
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, हदनाांि ११ माचच, २०१६ / फाल्गुन २१, १९३७ ( शिे ) 
  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण युिि 
िल्याण, उच् च ि तां्रशशशक्षण, िदै्यिीय 
शशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतति  
िायच मां्रशी 

 

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

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

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

प्रश्नाांची किण ण सा्ं या - १२६ 
------------------------------------- 

  
राज्यातील शाळाांमधील नसचरी प्रिेशासाठी शासनाने धोरण आखण्याबाबत 

  

(१) *  ४२६११   अॅड.यशोमती ठािण र (ततिसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अश्ित पिार (बारामती), श्री.श्ितेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापणर), श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.शशशिाांत 
शशांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.मिरांद िाधि-पाटील (िाई), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.राणािगिीतशसांह 
पाटील (उस्मानाबाद), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), 
श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड 
उत्तर), श्री.दत्ता्रशय भरणे (इांदापणर), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.नरहरी 
णिरिाळ (हदांडोरी), श्री.सुतनल प्रभण (हदांडोशी), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.सुतनल 
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राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबणर), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पणिच), प्रा.विरेंद्र िगताप (धामणगाि रेल्िे), 
श्री.डी.कस.अहहरे (साक्री), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्रीमती तपृ्ती 
सािांत (िाांदे्र पणिच), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (करांडोल), श्री.योगेश हटळेिर 
(हडपसर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पणिच), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) शासनाने शाळा प्रवेशासाठी वयाची ३ वरे्ष पूर्ण झालेल्या बालकाला नसणरीमध् ये 
प्रवेश ममळेल यासींदर्ाणत आदेश जारी केला  असल् याचे मा े जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्या दरम् यान दनदशणनास आले,  े खरे आ े काय, 

(२) असल् यास, मुींबर्णस  राज् यातील अनेक शाळाींमध्ये नसणरी प्रवेशासाठी शासनाने 
धोरर् ठरववले नसल्यामुळे व दनयम नसल्याने र्ींग्रजी शाळा प्रवेश ममळववरे् 
कठीर् व आर्थणक खचाणचे झाले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) मुींबई श र व उपनगरातील मुलाींच्या वयाची ३ वरे्ष पूर्ण झाल्यानींतर 
नसणरीमध्ये प्रवेश ममळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रवेश अजाणच्या नावाखाली 
शाळा ५०० ते १००० रुपयापयतं फी आकारतात, यासाठी प्रत्येक शाळाींचे दनयम 
वेगवेगळे आ ेत, तसेच पाल्याला प्रवेश ममळावा म् र्नू पालकाींची घेण्यात येर्ारी 
प्रवेश परीक्षा यात सुसूत्रता नसरे् व शासकीय दनयम नसल्याने पालकाींची 
आर्थणक वपळवर्कू  ोत असल्याच्या तक्रारी ववद्याथी सींघ्नाींनी मुींबईच्या 
उपसींचालकाींकड ेददनाींक १ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यापूवी अनेक वेळा केल्या 
आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, तक्रारीच्या अनरु्षींगाने नसणरी प्रवेशाबाबत मशक्षर् उपसींचालकाींनी 
शाळा व्यवस्थापनावर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात  येत आ े, 
(५) मुींबईस  राज्यातील अनेक शाळाींमध्ये पालकाींनाच नसणरी प्रवेशाची परीक्षा 
द्यावी लागरे्, नसणरी शाळा प्रवेश प्रककयेत  ोत असलेली आर्थणक वपळवर्कू 
रोखरे् व  प्रवेश प्रकक्रया सुलर् करण्याच्या दृष्ीने राज्य शासनातफे धोरर् 
आखनू ते त्वरीत अींमलात आर्ण्याच्या दृष्ीने तसेच खाजगी मशक्षर् सींस् थाींनी 
या आदेशाची का्ेकोर अींमलबजावर्ी करावी यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवा ी 
केली वा करण् यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) शाळा प्रवेशाचे ककमान वय ददनाींक २१ जानेवारी, २०१५ 
च्या शासन दनर्णयान्वये दनश्श्चत करण्यात आले असून ददनाींक २३ जानेवारी, 
२०१५ च्या शुध्दीपत्रकान्वये सदर दनर्णयाची अींमलबजावर्ी शैक्षणर्क वर्षण      
सन २०१६-१७ पासून करण्यात येत आ े. 
(२), (३), (४) व (५) र्. १ ली पासूनचे मशक्षर् शासनाच्या दनयींत्रर्ाखाली आ े. 
नसणरी प्रवेश शासनाच्या दनयींत्रर्ाखाली ना ीत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

शहापणर (श्ि.ठाणे) तालुक् यात तनमाचण िालेली तीर प पाणीटांचाई 
  

(२) *  ४७८२७   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापणर), श्री.श्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ्ामीण) :  सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श ापूर (श्ज.ठारे्) या आददवासी तालुक् यातील २०६ वाड्यापाड्याींमध्ये  तीव्र 
पार्ी ी्ंचाई दनमाणर् झाली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल् यास, याबाबत स् थादनक लोकप्रदतदनधीींनी मा.मुख् यमींत्री याींना      
ददनाींक १४ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास दनवेदन ददले आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) असल् यास, उक्त तालुक् यातील पार्ी ी्ंचाई दरू करण् याबाबत र्ावली धरर् 
(ता.र्गतपूरी) प्रादेमशक पार्ीपुरवठा योजना सुरु करण्याची बाब शासनाच् या 
ववचाराधीन आ े,   े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल् यास, याबाबत शासनाने कोर्ती  कायणवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े खरे ना ी. सन २०१४-१५ मध्ये श ापूर 
तालुक्यातील १०३ गावपाड्याींना ी्ंचाई र्ासल्यामुळे पार्ी पुरवठा करण्यात आला 
 ोता.  मात्र सद्य:श्स्थतीत अद्याप ्ँकरची मागर्ी झालेली ना ी. 
(२) व (३)   ोय.  े खरे आ े.  
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(४) श ापूर तालुक्यातील ी्ंचाईग्रस्त गावपाड्याींसाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना 
करण्याच्या दृष्ीने, तालुक्यातील जास्तीत जास्त पाड ेसमाववष् करुन योजना 
तयार कररे्, प्रस्ताववत  ोते.  त्या अनुर्षींगाने नामशक श्जल््यातील र्ावली धरर् 
उद्् ाव दनश्श्चत करुन ९७ गावे २५९ पाड्याींसाठी गुरुत्वाकर्षणर्ाद्वारे योजनेचे 
दनयोजन श्जल् ा पररर्षदेमाफण त ताींत्रत्रक सल्लागाराची नेमर्कू करण्यात आली 
आ े.  सदर सल्लागारामाफण त योजनेचे सवेक्षर् करण्यात आले असुन  योजनेचा 
सववस्तर प्रकल्प अ वाल तयार करण्यात आला आ े.  सदर योजनेस प्रथमत: 
आवश्यक त्या परवानग्या व पार्ी आरक्षर् प्राप्त करुन घेण्याबाबत श्जल् ा 
पररर्षदेस दनदेश देण्यात आले आ ेत.  सदर परवानग्या व पार्ी आरक्षर् प्राप्त 
झाल्यानींतर योजनेस मान्यता देण्याची कायणवा ी करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
राज्यात ‘लेि शशििा’ अशभयानािड ेहोत असलेले दलुचक्ष 

  

(३) *  ४२४३२   श्री.पथृ् िीराि चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अस्लम 
शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.सां्ाम थोपटे (भोर), श्रीमती तनमचला गावित 
(इगतपणरी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील गोरगरीब, उपेक्षक्षत घ्कातील मुलीींना मशक्षर्ाच्या प्रवा ात 
आर्ण्यासाठी  शासनाने सुरु केलेल् या ‘लेक मशकवा’ अमर्यानाकड े दलुणक्ष  ोत 
असल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये  वा त्या दरम्यान दनदशणनास आले आ े, 
 े खरे आ े काय , 

(२) असल्यास, उपेक्षक्षत घ्कातील मुलीींना मशक्षर्ाच्या प्रवा ात आर्ण्यासाठी व 
त्याींची मशक्षर्ातील गळती रोखण्यासाठी ददनाींक ३ जानेवारी ते २६ जानेवारी 
दरम्यान राज्यातील श राींपासून ते ग्रामीर्, आददवासी, र््के ववमुक्ताींचे पाड,े 
स्थलाींतरीत कु्ूींबाच्या वस्त्या, वव्र््ट्या या दठकार्ी उक्त अमर्यान प्रर्ावीपरे् 
राबववले  ोते. परींत ु सध्या अमर्याींनाकड े दलुणक्ष करण्यात येत असल्याने  
मुलीींच्या मशक्षर्ावर ववपरीत पररर्ाम  ोत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) व (२)  े खरे ना ी. 
    राज्यातील सवण श्जल््यातील श रापासून ते ग्रामीर्, आददवासी, र््के 
ववमुक्ताींचे पाड,े स्थलाींतरीत कु्ुींबाच्या वस्त्या, वव्र्ट्टय्ा या दठकार्ी         
३ जानेवारी ते २६ जानेवारी या कालावधीत लेक मशकवा अमर्यान प्रर्ावीपरे् 
राबववण्यात आले. यामध्ये आढळून आलेल्या मुलामुलीींना शाळेमध्ये दाखल 
करण्यात आले असून त्याींच्या मशक्षर्ासाठी र्र देण्यात येत आ े. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

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

खारेपाट (ता.पेण,श्ि.रायगड) विभागातील  
गािे ि िाडीिस्त्याांिरील पाणीटांचाईबाबत 

  

(४) *  ४०३४६   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.प्रशाांत ठािण र (पनिेल), श्री.समीर 
िुणािार (हहांगणघाट), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.वििय िाळे 
(शशिािीनगर), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ पाटील 
(अशलबाग) :  सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पेर् (श्ज.रायगड) तालुक्यातील खारेपा् ववर्ागातील कोलवे, बेरे्घा्, 
मशींगर्वा्, बोरी, मशकी, बोवे, मसद बु., मसद ख.ु, मसद बेडी, मशकेचाळ, सरेर्ा 
उफाडा, सागरवाडी, दरबारवाडी व र्तर पररसरातील गावाींना मोठ्या प्रमार्ात 
पार्ी ी्ंचाईला सामोरे जावे लागत असल्याचे व उक्त ववर्ागातील ववद री 
कोरड्या पडल्या असून नागररकाींना खाजगी ्ँकरने जास्त पैसे देऊन पार्ी 
ववकत घ्यावे लागत असल्याचे मा े जानेवारी २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
दनदशणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर श्जल् यातील पेर् मशकी मसद खारेपा्ातील २४ गावे व 
वाडीवस्त्याींवर पाण्याची ी्ंचाई गत १५ ते २० वरे्ष सुरु असून यावर उपाययोजना 
करावी या मागर्ीसाठी तेथील ग्रामस्थाींनी ददनाींक ५ जानेवारी, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास  पेर् प्राींत कायाणलयावर धडक मोचाण नेला  ोता,  े  ी खरे आ े 
काय, 
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(३) असल्यास, खारेपा् ववर्ागातील उक्त गावाींना  े्वरे् धरर्ाचे पार्ी 
ममळण्यासाठी छत्तीस को्ी रुपयाींची योजना तयार करण्यात आली आ े तसेच 
रायगड श्जल् ा पररर्षद व म ाराषर जीवन प्रार्धकरर् याींनी वपण्याच्या पाण्याच्या 
अनेक योजना राबवनूसुद्धा व शासनाचे लाखो रुपये खचण करूनसुद्धा उक्त 
ववर्ागात गेली अनेक वरे्ष वपण्याच्या पाण्याची समस्या अद्याप ी प्रलींत्रबत आ े, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आ े काय, त्यानरु्षींगाने 
सदर र्ागातील पार्ी ी्ंचाई दरू करण्यासींदर्ाणत व ग्रामस्थाींच्या मागर्ीसींदर्ाणत 
शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)   े खरे ना ी. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) व (४) खारेपा् ववर्ागातील गावाींसाठी म ाराषर जीवन प्रार्धकरर्ामाफण त 
श ापाडा (उत्तर) व श ापाडा (दक्षक्षर्) अशा दोन योजना राबववण्यात आल्या 
आ ेत. श ापाडा (उत्तर) र्ागातील श ापाडा धरर्ाचे पार्ी आ्ल्यामुळे फेब्रुवारी 
नींतर पार्ी ी्ंचाई दनमाणर्  ोते. 
      खारेपा् र्ागातील पार्ी ी्ंचाई दरू करण्याच्या दृष्ीने येथील गावाींना 
पार्ी पुरवठा करण्याकररता  े्वरे् धरर् उद्् ाव घेऊन पूरक पार्ी पुरवठा 
योजना म ाराषर जीवन प्रार्धकरर्ामाफण त तयार करण्यात येत आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

राज्यात ऑनलाईन षषधे खरेदी न िरण् यासांदभाचत िनिागतृी 
 िरणारी विशेष मोहहम राबविण् याबाबत 

  

(५) *  ४४२६५   श्री.सुतनल प्रभण (हदांडोशी), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पणिच), 
श्री.ियिुमार गोरे (माण), अॅड.यशोमती ठािण र (ततिसा), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्लोड), श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.शभमराि 
तापिीर (खडििासला), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), श्रीमती सांगीता ठोंबरे 
(िेि), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपणर), श्री.सदा सरिणिर (माहहम), अॅड.आशशष 



