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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, ददनाांि १४ डिसेंबर, २०१६ / अग्रहायण २३, १९३८ ( शिे ) 
  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण युवक कल्याण, 
उच्च व तंत्रशशक्षण, मराठी भाषा, सासं्कृततक 
कायय, अल्पसांखयाांि वििास आणण िक्फ मंत्री 

 

यांचे प्रभारी 
ववभाग (२) अन् न व नागरी ुुरवठा आणण ग्राहक संरक्षण, 

अन्न आणण औषध प्रशासन, संसदीय कायय मंत्री  
(३) ुयायवरण मंत्री 
(४) ुाणीुुरवठा आणण स्वच्छता मंत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ३९ 
------------------------------------- 

  
पुणे शशक्षण मांिळाने विद्यार्थयाांना ननिृष्ट्ट दर्ााचे सादहत्य  

वितररत िेले असल्याबाबत 
  

(१) *  ६७३५३   श्री.शभमराि तापिीर (खिििासला), श्रीमती मेधा िुलिणी 
(िोथरुि), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शेख (मालाि पश्श्चम), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) पुणे शिक्षण मींडळातींगगत िाळाींमधील ८० हजार विद्यार्थयाांकरीता खरेदी 
करण्यात आलेले दप्तर ि गणिेि तसेच िालेय साहहत्य ननकृष् दजागचे 
असल्याबाबत काही िाळाींच्या मुख्याध्यापकाींनी शिक्षणमींडळाच्या मुख्य 
कायागलयाकड ेकेलेल्या तक्रारीनुसार माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, िासनाने या िकै्षणणक साहहत्याच्या खरेदीच्या तसेच गणिेि 
िा्पासींदर्ागत चौकिी केली आहे काय ि त्यानुसार कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येतआहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विनोद तािि े : (१) अींित: खरे आहे. तथावप दप्तरे खरेदी केलेले असून 
गणिेि खरेदी केलेले नाहीत. 
(२) सदर प्रकरणात चौकिी करण्यात आलेली असून चौकिी अहिालानुसार 
अींदाजे ३५०० विद्यार्थयाांची दप्तरे फा्ल्याचे ननषपन्न झाल्याने सींबींधधत 
ठेकेदाराकडून सिग फा्लेली दप्तरे बदलून निीन दप्तरे विद्यार्थयाांना देण्यात 
आलेली आहेत. 
      मा.उच्च न्यायालयाने हदलेल्या आदेिानुसार शिक्षण मींडळाने गणिेि 
खरेदीची फेर ननविदा काढली असून, सदर ननविदा प्रक्रीया सुरु असल्याने गणिेि 
खरेदी करण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मौरे् िापसाळ, पालिण ि िामथे र्ािळेिािी (ता. धचपळूण,श्र्.रत्नाधिरी) 

 येथील शाळाांच्या दरुुस्तीिररता ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(२) *  ६६७०७   श्री.भास्िर र्ाधि (िुहािर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मौजे कापसाळ, पालिण ि कामथे जािळेिाडी (ता. धचपळूण,जज.रत्नाधगरी) 
येथील जजल्हा पररषद मराठी िाळा मोडकळीस आल्या असून सदर धोकादायक 
इमारतीींमध्येच विद्याथी शिक्षण घेत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कोकणात िादळी पाऊस होत असल्याने सदर इमारतीींची पडझड 
होऊन विद्यार्थयाांच्या जीवितास धोका ननमागण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िाळा इमारती नव्याने बाींधण्यासाठी ननधी उपलब्ध करून 
द्यािा अिी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक २८ माचग, २०१६ रोजी 
िा त्यासुमारास पत्रान्िये केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या मोडकळीस आलेल्या िाळाींच्या इमारतीींसाठी िासनाने ककती 
ननधी मींजूर केला आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािि े: (१) अींित: खरे आहे. 
मौजे कापसाळ (ता.धचपळूण, जज. रत्नाधगरी) येथील जजल्हा पररषद िाळेतील 
विद्याथी सध्या त्याच िाळेत अध्ययन करीत आहेत. अधधक अडचण झाल्यास 
आिश्यकतेनसुार ग्रामपींचायत हॉलमध्ये पयागयी व्यिस्था करण्यात येणार आहे. 
   मौजे पालिण ि कामथे जािळेिाडी (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील 
जजल्हा पररषद िाळेतील विद्यार्थयाांची िकै्षणणक सोय गािातील अन्य हठकाणी 
करण्यात आली आहे. 
(२) नाही. 
(३) अींित: खरे आहे. 
(४) सन २०१६-१७ च्या जजल्हा िावषगक योजनेमध्ये या िाळाींकररता निीन     
िगगखोल्या बाींधकाम प्रस्तावित असून बाींधकामास मींजूरीची कायगिाही सुरू आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 

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

िोरेिाि (पिूा) मुांबई येथील िाही शाळाांनी पालिाांचे उत्पन्नाचे दाखले  
चुिीचे असल्याने विद्यार्थयाांचे प्रिेश नािारल्याबाबत 

  

(३) *  ६९४८७   िॉ.शमशलांद माने (नािपूर उत्तर), श्री.अशमत झनि (ररसोि), 
श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशिी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.सुतनल प्रभू 
(ददडंोशी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
 (१) गोरेगाि (पूिग) (मुींबई) येथील गोकुळदास, यिोधाम, लक्षधाम आणण शस्ी 
इीं्रनॅिनल या िाळाींनी मागील तीन िषागत २५ ्क् के राखीि कोयायातनू प्रिेि 
घेतलेल्या मुलाींच्या पालकाींच्या उत् पन् नाच् या दाखल् यात चकुा असल्याबाबत पोलीस 
स््ेिन मध्ये करण्यात आलेल्या तक्रारीच्या अनुषींगाने १३६ मुलाींचे प्रिेि 
नाकारले असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, प्रिेि नाकारलेल्या विद्यार्थयाांच्या पालकाींनी यासींदर्ागत       
हदनाींक २७ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास मा.शिक्षण मींत्री याींची रे्् 
घेतली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच शिक्षण हक्क अधधकार कायद्यातील तरतदूीनुसार २५ ्क्के जागा 
आधथगकदृषयाया दबुगल विद्यार्थयाांकरीता असल्याने प्रिेिापूिी िासनाने ननगगशमत 
केलेल्या दाररद्र्यरेषेखालील यादीचे शिक्षण विर्ागाने अिलोकन केले आहे काय, 
(४) असल्यास, शिक्षण हक्क अधधकार कायद्यातील तरतूदीनुसार कोणत्याही 
मुलाला प्रिेिापासून िींधचत ठेिता येत नाही तसेच शिक्षण उपसींचालकाींनीही 
एखाद्या पालकाींच्या उत्पन्नाच्या दाखल्यात चुका आढळल्यास मुलाींचे प्रिेि 
नाकारु नयेत असे िेळोिेळी आदेि देऊनही सींबींधधत िाळाींनी विद्यार्थयाांचे प्रिेि 
नाकारले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय चौकिीचे ननषकषग 
काय आहेत ि त्यानुसार बोगस उत्पन्न प्रमाणपत्र ेननगगशमत करणाऱयाींिर कोणती 
कारिाई केली तसेच सींबींधधत विद्यार्थयाांचे िैक्षणणक नुकसान होऊ नये याकररता 
कोणती कायगिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 

श्री. विनोद तािि े: (१) हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) सदर प्रकरणी गोकुळधाम, लक्षधाम, यिोधाम आणण शस्ी 
इीं्रनॅिनल स्कूल, प्लेमे् स्कूल या िाळाींमध्ये प्रिेि घेतलेल्या १३६ मुलाींच्या 
पालकाींचे उत्पन्नाचे दाखले बनाि् असल्याचे ननदिगनास आले. त्यापैकी ज्या 
पालकाींनी सुधारीत उत्पन्नाचे दाखले प्रमाणणत करुन सादर केलेले आहेत त्या 
मुलाींचे प्रिेि कायम ठेिण्याबाबत िाळाींना कळविण्यात आले आहे. 

----------------- 
चांद्रपूर, ििधचरोली, भांिारा, िोंददया ि नािपूर या श्र्ल््यात एिाधधिार 

योर्नेतनू धान खरेदी िरण्याबाबत 
  

(४) *  ७१०५१   श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.विर्य 
ििटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय अन् न, नािरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) चींद्रपूर, गडधचरोली, र्ींडारा, गोंहदया ि नागपूर या जजल््यातील एकाधधकार 
योजनेतनू सहकारी सींस्थामाफग त होणारी धान खरेदी आता खलुी ननविदा काढून 
खाजगी सींस्थामाफग त करण्यात येत असल्यामुळे िेतकरी ि सहकारी सींस्था याींचे 
आधथगक नकुसान होत असल्याचे हदनाींक २० ऑक््ोबर, २०१६ रोजी िा त्या 
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सुमारास ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, गोंहदया ि र्ींडारा जजल््यातील धान खरेदीचे कीं त्रा् एका खाजगी 
कीं पनीला हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, धान खरेदी एकाधधकार योजनेसींदर्ागत मा.मुख्यमींत्री याींच्यासमिेत 
हदनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास झालेल्या बैठकीस एका खाजगी 
कीं पनीचे सींचालकही उपजस्थत होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, हमी र्ाि योजनेतींगगत ितेक-याींचे धान खरेदी करण्याकरीता 
िासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. धिरीश बापट : (१) सींबींधधत नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ककमान आधाररू्त ककीं मत खरेदी योजनेंतगगत प्रचशलत पध्दतीनुसार  
िेतकऱयाींकडून धानाची खरेदी  सींपूणग राज्यात सुरु करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मुांबई विद्यापीठाच्या पदिी परीक्षेच्या ननिालात झालेल् या िपरप्रिाराबाबत 
  

(५) *  ७३०८२   श्री.सुननल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मुींबई विद्यापीठामाफग त घेण्यात आलेल्या पदिी परीक्षेच्या ननकालात अनेक 
विद्यार्थयाांना अनुत्तीणग दाखविण्यात आले असून पनुमुांल्याकीं नात मात्र बहुताींि 
विद्याथी उत्तीणग झाले असल्याचे माहे नोव्हेंबर २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली   आहे काय, ि 
त्यानुसार पदिी परीक्षेच्या ननकालात चकुा करून विद्यार्थयाांचे िैक्षणणक नकुसान 
करणाऱया विद्यापीठातील सींबधधत अधधकारी/कमगचाऱयाींिर कोणती कारिाई 
करण्यात आली िा येत आहे 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािि े: (१) अींित: खरे आहे. 
(२) ि (३) पुनमुगल्याकीं नाचे ननकाल लागल्यानींतर अनेक विद्यार्थयाांनी त्याींचे 
पुढील िाखेतील प्रिेि साक्षाींककत प्रतीच्या आधारािर घेतल्याने 
प्रिेिासाठी कुठलीही अडचण आली नाही. त्यामुळे विद्यार्थयाांचे िैक्षणणक नुकसान 
झालेले नाही.  यास्ति सींबींधधत अधधकारी/कमगचाऱयाींिर कारिाई करण्याचा प्रश्न 
उद्् ाित नाही. 

