिे ) 
  
  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीिा आणण युिि िल्याण, 
उच्च ि तांत्रशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतति 
िायय, अल्पसखं्यकं विकयस आणि िक्फ मांत्री 

 

याांचे प्रभारी 
विभाग 

(२) अन् न ि नागरी ुुरिठय आणि ग्रयहि सांरक्षण, 
अन्न आणि औषध प्रशासन, सांसदीय िायय मांत्री  

(३) ुयायिरण मांत्री 
(४) ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५२ 
------------------------------------- 

  
आजििली (ता ुनिेल, जि.रायगि) येथील अदानी िां ुनीच्या गोदामामधील 

खाद्यतेलाच्या अिैध साठयािर टािण्यात आलेला छाुा 
  

(१) *  ६९७०८   श्री.शरददादा सोनािणे (िुन्नर), श्री.सांिय साििारे (भुसािळ), 
श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांि) :   सन्माननीय अन्न आणण औषध प्रशासन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आजिवली (ता. पनवेल, जि.रायगड) या गावालगत अदानी कीं पनीच्या 
मालकीच्या गोदामामध्ये अदानी ववल्मर या खाद्यतेलाच्या साठयावर अन्न व 
औषध प्रशासनाच्या अकधकायायाींनी पापा ्ाक न सुमारे ९४ लाख रुपये क िंमतीचा 
अवैध साठा िप्त केला असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर साठयातील काही तेल शासकीय वैद्यकीय प्रयोग शाळेत 
तपासणीकरीता पाठववण्यात आले होते, त्याचा अहवाल शासनाला प्राप्त लाला 
आहे काय, असल्यास, त्या अहवालात नम द करण्यात आलेल्या प्रमुख बाबी 
कोणत्या, सदर तेल भेसळयकु्त तसेच तेलाच्या पॅकीींगवर ललहहण्यात आलेल्या 
मिकुरानुसार त्या तेलामध्ये सवश गुणधमश आढळ न आले आहेत काय, 
(३) तसेच या तेलाचे उत्पादन कधी करण्यात आले होते व त्याचा वापर ककती 
हदवसाींत करणे आवश्यक होते याबाबतचा तपास करण्यात आला आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळ न आले व त्यानषुींगाने सदर कीं पनीवर तसेच सींबींकधताींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. धगरीश बाुट : (१) होय, हे खरे आहे. अन्न व औषध प्रशासनातरे्फ       
हद. २९/०९/२०१६ रोिी मे. अदानी ववल्मर लल., आजिवली, ता. पनवेल,       
जि. रायगड या पेढीची तपासणी करण्यात आली. तपासणीच्या वेळी Blended 
edible vegetable oil (Fortune Vivo) या खाद्यतेलाच्या पाकी्ावर नम द 
करण्यात आलेला तेलातील घ्क व त्याींचा शरीरावर होणा-या पररणामाबाबतचा 
मिकुर हदशाभ ल करणारा असल्याचे ननदशशनास आले. त्यामुळे Blended edible 
vegetable oil (Fortune Vivo) या तेलाचे ५ नमुने व Physically Refined 
Rice Brand Oil (Fortune)  या तेलाचे ४ नमुने ववश्लेषणासाठी घेण्यात येऊन 
सदर तेलाचा रुपये ९४, ६६,१४५/- ककीं मतीचा साठा िप्त करण्यात आला आहे. 
(२) ववश्लेषणासाठी ताब्यात घेण्यात आलेले नमुने पुढील तपासणीसाठी राज्य 
सावशिननक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे येथे पाठववण्यात आले होते. त्याचा 
ववश्लेषण अहवाल हद. ०९/११/२०१६ रोिी प्राप्त लाला अस न Physically 
Refined Rice Brand Oil (Fortune) या तेलाच्या नमुन्यात अॅसीड व्हॅल्य   
मानदापेक्षा िास्त असल्याचे तर Blended edible vegetable oil (Fortune 
Vivo) या तेलाच्या पाकी्ावर नम द करण्यात आलेला मिक र ग्राहकाींची 
हदशाभ ल करणारा असल्याचे अहवालात नम द करण्यात आले आहे. 
(३)  सदर तेलाचे उत्पादन िुलै, २०१६ ते सप् े्ंबर, २०१६ या कालावधीत 
करण्यात आल्याचे तसेच खाद्यतेलाच्या पॅकीींगवर त्याचा वापरण्यायोग्य 
कालावधी ९ महहने नम द करण्यात आल्याचे तपासणी दरम्यान ननदशशनास आले. 
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(४) Blended edible vegetable oil (Fortune Vivo) या तेलाच्या पाकी्ावर 
नम द करण्यात आलेला मिक र ग्राहकाींची हदशाभ ल करणारा असल्याने याप्रकरणी 
उत्पादकाला अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६ च्या कलम २४ अींतगशत नो्ीस 
पाठववण्यात आली अस न, त्यावर व मानदाप्रमाणे नसणा-या खाद्यतेलावर 
तपासाअींती न्यायननणशय ख्ले दाखल करण्यात येतील. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

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

िसई (जि.ुालघर) तालुक्यात शशधािाटु धान्याची  
िाळ्या बािारात विक्री होत असल्याबाबत 

  

(२) *  ७१४५६   श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोुारा), श्री.दहतेंर ठ ठािूर (िसई), 
श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय अन् न, नागरी ुुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वसई (जि.पालघर) तालुक्यातील लशधावा्पाचे धान्य काळ्या बािारात 
खलेुआम ववकले िात असल्याची तक्रार काही िागरुक नागरीकाींनी स्थाननक 
पोललसाींकड ेमाहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत ववरार (ता.वसई) प वश भागातील लशवणसई गावाच्या 
िागरुक नागरीकाींनी १३ ते १४ पोती लशधावा्पाचे धान्य भरलेले एमएच-४८-्ी-
९७८ या क्रमाींकाचे वाहन चालकासहहत पकड न पोललसाींच्या ताब्यात हदले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळ न आले व त्यानुषींगाने पोललसाींनी ककती रुपयाींचा लशधावा्पाचा माल 
्ेम्पोत न िप्त केला व सदरह  काळाबािार प्रकरणी सींबींकधताींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत   

  
श्री. धगरीश बाुट : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) रास्त भाव दकुानदार लशवनसई, ता. वसई, जि.पालघर येथील श्री.चींद्रकाींत 
काथेड िाधव व वपक-अप ्ेम्पोचे चालक व मालक श्री.रािाराम केवलराम प्ेल 
या दोघाींवर जिवनावश्यक वस्त  कायदा, १९५५ चे कलम ३ व ७ अन्वये ववरार 
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पोलीस स््ेशनमध्ये हदनाींक १६.०९.२०१६ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला 
अस न रुपये ८,४००/- इतक्या ककीं मतीचा गह  व रुपये ३,५०,०००/- ककीं मतीचा 
क्रमाींक एम.एच.४८/्ी९७८ वपकअप ्ेम्पो िप्त करण्यात आलेला आहे. सदर 
रास्तभाव दकुानाचा परवाना हदनाींक ११.११.२०१६ च्या आदेशान्वये ननलींबबत केला 
अस न तेथील लशधापबिका दसुयाया दकुानास िोडण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

----------------- 
मौिे हळदुािा (ता. िहाण,ू जि. ुालघर) येथील आददिासी  

लाभार्थयाांना तनिृष्ट्ट गहू वितरीत िेल्याबाबत 

(३) *  ६६९०२   श्री.अशमत घोिा (ुालघर), श्री.विलास तरे (बोईसर) :   
सन्माननीय अन् न, नागरी ुरुिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मौिे हळदपाडा (ता.डहाण , जि.पालघर) येथील आहदवासी लाभार्थयाांना 
अींत्योदय योिनेअींतगशत डहाण  तालुक्याच्या पुरवठा ववभागाने गह  ननकृष् दिाशचा 
असल्याचे माहहत अस नही रेशन दकुानदाराींना हदनाींक ३१ ऑगस््, २०१६ रोिी 
वा त्यासुमारास ववतरीत केला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, आहदवासी काडश धारकाींनी सदर गह  रे्फक न हदला अस न 
गोदामपाल, डहाण  याींना हदनाींक १ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास लेखी 
पि देऊन पुरवठा अकधका-याींची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळ न 
आले तद्नुसार पुरवठा करणा-या अकधका-याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत   

श्री. धगरीश बाुट : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
(३) रास्तभाव दकुानदाराकड े ननकृष् दिाशचा गह  सापडल्याने सदर दकुानाचा 
परवाना ननलींबबत करण्यात आला आहे. सदर गह  बदल न देण्याची कायशवाही 
त्वरीत करण्यात आली आहे. 
(४)  प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

----------------- 
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ुालघर जिल््यातील िीटभट्टयाांभोिती धचमणी उभारण्याच्या अटीबाबत 
  

(४) *  ६९९१३   श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोुारा), 
श्री.दहतेंर ठ ठािूर (िसई) :   सन्माननीय ुयायिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) शासनाने बाींधकामात ‘प्लायॲश’ पास न तयार लालेल्या वव्ाींचा वापर 
करण्याचा आदेश हदनाींक २६ िुलै, २०१६ रोिी पास न अींमलात अस न पालघर 
जिल््यात वी् भट्टी व्यवसाय करणारी ककमान ५ हिार कु्ुींबे अस न िवळपास 
सात ते आठ हिार वव्भट्टी उभारल्या िातात व प्रत्येक वी्भट्टी भोवती कचमणी 
उभारणे शक्य होत नसल्याने मिुराींचा उदरननवाशहाचा प्रश्न ननमाशण लाला आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, औजषणक वीि कें द्रात न ‘प्लाय ॲश’ आणण्याचा वाहत क खचश 
परवडत नाही तसेच १००% ‘प्लाय ॲश’ च्या वव्ा हठस ळ आणण कुमकुवत 
होतात असे वी्भट्टी व्यवसानयकाींचे म्हणणे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पालघर जिल््यातील तसेच राज्यातील कुीं भाराींचा व्यवसाय 
धोक्यात आला असल्याने कुीं भार समािाने जिल्हाकधकारी, पालघर याींचे मार्फश त 
शासनास माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदनाद्वारे कळववले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरह  ननवेदनाच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न  उद् ्ावत   नाही. 
(३) हे खरे आहे.    
(४) शासनाने म.प्र.नन.मींडळामार्फश त हद.२६.०८.२०१६ रोिी  ननगशलमत केलेल्या 
अकधसुचनेनसुार, महाराषर राज्यातील पारींपाररक वव्भट्टया (स्थानननजश्चती व 
उद्योग उभारणी) ननयम, २०१६  प्रसाररत केले आहेत.  सदर अकधसुचनेच्या 
ननयमानुसार, िे वव्भट्टीधारक ९ X ४ X ६ इींच आकाराच्या एकावेळी २५,००० 
नगाींपेक्षा िास्त वव्ाींची ननलमशती करीत असतील, तसेच ९ X ४ X ३ इींच 
आकाराच्या एकावेळी ५०,००० नगाींपेक्षा िास्त वव्ाींची ननलमशती करीत असतील, 
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अशा वव्भट्टीधारकाींनी म.प्र.नन.मींडळाचे सींमतीपि घेणे बींधनकारक राहील. तथावप 
यापेक्षा कमी उत्पादन असल्यास सींमतीपिाची आवश्यकता नाही.  या सवश 
वव्भट्टीधारकाींनी पयाशवरण (सींरक्षण) कायदा, १९८६ अींतभ शत वने व पयाशवरण 
ववभाग, भारत सरकार याींनी पाररत केलेल्या हदनाींक २२ िुलै, २००९ व १८ 
नोव्हेंबर, २००९ च्या राषरीय हवा गुणवत्ता मानकाींचे व त्यामध्ये नमुद केलेल्या 
अ्ीींचे पालन करणे त्याींच्यावर बींधनकारक राहील. 
(५)  प्रश्न ्उद् ्ावत  नाही. 

----------------- 
सातारा जिल्हा ुररषदेच्या ग्रामीण ुाणी ुुरिठा विभागातील  

राष्ट्रीय ुेयिलाची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(५) *  ७०७३१   श्री.ियिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) सातारा जिल्हा पररषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा ववभागाच्या ननयोिन श न्य 
कारभारामुळे जिल्हा वावषशक योिना व राषरीय पेयिल योिनेचा लमळ न सुमारे 
११ को्ी रुपयाींचा ननधी अखकचशत राहहला असल्याने राषरीय पेयिल योिनेची 
कामे बींद असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, 
हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच ग्रामीण पाणीपुरवठा ववभागाचे स्थाननक लेखा ववभागामार्फश त लेखा 
पररक्षण सुरु अस न या अकधकायायाींना माहहती देण्यासाठी व दप्तर दाखववण्यासाठी 
पाणीपुरवठा ववभागाकड ेकमशचारीच नसल्याचेही ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींकधताींवर कोणती 
कायशवाही केली आहे तसेच राषरीय पेयिल योिनाींची कामे करण्याबाबत कोणती 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत   

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ग्रामीण पाणीपुरवठा ववभागाचे सहाय्यक लेखाकधकारी हे वदै्यकीय रिेवर 
असल्याने त्याींच्याऐविी अथशववभागातील कननषठ लेखाकधकारी याींची सेवा उपलब्ध 
करून घेण्यात आली. त्याींच्याकडुन लेखा पररक्षणास माहहती देणे व दप्तर 
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उपलब्ध करून देव न सन २०१४-१५ चे स्थानीक ननधी लेखापरीक्षणाचे कामकाि 
पुणश करून घेण्यात आले आहे. 
       राषरीय पेयिल योिनेचा सन २०१६-१७ मध्ये प्राप्त सींप णश ननधी खचश 
करण्यात आला आहे.तसेच जिल्हा वावषशक योिनेचा सन २०१५-१६ चा अखकचशत 
ननधी राषरीय पेयिल योिनेसाठी खचश करण्यास परवानगी लमळण्यासाठी जिल्हा 
पररषदेमार्फश त मागणी करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

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

शेटफळे (जि. साांगली) प्रादेशशि नळुाणी ुुरिठा योिनेबाबत 
  

(६) *  ६८५९१   श्री.अतनल बाबर (खानाुूर) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शे्र्फळे (जि. साींगली) प्रादेलशक नळपाणी पुरवठा योिनेचे पाणी         
माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान बींद करण्यात आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे करगणीसह पाच गावात वपण्याच्या पाण्याची भीषण ी्ंचाई 
ननमाशण लाली असल्याने सदर गावाींनी पाण्याच्या ्ँकरची मागणी करुनही त्याींना 
पाणीपुरवठा करण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने पाणी 
पुरवठा सुरु करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. बबनराि लोणीिर :   (१) होय. 
      सन २०१५-१६ मध्ये अत्यल्प प्ाऊस झ्ाल्य्ामुळे योजनेच्ा उद् ्ावत  ोडा ्ा 
पा ल्य्ाने दि.२२.७.२०१६  े दि.९.१०.२०१६ पयय  योजनेच्ा प्ाणी पुडवतठ्ा बिंि हो ्ा. 
(2) हे खडे न्ाही. 
(3) सिड  ्ाल्ावतधी  मौ. डगणी वत मौ.शेटफळे य्ा ग्ावत्ािंन्ा ख्ाजगी टँ डदवत्ाडे 
प्ाणी पुडवतठ्ा  डण्य्ा  आल्ा. मौजे शेटफळेस्ाठी सिड  ्ाल्ावतधी  ख्ाजगी ववतहीड 
अधधग्रहण  डण्य्ा  आली.  सेच प्ावेतवत्ाा ी,  ळेवत्ाा ी य्ा ग्ावत्ािंमध्ये स्वत िंत्र प्ाणी 
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पुडवतठ्ा योजनेदवत्ाडे पुडेसे प्ाणी उपलब्ध हो े. म्ाळेवत्ाा ी य्ा ग्ावत्ाल्ा ख्ाजगी 
स्त्रो ्ािंदवत्ाडे  प्ाणी पुडवतठ्ा  डण्य्ा  आल्ा आहे. 
      टेंभू उपस्ा ससिंचन योजनेचे प्ाणी बनपुडी येथील  चडेवतस् ी  ल्ािंवत्ा  
आलेने सिड प्र्ािेसश  नळप्ाणी पुिंडवतठ्ा योजन्ा दि.१०.१०.२०१६ प्ासून  ्ाययन्ववत  
 डण्य्ा  आलेली हो ी. पडिं ु दि. २८.११.२०१६ प्ासून योजनेचे पिंप न्ािरुुस्  
झ्ाल्य्ाने य्ाजने ून होण्ाडी प्ाणी पुडवतठ्ा बिंि आहे.  सिडचे पिंप  ्ात् ्ाळ िरुुस्  
 रुन प्ाणी पुडवतठ्ा पवुतयवत   डण्य्ा  ये  आहे.    
(4) प्रश्न उद्भवत  न्ाही. 

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

तळोिा (ता.ुनिेल, जि.रायगि) औद्योधगि िसाहतीमधील  
िारखान्याांच्या साांिुाणी िादहन्या फुटल्याबाबत 

(७) *  ६५७६७   श्री.प्रशाांत ठािूर (ुनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
अॅि.आशशष शेलार (िाांरे ठ ुजश्चम), श्री.वििय िाळे (शशिािीनगर), श्री.अतुल 
भातखळिर (िाांददिली ुूिय), श्री.सुभाष उफय  ुांडितशेठ ुाटील (अशलबाग) :   
सन्माननीय ुयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) तळोिा (ता.पनवेल, जि.रायगड) औद्योकगक वसाहतीमधील ९८० 
कारखान्याींत न सोडण्यात येणायाया रसायनयुक्त साींडपाण्याची प्रक्रीया करण्यासाठी 
तळोिा साींडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प प्लाी्ं  नीं.िी-८/ ्ी-२४ बींद असल्यामुळे या 
साींडपाणी प्रकल्पात न औद्योकगक कीं पनीत न येणायाया रसायनयुक्त साींडपाण्यावर 
कोणतीही प्रकक्रया न करता प्रदवुषत साींडपाणी नदीमध्ये सोडण्यात येते, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, कोणतीही प्रकक्रया न करता सोडण्यात आलेल्या प्रदवुषत 
साींडपाण्यामुळे नदीतील पाणी दवुषत लाल्याने मासे मतृ लाले अस न पररसरातील 
शेती व बागायतीसाठी पाणी वापरणे योग्य नसल्यामुळे तसेच लहान मासेमारी 
व्यवसानयकाींचे नकुसान लाले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, उक्त कारखान्याींचे साींडपाणी वाहुन नेणायाया वाहहन्या िीणश लाल्या 
अस न अनेक हठकाणी रु्फ्ल्यामुळे साींडपाणी रस्त्यावर येव न पसरलेल्या 
दगुांधीमुळे खरैणे, ढोगरयाचापाडा, देवीचापाडा, तोंडरे व वाींविे येथील नागररकाींना 
श्वसनाचे िास, गुदमरणे, अींगाला खाि येणे, कपडयाींना दगुांधी येणे इत्यादी 
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आिाराींचा धोका ननमाशण लाला असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळ न आले व त्यानषुींगाने सींबींकधत कीं पनीववरूद्ध कोणती कारवाइश केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच िुन्या व िीणश लालेल्या साींडपाणी वाहुन नेणायाया वाहहन्या 
बदलण्यासाठी व बींद असलेला तळोिा साींडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प प्लान््     
नीं.िी ८/्ी-२४ सुरु करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
कायशवाहीचे स्वरूप काय आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत   

श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
तळोिा औद्योकगक वसाहतीमधुन ननमाशण होणायाया औद्योकगक 

साींडपाण्यावर तळोिा साींडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पात प्रकक्रया केली िाते. तसेच या 
प्रकल्पातनु प्रकक्रयाकृत साींडपाणी हे बींदीस्त पाईपलाईनद्वारे वाघववली येथे 
खाडीपट्टय्ात सोडण्यात येते. 
(२) हे खरे नाही. 