7 

शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), 
श्री.प्रशाांत ठािण र (पनिेल), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पश्श्चम) : सन्माननीय अन्न 
आणण षषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात डॉक््राींच्या र्चठ्ठी (वप्रस् क्रीप्शन) मशवाय लनलाईन धर्षधे खरेदी 
करण् यात येत आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, लनलाईन धर्षध ववक्रीसींबींधी अ्यास करुन अ वाल देण्याकरीता 
कें द्र शासनाने  आयुक्त, अन्न  व धर्षध प्रशासन याींच्या अध्यक्षतेखाली एक 
उपसममती स्थापन केलेली आ े.  सदर उपसममतीने जनता, व्यावसादयक, 
व्यापारी व स्वयींसेवी सींघ्ना याींचेकडून लनलाईन धर्षध ववक्रीबाबत 
मागववलेल्या सूचना व  रकती प्राप्त झाल्या आ ेत काय, 
(३) असल् यास, या ववर्षयासींदर्ाणत नवीन कायदा मींजूर करेपयतं लनलाईन धर्षधे 
खरेदी करु नये यासाठी जनजागतृी करर्ारी ववशेर्ष मोद म राबववण् याचे आदेश 
ददनाींक १३ जानेवारी, २०१६ रोजी मा. उच्च न् यायालयाने ददले,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(४) असल् यास, मा. उच्च न् यायालयाच् या आदेशानुसार तसेच प्राप्त झालेल्या 
सूचना व  रकतीनूसार राज् य शासनातफे कोर्ती कायणवा ी करण् यात आली वा 
येत आ े, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१)  ोय,  े अींशत: खरे आ े. 
  का ी प्रकरर्ी लनलाईन धर्षधाींची ववक्री  ोत  असल्याचे अन्न व धर्षध 
प्रशासनास आढळून आले आ े. 
(२)  ोय. 
(३)  ोय,  े खरे आ े. 
   मा. उच्च न्यायालयाने धर्षध दनयींत्रक, र्ारत सरकार याींचे पररपत्रक   
ददनाींक ३०/१/२०१५ च्या अनरु्षींगाने जनजागतृी करण्याचे आदेश           
ददनाींक १३/१/२०१६ च्या सुनावर्ी दरम्यान ददले आ ेत. 
(४) मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार अन्न व धर्षध प्रशासनातील सवण स  
आयुक्ताींनी ज्ञापन क्र. र्ींफा/२७६-२०१६/११, दद. १९/१/२०१६ अन्वये पढुीलप्रमारे् 
सूचना ददलेल्या आ ेत. 
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१. धर्षध दनयींत्रक, र्ारत सरकार याींचे पररपत्रक ददनाींक ३०/१/२०१५ स 
अनुसरुन लनलाईन धर्षध ववक्रीस प्रदतबींध घालण्यासाठी सवणसामान्य 
जनता, धर्षध ववके्रते/उत्पादक र्.मध्ये जागरुकता दनमाणर् करण्यात 
यावी व याबाबत प्रसारमाध्यमातनू प्रमसध्दी द्यावी. 
२. र्ीं्रने्द्वारे धर्षधाींची ववक्री करर्ा-यास पुरवठा करण्यात येवू नये 
याबाबत पररपत्रक काढून धर्षध ववके्रत्याींना सूचना देण्यात याव्यात. 
३. कायणक्षेत्रात  ोर्ा-या धर्षध ववक्रीवर पाळत ठेवण्यात यावी. 
४. लनलाईन धर्षध ववक्रीच्या घ्नाींववरुध्द कायद्यातील तरतदुीनुसार 
उर्चत कारवाई करण्यात यावी. 
       मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तसेच प्रशासनास  प्राप्त 
माद ती व तक्रारीच्या  अनुर्षींगे   कायद्याचे उल्लींघन करुन धर्षध 
ववक्री करर्ा-याींववरुध्द ५१ प्रकरर्ी प्रशासनाकडून  कारवाई केली आ े. 
तसेच लनलाईन धर्षध खरेदी/ववक्री करु नये अशी प्रशासनाद्वारे 
प्रमसध्दी ददली आ े. 

(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
----------------- 

  
राज्यातील विद्याथ्याांच्या दप्तराांचे ओिे िमी िरण्याबाबत 

(६) *  ४३१४२   श्री.अिय चौधरी (शशिडी), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सुतनल 
शशांदे (िरळी), डॉ.सुश्ित शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापणर 
उत्तर), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांिी), 
श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहणिाडी), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्रीमती तनमचला गावित (इगतपणरी), 
डॉ.पतांगराि िदम (पलणस िडगेाि), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.वििय 
भाांबळे (श्िांतणर), श्री.श्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), डॉ.राहणल पाटील 
(परभणी) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील शाळाींमध्ये जार्ायाया ववद्याथ्यायांच्या पाठीवरील दप्तराींचे ेझ े
ववद्याथ्यायांच्या वजनाच्या १० ्क्क्याीं ून अर्धक असू नये असा दनर्णय राज्याच्या 
शालेय मशक्षर् ववर्ागाने घेतला आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, उक्त दनर्णयाची  अींमलबजावर्ी  ोते ककीं वा ना ी याचे पररक्षर् 
करण्यासाठी मशक्षर् ववर्ागाकड ेकोर्तीच यींत्रर्ा उपलब्ध ना ी,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) याबाबत शाळा व्यवस्थापन व पालक याींना कळववण्यात आले आ े काय, 
तसेच सदर दनर्णयाची अींमलबजावर्ी न करर्ायाया शाळा व्यवस्थापकाींवर कोर्ती 
कारवाई करण्यात  आली  वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१)  े खरे आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) दद.५ नोव् ेंबर, २०१५ च्या शासन पररपत्रकान्वये सूचना देण्यात आलेल्या 
आ ेत व अींमलबजावर्ी  न करर्ायाया सींबींर्धत  कमणचारी व शाळेच्या 
व्यवस्थापकाींना जबाबदार धरण्यात येईल अशी तरतदू पररपत्रकात करण्यात 
आली आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

पांढरपणर (श्ि.सोलापणर) तालुक्यातील चांद्रभागा नदीचे शुध्दीिरण िरण्याबाबत 
  

(७) *  ४२२९६   श्री.भारत भालिे (पांढरपणर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर (श्ज.सोलापूर) तालुक्यातील चींद्रर्ागा नदीचे पात्र मोठ्या प्रमार्ात 
प्रदवुर्षत झाल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशणनास आले,  े 
खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, प्रदवुर्षत चींद्रर्ागा नदीचे शुध्दीकरर् करण्याबाबत कोर्ती 
कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१)  े अींशत: खरे आ े. मा े नोव् ेंबर २०१५, मध्ये पींढरपुर 
येथील मर्मा नदीतील पार्ी दवुर्षत झाले  ोते. चींद्रर्ागा नदीचे पार्ी प्रवा ीत 
नसल्याने व पार्ी साठून रा ील्याने त्यास वपवळसर रींग ददसत  ोता.  
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(२)   अ) पींढरपूर श रास करण्यात येर्ारा पार्ी पुरवठा  ा पाण्यावर योग्य ती 
प्रकक्रया करुनच देण्यात यावा असे म ाराषर प्रदरू्षर् दनयींत्रर् मींडळाने         
दद. ०८/१२/२०१५ रोजी पींढरपरू नगरपामलकेस दनदेश ददले आ ेत. 
      ब) मर्मा नदी काठावरील सींर्ाव्य प्रदरू्षर् करर्ायाया साखर कारखाने व 
आसवण्या याींना म ाराषर प्रदरू्षर् दनयींत्रर् मींडळाने दद. ०८/१२/२०१५ रोजीच्या 
पत्रान्वये योग्य त्या सूचना करण्यात आलेल्या असून कारखान्याकडील जल 
प्रदरू्षर् दनयींत्रर् यींत्रर्ा योग्य प्रकारे व दनयममत चालववण्यात यावी व प्रकक्रया 
केलेले साींडपार्ी  े सींमतीपत्रातील अ्ी व शतीनूसार शेतीसाठी वापरण्यात यावे. 
तसेच कोर्त्या ी पररश्स्थतीत कारखान्याचे साींडपार्ी तसेच आसवण्याचे स्पें् 
वॉशमुळे नदीचे पार्ी दवूर्षत  ोर्ार ना ी याबाबतची खबरदारी व उपाययोजना 
करण्याबाबत सूर्चत करण्यात आले आ े. 
(३)  प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
पुण्यातील शसांहगड तां्रशशशक्षण सांस्थामधील प्राध्यापिाांना  

िेतन शमळाले नसल्याबाबत 

(८) *  ४४३५४   श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पणिच), श्री.शरददादा सोनािणे 
(िुन्नर), डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रािा), श्री.सुतनल राऊत (विक्रोळी), 
श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.रुपेश म् हा्रश े(शभिांडी पणिच), श्री.सरदार ताराशसांह 
(मुलुांड), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), 
श्री.प्रशाांत ठािण र (पनिेल), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पश्श्चम), श्री.सांिय िेळिर 
(ठाणे) :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) पुण्यातील मसीं गड तींत्रमशक्षर् सींस्थेस  राज्यातील सवणच अमर्याींत्रत्रकी 
म ाववद्यालयात प्राध्यापकाींचे वेतन दनयममत  ोते की ना ी याची कसून चौकशी 
करण्याची मागर्ी श्री. सींजय केळकर, मस्ीझन फोरम सींस्था याींनी मा.मुख्यमींत्री 
याींचेकड ेमा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान केल्याची बाब दनदशणनास 
आली,  े खरे आ े काय, 
(२) असल् यास, पुण्यातील मसीं गड तींत्रमशक्षर् सींस्थेच्या माध्यमातनू चालववण्यात 
येर्ायाया अनेक अमर्याींत्रत्रकी, व्यवस्थापक, तींत्रमशक्षर् तसेच अन्य 
अ्यासक्रमाींच्या सींस्थाींमध्ये कायणरत असलेल्या प्राचायांपासून प्राध्यापक-
कमणचायायाींचे मा े लगस््, २०१५ पासून वेतन ददलेले नसताना ी सींस्थापक, 
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अध्यक्षाींनी सवण प्राध्यापकाींना ददनाींक १४ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
एक पत्र पाठवनू ठराववक ग ृदनमाणर् सींस्थेत सददनका आरक्षक्षत केल्यास त्यापो्ी 
कमणचायायाींना का ी रक्कम ददली जाईल असे पररपत्रक काढले आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) असल्यास, समाजकल्यार् ववर्ागाकडून सदर सींस्थेला १२१ को्ी ८० लाख 
रुपये येरे् बाकी असल्याने कमणचारी व प्राध्यापकाींचे पगार देण्यात आले 
नसल्याबाबतचा जा ीर खलुासा सींस्थापक, अध्यक्ष याींनी वतृ्तपत्राकड ेकेला,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(४) असल् यास, उक्त पररपत्रकाच्या अनरु्षींगाने शासनाने  मसीं गड तींत्रमशक्षर् 
सींस्थेच्या व्यवस्थापनाची चौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
त्यानरु्षींगाने सींबींर्धत सींस्थाचालक, अध्यक्षाींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३)  ोय. 
(४) सदरचे म ाववद्यालय  े खाजगी कायम ववनाअनदुादनत तत्वावरील असून या 
सींस्थेतील मशक्षक व मशक्षकेत्तर कमणचायायाींचे वेतन अदा करण्याची सवणस्वी 
जबाबदारी  ी सींबींर्धत सींस्थेची आ े.  तथावप, मसीं गड तींत्रमशक्षर् सींस्थेच तक्रारी 
सींदर्ाणत चौकशी करण्याचे दनदेश सींचालक, तींत्रमशक्षर् याींना ददले आ ेत.  तसेच 
प्रलींत्रबत वेतनासींदर्ाणत सवण सींबींर्धता समवेत ववचार ववदनमय करुन स्थादनक 
पातळीवर आवश्यक कायणवा ी करण्याच्या सूचना ददल्या आ ेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

चांद्रपणर आणण नागपणर श्िल्हयातील अनेि प्राथशमि, माध्यशमि शाळेतील िीि 
पुरिठा तनधी अभािी खांडीत िरण्यात आल्याबाबत 

(९) *  ४५६६३   श्री.वििय िडटेीवीिार (ब्रम्हपणरी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात श्जल् ा पररर्षदेच्या शाळाींना वीजदेयके र्रण्यासाठी साददल अनुदान 
ममळत नसल्यामुळे चींद्रपूर आणर् नागपूर श्जल् यातील अनेक प्राथममक, 
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माध्यममक आणर् उच्च माध्यममक  शाळेतील  वीज देयके गत चार ते पाच 
मद न् याींपासून थकीत झाल्यामुळे पन पररक्षेच्या वेळेस वीज ववतरर् कीं पनीने 
अनेक शाळाींचा वीज पुरवठा खींडीत केला असल्याची  माद ती ददनाींक २९ 
जानेवारी २०१६ रोजी वा त्या सुमारास दनदणशनास आली,  े खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, पन पररक्षेच्या वेळेस वीज पुरवठा खींडीत झाल्यामुळे मशक्षकाींस  
ववद्याथ्यायांची गैरसोय  ोऊन त् याींना मानमसक त्रास  ोत आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ाबाबत शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१)  े खरे आ े.         
(२)  े खरे ना ी. 
(३) व यासींदर्ाणत सींबींर्धताींशी ववचारववदनमय करून स्वतींत्रपरे् कायणवा ी करण्यात 
येत आ े. 
(४) दनधी अप्राप्त असल्यामुळे ववलींब  ोत आ े. 