----------------- 
णखरपुरी खदुा (श्र्.अिोला) येथील र्लिुां भाच्या िामामध्ये झालेला िपरव्यिहार 

  

(६) *  ७२५२७   श्री.िोिधान शमाा (अिोला पश्श्चम) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) णखरपुरी खदुग (जज.अकोला) येथे जजल् हा पररषदेच् या ग्रामीण पाणीपुरिठा 
विर्ागामाफग त करण् यात आलेल् या जलकुीं र्ाच् या कामामध् ये लाखो रुपयाींचा 
गैरव्यिहार झाला असल् याचे माहे ऑक् ्ोबर, २०१६ मध् ये िा त्यादरम्यान 
ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानषुींगाने सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  हे खरे  नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

----------------- 
ठाणे श्र्ल्हा पररषदेच्या शाळाांच्या इमारतीांची झालेली दरुिस्था 

(७) *  ६५३८२   श्री.श्र्तेंद्र आव् हाि (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) ठाणे जजल्हा पररषदेच्या १ हजार ३७९ िाळाींपैकी ३२३ िाळाींच्या इमारती 
अनतधोकादायक असल्याची माहहती माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदिगनास आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणी लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री, मुख्य कायगकारी 
अधधकारी, ठाणे जजल्हा पररषद याींचेकड ेहदनाींक ३० ऑगस््, २०१६ रोजी तक्रारी 
केलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकिी केलेली आहे काय ि चौकिीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानुसार िाळाींच्या इमारतीची दरुुस्ती करण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. विनोद तािि े: (१) अींित: खरे आहे. ठाणे जजल्हा पररषदेच्या १३६३ िाळा 
इमारतीींपैकी १०६ िाळाींमधील २११ िगगखोल्या धोकादायक आहेत. 
(२), (३) ि (४) सदर १०६ िाळाींमधील २११ धोकादायक िगगखोल्या ननलेणखत 
करण्याचे आदेि देण्यात आले आहेत. ६३ िाळाींमधील १०० िगगखोल्या 
बाींधकामासाठी जजल्हा िावषगक योजनेंतगगत ननधीमधनू मींजूरी हदली आहे. उिगररत 
४३ िाळाींमधील १११ िगगखोल्या बाींधकामासाठी तसेच ३० िाळाींमधील ११४ 
िगगखोल्या दरुूस्तीसाठी सन २०१७-१८ च्या जजल्हा िावषगक योजनेंतगगत मागणी 
करण्यात येणार आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
िाननिि े(ता.देििि,श्र्.शसांधुदिुा) िािासाठी लघु नळ  

पाणीपुरिठा योर्ना िायााश्न्ित िरण्याबाबत 

(८) *  ६५३१६   श्री.ननतेश राणे (िणििली) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िाननिड े (ता.देिगड, जज.शसींधदुगुग) या गािास लघु नळ पाणीपुरिठा योजना 
नव्याने लागू करण्यात यािी म्हणनू तेथील ग्रामपींचायतीने हदनाींक १० फेब्रिुारी, 
२०१६ रोजीच्या ग्रामसरे्त ठराि पाररत करून तसेच तेथील ग्रामस्थाींनी      
हदनाींक २४ फेब्रिुारी, २०१६ रोजी लेखी ननिेदनाद्िारे मा. पाणी पुरिठा ि 
स्िच्छतामींत्री, उपअशर्यींता ग्रामीण पाणीपुरिठा, जजल्हा पररषद उपविर्ाग 
देिगड, कायगकारी अशर्यींता, ग्रामीण पाणीपुरिठा जजल्हा पररषद, शसींधुदगुग 
आदीकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर गािासाठी यापिूी हदनाींक १० डडसेंबर, १९९१ पासून लाखो 
रूपये खचग करून लागू करण्यात आलेली नळपाणी पुरिठा योजना २ िषागतच 
म्हणजेच १९९३ पासून सींपूणगत: आजशमतीस बींद पडलेली आहे ि त्यामुळे तेथील 
ग्रामस्थाींना क्षारयकु्त ि आरोग्यास अयोग्य असलेले पाणी प्यािे लागत असून 
यामुळे गािातील अनेक रहहिाश्याींना लेप््ोस्पायरोशसस रोगाची लागणही झालेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, िाननिड े ग्रामपींचायतीने मागणी केलेल्या निीन लघु नळ 
पाणीपुरिठा योजनेबाबत िासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
सदरहू गािास िुध्द ि सुरळीत पाणी पुरिठा करण्याच्या दषॄ्ीने सद्य:जस्थतीत 
कोणती पयागयी व्यिस्था सुरू केली आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 

  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  होय, हे खरे आहे.   
(२)  अींित: खरे आहे. 
        सदर गािासाठी सन १९९१ मधील योजना सन १९९३ पासून बींद आहे 
हे खरे आहे.   परींत,ु त्यामुळे गािातील अनेक रहहिाश्याींना लेप््ोस्पायरोसीस 
रोगाची लागण झाली असल्याची बाब ननदिगनास आलेली नाही. 
(३) िाननिड े गािासाठी बापाड े खरैा्िाडी येथील उद्भि विहहरीिरुन योजना 
कायागजन्ित करण्याबाबतची मागणी ग्रामपींचायतीने ग्रामसर्ा ठराि क्र. ६(१) 
हदनाींक १०/०२/२०१६ अन्िये करण्यात आला आहे.  सद्यजस्थतीत जजल्हा िावषगक 
योजनेअींतगगत सन २०१६-१७ मध्ये िाननिड ेर््िाडी ि सरिणकरिाडी येथे विींधन 
विहीर घेणे बाबतच्या कामाींचा समािेि करण्यात आला आहे.  तसेच योजना 
पुनजजगवित करणेबाबतच्या कामाींचा समािेि सन २०१७-१८ च्या जजल्हा िावषगक 
कृती आराखड्यामध्ये करण्यात येत आहे. 
      सद्य:जस्थतीत िाननिड े गािामध्ये र््िाडी येथे १ विींधन विहीर 
कायागजन्ित आहे तसेच माींगरिाडीसाठी १ दहेुरी पींप योजना कायागजन्ित आहे. 
सरिणकरिाडी ि बींदरिाडी येथे खाजगी विहीरीद्िारे येथील ग्रामस्थाींना पाणी 
पुरिठा होत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यातील अल्पसांखयाांि विद्यार्थयाांची शशष्ट्यितृ्ती बांद िरण्यात आल्याबाबत 
  

(९) *  ६५१२९   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशिी), श्री.विर्य ििटे्टीिार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोि), िॉ.शमशलांद माने (नािपूर उत्तर) :   
सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अल्पसींख्याींक समाजातील विद्यार्थयाांसाठी कें द्र िासनाने सुरु केलेल्या      
प्री-मॅट्रीक शिषयितृ्ती योजनेअींतगगत राज्यातील विविध िाळाींमधील िैक्षणणक      
िषग २०१५-१६ च्या नतूनीकरण यादीत तीन लाख ८७ हजार १२० विद्यार्थयाांच्या 
नािाींची नोंद नसल्याने त्याींची शिषयितृ्ती बींद करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसर्ा याींनी हदनाींक १० 
ऑक््ोबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास मा.शिक्षण मींत्री याींचेकड े तक्रार केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले, याप्रकरणी सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) असल्यास िासनाने सदरहू विद्याथाांना शिषयितृ्ती देण्याच्या दृष्ीने कोणती 
कायगिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. विनोद तािि े: (१) सन २०१५-१६ या िषी नतूनीकरणाने अजग करण्यास पात्र 
असलेल्या ६,६१,०३२ विद्यार्थयाांपकैी ३,०७,१६० विद्यार्थयाांना शिषयितृ्तीचे िा्प 
करण्यात आले आहे. काही विद्यार्थयाांनी ताींत्रत्रक कारणामुळे ऑनलाईन/ऑफलाईन 
अजग न र्रल्यामुळे, तसेच इयत्ता ९ िी आणण १० िी तील विद्यार्थयाांनी 
ऑफलाईन अजग र्रल्यामुळे आणण काही विद्यार्थयाांनी बँक खात्याची माहहती 
चुकीची र्रल्यामुळे ३,५३,८७२ विद्यार्थयाांना सन २०१५-१६ मध्ये शिषयितृ्तीचे 
िा्प करता आले नाही. 
(२) तिी तक्रार अद्याप प्राप्त झालेली नाही. 
(३) सिग सींबींधधताींच्या बैठका घेऊन आढािा घेण्यात आला आहे ि सींबींधधत 
जबाबदार अधधकाऱयाींना कारणे दाखिा नो्ीसी बजाविण्यात आलेल्या आहेत. 
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(४) सदरील विद्यार्थयाांची माहहती ऑफलाईन डे् ा िी् मध्ये घेिनू          
सन २०१६-१७ मध्ये शिषयितृ्ती शमळण्याकररता सादर करण्यास अनुमती 
शमळािी, अिी विनींती अल्पसींख्याक कायग मींत्रालय, र्ारत सरकार याींना करण्यात 
आली आहे. तसेच ताींत्रत्रक अडचणीमुळे शिषयितृ्तीपासून िींधचत राहहलेल्या 
विद्यार्थयाांची माहहती ऑफलाईन पध्दतीने एक्सेल िी्मध्ये िाळाींनी 
शिक्षणाधधकाऱयाींस ि शिक्षणाधधकाऱयाींनी सींचालनालयास सादर करािी, असे 
शिक्षणाधधकारी (प्राथशमक/माध्यशमक/जजल्हापररषद सिग) याींना ननदेि देण्यात 
आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

पुणे श्र्ल्हा पररषदेमाफा त सन २०१६-१७ मधील नळ पाणी  
पुरिठा योर्नाांचा ननधी अखधचात रादहल्याबाबत 

  

(१०) *  ६७०४३   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाि पश्श्चम), श्रीमती ननमाला िावित (इितपूरी), श्री.राहूल 
िुल (दौंि) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल्हा पररषदेमाफग त सन २०१६-१७ मधील सुमारे २१ नळ पाणी पुरिठा 
योजनाींची कामे अपूणग असून १० नळ पाणी पुरिठा योजनाींिर कायगिाही होिू न 
िकल्याने कोयायिधी रुपयाींचा ननधी जजल्हा पररषदेकड े पडून असल्याचे       
माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाकडून कोणती कायगिाही करण्यात आली िा 
येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींित: खरे आहे. 

सन २०१६-१७ च्या कृती आराखडयात पुणे जजल्हा पररषदेअींतगगत ४०  
योजनाींची कामे समाविष् असुन ७ योजनाींची कामे पुणग होिुन पाणी पुरिठा सुरू 
करण्यात आला आहे. तसेच ३१ योजनाींची कामे प्रगती पथािर असुन  २ 
योजनाींची कामे जागा उपलब्ध झाली नसल्याने प्रलींत्रबत आहेत. 
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    कें द्र िासनाच्या हद. २९ जून, २०१५ च्या ननदेिानुसार ननविदा प्रकक्रया पुणग 
न झालेल्या योजनाींच्या कामाींना स्थधगती देण्यात आली आहे. त्यानुसार      
सन २०१५-१६ च्या कृती आराखडयातील २७ योजनाींची ननविदा प्रकक्रया स्थधगत 
ठेिण्यात आली आहे.त्यापैकी १० योजनाींचा समािेि मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयजल 
योजनेत करण्यात आला आहे. 
(२) प्रगतीपथािरील योजनाींची कामे माहे माचग २०१७ अखेर पुणग करून पाणी 
पुरिठा सुरू करण्याची कायगिाही प्रगतीत आहे. 

सदरची कामे मुख्यत्िेकरुन ग्रामीण पाणी पुरिठा ि स्िच्छता 
सशमतीच्या माध्यमातनु करण्यात येतात.कामाच्या प्रगतीनुसार ि हागणदारी 
मुक्तीच्या अ्ीच्या ननकषानुसार ्प्प्या्प्प्याने प्रचशलत िासन ननणगयानुसार 
ननधी ग्राम पाणी पुरिठा ि स्िच्छता सशमत्याींना वितरीत करण्यात येतो. 