मत्स्य ववभाग याींचेकड न प्राप्त अहवालानुसार नदीतील मासे मतृ 
लाल्याबाबत वा पररसरातील लहान मासेमारी व्यावसानयकाींचे नुकसान 
लाल्याबाबत पररसरातील स्थाननक मजच्पमार अथवा मजच्पमार सहकारी 
सींस्थेकड न कोणतीही लेखी अथवा तोंडी तक्रार प्राप्त लालेली नाही. 

त्याचप्रमाणे, तालुका कृषी अकधकारी याींचेकड न प्राप्त अहवालानुसार 
शेतीचे नकुसान लाल्याबाबतची कोणतीही तक्रार प्राप्त लालेली नाही. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
(४) महाराषर प्रद षण ननयींिण मींडळाकड न औद्योकगक वसाहतीमध्ये साींडपाणी 
वाहहनीचे सवेक्षण करुन कायशकारी अलभयींता म.औ.वव. महामींडळ याींना साींडपाणी 
वाहहनीत दरुुस्ती करण्याबाबत प्रस्तावीत ननदेश हदनाींक ३०/०७/२०१६ रोिी पारीत 
करण्यात आले आहेत. 
(५) साींडपाणी वाहुन नेणायाया वाहहन्या िनु्या लाल्याने नवीन वाहहन्याींचे काम 
म.रा.औ.वव. महामींडळातरे्फ प्रगतीपथावर आहे. 
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    तळोिा सामुहीक साींडपाणी प्रकक्रया प्रकल्पास हद. २०/०९/२०१६ रोिी 
प्रस्ताववत आदेश देण्यात आले आहेत. महाराषर प्रद षण ननयींिण मींडळाकड न 
सामुहहक प्रकक्रया सयींिणेची तपासणी वेळोवेळी केली िाते व तपासादरम्यान 
सयींिणा सुरु असल्याचे ननदशशनास आले. त्यामुळे साींडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प 
सुरू करण्याचा प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 
(६) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

----------------- 
राज्यात मुख्यमांत्री ुेयिल योिनेची अांमलबिािणी िरण्याबाबत 

(८) *  ६५२१२   श्री.हनुमांत िोळस (माळशशरस), श्री.तनतेश राणे (िणििली), 
श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.सुभाष उफय  ुांडितशठे ुाटील (अशलबाग), 
श्री.सांदीु नाईि (ऐरोली), श्री.िैभि वुचि (अिोले), श्री.ुाांिुरांग बरोरा (शहाुूर), 
श्री.जितेंर ठ आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.राणािगिीतशसांह ुाटील (उस्मानाबाद), 
श्री.सत्यिीत ुाटील-सरुििर (शाहूिािी), श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदाुूर), श्री.नरहरी णिरिाळ (ददांिोरी), श्री.ियांत ुाटील 
(इस्लामुूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सुरेश लाि (िियत), श्री.मिरांद 
िाधि-ुाटील (िाई), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.राहुल िगताु (श्रीगोंदा), 
श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब ुाटील (िराि उत्तर), िॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
ुाटील (एरांिोल), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.उन्मेश ुाटील (चाळीसगाि), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख 
(मालाि ुजश्चम), श्री.िुणाल ुाटील (धुळे ग्रामीण), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्रीमती तनमयला गावित (इगतुूरी), प्रा.िषाय गायििाि (धारािी), श्री.अतनल बाबर 
(खानाुूर), श्री.ददुि चव्हाण (फलटण), श्रीमती ददवुिा चव्हाण (बागलाण), 
िॉ.आशशष देशमुख (िाटोल), श्री.धैययशील ुाटील (ुेण), श्री.रािेश टोुे 
(घनसािांगी), श्री.राहूल िुल (दौंि) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ग्रामीण भागातील पाण्याचा प्रश्न सोडववण्यासाठी कें द्र शासनाने 
राबववलेल्या राषरीय ग्रामीण पेयिल योिनेच्या कायशक्रमासाठी कें द्राने ननधीचे 
ववतरण बींद केल्यामुळे राज्य शासनाने ‘मुख्यमींिी ग्रामीण पेयिल योिना’ सुरू 
करण्याचे ननजश्चत करून त्यासाठी हदनाींक ७ मे, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्पता ववभागाने शासन ननणशय िाहहर केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 



11 

(२) असल्यास, सदरह  शासन ननणशयानुषींगाने सन २०१६-१७ ते २०१९-२०२० या ४ 
वषाांच्या कालावधीत एक ण १ हिार १०० योिना राबववण्याचे योजिलेले 
असतानाही, अद्यापी सदरह  योिनेच्या अींमलबिावणीस सुरूवात लालेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योिनेअींतगशत हदनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१६ पयांत ववभागवार 
ककती योिना सुरु करण्यात वा मींि री देण्यात आल्या आहेत, 
(४) असल्यास, सदरह  योिनेची ववनाववलींब अींमलबिावणी होण्याच्या दृष्ीने 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 

कें द्र शासनाने राषरीय ग्रामीण पेयिल कायशक्रमाींतगशत ननधी ववतरण बींद 
केलेले नस न काही अपवाद वगळता नवीन योिना घेण्यास मनाई केलेली आहे. 
त्यामुळे राज्य शासनाने राज्यातील ग्रामीण िनतेस शुध्द व पुरेसे वपण्याचे पाणी 
उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्दशेाने हद.०७ मे, २०१६ रोिीच्या शासन ननणशयान्वये 
“मुख्यमींिी ग्रामीण पेयिल कायशक्रम” राबववण्याचा ननणशय घेतला आहे. 
(२), (३) व (४) सदर कायशक्रमाींतगशत सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या ४ वषाशच्या 
कालावधीत १००३ योिना नव्याने राबववण्याचे, बींद पडलेल्या ८३ प्रादेलशक 
पाणीपुरवठा योिना पनुरुज्िीववत करण्याचे व ५३१ प्रादेलशक पाणीपुरवठा 
योिनाींची देखभाल दरुुस्ती प्रस्ताववत आहे. 

मा. मींिी (पाणीपुरवठा व स्वच्पता) याींचे अध्यक्षतेखालील सलमतीच्या 
हद.३० ऑगस््, २०१६ रोिीच्या बैठकीत पररलशष्-अ मधील नव्याने घ्यावयाच्या 
सवश नळ पाणीपुरवठा योिनाींच्या व्यवहायशता तपासणी अहवालाना तत्वत: मींि री 
देण्यात आली आहे. 

तसेच खालील ०८ नळ पाणी पुरवठा योिनाींना अींनतम प्रशासकीय मींि री 
देण्यात आली आहे. 
अ.क्र. योिना ककीं मत (रु.लक्ष) 
१ िालना जिल््यातील १७६ गाींवे प्रादेलशक ग्रीड नळ 

पाणीपुरवठा योिना 
२३४४१.२९ 

 
२ मौ.रनाळा-येरखेडा (ता.काम्ी, जि.नागप र) प्रादेलशक 

नळ पाणीपुरवठा योिना 
१७८६.३६ 
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३ बल्लारप र तालुक्यातील १८ गाींवे (जि. चींद्रप र) 
प्रादेलशक ग्रीड नळ पाणीपुरवठा योिना 

३५७८.०६ 
 

४ म ल तालुक्यातील २४ गाींवे (जि. चींद्रप र) प्रादेलशक 
ग्रीड नळ पाणीपुरवठा योिना 

४६००.०० 
 

५ मौ. तळोधी-बाळाप र (ता. नागलभड, जि. चींद्रप र) 
नळ पाणीपुरवठा योिना 

५८४.६८ 
 

६ मौ. चापानेर व २ गाींवे (ता. कन्नड,           
जि. औरींगाबाद) प्रादेलशक नळ पाणीपुरवठा योिना 

५८३.१२ 
 

७ मौ. माींिरी (ता. हवेली, जि. पुणे) नळ पाणीपुरवठा 
योिना 

४१७०.०४ 
 

८ मौ. फ़ुरसुींगी-उरुळी देवाची (ता. हवेली, जि.पुणे) 
नळ पाणीपुरवठा योिना 

७२८८.०७ 
 

  ४६०३१.६२ 
 
याव्यनतररक्त प्रधान सकचव (पाणीपुरवठा व स्वच्पता) याींचे 

अध्यक्षतेखालील ताींबिक सलमतीद्वारे पररलशष्-अ मधील नव्याने घ्यावयाच्या १४ 
योिनाींना व पररलशष्-ब मधील पनुरुज्िीववत करावयाच्या ०८ प्रादेलशक 
योिनाींना मान्यता देण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

----------------- 
ठाणे जिल््यातील ग्रामीण भागात दवूषत ुाणी ुुरिठा होत असल्याबाबात 

(९) *  ६८४८१   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर), श्री.ददुि चव्हाण 
(फलटण), श्री.जितेंर ठ आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.सुरेश लाि (िियत), 
श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणुत गायििाि (िल्याण ुूिय), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.शामराि ऊफय  
बाळासाहेब ुाटील (िराि उत्तर), श्री.ुाांिुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.मिरांद िाधि-
ुाटील (िाई), श्री.ददलीु िळसे-ुाटील (आांबेगाि), श्री.वििास िुां भारे (नागुूर 
मध्य) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल््यातील ५ तालुक्याींमध्ये माहे िुलै, २०१६ व ऑगस् ्, २०१६ मध्ये 
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वा त्यादरम्यान घेतलेल्या १३४९ पाणी नमुन्याींमध्ये १४४ पाणी नमुने द वषत 
आढळले,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर द वषत पाण्यामुळे जिल््यातील ग्रामीण भागातील ५९० 
िणाींना कावीळ, गॅस्रो, कॉलरा वत िुलाब या आिाराींची लागण लाली, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर भागातील नागररकाींना शुध्द पाणी पुरववण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 

ठाणे जिल््यात माहे िानेवारी, ते ऑगस््, २०१६ या कालावधीत 
कावीळ, गॅस्रो, िुलाब या आिाराींची एक ण ५८० व्यक्तीींना लागण लाली होती. 
तथावप, मुत्यु लालेला नाही. 
(३) ववभागामार्फश त सींबींकधत ग्रामपींचायतीींना वपण्याचे पाणी साठयाचे तात्काळ 
शुध्दीकरण करुन घेणे, ग्रामपींचायतीच्या वतीने गावात दवींडी देणे, पाणी उकळ न 
व गाळ न घेणे, वा्प करण्यात आलेल्या मेडडक्लोरचा वापर करणे इत्यादी स चना 
देण्यात आल्या. सींप णश िलवाहहन्या स्वच्प करुन पाणी गळती बींद केली व 
जब्लचीींग पावडरचा वापर करणेबाबत योग्य ती उपाययोिना करण्यात आली. 
सद्यजस्थतीत श ध्द पाणी पुरवठा सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

----------------- 
  
राज्यात अन्न ि औषध प्रशासनाने भेसळयकु्त बफी ि मािा िप्त िेल्याबाबत 

  

(१०) *  ६६०७१   श्री.सुभाष उफय  ुांडितशेठ ुाटील (अशलबाग), श्री.वििय औटी 
(ुारनेर), श्री.नरेंर ठ ुिार (िल्याण ुजश्चम), अॅि.ुराग अळिणी (विलेुाले), 
अॅि.आशशष शेलार (िाांरे ठ ुजश्चम), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.जितेंर ठ आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.गणुत गायििाि (िल्याण ुिूय), 
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब ुाटील (िराि 
उत्तर), श्री.अिय चौधरी (शशििी), श्री.प्रताु सरनाईि (ओिळा माजिििा), 
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श्री.प्रिाश सुिे (मागाठाणे), श्रीमती ददवुिा चव्हाण (बागलाण), श्री.िैभि नाईि 
(िुिाळ) :   सन्माननीय अन्न आणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गणेशोत्सवाच्या कालावधीमध्ये सुमारे २३ लाख ५५ हिार रुपये 
ककीं मतीची ८ हिार ककलो भेसळयकु्त बर्फी िप्त करण्यात आली अस न याच 
कालावधीमध्ये मुींबई पररसरातही ववववध हठकाणी पापे ्ाक न १३ लाखाींचे १० 
हिार लल्र खाद्यतेल, ६१ हिाराींचा खवा, १ लाख १९ हिार रुपयाींच्या ३१३.४ 
ककलोगॅ्रम शुध्द तपुाच्या नावाखाली ववकले िाणारे अन्नपदाथश अन्न व औषध 
प्रशासनाने िप्त केले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, कल्याण व अींबरनाथ (जि.ठाणे) येथील दोन लमठाई दकुानाींमध न 
अन्न व औषध प्रशासन ववभागाने पापा ्ाक न साड ेसहा लाखाींचा भेसळयुक्त 
मावा िप्त केल्याची माहहती हदनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास 
ननदशशनास आली व कल्याण (प.) मधील पप्प  मावावालाकड न ५६८ ककलो 
बनाव् स्पेशल बर्फी ताब्यात घेण्यात आली आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळ न आले व त्यानषुींगाने सींबींकधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे तसेच अन्नपदाथाशत होत असलेल्या भेसळीवर कायमस्वरूपी प्रनतबींध 
घालण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बाुट : (१) गणेशोत्सवाच्या काळात प्रशासनाने राबववलेल्या  
मोहीमेत राज्यातील ववववध भागात न एक ण १४ प्रकरणाींत रूपये १३,६०,५००/- 
ककीं मतीची १४८८२ ककलो बर्फी भेसळीच्या सींशयावरून िप्त करण्यात आली. 
      या कालावधीत मुींबई ववभागात तीन प्रकरणाींत रू. ९,११,०४०/- ककमतीचा 
५६९१ ककलो बर्फीचा साठा िप्त करण्यात आला. तर खाद्य तेलाचा रू. ४६२४०/- 
ककमतीचा ५४२ ककलो साठा भेसळीच्या सींशयावरून िप्त करण्यात आला. तसेच 
गाईच्या श ध्द तुपाचे एक ण ६ नमुने घेण्यात येऊन रू. १,१७,११९/- ककमतीचा 
२४४ ककलो साठा िप्त करण्यात आला. 
(२) हदनाींक ०७/०९/२०१६ रोिी मे. पप्पु मावावाला, कल्याण (प) या पेढीची 
तपासणी करून १) स्पेशल बर्फी (राधे), २) बर्फी (कृषणा) या दोन अन्न पदाथाांचे 
नमुने घेऊन एक ण रूपये १,७३,२००/- एवढ्या ककमतीचा ७७६ ककलो बर्फीचा साठा 
अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ अींतगशत िप्त करण्यात आला. 
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     तसेच हदनाींक १६/०८/२०१६ रोिी मे. मुकेश मावावाला, अींबरनाथ या पेढीची 
तपासणी करून १) स्पेशल बर्फी (राधे), २) स्पेशल बर्फी (कृषणा) या दोन अन्न 
पदाथाांचे नमुने घेऊन एक ण रूपये ०४,०१,९००/- एवढ्या ककमतीचा १५१६ ककलो 
बर्फीचा साठा अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ अींतगशत िप्त करण्यात आला. 
(३) उक्त प्रकरणी प्रशासनाने चौकशी केली अस न ननयमातील तरत दीप्रमाणे 
ख्ले/न्यायननणशय स्वरूपातील कारवाई घेण्यात येते. उक्त प्रकरणाींना 
कायमस्वरूपी बींदी घालण्यासाठी ग्राहक प्रबोधनासाठी प्रशासनातरे्फ लशबबरे 
आयोजित करण्यात येतात. तसेच प्रशासनातरे्फ ननयलमत स्वरूपाची तपासणी 
मोहीम राबववली िाते. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

----------------- 
िाशी (जि. उस्मानाबाद) येथील िलशुध्दीिरण प्रिल्ु बांद असल्याबाबत 

  

(११) *  ६६०९६   श्री.राहुल मोटे (ुराांिा), श्री.राणािगिीतशसांह ुाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.जितेंर ठ आव् हाि (मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वाशी (जि.उस्मानाबाद) शहराला पाणीपुरवठा करणायाया साठवण तलावावरील 
िलशुध्दीकरण कें द्र गत १० वषाशपास न बींद आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर िलशुध्दीकरण कें द्र बींद असल्याने पाण्यावर प्रकक्रया न होता 
द वषत व दगुांधीयुक्त पाणी पुरवठा शहरात केला िात असल् यामुळे नागररकाींना 
अनेक आिाराींना सामोरे िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.पाणीपुरवठा मींिी 
याींच्याकड ेहदनाींक २६ िुलै, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदन हदले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत   

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. माचश, २०१२ पास न 
िलशुध्दीकरण कें द्र बींद आहे. 
(२) नाही. िलशुध्दीकरण कें द्र बींद असलेतरी िलशुध्दीकरण कें द्रातील पाणी 
उचल न ते उींच सलोह ्ाकीद्वारे पाणी पुरवठा करताना त्यामध्ये जब्लकचींग 
पावडरचा वापर करुनच पाणी ननींिशतुक करुन पुरववण्यात येत आहे. 
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(३) खरे आहे. 
(४) सदर िलशुध्दीकरण कें द्र दरुुस्त करणेसाठी नगर पींचायतीच्या सभेमध्ये 
मींि री देण्यात आली अस न िलशुध्दीकरण कें द्र दरुुस्तीचे सववस्तर अींदािपिक 
तयार करुन ननधी उपलब्धतेनुसार कामे करण्याची कायशवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील लोििलािांताांना अनदुान शमळण्याबाबत 

(१२) *  ६६२८४   श्री.सांिय ुोतनीस (िशलना), िॉ.ुतांगराि िदम (ुलूस 
ििगेाि), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील (शशिी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), िॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी), अिॅ.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.िुणाल ुाटील (धळेु 
ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोुटे (भोर), श्री.अस्लम शेख (मालाि ुजश्चम), िुमारी 
प्रणणती शशांदे (सोलाुूर शहर मध्य), श्री.जितेंर ठ आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.अजित 
ुिार (बारामती), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.ुाांिुरांग बरोरा (शहाुूर), 
श्री.राणािगिीतशसांह ुाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती तनमयला गावित (इगतुूरी), 
श्री.हषयिधयन सुिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय साांस् िृतति िायय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील कलावींताींना ऑनलाईन मानधन देण्याची सुववधा उपलब्ध करुन 
हदल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, साींस्कृनतक सींचालनालयाकड ेअपयुाया कमशचारी सींख्येमुळे २१,५२६ 
कलावींताींना ऑनलाईन मानधनापास न वींकचत राहावे लागले असल्याचे ननदशशनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच लोककला अनुदान लशर्फारस सलमतीच्या माहे रे्फब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान लालेल्या बैठकीत मींि र लालेले अनुदान तमाशाच्या ७ पथकाींना व 
सींकगतबारीच्या १५ पथकाींना अद्यापही देण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) तसेच बुलडाणा जिल् हयात सलमती गठीत नसल् याच् या कारणास् वत       
सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ या दोन वषाशपास न वधृ् द लोक कलावींत 
मानधनापास न वींकचत असल् याची बाब माहे ऑगस्ट, २०१६ मध्ये वा त् या 
दरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळ न 
आले व त्यानुसार आवश्यक ती कमशचायायाींची भरती करून वींकचत असलेल्या 
कलावींताींना प्रलींबबत मानधन देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. विनोद तािि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     वधृ्द साहहजत्यक व वधृ्द कलावींत मानधन योिनेअींतगशत राज्यात एक ण 
२७,१५० लाभाथी अस न १७,३६८ इतक्या लाभार्थयाांना त्याींच्या बँक खात्यावर 
मानधनाची रक्कम ऑनलाईनव्दारे िमा करण्यात येत आहे. 
     उवशररत ९,७८२ लाभार्थयाांचे बँक खाते व आयएर्फएससी कोड उपलब्ध करुन 
घेण्याची कायशवाही सुरु अस न सदर माहहती प्राप्त होताच त्याींच्या बँक खात्यावर 
मानधनाची रक्कम ऑनलाईनव्दारे िमा करण्यात येईल. 
(३) हे खरे नाही. 
     हदनाींक २९ ऑगस््, २०१६ च्या शासन ननणशयान्वये राज्यातील ७ तमाशा 
पथकाींना व १६ सींकगतबारीच्या पथकाींना प्रयोग अनदुान मींि र करण्यात आलेले 
आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
     तथावप, बुलडाणा जिल््यातील सलमती गठीत करण्याबाबत सींबींकधताींना 
याप वीच स चना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच ननयलमत पाि लाभार्थयाांना 
मानधन अदा करण्यात येत आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