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

खानापणर, आटपाडी, तासगाांि (श्ि.साांगली) तालुक्यातील पाणी  
पुरिठ्याची िामे बांद असल्याबाबत 

  

(१०) *  ४५३५७   श्री.अतनल बाबर (खानापणर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खानापूर, आ्पाडी, तासगाींव (श्ज.साींगली) तालुक्यातील  पार्ी पुरवठ्याची 
कामे गत दोन वर्षाणपासून बींद आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त बींद पडलेली कामे पवूणवत सुरु करुन त्याला गती देण्याबाबत 
स्थादनक लोकप्रदतदनधीींनी मा े डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान मा.ग्रामीर् 
पार्ीपुरवठा मींत्री म ोदयाींना पत्रव्यव ार करुन ी अदयापी कोर्तीच कायणवा ी 
झालेली ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आ े काय, त्यानरु्षींगाने उक्त 
कामे सुरु करण्याबाबत कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ना ी. 
(२) व (३) खानापूर, आ्पाडी, तासगाव तालुक्यातील प्रगतीपथावरील नळ पार्ी 
पुरवठा योजनाींची कामे प्राधान्याने पुर्ण करण्याची कायणवा ी करण्यात येत आ े. 
तसेच शासनाच्या दद.१४.०८.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये देखील प्रगती पथावरील 
योजनाींची कामे प्राधान्याने परु्ण कररे्बाबत सुचना ददल्या आ ेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

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

राज्यातील इलेक्रो होशमओपॅथी डॉक्टराांनी त्याांच्या  
मागण्याांबाबत िेलेले धरणे आांदोलन 

  

(११) *  ४०२६७   श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापणर), 
श्री.श्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.नरहरी णिरिाळ (हदांडोरी), श्री.हदलीप िळसे-
पाटील (आांबेगाि), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपणर), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण 
पणिच), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.मिरांद िाधि-पाटील (िाई), श्री.अश्ित पिार (बारामती), 
श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), 
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), 
श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.उन्मेश पाटील 
(चाळीसगाि), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील र्लेक्रो  ोममेपॅथी डॉक््राींनी त्याींच्या मागण्याींसाठी         
ददनाक १४ जानेवारी २०१६ रोजी वा त्यादरम्यान मुींबईतील आझाद मदैान येथे 
धररे् आींदोलन केले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास,  डॉक््राींच्या प्रश्नावर चचाण करण्यासाठी मा. आरोग्य मींत्रयाींनी 
त्याींना रे््ण्यास नकार ददल्याने डॉक््र वगाणत तीव्र सींताप पसरला आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, डॉक््राींच्या मागण्याींचे स्वरुप काय आ े व सदर मागण्या मान्य 
करण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ?  
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श्री. विनोद तािड े: (१) ददनाींक ११.०१.२०१६ रोजी सकाळी १०:०० ते सायींकाळी 
०५:०० या कालावधीत “र्ींडडयन र्लेक्रो- ोममेपॅथी सींघर्षण सममती” याींनी सींघ्ीत 
केलेल्या सुमारे २०० व्यक्तीींनी आझाद मदैान, म ापामलका मागण, मुींबई, येथे 
धररे् आींदोलन केले. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) व (४)  े प्रश्न उद्् ावत ना ीत. 

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

मुांबई ि ठाण्यातील िीस अशभयाांब्रशिी महाविद्यालयाविरोधात  
िारिाई िरण्यास कआयसीटीईिडणन होत असलेली हदरांगाई 

(१२) *  ४०७६०   श्री.तनतेश राणे (िणििली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), प्रा.विरेंद्र िगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अब् दलु 
सत्तार (शसल्लोड), अॅड.यशोमती ठािण र (ततिसा), श्री.डी.कस.अहहरे (साक्री), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा), श्री.सुधािर देशमुख 
(नागपणर पश्श्चम), डॉ.राहणल आहेर (चाांदिड), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला 
पणिच) :  सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) अणखल र्ारतीय तींत्रमशक्षर् पररर्षदेच्या (एआयसी्ीई) सवण पात्रता दनकर्षाचा 
खो्ा दावा करर्ायाया मुींबई व ठाण्यातील वीस अमर्याींत्रत्रकी 
म ाववद्यालयाींववरोधात मागील ९ मद न्याींपासून कारवाई करण्यास 
एआयसी्ीईकडून ददरींगाई  ोत असल्यामुळे या म ाववद्यालयाींवर कारवाई न 
करण्याचा तसेच सींगनमताने त्याींना प्रवेश क्षमता व अ्यासक्रम वाढववण्यास 
मान्यता देर्ा-या सींबींर्धत अर्धकायायाींवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागर्ी 
मस्ीझन फोरम फॉर सँद््ी र्न एज्यकेुशन मसस््ीमने मा.मुख्यमींत्रयाींकड े एका 
दनवेदनाद्वारे मा े डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आ े,  े खरे आ े 
काय, 

(२) असल्यास, सदर ू मागर्ीबाबत शासनाने कोर्ता दनर्णय घेतला वा घेण्यात 
येत आ े, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१)  ोय. 
(२) याबाबत तींत्रमशक्षर् सींस्थाींचे दनयमन करर्ायाया अणखल र्ारतीय तींत्र मशक्षर् 
पररर्षद, नवी ददल्ली या मशखर सींस्थेस ददनाींक २८ लक््ोबर, २०१५ व     
ददनाींक ११ फेब्रुवारी, २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये पढुील कायणवा ीच्या अनरु्षींगाने 
कळववण्यात आले आ े. 
(३) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

----------------- 
नाांदेड श्िल्हयात तनमाचण िालेली पाणी टांचाई 

 

(१३) *  ४१२३५   श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.िसांतराि चव्हाण 
(नायगाांि), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), 
प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ 
पाटील (अशलबाग), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) नाींदेड श्जल् यात मागील तीन वर्षाणपासून पाऊस कमी झाल्याने पावसाअर्ावी 
पार्ीपुरवठा योजना असलेल्या ३० गाींवात पाण्याची तीव्र ी्ंचाई दनमाणर् झाली 
असल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान दनदशणनास आले आ े,  े 
खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, पार्ी ी्ंचाई दनवारण्यासाठी पार्ीपुरवठा ववर्ागाकडून पार्ी ी्ंचाई 
आराखडा तयार करण्यास ववलींब  ोत असल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्या दरम्यान दनदशणनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, का ी दठकार्ी नवीन पार्ीपुरवठा योजना सुरु करुन येथील 
पाण्याचे स्त्रोत बळक् करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली आ े वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े खरे आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
     नाींदेड श्जल् ्याचे ी्ंचाई कृती आराखड ेतयार करण् यात आले आ ेत. 
(३) वपण् याच् या पाण् याचे स् त्रोत बळक्ीकरर्ासाठी जलयुक् त मशवार अमर्यान 
अींतगणत ररचाजण शाफ््/रेंच ची नाींदेड श्जल् ्यात १५१ कामे मींजूर असून त् यापकैी 
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३७ कामे पूर्ण करण् यात आलेली असून ११ कामे प्रगतीपथावर आ ेत व ९० कामे 
ई-दनववदा स् तरावर आ ेत. 
(४) प्रश् न उद्् ावत ना ी. 

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

 
यितमाळ श्िल्हयातील सिच शशक्षा अशभयानाअांतगचत  
शौचालय बाांधिाम योिनेमध्ये िालेला अपहार 

(१४) *  ४७४९३   श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौजे म ागाींव (ता.म ागाींव, श्ज.यवतमाळ) येथे श्जल् ा पररर्षदेच्या सवण मशक्षा 
अमर्याींनातगणत शौचालयाच्या बाींधकामात ३० लाख रूपयाींपेक्षा जास्त रकमेचा 
अप ार झाला,  े खरे आ े काय , 

(२) असल्यास, सदर म ागाींव येथील सवण मशक्षा अमर्याींनातगतं  शौचालयाच्या 
बाींधकामात अप ार झाल्याबाबत स्थादनक नागरीक प्रमोद र्रवाड ेयाींनी  मुख्य 
कायणकारी अर्धकारी, श्जल् ा पररर्षद, यवतमाळ याींच्याकड ेकेलेल्या तक्रारीनुसार  
मशक्षर्ार्धकारी व उपमशक्षर्ार्धकारी याींची सममती नेमून अप ाराबाबतच् या 
चौकशीकरीता पाठववण्यात आले,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, मशक्षर्ार्धकारी व उपमशक्षर्ार्धकारी याींनी तालुक्यातील ५६ 
शाळाींना रे््ी न देता स्थादनक कायाणलयामधनूच मुख्याध्यापकाींच्या साींगण्यावरुन 
अ वाल तयार केला असून सदर ू अ वालात ५ ते ६ शाळाींचे काम पुर्ण व 
उवणरीत शाळाींना दनधी न ममळाल्याने पाईपलाईन कफ्ीींग,पाण्याची ्ाकी व 
ककरकोळ त्रु् ी आढळून आल्याचे नमुद केले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१)  े खरे ना ी. 
   शौचालय बाींधकामात अप ार झाला नसून का ी शाळाींनी शौचालय बाींधकामे 
पूर्ण करण्यास ववलींब केला आ े. 
(२) व (३) अींशत: खरे आ े. 
     प्राप्त तक्रारीच्या अनरु्षींगाने करण्यात आलेल्या चौकशीमध्ये, ९ शाळाींमधील 
११ शौचालय बाींधकामे पूर्ण करण्यात आली  ोती, उवणररत ४७ शाळाींमध्ये ५९ 
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शौचालयाचे पाईप कफ्ीींग न कररे्, पाण्याची ्ाकी न लावरे्, ्ाईल्स न 
बसववरे्, युररनल पॅन न बसववरे् या सारखी ककरकोळ कामे अपूर्ण  ोती असे 
दनषपन्न झाले. 
(४) ककरकोळ अपूर्ण असलेली कामे तात्काळ पूर्ण करण्याचे दनदेश देण्यात आले 
आ ेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

----------------- 
राज्यातील २० पेक्षा िमी पटसां्येच्या शाळा बांद  

िरण्याच् या शासनाच्या प्रस्तािाबाबत 

(१५) *  ४३२९८   प्रा.विरेंद्र िगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), 
श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.श्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापणर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील २० पेक्षा कमी प्सींख्येच्या शाळा बींद करण्याचा शासनाचा 
प्रस्ताव असल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान दनदशणनास आले 
आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, अ मदनगर श्जल् यात २० पेक्षा कमी प्सींख्या असलेल्या श्जल् ा 
पररर्षद व्यवस्थापनाकड े ४६३ शाळा आ ेत, या शाळा ककमान श्व्दमशक्षकी 
असल्यामुळे सुमारे ९२५ मशक्षकाींच्या व ककमान ५  जारा ून अर्धक 
ववद्याथ्यायांच्या समायोजनाचा प्रश्न दनमाणर्  ोर्ार आ े,  े खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रस्तावावर दनर्णय घेतल्यास येथील मशक्षक व ववद्याथ्यायानंा 
र्तर शाळाींत सामावनू घेण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१), (२), (३) व (४) ददनाींक १३.१२.२०१३ चा शासन दनर्णय 
व ददनाींक २७.१.२०१४ च्या शासन दनर्णयानुसार असा दनर्णय घेण्यात आला  ोता. 
मात्र त्याची अींमलबजावर्ी करण्यात आलेली ना ी. 
 