सद्यजस्थतीत हागणदारी मुक्त कायगक्रम जजल्हयामध्ये प्रर्ािीपणे  
राबिनू प्रगतीपथािर योजनाींची गती देण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यातील पेप्सी, िोिा िोला, माउांटन िय,ू स्प्राइट, आणण सेिन अप या 
शीतपेयाांमध्ये घाति विषारी द्रव्याांचा समािेश असल्याचे आढळल्याबाबत 

  

(११) *  ६५६५७   श्री.सांर्य पोतनीस (िशलना) :   सन्माननीय अन्न आणण 
औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  राज्यातील पेप्सी, कोका कोला, माउीं्न डय,ू स्प्राइ् आणण सेिनअप या 
िीतपेयाींमध्ये अ ॅह्मनी, शिसे, कोशमयम ि कॅडशमयम या जड धातूींबरोबरच डाय 
इधथलहेजक्झल थलेॅ् आहद घातक विषारी द्रव्याींचा समािेि असल्याबाबत आरोग्य 
मींत्रालयाने स्थापन केलेल्या ’’हद ड्रग ्ेजक्नकल अ ॅडव्हायजरी बोडग ’’(डी्ीबी) या 
मींडळाने केलेल्या अ्यासात ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर िीतपेय ही आरोग्यास हानीकारक असल्याने िासनाने 
चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, त्यानुषींगाने कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धिरीश बापट : (१)  हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
भुसािळ शहरातील स्िस्त धान्य दिुानदार तपासणीिररता 

अशभलेख देत नसल्याबाबत 

(१२) *  ६७२९९   िॉ.सांर्य रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय अन् न, नािरी 
पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रु्सािळ (जज.जळगाींि) िहरातील बोगस शिधापत्रत्रका प्रकरणात माहे जुलै, 
२०१५ पासून उपविर्ागीय अधधकारी ि तहशसलदार रु्सािळ याींनी नो्ीस 
देऊनसुध्दा िहरातील धान्य दकुानदार सुमारे एक िषागपासून अशर्लेख 
तपासणीसाठी देत नसल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदिगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, चौकिीनसुार सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीश बापट : (१) ि (२) नाही, हे खरे नाही. जजल्हाधधकारी, जळगाींि याींनी 
हदनाींक ०८.०३.२०१६ रोजी रु्सािळ तालुक्यातील शिधािा्प सींस्थेच्या 
कायगपध्दतीत अननयशमततेच्या अनुषींगाने अपर जजल्हाधधकारी, जळगाींि याींच्या 
अध्यक्षतेखाली त्रत्रस्तरीय सशमती स्थापन केली होती. सदर त्रत्रस्तरीय सशमतीने 
सींबींधधत स्िस्त धान्य दकुानदार याींच्या अशर्लेखाची तपासणी करण्यासाठी 
नो्ीस देऊन स्िस्त धान्य दकुानदार याींना त्याींची बाजु माींडण्यासाठी ि मुळ 
कागदपत्रासह उपजस्थत राहण्याच्या सूचना हदल्या होत्या. त्यानुसार स्िस्त 
धान्यदकुानदार याींनी खलुाश्यासह जानेिारी २०१३ ते नोव्हेंबर २०१३ या 
कालािधीचे मुळ दप्तर त्रत्रस्तरीय सशमतीसमोर सादर केले आहे. त्रत्रस्तरीय 
सशमतीने स्िस्त धान्य दकुानाच्या अशर्लेखाची तपासणी करुन           
हदनाींक १९.०८.२०१६ अन्िये  तपासणी अहिाल विर्ागीय आयकु्त, नाशिक 
विर्ाग, नाशिक याींना सादर केला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 

----------------- 
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बुलिाणा (श्र्.बलुढाणा)शहरात पुरेशा प्रमाणात शशधािाटप  

दिुाने िायाश्न्ित नसल् याबाबत 
  

(१३) *  ७०२८१   श्री.हषािधान सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय अन् न, 
नािरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बुलडाणा (जज.बुलढाणा) िहराची लोकसींख् येच्या प्रमाणात ४० शिधािा्प 
दकुाने कायागजन्ित असणे बींधनकारक असताींनासुध् दा फक् त २४ शिधािा्प दकुाने 
सुरू असुन ४ शिधािा्प दकुाने ननलींबीत असल् याची बाब माहे सप् ्ेंबर, 
२०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदिगनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, बुलडाणा जजल् हा पुरिठा विर्ागाच् या हदरींगाई ि हलगजीपणामुळे 
नविन शिधािा्प दकुाने कायागजन्ित होिू िकले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय ननष पन्न 
झाले ि त्यानुषींगाने नविन शिधािा्प दकुाने मींजूर करणे बाबत ि हदरींगाई 
करणाऱया सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण् यात येत आहे 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. धिरीश बापट : (१) हे अिींत: खरे आहे.                   
(२), (३) ि (४) बुलडाणा िहरात रास्त र्ाि दकुानाींची सींख्या िाढविण्याबाबत 
चौकिी अहिाल प्राप्त होताच लोकसींख्येनुसार नविन रास्त र्ाि दकुान 
मींजुरीबाबत तात्काळ कायगिाही करण्यात येईल. 

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

मराठिाड्यातील औरांिाबाद तसेच विविध श्र्ल््याांमध्ये बोिस मदरसा  
दाखिनू िोट्यािधी रुपयाच्या अनदुानात िेलेला िपरव्यिहार 

  

(१४) *  ६५८६०   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पूिा) :   सन्माननीय 
अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) मराठिाड्यातील औरींगाबाद तसेच विविध जजल््याींमध्ये बोगस मदरसा 
दाखिनू कोयायािधी रुपयाचे अनुदानात गैरव्यिहार केल्याचे माहे ऑक््ोबर, 
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान  ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 



14 

(२) असल्यास, काही मदरिाींच्या केिळ इमारती असून अनेक मदरसे हे 
अजस्तत्िातच नाहीत तसेच मराठी िाळाींना मदरसा दाखविल्याचे तसेच काही 
गािाींमध्ये कागदोपत्री मदरसा दाखविण्यात आल्याचे ननदिगनास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीमध्ये 
दोषी आढळणाऱया सींस्था ि प्रिासकीय अधधकारी याींच्यािर कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. विनोद तािि े : (१) अींित: खरे आहे. अिा अथागच्या काही तक्रारी प्राप्त 
झालेल्या आहेत. 
(२) ि (३) सन २०१४-१५ ि २०१५-१६ या आधथगक िषागत ज्या मदरिाींना राज्य 
िासनाच्या अल्पसींख्याक विकास विर्ागातफे अनदुान देण्यात आले आहे, अिा 
सिग मदरिाींची, त्याींनी प्रस्तािामध्ये नमूद केलेल्या सिग बाबीींची ि प्रस्तािासोबत 
जोडण्यात आलेल्या कागदपत्राींची, तसेच सदर मदरसे सद्य:जस्थतीत सुरु आहेत 
का? याची तपासणी करािी ि सदर मदरिाींमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मुलाींची 
एकूण सींख्या आणण सदर मदरिाींना देण्यात आलेल्या अनदुानाचा विननयोग 
त्याच कारणासाठी केला आहे काय, याविषयी सखोल तपासणी करुन  सविस्तर 
अहिाल िासनास सादर करण्याचे ननदेि सिग जजल्हाधधकारी याींना िासन पत्र क्र. 
अविवि-२०१६/प्र.क्र.६७/का-६, हद. १७.१०.२०१६ अन्िये देण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यात शालेय पोषण आहार योर्नेसाठी िां त्राटी िाटा  
एन्री ऑपरेटरसाच्या ननयुक्तीबाबत 

  

(१५) *  ७३२५३   श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुि) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१)  राज्यात िालेय पोषण आहार योजनेसाठी िासनाने ३९७ डा्ा एन्ट्री 
ऑपरे्सगची कीं त्रा्ी पद्धतीिर ननयकु्ती केल्याचे माहे ऑक््ोबर,  २०१६ मध्ये िा  
त्या दरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 



15 

(२) असल्यास, या कमगचाऱयाींना दरमहा ९ हजार ६०० रुपये एिढे अल्प मानधन 
देण्यात येत असून सिग शिक्षा अशर्यानाअींतगगत काम करणाऱया डा्ा एन्ट्री 
ऑपरे्रसगना िासन दरमहा २२ हजार १५४ रुपये मानधन देत असल्याचेही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील िालेय पोषण आहार योजनेतील डा्ा एन्ट्री 
ऑपरे्रसगच्या िेतनिाढीबाबत प्राथशमक शिक्षण सींचालकाींनी िासनाकड े प्रस्ताि 
पाठविला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त कीं त्रा्ी पद्धतीिर ननयकु्ती केलेल्या डा्ा 
एन्ट्री ऑपरे्रसगच्या िेतनिाढीबाबत िासनाने कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. विनोद तािि े : (१) िालेय पोषण आहार योजनेसाठी डा्ा एन्ट्री 
ऑपरे्रसगची ४२३ पदे कीं त्रा्ी तत्त्िािर ननमागण करण्यात आली आहेत. 
(२) ि (३) हे खरे आहे. 
(४) िालेय पोषण आहार योजनेतींगगत ननयुक्त डा्ा एन्ट्री ऑपरे्सगच्या 
मानधनामध्ये िाढ करण्याबाबत उधचत कायगिाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
न्यू दहांद इांग्लीश शमडियम स्िूल, अनफ ब’ु’ (ता. भुदरिि, श्र्. िोल्हापूर) या 

शाळेचे मुखयाध्यापि याांनी अनदुानात िेलेला अपहार 
  

(१६) *  ७०१४७   िॉ.सुश्र्त शमणचेिर (हातिणांिले) :   सन्माननीय 
अल्पसांखयाांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) न्यू हहींद इींग्लीि शमडडयम स्कूल, अनफ ब’ु’ ता. रु्दरगड, जज. कोल्हापूर या 
िाळेचे मुख्याध्यापक याशसन अल्लाबक्ष माणगाींिकर याींनी अल्पसींख्याक बहुल 
िासनमान्य खाजगी िाळा, कननषठ महाविद्यालय ि अपींग िाळेमध्ये पायारू्त 
सोयीसुविधा अनदुान योजना सन २०१०-११ कररता  िाळेचा प्रस्ताि देऊन 
िासनाचे दोन लाख रुपयाींच्या  अनुदानात अपहार केल्याची तक्रार          
मा. जजल्हाधधकारी, कोल्हापूर याींचेकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत चौकिी अधधकारी नेमून चौकिी अहिाल सादर करुनही 
या अहिालानसुार या िाळेिर अद्याप कोणतीही कारिाई केली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीनसुार 
सींबधधत दोषीिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. विनोद तािि े: (१) होय. 
(२) आणण (३) यासींदर्ागत जजल्हाधधकारी, कोल्हापूर याींच्याकडून चौकिी करण्यात 
आलेली आहे. सदर चौकिी अहिालानुसार तक्रारीत तर्थय आढळून आल्यामुळे 
जजल्हाधधकारी, कोल्हापूर याींनी सींबींधधत िाळेला हदलेल्या अनुदानाच्या िसुलीसाठी 
तहशसलदार, गडहहींग्लज याींना प्राधधकृत केले होते. त्यानुसार तहशसलदार, 
गडहहींग्लज याींनी गाींि कामगार तलाठी, अनफ ब”ु याींची िसुलीसाठी नेमणकू 
केली होती. गाींि कामगार तलाठी याींनी िसुलीबाबत कायगिाही चालू केली असता, 
सींबींधधत िाळेचे सींस्था अध्यक्ष याींनी िसुलीसाठी ि सींबींधधत प्रकरणी स्थधगती 
शमळिण्यासाठी सह हदिाणी न्यायाधीि, िरीषठ स्तर, कोल्हापूर येथे प्रकरण 
दाखल केले आहे. सद्य:जस्थतीत सदर प्रकरण न्यायप्रविषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मुांबई विद्यापीठाच्या टी.िाय.बी.िॉमच्या विद्यार्थयाांना एमिेसीएलने 
 चुिीचे परीक्षा प्रिेशपत्र ददल्याबाबत 

  