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

मुांबई येथील “िेसी फामाय” या प्रततबांधधत औषधाांचा अनधधिृत  
साठा िरणा-या िां ुन्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(१३) *  ६५२८२   अॅि.आशशष शेलार (िाांरे ठ ुजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर 
(िाांददिली ुिूय), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (ुनिेल), श्रीमती 
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मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी ुजश्चम), अॅि.गौतम 
चाबिुस्िार (वुाुं री) :   सन्माननीय अन्न आणण औषध प्रशासन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येथील “केसी र्फामाश” या औषध ननमीती कीं पनीवर आणण मुींबई व 
गुिरातच्या औषध ननलमशती कीं पन्याींवर कें द्रीय अींमली पदाथश ववरोधी शाखेने पापे 
्ाक न प्रनतबींकधत औषधाचा साठा िप्त केला असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर औषींधाचा साठा करुन तो अमेररका, लींडन व ऑस्रेललया 
मधील अींमली पदाथश तयार करणा-या आणण ववकणा-या ्ोळयाींना हदला िात 
असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एर्फडीएकड न िास्तीचा साठा ठेवण्यास परवानगी देण्यात येत 
नस नही केसी व डॉल्र्फीन कीं पन्याींनी औषधाींचा साठा केला होता, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळ न आले व त्यानषुींगाने सदर कारखान्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : (१)  हद. १७/०८/२०१६ च्या ्ाईम्स ऑर्फ इींडडया व लोकमत 
या वतृ्तपिात मुींबई व गुिरातच्या औषध ननलमशती कारखान्याींवर कें द्रीय अींमली 
पदाथश ववरोधी शाखेने पापे ्ाक न प्रनतबींकधत औषधाींचा साठा िप्त केल्याच्या 
बातम्या प्रकालशत लाल्या होत्या. त्यात नम द केल्यानुसार कें द्रीय अींमली पदाथश 
ववरोधी शाखेने गुिरातमधील डॉजल्र्फन व मुींबईमधील के.सी. र्फामाश या पेढीवर 
पापे ्ाक न सायकोराकर्फक या औषधाचा साठा िप्त केल्याचे नम द करण्यात 
आले होते. 
(२) सदर कारवाई कें द्रीय अींमली पदाथश ववरोधी शाखेने केली आहे. वतृ्तपिातील 
बातमीच्या अनुषींगाने अन्न व औषध प्रशासनाव्दारे क्षेिीय सींचालक, कें द्रीय 
अींमली पदाथश ववरोधी शाखा, मुींबई याींना सदर घ्नेची तपशीलवार माहहती 
देण्याबाबत हद. ०१/०९/२०१६ च्या पिान्वये कळववण्यात आले आहे. ती माहहती 
अद्याप अप्राप्त आहे. 
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(३)  सदर बातमीच्या अनुषींगाने प्रशासनाव्दारे हद. १७/०८/२०१६ रोिी मे. 
के.सी.र्फामाश, अींधेरी, मुींबई या पेढीची तपासणी करण्यात आली. तपासणीच्यावेळी 
पेढीच्या िागेमध्ये कोणताही ववक्रीयोग्य औषधाींचा साठा आढळ न आला नाही. 
डॉजल्र्फन कीं पनी गुिरात राज्यात जस्थत असल्याने त्याींच्याकडील औषधाींचा 
साठ्याची माहहती उपलब्ध नाही. 
(४) अन्न व औषध प्रशासनाद्वारे हद. १७/०८/२०१६ रोिी मे. के.सी.र्फामाश, अींधेरी, 
मुींबई या पेढीची तपासणी करण्यात आली.तपासणीच्या वेळी पेढीत आढळ न 
आलेल्या िु् ीींच्या अनुषींगाने प्रशासनाच्या हद. ०७/१०/२०१६ अन्वये सदर पेढीचे 
परवाने हद. १७/१०/२०१६ पास न रद्द करण्यात आले आहेत. डॉजल्र्फन कीं पनी 
गुिरात राज्यात जस्थत असल्याने या कीं पनीवर राज्याच्या अन्न व औषध 
प्रशासनामार्फश त कारवाई अपेक्षक्षत नाही.  
(५) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

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

अहमदनगर जिल्हयात टँिरव्दारे िरण्यात आलेल्या 
 ुाणी ुुरिठ्यात िालेलय गैरव्यिहार 

(१४) *  ६६३७९   श्री.राहुल िगताु (श्रीगोंदा), श्री.िैभि वुचि (अिोले), 
श्री.जितेंर ठ आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.ुाांिुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.वििय औटी 
(ुारनेर) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल्हयात दषुकाळग्रस्त पाणी ी्ंचाई ननवारणासाठी सन २०१५-
१६ मध्ये ्ँकरद्वारे करण्यात आलेल्या पाणी पुरवठयामध्ये गैरव्यवहार लाल्या 
प्रकरणीचा चौकशी अहवाल कायशकारी अलभयींता, ग्रामीण पाणी पुरवठा योिना, 
अहमदनगर याींनी अलभप्रायासह सादर करावा असे ननदेश स्थायी सलमतीच्या 
बैठकीत अध्यक्ष, जिल्हा पररषद, अहमदनगर याींनी हदल्याची माहहती       
हदनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदशशनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळ न आले, त्यानषुींगाने सींबींकधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत   
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श्री. बबनराि लोणीिर :  (१) होय हे खरे आहे. 
(२) मुख्य कायशकारी अकधकारी, जिल्हा पररषद, अहमदनगर याींनी त्याींच्या 
हद.२३.०९.२०१६ च्या आदेशान्वये प्रस्ततु प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याच्या 
दृष्ीने एका ग्ववकास अकधका-यास दसु-या पींचायत सलमतीची चौकशी 
करण्याबाबत आदेश हदले आहेत. सदर चौकशीचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

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

शेगाि (जि. बुलढाणा) येथील गोदामामधनू िाळ्या  
बािारातील धान्य िप्त िेल्याबाबत 

  

(१५) *  ६८०९२   श्री.हषयिधयन सुिाळ (बुलढाणा), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाि ुजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय 
अन् न, नागरी ुुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) शेगाींव (जि.बुलढाणा) येथील नवोदय ववद्यालयािवळील सवोदय औद्योकगक 
वसाहत येथील गिानन ॲग्रो इींडस्रीि समोरच्या ह्नपत्र्याचे शेड व मारोती 
दाललमल प्लॉ् ८ व ९ नींबरच्या गोदामामध्ये स्थाननक गुन्हे शाखेने पापा ्ाक न 
रेशनचा काळया बािारातील ताींदळाचा १३३ जक्वी्ं लचा साठा व एक ्ा्ा एस 
वाहन असा एक ण ४ लाख ३० हिार ५४० रुपयाींचा मुद्देमाल िप्त केला 
असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळ न आले व त्यानषुींगाने साठेबािी करणायायाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत   

श्री. धगरीश बाुट : (१) होय, हे खरे आहे.                      
(२) यासींदभाशत धान्याचा काळा बािार करणारे आरोपी १) श्री.शेख असलम शेख 
इस्माईल २) श्री.पींकि ककसनगोपाल शमाश ३) श्री.मनोि सत्यनारायण खींडलेवाल 
याींच्या ताब्यातील सावशिननक ववतरण प्रणालीमधील रेशनाचा १३३ जक्वी्ं ल 
ताींद ळ, वाहन व इतर साहहत्य असा एक ण रु.४,३०,५३०/- रुपयाींचा मुद्देमाल 
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लमळाल्याने त्याींचेववरुध्द जिवनावश्यक वस्त ुअकधननयम,१९५५ कलम ३  व ७ 
अन्वये पोलीस स््ेशन, शेगाव शहर येथे अप क्र.३१८/१६ अन्वये गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. सदर प्रकरण मा.न्यायालयाच्या अींनतम ननणशयासाठी 
न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

----------------- 
गोरेगाि (जि.गोंददया) तालुक्यातील शासिीय 
 गोदामातनू धान्याचा िालेला गैरव्यिहार 

  

(१६) *  ६५६३४   िॉ.शमशलांद माने (नागुूर उत्तर) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी ुुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगाव (जि.गोंहदया) तालुक्यातील शासकीय गोदामात न माहे ि न ते िुलै 
२०१६ या दरम्यान जिल्हा प रवठा अकधकारी व तहलसलदार गोरेगाव याींनी पाहणी 
केली असता रूपये ४५ लाख एवढया ककीं मतीच्या लशधावा्प धान्याचा गैरव्यवहार 
लाल्याचे ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गैरव्यवहार पुरवठा अकधकारी व इतर अकधकारी याींच्या 
सींगनमताने व तत्कालीन गोदाम ककपर श्री. गुलाम सरवर खान याींनी केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळ न आले व त्यानुषींगाने सींबींकधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. धगरीश बाुट : (१)  गोरेगाव (जि.गोंहदया) तालुक्यातील शासकीय 
गोदामात न लशधावा्प धान्याचा अपहार लाल्याचे सन-२०१६ मध्ये ननदशशनास 
आले आहे. 
(२), (३) व (४) सद्यजस्थतीत सदर गैरव्यवहार तत्कालीन गोदामपाल श्री. गुलाम 
सरवर खान याींनी केल्याचे ननषपन्न लाले अस न त्याींना याप्रकरणी ननलींबबत 
करण्यात आले आहे. सदर प्रकरणी पोलीस स््ेशन, गोरेगाव येथे गुन्हा दाखल 
करण्यात आला अस न एक ण ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 

----------------- 
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लोहारा (जि.अिोला) गािात जिल्हा अन्न ुुरिठा अधधिारी,  

अिोला याांनी िप्त िेलेला शशधािाटुाचा ताांदळू 
 

(१७) *  ७०२२८   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला ुूिय) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी ुुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) लोहारा (जि.अकोला) गावात जिल्हा अन्न पुरवठा अकधकारी, अकोला याींनी 
हदनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास पापा ्ाक न लाखो रुपयाींचा 
लशधावा्पाचा ताींद ळ िप्त केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर जिल््यातील  चोहोट्टा बािार येथे हदनाींक १८ 
ऑक््ोबर,२०१६ रोिी वा त्यासुमारास  वाहन क्र. एम.एच.३० एव्ही.४३ द्वारे 
लशधावा्पाचा ताींद ळ पकडला गेला तसेच जिल््यामध्ये शासकीय धान्याचा 
काळ्याबािाराची अनेक प्रकरणे ननदशशनास आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुषींगाने 
सींबींकधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बाुट : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. तथावप, मौिे लोहारा 
(जि.अकोला) येथील सापडलेला ताींदळु रेशनाचा आहे ककीं वा कसे हे स्पष् होत 
नाही. परींतु ननररक्षण अकधकारी, बाळाप र याींच्या तक्रारीवरुन गोदाम मालक 
श्री.सुलशललसींह अननरुध्दलसींह लसींगेल याींच्याववरुध्द जिवनावश्यक वस्तु अकधननयम 
१९५५ चे कलम ३, ७ नुसार पोललस स््ेशन उरळ येथे गुन्हा क्र.२१२/२०१६,   
हदनाींक २७.१०.२०१६ नोंदववण्यात आला आहे.  
       तसेच मौिे चौहट्टा, ता.अको्, जिल्हा आकोला येथील िप्त केलेला 
ताींदळु सावशिननक ववतरण व्यवस्थेअींतगशत वा्प करावयाचा आहे ककीं वा कसे हे 
स्पष् होत नाही. ननररक्षण अकधकारी याींनी सदर ताींदळुाचे नमुने रासायननक 
प्रयोगशाळेकड े पाठववले आहेत. ननररक्षण अकधकारी याींनी चौकशी करुन सदर 
वाहनामध्ये असलेल्या ४८ कटे्ट ताींदळु हा रेशनचा असल्याचा सींशय असल्याने 
आरोपी श्री.गणेश सुरिमल अग्रवाल याींच्याकड न िप्त करण्यात आला आहे. 
तसेच गैरअिशदार श्री.गणेश अग्रवाल याींनी हदलेले बील बनाव् असल्याचे हदस न 
आल्याने त्याींच्याववरुध्द जिवनावश्यक वस्तु अकधननयम १९५५ चे कलम ३,७ 
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नुसार पोललस स््ेशन अको् येथे गुन्हा क्र.४४६/२०१६, हदनाींक २४.११.२०१६  
नोंदववण्यात आला आहे.  
(४) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

----------------- 
राज्यातील िृषी उत्ुन्न बािार सशमत्यंमध्ये  

िैधमयपन ्ंत्रिेने केलेली तपयसिी 

 (१८) *  ६५३१४   श्री.सुतनल प्रभू (ददांिोशी), िॉ.ुतांगराि िदम (ुलूस 
ििगेाि), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील (शशिी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), िॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी), श्री.सांिय ुुराम (आमगाि), श्री.गणुत गायििाि (िल्याण 
ुूिय), श्री.शभमराि ताुिीर (खिििासला) :   सन्माननीय अन् न, नागरी ुुरिठा 
ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कृषी उत्पन्न बािार सलमत्याींना वधैमापन शास्ि अकधननयम 
२००९, वधैमापन शास्ि (अींमलबिावणी) ननयम २०११ व वधैमापन शास्ि 
(आवेजष्त वस्त ) ननयम २०११ हे ननयम लाग  आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ववववध कृषी उत्पन्न बािार सलमत्याींमध्ये, शेत 
मालाची खरेदी करताना चकुीची विने, विनात बनाव्पणा करणे इत्यादी 
माध्यमाींत न शेतकयायाींच्या मालाची र्फसवण क होत असल्याच्या तक्रारी        
माहे ऑगस््-सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान वैधमापन शास्ि यींिणेकड े
प्राप्त लाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनषुींगाने राज्यातील १७७ कृषी उत्पन्न बािार 
सलमत्यामध्ये वैध मापन यींिणेकड न तपासणी मोहहम राबववण्यात आली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त सलमत्याींची वधैमापन शास् ि यींिणेने तपासणी मोहीम 
राबववताना २८४ व्यापायायाींवर वैधमापन शास्ि अकधननयम २००९ (अींमलबिावणी) 
२०११ (आवेजष्त वस्तु) अींतगशत शेतकयायाींची र्फसवण क केल्याबाबत गुन्हा दाखल 
केल्याचे दिन्ािं  १६ ऑक््ोबर, २०१६ डोजी वा त्या सुम्ाड्ास ननदशशनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त तपासणी मोहहमेमध्ये काय आढळ न आले व त्यानुषींगाने 
शासनाने दोषी व्यापायायाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत   
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श्री. धगरीश बाुट : (१) व (२) होय. 
(३), (४) व (५) कृषी उत्पन्न बािार सलमत्याींमधील विने व तोलन उपकरणाींची 
ववतशषे तपासणी मोहहम हदनाींक २१ व २२ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी वधैमापन शास्ि 
यींिणेकड न राबववण्यात आली अस न सदर तपासणी मोहहमेत १७७ कृषी उत्पन्न 
बािार सलमत्याींमधील व्यापायायाींवर ववहहत मुदतीत पडताळणी व मुद्राींकन करुन 
न घेतल्याबाबत २४१ व इतर अन्य उल्लींघनाबाबत ४३ अशी एक ण २८४ प्रकरणे 
नोंदववण्यात आली अस न त्याींचे ववरुध्द वैधमापन शास्ि अकधननयम, २००९ व 
त्याअींतगशत करण्यात आलेल्या ननयमातील तरतुदीनुसार कारवाई सुरु आहे. 

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

सलगरा (बु.) (ता.जि.लातूर) येथील जिल्हाुररषदेच्या शाळेतील  
विद्यार्थयाांना मध्यान्ह भोिनातनू िालेली विषबाधा 

  

(१९) *  ६७२३८   श्री.प्रिाश फातुेिर (चेंबूर), श्री.रािाभाऊ (ुराग) िािे 
(शसन्नर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) सलगरा (बु.) (ता.जि.लात र) येथील जिल्हापररषदेच्या शाळेतील ८० 
ववद्यार्थयाांना हदलेल्या मध्यान्ह भोिनात न हदनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास ववषबाधा लाल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास,याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत 
काय आढळ न आले व त्यानुषींगाने सींबींकधतावर   कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत  आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विनोद तािि े : (१) हदनाींक १४/१०/२०१६ रोिी जिल्हा पररषद प्राथलमक 
शाळा, सलगरा (बु), ता.जि.लात र या शाळेतील १८२ ववद्यार्थयाांपैकी १११ 
ववद्यार्थयाांना शालेय पोषण आहाराचे वा्प लालेनींतर आहारात पाल असल्याचे 
ननदशशनास आले होते. यामुळे आहाराचे वा्प तात्काळ थाींबववण्यात आले. यानींतर 
५ ववद्यार्थयाांना उल्ी व मळमळचा िास लाला. मुलाींना िास सुरु लालेनींतर 
शालेय पोषण आहार घेतलेल्या सवश १११ ववद्यार्थयाांना रुग्णालयात दाखल 
करण्यात आले होते. 
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(२) सदर प्रकरणी पोललस स््ेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला अस न, 
स्वयींपाकी तथा मदतनीस याींना कामावरुन कमी करण्यात आले आहे. 
(३)  प्रश्न उद् ्ावत  नाही 

----------------- 
राज्यातील आदशय शशक्षि ुुरस्िाराबाबत 

  

(२०) *  ६५५७२   श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.नरेंर ठ ुिार (िल्याण ुजश्चम), 
श्री.जितेंर ठ आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.ुाांिुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.राहुल बोंरे ठ 
(धचखली), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाि ुजश्चम), 
श्री.वििय ििटे्ीिार (रा म्हुूरी), श्री.योगेश (बाुू) घोलु (देिळाली) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आदशश लशक्षक पुरस्कारामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार 
लाल्याचे तसेच नव्या ननकषाींबाबत जिल्हा लशक्षणाकधकायायाींमध्ये अस्पष्ता 
असल्याने अनेक लशक्षक  व लशक्षक सींघ्नाींनी नारािी व्यक्त केल्याचे       
माहे सप् े्ंबर, २०१६  मध्ये वा त्या  दरम्यान  ननदशनाशस आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यात दरवषी प्रत्येक जिल््यातील एका लशक्षकाची 
पुरस्कारासाठी ननवड केली िात अस न यावषी १०९ लशक्षकाींची  शासनातरे्फ 
घोषणा करण्यात आली माि चींद्रप र जिल््याचा अपवाद वगळता ववदभाशतील १० 
जिल््यातील लशक्षकाींना आदशश राषरीय लशक्षक पुरस्कारापास न वींकचत ठेवण्यात 
आले असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले 
आहे, हे ही  खरे आहे काय 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन त्यानुसार आदशश  लशक्षक 
पुरस्कारामध्ये  अन्याय लालेल्या लशक्षकाींना न्याय देऊन  तसेच ववदभाशतील 
लशक्षक या पुरस्कारापास न वींकचत राहणार नाहीत याबाबत कोणती कायशवाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विनोद तािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