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



18 

नागपुर येथील महाराष्ट्र िेसरी िुस्ती स्पधेच्या िुस्तीगाराांना 
उत्तेिि इांिेक्शन घेताना पिडल् याबाबत 

  

(१६) *  ४२५५२   श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.मधुिरराि चव्हाण (तळुिापणर), श्री.शसध्दराम म्हे्रश े (अक्िलिोट), श्री.अस्लम 
शेख (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय क्रीडा मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) नागपुर येथे मानाच्या म ाराषर केसरी कुस्ती स्पधेच्या पद ल्याच ददवशी 
दोन कुस्तीगाराींना उत्तेजक र्ींजेक्शन घेताना पकडण्यात आल्याचे मा े जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान दनदशणनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, यासींदर्ाणत शासनाने चौकशी करुन सदर कुस्तीगाराींवर कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) म ाराषर राज्य कुस्तीर्गर पररर्षद याींच्या वतीने 
५९ वी राज्यस्तरीय वररषठ ग् गादी व माती अश्जींक्यपद कुस्ती स्पधाण व 
म ाराषर केसरी ककताब लढत २०१५-१६ ददनाींक  ६ ते १० जानेवारी, २०१६ या 
कालावधीमध्ये नागपूर येथे पार पडली.  सदर स्पधेमध्ये कुस्तीर्गराींनी उत्तेजक 
र्ींजेक्शन घेण्याबाबत कोर्ता ी प्रकार घडला नसल्याचे पररर्षदेच्या         
ददनाींक ०१.०३.२०१६ रोजीच्या अ वालावरुन आढळून येते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

श्िांतणर (श्ि. परभणी) येथील भारत तनमाचण योिनेत अपहार िाल्याबाबत 
  

(१७) *  ४८४०७   श्री.वििय भाांबळे (श्िांतणर), श्री.श्ितेंद्र आव् हाड           
(मुांब्रा िळिा) : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्जींतूर (श्ज. परर्र्ी) येथील र्ारत दनमाणर् योजनेत अप ार झाल्याचे     
मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशणनास आले,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, सदर अप ाराची शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर अप ार 
करर्ायायाींवर शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२)  ोय. 
(३) श्जींतूर (श्ज.परर्र्ी) तालुक्यातील नळ पार्ी पुरवठा सममतीच्या अध्यक्ष व 
सर्चवाने अप ार केल्याचे दनदशणनास आल्यानींतर त्याींच्या स्थावर मालमत्तेवर 
बोजा ्ाकरे्बाबतची कारवाई प्रस्ताववत करण्यात आली आ े. त्याींचे 
मालमत्तेवरील बोजा ्ाकरे्साठी श्जल् ार्धकारी, परर्र्ी याींना श्जल् ा 
पररर्षदेमाफण त मा े लक््ोबर, २०१५ मध्ये कळववण्यात आले आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

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

हहांगोली (श्ि.हहांगोली) शहरात स्िस्त धान्य दिुानामध्ये तहसीलदार  
िायाचलयातणन धान्याचा पुरिठा िेला िात नसल्याबाबत 

(१८) *  ४१३४७   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्रीमती 
तनमचला गावित (इगतपणरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) द ींगोली (श्ज.द ींगोली) श रात स्वस्त धान्य दकुानदाराींनी वेळोवेळी मागर्ी 
करुन सुध्दा त सीलदार कायाणलयातून धान्याचा पुरवठा केला जात नसल्याने 
दषुकाळात सापडलेल्या नागररकाींवर उपासमारीची वेळ आली असल्याचे       
मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान दनदशणनास आले,  े खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, द ींगोली श र व श्जल् यातील गोरगरीबाींना स्वस्त धान्य त्वरीत 
ममळावे यासाठी कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, त्यामागील ववलींबाची  काररे् काय आ ेत ? 

श्री. धगरीश बापट : (१)  े खरे ना ी. 
(२)  राषरीय अन्नसुरक्षा अर्धदनयम, २०१३ अींतगणत प्राधान्य कु्ुींब लार्ाथी 
सींख्या ७१३६७४, अींत्योदय योजनेतील मशधापत्रत्रका धारकाींची सींख्या ३२२४८ व 
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एपीएल (केशरी) शतेकरी लार्ाथी सींख्या २१३६९१ आ े. त्यानुसार मा े जानेवारी, 
२०१६ करीता प्राधान्य कु्ुींब लार्ाथ्यायांना ग ू २०१४ मे.्न व ताींदळू १३४० 
मे.्न, अींत्योदय योजनेतील मशधापत्रत्रका धारकाींना  ग ू ६४९ मे.्न व ताींदळु 
४४१ मे.्न व एपीएल (केशरी)  शेतकरी लार्ाथ्यायानंा ग ू ६२२ मे.्न व ताींदळु 
४१५ मे.्न र्तक्या अन्नधान्याचे श्जल््यातील एकूर् ७९५ रास्तर्ाव 
दकुानदाराींमाफण त योजनादन ाय वा्प करण्यात आलेले आ े. 
(३)  प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

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

िोल्हापुर येथील शासिीय िदै्यिीय महाविद्यालयाच्या िसततगहृात  
रॅधगांगला निार हदल्याने विद्याथ्याचला िेलेली मारहाण 

(१९) *  ४३५२०   श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.श्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापणर), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कोल् ापुर येथील राजर्षी शा ू म ाराज शासकीय वदै्यकीय म ाववद्यालयाच्या 
वसदतग ृात  मेडडकलच्या दसुयाया वर्षाणत मशकर्ायाया जयींत रमेश तोंड े या 
ववद्याथ्यायांने रॅर्गींगला नकार ददल्याने परप्राींतीय ववद्याथ्यायानंी मा े डडसेंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम् यान त्याला बेदम मार ार् करुन गींर्ीर जखमी केले,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी जखमी ववद्याथ्यायानें म ाववद्यालयाचे अर्धषठाता 
जयप्रकाश रामा बींद याींच्याकड े रॅर्गींग व मार ार्ीप्रकरर्ी लेखी तक्रार करुन ी 
सींबींर्धत परप्राींतीय ववद्याथ्यायांवर कोर्तीच कारवाई केली ना ी,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय, तद्नसुार चौकशीअींती 
सींबींर्धत दोर्षीींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१)  े अींशत: खरे आ े. सदर प्रकरर् रॅर्गींगचा नसून 
वैयश्क्तक मार ार्ीचा आ े. 
(२) ना ी,  े खरे ना ी. 
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(३) सदर प्रकरर्ी सींस्थास्तरावर चौकशी  ोऊन दोर्षीववरोधात एफआयआर दाखल 
करण्यात आलेला आ े. तसेच, मार ार् करर्ायाया सींबींर्धत ववद्याथ्यायानंा 
वसतीग ृातून काढून ्ाकण्यात आले आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

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

राज् य शालेय शशक्षण विभागािडणन राबविण् यात येणा-या प्रगत शकै्षणणि  
महाराष्ट्र िायचक्रमाांची अांमलबिािणी योग्यररत् या िरण् याबाबत 

(२०) *  ३९६८४   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), डॉ.पतांगराि िदम (पलणस 
िडगेाि), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम 
शेख (मालाड पश्श्चम), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), 
श्री.वििय िडटेीवीिार (ब्रम्हपणरी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शालेय मशक्षर्ाचा दजाण सुधारण्यासाठी राज्य शालेय मशक्षर् 
ववर्ागाकडून प्रगत शकै्षणर्क म ाराषर कायणक्रमाची अींमलबजावर्ी ददनाींक २२ 
जून २०१५ पासून करण्यात आली असून राज्य मशक्षर् ववर्ागाकडून सध्या 
राबववण्यात येत असलेल्या प्रगत शैक्षणर्क म ाराषर, कलचाचर्ी, समुपदेशन र्. 
कायणक्रमाींमध्ये ववववध प्रकारच्या खाजगी व मशक्षर् क्षेत्राशी सींबींध नसलेल्या 
अनेक सींस्थाींना कामे ददली जात असल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान दनदशणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, या कायणक्रमात ववववध प्रकारच्या खाजगी व ज्याींचा मशक्षर् 
क्षेत्राशी दरुान्वयाने का ी ी सींबींध ना ी, अशा सींस्थाना कामे ददल्यामुळे या 
सींस्थाींच्या प्रदतदनधीकडून शालेय मशक्षर् ववर्ागातील अनेक मींडळे  व 
कायाणलयाींच्या  कामकाजाींमध्ये थे्  स्तक्षपे वाढला  असल् यामुळे   मशक्षर् 
ववर्ागातील अर्धकायायाींमध्ये नाराजी पसरल्याने प्रगत शकै्षणर्क म ाराषर 
कायणक्रम वादात सापडला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) तसेच प्रगत शैक्षणर्क म ाराषर कायणक्रमासाठी मशक्षर् ववर्ागातफे जारी 
करण्यात आलेल्या पररपत्रकानुसार, खाजगी  सींस्था मशक्षक, पयणवेक्षीय यींत्रर्ा, 
डाय् व राज्य स्तरीय सींस्थामधील प्रदतदनधी आणर् त्याींच्या शाखा प्रमुखाींना 
कोर्त्या ी परवानगी मशवाय ववववध प्रकारचे प्रमशक्षर् देरे् बींधनकारक केल्यामुळे 
अर्धकारी वगाणमध्ये र्चींतेचे वातावरर् पसरले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत मा.ववरोधी पक्षनेता, ववधानसर्ा याींनी मा. मशक्षर् मींत्री 
याींना ददनाींक १२ जानेवारी, २०१६ रोजी पत्र पाठवनू सदर बाब दनदशणनास आर्नू 
ददली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने या कायणक्रमात ज्या खाजगी सींस्थाचा शकै्षणर्क 
क्षेत्राशी सींबींध आ े, त्याींनाच कामे देण्याबाबत व मशक्षर् ववर्ागातील खाजगी 
लोकाींचा  स्तक्षपे बींद करण्याच्या दृष्ीने कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(६) नसल्यास ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१) ना ी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(३) ना ी. 
(४) पत्र आढळून आले ना ी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 
(६) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

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

िाशशम श्िल्हा पररषद माध्यशमि शशक्षण अधधिारी िायाचलयाच्या  
सांगनमताने िरण्यात आलेला गैरव्यिहार 

  

(२१) *  ४४३९७   श्री.शरददादा सोनािणे (िनु्नर), श्री.सरदार ताराशसांह 
(मुलुांड) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) अमरावती ववर्ागीय मशक्षर् उपसींचालक कायाणलयाने पुरे् येथील मशक्षर् 
आयुक्तालयात ६ ते ७ मद न्याींपूवी वामशम श्जल् ा पररर्षद माध्यममक मशक्षर् 
अर्धकारी कायाणलयाच्या सींगनमताने करण्यात आलेल्या ८ ते १० को्ी रुपयाींच्या 
गैरव्यव ाराचा चौकशी अ वाल पाठववला आ े,  े खरे आ े काय, 

(२)  असल्यास, ददनाींक २८ जानेवारी, २०१५  ते ३१ जानेवारी, २०१५ या 
कालावधीत अमरावती ववर्ागीय मशक्षर् उपसींचालक याींनी केलेल्या तपासानुसार 
ददनाींक ७ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी मशक्षर् आयुक्त, पुरे् याींना पद ला चौकशी 
अ वाल सादर केला,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, अमरावती ववर्ागीय मशक्षर् उपसींचालक कायाणलयाने तत्कालीन 
मशक्षर्ार्धकारी श्री.ववश्वास लबड,े सींजय तेलगो्े याींच्यास  अनेक सींस्थाचालक 
व कमणचायायाींवर ५ ववववध पोलीस ठाण्यात गुन् े दाखल केले  ोते,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(४) असल्यास, गुन् े दाखल करताना कोर्त्या तक्रारीींची प्रामुख्याने नोंद 
करण्यात आली  ोती, 
(५) असल्यास, उक्त प्राप्त झालेल्या पद ल्या चौकशी अ वालामध्ये नमूद 
करण्यात आलेल्या प्रमुख बाबी कोर्त्या आ ेत व मशक्षर् आयुक्ताींनी सदर 
अ वालावर कोर्ता दनर्णय घेतला वा घेण्यात येत आ े तसेच सदर अ वालात 
दोर्षी आढळलेल् या व्यक्तीींववरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३)  ोय. 
(४) दनयमबा्य वयैश्क्तक मान्यता देवून शासनाची आर्थणक फसवर्कू कररे्, 
खो्े अमर्लेख तयार कररे् र्त्यादी बाबत नोंद घेण्यात आली आ े. 
(५) ददनाींक ७ फेब्रवुारी, २०१५ चा चौकशी अ वालात चौकशी सममतीस आवश्यक 
कागदपत्र ेउपलब्ध न झाल्याने सखोल चौकशी करता आली ना ी, सबब त्याींनी 
शासन स्तरावर सममती गदठत करण्याबाबत आयुक्त, मशक्षर् याींना कळववले 
 ोते, आयुक् त मशक्षर् याींनी त्याींच्या ववर्ागातील अर्धकयायाींची सममती गदठत 
करुन चौकशी करण्याचे दनदेश ददले  ोते. या सममतीच्या प्राप्त अ वालानुसार 
आयुक्त मशक्षर् व ववर्ागीय मशक्षर् उपसींचालक, अमरावती याींच्याकड े
याप्रकरर्ी कायणवा ी सुरु आ े. 
(६) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