(१७) *  ६९८२३   श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पश्श्चम) :   सन्माननीय 
उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मुींबई विद्यापीठाच्या ्ी.िाय बीकॉमच्या पाचव्या सेमीस््रच्या जिळपास ५० 
हजाराहून जास्त विद्यार्थयाांना चकूीचे हॉल नतकक् देण्यासींदर्ागतील अनागोंदी 
कारर्ारास जबाबदार असलेल्या ‘एमकेसीएल या सींस्थेस’ पररक्षा ननयींत्रकाींनी 
हदनाींक २१ ऑगस््, १०१६ रोजी िा त्या सुमारास कारणे दाखिा नो्ीस 
बजािली, हे खरे आहे काय,      
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(२) असल्यास, उक्त सींस्थेनी गत १० िषागत गैरप्रकार करुन विद्यापीठाची 
अप्रनतषठा केल्याने विद्यापीठाने सदर कामे करण्यास  स्ितींत्र यींत्रणा उर्ारण्याचा 
ननणगय घेतला असतानाही  सदरहू सींस्थेस िासनाने काम देण्याची सिगसाधारण 
कारणे काय आहेत,     
(३) असल्यास, िासनाने उक्त सींस्थेचे कीं त्रा् त्िररत रद्द करुन स्ितःची यींत्रणा 
उर्ारुन कायगरत करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे,     
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. विनोद तािि े: (१) होय. 
(२) जव्दतीय सत्र २०१६ च्या परीक्षा जिळ आल्यामुळे िेळेअर्ािी सदर काम हे 
एमकेसीएलकडून करुन घेण्यात आले. 
(३) होय. परीक्षा सींदर्ागत ननगडीत कामे करुन घेण्यासाठी विद्यापीठातील परीक्षा 
विर्ागामाफग त स्ित:ची यींत्रणा उर्ी करण्याचे काम सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
आटपािी (श्र्.साांिली) तालुक्यातील आठ िािाांत  

पाणीटांचाई ननमााण झाल्याबाबत 
  

(१८) *  ६९०४२   श्री.हसन मुश्रीफ (िािल), श्री.श्र्तेंद्र आव् हाि (मुांब्रा िळिा), 
श्री.भास्िर र्ाधि (िुहािर), श्री.सुरेश लाि (िर्ात), श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब 
पाटील (िराि उत्तर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) आ्पाडी (जज.साींगली) तालुक्यातील करगणीसह आठ गािाींत माहे सप् े्ंबर, 
२०१६ पासून र्ीषण पाणी ी्ंचाई ननमागण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ऐन पािसाळ्यात लोकाींना वपण्याच्या पाण्यासाठी र््कीं ती करािी 
लागत असून ग्रामस्थाींना २० रुपये बॅरलने पाणी विकत घ्यािे लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त हठकाणी नागररकाींना पाणी पुरिठा करण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) साींगली जजल््यातील आ्पाडी तालुक्यामध्ये 
ऑगस््, २०१६ अखेर पुरेसे पजगन्यमान  न झाल्याने करगणीसह ५ गािाींचा 
समािेि असलेल्या िे्फळे प्रादेशिक नळ पाणी पुरिठा योजना ि बनपूरी-तडिळे 
या गािाींचा सींयुक्त पाणी परुिठा योजनेचा उद्भि बनपूरी येथील (कचरे िस्ती) 
तलािात आहे. तलाि कोरडा पडल्याने हद.२२.०७.२०१६ ते ०९.१०.२०१६ अखेर 
करगणीसह ७ गािाींचा पाणी पुरिठा बींद झाला होता. त्यामुळे या कालािधीत 
वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई ननमागण झाली होती. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) आ्पाडी तालुकयामध्ये सदर ी्ंचाई कालािधीमध्ये स्थाननक उद्भि, विहीर 
अधधग्रहण ि मागणीप्रमाणे ३ ्ँकरव्दारे पाणी पुरिठा करणेत आला. बनपूरी 
(कचरे िस्ती) तलािाच्या पररसरामध्ये सप् े्ंबर,२०१६ अखेर ३९४.९ शम.मी. इतके 
पुरेसे पजगन्यमान झालेने हद.०१.१०.२०१६ पासून ्ँकरने पाणी पुरिठा बींद 
करण्यात आला आहे. तसेच े्ंरू् उपसा शसींचन योजनेचे पाणी तलािामध्ये 
आल्याने हद.१०.१०.२०१६ पासून प्रादेशिक िे्फळे ि बनपूरी तडिळे योजनेमधनू 
ननयशमत पाणी पुरिठा सुरु सुरुिात करण्यात आला आहे. 
      आ्पाडी तालुकयातील ी्ंचाईचा प्रश्न कायमस्िरुपी शम्िण्यासाठी कृषणा 
नदी उद्भि धरुन ५३ गािाींची प्रादेशिक नळपाणी पुरिठा योजना महाराषट्र जीिन 
प्राधधकरणाकडून राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेचे काम प्रगतीपथािर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
शशिार्ीनिर (श्र्.पुणे), िुां भारी (श्र्.सोलापूर) ि शशरोळ  
(श्र्.िोल्हापूर) येथे अिपध िुटखा र्प्त िेल्याबाबत 

(१९) *  ६६७७५   श्री.विर्य औटी (पारनेर) :   सन्माननीय अन्न आणण औषध 
प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) शििाजीनगर (जज.पुणे) र्ागात अन्न ि औषध प्रिासनाच्या सहकायागने गुन्हे 
िाखेच्या सींघह्त गुन्हेगारी विरोधी पथकाने ि पोशलसाींनी गु्ख्याच्या पुडया, 
सुगींधी तींबाख,ू ्ेम्पो असा सात लाख रुपयाींचा तसेच कुीं र्ारी (जज.सोलापूर) येथे 
३७ लाख ५० हजार रुपयाींचा, तर शिरोळ (जज.कोल्हापूर) तालुक्यातील अब्दलुला् 
येथे िेडबाळे कोडीच्या मळयात २०,५१,१२० रुपये ककीं मतीचा  माल जप्त 
केल्याचे  हदनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी िा त्या सुमारास ननदिगनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत िासनाने सींबींधधताींविरुध्द पोलीसात गुन्हा नोंदविला आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय ि त्यात काय 
आढळून आले, त्यानषुींगाने सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धिरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) शिरोळ (जज. कोल्हापूर) या प्रकरणी गु्खा ि सुगींधधत तींबाख ूयाींचे उत्पादन 
करीत असल्याचे ननदिगनास आल्याने कुरूीं दिाड पोशलस स््ेिनला एफआयआर 
क्र. १४०/२०१६, हद. ०९/०९/२०१६ रोजी नोंदविण्यात आला आहे. 
   शििाजीनगर (जज.पुणे) ि कुीं र्ारी (जज. सोलापूर) या प्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठ याींचे कक्रशमनल रर् वप्ीिन क्र. १०२७/२०१५    
हद. ०४/०३/२०१५ रोजीच्या आदेिान्िये पोशलसात गुन्हा नोंदविला नाही. 
(३) शििाजीनगर (जज. पणेु) या प्रकरणी सींबींधधत न्यायालयात ख्ला         
क्र. ४०३६१/२०१६ हद. २९/११/२०१६ रोजी दाखल करण्यात आला आहे. 
कुीं र्ारी, जज. सोलापूर या प्रकरणी  CJM  सोलापरू न्यायालयात ख्ला       
क्र. १४६०/२०१६ हद. २८/११/२०१६ रोजी दाखल करण्यात आला आहे. 

शिरोळ, जज. कोल्हापूर या प्रकरणी  JMFC कुरूीं दिाड, ता. शिरोळ,   
जज. कोल्हापूर न्यायालयात ख्ला क्र. ६७/२०१६ हद. २९/११/२०१६ रोजी दाखल 
करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबई, अांधेरी (पिूा) येथे श्र्ल्हा क्रीिा सांिुल  

बाांधण्यास शासनाने ददलेली मांर्ुरी 

(२०) *  ७२१७१   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पिूा), श्री.सुननल शशांदे (िरळी), 
श्री.मांिेश िुिाळिर (िुलाा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.प्रिाश सुिे 
(मािाठाणे) :   सन्माननीय क्रीिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मुींबई उपनगर जजल्हयाकररता अींधेरी पूिग येथे न.रू्.मा.क्र.१६७, मौजे-
कोंडीवि्ा ि न.रू्.मा.क्र. ४३२, मौजे-मरोळ या रू्खींडािर सन २००६ मध्ये िा त्या 
दरम्यान जजल्हा क्रीडा सींकुल बाींधण्यास मींजुरी हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर रू्खींड जजल्हा क्रीडा सींकुल कायगकारी सशमतीस देण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, सदर रू्खींडािर क्रीडा सींकुलाचे बाींधकाम करण्याकररता िारींिार 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मागणी करूनही उक्त जजल्हा क्रीडा सींकुलाचे काम 
अद्यापी सुरू झाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, सन २०१५ -१६ मध्ये पार पडलेल्या मुींबई उपनगर जजल्हा ननयोजन 
सशमतीमध्ये मा.पालकमींत्री तथा क्रीडामींत्री याींनी सदर क्रीडा सींकुलाचे काम सुरू 
करण्याकररता आदेि देऊनही सींबींधधत अधधकारी त्याकड ेदलुगक्ष करीत आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त क्रीडा सींकुल बाींधण्याकररता िासनाने कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 

श्री. विनोद तािि े: (१), (२) ि (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) ि (६) स्थाननक लोकप्रनतननधी याींच्या समिेत हदनाींक ०२.०७.२०१६ रोजी 
झालेल्या बैठकीतील ननदेिानुसार निीन सुधाररत आराखडा बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेस मींजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. तसेच सदर जागेिर 
असलेले अनतक्रमण ह्विण्याबाबत जजल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर  याींना 
कळविण्यात आले आहे. 

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

बुलढाणा श्र्ल््यामध्ये खाद्यपदाथााच्या नमुन्याांमध्ये भेसळ आढळल्याबाबत 
  

(२१) *  ७२४१२   श्री.हररष वपांपळे (मुनत ार्ापूर) :   सन्माननीय अन्न आणण 
औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) बुलढाणा जजल््यामध्ये अन्न ि औषध प्रिासन विर्ागाने २८० 
खाद्यपदाथागचे नमुने ि शमठाई, दधू, तेल याींची तपासणी केल्यािर 
खाद्यपदाथागच्या ३१ नमुन्याींमध्ये रे्सळ असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा 
त्या दरम्यान ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्यामध्ये शमठाईचे पदाथग मोठया प्रमाणात आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास त्यात 
काय आढळून आले ि त्यानुषींगाने सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धिरीश बापट : (१), (२) ि (३) अन्न ि औषध प्रिासनाद्िारे बुलढाणा 
जजल््यात ०१.०४.२०१५ ते ऑक््ोबर, २०१६ या कालािधीत  खाद्यपदाथाांचे 
एकूण १८३ नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले  त्यापकैी २३ नमुने कायदयाचे 
उल्लघींन करणारे आढळून आले. त्यापैकी ८ प्रकरणी न्यायननणगय प्रस्ताि दाखल 
करण्यात आले असून रु.१,०१,०००/- दींड िसूल करण्यात आला आहे. ५ प्रकरणी 
तडजोड िुल्क रु. ३२,०००/- दींड ठोठािण्यात आला आहे. उिगरीत १० प्रकरणी 
कायगिाहीसाठी विचाराधीन आहेत. 
उपरोक्त १८३ पकैी  ७६ नमुने शमठाई, दधु, खाद्यतेल याचे होते त्यापकैी ६५ 
नमुने प्रमाणणत तर ११ नमुने कमी दजागचे घोवषत झाले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही 