----------------- 
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मौिे मणेरी (जि.सातारा) गािामधील राष्ट्रीय ुेयिल योिनेतांगयत  
िरण्यात आलेल्या िामाच्या चौिशीबाबत 

  

(२१) *  ६६२४१   श्री.शांभूराि देसाई (ुाटण) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पा्ण मतदारसींघात मौिे मणेरी (जि.सातारा) गावाकरीता राषरीय पेयिल 
योिनेतींगशत वपण्याच्या पाण्याची योिना कायाशन्वीत करणेकरीता शासनामार्फश त 
ननधी मींि र करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या योिनेकरीता शासनाने सुमारे ४८ लाख रुपयाींचा ननधी 
मींि र केला अस न सदरची योिना ही केवळ एका वाडाशसाठीच कायाशन्वीत करणेत 
आली अस न गाींवातील ७५ ्क्के लोकवस्तीला ही योिना कायाशन्वीत केली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योिनेच्या देयकाच्या धनादेशावर उक्त हठकाणचे उपसरपींच 
याींनी सरपींचाच्या खोट्या स्या करुन तसेच ग्रामपींचायतीच्या कागदपिाींचा 
दरुुपयोग करुन बोगस व्यक्तीची नावे हदली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाशत मुख्य कायशकारी अकधकारी, जिल्हा पररषद सातारा व 
ग्अकधकारी, पींचायत सलमती, पा्ण याींचेकड े मणेरी ग्रामस्थाींनी या सवश 
प्रकाराची तसेच ग्रामपींचायती अींतगशत करण्यात आलेल्या सवश ववकास कामाींची 
उच्चस्तरीय चौकशी करुन दोषीींवर कडक कारवाई करणेसींदभाशत लेखी तक्रारीही 
केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळ न आले व त्यानषुींगाने सींबींकधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
     मणेरी गावचे सरपींच याींनी रािीनामा हदल्याने ग्रामपींचायतीच्या         
हद. १०.५.२०१३ रोिीच्या सभेत उपसरपींच याींच्याकड े सरपींच पदाचा कायशभार 
सोपववण्यात आला. 
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(४) होय. 
      मौिे.मणेरी ता.पा्ण या गावातील ४९ ग्रामस्थाींनी मणेरी 
ग्रामपींचायतीच्या कारभाराबाबत हद.०१/०७/२०१६ रोिीच्या पिान्वये ग्ववकास 
अकधकारी पा्ण याींच्या कड ेचौकशीची मागणी केली आहे. 
(५) ग्ववकास अकधकारी, पा्ण, जि. सातारा याींनी तक्रारीतील सवश मुद्दयाींची 
चौकशी केली असुन सदर प्रकरणी सकृत दशशनी कोणताही दोष आढळुन न 
आल्याने कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. 
(६) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

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

राज्यात शालेय ुोषण आहार योिनेंतगयत स्टेनलेस स्टीलची 
ताटे दयु्यम दिायची खरेदी िेल्याबाबत 

  

(२२) *  ६५३४७   श्री.अिय चौधरी (शशििी), श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांि), 
श्री.शरददादा सोनािणे (िनु्नर), श्री.अबू आिमी (मानखदूय शशिािीनगर), प्रा.िषाय 
गायििाि (धारािी), श्रीमती तनमयला गावित (इगतुूरी), अॅि.यशोमती ठािूर 
(ततिसा), श्री.चांर ठिाांत सोनािणे (चोुिा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्य शासनाकड न शालेय पोषण आहार योिनेंतींगशत पुरववण्यात येणारा 
लशिवलेला पोषण आहार देण्यासाठी माहे रे्फब्रवुारी ते ऑगस््, २०१६ या 
कालावधीत   ५३ को्ी ४९ लाख रुपयाींची १२ कीं िा्दाराींकड न खरेदी करण्यात 
आलेली ता्े ननकृष् दिाशची व  मानकाींनुसार खरेदी केली नसल्याचे शासकीय 
औद्योकगक प्रलशक्षक सींस्था व भारतीय मानक ववभाग याींनी केलेल्या तपासणीत 
आढळल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा  त्या दरम्यान  शालेय लशक्षण 
ववभागाच्या ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शालेय पोषण प्राकधकरणाने मुलाींना लशिवलेले अन्न देण्यासाठी 
वापरण्यात येणारी  ता्े ०.७ मी.मी., स््ील पट्टयाींची ०.५५ मी.मी. िाडी व्यास 
असे पररमाण ववभागाला ठरव न हदले असतानाही सदर ता्े प्राकधकरणाने 
शासककय औद्योकगक प्रलशक्षण सींस्था (आय्ीआय) याींच्याकड न तपास न 
घेतल्यानींतर ०.३० मी.मी. ते ०.५० मी.मी. व्यासाची  तसेच  पररमाणाींशी सुसींगत 
नसल्याचे आढळ न आले अस न एकाही ता्ावर उत्पादकाचे अद्याक्षर ककीं वा कचन्ह 
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तसेच एमएस शेरा नसल्याबाबतच्या  अनेक िु् ी शासनाला कळववल्या होत्या, हे 
ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार ठरव न 
हदलेल्या मानकाींनुसार ता्े न पुडववतण्ाऱ्य्ा १२ कीं िा्दाराववरुध्द  तसेच  
कीं िा्दाराला अदा केलेली ५३ को्ी ४९ लाख रुपयाींची रक्कम वस ल करण्याबाबत 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विनोद तािि े : (१) व (२) महालेखापाल याींच्या कायाशलयामार्फश त करण्यात 
आलेल्या सींपादण क लेखापररक्षण अहवालामध्ये अशा स्वरुपाचा लेखाआक्षेप नम द 
करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) कें द्र शासनाच्या डायरेक््र िनरल ऑर्फ सप्लाय ॲड डडस्पोिल 
(डी.िी.एस.ॲड डी.) दरकरारानुसार सदर ता्ाींचा पुरवठा करण्यात आला आहे. 
कें द्र शासनाच्या दरकरारातील नम द पररमाणानुसार राज्य ् शासनाच्या 
मान्यताप्राप्त सींस्थेकड न ता्ाींची पुरवठाप वश व पुरवठापश्चात तपासणी केली 
असता अनकु ल तपासणी अहवाल प्राप्त लाले होते. महालेखापाल याींच्या 
अहवालाबाबत ववभागाचे अलभप्राय महालेखापाल कायाशलयास सादर करण्यात येत 
आहेत. 

----------------- 
गाितळे (ता.दाुोली, जि. रत्नाधगरी) ुररसरातील प्रस्तावित  

तेल शुद्धीिरण प्रिल्ुाला होत असलेला विरोध 

(२३) *  ७०८१४   श्री.सांिय िदम (दाुोली) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गावतळे (ता.दापोली, जि. रत्नाकगरी) पररसरातील प्रस्ताववत तेल शुद्धीकरण 
प्रकल्पाववरोधात गावतळे, लशवनारी, ्े्वली, शेरवली, लशवािीनगर इ.  
पररसरातील गावातील ग्रामस्थाींनी माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
तहलसल व उपववभागीय अकधकारी याींना ननवेदनाद्वारे सदरचा प्रकल्प उभारू नये 
अन्यथा तीव्र आींदोलन करण्याचा इशारा हदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रासायननक प्रकल्पामुळे दापोली तालुक्याच्या पयाशवरणाला 
हानी पोहचत अस न येथील शेतीवर ववपरीत पररणाम होण्याची शक्यता आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, सदर पररसरातील ग्रामस्थाींचा तीव्र ववरोध लक्षात घेता उक्त 
प्रकल्प मागे घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) लशवनारी ग्रामस्थ मींडळामार्फश त तहलसलदार, दापोली याींना 
माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये अशा आशयाचे ननवेदन देण्यात आले आहे. 
(२) व (३) राज्यातील प्रस्ताववत असलेल्या मेगा ररर्फायनरी ऑईल प्रकल्पासाठी 
स्थळननजश्चती (िागा) करण्यासींबींधीची कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

----------------- 
िोल्हारे (ता. िियत, जि. रायगि) ग्रामुांचायतीने उल्हासनदीच्या  

िाठािर िचरा िेु ो सुरु िेल्याने होणारे िलप्रदषूण 
  

(२४) *  ६९९०३   श्री.सुरेश लाि (िियत), श्री.जितेंर ठ आव् हाि (मुांरा ा िळिा) :   
सन्माननीय ुयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) किशत (जि.रायगड) तालुक्यातील कोल्हारे ग्रामपींचायतीने उल्हासनदीच्या 
पािापास न िेमतेम २० मी्र अतींराच्या काठावर कचरा डपेो सुरू केल्याने डपेोत न 
िाणायाया साींडपाण्यामुळे नदी प्रद वषत लाल्याने कोल्हारे, धामोते आणण बोपेले या 
गावातील नागररकाींची वपण्याच्या पाण्याची गैरसोय लाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कचरा डपेो नदीकाठी सुरू करण्यास प्रदषुण व ननयींिण 
मींडळाने परवानगी हदलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळ न आले, त्यानषुींगाने सींबींकधताींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच नागररकाींना 
शुध्द पाणी पुरवठा करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. रामदास िदम : (१)  कोल्हारे गु्रप ग्रामपींचायतीने उल्हासनदीच्या पािालगत 
सुमारे ५०० मी अींतरावर गु्रप ग्रामपींचायत हद्दीमधील नागरी घनकचयायाची 
ववल्हेवा् करणे सुरू केले आहे ही बाब खरी आहे. कोल्हारे, धोमेते आणण बोपेले 
गावातील नागरीकाींच्या वपण्याच्या पाण्याची गैरसोय लाल्याबाबतची कोणतेही 
तक्रार पींचायत सलमती, किशत याींच्याकेड ेप्राप्त लालेली नाही.  
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(२) हे, खरे आहे. 
(३) मह्ाड्ाष्ट्र प्रद षण ननयींिण मींडळाकड न हद. २६/१०/२०१६ च्या पिान्वये जिल्हा 
पररषद रायगड याींना ग्रामपींचायतीकड न नागरी घनकचयायाचे व्यवस्थापन 
शास्िोक्त पद्धतीने करणेकामी कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

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

राज्यातील िजम्ुांग ग्राउां ििर ई िचरा िाळत असल्याने होणारे प्रदषूण 
  

(२५) *  ६९६९१   श्री.सांिय ुुराम (आमगाि), श्री.गणुत गायििाि (िल्याण 
ुूिय), डॉ.तुषयर रयठोड (मुखेड) : सन्माननीय ुयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात इलेक्रॉननक कचरा देशाच्या तुलनेत अकधकतम ननमाशण होत 
असताींना नऊ प्रमुख शहरामध्ये मुींबईचा अग्रकम लागत अस न बहुताींश ई कचरा 
डजम्पींग ग्राउीं डवरच ्ाकला िात असल्याने यामधील ताींब्याची तार 
लमळववण्यासाठी भींगारवाले ई कचरा िाळत असल्याने यामधुन ननघणारे ववषारी 
घ्क हवेत पसरून नागरीकाींच्या आरोग्याचा प्रश्न ननमाशण होत असल्याचे   
हदनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळ न आले व त्यानुषींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत   

  
श्री. रामदास िदम : (१) हे खऱे नाही. 
      हदनाींक १७ ऑक््ोबर २०१६ रोिी वा त्या सुमारास अशा प्रकारची घ्ना 
ननदशशनास आल्याबाबतची तक्रार प्राप्त लाली नाही.  
(२) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 
 

----------------- 
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ुुण्यासह राज्यभरात शशक्षण अधधिायायाांििून अतनयशमतुणे िैयजक्ति मान्यता 
घेऊन शशक्षिाांना सेिेत सामािून घेतले िात असल्याबाबत 

  

(२६) *  ७१४४९   श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुि), श्री.वििय ििटे्ीिार 
(रा म्हुूरी), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), प्रा.विरेंर ठ िगताु 
(धामणगाि रेल्िे), श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
अॅि.यशोमती ठािूर (ततिसा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) लशक्षक भरतीवर शासनाने हदनाींक २ मे, २०१२ नींतर बींदी घातली असताींना 
पुण्यासह राज्यभरात लशक्षण अकधकायायाींकड न अननयलमतपणे वयैजक्तक मान्यता 
घेऊन लशक्षकाींना सेवेत सामाव न घेतले िात असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१६ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ठाणे जिल् ्यातील लशक्षणाकधकारी (माध् यलमक) याींनी नव् याने 
मागील तारखेच् या लशक्षकाींची वैयजक्तक मान् यता देऊन वेतन पथक कायाशलयात न 
वेतन अदा करण्यात येते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील खासगी ववनाअनदुाननत, अनुदाननत, सरकारी, 
महानगरपालीका, जिल्हा पररषदेच्या शाळाींमध्ये लशक्षकाींची वैयजक्तक मान्यता 
ननयमबाहय पध्दतीने देण्यात आली अस न यात ३५ हिार वयैजक्तक मान्यता 
सींशयास्पद असल्याचा प्रकार अनतररक्त लशक्षकाींच्या समायोिनासाठी तयार 
केलेल्या सेवािेषठता याद्याींमध न हदनाींक ३ नोव्हेंबर, २०१६ रोिी वा त्या 
सुमारास ननदशशनास आला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, लशक्षक भरतीमध्ये मोठ्याप्रमाणात गैरव्यवहार लाल्याचे 
ननदशशनास येत असल्याने   शासनाने उक्त प्रकरणासींदभाशत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािि े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही.   
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वेतनाच्या शालाथश प्रणालीवरुन घेतलेल्या माहहतीत हद.२ मे, २०१२ नींतर 
ननयुक्त्या हदल्याचे प्रथमदशशनी आढळ न येत आहे.   तथावप त्या वयैजक्तक 
मान्यताींमध्ये शासन मान्यतेने हदलेल्या गणणत, इींग्रिी व ववज्ञान ववषयाच्या 
पदाींचाही समावेश आहे. अननयलमत करण्यात आलेल्या ननयकु्तीबाबत आयुक्त 
(लशक्षण) महाराषर राज्य याींच्यामार्फश त कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत  नाही 

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

राज्यातील यशिांतराि चव्हाण मुक्त विद्याुीठाच्या गैरिारभाराबाबत 
  

(२७) *  ६५४८९   अॅि.ुराग अळिणी (विलेुाले), अॅि.आशशष शेलार (िाांरे ठ 
ुजश्चम), श्री.नरेंर ठ ुिार (िल्याण ुजश्चम), श्री.राहुल मोटे (ुराांिा), 
श्री.राणािगिीतशसांह ुाटील (उस्मानाबाद), श्री.जितेंर ठ आव् हाि (मुांरा ा िळिा), 
प्रा.िषाय गायििाि (धारािी), श्री.वििय ििटे्ीिार (रा म्हुूरी), श्री.अस्लम शेख 
(मालाि ुजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्रीमती तनमयला गावित (इगतुूरी), श्री.सुरेश 
धानोरिर (िरोरा), श्री.ियांत ुाटील (इस्लामुूर), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब 
ुाटील (िराि उत्तर), श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुि) :   सन्माननीय उच् च ि 
तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील गरीब, मध्यमवगीय आणण नोकरी करून लशकणायाया ववद्याथाांचा 
लशक्षणासाठी आधार असलेल्या  यशवींतराव चव्हाण मुक्त ववद्यापीठाने सवश 
नोंदणी शुल्क एकाच वेळी भरण्याचे आदेश हदले असल्याचे ननदशशनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यशवींतराव चव्हाण ववद्यापीठाचे हॉ्ेल व्यवस्थापन 
अ्यासक्रमासाठी शुल्क हे २२ हिार अस न या शुल्कासह ४० हिार रुपये 
भरण्याचे आदेश  हदल्याने  ननयलमत ववद्यावपठाींमध्ये लशकणे कठीण असलेल्या 
व स्वकमाईत न लशक्षण घेत असलेल्या आणण बबक् आकथशक पररजस्थती 
असलेल्या ववद्यार्थयाांना एकरकमी शुल्क भरणे हे िाचक असल्याने  
ववद्यार्थयाांमध्ये असतोंष पसरला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच, देशातील कोणत्याही मुक्त ववद्यावपठाींपेक्षा आणण पारींपाररक 
ववद्यावपठाींपेक्षा यशवींतराव चव्हाण मुक्त ववद्यावपठाींचे नोंदणी शुल्क अनेक 
प्ीने िास्त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने यशवींतराव चव्हाण मुक्त ववद्यावपठाींचे नोंदणी शुल्क 
कमी करणे व एकरकमी शुल्क भरण्याची अ् रद्द करण्यासींबींधी  तसेच गरीब व 
मध्यमवगीय ववद्यार्थयाांना कमी शुल्कात दिेदार लशक्षण देण्यासाठी  कोणती  
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विनोद तािि े: (१) होय. 
(२) यासींदभाशत यशवींतराव चव्हाण महाराषर मुक्त ववद्यापीठाकड ेकाही ननवेदने 
प्राप्त लाली आहेत 
(३) नाही. 
(४) व (५) या अ्यासक्रम शुल्क कमी करण्याचा ववषय ववद्यापीठाच्या ववत्त 
सलमती व व्यवस्थापन मींडळासमोर ननणशयाथश ठेवण्यात येणार आहे. 