----------------- 
अिोला येथील सिोपचार रुग्णालय /शासिीय िैद्यिीय  

महाविद्यालयातील बेिबाबदार िारभाराबाबत 

(२२) *  ४४७६४   श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पश्श्चम), डॉ.सांिय िुटे (िळगाि 
िामोद), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पणिच), श्री.वििय िडटेीवीिार (ब्रम्हपणरी) :   
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अकोला येथील सवोपचार रुग्र्ालय /शासकीय वदै्यकीय म ाववद्यालयात 
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मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ररसोड तालुक्यातील एका मद लेने 
मुलाला जन्म ददला व सदर बाळाचा वप्र मॅच्युअडण बेबी युदन्मध्ये मतृ् यु झाला, 
 े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर मतृ मुलापवजी दसुयायाच मद लेच्या श्जवींत मुलीला मतृ 
समजून नातेवाईकाींच्या ताब्यात ददले, सदर बाळाला अींत्यसींस्काराकररता 
नातेवाईक घेऊन गेले असता सदर बाळ श्जवींत असल्याचे व मुलगा नसून मुलगी 
असल्याचे दनदशणनास आले,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) तसेच उक्त रुग्र्ालयामध्ये  ददनाींक १८ जानेवारी, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास दाखल झालेल्या ७ वर्षीय मुलाच्या  अींडकोशावर सूज आली असता 
फॅ्रक्चर असल्याचे दनदान वैद्यकीय अर्धकायायाींनी  केल्याचे ददनाींक २१ जानेवारी, 
२०१६ रोजी वा त्या सुमारास दनदशणनास आले,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, शासकीय वदै्यकीय म ाववद्यालयात गलथान कारर्ार चालत 
असून केवळ समयसूचकतेमुळे मुलाची शस्त्रकक्रया ्ळली,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, उक्त् ा सवण प्रकरर्ाींबाबत चौकशी करण्यात आली आ े काय, 
त्यानरु्षींगाने चकुीच्या पध्दतीने दनदान करर्ायाया  वैद्यकीय अर्धकारी व 
प्रशासकीय अर्धकायायावर तसेच सींबींर्धत कमणचायायाींवर कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े : (१) शासकीय वदै्यकीय म ाववद्यालय व सवोपचार 
रुग्र्ालय, अकोला येथे ददनाींक १० जानेवारी, २०१६ रोजी उपचाराकररता दाखल 
करण्यात आलेल्या एका नवजात बालकाचा ददनाींक १३ जानेवारी, २०१६ रोजी 
उपचारादरम्यान मतृ्यू झाला,  े खरे आ े. 
(२) मतृ मुलापवजी अन्य श्जवींत  मुलीला नातेवाईकाींच्या ताब्यात देण्यात आले, 
 े खरे आ े, 
(३)  े खरे आ े. 
(४) व (५) प्रस्ततु प्रकरर्ी चौकशीअींती दोर्षी आढळून येर्ायायाींववरोधात कारवाई 
करण्याबाबत सींचालक, वैद्यकीय मशक्षर् आणर् सींशोधन याींना कळववण्यात आले 
आ े. 
(६) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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



25 

राळेगाांि (श्ि.यितमाळ) तालुक्यातील ्ाशमण भागामध्ये  
राष्ट्रीय पेयिल योिनेमध्ये िालेला अपहार 

  

(२३) *  ४५९८६   प्रा.अशोि उईिे (राळेगाि), श्री.मदन येरािार 
(यितमाळ) : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) राळेगाींव (श्ज.यवतमाळ) तालुक्यातील  गावागावातील पार्ी समस्या कायम 
स्वरुपी दनकाली काढण्याकररता शासनाने राषरीय पेयजल योजनेची दनममणती 
केली, सदर योजनेचे काम पार्ीपुरवठा व दक्षता सममतीला देण्यात आले 
असल्याचे ददनाींक २५ लक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास दनदशणनास आले,  े 
खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, कळमनेर, वाढोर्ा बाजार, वव ीरगाींव येथील व का ी दठकार्ी 
पार्ीपुरवठयाचे काम  ग्रामीर् पार्ी पुरवठा ववर्ागाने उक्त सममतीला ववचारात 
न घेता दनधीची पुर्ण उचल करुन  अधणव् नळयोजनेचे काम करण्यात आले,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(३) तसेच  उक्त तालुक्यातील श्जल् ा पररर्षद पार्ी पुरवठा अींतगणत येर्ायाया 
पार्ीपुरवठा उपववर्ाग राळेगाींव याींनी ग्रामीर् पार्ी परुवठा योजनेतनू १३ खेड े
गावामध्ये  नळ जोडर्ी, पाईप ्ाकरे्, ्ाकीचे बाींधकाम अशी कामे केल्याचे 
ददनाींक १० जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यादरम्यान  दनदणशनास आले,  े  ी खरे 
आ े काय , 
(४) असल्यास, ग्रामीर् पार्ीपुरवठा सममतीवर गाव पातळीवरील सदस्य 
नेमण्यात आले,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आ े काय, त्यात काय आढळून 
आले, त्यानुर्षींगाने उक्त ग्रामीर् पार्ी पुरवठा ववर्ागातील  अप ार केलेल्या 
सींबींर्धताींवर  कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ?  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) अींशत: खरे आ े. 
    सदर ू तालुक्यातील १३ खेडगेावाींमध्ये श्जल् ा पररर्षद पार्ीपुरवठा 
उपववर्ाग,  राळेगाींव माफण त  ग्रामीर् पार्ी पुरवठा योजनेतनू कामे घेण्यात 
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आली. तथावप, मौजे कळमनेर व वाढोर्ा बाजार या दोन गावातील कामे पार्ी 
पुरवठा सममतीकडून दनववदा प्रकक्रयेसींबींधी प्रदतसाद न ममळाल्याने रद्द करण्यात 
आली.  उवणरीत ११ गावाींपकैी र्ारत दनमाणर् अींतगणत ४ गावाींमध्ये आर्थणक 
अदनयममतता, सममतीचा प्रदतसाद नसरे्, व शौचालयाचे उद्दीष् साध्य  ोत 
नसल्याने व कामे पुर्ण करण्यासाठी दनधी कमी पडत असल्यामुळे रखडली आ ेत 
तर उवणरीत ७ कामाींपैकी वा्खेड येथील काम पूर्ण करुन पार्ी पुरवठा सुरु 
करण्यात आला असून ६ कामे प्रगतीपथावर आ ेत. 
(४)  ोय,  े खरे आ े. 
(५)  ोय. 
        र्ारत दनमाणर् अींतगणत ४ गावे व राषरीय ग्रामीर् पेयजल योजनेतील १ 
गाव येथील योजनाींच्या कामात आर्थणक अदनयममतता झाल्याने उपअमर्यींता 
श्जल् ा पररर्षद उपववर्ाग राळेगाव याींचे कडून चौकशी करण्यात आली असून, 
दनयमानुसार पढुील कायणवा ी करण्यासाठी ग् ववकास अर्धकारी पींचायत सममती 
राळेगाव याींचेकड े चौकशी अ वाल पाठववण्यात आला आ े. त्यापकैी परसोडा 
येथील पार्ी पुरवठा सममती कडुन वसुलपात्र रक्कमेचा र्रर्ा करण्यात आलेला 
आ े.       
(६) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
िव्हार (श्ि.पालघर) तालुक्यातील तहशसल पुरिठा  

विभागात होत असलेला गैरिारभार 

(२४) *  ४८८४०   श्री.पास्िल धनारे (डहाणण) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जव् ार (श्ज.पालघर) तालुक्यात त मसल पुरवठा ववर्ागातील अर्धकारी व 
कमणचारी याींनी बोगस मशधापत्रत्रका, मशधापत्रत्रका ववतरर्ात अदनयममतता,  
मशधापत्रत्रकाधारकाींना त्रास देरे्, ववलींब लावरे् व आददवासीींच्या अमशक्षक्षतपर्ाचा 
फायदा घेऊन वारींवार पशैाची मागर्ी कररे् असा मनमानी कारर्ार करीत 
असल्याचे ददनाींक २ जानेवारी, २०१६ रोजी  वा त्यासुमारास दनदशणनास आले 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
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(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी सींबींर्धत दोर्षीींवर कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) ना ी. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

िोल्हापुर श्िल्हयात शालेय पोषण आहारासाठी धान्य पुरविणे ि महहला  
बचत गटाची थकित रक् िम अदा िरण् याबाबत 

  

(२५) *  ४००३१   श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांिी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.श्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), डॉ.सुश्ित शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.रािेश 
क्षीरसागर (िोल्हापणर उत्तर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शालेय ववद्याथ्यायानंा ददले जार्ारे मध्यान्  र्ोजन अक्षयपात्र 
योजनेअींतगणत सेंरल ककचनयोजनेद्वारे पुरववण्याची बाब राज्य शासनाच्या 
ववचाराधीन असून सदर योजनेमुळे मध्यान्  र्ोजन पुरवठा करर्ायाया कोल् ापुर 
श्जल््यातील ३०३३ बचत ग्ाींचे काम बींद  ोवनू मद ला बेरोजगार  ोर्ार आ ेत, 
 े  खरे आ े काय, 

(२) तसेच कोल् ापुर श्जल् यात शालेय पोर्षर् आ ार योजनेअींतगणत शालेय पोर्षर् 
आ ार पुरवठा करर्ायाया ठेकेदाराींना गत पाच मद न्याींपासून त्रबले न ममळाल्याने 
मद ला बचत ग्ाींची सुमारे ५ को्ीची रक्कम थकीत असल्याचे व शालेय पोर्षर् 
आ ारासाठी देण्यात येर्ारे धान्य उपलब्ध न झाल्याने मद ला बचत ग्ाींना 
स्वखचाणने धान्य खरेदी करावे लागत असल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान  दनदशणनास आले,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय, असल् यास चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुारशालेय पोर्षर् आ ारासाठी धान्य उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत व मद ला बचत ग्ाची थककत देयके अदा करण्याबाबत शासनाने  
कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) शालेय पोर्षर् आ ार योजनेंतगणत नागरी र्ागात कें द्रीय 
स्वयींपाकग ृ प्रर्ालीद्वारे ववद्याथ्यायानंा आ ाराचा पुरवठा करण्याचा दनर्णय 
शासनाने दद. १८/०६/२००९ रोजी घेतलेला आ े. यानुसार मुींबई म ापामलका 
व्यदतररक्त र्तर नागरी र्ागामध्ये कें दद्रय स्वयींपाकग ृ प्रर्ालीद्वारे आ ाराचा 
पुरवठा करण्यासाठी सींस्थाींची दनवड करण्यात आलेली आ े. तथावप, याबाबत 
न्यायालयीन बाबी उद्् ावल्यामुळे कें द्रीय स्वयींपाकग ृ प्रर्ाली अद्याप सुरु करता 
आलेली ना ी.  मा. सवोच्च न्यायालयाने एवप्रल, २०१५ मध्ये राज्य शासनाच्या 
बाजनेु दनर्णय ददलेला आ े. यामुळे कें द्रीय स्वयींपाकग ृ प्रर्ाली सुरु करण्याबाबत 
पुढील कायणवा ी सुरु करण्यात आलेली आ े. दनवड झालेल्या सींस्थाींमध्ये मद ला 
बचत ग्ाींचा समावेश आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
सुलतानपुर ि भाांडगेाि (ता.खलुताबाद, श्ि.षरांगाबाद) येथे राष्ट्रीय पेयिल 

्ामीण पाणी पुरिठा योिनेमध्ये िालेला गैरव्यिहार 

(२६) *  ४८९४०   श्री.अतुल सािे (षरांगाबाद पणिच) :  सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सुलतानपुर व र्ाींडगेाव (ता.खलुताबाद, श्ज.धरींगाबाद ) गु्रप ग्रामपींचायतीतील 
गाींवासाठी राषरीय पेयजल ग्रामीर् पार्ी पुरवठा योजनेतील १ को्ी ११ लाख 
रुपये सरपींच, ग्रामसेवक व श्जल्  ा पररर्षद पार्ी पुरवठा ववर्ागाच्या अमर्यींत्याींनी 
सींगनमत करुन त्यामध्ये आर्थणक गैरव्यव ार केल्या  प्रकरर्ी गावाच्या पार्ी 
पुरवठा सममती सदस्याींनी व सामाश्जक लेखापररक्षर् दनयींत्रर् सममती व मद ला 
ववकास सममतीने ववर्ागीय आयुक्त (म सूल), मा.पार्ी पुरवठा राज्यमींत्री, 
मा.मुख्यमींत्री व म ामद म राज्यपाल याींच्याकड ेमा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान लेखी दनवेदनाद्वारे तक्रारी करुन या प्रकरर्ाची चौकशी करण्याची 
मागर्ी केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, म ामद म राज्यपालाींनी तक्रारीची दखल घेऊन याप्रकरर्ी चौकशी 
करुन दोर्षी असर्ायायाींववरुध्द कारवाई करावी असे आदेश शासनास  ददले आ ेत, 
 े  ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, याप्रकरर्ी उक्त आदेशाच्या अनुर्षींगाने  चौकशी करण्यात आली 
आ े काय, चौकशीच्या अनरु्षींगाने दोर्षीींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आ े व कायणवा ीची सद्य:श्स्थती काय आ े, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े खरे आ े. 
(२)  े खरे आ े. 
(३) सदर प्राप्त झालेल्या तक्रारीनुसार दोन उपअमर्यींता, ग्रा.पा.पु.वव. याींचेकडून 
दद. २१.२.२०१६ रोजी सुलतानूपर व र्ाींडगेाव (ता.खलुताबाद, श्ज. धरींगाबाद) गु्रप 
ग्रामपींचायतीचे सरपींच, उपसरपींच, अध्यक्ष, ग्रा.पा.पु. स्व. सममती, स्वत: 
अजणदार, ग्रामसेवक व र्तर ग्रामस्थाींच्या उपश्स्थतीत योजनेची प्रत्यक्ष प ार्ी 
करुन सींयुक्त चौकशी करण्यात आली. चौकशी अ वालानुसार योजनेच्या 
कामामध्ये गैरव्यव ार झाला नसल्याचे आढळून आले आ े. 
(४) प्रश् न उद्् ावत  ना ी. 