----------------- 
बोरीिली (मुांबई) येथील शासनाच्या अन्न धान्य पुरिठा िोदामातील  

धान्याचा धनलक्ष्मी गे्रन रेंिीांि या सांस्थेने िेलेला अपहार 
  

(२२) *  ६८६५९   श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाि पश्श्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सुननल राऊत 
(विक्रोळी), श्री.वििास िुां भारे (नािपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नािपूर 
दक्षक्षण), श्री.सुधािर देशमुख (नािपूर पश्श्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपि े(नािपूर पिूा) :   
सन्माननीय अन् न, नािरी परुिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
 (१) बोररिली (मुींबई) येथील िासकीय अन्नधान्य पुरिठा गोदामातनू धनलक्ष्मी 
गे्रन टे्रडीींग या सींस्थेने हदनाींक ५ जुलै, २०१४ च्या आदेिानुसार १७०० जक्िीं्ल 
धान्याचे पैसे र्रुन प्रत्यक्षात १०९ जक्िीं्ल धान्य जास्त नेले असल्याचे      
माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानषुींगाने सींबींधधत सींस्था आणण अधधकाऱयाींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, अन्न् ा पुरिठा विर्ागाच्या सिग गोदामातील व्यिहाराींिर अींकुि 
ठेिण्याच्या दृष्ीने िासनाने काही ननयींत्रक योजना अींमलात आणण्याचे ठरविले 
आहे काय, असल्यास, त्याचा तपिील काय आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धिरीश बापट : (१)  बोरीिली येथील र्ारतीय अन्न महामींडळाच्या 
गोदामातनू धनलक्ष्मी गे्रन डडलसग असोशसएिन या सींस्थेने २१८.८८ जक्िी्ं ल 
ताींदळुाची अनतरीक्त उचल केल्याचे माहे माचग २०१५ मध्ये ननदिगनास आले आहे. 
(२) सदर प्रकरणी सींबींधधत धनलक्ष्मी गे्रन डडलसग असोशसएिन या सींस्थेस 
देण्यात आलेल्या प्राधधकार पत्राच्या अनपुालनाथग र्रणा केलेली सींपुणग एकूण 
रक्कम रु. २५,०००/- जप्त करुन िासनजमा करण्याबाबत दींडादेि काढण्यात 
आले आहेत. तसेच सींचालनालय, नागरी पुरिठा कायागलयातील सींबींधधत अधधकारी 
/कमगचारी याींना कारणे दाखिा नो्ीस बजािण्यात आली आहे. 
(३) ि (४) अन्न, नागरी परुिठा विर्ागाच्या गोदामातील व्यिहाराींिर ननयींत्रण 
ठेिण्यासाठी पुरिठा आयकु्त कायागलय, मुींबई येथील गोदाम तपासणी 
पथकामाफग त गोदामाींची तपासणी करण्यात येते. तसेच राज्यातील सािगजननक 
वितरण व्यिस्थेचे सींगणकीकरण करण्याबाबत िासनाने ननणगय घेतला आहे. त्या 
अींतगगत गोदामातील लेखे सींगणकीकृत करण्याची कायगिाही करण्यात येत आहे. 

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

धाटाि (ता. रोहा,श्र्.रायिि) येथील महाराष्ट्र औद्योधिि वििास  
महामांिळातील िारखान्याांमुळे होणाऱ्या प्रदषुणाबाबत 

(२३) *  ६६०७०   श्री.सुभाष उफा  पांडितशेठ पाटील (अशलबाि) :   सन्माननीय 
पयाािरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धा्ाि (ता. रोहा, जज.रायगड) येथील महाराषट्र औद्योधगक विकास 
महामींडळातील िसाहतीतील जीणग अिस्थेत असलेली रासायननक साींडपाणी 
िाहहनी हदनाींक ४ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास फु्ली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर रासायननक साींडपाणी अींबा नदीिा्े रोठखदुग गािानजीक 
कुीं डशलका नदीच्या पात्रात गेल्याने नदीचे पाणी हहरिेगार होऊन प्रदवूषत झाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, धा्ाि औद्योधगक िसाहतीतील रासायननक साींडपाणी िाहहनीच्या 
दरुूस्तीसाठी को्यािधी रूपये खचग करून सदरचे काम ननकृष् दजागचे करण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर कारखान्याींच्या जल प्रदषुणाबरोबर िायू प्रदषुणाचे प्रमाण 
अधधक िाढले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रदषूणाबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि सींबधधतािर कोणती कारिाइग केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अिींत:  खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) महाराषट्र प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकडून एमआयडीसीमधील उद्योगाींची तसेच 
सीई्ीपीची िेळोिेळी पाहणी करण्यात येऊन प्रकक्रयाकृत औद्योधगक साींडपाण्याचे 
नमुने गोळा केले जातात ि दोषी आढळून आलेल्या उद्योगाींविरूद्ध कायदेिीर 
कारिाई करण्यात येते. सन २०१५-१६ या िषागत २५ उद्योगाींना प्रस्तावित आदेि, 
१६ उद्योगाींना अींतररम आदेि ि २ उद्योगाींना कारखाना बींदचे आदेि देण्यात 
आले आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
शभिांिी (श्र्.ठाणे) येथील िाईंि िां पन्याांमधनू  
पाणी ि िायू प्रदषूण होत असल्याबाबत 

  

(२४) *  ६६६५३   श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.श्र्तेंद्र आव् हाि (मुांब्रा िळिा), 
िॉ.शमशलांद माने (नािपूर उत्तर) :   सन्माननीय पयाािरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
 (१) शर्िींडी (जज.ठाणे) तालुक्यातील शििकृपा शसन्थेह्क प्रा.शल., शििओम 
इीं्रप्राइजेस, जे.जे. फॅब्रीक्स प्रा.शल. जय अींबे प्रोसेस सनविन इींडस्ट्री प्रा.शल. 
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इनविल कन्सल् ी्ं् ि टे्रडस प्रा.शल., िारदा यानग डाईंग प्रा.शल., धनलक्ष्मी डाईंग 
ि त्रत्रिुल प्रोसेसर प्रा.शल., को्विन ्ेक्स््ाईल डाईंग इींडडया प्रा.शल.ि इतर डाईंग 
कीं पन्यातील रसायन शमश्रीत पाणी ि विषारी िायुमुळे पररसरामध्ये मोठ्या 
प्रमाणात पाणी ि िायू प्रदषूण होत असून  नागरीकाींच्या आरोग्यािर पररणाम 
होत आहे तसेच िहरालगतची नदी प्रदवुषत झाली असल्याचे माहे ऑक््ोबर, 
२०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान  ननदिगनास आले,  हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, महाराषट्र राज्य प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाचे अधधकारी ि कमगचारी 
जाणीिपूिगक सदर प्रदषूण पसरविणाऱया कीं पन्याींकड ेदलुगक्ष करीत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले ि त्यानषुींगाने सदर कीं पन्याींिर ि सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. रामदास िदम :  (१) अींित: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) महाराषट्र प्रदषूण ननयींत्रण मींडळामाफग त ऑक््ोबर, २०१६ पासून रे््ी देऊन 
आढळलेल्या त्रु् ीींच्या अनुषींगाने सींबींधधत उद्योगाींपैकी ४ उद्योगाींना त्रु् ीींची पत्र ेि 
२ उद्योगाींना कारणे दाखिा नो्ीस बजािण्यात आली आहे 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
र्ळिाि श्र्ल््यातील पोषण आहाराच्या ताांदळूाची  

िाळ्या बार्ारात विक्री झाल्याबाबत 

(२५) *  ७२१५०   िॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) जळगाि जजल््यातील जजल्हापररषदेच्या शिक्षण विर्ागाकडून ३३ जज.प.िाळा 
ि ३४ माध्य.िाळाींमध्ये पोषण आहाराच्या ताींदळुाची तपासणी करण्यात आली 
असून त्यात तफाित आढळून देखील मुख्य कायगकारी अधधकारी, जळगाींि 
याींच्याकडून मुख्याध्यापक, कें द्र प्रमुख, विस्तार अधधकारी, ग् शिक्षणाधधकारी, 
पोषण आहार अधधक्षक आहद ५७ जणाींिर कारिाई करण्यात आलेली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर पोषण आहाराचा ताींदळू परस्पर काळ्या बाजारात विक्री 
करीत असल्याचे दोन महहन्यापिूी पोलीसाींनी पकडूनही अधधकाऱयाींिर कोणतीही 
कारिाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले ि त्यानुषींगाने दोषी सींबींधधतािींर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विनोद तािि े: (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) िालेय पोषण आहार योजनेंतगगत तपासणीमध्ये दोषी आढळलेल्या ३० 
प्राथशमक जज.प.िाळा ि ३३ खाजगी माध्यशमक िाळा यामधील सींबींधधत 
मुख्याध्यापक आणण योजनेचे ननयींत्रण करणारे सींबींधधत अधधकारी याींच्याविरुध्द 
शिस्तर्ींगाची कारिाई करण्यात येत आहे. 
     िालेय पोषण आहार योजनेचा ताींदळू काळ्या बाजारात विक्रीबाबत ९ 
मुख्याध्यापकाींना ननलींत्रबत करण्यात आले आहे. 
     याबाबत सखोल चौकिी करण्यासाठी शिक्षक सींचालक (प्राथ.) याींच्या 
अध्यक्षतेखाली सशमती स्थापन करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
सातारा श्र्ल्हा िावषाि आराखड्यामध्ये विशषे घटि योर्नेअांतिात समाविष्ट्ट 
असलेल्या वपण्याच्या पाण्याच्या योर्नाांना प्रशासिीय मान्यता देण्याबाबत 

(२६) *  ६६२४९   श्री.शांभूरार् देसाई (पाटण) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सातारा जजल्हा िावषगक आराखड्यामध्ये वििेष घ्क योजनेअींतगगत 
मागासिगीय िस्त्याींकररता सन २०१६-१७ या आधथगक िषागकररता वपण्याच्या 
पाण्याच्या योजनाींना िासनाने आराखड्यानुसार मींजुरी देऊन ननधी वितररत 
करण्याचे आदेि हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरच्या योजनाींना सन २०१६-१७ या आधथगक िषागत अींदाजपत्रके 
तयार करण्यास जजल्हा पररषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरिठा विर्ागाकडून आणण 
प्रिासकीय मान्यता देण्यास जजल्हा पररषदेकडून दलुगक्ष होत असल्याने सदर 
योजना सुरु होण्यास विलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 



26 

(३) असल्यास, पा्ण मतदारसींघातील एकूण २२ मागासिगीय िस्तीतील 
वपण्याच्या पाण्याच्या योजनाींचा सन २०१६-१७ या आधथगक िषागतील आराखडयात 
समािेि असून अद्यापही या कामाींची अींदाजपत्रके करून यास प्रिासकीय 
मान्यता देण्यात आल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाबाबतची उच्चस्तरीय चौकिी करून दोषीींिर कारिाई 
करािी अिी मागणीही करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले ि त्यानषुींगाने सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(६)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 

कें द्र िासनाच्या हद. २९/६/२०१५ ि हद. २९/७/२०१५ च्या पत्रान्िये नविन 
योजना हाती घेण्यात येऊ नयेत अिा स्पष् सूचना देण्यात आल्यामुळे, राषट्रीय 
ग्रामीण पेयजल कायगक्रमाींतगगत सन २०१५-१६ ि २०१६-१७ च्या आराखडयातील 
योजनाींना मान्यता देण्यात आलेली नाही. 
(४), (५) ि (६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