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

ििाळा महादेि (ता. श्रीरामुरू, जि. अहमदनगर) येथील ुाणी योिनेिरील 
तलािाचे खोलीिरण िामात िालेलय गैरव्यिहार 

  

(२८) *  ७११०३   श्री.वििय औटी (ुारनेर) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) वडाळा महादेव (ता.श्रीरामपुर,जि.अहमदनगर) येथील पाणी योिनेवरील 
तलावाचे खोलीकरण अशोक कारखाना व ग्राम पींचायतीने केलेले असताींना जिल्हा 
पररषदेने हेच काम पुन्हा मे. कॉसमॉस इन्रा्ेक कीं पनी, मीरा रोड, मुींबई या 
ठेकेदाराला देऊन राषरीय ग्रामीण पेयिल कायशक्रमाींतगशत दोन को्ी रुपये मींि र 
केल्याची माहहती हदनाींक १७ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदशशनास 
आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर कीं पनीने सींबींकधत तलाव खोदल्याचे दाखव न लाखो रुपये 
घेतल्याचे ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळ न आले व त्यानुषींगाने सींबींकधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर प्रकरणाबाबत जिल्हा पररषदेने चौकशी केली आहे.  त्यात तर्थय 
आढळ न आले नाही. त्यामुळे सींबींकधताींवर कोणतीही कारवाई करण्याचा प्रश्न 
उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िसई (जि.ुालघर) येथील ६९ गािाांसाठी असलेली 
 ुाणी ुुरिठा योिना प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२९) *  ६७५८१   श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अतनल (अण्णा) गोटे 
(धुळे शहर), श्री.तनतेश राणे (िणििली) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वसई (जि.पालघर) मधील वाघोली, नवाळे, मदेस, ननमशळ रानगाव, अनाशळा, 
नाळे, रािोडी, कामण, देवदळ, बापाणे, सस नवघर आदी ६९ गावाींसाठी महाराषर 
िीवन प्राकधकरणाअींतगशत असलेल्या पाणी पुरवठा योिनाींचे काम सन २०१० 
मध्ये प णश होणे अपेक्षक्षत असताना व तीन वेळा मुदतवाढ देव न १०० को्ी रूपये 
खचश करूनही अद्यापपयशन्त सदरह  योिना अप णाशवस्थेत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरह  योिना प णश करण्यास हदरींगाइश लाली असल्याकारणाने 
याप्रकरणी सखोल चौकशी करून सींबींकधत दोषीववरोधात कारवाइश तसेच योिना 
लवकरात लवकर कायाशजन्वत करावी अशा आशयाच्या मागणीचे एक ननवेदन 
मािी नगरसेवक रािकुमार चोरघे याींनी मा.पाणीपुरवठा व स्वच्पता मींिी, 
महाराषर िीवन प्राकधकरण, मा.पालकमींिी, पालघर जिल्हा आदीकड े         
माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान व गत ३ वषाशपास न सातत्याने सादर 
केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
त्यात काय आढळ न आले व त्यानषुींगाने सदर पाणीपुरवठा योिना तातडीने प णश 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली तसेच सींबींकधत दोषीववरोधात 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
योिनेच्या कामास तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. सदर 

योिनेची म ळ प्रशासकीय मींि र ककीं मत रुपये ८५.१६ को्ी होती.  तथावप, 
महाराषर िीवन प्राकधकरणाच्या ववनींतीस अनुसरुन सदर योिनेच्या म ळ मींि र 
ककीं मतीच्या १० % िास्त खचश करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
आली. त्यानुसार योिनेची ककीं मत ९३.६८ को्ी लाली आहे. या योिनेवर 
अद्यापपयांत रुपये ९०.११ को्ी खचश लालेला अस न योिनेचे काम ९८ % प णश 
लालेले आहे.            
(२) हे खरे आहे.  
(३) योिनेतील ६९ गावाींना वसई ववरार शहर महानगर पाललकेच्या अजस्तत्वातील 
योिनेत न ववववध हठकाणी नळ िोडणीद्वारे पाणी पुरवठा करणे प्रस्ताववत 
आहे. सद्य:जस्थतीत ६९ गावाींपैकी ५२ गाींवे ही वसई ववरार शहर महानगरपाललका 
हद्दीत समाववष् लालेली आहेत.  त्यापैकी सातीवली, नागळे बीलालपाडा, 
गोक्षक्षवरे, िचुींद्र, चींदनसार, लशरगाींव, माींडवी, कचखलडोंगरी व बोळीींि या १० 
गावाींना महानगरपाललकेमार्फश त पाणी पुरवठा सुरु आहे.    

उवशररत गावाींना वसई ववरार शहर महानगरपाललकेस ९२.०० द.ल.लल. 
पाण्याचा तु्वडा असल्याने मनपाची प्रगतीपथावर असलेली नगरोत्थान 
अलभयानाअींतगशत वाढीव १०० द.ल.लल. पाणी पुरवठा योिना (सुयाश उद्भव ्प्पा-३) 
प णश लाल्यावर वसई ववरार शहर महानगरपाललका पाणी उपलब्ध करुन देणार 
आहे. वन खात्याच्या परवानगीमुळे यास ववलींब लागला आहे. याबाबत वसई 
ववरार शहर महानगरपाललकेकड ेपाठपुरावा सुरु आहे.  
(४) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 
 

----------------- 
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अांधेरी (मुांबई) येथील िॉक्टर िोशीि मॅटनीटी अणँ्ि सजियिल रुग्णालयामध्ये 
विनाुरिाना औषधाांची विक्री िरणायाया िॉक्टराला ुििल्याबाबत 

  

(३०) *  ६८३२९   श्री.ियांत ुाटील (इस्लामुूर), श्री.जितेंर ठ आव् हाि (मुांरा ा 
िळिा), श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.हनुमांत िोळस (माळशशरस), श्री.राहुल 
िगताु (श्रीगोंदा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सुरेश लाि (िियत), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.ुाांिुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.मिरांद िाधि-ुाटील 
(िाई), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब ुाटील (िराि उत्तर) :   सन्माननीय अन्न 
आणण औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींधेरी (मुींबई) येथील डॉक््र िोशीि मॅ्नी्ी अँण्ड सजिशकल रुग्णालयामध्ये 
ववनापरवाना औषधाींची ववक्री करणायाया एका डॉक््राला अन्न व औषध 
प्रशासनाने (एर्फडी) हदनाींक ९ ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास पकड न   
रूपये ३ लाखाींची औषधे िप्त केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळ न आले आहे त्यानसुार सींबींकधताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. धगरीश बाुट : (१)  अन्न व औषध प्रशासनाच्या अकधका-याींनी हदनाींक ६ 
ऑगस््, २०१६ रोिी डॉक््र िोशीि मॅ्नी्ी अॅंण्ड सजिशकल हॉस्पी्ल, पावशती 
बबल्डीींग, एस.व्ही.रोड, अींधेरी (प), मुींबई या रूग्णालयामध्ये पापा ्ाकला असता, 
तेथे  ववनापरवाना औषधाींची ववक्री होत असल्याचे ननदशशनास आल्याने सुमारे ३ 
लाखाींचा औषधी साठा िप्त करण्यात आला.   
(२) व (३) प्रशासनाव्दारे करण्यात आलेल्या चौकशीत सदर रूग्णालयामध्ये 
ववनापरवाना औषधाींची खरेदी, साठवण क व ववक्री होत असल्याचे ननदशशनास 
आले. त्यामुळे याप्रकरणी सींबींकधत चार व्यक्तीींववरोधात औषधे व सौंदयश प्रसाधने 
कायदा, १९४० अन्वये महानगर दींडाकधकारी, १५ वे मालगाव को श्, लशवडी, मुींबई 
याींचे न्यायालयात हद. १७/११/२०१६ रोिी ख्ला क्र. १५००१९२/ SW/२०१६ 
दाखल केला अस न. सदर ख्ला सुनावणीसाठी न्यायालयात प्रलींबबत आहे.  
(४) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

----------------- 
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ुातळगांगा औद्योधगि ुररसरातील मे. िॅनबेरी शल. आणण ताराुुरमधील 
 दद फामयजस्यटुीिल प्रॉिक्टस ऑफ इांडिया या िां ुन्याांिर  

टािण्यात आलेले छाुे 
  

(३१) *  ६९११४   श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांि), श्री.सांिय ुुराम (आमगाि), 
श्री.गणुत गायििाि (िल्याण ुिूय) :   सन्माननीय अन्न आणण औषध 
प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पातळगींगा औद्योकगक पररसरातील मे. कॅनबेरी लल. आणण 
तारापुरमधील हद र्फामशजस्यु् ीकल प्रॉडक््स ऑर्फ इींडडया या दोन्ही कीं पन्यानी 
औषधे व सौंदयश प्रसाधने कायदा कलम १८ (क) व ११८ (अ) नुसार बनाव् 
औषधे तयार करून ननयाशत केले व एर्फडीएच्या ननयमाींचे उल्लींघन केल्याचे तसेच 
मे्र्फॉलमशन हायड्रोक्लोराईड या औषधाची बेकायदेशीर ननलमशती व औषधाींचा साठा 
करून सदर औषधाचे उत्पादन व ववक्री सरकारी परवान्याववना करीत असल्याचे 
माहे ९ ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त दोन कीं पन्याींवर एर्फडीएच्या गुप्तचर ववभागाने पापा ्ाक न 
४५ ते ५० लाख रुपयाींचा औषधाींचा साठा िप्त केल्याची बाब ननदशशनास आली, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मे्र्फॉलमशन हायड्रोक्लोराईड या मधुमेहासाठी उपयकु्त असणायाया 
बनाव् प्रनतच्या औषधाींमुळे अनेक रूग्णाींना आपला िीव गमवावा लागला 
असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर दोन्ही कीं पन्याींमध्ये बेकायदेशीरपणे अन्य कोणत्या औषधाींचे 
उत्पादन व साठा करण्यात आला होता याबाबतचा तपास प णश लाला आहे काय 
व दोन्ही कीं पन्या सील करण्यात आल्या आहेत काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने सींबकधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत   
  
श्री. धगरीश बाुट : (१)  अन्न व औषध प्रशासनाच्या गुप्तवाताश ववभागाच्या 
पथकाव्दारे हद. ०३/०९/२०१६ रोिी मे. हद. र्फामाशस्यु् ीकल्स प्रॉडक््स ऑर्फ 
इींडडया, एम.आय.डी.सी, तारापुर, बोईसर व मे. बनॅबेरी लललम्ेड, पाताळगींगा, 
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एम.आय.डी.सी, जि. रायगड या दोन्ही पेढ्याींची तपासणी करण्यात आली. या 
दोन्ही पेढ्याींना मे्र्फॉलमशन हायड्रोक्लोराईड या मुलभ त औषधी द्रव्याचे उत्पादन 
करण्याची अनुमती आहे. तपासणीच्यावेळी मे. बनॅबेरी लल. या पेढीस मे्र्फॉलमशन 
हायड्रोक्लोराईड या मुलभ त औषधी द्रव्याचे उत्पादन करण्याची अनमुती       
हद. ०४/०८/२०१६ रोिी मींि र असुन पेढीने त्याप वीच मे्र्फॉलमशन हायड्रोक्लोराईड 
चे माहे िुलै २०१६ मध्ये उत्पादन करून त्याचे ववतरण केल्याचे ननदशशनास 
आले.  
(२) तपासणीच्या वेळी ननदशशनास आलेल्या िु् ीींच्या आधारे मे. बॅनबेरी लल. या 
पेढीने पेढीस मींि र उत्पादन हदनाींकाआधीच उत्पाहदत केलेला मे्र्फॉलमशन 
हायड्रोक्लोराईड या मुलभ त औषधी द्रव्याच्या ११ बॅचेसचा एक ण अींदािे २२ ्न 
साठा ककीं मत रूपये ४४ लाख िप्त न करता प्रनतबींकधत करण्यात आला.  
(३)  अशा प्रकराची बाब अन्न व औषध प्रशासनाच्या ननदशशनास आलेली नाही. 
(४) या दोन्ही कीं पन्यामध्ये इतर कोणत्याही औषधाींचे बेकायदेशीररीत्या उत्पादन 
करण्यात येत असल्याचे तपासणीच्या वेळी प्रशासनाच्या ननदशशनास आलेले नाही. 
कोणतीही कीं पनी सील करण्यात आलेली नाही. 
(५) या प्रकरणी तपासणीच्या वेळी ननदशशनास आलेल्या िु् ी 
व अननयलमततेबाबत हद. २५/१०/२०१६ रोिी पेढ्याींना कारणे दाखवा नो्ीस 
बिावण्यात आलेली आहे. पेढ्याींचे उत्तर प्रनतक्षाधीन आहे.स्पष्ीकरण प्राप्त 
लाल्यावर त्याींना वयैजक्तक सुनावणीची सींधी देऊन ननयमानुसार योग्य ती 
कारवाई करण्यात येईल.  
(६) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

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

मौ. धामणगाि (ता.शभिांिी,जि.ठाणे) येथील िेव्हीन िेअर प्रा. िां ुनीत  
करण््यत आलेलय अिैध धयन््सयठय   

(३२) *  ६७६९७   श्री.रुुेश म् हात्र े (शभिांिी ुूिय), श्री.शरददादा सोनािणे 
(िुन्नर) :   सन्माननीय अन् न, नागरी ुुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मु.पो. धामणगाव (ता.लभवींडी, जि.ठाणे) येथील केव्हीन केयर प्रा.लल. या 
कीं पनीच्या नावाने गोदामात ठेवलेला ९३ लाख रूपयाींचा अवैध धान्यसाठा पुरवठा 
ननरीक्षण अकधकारी व्ही.बी.पवार, बी. आर पा्ील, तलाठी सिा वडपे तसेच 
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तालुका पोलीस ठाण्याच्या पोलीसाींसह घातलेल्या पाप्यामध्ये धान्य, पामतेल, 
कडधान्य, साखर, ग ळ इ.िीवनावश्यक वस्त ींचा साठा केल्याचे हदनाींक १४ 
ऑगस्् २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर कीं पनीत िीवनावश्यक वस्त ींचा ववनापरवानगी साठा करुन 
ठेवल्याबाबत कीं पनी मालक ्ी.डी.मोहन व सींचालक मुथुवल्ली अप्पन 
याींच्याववरुध्द िीवनावश्यक वस्त  कायदा १९५५ चे कलम ३ व ७ प्रमाणे गुन्हा 
दाखल केल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कीं पनीचे व्यवस्थापक याींच्याकड ेतपासणी केले असता अन्न् ा व 
नागरी पुरवठा ववभागाचा आवश्यक तो घाऊक आणण ककरकोळ साठ्याचा परवाना 
उपलब्ध नस न कीं पनीत आवक-िावक, लशल्लक असे कोणतेही रजिस््र 
कीं पनीकड ेउपलब्ध नव्हते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळ न आले व तदनुसार सींबींकधताींवर तसेच कीं पनी मालक व सींचालकाववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, सदरह  प्रकरणाबाबतची सद्यजस्थती 
काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. धगरीश बाुट :  (१) व (२) हे खरे आहे. 

मौिे धामणगाींव, ता.लभवींडी, जि.ठाणे येथील केववन केअर प्रा.लल. या 
कीं पनीची हदनाींक १२.०८.२०१६ रोिी तपासणी अकधकायायाींनी तपासणी केली. सदर 
तपासणीमध्ये कीं पनीने एक ण ९३,६१,३८८/- रुपये ककीं मतीचा तेल, तेलबबया, डाळी, 
गुळ, साखर या िीवनावश्यक वस्त ींचा ववनापरवाना साठा केल्याचे हदस न आले. 

त्यास अनुसरुन हद.१३.०८.२०१६ रोिी केववन केअर प्रा.लल. या 
कीं पनीववरुद्ध िीवनावश्यक वस्त  कायदा, १९५५ च्या कलम ३ व ७ अींतगशत 
लभवींडी पोललस स््ेशन मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. 
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(३) व (४) हे खरे आहे. 
 तपासणी दरम्यान सदर कीं पनीने कोणताही परवाना घेतला नसल्याचे 

तसेच कीं पनीकड े कोणत्याही नोंदव्या नसल्याचे ननदशशनास आले. यास्तव, 
कीं पनीववरुद्ध िीवनावश्यक वस्त  अकधननयम, १९५५ च्या कलम ३ व ७ अींतगशत 
गुन्हा दाखल करण्यात येऊन माल िप्त करण्यात आलेला अस न, सदर प्रकरण 
न्यायप्रववष् आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

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

राज्यात िाळीांचे दर तनयांबत्रत िरण्याबाबत 
  

(३३) *  ६६९२३   श्री.ुरृ्थ िीराि चव्हाण (िराि दक्षक्षण), श्री.वििय ििटे्ीिार 
(रा म्हुूरी), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सांग्राम थोुटे (भोर), श्री.अशमन ुटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख (मालाि ुजश्चम), श्रीमती तनमयला गावित (इगतुूरी), 
श्री.िुणाल ुाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील (शशिी), 
श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), प्रा.विरेंर ठ िगताु 
(धामणगाि रेल्िे), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(ििाळा), श्री.सुधािर देशमुख (नागुूर ुजश्चम), श्री.ियप्रिाश मुांदिा (बसमत), 
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलाुूर शहर मध्य), 
श्री.िी.ुी.सािांत (नाांदेि उत्तर), श्री.ियांत ुाटील (इस्लामुूर), श्री.शामराि ऊफय  
बाळासाहेब ुाटील (िराि उत्तर), श्री.जितेंर ठ आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.अिय 
चौधरी (शशििी), श्री.अजित ुिार (बारामती), श्री.राहुल िगताु (श्रीगोंदा), 
श्री.सुतनल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय अन् न, नागरी ुरुिठा ि ग्राहि सांरक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात त रडाळ मोठ्या प्रमाणावर बािारात येत असताना राज्यात तुरडाळीचे 
ककरकोळ दर कमी करण्यास व्यापारी तयार नस न चणा, उडीद व तुरडाळी अशा 
सवश डाळीींचे साठे करीत अस न व्यापारी मनमानी पध्दतीने रूपये २२० ते 
२४० ककलो दरवाढ करुन ववकत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अन्न व नागरी पुरवठा ववभागाने राज्यात डाळीींच्या घाऊक व 
ककरकोळ व्यापायायाींकडील साठ्याींची तपासणी मोहीम सुरु केल्याचे            
माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, िीवनावश्यक वस्त ींच्या ककीं मतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होते 
त्यावेळी अत्यावश्यक वस्त  कायदा कलम-३ प्रमाणे राज्य शासनाला त्या ककीं मती 
आ्ोक्यात ठेवण्यासाठी ववववध उपाययोिना करण्याचे अकधकार आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्य शासनाचा प्रस्ताववत डाळी दर ननयींिण करण्यासाठी 
केलेल्या कायद्याचा प्रस्ताव कें द्र शासनाकड ेप्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळ न आले व त्यानुषींगाने शासनाने ववशेष मोहहम राबव न डाळीची साठेबािी 
करणायायाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच उक्त 
कायद्याचा कें द्र शासनाकड े प्रलींबबत प्रस्तावास मींिुरी लमळण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. धगरीश बाुट : (१) व (२)  हे खरे नाही. 

कें द्र शासनास पाठववण्यात आलेल्या िीवनावश्यक वस्त ींच्या दैननक 
दराींबाबतच्या माहहतीनुसार माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये चणाडाळ कमाल रु.११७/- 
प्रनत ककलो, त रडाळ कमाल रु.१४०/- प्रनत ककलो, उडीदडाळ कमाल रु.१७५/- प्रनत 
ककलो असे दर होते. 

तथावप, राज्यात डाळीींची ववशेषत: चणाडाळीची साठेबािी होऊन भाववाढ 
होऊ नये या दृष्ीकोनात न आवश्यक उपाययोिना करण्याबाबत अनकु्रमे 
हद.०१.०७.२०१६ चे अ.शा.पि तसेच हद.२३.०९.२०१६ व हद.३०.०९.२०१६ च्या 
पिान्वये सवश क्षबेिय कायाशलयाींना स चना देण्यात आल्या आहेत. 
(३)  कें द्र शासनाच्या हद.२९.०९.२०१६ च्या अकधस चनेस अनुसरुन, राज्य शासनाने 
हद.१९.१०.२०१६ च्या अकधस चनेन्वये डाळी, खाद्यतेल व खाद्यतेल बबया या 
िीवनावश्यक वस्त ींवर हद.३०.०९.२०१७ पयांत साठा ननबांध लाग  केले आहेत. 
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राज्यात िीवनावश्यक वस्त ींचे दर ननयींबित ठेवण्याच्या दृष्ीकोनात न 

हद.२८.१२.२०१५ च्या शासन ननणशयान्वये Price Monitoring Committee गहठत 
करण्यात आली आहे. सदर सलमतीच्या वेळोवेळी बैठका घेऊन, िीवनावश्यक 
वस्त ींचे दर ननयींबित ठेवण्याच्या अनषुींगाने कायशवाही करण्यात येत आहे.     
(४) राज्यात डाळीींचे दर ननयींबित ठेवण्याच्या दृष्ीकोनात न डाळीींसाठी दर 
ननयींिक कायद्याचे प्रारुप तयार करण्यात आले आहे. सदर प्रारुपाच्या अनषुींगाने 
कें द्र शासनाने अनतररक्त माहहती उपलब्ध करुन देण्याबाबत राज्य शासनास 
कळववलेले आहे. सदरह  माहहती कें द्र शासनास सादर करण्याबाबतची कायशवाही 
सुरु आहे. 
(५) राज्यात डाळीींची साठेबािी होऊन भाववाढ होऊ नये या दृष्ीकोनात न 
आवश्यक उपाययोिना करण्याबाबत अनकु्रमे हद.०१.०७.२०१६ चे अ.शा.पि तसेच 
हद.२३.०९.२०१६ व हद.३०.०९.२०१६ च्या पिान्वये सवश क्षबेिय कायाशलयाींना स चना 
देण्यात आल्या आहेत.         