----------------- 
साांगोला तालुिा ि िुडुचिाडी (श्ि.सोलापणर) शहराला  

दवुषत पाणीपुरिठा होत असल् याबाबत 

(२७) *  ४२५००   श्री.शसध्दराम म्हे्रश े(अक्िलिोट), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.गणपतराि 
देशमुख (साांगोले) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगोला (श्ज.सोलापूर) येथील मशरर्ावी प्रादेमशक नळ पार्ीपुरवठा योजनेतून 
वपवळसर दवूर्षत पार्ीपुरवठा  ोत असल् याने तालुक् यातील ५७ गावातील सुमारे ३ 
लाख तर श रातील ३६  जार नागरीकाींचे आरोग् य धोक् यात आले असल् याचे 
ददनाींक २० डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास दनदशणनास आले,  े खरे आ े 
काय, 
(२) तसेच कुडुणवाडी (श्ज.सोलापूर) श राला पार्ी पुरवठा करर्ायाया जलशुध्दीकरर् 
कें द्रातनू  ोर्ारा पार्ीपुरवठा अशुध्द  ोत असून त्याचा तेथील नागररकाींच्या 
आरोग्यावर पररर्ाम  ोत असल्याचे मा े सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
दनदशणनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) तसेच,  सोलापूर श राला वपवळसर वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा मा े डडसेंबर 
२०१५ पासून  ोत असल्याचे पामलकेच्या व शासनाच्या दनदशणनास आले आ े 
काय, 
(४) असल् यास, उपरोक् त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आ े काय, त्यानरु्षींगाने  
नागरीकाींना आरोग् याच् या दृष ्ीने शुध् द पार्ीपुरवठा करण् याबाबत कोर्ती कायणवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  ना ी. 
      मशरर्ावी व ८१ गावे (ता. साींगोला, श्ज. सोलापूर) प्रादेमशक पार्ीपुरवठा 
योजनेच्या जलशुध्दीकरर् कें द्रातनू क्लोररनेशन पध्दतीने पार्ी शुध्द करुन 
पार्ीपुरवठा केला जातो. तसेच दररोज शुध्द केलेल्या पाण्याची चाचर्ी घेवनु 
पार्ी शुध्द झालेची खात्री करण्यात येते. 
(२) ना ी. 
         म ाराषर राज्य सावणजदनक आरोग्य सेवा, आरोग्य प्रयोगशाळा, 
सोलापूर याींचे अ वालानुसार जलशुध्दीकरर् कें द्रातून कुडुणवाडी श राला पुरवठा 
करण्यात येर्ारे पार्ी वपण्यास योग्य आ े. 
(३)  ोय 
(४) सोलापूर श राला वपवळसर वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा  ोत असल्याबाबत 
श्जल् ार्धकारी, सोलापूर याींच्या कक्षात दद.३१.१२.२०१५ रोजी झालेल्या बैठकीत 
तुर्ी पवजी PAC पावडर वापरण्याचा दनर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पाण्यास 
वपवळसर रींग येण्याचे बींद झाले आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
रायगड श्िल््यातील पाणी टांचाई िृती आराखडा तयार िरण्याबाबत 

(२८) *  ४४५९६   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड श्जल््यातील अनेक दठकार्ी ॅ्ंकरने पार्ीपरुवठा  ोत असून र्ीर्षर् 
पार्ी ी्ंचाईला नागररकाींना सामोरे जावे लागत असल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशणनास आले आ े,  े  खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, सदर श्जल् यातील पार्ी ी्ंचाईवर मात करण्यासाठी श्जल् ा 
पररर्षदेतफे पार्ी ी्ंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आला आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर कृती आराखडा शासनास सादर करण्यात आला आ े काय, 
(४) असल्यास, सदर कृती आराखडयात कोर्त्या उपाययोजना करण्यात आल्या 
वा येत आ ेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची  काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े खरे ना ी. 
(२) व (३)   ोय. 
(४) रायगड श्जल््याचा सन २०१५-१६ चा सींर्ाव्य पार्ी ी्ंचाई कृती आराखडा 
खालीलप्रमारे् आ े:-   

१) मा े लक््ोबर २०१५ ते डडसेंबर २०१५  ा पद ल्या ्प्प्याचा कृती  
आराखडा दनरींक असून कोर्ती ी उपाययोजना प्रस्ताववत केलेली 
ना ी. 

२) मा े जानेवारी २०१६ ते माचण २०१६ या दसु-या ्प्प्यात खालील 
उपाययोजना समाववष् आ ेतः- 

          अ) ॅ्ंकरद्वारे पार्ी पुरवठा योजना 
          ब) ववींधर् ववद र खोदरे् 
          क) नळ पार्ी परुवठा योजना दरुुस्ती कररे् 

३)  एवप्रल २०१६ ते जनू २०१६ या दतस-या ्प्प्यात ४ उपाययोजनाींचा    
          समावेश आ ेः- 
         अ)  ॅ्ंकरद्वारे पार्ी पुरवठा योजना 

ब) ववींधर् ववद र खोदरे् 
क) नळ पार्ी पुरवठा योजना दरुुस्ती कररे् 
ड) तात्पुरती पूरक नळ पार्ी पुरवठा योजना 

     उपरोक्त प्रमारे् एकूर् रु.७८८.८०लक्ष ककीं मतीच्या एकूर् १८६६ उपाययोजना 
प्रस्ताववत करण्यात आल्या आ ेत. 
(५)  प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
 

----------------- 
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मुांबईतील चेंबणर, माहणल ि अांबापाडा येथील रासायतनि िां पन् याांमधणन  
उत् सश्िचत होणा-या घाति िायुमुळे होणारे प्रदणषण 

  

(२९) *  ४०००९   श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), अडॅ.आशशष शेलार (िाांदे्र 
पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांहदिली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), प्रा.िषाच गायििाड 
(धारािी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), 
श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािण र (पनिेल), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण 
पश्श्चम), श्री.वििय षटी (पारनेर), श्री.अशमत विलासराि देशमुख (लातणर शहर), 
श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.तुिाराम िाते (अणशुक्ती 
नगर) : सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मुींबईतील चेंबूर  मा ूल व अींबापाडा येथील रासायदनक कीं पन् याींमधनू 
उत् सश्जणत  ोर्ा-या घातक वायूमुळे या पररसरातील गावक-याींना व रद वाशाींना 
दृष ्ी कमी  ोरे्, खोकला, श् वसनाला त्रास आदी आजाराींनी ग्रासले असल् याची 
बाब  ददनाींक ८ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त् यासुमारास दनदशणनास आली आ े,  े 
खरे आ े काय, 

(२) असल् यास, मुींबर्णतील ब ृन् मुींबई म ानगरपामलकेच् या के.ई.एम. या 
रुग् र्ालयाच् या अ वालानूसार सदर रासायदनक कीं पन् याींमधून उत् सश्जणत  ोर्ा-या 
घातक वायूमुळे या पररसरातील  रद वाशाींपकैी ६४ ्क् के लोकाींना खोकला, ६४ 
्क् के लोकाींना श् वसनाचा त्रास, ९४ ्क् के लोकाींना डोळे चुरचुररे् तर १०० ्क् के 
लोकाींना सातत् याने उग्र वास येत असल् याचे  आढळून आले आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) असल् यास, सदर दठकार्ी असलेल् या  कीं पन् याींच् या ्ाक् याींमध् ये अमॅस्ीन, 
अदनमलन, ्ॉलीत मेथनॅॉल, बेणझींन आदी ववर्षारी रसायनाचा प्रादरु्ाणव  ोत 
असल् याचे दनदशणनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल् यास, दोर्षी आढळून आलेल्या उद्योगाींवर जल (प्रदरू्षर् प्रदतबींध व 
दनयींत्रर्) अर्धदनयम १९७४ व  वा (प्रदरू्षर् प्रदतबींध व दनयींत्रर्) अर्धदनयम, 
१९८१ अन्वये  दनयमानुसार कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े तसेच 
सदर कीं पन् या र्तरत्र  लववण् याकररता शासनाद्वारे कोर्ती कायणवा ी केली वा 
करण् यात येत आ े, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) ददनाींक ०८.०१.२०१६ रोजी व त्यासुमारास चेंबूर, मा ूल 
व आींबापाडा येथील रासायदनक कीं पन्याींतनू उत्सश्जणत  ोर्ायाया घातक वायुमुळे 
त्रास  ोत असल्याबाबतची तक्रार प्राप्त झालेली ना ी. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

----------------- 
मुांबईतील गोरेगाि धच्रशनगरीतील सहायि  
व्यिस्थापिाांविरुध्द िराियाची िारिाई 

  

(३०) *  ४६१३६   श्री.वििास िुां भारे (नागपणर मध्य), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), श्री.सुधािर देशमुख (नागपणर पश्श्चम), श्रीमती देियानी फराांदे 
(नाशशि मध्य), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.बाळासाहेब सानप 
(नाशशि पणिच), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर) :  सन्माननीय साांस् िृतति िायच 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील गोरेगाव र्चत्रनगरीत गत अनेक वरे्ष स ायक व्यवस्थापक 
(कलागरे) पदावर असलेले मशवाजी र्ोसले याींच्या दनयमबा य कामाींमुळे 
कलानगरीचे को्यवधीचे नकुसान झाल्याच्या अनेक तक्रारी असताना ी मशवाजी 
र्ोसले याींच्यावर कोर्तीच कारवाई केली जात नसल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्या दरम्यान दनदशणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, र्चत्रनगरीच्या र्ाड े वसुलीत अदनयममततेबाबत साींस्कृदतक 
ववर्ागाने त्याींची चौकशी करण्याचे आदेश ददले आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त स ायक व्यवस्थापक  े १० वी अनतु्तीर्ण असून ी त्याींना 
पदोन्नती ददली गेली,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी  शासनामाफण त चौकशी करण्यात आली आ े काय, 
(५) असल्यास, चौकशीचे दनषकर्षण काय व त्यानुसार दोर्षीववरूध्द  कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आ े ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) व (२) श्री. मशवाजी र्ोसले  े म ामींडळाच्या 
आस्थापनवेर कायणरत असून त्याींच्या ववरुध्द प्राप्त तक्रारीच्या अनुर्षींगाने 
म ामींडळाच्या स्तरावर कायणवा ी सुरु आ े. 
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(३) श्री.र्ोसले याींना १० वी उत्तीर्ण झाल्यानींतर पदोन्नती देण्यात आल्याचे 
त्याींच्या वयैश्क्तक अमर्लेख्यातनू ददसून येत आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

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

लोणगाांि (ता.भोिरदन, श्ि. िालना) येथे टँिरने  
पाणी पुरिठा िरण्यासांदभाचत 

  

(३१) *  ४७२७१   श्री.अिुचन खोतिर (िालना) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लोर्गाींव  (ता.र्ोकरदन, श्ज. जालना) येथे राष रीय पेयजल योजनेअींतगणत 
गेल्या वर्षी एक को्ी रुपयाींची पार्ी पुरवठा योजना कायाणश्न्वत  ोऊन ी 
द वाळयातच येथील ग्रामस्थाींना  ींडार्र पाण्याकररता र््कीं ती करावी लागत 
असल्याने तातडीने शासकीय ्ँकरने पार्ीपुरवठा करण्याची मागर्ी उपसरपींच 
याींनी सींबींर्धत अर्धकायायाींकड ेमा े डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान केली 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर गावाला तातडीने शासकीय ्ँकरने पार्ी पुरवठा 
करण्यासींदर्ाणत कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२)  लोर्गाींव नळ पार्ी पुरवठा योजना जनू 
२०१५ मध्ये कायाणश्न्वत करण्यात आली  ोती. तथावप सन २०१५ मध्ये 
पजणन्यमान कमी झाल्याने लोर्गाव पार्ी पुरवठा योजनेचा उद्् ाव ववद र 
असलेल्या बानेगाव धरर्ात पार्ी नसल्यामुळे सदर उद्् ावाचे पार्ी अत्यल्प 
झाले. त्यामुळे सरपींच/ ग्रामसेवक याींनी ॅ्ंकरद्वारे पार्ी पुरवठा करण्यासाठी 
ददनाींक १ जानेवारी २०१६ रोजी ग् ववकास अर्धकारी, पींचायत सममती, 
र्ोकरदन याींच्याकड ेप्रस्ताव सादर केला, त्याप्रमारे् ददनाींक १५ जानेवारी २०१६ 
पासून २ ॅ्ंकरद्वारे प्रदतददनी प्रत्येकी ३ खेपा याप्रमारे् पार्ी पुरवठा सुरु 
करण्यात आला आ े. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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



35 

  
रत्नाधगरी श्िल््यातील श्िल्हा पररषदेच्या मोडिळीस  

आलेल्या शाळाांच्या इमारतीांच्या दरुुस्तीबाबत 
  

(३२) *  ४२२६८   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िैभि वपचड 
(अिोले), श्री.श्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापणर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सुधािर देशमुख (नागपणर पश्श्चम), 
श्री.अिधणत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.तनतेश राणे 
(िणििली) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) श्जल् ा पररर्षदेच्या सवणमशक्षा अमर्यानाींतगणत श्जल् ा पररर्षद शाळाींचे 
दरुुस्तीकरर् व दनलेखनाअींतगणत धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या शाळा पाडून 
नव्याने उर्ारण्याचे काम करते त्यासाठी अनदुान व दनधी कें द्र शासनाकडून ददला 
जातो, पींरत,ु सन २०१३ पासून सदर अनुदान व दनधी ममळरे् बींद झाले आ े,  े 
खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, त्यामुळे रत्नार्गरी श्जल््यातील १३१ व र्चपळूर् तालुक्यातील 
श्जल् ा पररर्षदेच्या १२ शाळा मोडकळीस आल्या आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर मोडकळीस व गळक्या र्मारतीच्या दरुुस्तीचा प्रस्ताव 
श्जल् ा पररर्षदेच्या बाींधकाम ववर्ागाकड ेपाठववण्यात आला परींत ुसदर प्रस्तावावर 
अद्यापपयणत कोर्ती ी कायणवा ी करण्यात आलेली नसल्याचे ददनाींक ७ जानेवारी, 
२०१६ रोजी वा त्यासुमारास दनदशणनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, मशक्षर्ाचा दजाण सुधारावा याकररता शासन ववववध उपक्रम 
राबववत आ े, मात्र ज्या र्मारतीींमध्ये ववद्याथी मशकत आ ेत त्या र्मारतीींच्या 
दरुुस्तीबाबत शासन  उदामसन असल्याचे आढळून आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरर्ाकड े श्जल् ा पररर्षद मशक्षर् ववर्ाग गाींर्ीयाणने लक्ष 
देत नसल्याने श्जल््यातील शेकडो मशक्षकाींचे व  जारो ववद्याथ्यायांचे जीव 
धोक्यात आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(६) असल्यास, सदर प्रकरर्ाकड े श्जल्  ा पररर्षद मशक्षर् ववर्ाग दलुणक्ष कररत 
असून याबाबत शासन कोर्ती कायणवा ी करर्ार आ े तसेच सदर ू १३१ 
धोकादायक र्मारतीींमध्ये सुरु असलेल्या शाळाींतील ववद्याथी व मशक्षकाींची 
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सुरक्षक्षतता ववचारात घेऊन सदर ू शाळाींची ववनाववलींब पनुबाधंर्ी करण्याच्या 
दृष्ीने शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली  वा करण्यात आ े, नसल्यास, ववलींबाची 
काररे् काय आ ेत ?     