अिोला ि नाांदेि येथे अिपध िुटखयाची होत असलेली विक्री 
  

(२७) *  ७०१८५   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूा), िॉ.तुषार राठोि 
(मुखेि) :   सन्माननीय अन्न आणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात सिगत्र गु्खाबींदी असताींना अकोला (जनेु िहर) (जज. अकोला) येथे 
हदनाींक १९ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास स्थाननक गुन्हे िाखा, अकोला 
याींनी छापा ्ाकून लाखो रुपयाींचा अिैध गु्खा जप्त केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२)  असल्यास, सदर छाप्यामध्ये जप्त केलेला गु्खा स्थाननक अन्न ि औषधी 
प्रिासन विर्ागाकड ेसुपदूग केला आहे काय ि उक्त जजल््यात गु्खा माकफयाींचे 
प्रमाणात िाढ झाली असून या पूिीसुद्धा गु्खा विक्रीची अनेक प्रकरणे उघडकीस 
आली परींतु गु्खा माकफयाींिर कोणतीही कारिाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) तसेच नाींदेड जजल््यात अिैध गु्ख्याची ि सुगींधधत सुपारी तींबाखचु्या 
पाकी् शमक्सच्या नािाखाली गु्ख्याची खलेुआम विक्री होत असून नामाींककत 
गु्खा कीं पन्याींच्या नािे बनाि् गु्खा तयार केला जात असल्याचेही ननदिगनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्याच्या सीमािती र्ागातनू मोठया प्रमाणात होणा-या 
गु्ख्याच्या तस्करीिर पूणग ननबांध घालण्याकररता िासनाने कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि सींबधधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(६)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धिरीश बापट : (१) ि (२) अकोला (जनेु िहर) येथे हदनाींक १९ ऑक््ोबर, 
२०१६ रोजी िा त्यासुमारास पोलीसाींच्या स्थाननक गुन्हे िाखा, अकोला याींनी 
छापा ्ाकला असता त्याींना रू.१,३६,१३० ककीं मतीचा प्रनतबींधधत अन्नपदाथागचा 
साठा आढळून आला ि त्याींनी कळविल्यािरून अन्न सुरक्षा अधधकारी याींनी सदर 
साठा जप्त करून ताब्यात घेतला. अकोला जजल््याींत गु्खा माकफयाींचे प्रमाणात 
िाढ झाली असून या पूिी सुध्दा गु्खा विक्रीची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली 
परींतू गु्खा माफीयाींिर कोणतीही कारिाई करण्यात आली नाही ही बाब खरी 
नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) राज्यातील सीमािती र्ागातनू छुप्या पध्दतीने होणा-या प्रनतबींधधत अन्न 
पदाथाांची तस्करी रोखण्यासाठी अन्न ि औषध प्रिासनाव्दारे राज्याच्या सीमािती 
र्ागात चेकनाका ड्यु् ी, रात्रीचे गस्त घालणे, बसस्थानके तसेच रेल्िेस्थानके येथे 
तपासण्या करणे यासारख्या उपाययोजना करण्यात येतात. 
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(५) राज्यात प्रिासनाव्दारे हद. २०/०७/२०१५ ते हद. १९/०७/२०१६ या कालािधीत 
सुमारे रू. २४ को्ी ३७ लाख ककीं मतीचा गु्खा ि तत्सम प्रनतबींधधत 
अन्नपदाथाांचा साठा जप्त केला आहे. या प्रकरणी दोषीविरूध्द राज्यातील विविध 
न्यायालयात एकूण ५९६ ख्ले दाखल करण्यात आले आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

मालाि (मुांबई) पश्श्चम येथील ४२-ि या शशधािाटप  
िें द्राच्या अधधिाऱ्याांनी िेलेला िपरव्यिहार 

  

(२८) *  ६९७८०   श्री.शरददादा सोनािणे (र्ुन्नर) :   सन्माननीय अन् न, 
नािरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मालाड (मुींबई) पजश्चमेतील ४२-ग या शिधािा्प कें द्राच्या अधधकारी श्रीमती 
ककरण कौशिक ि सींजय गोहहल हे नागरीकाींकडून काम करण्याचे अिैधररत्या पैसे 
घेत असल्याबाबतचे श्री.प्रमोद पेडणेकर याींनी मा. अन्न ि नागरी पुरिठा मींत्री 
तसेच अन्न ि नागरी पुरिठा विर्ागाचे सधचि महेि पा्ील, ननयींत्रक अविनाि 
सुरे्दार याींच्याकड े िुह्ींग केलेली सीडी ि अन्य पुराव्याींसह तक्रार देऊनही 
सींबींधधत गैरव्यिहार  अधधका-याींविरुध्द अद्याप कोणतीही कारिाई करण्यात न 
आल्याची बाब हदनाींक ३१ ऑगस््, २०१६ रोजी िा त्या सुमारास ननदिगनास 
आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शिधािा्प ननयींत्रक अविनाि सुरे्दार, सधचि महेि पा्ील ि 
मा.अन्न ि नागरी पुरिठा मींत्री याींना प्रमोद पेडणेकर ि अन्य नागरीकाींनी 
हदलेला तक्रार अजग ि पैसे घेताना करण्यात आलेल्या िुह्ींगमध्ये श्रीमती ककरण 
कौशिक ि सींजय गोहहल हे दोषी असल्याचे नमूद केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास यासींदर्ागत सादर करण्यात आलेल्या अन्य पुराव्याींमध्ये 
कोणकोणत्या बाबीींचा समािेि करण्यात आला आहे, 
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(४) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानषुींगाने सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे तसेच सींबींधधत अधधका-याींची त्या हठकाणाहून बदलीही करण्यात न येण्याची 
सिगसाधारण कारणे काय आहेत, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. धिरीश बापट : (१) प्राप् त झालेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने चौकिी करण्यात 
आलेली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) तक्रार अजागसोबत सीडी व्यनतररक्त अन्य पुरािे सादर केलेले नाहीत. 
(४) श्रीमती ककरण कौशिक, शिधािा्प अधधकारी ि श्री. सींजय गोहहल, सहायक 
शिधािा्प अधधकारी याींची प्राथशमक चौकिी करण्यात आलेली आहे.  
सकृतदिगनी तक्रारीत तर्थय आढळून आलेले आहे. त्यामुळे त्याींची अन्यत्र बदली 
करण्यात आलेली आहे. सीडीची पडताळणी फॉरेजन्सक सायन्स लॅबोरे्रीने केलेली 
आहे. त्याींच्या अहिालानुसार सदर अधधका-याींविरुध्द खातेननहाय चौकिी 
प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 

----------------- 
  
महाराष्ट्र राज्याच्या सुिणा महोत्सिी िषााननशमत्त शासनाने ’’साांस्िृनति ननधी’’ 

स्थापन िेल्यानांतर र्मा झालेल्या ननधीचा विननयोि झाला नसल्याबाबत 
  

(२९) *  ७०९६७   श्री.अर्य चौधरी (शशििी), श्री.महेश चौघुले (शभिांिी 
पश्श्चम) :   सन्माननीय साांस् िृनति िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील साींस्कृनतक उपक्रमाींसाठी राबविण्यात येणारे कायगक्रम ननधीअर्ािी 
बींद पडू नये यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या महाराषट्र साींस्कृनतक ननधीमध्ये 
जमा झालेला सुमारे रूपये २ को्ीचा ननधी गत ६ िषागपासून विनािापर पडून 
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ि महाराषट्र राज्य ’’साींस्कृनतक ननधी’’ 
अधधननयमान्िये स्थापन करण्यात आला असताींनाही सन २०१३-१४ ि        
सन २०१४-१५ या िषागचे लेखा पररक्षण झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच स्पीक मैके या सींस्थेनेही साींस्कृनतक कायगक्रमासाठी ननधीतून मदत 
होण्याबाबत अनेकिेळा िासनाकड े विनींती करुनही सींस्थेला ननधीची मदत 
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ’’साींस्कृनतक ननधी’’ हा कें द्र िासनाच्या विविध सींस्था, राज्यातील 
महामींडळे, स्थाननक स्िराज्य सींस्था, खाजगी क्षेत्रातील कीं पन्या, विश्िस्त सींस्था 
तसेच ियैजक्तक व्यक्ती याींचेकडूनही घेण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले ि त्यानषुींगाने सदर ननधीचा विननयोग न करणा-या जबाबदार 
अधधकाऱ याींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे तसेच 
सद्यःजस्थती काय आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. विनोद तािि े: (१) हे खरे नाही, 
       महाराषट्र राज़् साींस्कृनतक ननधीची स्थापना हदनाींक ०९ ऑगस़्, २०१२ 
च्या िासन ननणगयान्िये करण्यात आली आहे. हा ननधी िासनाचे योगदान ि 
लोक सहर्ागातनू उर्ारण्यात येत आहे.  िासनाकडून या ननधीमध्ये         
सन २०१२-१३ या वित्तीय िषागत  रुपये १ को्ी, सन २०१३-१४ या वित्तीय 
िषागत  रुपये २५ लाख तसेच सन २०१५-१६ या वित्तीय िषागत रुपये ३५ लाख 
जमा करण्यात आले आहेत. तसेच सन २०१५-१६ मध्ये मराठी र्ाषा विर्ाग ि 
साींस्कृनतक कायग विर्ाग याींच्या सींयुक्त साींस्कृनतक कायगक्रमाच्या प्रायोजकत्िातून 
रुपये २५.०० लाख इतका ननधी प्राप्त झालेला आहे. त्याची गुींतिणकू बॅंक ऑफ 
महाराषट्र, मींत्रालय िाखा येथे मुदत ठेि स्िरुपात करण्यात आली आहे. 

दरम्यानच्या काळात या ननधीतनू मदत शमळण्याकररता सन २०१४-१५ ि 
२०१५-१६ या कालािधीत ६ प्रस्ताि प्राप़् झाले. परींतु हे प्रस्ताि पररपूणग अथिा 
ननकषात बसत नसल्याने नाकारण्यात आले.  तसेच हदनाींक  ०९ एवप्रल २०१६ 
रोजी  अ िगग ितृ्तपत्रात जाहहरात देिनू या ननधीतनू मदत शमळण्याकररता 
प्रस्ताि मागविण्यात आले. त्या अनषुींगाने दोन प्रस्ताि प्राप़् झाले. परींतु ते 
सुद्धा पररपूणग नसल्याने नाकारण्यात आले. 
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(२) हे खरे नाही. 
      महाराषट्र साींस्कृनतक ननधीचे  सन २०१३-१४ ि २०१४-१५ या िषागचे लेखा 
पररक्षण झाले आहे. 
(३) हदनाींक २४ फेब्रिुारी, २०१५ रोजी झालेल्या राज्य साींस्कृनतक ननधीच्या 
सननयींत्रण सशमतीच्या बैठकीत आयत्यािेळी येणारे विषय यामध्ये स्पीक मकेै या 
सींस्थेचा आधथगक मदतीबाबतचा प्रस्ताि विचारात घेण्यात आला होता. तथावप, 
सद्य:जस्थतीत अिाप्रकारे व्यक्ती ि सींस्थाींना राज्य साींस्कृनतक ननधीतून अनदुान 
देणे योग्य होणार नाही. असे चचेत ठरल् यामुळे सदर प्रस्ताि अमान्य करण्यात 
आला. 
(४) हे खरे नाही,  

आजपयांत कें द्र िासनाच्या विविध सींस्था, राज्यातील महामींडळे, 
स्थाननक स्िराज्य सींस्था, खाजगी क्षेत्रातील कीं पन्या, विश्िस्त सींस्था तसेच 
िैयजक्तक व्यक्ती याींच्याकडून कोणताही ननधी प्राप़् झालेला नाही. 
(५) ि (६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

नेरळ (ता.िर्ात, श्र्.रायिि) येथील श्र्ल्हा पररषदेच्या उदुा शाळेत  
शालेय पोषण आहार ननिॄष्ट्ट दर्ााचा असल्याबाबत 

  