राज्यातील चणाडाळीचे दर ननयींबित ठेवण्याच्या अनषुींगाने राज्य शासन 
खलु्या बािारात चणाडाळीची ववक्री करणार अस न, कें द्र शासनाने ७०० मे.्न 
चणाडाळ उपलब्ध करुन हदलेली आहे व ती मुींबई, पुणे, नागप र, औरींगाबाद व 
नालशक येथे खलु्या बािारात रु.७०/- प्रनत ककलो या दराने उपलब्ध करुन देण्यात 
आली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

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

राज्यातील शासिीय तांत्रतनिेतन महाविद्यालयातील  
इांग्रिी अधधव्याख्यात्याची ुदे भरली नसल्याबाबत 

  

(३४) *  ६५१०४   श्री.तनतेश राणे (िणििली) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासकीय तींिननकेतन महाववद्यालयात इींग्रिी अकधव्याख्यात्याची 
९२ पदे भरण्यासाठी शासनाने महाराषर लोकसेवा आयोगामार्फश त सन २०१४ मध्ये 
पररक्षा घेऊन ८७ िणाींची ननवड करून त्याींना तशी ररतसर पिहेी पाठववण्यात 
आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या ननवड लालेल्या उमेदवाराींपैकी  केवळ २२ िणाींना इींग्रिी 
अकधव्याख्याता म्हण न शासनाने सेवेत सामाव न घेतले अस न ६० लोकाींना गत २ 
वषाशपास न शासकीय नोकरीत सामाव न घेण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, शासकीय तींिननकेतन मध्ये सध्या असलेले इींग्रिीचे 
अकधव्याख्याते व ववद्यार्थयाांचे प्रमाण आणण लशकववण्याचा कालावधी लक्षात घेता 
आिही ७९ पदे ररक्त असल्याचे सदरह  उमेदवाराींनी मा. उच्च व तींिलशक्षण 
मींत्र्याच्या ननदशशनास वारींवार आण नही त्याकड े शासनाचे दलुशक्ष लाल्याने 
उक्त उमेदवाराींनी हदनाींक १० ऑक््ोबर, २०१६ पास न मुींबइशतील आलाद मैदान 
येथे उपोषणास बसले आहेत, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, सदरह  लोकसेवा आयोगाच्या पररक्षते उतीणश लालेल्या उमेदवाराींना 
नोकरीत सामाव न घेण्याबाबत शासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विनोद तािि े: (१) व (२)  हे खरे आहे.  
(३)  हे खरे नाही. तथावप, काही उमेदवार हद.१० ऑक््ोबर, २०१६ पास न 
मुींबईतील आलाद मैदान येथे उपोषणास बसल्याची बाब खरी आहे. 
(४) व (५) मा. सवोच्च न्यायालय, नवी हदल्ली व मा.उच्च न्यायालय, मुींबई, 
खींडपीठ नागप र व औरींगाबाद याींनी ववववध न्यायालयीन प्रकरणाींमध्ये शासकीय 
तींिननकेतनात कीं िा्ी तत्वावर हद.१५/१०/२०१३ रोिी सेवेत असणायाया व या 
हदनाींकास ज्याींची सलग ३ वषे सेवा प णश लाली आहे अशा आणण अन्य ववहहत 
अ्ीींची प तशता करणा-या अध्यापकाींच्या सेवा ननयालमत करण्याबाबत आदेश हदले 
आहेत. 
      त्यानुषींगाने इींग्रिी ववद्याशाखेतील ६६ कीं िा्ी अध्यापकाींना त्याींच्या 
प्रवगाशनुसार सामाव न घेतल्यानींतर उवशररत ररक्त पदाींपैकी २२ उमेदवाराींना 
प्रवगशननहाय गुणवत्ताक्रमानसुार सदरच्या पदाींवर शासकीय तींिननकेतनाींमध्ये 
ननयुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. 
 

----------------- 
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ुुणे, नागुूर-हल्दीराम फूि इांटरनॅशनल िां ुनीच्या खाद्युदाथाांच्या  
सीलबांद ुाकिटाांमध्ये िीटिे आढळल्याबाबत 

(३५) *  ६७३०६   श्री.शभमराि ताुिीर (खिििासला) :   सन्माननीय अन्न 
आणण औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे, नागप र-हल्दीराम र्फ ड इीं्रनॅशनल कीं पनीच्या खाद्यपदाथाांच्या सीलबींद 
पाकक्ाींमध्ये की्के आढळल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अन्न आणण सुरक्षा मानके कायदा २००६ मधील कलमानुसार ही 
कचक्की खाण्यास असुरक्षक्षत असल्याचा अहवाल प्रयोगशाळेने हदला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसेच, अणखल भारतीय ग्राहक सींरक्षण सलमतीचे प्रदेशाध्यक्ष आणण यशदाचे 
माहहती अकधकार प्रलशक्षक महेंद्र दलालकर याींनी सदर प्रकार ननदशशनास आणला 
आहे हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नागप र-हल्दीराम र्फ ड इीं्रनॅशनल कीं पनी राज्यात मोठ्याप्रमाणात 
सीलबींद पाकक्ाींमध्ये खाद्यपदाथश ववक्री व्यवसाय करत असताींना त्याींचेवर 
ननयींिण व कारवाई करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत        
  
श्री. धगरीश बाुट : (१)  सन २०१६ मध्ये अशी घ्ना प्रशासनाच्या ननदशशनास 
आलेली नाही. माि सन २०१३ मध्ये अशा प्रकारची तक्रार अन्न व औषध 
प्रशासनास प्राप्त लाली होती.         
(२) होय, सन २०१३ मधील तक्रारीसींदभाशत तक्रारदाराने स्वतः सदर कचक्कीची 
तपासणी राज्य आरोग्य प्रयोगशाळा पुणे याींचेकड न तपास न घेतली होती. 
तपासणी अहवालात सदर कचक्की खाण्यास असुरक्षक्षत असल्याचे नम द आहे.  
(३) होय, सन २०१३ मध्ये सदर प्रकार अन्न व औषध प्रशासनाच्या ननदशशनास 
आला आहे.  
(४) सन २०१३ च्या सदर तक्रारीमधील कचक्की ज्या ककरकोळ दकुानामध न खरेदी 
केली होती. त्या पेढीववरूध्द पेढीच्या तपासणीत आढळ न आलेल्या िु् ीींच्या 
आधारे न्यायननणशय ख्ला दाखल करून पेढीला न्यायननणशयाच्या आधारे      
हद. १८/१२/२०१४ रोिी  रू. ५०००/- चा दींड ठोठावण्यात आला आहे. 
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प्रशासनातरे्फ एवप्रल २०१४ ते ऑक््ोंबर २०१६ या कालावधीत मे. 
हल्दीराम र्फ डस ्इीं्रनॅशनल, नागप र या पेढीने उत्पाहदत केलेली एक ण ६८ नमुने 
ननयलमत तपासणीतींगशत ववश्लेषणासाठी घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी ६२ नमुने 
प्रमाणणत ०३ नमुने कमी दिाशचे व ०२ नमुने असुरक्षक्षत तर १ नमुन्याचा 
अहवाल प्रलींबबत आहे. ०३ कमी दिाशच्या नमुन्याप्रकरणी न्यायननणशय ख्ले तर 
०२ असुरक्षक्षत नमुन्याप्रकरणी न्यायालयात ख्ले दाखल करण्यात आलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

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

सुरगाणा (जि.नाशशि) तालुक्यातून ुरराज्यात िाणारे  
शासिीय धान्याचे दोन रि ुििल्याबाबत 

  

(३६) *  ७०८०७   श्री.योगेश (बाुू) घोलु (देिळाली) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी ुुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सुरगाणा (जि.नालशक) तालुक्यात न परराज्यात िाणारे शासकीय धान्याचे 
दोन रक उक्त तालुक्याचे तहलसलदार याींनी हदनाींक २ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास पकडले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळ न 
आले, त्यानषुींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, भववषयात असे प्रकार घड  नयेत म्हण न शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत   

  
श्री. धगरीश बाुट : (१) सुरगाणा (जि. नालशक) येथील उमरठाम-सुरगणा 
रस्त्यावरील श्री. प्रशाींत मो. वपींगळे याींच्या मालकीच्या गोदामाची तहलसलदार, 
सुरगणा याींनी हद. ०२ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी तपासणी केली असता, तपासणी 
दरम्यान गोदामात तसेच गोदामा शिेारील दोन रक मध्ये धान्याने भरलेल्या 
गोण्या आढळल्या आहेत, हे खरे आहे. 
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(२) उपरोक्त प्रकरणी तहलसलदार, सुरगाणा याींनी सखोल चौकशी केली अस न 
चौकशी दरम्यान गोदाम मालक श्री. वपींगळे याींना धान्याचा स्िोत दाखववता 
आला नसल्याने सदरचे धान्य िप्त केले अस न सुरगाणा पोललस ठाणे येथे 
िीवनावश्यक वस्त  कायदा, १९५५ चे कलम ३ व ७ अन्वये गुन्हा नोंदववण्यात 
आला आहे. प्रकरणी पढुील तपासणी पोललस ननररक्षक सुरगाणा याींच्याकड न सुरु 
आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

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

राज्यात मध्यान्ह भोिनाचे नमुने तनत्िृष्ट्ट असल्याबाबत 
  

(३७) *  ६५०९२   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील (शशिी), श्री.वििय ििटे्ीिार 
(रा म्हुूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोि), श्री.िुणाल ुाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि 
मध्य), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), श्री.अस्लम 
शेख (मालाि ुजश्चम) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शाळाींमधील प्सींख्या सुधारावी यासाठी कें द्र व राज्यसरकारच्या 
सींयुक्त ननधीमध न  दषुकाळग्रस्त जिल््यातील तसेच  मुींबई महानगरपाललकेतील 
शाळाींमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या मध्यान्ह भोिन योिनेच्या  माध्यमात न 
मध्यान्ह आहार हदल्या िाणायाया  ननवडक २९६ शाळाींची तपासणी केली असता 
६६ ्क्के शाळामध्ये ननयलमतपणे लशिववलेले अन्न हदले िात नसल्याचे 
भारताचे ननयींिक व महालेखाननररक्षक (कॅग) याींच्या अहवालात नम द करण्यात 
आले असल्याचे  ननदशशनास  आले अस न, मुींबई महानगरपाललकेतील १८ 
शाळाींमध्ये ८६ हदवस व चार शाळाींमध्ये १४६ मुलाींना लशिववलेले अन्न देण्यात 
आले नसल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई महानगरपाललकेच्या शाळेमध्ये सन २०१० ते २०१५ या 
कालावधीत स्वयींपाकाच्या खचाशपो्ी ६ को्ी ८५ लाख रुपये देण्याऐविी २३ को्ी 
५१ लाख रुपये देण्यात आल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान  केलेल्या पररक्षणात ननदशशनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच शाळामध्ये मध्यान्ह भोिनाचे (णखचडी) चे काम इस्कॉन कीं पनीला 
देताना, ताींद ळ व अन्न लशिववण्यासाठी सवश पैसे शासनाकड न लमळत असताना 
कीं पनीने सदर भोिनासाठी भारतात न तसेच परदेशात न ३६ को्ी रुपयाींची देणगी 
गोळा केल्याचेही ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने  चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार 
याप्रकरणी मध्यान्ह भोिन पुरववणायाया कीं पनीवर तसेच त्याींना सवलत देणायाया 
अकधकायायाींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत   

  
श्री. विनोद तािि े: (१), (२) व (३) महालेखापाल कायाशलयामार्फश त सन २०१०-११ 
ते सन २०१४-१५ या कालावधीतील शालेय पोषण आहार योिनेचे सींपादण क 
लेखापररक्षण करण्यात आले अस न यामध्ये अशा स्वरुपाचा लेखा आक्षेप नम द 
करण्यात आला आहे. 
(४) देयकाबाबत ईस्कॉन रु्फड ररलीर्फ र्फाऊीं डशेन याींना कारणे दाखवा नो्ीस 
देण्यात आली अस न पढुील देयकाींचे अकधदान मींि र करण्यात आलेले नाही. 
ईस्कॉन रु्फड ररललर्फ र्फाऊीं डशेन ने िमा केलेल्या देणगीबाबत त्याींचेकड न खलुासा 
घेण्यात आला अस न याबाबत कें द्र शासनाचे अलभप्राय मागववण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

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

हळदी, तािाळा, ििळुेठ, दहेगाि ि मानिाुूर (ता.मूल, जि.चांर ठुूर)  
या गािातील ुाणी ुुरिठा बांद असल्याबाबत 

  

(३८) *  ६६७६२   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) हळदी, ताडाळा, कवळपेठ, दहेगाव व मानकाप र (ता.म ल, जि.चींद्रप र) या पाच 
गावात म ल जिल्हा पररषद ग्रामीण पाणी पुरवठा यींिणेमार्फश त चालववल्या िाणारा 
पाणी पुरवठा माहे ि न, २०१६ पास न बींद करण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक नागररकाींनी वारींवार तक्रार करण्यात येऊनही 
कोणतीच कायशवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर गावाींचा पाणी पुरवठा बींद करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदर गावाींचा पाणीपुरवठा तातडीने सुरु करण्याकररता कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
     तथावप, सदर पाच गावातील उपलब्ध सावशिननक ववहीरी, हातपींपाद्वारे 
पाणी पुरवठा सुरु आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सावशिननक बाींधकाम ववभागामार्फश त बाींधण्यात आलेल्या पुलाखाली सदर 
योिनेची गुरुत्वावाहीनी क्षनतग्रस्त लाली. त्यामुळे वरील पाचही गावाींचा पाणी 
पुरवठा बींद लाला. 
(४) ग्रामीण पाणीपुरवठा उपाववभाग, लसींदेवाही याींचेमार्फश त पाईपलाईन दरुुस्तीच्या 
कामाचे अींदािपिक तयार करण्यात आले अस न, ननववदा प्रकक्रयेत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
अन्न ि औषध प्रशासनाच्या (एफिीए) मुख्यालयात सह आयुक्त ि सहाय्यि 

आयुक्त याांना लाच लुचुत प्रततबांधि विभागाने िेलेली अटि 
  

(३९) *  ७००२७   श्री.नारायण ुाटील (िरमाळा), श्री.िैभि नाईि (िुिाळ), 
श्री.वििय औटी (ुारनेर) :   सन्माननीय अन्न आणण औषध प्रशासन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एर्फडीए) मुख्यालयात सह आयुक्त हरीश 
बैिल याींना ४० हिार रूपयाींची लाच घेताना व सहाय्यक आयकु्त प्रववण मुींदडा 
याींनाही औषध दकुानाचा परवाना रद्द करण्याची र्फाईल बींद करण्यासाठी रूपये ४० 
हिाराींची लाच जस्वकारताींना लाच लुचपत प्रनतबींधक ववभागाने हदनाींक १४ 
सप् े्ंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास अ्क केली, हे खरे आहे काय, 
 



49 

(२) असल्यास, उक्त दोन्ही प्रकरणाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
त्यात काय आढळ न आले व त्यानषुींगाने प्रश्न भाग (२) मधील दकुानाींवर 
केलेल्या कारवाईची सद्य:जस्थती काय आहे व लाच घेताना पकडलेल्या सह 
आयुक्त व सहाय्यक आयुक्ताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  
  
श्री. धगरीश बाुट : (१) श्री.प्र.ब.मुींदडा, सहायक आयुक्त (औषधे) अन्न व औषध 
प्रशासन याींना लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाने हद.१४.०९.२०१६ रोिी रु.४०,०००/- 
रकमेची लाच घेताना रींगेहाथ पकडण्यात आले आहे. तथावप श्री.बिैल, सह 
आयुक्त (दक्षता) अन्न व औषध प्रशासन याींना लाच घेताना पकडण्यात आलेले 
नाही. 
(२) होय. श्री.मुींदडा याींच्या ववरुध्द लाचलुचपत प्रनतबींधक अकधननयम १९८८ 
मधील तरतुदीनुसार गु.र.क्र.५१/२०१६ हद.१४.०९.२०१६ अन्वये गुन्हा नोंदववण्यात 
आला आहे. तसेच हद.१६.०९.२०१६ च्या आदेशान्वये श्री.मुींदडा याींचे मानीव 
ननलींबबत करण्यात आले आहे. श्री.बिैल याींच्यावर कारवाई करण्याचा प्रश्न 
उद् ्ावत  नाही. 

तसेच या प्रकरणातील औषध ववके्रता पेढीचे परवाने परवाना       
प्राकधका-याींनी हद.१०.१०.२०१६ ते १६.१०.१६ या कालावधीकररता ननलींबबत केले 
आहेत. या आदेशाववरुध्द सदर पेढीचे शासनाकड ेअवपल दाखल केले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

----------------- 
राज्यातील शशक्षि ि शशक्षिेत्तर िमयचारी याांना िेतन शमळण्याबाबत 

  

(४०) *  ६९२२१   श्री.राहुल बोंरे ठ (धचखली), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), िॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनमयला गावित (इगतुूरी) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सहा हिारापेक्षा िास्त ववनाअनदुाननत घोवषत-अघोवषत प्राथलमक, 
माध्यलमक व उच्च माध्यलमक शाळाींमध्ये ३ हिाराह न अकधक लशक्षक व 
लशक्षकेत्तर कमशचारी कायशरत अस न हे सवशिण १२ वषे वेतनापास न वींकचत 
असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ च्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, शासनाकड न १५ ि न, २०१६ रोिी मींिीमींडळ बैठकीत या लशक्षक 
व लशक्षकेत्तर कमशचायायाींच्या वेतनासाठी १६३ को्ी रुपयाींचे अनदुान मींि र 
करण्यात आले अस न दोन हदवसात वेतनाचे ववतरण करण्यात येईल असा ननणशय 
घेण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अद्यापही वेतन देण्यात आले नसल् यामुळे १५० लशक्षक व 
लशक्षकेत्तर कमशचायायाींनी इच्पामरण माकगतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत   

श्री. विनोद तािि े: (१) नाही. 
(२) अनदुानास पाि घोवषत करण्यात आलेल्या शाळाींना सरसक् २० ्क्के 
अनदुान देण्यास ववहहत अ्ी व शतींच्या अकधन राह न मान्यता देण्यात आली 
आहे. 
(३) व (४) अनुदानास पाि घोवषत करण्यात आलेल्या शाळाींना अनदुान उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत सकारात्मक कायशवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

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

िाांददिली (मुांबई) येथील बीिीएच इांिस्रीि शल.या िां ुनीिर छाुा टािून 
ुॅराशसटामॉल औषधाच्या बनािट गोळ्या िप्त िेल्याबाबत 

  

(४१) *  ६९७७६   श्री.शरददादा सोनािणे (िुन्नर), श्री.सरदार ताराशसांह 
(मुलुांि) :   सन्माननीय अन्न आणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  काींहदवली (मुींबई) येथील बीडीएच इींडस्रीि लल.या कीं पनीवर एर्फडीएच्या 
पथकाने ्ाकलेल्या पाप्यात ८० लाख रुपयाींपेक्षा िास्त ककीं मतीच्या पॅरालस्ामॉल 
औषधाच्या बनाव् गोळ्या िप्त करण्यात आल्याची बाब हदनाींक ८ ऑगस््, 
२०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गुिरातमधील औषध कीं पनीकड न काींहदवलीमध्ये पॅककीं ग 
करण्याकररता सदर गोळ्या आणण्यात आल्या होत्या, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषश 
काय आहेत, त्यानुसार कामगाराींना अ्क करुन म ळ मालकाला व कीं पनीच्या 
सींचालकाला अ्क न करणायाया तसेच सदर कीं पनी तपास प णश होईपयांत सील न 
करणायाया एर्फडीएच्या अकधकायायाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत   
 