श्री. विनोद तािड े: (१) ना ी         
(२) अींशत: खरे आ े. 
     रत्नार्गरी श्जल् यात २७२ शाळा  मोडकळीस आल्या असून त्यापैकी २२७ 
शाळाींना दनलेखनास मींजूरी देण्यात आली आ े. 
(३)  े खरे ना ी. 
     श्जल् ा पररर्षद शाळाींच्या र्मारतीच्या दरुूस्तीसाठी सवण मशक्षा अमर्यान 
अींतगणत तसेच श्जल् ा वावर्षणक योजनेतींगणत दनधी मींजूर झाल्यावर दरुूस्तीची 
कायणवा ी करण्यात येते.   
(४)  े खरे ना ी. 
     सदर शाळाींच्या र्मारतीच्या दरुूस्तीसाठी सवण मशक्षा अमर्यान अींतगणत 
तसेच श्जल् ा वावर्षणक योजनेतींगणत दनधी मींजूरीची वेळोवेळी मागर्ी करण्यात 
आली आ े. 
(५)  े खरे ना ी. 
     ज्या शाळाींच्या र्मारती मोडकळीस आल्या आ ेत त्यातील ववद्याथ्यायांची 
बैठक व्यवस्था अन्य शासकीय र्मारती, खाजगी र्मारती यामध्ये केली जाते. 
(६) सवण मशक्षा अमर्यान, श्जल् ा वावर्षणक योजना या व्यदतररक्त सदर शाळाींच्या 
र्मारतीींच्या दरुूस्तीसाठी, श्जल् ा पररर्षद सेस अनुदान, साददल अनुदान यामधनू 
दनधी मींजूर करण्यात येत आ े. 

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

दगुाडफाटा (ता.शभिांडी,श्ि.ठाणे) येथे असणाऱ्या गोदामातील  
भात खरेदी िें द्र बांद असल्याबाबत 

  

(३३) *  ४४६६८   श्री.रुपेश म् हा्रश े (शभिांडी पणिच) :  सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दगुाडफा्ा (ता.मर्वींडी,श्ज.ठारे्) येथे असर्ायाया पर्न म ामींडळाच्या 
गोदामातील र्ात खरेदी कें द्र ठेकेदाराींच्या गैरकारर्ारामुळे गेल्या का ी 
मद न्यापासून बींद असल्याने शेतकयायाींना र्ाताची ववक्री खलु्या बाजारात व कमी 
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र्ावाने करावी लागत असल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
दनदशणनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच ठेकेदाराकडून गोदामाचे र्ाड े थकल्यामुळे पर्न म ामींडळाने सदर 
गोदामे वाडा येथील कोका कोला कीं पनीला र्ाडयाने ददल्यामुळे तेथील शेतकयायाींचे 
मोठ्या प्रमार्ावर नुकसान  ोत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सवण प्रकरर्ाींची चौकशी करण्यात आली आ े काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१)  े खरे ना ी. 
     दगुाडफा्ा येथे र्ात खरेदी कें द्र सुरु करण्यात आले असून त्यावर 
५४५८.२१ श्क्वी्ं ल धानाची खरेदी झालेली आ े. 
(२) ना ी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

िोल्हापणर श्िल्हयातील मौिे बाचणी, तनगिे दमुाला ि गगनबािडा  
येथील क्रीडा सांिुलाच्या अपणणच बाांधिामाबाबत 

  

(३४) *  ४६७४९   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर) :   सन्माननीय क्रीडा मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील क्रीडा धोरर् २००१ नुसार कोल् ापूर श्जल् यातील मौजे बाचर्ी, 
दनगवे दमुाला, (ता. करवीर) व गगनबावडा (ता.गगनबावडा) येथे क्रीडा - सींकुल 
उर्ारण्यास शासनाने ददनाींक ३१ माचण, २००३ रोजी मान्यता प्रदान केली  ोती,  े 
खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, त्यावेळी क्रीडा सींकुलाची प्रचमलत अनदुान मयाणदा रु. २५ लाख 
र्तकी  ोती त्यानींतर शासनाने मा े माचण, २००९ मध्ये अनदुान मयाणदा रूपये १ 
को्ी करुन सुधारीत अींदाजपत्रकास मा े जुलै, २०१० मध्ये परवानगी ददली,  े  ी 
खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त क्रीडा सींकुलाची अपूर्ण कामे पूर्ण कररे्बाबत येथील 
ग्रामस्थाींनी व लोकप्रदतदनधीींनी श्जल् ा क्रीडा अर्धकारी याींना वारींवार सुचना 
देऊन ी अद्याप क्रीडा सींकुलाच्या अपूर्ण कामास सुरुवात करण्यात आलेली ना ी, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, अपूर्ण काम तात्काळ सुरु कररे्बाबत शासनाने कोर्ती कायणवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ?                      

श्री. विनोद तािड े: (१) तालुका क्रीडा सींकुल दनगवे दमुाला (ता.करवीर) यासाठी 
ददनाींक २७.०३.२००३ अन्वये तर तालुका क्रीडा सींकुल करवीर बाचर्ी यासाठी 
ददनाींक २१.०६.२००४ अन्वये तत्वत: मान्यता देण्यात आली आ े.  तसेच तालुका 
क्रीडा सींकुल गगनबावडा उर्ारण्यासाठी ददनाींक १२.०९.२००३ अन्वये मान्यता 
देण्यात आली आ े. 
(२) तालुका क्रीडा सींकुल दनगवे दमुाला (ता. करवीर) याकररता            
ददनाींक २९.०९.२०१० अन्वये रु. ७५.६२ लक्ष, करवीर बाचर्ी याकररता      
ददनाींक ०१.०९.२०१४ अन्वये रु. १३३.०८ लक्ष व गगनबावडा  याकररता     
ददनाींक २८.०३.२०१३ अन्वये रु. १०२.०५ लक्षच्या सुधारीत अींदाजपत्रकास मान्यता 
देण्यात आली आ े. 
(३) व (४) तालुका क्रीडा सींकुल दनगवे दमुाला (ता.करवीर)/गगनबावडा या 
सींदर्ाणत यापवूी पूर्ण झालेल्या कामाींची दरुुस्ती करण्याची गरज असल्याने 
लोकप्रदतदनधीींनी सममतीच्या बैठकीत सूचना केलेल्या आ ेत.  त्यानुसार क्रीडा 
सींकुलाची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याकररता अींदाजपत्रक व आराखड ेतयार करण्याची 
कायणवा ी सींबींर्धत क्रीडा सींकुल सममतीमाफण त करण्यात येत आ े. तसेच तालुका 
क्रीडा सींकुल बाचर्ी कररता जागेची  द्द दनश्श्चत करण्यासाठी  रु्मी अमर्लेख 
कायाणलय व सींकुल सममती याींचेमाफण त कायणवा ी सुरु आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
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निी मुांबई ि मुांबई महानगरपाशलिेच्या शाळाांतील 
 विद्याथ्याांना पोषण आहार देण्याबाबत 

(३५) *  ४२८४१   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.वििास 
िुां भारे (नागपणर मध्य), श्री.सुधािर देशमुख (नागपणर पश्श्चम), श्रीमती देियानी 
फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रािा), श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), 
श्री.सुतनल राऊत (विक्रोळी), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.रुपेश म् हा्रश े (शभिांडी 
पणिच) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
(१) नवी मुींबई म ानगरपामलकेच्या शाळेतील ववद्याथी पोर्षर् आ ारापासून 
वींर्चत रा त असल् याची माद ती मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या सुमारास 
दनदशणनास आली,  े खरे आ े काय, 

(२) तसेच  मुींबई श रातील पामलकेच् या ६४ शाळाींमध् ये ४२  जार ववद्याथी 
मशक्षर् घेत असून या ववद्याथ्यायानंा पोर्षर् आ ार पुरववर्ायाया कीं त्रा्दाराची मुदत 
पाच मद ने अगोदरच सींपषु्ात आली असल्याने पामलका अद्याप कीं त्रा् 
काढण्यास ददरींगाई करीत असल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
दनदशणनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर ू कीं त्रा् ५ मद ने प्रलींत्रबत ठेवण्याची काररे् काय आ ेत, 
(४) असल्यास उक्त सवण प्रकरर्ाींची चौकशी करण्यात आली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नुसार मुींबईतील पोर्षर् आ ार परुववर्ायाया कीं त्रा्दाराच्या 
मुदतीबाबत व नवी मुींबईतील शाळेतील ववद्याथ्यायानंा पोर्षर् आ ार देण्याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१)  े खरे ना ी. 
(२), (३) व (४) शालेय पोर्षर् आ ार योजनेंतगणत नागरी र्ागात कें द्रीय 
स्वयींपाकग ृ प्रर्ालीद्वारे ववद्याथ्यायानंा आ ाराचा पुरवठा करण्याचा दनर्णय 
शासनाने दद. १८/०६/२००९ रोजी घेतलेला आ े. यानुसार मुींबई 
म ापामलकेव्यदतररक्त र्तर नागरी र्ागाींमध्ये कें दद्रय स्वयींपाकग ृ प्रर्ालीद्वारे 
आ ाराचा पुरवठा करण्यासाठी सींस्थाींची दनवड करण्यात  आलेली आ े.  तथावप, 
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याबाबत न्यायालयीन बाबी उद्् ावल्यामुळे कें द्रीय स्वयींपाकग ृ प्रर्ाली अद्याप 
सुरु करता आलेली ना ी. मा. सवोच्च न्यायालयाने एवप्रल, २०१५ मध्ये राज्य 
शासनाच्या बाजुने दनर्णय ददलेला आ े. यामुळे कें द्रीय स्वयींपाकग ृ प्रर्ाली सुरु 
करण्याबाबत पढुील कायणवा ी सुरु करण्यात आलेली आ े. मुींबई म ापामलका 
क्षेत्रामध्ये सींस्थाींची दनवड करण्यासाठी प्रकक्रया सुरु करण्याबाबतच्या प्रस्तावावर 
शासन स्तरावर कायणवा ी सुरु आ े. 
     सदर प्रकक्रया पूर्ण  ोईपयतं शालेय पोर्षर् आ ारात खींड पडू नये यासाठी 
यापवूी आ ार मशजवनू देत असलेल्या सींस्थामाफण त आ ार मशजवनू देण्याचे काम 
सुरु आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
रानसई (ता.उरण, श्ि.रायगड) येथील आहदिासी  