(३०) *  ६६००४   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांिणघाट), 
अॅि.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.विर्य िाळे (शशिार्ीनिर), श्री.अतुल 
भातखळिर (िाांददिली पूिा), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) नेरळ (ता.कजगत, जज.रायगड) येथील रायगड जजल्हा पररषदेच्या उदुग िाळेतील 
विद्यार्थयागचे कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याच्या हेतनेु देण्यात येणारा िालेय 
पोषण आहार ननकॄष् दजागचा असून पोषण आहारात गैरप्रकार झाल्याचे       
माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्या सुमारास िाळेच्या व्यिस्थापन सशमतीने 
ननदिगनास आणले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िालेय पोषण आहारासाठी देण्यात आलेल्या २८ तेलाच्या 
पाकी्ाींपैकी १८ तेलाची पाकी्े ननकृष् दजागची ि मुदतबा्य हदल्यामुळे 
विद्यार्थयाांच्या आरोग्याला धोका ननमागण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ग्विकास अधधकारी याींनी ग्शिक्षण अधधकारी याींना चौकिीचे 
आदेि हदले असून चौकिीचा अहिाल जजल्हा शिक्षण अधधकारी याींना पाठविण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून सींबींधीत अधधकारी ि 
ठेकेदार याींच्यािर कोणती कारिाइग केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विनोद तािि े : (१), (२) ि (३) िालेय पोषण आहार योजनेंतगगत पुरिठा 
केलेल्या २८ तेलाच्या पाकी्ापैकी १८ पाकी्ाींिर पॅकीींग झाल्याचा हदनाींक 
नसल्याचे आढळून आले होते. सदर तेलाचा िापर िालेय पोषण आहारासाठी 
करण्यात आलेला नाही. 
(४) मुख्य कायगकारी अधधकारी, जजल्हा पररषद, रायगड याींना चौकिीचे आदेि 
देण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मौरे् वपलिली-िािठाणिािी (ता. धचपळूण, श्र्.रत्नाधिरी) येथील  
पाणी योर्नेिररता ननधी शमळण्याबाबत 

  

(३१) *  ६७२६५   श्री.भास्िर र्ाधि (िुहािर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मौजे वपलिली-गािठाणिाडी (ता. धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) या अत्यींत दगुगम 
र्ागात पाणी पुरिठा योजनेअर्ािी  दरिषी माहे फेब्रिुारी ते मे या कालािधीत 
तीव्र पाणी ी्ंचाईमुळे जनतेची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त् ा हठकाणी पाणी पुरिठा योजनेकररता ननधी उपलब्ध करून 
देण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १ ऑगस््, २०१६ रोजी िा 
त्यासुमारास पत्रान्िये केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदर्ागत िासनाने कोणती कायगिाही केली आहे िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) त्याबाबत नव्याने अींदाजपत्रक तयार करण्याची कायगिाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
राज्यात आधथािदषॄ्ट्टया दबुाल घटिाांतील मुले-मुली आणण मािासििीय मुलीांना 

खार्िी इांग्रर्ी शाळामध्ये मोफत प्रिेश शमळण्याबाबत 
  

(३२) *  ६५५८०   श्री.ननतेश राणे (िणििली), श्री.सुननल प्रभू (ददांिोशी), 
श्री.नानार्ी शामिुळे (चांद्रपरू) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
()१) आधथगकदषॄ्या दबुगल घ्काींतील मुलेमुली आणण मागासिगीय मुलीींना खाजगी 
इींग्रजी िाळामध्ये मोफत प्रिेि शमळािा यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये 
तरतूद करण्यात आली असली तरीही राज्यामध्ये केिळ ५० ्क्के विद्यार्थयाांनीच 
प्रिेि घेतल्यामुळे ही योजना अयिस्िी झाल्याचे ननदिगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२)  असल्यास,  शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ ्क्के मोफत प्रिेि देणाऱया  
इींग्रजी िाळाना प्रती विद्यार्थयाांमागे फीची रक्कम िासनाकडून देण्याची तरतदू 
असतानाही मोफत प्रिेि योजना सुरू झाल्यापासून  (२०११-२०१२) ही रक्कम 
सींबींधधत िाळाना शमळालेली नसल्याने मेस््ा या सींस्था चालकाींच्या सींघ्नेने 
यापिूी  राज्यर्रात आींदोलन करून िेळोिेळी मागण्या केल्यानींतरही फीचा  
परतािा सींबींधधत िाळाना शमळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, मुींबईसह राज्यातील, इींग्रजी माध्यमाच्या पिूग प्राथशमक िाळाींमध्ये, 
प्रिेिासाठी, होत असलेले गैरप्रकार ि गैरव्यिहारािर ननयींत्रण आणनू, 
सिगसामान्य नागरीकाींच्या मुलाींना राहत असलेल्या पररसरातील िाळाींमध्ये 
प्राधान्याने प्रिेि देण्यासाठी प्रिेि ननयींत्रण धोरण राज्य िासनाने अनेक िेळा 
जाहीर करुनही, अद्याप यािर िासनाने  कोणतीही कायगिाही  केली  नाही, हे 
खरे आहे काय, 
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(४)  तसेच, िासनाने शिक्षण हक्क कायदा २००९ नसुार इींग्रजी माध्यमाच्या 
िाळेमध्ये चालू िैक्षणणक िषागत देण्यात आलेल्या प्रिेिात सहाव्या प्रिेि 
फेरीनींतर एक हजार २५३ जागा ररक्त असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा 
त्या दरम्यान  ननदिगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(५)  असल्यास, आधथगकदषॄ्या दबुगल घ्काींतील मुले-मुली आणण मागासिगीय 
मुलीींना खाजगी इींग्रजी िाळामध्ये मोफत प्रिेि देणारी योजना अधधक प्रर्ािीपणे 
राबविण्याच्या दषॄ्ीने तसेच प्रिेि प्रकक्रयेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी, पूिग 
प्राथशमक प्रिेि धोरण तातडीने अींमलात आणण्याच्या दृष्ीने, िासनाने कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विनोद तािि े: (१) हे खरे नाही 
(२) हे खरे नाही 
(३) हे खरे नाही 
(४) सन २०१६-१७ या िकै्षणणक िषागत राज्यस्तरािर ५३ ्क्के इतके प्रिेि झाले 
आहेत. 
(५) पूिग प्राथशमक धोरण ननजश्चत करण्याबाबतची कायगिाही चालू आहे 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही 

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

भोर (श्र्.पुणे) येथील रार्ा रघुनाथराि विद्यालयामध् ये 
 शालेय पोषण आहारात िपरव् यिहार झाल् याबाबत 

  

(३३) *  ७२५७०   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), 
अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) र्ोर (जज.पुणे) येथे असणा-या राजा रघनुाथराि विद्यालयामध् ये िालेय 
पोषण आहारात गैरव् यिहार झाल् याबाबत ग् शिक्षण अधधकारी पींचायत सशमती 
र्ोर याींनी कायागलयाकड े सादर केलेला अहिाल पुढील कायगिाहीसाठी 
शिक्षणाधधकारी (माध् यशमक), जजल् हा पररषद, पुणे याींचेकड ेहदनाींक २ जनू, २०१५ 
रोजी िा त् यासुमारास सादर केला असून त् यात दोषी असणा-या मुख् याध् यापकाींिर 
योग् य ती कारिाई करण् यासाठी पाठविलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानुषींगाने दोषी मुख् याध् यापकािर ि सींबींधधताींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. विनोद तािि े: (१)  हे खरे आहे. 
(२) सींबींधधत मुख्याध्यापकािर ननयमानसुार कारिाई करण्याचे आदेि 
हद.१८/०६/२०१५ रोजी सींस्थेस देण्यात आले आहेत. तथावप, सदर प्रकरण 
न्यायप्रविषठ आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 

----------------- 
तलासरी (श्र्.पालघर) तालुक्यातील श्र्ल्हा पररषदेच्या शाळेत पोषण आहारात 

बुरशी लािलेल्या िाळीची णखचिी ददली र्ात असल्याबाबत 
  

(३४) *  ६६३६०   श्री.सांर्य पोतनीस (िशलना), िॉ.बालार्ी किणीिर 
(अांबरनाथ) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :-  
(१)  तलासरी, बोबापाडा (जजल्हा पालघर) येथील जजल्हा पररषदेच्या िाळेत 
पोषण आहार म्हणनू बुरिी लागलेल्या डाळीची णखचडी हदली जात असल्याचे        
माहे सप््ेबर, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त बुरिी लागलेल्या डाळीची णखचडी खाल्ल्याने विद्यार्थयाांच्या 
आरोग्यािर दषु पररणाम झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जजल्हा पररषदेच्या िाळेतील  विद्यार्थयाांना िालेय पोषण आहार 
योजनेतींगगत मध्यान्ह र्ोजन हदले जात असून, या योजनेतींगगत पुरिले जाणारे 
कडधान्य, डाळी ताींदळु अत्यींत ननकृष् दजागचे हदले जात आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, िासनाने जजल्हयात कुपोषणाने बालमतृ्य ूहोत असल्याच्या घ्ना 
घडत असताींनाही अिा प्रकारे ननकृष् दजागचे धान्य पुरविणा-या दोषी व्यक्तीिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािि े: (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) जजल्हा पररषद िाळा बोबापाडा, ता. तलासरी, जज.पालघर येथील 
ग्रामस्थाींकडून  िालेय पोषण आहार योजनेबाबत प्राप्त तक्रारीनुसार चौकिी केली 
असता, ३ ककलो मसूरडाळीस बुरिी लागलेली आढळून आली. तथावप, 
आहारासाठी सदर मसूरडाळीचा िापर करण्यात आलेला नाही. 

याबाबत मुख्याध्यापकाींना कारणे दाखिा नो्ीस देण्यात आली आहे. 
तसेच, खराब झालेल्या डाळीची नुकसान र्रपाई मुख्याध्यापकाकडून िसुल 
करण्यात आलेली आहे. 
(५)  प्रश्न उद्् ाित  नाही. 

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

शेििाि-पाथिी (श्र्. अहमदनिर) या तालुक्यातील ५४  
िािाांमध्ये पाणी पुरिठा योर्ना बांद असल्याबाबत 

  

(३५) *  ६६८४९   श्री.विर्य औटी (पारनेर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िेिगाि-पाथडी (जज.अहमदनगर) या तालुक्यातील ५४ गािाींमध्ये मळी 
शमश्रीत दगुांधीयुक्त पाणी येत असल्यामुळे सींबींधधत अधधकाऱयाींसह स्थाननक 
कायगकत्याांनी जलिुध्दीकरण कें द्रािर जाऊन पाहणी करुन प्रादेशिक नळ पाणी 
पुरिठा योजना बींद केल्यामुळे सदरहू गािात पाणी ी्ंचाई ननमागण झाल्याचे 
हदनाींक ५ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी िा त्या सुमारास ननदिगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू नळ पाणी पुरिठा योजना कालबाहय झाल्याने निीन पूरक 
१०५ को्ी रुपये खचागच्या योजनेस मींजूरी शमळाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत  िासनाने चौकिी केली आली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले आहे ि त्यानुषींगाने सींबींधधत ५४ गािाींना वपण्याचे िुध्द पाणी 
शमळण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर योजनेचा उदर्ि जायकिाडी जलाियाचे फुगि्ा क्षेत्र दहहफळ येथे 
असून हदनाींक ५.९.२०१६ रोजी दहीफळ येथील अिुध्द पाणी उपसा कें द्रामधनू 
जलिुध्दीकरण कें द्रामध्ये मळी शमश्रीत दगुांधीयकुत अिुध्द पाण्याची आिक होत 
असल्याचे ननदिगनास येताच तात्काळ पाणी उपसा बींद करण्यात आला. 
दरम्यानचे कालािधीत जलिुध्दीकरण केद्रामध्ये आलेले अिुध्द पाणी आऊ् 
ले्व्दारे सोडून जलिुध्दीकरण कें द्राची स्िच्छता करुन हदनाींक ७.९.२०१६ पासून 
योजनेव्दारे पाणी पुरिठा सुरु करण्यात आला. सद्यजस्थतीत सींबींधधत ५४ गािाींना 
िुध्द पाणी पुरिठा ननयशमतपणे चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मुांबई येथील ररलायन्स, बबि बाझार, िीमाटा या मोठ्या मॉलचालिाांनी  
मूि िाळीिर किां मती िाढिनू विक्री िेल्याबाबत 

  

(३६) *  ७०३२२   श्री.नसीम खान (चाांददिली) :   सन्माननीय अन् न, नािरी 
पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथील ररलायन्स, त्रबग बाझार, डीमा ग् या मोठ्या मॉलचालकाींनी 
शमलमधनू प्रकक्रया झालेल्या मुगािर सुमारे ९७ ्क्के ि मूग डाळीिर ४८ ्क्के 
ककीं मती िाढिून विक्री केल्याची माहहती माहे जुलै, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदिगनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकार ननदिगनास आल्यानींतर िासनाने मींत्रालयामध्ये 
बोलविलेल्या बठैकीला सदर मॉलचालक अनपुजस्थत राहहले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले ि त्यानषुींगाने सदर बैठकीला गैरहजर राहणाऱया मॉलचालकाींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धिरीश बापट : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
राज्यातील जीिनािश्यक िस्तू वििेषत: डाळीींचे दर ननयींत्रत्रत ठेिण्याच्या 

दृष्ीकोनातनू, मा.मींत्री (अ.ना.पु.ि ग्रा.सीं.) याींच्या अध्यक्षतेखाली हदनाींक ०८ 
जुलै, २०१६ रोजी राज्यातील मॉलच्या प्रनतननधीींची  सींयकु्त बठैक घेण्यात आली. 
या बैठकीस राज्यातील मॉलचे प्रनतननधी उपजस्थत होते. 