श्री. धगरीश बाुट : (१)  प्रशासनातरे्फ हद. २९/०७/२०१६ व हद. ३०/०७/२०१६ रोिी 
मे. बीडीएच इींडस्रीि लल., नायर बाग, आकुली रोड, काींहदवली (प वश), मुींबई या 
सींस्थेची तपासणी करण्यात आली होती. तपासणीच्यावेळी सदर सींस्थेने 
मे.लससमेड लॅबरो्रीि, वडोदरा, गुिरात याींनी उत्पादन केलेला सुमारे १६ लाख 
पॅरालस्ामॉल औषधीचा बल्क साठा खरेदी करून तो स्वतःच्या नावाने पॅकीींग/ 
लेबलीींग करून ते स्वतः उत्पादन केल्याचे भासव न ते ननयाशत करणार असल्याचे 
ननदशशनास आले.  सदर औषधाचे नमुने चाचणी व ववश्लेषणासाठी घेऊन उवशरीत 
साठा हद. ३०/०७/२०१६ रोिी ववक्रीसाठी प्रनतबींकधत करण्यात आला. तद्नींतर     
हद. ०५/०८/२०१६ रोिी सदर औषधाचा रू. २,९०,०००/- ककमतीचा साठा िप्त 
करण्यात आला. सदर साठा औषधे व सौंदयश प्रसाधने कायद्यातील कलम १७ ( 
बी) (ई)  मध्ये नम द करण्यात आलेल्या तरत दीनसुार बनाव् असल्याचे 
ननदशशनास आलेले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे.  
(३)  तपासणीच्यावेळी ननदशशनास आलेल्या िु् ीींच्या आधारे मे.  बीडीएच 
इींडस्रीि लल., काींहदवली (प वश), मुींबई या सींस्थेचे परवाने प्रशासनाच्या        
हद. २५/१०/२०१६ अन्वये हद. २६/१२/२०१६ पास न रद्द करण्यात आलेले आहेत. 
    सदर प्रकरणी आवश्यक चौकशी व तपास प णश करून प्रशासनातरे्फ 
सदर कीं पनीचे सींचालक व इतर सवश सींबींकधताींववरोधात औषधे व सौंदयश प्रसाधने 
कायद्याींतील तरतुदीचे उल्लींघन केल्याप्रकरणी महानगर दींडाकधकारी, १५ वे 
मालगाव न्यायालय, लशवडी, मुींबई याींचे न्यायालयात ख्ला क्र. १५००१६२/ 
एसडब्ल /२०१६ हद. १७/१०/२०१६ रोिी दाखल करण्यात आला आहे. सदर 
कीं पनीववरूध्द अत्यींत कठोर अशी कारवाई करण्यात आली असल्याने प्रशासनाच्या 
अकधका-याींववरूध्द कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

----------------- 
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महाि (जि.रायगि) औद्योधगि िसाहतीमधील रासायतनि िारखान्याांमधनू 
सोिण्यात येणायाया घाति िायु ि प्रदवूषत साांिुाण्याबाबत 

  

(४२) *  ६५८७०   श्री.प्रशाांत ठािूर (ुनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
अॅि.आशशष शेलार (िाांरे ठ ुजश्चम), श्री.वििय िाळे (शशिािीनगर), श्री.अतुल 
भातखळिर (िाांददिली ुिूय), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.भरतशेठ 
गोगािले (महाि) :   सन्माननीय ुयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाड (जि.रायगड) औद्योकगक वसाहतीमधील रासायननक कारखान्याींमध न 
सोडण्यात येणायाया घातक वायुमुळे पररसरात कायम असलेल्या धुक्याच्या 
वातावरणामुळे औद्योकगक पररसरातील नागररकाींच्या आरोग्याला धोका ननमाशण 
लाला असल्याचे माहे सप् े्ंबर २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच आसनपोई (ता. महाड, जि.रायगड) येथील एमआयडीसी ववभागातील 
मे.लक्ष्मी ऑगेननक्स इींडस्रीि लल. कीं पनीच्या होणायाया प्रद षणामुळे नागररकाींच्या 
आरोग्यास धोका ननमाशण होत अस न कीं पनीने नाल्यात न सोडलेल्या रासायननक 
साींडपाण्यामुळे ्ेमघर नदीपािातील पाणी प्रद वषत होऊन हिारो मासे मतृ्य मुखी 
पडल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (२) मधील कीं पनीच्या डायकें ्ीन या उत्पादनामुळे 
नागररकाींच्या आरोग्यावर होणायाया दषुपपररणामाबाबत प्राथलमक आरोग्य कें द्र, 
बबरवाडी-महाड याींनी केलेल्या सवेक्षणात अनेक नागररक ववववध आिाराींनी ग्रस्त 
असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त औद्योकगक वसाहतीमध्ये बसववण्यात आलेली वायु प्रद षण 
यींिणा बींद पडली अस न उक्त औद्योकगक वसाहतीत अपघात कारवाई वगळता 
कारखान्याींवर प्रद षणासींदभाशत कोणती कायशवाही केली गेली नसल्याचे ननदशशनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त सवश प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळ न आले व सींबींकधत दोषीींवर कोणती कारवाइश केली वा करण्यात येत आहे, 
कारवाइशचे स्वरूप काय, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत   
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श्री. रामदास िदम : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
(३) ववचाराधीन सवेक्षणानुसार औद्योकगक पररसरातील नागरीकाींच्या आरोग्याला 
धोका ननमाशण लाल्याबाबतचे रुग्ण माहे सप् े्ंबर २०१६ मध्ये प्राथलमक आरोग्य 
कें द्रातील बाहयरुग्ण ववभागात आढळले नाही.   
(४) हे खरे नाही.  
(५) प्रादेलशक अकधकारी महाराषर प्रद षण ननयींिण मींडळ, रायगड याींनी     
हदनाींक २९.९.२०१६ रोिी कारखाना बींदचे ननदेश हदले.  या बाबत सरपींच ग्राम 
पींचायत, आसनपोई याींनी देखील कारखाना योग्य ती खबरदारी घेत असल्यास 
उत्त्पादन पुन्हा चाल  करण्याबाबत ग्रामपींचायतीची हरकत नसल्याबाबत मींडळाला 
कळववले. या अनषुींगाने सुनावणी घेऊन सदर कारखान्याने रु. १ लाख इतकी 
बँक हमी म.प्र.नन. मींडळाकड ेसादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच 
कारखान्यास हदनाींक २.९.२०१६ रोिी देण्यात आलेल्या ननदेशानसुार रु.१५ लाख 
बँक हमी म.प्र.नन. मींडळाकड ेसादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.  

महाड औद्योकगक वसाहतीमधील मोठया व मध्यम स्वरुपाच्या 
कारखान्याींनी औद्योकगक साींडपाण्यावर प्रकक्रया करण्यासाठी प्राथलमक, न्दि ीय व 
काही कारखान्याींनी बिस्तरीय स्वरुपाची औद्योकगक साींडपाणी प्रकक्रया यींिणा 
उभारली आहे.  तसेच मोठया उद्योगाींनी व मध्यम उद्योगाींनी RO.MEE व 
Dryer सारख्या अत्याधुननक प्रकक्रया सींयींिणा उभारलेल्या आहेत व त्यामध न 
प्रकक्रया केलेले पाणी काही अींशी उद्योगाींत पुन्हा वापर केले िाते व उवशररत 
पुढील प्रकक्रयेसाठी सीई्ीपीला सोडले िाते.  लहान स्वरुपाच्या कारखान्याींनी 
प्राथलमक स्वरुपाची औद्योकगक साींडपाणी प्रकक्रया यींिणा उभारली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

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

मुांबईतील िािोला येथील शास्त्रीनगर उदूय माध्यमाच्या शाळेतील  
शशक्षिाांनी विद्याधथांनीांशी िेलेल्या गैरितयनाबाबत 

  

(४३) *  ६५५९८   अॅि.आशशष शेलार (िाांरे ठ ुजश्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (ुनिेल), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील वाकोला येथील शास्िी नगर उद श माध्यमाच्या शाळेतील दोन 
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लशक्षकाींनी त्याींच्याच शाळेतील १५ ववद्याथीनीींशी गैरवतशन केल्याचे ननदशशनास  
आणणा-या लशक्षक्षकेला शाळेत न काढ न ्ाकण्यात आल्याची बाब हदन्ािं  २९ 
ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदशशनास आली,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर लशक्षकाींववरोधात हदनाींक २९ िुलै, २०१६ रोिी तक्रार दाखल 
करुन त्याींना तातडीने अ्क करुन त्याींच्या ववरुध्द कारवाई करण्याची मागणी 
लशक्षण सलमतीने केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीनुसार शाळा प्रशासनाने अद्याप 
कोणतीही कायशवाही केली नसल्याने ते दोषी लशक्षकाींना पाठीशी घालत असल्याचे 
ननदशशनास  आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने उक्त शाळेतील ववद्याथीनीींचे सींरक्षण करण्यासाठी तसेच 
दोषी लशक्षकाींना पाठीशी घालणा-या शाळा प्रशासनावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विनोद तािि े : (१), (२), (३) व (४) सदर घ्नेच्या अनुषींगाने बहृन्मुींबई 
महानगरपाललका लशक्षण सलमतीच्या सदस्या  याींनी हद.२९.७.२०१६ रोिी सदर 
शाळेला भे् हदली होती. तद् नींतर हद.६.८.२०१६ अन्वये उपलशक्षणाकधकारी व 
अकधक्षक (शाळा) याींची सलमती नेम न चौकशी करण्यात आली. चौकशीअींती तक्रार 
बनाव् असल्याचे ननषपन्न लाले. सबब ववद्याकथांनीीं मार्फश त बनाव् तक्रार 
करणायाया दोषी लशक्षक्षकेववरुध्द शाळा प्रशासनाकड न कारवाई करण्याचे प्रस्ताववत 
आहे. हद.२९.८.२०१६ रोिी लशक्षण सलमतीच्या सभेमधे सदस्याींनी हरकतीचा मुद्दा 
उपजस्थत केला होता. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

----------------- 
  
ुरभणी (जि.ुरभणी) येथील धान्य गोदामातील धान्याचा िालेला गैरव्यिहार 

  

(४४) *  ६६४७५   श्री.राहुल िगताु (श्रीगोंदा), श्री.िैभि वुचि (अिोले), 
श्री.जितेंर ठ आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.ुाांिुरांग बरोरा (शहाुरू), श्री.िसांतराि चव्हाण 
(नायगाांि), श्री.अस्लम शेख (मालाि ुजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.ियांत ुाटील (इस्लामुरू), श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाि 
(िियत), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.हनुमांत िोळस (माळशशरस), 
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श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब ुाटील (िराि उत्तर), श्री.मिरांद िाधि-ुाटील 
(िाई), श्री.ददुि चव्हाण (फलटण), श्रीमती ददवुिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.नरहरी णिरिाळ (ददांिोरी), श्री.प्रशाांत बांब (गांगाुूर), श्री.प्रिाश आबबटिर 
(राधानगरी) :   सन्माननीय अन् न, नागरी ुुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) परभणी (जि.परभणी) तहलसल कायाशलयामार्फश त गोदामात न रेशन दकुानाींसाठी 
वा्प केल्या िाणायाया गह  व ताींद ळ या धान्याच्या वा्पामध्ये गैरव्यवहार लाला 
असल्याचे व १९ हिार जक्वी्ं ल धान्य गायब लाल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, हिारो जक्वी्ं ल धान्याच्या गैरव्यवहार प्रकरणी तहलसलदाराींना 
ननलींबबत करण्यात यावे व जिल्हा पुरवठा अकधकायायाींची बदली करण्यात यावी 
असा प्राथलमक अहवाल परभणी जिल्हाकधकायायाींनी ववभागीय आयुक्ताींकड ेसादर 
केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळ न आले व त्यानषुींगाने सींबींकधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीश बाुट : (१) पुरवठा आयुक्त कायाशलय, मुींबई याींच्या पथकाने केलेल्या 
गोदाम तपासणी अहवालानसुार सावशिननक ववतरण व्यवस्थेअींतगशत ववतरीत 
करावयाच्या सुमारे १९१४१.८ जक्वी्ं ल अन्नधान्याचा परभणी येथील शासकीय 
गोदामात न अपहार लाल्याची बाब माहे ऑगस्् २०१६ मध्ये ननदशशनास आली 
आहे. 
(२), (३) व (४) 

सदर प्रकरणात गु.र.नीं. ३०५/१६ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला 
अस न  एक ण १० आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. तसेच सदर प्रकरणी श्री 
अननल आींबेराव, गोदामपाल परभणी, श्री लस.बी. पाींचाळ, नायब तहलसलदार 
(पुरवठा) परभणी, श्री. सींतोष रुईकर, तहलसलदार, परभणी याींना ननलींबीत 
करण् यात आले आहे. सदर प्रकरणाचा पढुील तपास सुरु आहे. 

 
----------------- 
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मौिे भादोला (ता.जि. बुलिाणा) येथील नळ  
ुाणी ुुरिठा योिना बांद असल् याबाबत 

  

(४५) *  ७०२३८   श्री.हषयिधयन सुिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सुींदरखेड ते भादोला (ता.जि.बुलडाणा) ही पाईप लाईन ननकृष ् असल् याने 
मौिे भादोला (ता. बुलडाणा) येथील नळ पाणी प रवठा योिना गत २० वषाशपास न 
बींद असल् याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त् या दरम्यान ननदशशनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक्त हठकाणच्या ग्रामस् थाींना दरवषी तीव्र स् वरूपाच् या पाणी 
ी्ंचाईस सामोरे िावे लागते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळ न 
आले व त्यानषुींगाने उक्त हठकाणाचे ननकृष्ट्ट पाईप लाईन दरुुस्त करण्याबाबत 
व बींद असलेली नळ पाणी पुरवठा योिना सुरु करण्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण् याींत येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही.      
(२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
      बुलडाणा पररसरात होणा-या कमी पिशन्यमानामुळे येळगाींव धरणातील 
अप-ुया िलसाठयाअभावी बलुडाणा शहर व पररसरात पाणी ी्ंचाई ननमाशण होते.  
त्याकरीता, भुपषृ्ीय शाश्वत स्िोत असलेला खडकपुणाश प्रकल्प गहृीत 
धरुन बुलडाणा व ४ गावे पाणी पुरवठा योिनेमध्ये ग्रामीण भाग म्हण न मौ. 
भादोला या गावाचा सींकजल्पत वषश २०३२ ची लोकसींख्या गहृीत धरुन योिनेत 
समावेश करण्यात आला अस न, योिनेस शासन मींि री प्रदान करण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत  नाही.  
 

----------------- 
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मुांबईतील घाटिोुर ि सािीनािा येथे बनािट साबणाांचे उत्ुादन  
िरणाया या िारखान्याांिर छाुे टािल्याबाबत 

  

(४६) *  ६७२५३   श्री.प्रिाश फातुेिर (चेंबूर), श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाय), 
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.सुतनल प्रभू 
(ददांिोशी), श्री.तिुाराम िाते (अणशुक्ती नगर), श्री.प्रिाश सुिे (मागाठाणे), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख (मालाि 
ुजश्चम), प्रा.विरेंर ठ िगताु (धामणगाि रेल्िे), श्री.चांर ठिाांत सोनािणे (चोुिा) :   
सन्माननीय अन्न आणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबईतील घा्कोपर व साकीनाका येथे बनाव् साबणाींचे उत्पादन करणाया या 
कारखान्याींवर अन्न व औषध प्रशासनाच्या अकधकाया याींनी हदनाींक ७ ऑगस््, 
२०१६ रोिी वा त्यासुमारास पापे ्ाकले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पाप्यात काय आढळ न आले व त्यानुसार सींबींकधताींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  
  
श्री. धगरीश बाुट : (१) हदनाींक ०३/०८/२०१६ रोिी अन्न व औषध प्रशासनाच्या 
अकधका-याींनी पोलीसाींसमवेत ४६, हदलीपकुीं ि, जिवदया लेन, आर बी कदम मागश, 
घा्कोपर, मुींबई-८६ या हठकाणी धाड ्ाकली. या धाडीच्यावेळी लमळालेल्या  
माहहतीच्या आधारे प्रशासनाच्या अकधका-याींनी सायींकाळी साकीनाका येथील मे. 
र्फलाह इींडस्रीि, एर्फ-३१/३२, शदाब कीं पाऊीं ड, श्रीनगर, साकीनाका, मुींबई-०७२ या 
हठकाणीही पापा ्ाकला.  
(२) घा्कोपर येथील पाप्याच्या वेळी तेथे एक इसम डे् ॉल या साबणाचे बनाव् 
पॅकीींग करीत असल्याचे ननदशशनास आले. तेथे असलेल्या बनाव् साबणाच्या 
साठ्यामध न एक नमुना ववश्लेषणासाठी घेण्यात येऊन उवशररत रू. ७२,०००/- 
ककमतीचा साठा व इतर वस्तु िप्त करण्यात आल्या सदर प्रकरणी सींबींकधत 
व्यक्तीववरोधात घा्कोपर पोलीस ठाण्यात प्रथम खबरी अहवाल क्र. ३६२/२०१६, 
हद. ०३/०८/२०१६ नोंदववण्यात आला आहे. पोलीसाींनी सींबींकधताींस अ्क केली 
अस न पोलीसाींकड न याप्रकरणीचा पुढील तपास सुरू आहे. तपास प णश होताच 
सींबींकधताववरोधात न्यायालयात ख्ला दाखल करण्याची कायशवाही करण्यात येईल. 
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साकीनाका येथील पाप्याच्या वेळी तेथे USWA व Cnha या साबणाचे 

ववनापरवाना उत्पादन सुरू असल्याचे ननदशशनास आले. तेथे ववनापरवाना उत्पादन 
करण्यात आलेला रू. २ लाख ककमतीचा साठा िप्त करण्यात आला. सदर 
प्रकरणी पढुील तपास व चौकशी सुरू अस न, तो प णश होताच सींबींकधताववरूध्द  
न्यायालयात ख्ला दाखल करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

----------------- 
  
साुे तफे तिुील (ता.महाि, जि.रायगि) येथील नागेश्िरी नदीत एम.आय.िी.सीचे 

रसायनयकु्त ुाणी शशरल्यामुळे स़दरहू नदी दवूषत िाल्याबाबत 
  

(४७) *  ७१९९६   श्री.सांिय िदम (दाुोली) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे सापे तरे्फ तुडील (ता.महाड, जि.रायगड) येथील नागेश्वरी नदीत 
एम.आय.डी.सी.चे रसायनयुक्त पाणी लशरल्यामुळे स़दरह  नदी द वषत लाली आहे 
तसेच सदरह  गावाला उक्त नदीत न वपण्याचा पाणी पुरवठा केला िात असल्याने 
व पाणी पुरवठा करणारी पाईप लाईन दवुषत पाण्यामुळे खराब लाली असल्याने 
नागरीकाींना द वषत पाणी प्यावे लागत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागेश्वरी नदीमध्ये एम.आय.डी.सी.चे रसायनयकु्त पाणी िाऊ 
नये म्हण न रावढळ या हठकाणी उन्हाळ्यात प्रत्येक वषी एक बींधारा बाींधला 
िातो परींत  गत दोन वषश अशा प्रकारची कोणतीही उपाययोिना एम.आय.डी.सी. 
कड न केली गेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच यासींदभाशत सापे तरे्फ तडुील ग्रामपींचायत व ग्रामस्थाींनी 
एम.आय.डी.सी., महाड कायाशलय, प्राींतकधकारी, महाड व तहलसलदार, महाड याींना 
हदनाींक ३० मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननवेदन देऊन सुध्दा कोणत्याही 
प्रकारची उपायोिना एम.आय.डी.सी कड न लालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या सींदभाशत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळ न आले व त्यानुषींगाने उक्त पाईप लाईन दरुुस्त करण्याबाबत व 
एम.आय.डी.सीचे रसायनयुक्त पाणी नदीत लमसळ  नये यासींदभाशत बींधारा 
बाींधण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच याप्रकरणी 
हलगिी करणायाया सींबकधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई : (१) लोअर तुडील ग्रामपींचायतीने माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये 
ओवळे गावानजिक बाींधण्यात आलेल्या नागेश्वरी बींधायायाचे बाि चे भराव काही 
प्रमाणात वाह न गेल्याने व लोखींडी प्ले् गींि न खराब लाल्याने रसायनयुक्त 
पाण्यामुळे शेतकयायाींच्या िलमनीचे व शेतातील वपकाींचे नुकसान होत 
असल्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींना ननवेदन हदले होते. 
(२) महाराषर औद्योकगक ववकास महामींडळामधील साींडपाणी नागेश्वरी खाडीमध्ये 
िाव  नये म्हण न सन २००२-०३ मध्ये मौिे रावढळ येथे महाराषर औद्योकगक 
ववकास महामींडळामार्फश त बींधारा बाींधण्यात आला होता.  सन २००७ पयांत सदर 
बींधायायाची महामींडळाकड न ननयमीत देखभाल व दरुुस्ती करण्यात येत होती.  
तद्नींतर सन- २००८ मध्ये महामींडळाकड न रोख रक्कम रु. २०,३३,३७५/- अदा 
करुन व करारनामा करुन सदर बींधारा पढुील देखभाल व दरुुस्तीसाठी 
ग्रामपींचायत लोअर तुडील याींच्याकड े कायमस्वरुपी हस्ताींतरीत करण्यात आला 
आहे. 
(३) व (४) ग्रामपींचायतीचा महसुल र्फार कमी असल्याने सदर बींधायायाच्या 
दरुुस्तीची कामे ग्रामपींचायतील शक्य नसल्याने सदर बींधारा महामींडळास 
हस्ताींतरीत करण्याबाबत ग्रामपींचायत लोअर तुडील याींनी माहे डडसेंबर, २०१५ 
मध्ये स्थाननक लोकप्रनतननधीींना ननवेदन हदले होते.  तथावप, औद्योकगक 
क्षेिातील साींडपाण्यावर महाड येथील सामानयक साींडपाणी प्रकक्रया कें द्रात प्रकक्रया 
करुन पाणी सोडण्यात येते व सदर साींडपाणी योग्य मानाींकनानुसार आहे ककीं वा 
कसे याची खातरिमा महाराषर प्रद षण ननयींिण मींडळामार्फश त ननयलमतपणे 
करण्यात येते.  तसेच महामींडळाने औद्योकगक क्षेिातील साींडपाणी वाहहनी मे. 
राषरीय समुद्रीक ववज्ञान सींस्थेने हदलेल्या अहवालानुसार गोमींडी गावािवळ पढेु 
खोल समुद्रात २.२ कक.मी. नववन बबींद पयांत वाढववण्याचे काम हाती घेतले अस न, 
सदरह  काम प्रगतीपथावर आहे व ते ऑक््ोबर, २०१७ पयांत प णश करणे अपेक्षक्षत 



60 

आहे. नागेश्वरी बींधारा ग्रामपींचायतीकड े कायमस्वरुपी हस्ताींतरीत करताना 
केलेल्या करारनाम्यातील अ्ी व शतीनुसार सदर बींधायायाची देखभाल व दरुुस्तीचे 
काम करण्याची सींप णश िबाबदारी ग्रामपींचायतीची आहे. 
(५) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

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

मुांबईतील िजेव्हि ससून ग्रांथालयाच्या इमारतीच्या  
दरुुस्तीमध्ये होत असलेल्या ददरांगाईबाबत 

  

(४८) *  ६५४८८   अॅि.ुराग अळिणी (विलेुाले), अॅि.आशशष शेलार (िाांरे ठ 
ुजश्चम), श्री.अशमत िनि (ररसोि), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील (शशिी), श्री.प्रिाश 
सुिे (मागाठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) डॉ. बाबसाहेब आींबेडकर याींनी ज्या इमारतीमध्ये बस न घ्नेचे ललखाण केले 
त्या मुींबईतील सस न इमारतीचे दरुुस्तीचे काम प्रलींबबत अस न पतात न 
हठबकणायाया पाण्यामुळे एक ण २७ हिार पसु्तके जिणश लाल्याचे ननदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या इमारतीच्या दरुुस्तीसाठी अनेक सींस्थाींकड न ननधी येत 
असतानाही सद्या पदावर असलेले सलमती सदस्य ननधी घेण्यास नकार देत 
असल्याचे ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी  चौकशी केली आहे काय, व त्यानुसार 
मौल्यवान वास्त चे ितन करण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देिेंर ठ फिणिीस : (१) डजेव्हड सस न लायब्ररी अनॅ्ड ररडीींग रूम हा न्यास 
एर्फ-१८६(मुीं) या क्रमाींकाने सावशिननक न्यास नोंदणी कायाशलय, बहृन्मुींबई ववभाग, 
मुींबई या कायाशलयात हद. २३/०५/१९५२ रोिी नोंदणीकृत लाला आहे.  सावशिननक 
न्यास नोंदणी कायाशलय, बहृन्मुींबई कायाशलयातील ननररक्षकाींनी सदर न्यासाच्या 
उपजस्थत केलेल्या मुद्याींबाबत प्रत्यक्ष पाहणी करुन ननररक्षक अहवालात असे 
नम द केले आहे की, पावसाच्या पाण्यामुळे लायब्ररी वरील बाि च्या लभतीींच्या 
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रींगाचे खपले ननघालेले हदस न आले आहेत. परींत  कपा्ातील पसु्तके िीणश 
लाल्याचे हदस न आले नाही. तसेच न्यासाच्या ववश्वस्ताींनी खलुासा केला आहे की, 
“ग्रींथालयात असलेल्या पुस्तकाींचा सींग्रह हा त्याींच्यासाठी अम ल्य ठेवा आहे. 
पुस्तकाींची देखभाल करण्याबाबत ववश्वस्त अत्यींत िागरुक आणण सींवेदनशील 
आहेत. तसेच त्याींच्याकडील पसु्तके िीणश लाल्याची माहहती अत्यींत खो्ी व 
ऐकीव आहे, पुस्तक िीणश लाल्याची माहहती कोणत्याही प्रकारची पहाणी व 
शहाननशा न करता केलेला अनुमान आहे व त्याींच्याकड ेअसणारी पसु्तके एकदम 
सुरक्षक्षत अस न पावसाच्या पाण्याने िीणश लालेली नाहीत” असे ववश्वस्ताींचे 
म्हणणे आहे.   
(२) ववश्वस्ताींनी िबाबात नम द केले आहे की, ग्रींथालयाच्या इमारतीच्या 
दरुुस्तीमध्ये असलेल्या हदरींगाईबद्दल घेतलेला आक्षपे प णशपणे खो्ा व हदशाभ ल 
करणारा आहे. न्यासाच्या सलमती सदस्याींनी इमारतीच्या दरुुस्तीबाबत सतत 
पाठपुरावा केलेला आहे. काळाघोडा असोलसएशन कड न रु.२८लक्ष इतका 
ननधी ग्रींथालयाच्या इमारतीच्या दरुुस्तीसाठी आणण ३ लक्ष इतका साधारण ननधी 
म्हण न ग्रींथालयास देण्याचे मान्य केले आहे. सदर काम हे अींनतम स्वरुपात 
अस न कीं िा्दार सुचववण्याच्या स चना ववश्वस्ताींना काळाघोडा असोलसएशन कड न 
लमळाल्या आहेत. येत्या निीकच्या काळामध्ये इमारत दरुुस्ती करण्यात येणार 
असल्याने दरुुस्तीमध्ये असलेला हदरींगाईबाबतचा आक्षपे चुकीचा आहे.  
ग्रींथालयाच्या इमारतीच्या दरुुस्तीसाठी काळाघोडा असोलसएशन व्यनतररक्त अन्य 
कोणत्याही सींस्थेकड न प्रस्ताव आलेला नसल्याने तो नाकारण्याचा प्रश्न उद् ्ावत  
नाही. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 
(४) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

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

एव्हॉन लाईफ सायन्सेस या िां ुनीतून िप्त िरण्यात आलेल्या अांमली 
ुदाथायच्या चौिशीच्या अहिालाबाबत 

  

(४९) *  ६५८५८   श्री.तनतेश राणे (िणििली), श्री.वििय औटी (ुारनेर), 
श्री.शसध्दराम म्हेत्र े (अक्िलिोट), श्री.अस्लम शेख (मालाि ुजश्चम), श्री.अशमन 
ुटेल (मुांबादेिी), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांि), 
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श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.शरददादा सोनािणे (िुन्नर), श्री.अतनल 
(अण्णा) गोटे (धळेु शहर), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीि ठािूर 
(नालासोुारा), श्री.दहतेंर ठ ठािूर (िसई), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील (शशिी), 
श्री.वििय ििटे्ीिार (रा म्हुूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोि), श्री.अशमत साटम 
(अांधेरी ुजश्चम), अॅि.गौतम चाबिुस्िार (वुाुं री) :   सन्माननीय अन्न आणण 
औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) एव्हॉन लाईर्फ सायन्सेस या कीं पनीची अन्न व औषध प्रशासन ववभागाचे 
दक्षता अकधकारी हरीष बैिल याींनी तपासणी करताना हेत त: केलेल्या 
ननषकाळिीपणाबद्दल अन्न व औषध प्रशासनातील सात अकधकायायाींववरुध्द अींमली 
पदाथश  प्रनतबींधक कायद्यातील ५९ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी 
लशर्फारस अहवालात करुन सदर अहवाल अन्न व औषध प्रशासनाचे आयकु्त 
डॉ.हषशदीप काींबळे याींना सादर केल्याची बाब हदन्ािं  १८ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी 
वा त्यासुमारास ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अहवाल अलभप्रायाकररता ववधी व न्याय ववभागाकड े
पाठववल्यानींतर सदर ववभागाने कारवाई करता येऊ शकत नाही असा अलभप्राय 
व्यक्त केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववधी व न्याय ववभागाला अहवाल सादर करताना काही िु् ी 
राहहल्याने ववधी व न्याय ववभागाचे तयार लालेले मत व सकृत दशशनी सींबींकधत 
अकधकारी दोषी अस नही भववषयात त्या अकधकायायाींना न्यायालयात गेल्यावर िु् ी 
राहहलेल्या अहवालाचा र्फायदा होऊ नये म्हण न अन्न व औषध प्रशासन 
ववभागाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, सकृतदशशनी दोषी आढळलेल्या या सहा ते सात अकधकायायाींनी 
अींमली पदाथश प्रनतबींधक कायद्यातील तसेच अन्न व औषध प्रशासन ववभागाच्या 
सवश ननयमाींची योग्य तयाहेने पालन न केल्याची खािी लाल्याने हा सवश तपास 
पोलीसाींच्या आकथशक गुन्हा अन्वेषण ववभाग, सीआयडी ककीं वा सीबीआयकड े
सोपववण्याबाबत शासनाने खास बाब म्हण न सदर प्रकरण हाताळण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बाुट : (१) होय. 
(२) होय, तथावप या अकधकायायाींवर कारवाई कारायची असल्यास याबाबत 
नारकोह्क्स कीं रोल ब्युरो या ववहीत प्राकधकरणाचे अलभप्राय घेणे आवश्यक आहे, 
असेही अलभप्राय ववधी व न्याय ववभागाने हदले आहेत. 
(३) ववधी व न्याय ववभागास सववस्तर अहवाल अलभप्रायासाठी सादर करण्यात 
आला होता.  ववधी व न्याय ववभागाचे अलभप्राय प्राप्त लाल्यानींतर कोणतीही 
सींहदग्धता राहु नये म्हणनु प्रकरण मा.महाअकधयोक्ता याींचे अलभप्राय घेण्यासाठी 
ववधी व न्याय ववभागामार्फश त हद.२६.१०.२०१६ अन्वये सादर करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ुुणे, शसांहगि रस्त्यािरील ििगाि बरु ठिु येथे ‘गोयल गांगा िवे्हलुसय’ने 
ुयायिरणाच्या तनयमाांचे उल्लांघन िरून इमारतीांचे बाांधिाम िेल्याबाबत 

  

(५०) *  ६७३३३   श्री.शभमराि ताुिीर (खिििासला) :   सन्माननीय ुयायिरण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुणे लसींहगड रस्त्यावरील वडगाव बदु्रकु येथील सव्हे क्र. ३५ ते ४० मध्ये 
‘गोयल गींगा डवे्हलपसश’ने १२ इमारतीींनाच परवानगी असताना प्रत्यक्षात १५ 
इमारतीींचे पयाशवरणाच्या ननयमाींचे उल्लींघन करून बाींधकाम केल्याचे हदनाींक २८ 
सप् े्ंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त डवे्हलपसशने कायद्याचे उल्लींघन करून पयाशवरणाला बाधा 
पोहोचववली असल्याचे स्पष् मत व सदर इमारतीचे बाींधकाम होत असताना 
महापाललकेच्या अकधकायायाींनी िाणीवप वशक दलुशक्ष केल्याचे ‘एनिी्ी’ने आपल्या 
आदेशात नोंदववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळ न आले व त्यानषुींगाने सींबकधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत   
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श्री. रामदास िदम : (१) व (२) प्रश्नामध्ये नम द प्रकल्पाच्या बाींधकामामध्ये 
सदरह  प्रकल्पास देण्यात आलेल्या पयाशवरण अनुमतीमधील अ्ी/शतींचे उल्लींघन 
सींबींकधत प्रकल्पाच्या प्रकल्प प्रवतशकाने केल्याबाबत मा. राषरीय हररत लवाद, पुणे 
याींच्याकड ेॲप्लीकेशन क्र.१८४/२०१५ दाखल करण्यात आले होते. त्यामध्ये मा. 
न्यायालयाने हद.२७.०९.२०१६ रोिी याबाबतचे आदेश पाररत केले आहेत. सदर 
आदेशास मा. न्यायालयाने हद.२७.०९.२०१६ रोिीच्या अन्य आदेशान्वये आठ (८) 
आठवड्याची स्थकगती हदली आहे. 
(३) व (४) मा. राषरीय हररत लवाद, पुणे याींनी हदनाींक २७/९/२०१६ रोिी पाररत 
केलेल्या आदेशाींववरुध्द पणेु महानगरपाललका याींच्या वतीने मा. सवोच्च 
न्यायालय, हदल्ली येथे अवपल क्र. १०९०१/२०१६ दाखल केले अस न प्रकरण 
न्यायप्रववष् आहे. 

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

लोणेरे (ता.माणगाि, जि.रायगि) येथील िाँ.बाबासाहेब आांबेििर  
तांत्रशास्त्र विद्याुीठातील मुलीांच्या धिलधगरी ि  

मलयधगरी िसतीगॄहाची िालेली दरूािस्था 
  

(५१) *  ६६०१३   श्री.प्रशाांत ठािूर (ुनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
अॅि.आशशष शेलार (िाांरे ठ ुजश्चम), श्री.वििय िाळे (शशिािीनगर), श्री.अतुल 
भातखळिर (िाांददिली ुूिय) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) लोणेरे (ता.माणगाव, जि.रायगड) येथील िागतीक स्तरावर प्रलसद्ध असलेल्या 
ा ॉ. बाबासाहेब आींबेडकर तींिशास्ि ववद्यापीठातील मुलीींच्या धवलकगरी व 
मलयकगरी वसतीगहृाची अवस्था अत्यींत दयननय लाली असल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम् यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पत गळतीने  रूमच्या लभींती सतत ओल्या होत असल्याने होणारे 
दम् हवामान,  तसेच पाणी शुद्धीकरण यींि बयायाच वेळा बींद असल्यामुळे  
्ँकरने पुरववण्यात येणारे शेवाळयुक्त अशुद्ध पाण्यामुळे अनेक ववद्याथींनीींना 
कावीळ व ्ायर्फाँइशडसारखे आिार तसेच अशुद्ध पाण्याच्या वापराने अींगावर प रळ 
उठ न त्वच्या रोग होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, वारींवार तक्रार करुनही सींबींकधत व्यवस्थापनाकड न लालेल्या 
दलुशक्षाबाबत ववद्यापीठातील ववद्याथीनीींनी  आींदोलनही केले होते, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी चौकशी करून ववद्यापीठातील 
ववद्यार्थयाांचे आरोग्य तसेच त्याींची होणारी गैरसोय तातडीने द र करण्याबाबत 
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत   

  
श्री. विनोद तािि े: (१) वसनतगहृाच्या पताची गळती होत असल्याचे ननदशशनास 
आले आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) ववद्यापीठातील ववद्याकथांनीींनी याअनषुींगाने तक्रारी केल्या होत्या. 
(४) व (५) ववद्यापीठाने पत दरुुस्तीचे काम प्रस्ताववले आहे. पावसाळयात ४ ते 
५ हदवस अपररहायश कारणास्तव ्ँकरने पाणी पुरवठा करण्यात आला होता. 
वसतीगहृात पुरेसे पाण्याचे कर्फल््र बसववण्यात आलेले आहेत. यालशवाय 
ववद्यावपठाने ववद्याकथशनीींकरीता २४ तास रुग्णवाहहका सेवा उपलब्ध केली आहे, 
इत्यादी ववववध उपाययोिना केल्या आहेत. 

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

मुांबईतील उल्हास नदीच्या िाठािरील प्रदषूण िरणा-या  
िां ुन्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(५२) *  ६५७००   अॅि.आशशष शेलार (िाांरे ठ ुजश्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (ुनिेल) :   सन्माननीय 
ुयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील उल्हास नदीच्या काठावर वसलेल्या १० उद्योग कीं पन्याींकड न 
प्रद षण होत अस न या कीं पन्याींनी प्रद षण रोखण्यासींदभाशत अद्याप कोणतीही 
कायशवाही केली नसल्याने सदर कीं पन् याींवर कारवाई करण्याचा आदेश राषरीय 
हररत लवादाने महाराषर प्रद षण ननयींिण मींडळास हदले असल्याचे हदनाींक १४ 
सप् े्ंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर आदेशान सार महाराषर प्रद षण ननयींिण मींडळाकड न १० 
कीं पन्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत        
  
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 

मा. राषरीय हररत लवाद, प णे याींनी वनशक्ती पब्लीक रस्् वव. 
महाराषर प्रद षण ननयींिण मींडळ व इतर याकचका क्रमाींक ३७/२०१३ च्या 
अनषुींगाने हद. १४/०९/२०१६ रोिीच्या मा. राषरीय हररत लवाद याींच्या 
आदेशामध्ये कें द्रीय प्रद षण ननयींिण मींडळाने भे्ी देव न पाहणी केलेल्या व 
ववववध ननयमाींचे पालन न करणा-या उद्योगाींवर केद्रीय प्रद षण ननयींिण मींडळाने 
कायशवाही करणे अपेक्षक्षत आहे असे नम द केले आहे. 
(२) महाराषर प्रद षण ननयींिण मींडळाद्वारे दोषी कारखान्याींवर हवा व िल प्रद षण 
कायद्या अींतगशत कारवाई केली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ्ावत  नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   िॉ. अनांत िळसे 
नागुूर.   प्रधान सधचि 
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