सदर बैठकीमध्ये माजजगन कमी करुन तूरडाळीची ि इतर डाळीींची विक्री 
करण्याबाबत ननदेि हदले. त्यास अनुसरुन राज्यातील मॉलमधील तुरडाळ तसेच 
मुगडाळीिरील माजजगन कमी करुन विक्री केलेली आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

लोटे (ता. खेि, श्र्.रत्नाधिरी) येथील औदयोधिि िसाहतीतील रासायननि 
िारखान्याांमधील दवुषत साांिपाण्यामुळे होणारे प्रदषूण 

  

(३७) *  ६६१८५   श्री.सुभाष उफा  पांडितशेठ पाटील (अशलबाि), श्री.सदानांद 
चव्हाण (धचपळूण), श्री.सांर्य िदम (दापोली), श्री.धपयाशील पाटील 
(पेण), श्री.भास्िर र्ाधि (िुहािर):   सन्माननीय पयाािरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) लो्े (ता. खेड, जज.रत्नाधगरी) येथील औदयोधगक िसाहतीतील डॉ. खान 
कीं पनीमध्ये ईनाइल शसशलकीं ् या रसायनाचे उत्पादन घेतले जाते, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, डॉ.खान कीं पनीचा रासायननक घातक घनगाळ उघडयािर 
्ाकल्याचे हदनाींक २१ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी िा त्या सुमारास ननदिगनास आले 
असून प्रदषूण ननयींत्रण मींडळ अधधकाऱयाींनी सदर घ्नेचा पींचनामा केला असता 
कीं पनीसमोरील चेंबरमध्ये सहा इींचाची अनधधकृत रासायननक साींडपाण्याची 
पाईपलाईन कीं पनीतनू सोडल्याचे ननदिगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच सदर औद्योधगक िसाहतीतील अनेक रासायननक कारखान्याींमधील 
रसायनशमश्रीत साींडपाणी उघडयािर ककीं िा नाल्यात सोडण्याच्या घ्ना िारींिार 
घडत असतात, हे ही ख्ररे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उघडयािर ि नाल्यात सोडण्यात आलेल्या रसायनशमश्रीत 
साींडपाण्यामुळे नदी ि नाल्याचे जलप्रदषुण होऊन पाळीि जनािरे मतृ्युमुखी 
पडल्याच्या अनेक घ्ना घडल्या आहेत ि रासायननक पाण्यात बसलेल्या दरु्त्या 
म्हिीींची त्िचा र्ाजनू ननघाल्याची घ्ना माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदिगनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त सिग प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानुषींगाने कीं पन्याींिर ि सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. रामदास िदम : (१) सदर उदयोगामध्ये कॉलीडल शसशलका ि इथाइल 
शसशलके् ही उत्पादने घेतली जातात. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) लो्े औद्योधगक िसाहतीमधील काही कारखान्याींमधील साींडपाणी नाल्यात 
जात असल्याच्या घ्ना घडलेल्या आहेत. 
(४) हे अिींत: खरे आहे, 

माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये म्हिीची त्िचा र्ाजून ननघाल्याची घ्ना 
घडल्याबाबतची तक्रार महाराषट्र प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकड ेप्राप्त झाली आहे. 
(५)  या प्रकरणी तक्रार प्राप्त होताच महाराषट्र प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकडून 
सींबींधधत उद्योगाींची पाहणी करण्यात आली ि दोषी कीं पन्याींना कारणे दाखिा 
नो्ीस बजािणे तसेच प्रस्तावित ि अींनतम आदेि बजािण्याची कारिाई करण्यात 
आली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
ददहिली िोंि (ता.माणिाि, श्र्.रायिि) िािातील नळ  

पाणी पुरिठा योर्नेत िपरव्यिहार झाल्याबाबत 

(३८) *  ६६१२५   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांिणघाट), 
श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली पिूा), अॅि.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), 
श्री.भरतशठे िोिािले (महाि) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दहहिली कोंड (ता.माणगाि, जज.रायगड) गािातील नळ पाणी पुरिठा योजनेत 
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लाखो रूपयाचा गैरव्यिहार झाल्याचे ग् विकास अधधकारी याींच्या चौकिीत     
माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच सदर नळपाणी परुिठा योजनेच्या ठेकेदाराने सन २०१३-१४ मध्ये सुरु 
करण्यात आलेल्या कामाच्या पाणी पुरिठा योजनेची पाईपलाईन जिळपास ८० 
्क्के जशमनीत न पुरता जशमनीिर उघडया ठेिल्याचे ननदिगनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू पाईपलाईन उघडयािर ठेिल्याने पाईप फु्ण्याची िक्यता 
आहे तसेच  पाण्याच्या ्ाकीचा चेंबर बाींधलेला नाही, गािात पालकर िाडीिर 
स््ँड  पोस्् २ मींजूर असताना एकच बाींधला आहे, पाण्याच्या दोन पींप (मो्र) 
मींजूर असताना एक पींप (मो्र) सरपींचाच्या घरी ठेिणे, पालकर िाडीिर २ 
इींचाची पाईप लाईन मींजूर असताींना हदड  इींचाची पाईप लाईन ्ाकणे अनेक 
तक्रारी ि नळ पाणी पुरिठा योजनेतील गैरव्यिहार प्रकरणी दोषी असणाऱया 
सबींधधत अधधकाऱयाींिर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या ग्रामस्थाींच्या 
मागणीनुसार स्थाननक लोकप्रनतननधी,महाड याींनी मा.पाणीपुरिठा मींत्री याींना 
हदनाींक २४ मे, २०१६ रोजी पत्रव्यिहार करून सदर बाब ननदिगनास आणनूही 
अदयाप कोणतीच कायगिाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सींबींधधत अधधकारी ि ठेकेदार याींच्या सींगनमताने नळ पाणी 
पुरिठा योजनेत साहहत्य खरेदी करताना पारदिगकता न ठेिता ननकृष् दजागचे 
जुने साहहत्य िापरून बींद झालेल्या दकुानाींच्या नािे खो्ी देयके सादर करून 
गैरव्यिहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानषुींगाने सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(६)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  हे खरे नाही.   
(२)  हे खरे नाही. 
        तथावप, एका हठकाणी ३ पाईप (१८ मी.) उघड ेअसून कॅनॉल क्रॉसीींग 
२२ मी्र आहे.  त्या हठकाणी काँक्री्चे हठय्ये बाींधण्याबाबत सशमतीस 
कळविलेले आहे.  
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(३)  कॅनॉल क्रॉसीींग ि उींच सखल र्ाग असल्याने ३० मी्र पाईप लाईन 
मोकळी (उघड्यािर) आहे.  उिगररत पाईप लाईन खोदाई करुन बसविणेत आलेली 
आहे.  कॅनॉल क्रॉसीींग ि उींच सखल र्ागामध्ये पाईप लाईन करीता काँक्री्चे 
हठय्ये (खाींब) बाींधणेबाबत सशमतीस कळविले आहे.  पाईप लाईन जी.आय. मध्ये 
आहे.  त्यामुळे पाईप फु्ण्याचा प्रश्न नाही.  तसेच काम प्रगतीत असून एक पींप 
बसविणे, उिगररत वितरण िाहहन्या ्ाकणे, पालकरिाडीिर एक स््ँड पोस्् बाींधणे 
इ. कामे करणे शिल्लक असून त्याकरीता आिश्यक  ननधी शिल्लक आहे. 
ग्रामस्थाींच्या प्राप्त तक्रारीनसुार उप अशर्यींता ि ग् विकास अधधकारी याींनी 
प्रत्यक्ष कामाची पाहणी केली असून पाहणीमध्ये गैर व्यिहार आढळून आलेला 
नाही.  तक्रारीनुसार दखल घेऊन योजनेतील उिगरीत कामे तात्काळ पूणग करुन 
पाणी पुरिठा सुरळीत करण्याच्या सूचना ग्रामपींचायतीसह पाणी पुरिठा ि 
स्िच्छता सशमती दहहिली याींना देण्यात आलेल्या आहेत.  सदरचे काम 
प्रगतीपथािर आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मे..व्हाइाट ऑधचाि इस्टेट प्रा.शल. िां पनीने सीआरझेिचे उल्लांघन िरून  
अरोंदा रे्टीनर्ीि बाांधलेल्या अनधधिॄत शभांतीबाबत 

  

(३९) *  ७३१२१   श्री.ननतेश राणे (िणििली) :   सन्माननीय पयाािरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मे.व्हाइग् ऑधचगड इस््े् प्रा.शल.(आताची मे.ककरणपाणी पो ग् प्रा.शल.) कीं पनीला 
राषट्रीय हररत लिाद (पुणे) याींनी सीआरझेड उल्लींघन प्रकरणी हदनाींक २९ 
ऑगस््, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास अरोंदा जे्ीनजीक बाींधलेली अनधधकृत शर्ींत 
पाडण्याचे आदेि हदलेले असतानाही सदरहू कीं पनीने सदर शर्ींत पाडली नसल्याने 
कस्तुरीमगृ फाउीं डिेनने  अनधधकृत शर्ींतीबाबत सदरहू कीं पनीचे कायगकारी 
सींचालक ि अन्य सींचालकाींिर गुन्हे दाखल करण्यात यािेत, अिा मागणीचे एक 
ननिेदन जजल्हाधधकारी, शसींधुदगुग याींना हदनाींक १ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी िा 
त्यासुमारास सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पयागिरण सुरक्षा कायदा (Enviornment Protection Act) १९८६ 
मधील तरतदूीनुसार सीआरझेड उल्लींघन करणाऱयाींिर गुन्हे दाखल करण्याचा 
अधधकार जजल्हाधधकाऱयाींना प्राप्त झालेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि सदरहू ननिेदनाच्या अनुषींगाने सींबींधधताींिर कोणती कारिाइग केली 
िा करण्यात येतआहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) मा.राषट्रीय हरीत न्यायाधधकरण, पुणे याींनी  प्रस्ततु प्रकरणी हदलेल्या 
आदेिानुसार सदर प्रकरण महाराषट्र सागरी क्षेत्र व्यिस्थापन प्राधधकरणाच्या 
(एम.सी.झेड.एम.ए.) माहे ऑगस््, २०१६ ि नोव्हेंबर, २०१६ महहन्यात झालेल्या 
अनकु्रमे ११३ ि ११४ व्या बठैकीत विचारात घेण्यात आले होते. यािेळी 
प्रकल्पाच्या सर्ोिताली  बाींधण्यात आलेली सींपूणग शर्ींत सी.आर.झेड. क्षेत्रात 
असल्याने सींपूणगपणे पाडून त्याबाबतचा कायगपतूी अहिाल एम.सी.झेड.एम.ए. ि 
मा.राषट्रीय हरीत न्यायाधधकरण, पुणे याींना सादर करण्याबाबत मे. व्हाई् ऑधचगड 
इस््े् प्रा.शल. याींना आदेशित करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित  नाही. 

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