िाडयाांना पाणी पुरिठा िरण्याबाबत 
  

(३६) *  ४८४२७   श्री.प्रशाांत ठािण र (पनिेल), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), 
श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), श्री.वििय िाळे (शशिािीनगर), श्रीमती मतनषा 
चौधरी (दहहसर) :  सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रानसई (ता.उरर्, श्ज.रायगड) येथील आददवासी वाड्याींना पार्ी पुरवठा 
करण्यासाठी  े्वरे् धरर्ातनू लाखो रुपये खचण करून डोंगरातील चढ-उतारावर 
्ाकलेल्या पाईप लाईन मधनू पार्ीच येत नसल्यामुळे आददवासीींना वपण्याच्या 
पाण्यासाठी मैलोंमैल जावे लागत असल्याचे मा े फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान दनदशणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त र्ागामध्ये मुबलक पार्ी उपलब्ध करण्यासाठी र्ारत 
दनमाणर् योजनेतनू ५४ लाख रुपये खचण करून ववद रीींमध्ये पार्ी साठवण्यासाठी 
्ाकण्यात आलेली पाईप लाईन कमी दाबाच्या वीज पुरवठ्यामुळे बींद पडली आ े, 
 े  ी खरी आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त दठकार्ी बाींधण्यात आलेल्या ववद रीींना पार्ी पुरवठा 
करण्यासाठी सुरळीत व उच्च दाबाने वीज पुरवठा करण्याबाबत शासनाने कोर्ती 
कायणवा ी केली व  करण्यात येत आ े, असल्यास, कायणवा ीचे स्वरूप काय आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े खरे आ े.  
(२)  े खरे आ े.  
(३) सुरळीत व उच्च दाबाने वीज पुरवठा कररे्बाबत कायणकारी अमर्यींता, 
म ाराषर राज्य ववद्यतु ववतरर् कीं पनी, उरर् याींचेकड ेपाठपुरावा सुरु आ े. उच्च 
दाबाचे रान्सफॉमणर बसववल्यानींतर रानसई येथील आददवासी वाड्याींना नळ 
योजनेतनू पार्ी पुरवठा सुरळीतपरे् सुरु करण्यात येईल.  
(४)  प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

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

पनिेल ( श्ि.रायगड ) तालुक्यातील पनिेल कज्युिेशन सोसायटीच्या  
यािण ब बेग हायस्िण ल ि ज्यतुनअर िॉलेि मधील गैरव्यिहार 

  

(३७) *  ४२३१४   अॅड.िे.सी.पाडिी (अक्िलिुिा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पनवेल (श्ज.रायगड) तालुक्यातील पनवेल  एज्यकेुशन सोसाय्ीच्या याकूब 
बेग  ायस्कूल व ज्युदनअर कॉलेज मधील पोर्षर् आ ार, ववद्याथ्यायांच्या 
प्रवेशासाठी घेण्यात येर्ारी देर्गी, मौलाना आझाद फीं डाकडून ममळर्ारा दनधी व 
मशक्षकाींच्या नेमर्कूीत अशाप्रकारे अनेक कामाींत गैरव्यव ार झाल्याची तक्रार 
उक्त सींस्थेतील सदस्याींनी मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
मा.मुख्यमींत्री व धमाणदाय आयुक्त, रायगड, अमलबाग याींच्याकड े दनवेदनाद्वारे 
केली आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी चौकशी केली आ े काय, त्यानुर्षींगाने गैरव्यव ार 
करर्ायाया सींबींर्धताींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. विनोद तािड े : (१) असे दनवेदन मा. मुख्यमींत्री कायाणलय व धमाणदाय 
आयुक्त, रायगड, अमलबाग याींच्याकड ेप्राप्त झालेले ना ी. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

----------------- 
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िोल्हापणर येथील पांचगांगा ि िृष्ट्णा नदी  
प्रदणषणाबाबत िराियाच्या उपाययोिना 

(३८) *  ४१००९   श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापणर उत्तर), श्री.उल्हास पाटील 
(शशरोळ), डॉ.सुश्ित शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.श्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सुरेश हाळिणिर 
(इचलिरांिी) :  सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कोल् ापूर श्जल््यास  र्चलकरींजी श र व पररसरातनू थे् पींचगींगा नदी 
पात्रात सोडल्या जार्ायाया साींडपाण्यामुळे तसेच जलपर्ीच् या त्रबजाींचा द रव्या 
तवींगामुळे नदीपात्रातील पार्ी दवूर्षत झाल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान दनदशणनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच पींचगींगा नदी प्रदरू्षर् मुक्तीसाठी कसबा बावडा येथे ७५ को्ी रुपये 
खचूणन साींडपाण्यास  मैला ममर्श्रत पाण्यावर प्रकक्रया करर्ारे कें द्र (एस्ीसी प्लॅं्) 
उर्ारण्यात आले असून सदर कें द्र अद्याप ी सुरु झाले ना ी तसेच दधुाळी येथे 
अशाच प्रकारे २९ एमएलडी साींडपाण्यावर प्रकक्रया कें द्र प्रस्ताववत आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) असल्यास, कोल् ापूर श रातील १२ नाले एकत्र करून त्यातील साींडपार्ी 
एकत्रत्रत सींकमलत करून त्यावर प्रकक्रया कररे्बाबत आजतागायत सुरवात झालेली 
ना ी व जयींती नाल्यातुन साींडपार्ी कोर्त्या ी प्रकक्रयेववना नदी पात्रात सोडले 
जात आ े तसेच कोल् ापूर श रातील नाले वळववण् याच्या कामाला शासनाकडून 
दनधी ममळाला नसल्याने कामास सुरवात झालेली ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) तसेच र्चलकरींजी नगरपामलकेच्या  द्दीतनू बा ेर पडर्ारे साींडपार्ी रोखले न 
गेल्याने कोल् ापूर पासून मशरोळ पयतं नदी प्रदवुर्षत झाली आ े व नदीकाठी 
असर्ायाया नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) तसेच पींचगींगा नदीतील प्रदरु्षर् रोखण् यासाठीच् या सवण उपाययोजना मा े 
माचण, २०१६ अखेर पूर्ण करण् याच् या सूचना ववर्ागीय आयुक् त याींनी ददनाींक ६ 
जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ददल् या आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(६) तसेच कोल्  ापूर येथील कृष र्ा व  पींचगींगा नदी प्रदवुर्षत झाल्यामुळे 
नदीकाठच्या गावात ददनाींक १ डडसेंबर ते २६ डडसेंबर, २०१५ या कालावधीत ताप, 
सदी, खोकला, डेंग्य,ू द वताप व र्चकुनगुदनया आदद साथीच्या रोगाचे ६६६ रुग्र् 
आढळून आले,  े  ी खरे आ े काय, 
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(७) असल्यास, यासींदर्ाणत शासनाने चौकशी केली आ े काय, त्यानुर्षींगाने     
प्रश्न र्ाग (५) मधील सूचनेनुसार सींबींर्धत ववर्ागाने व जलपर्ींवर दनयींत्रर् 
आर्ण् याकरीता तसेच सदर साथीच्या रोगाींवर दनयींत्रर् ममळववण्याकररता व नदी 
प्रदरू्षर् रोखण्याबाबत कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, नसल्यास, 
ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) व (३)  ोय,  े खरे आ े. तथावप, राषरीय नदी कृती योजनेतींगणत कोल् ापूर 
श रात साींडपार्ी प्रक्रीया सींयींत्रर्ा बसववण्याकररता कें द्रीय पयाणवरर् वन व 
वातावरर् बदल मींत्रालयाने रुपये रक्कम ७६ को्ी रुपयाींचा दनधी ववतरीत केला 
असून सदर प्रकल्पाचे काम अींदतम ्प्प्यात आ े. 
(४)  े खरे ना ी. पींचगींगा नदी काठच्या गावामध्ये कोर्ता ी जलजन्य साथीचा 
उदे्रक झालेला ना ी. 
(५)  ोय,  े  खरे आ े. 
(६)  ोय,  े खरे आ े, मा े डडसेंबर, २०१५ मध्ये घालवाड, ता. मशरोळ येथे 
र्चकनगुदनया या कक्कजन्य आजाराचे ४ रुग्र् आढळून आले  ोते. तसेच ताप, 
सदी, खोकला, डेंग्यू द वतापाचे रुग्र् तुरळक प्रमार्ात आढळून आले  ोते. 
(७) पींचगींगा नदीकाठच्या गावामध्ये साथीच्या रोगावर दनयींत्रर् कररे्साठी 
आरोग्य ववर्ाग, कोल् ापूर या ववर्ागामाफण त पढुीलप्रमारे् साथप्रदतबींधात्मक 
उपाययोजना कररे्त येत आ ेत. 

अ) आरोग्य कमणचायायाींमाफण त दैनींददन घरोघर सवेक्षर्ाच्या माध्यमातनू 
रुग्र् शोधनेबाबत कायणवा ी चालू आ े. 
ब) घरोघर रे्् देऊन वपण्याच्या पाण्याची OT ्ेस्् घेऊन 
शुध्दीकरर्ाच्या खात्रीनींतर पार्ी पुरवठा करण्यात येत आ े. 
क) बदुल्याद्वारे मेडीक्लोरचा वापर करुन घरोघरी पार्ी शुध्दीकरर् 
कररे्बाबत आरोग्य मशक्षर् देरे्त येत आ े. 
ड) पार्ी नमुने तपासर्ीकरीता प्रयोगशाळेत दनयममत पाठववरे्त 
येतात. 
र्) ग्रामपींचायतीमाफण त पुरेसा श्ब्लचीींग पावडरचा साठा उपलब्ध रा ील 
याबाबत दक्षता घेरे्त येते. 
ई) रुग्र्ाच्या स वामसींतावर उपचार केले जातात. 
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उ) साथरोग कक्षात साथप्रदतबींधात्मक अत्यावश्यक धर्षधाींचा पुरेसा 
साठा उपलब्ध ठेवरे्त आला आ े. 
ऊ) गावामध्ये दनयममत पररसर स्वच्छता व ग्ार स्वच्छता मोद म 
राबववरे्त येते. 
ए) दनश्श्चत दनदानासाठी आवश्यक असेल तेथे रक्त व रक्तजल 
नमुने घेऊन दनदान दनश्श्चती कररे्ची कायणवा ी केली जाते. 

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

नाांहदिली (ता.िल्याण, श्ि. ठाणे) पररसरातील आयच गुरुिुल 
शाळेत हेशलयम शसलेंडरचा िालेला स्फोट 

  

(३९) *  ४१७६०   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ पाटील 
(अशलबाग) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
 (१) नाींददवली (ता.कल्यार्, श्ज. ठारे्) पररसरातील आयण गुरुकुल शाळेत  ेमलयम 
मसलेंडरचा स्फो् झाल्याने १ ठार तर १२ ववद्याथी जखमी झाल्याचे मा े 
डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान दनदशणनास आले,  े खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीअींती काय 
दनदशनाणस आले, तद्नुसार शाळा पररसरामध्ये  ेमलयम मसलेंडर घेऊन येण्यास 
परवानगी देर्ायाया शाळा व्यवस्थापक व सींबींर्धतावर शासनाने कोर्ती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आ े, तसेच मतृ व जखमी ववद्याथ्यायांच्या कु्ुींत्रबयाींना 
शाळेकडून कोर्ती आर्थणक मदत देण्यात आली वा येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. विनोद तािड े : (१)  ोय, सदर स्फो्ामध्ये फुगेवाला जागीच ठार झाला 
तसेच पाच ववद्याथी व सात पालक जखमी झाले आ ेत. 
(२) व (३) सदर प्रकरर्ी करण्यात आलेल्या चौकशी मध्ये आयण गुरुकुल शाळेच्या 
आवारात मल्ील आयणन शाळेचे पवूण प्राथममक ववर्ागाचा क्रीडा म ोत्सव    
ददनाींक २४ डडसेंबर, २०१५ आयोश्जत  केला  ोता. सदर कायणक्रम सींपल्यानींतर 
शालेय आवारात उपश्स्थत असलेल्या फुगेवाल्याच्या गॅस मसलेंडरचा स्फो्  ोऊन 
त्याचा मतृ्यू झाला. तसेच फुगे खरेदी करत असलेले एकूर्-५ ववद्याथी व      



45 

७ पालक जखमी झाल्याचे चौकशीत आढळून आले आ े. जखमी ववद्याथी व 
पालक याींच्या धर्षधोपचारासाठी शाळेच्या व्यवस्थापनामाफण त सुमारे          
रु. २७,३४,२५७/- र्तका खचण करण्यात आला आ े. 

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

िाडीिऱ्हे (श्ि.नाशशि) येथील रेशन धान्यामध्ये िालेला गैरव्यिहार 
  

(४०) *  ४७९४२   श्री.चांद्रिाांत सोनािणे (चोपडा), श्री.गुलाबराि पाटील (िळगाि 
्ामीण) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ब ुचर्चणत वाडीवया  े (श्ज.नामशक) येथील रेशन धान्य 
गैरव्यव ारामध्ये ३४ रेशन दकुानदाराींचा स र्ाग असल्याचे पोमलस तपासात 
मा े  डडसेंबर २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशणनास आले आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, सदर गैरव्यव ारातील काळा पैसा दडववण्यासाठी साईबाबा ॲग्रो 
म ालक्ष्मी कॉपोरेशन बालाजी एी्ं रप्रायझेस, दतरुपती ॲग्रो ग्रीनफील्ड कॉपोरेशन, 
सुरेश रेडसण आदद कीं पन्या बनाव् कागदपत्राद्वारे तयार करुन दतच्याद्वारे 
को्यवधी रुपयाींचा व्यव ार झाल्याचे देखील दनदशणनास आले आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने  चौकशी केली आ े काय, त्यात काय 
आढळून आले तद्नुसार यास जबाबदार असर्ा-या व्यक्तीींवर कोर्ती कारवाई 
केली वा  करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. धगरीश बापट : (१) , (२), (३) व (४)  सदर गैरव्यव ाराबाबत वाडीव- े 
पोलीस स््ेशन ता. र्गतपरुी श्ज. नामशक येथे गु.नीं.२२ ददनाींक १०/३/२०१५ 
अन्वये गुन् ा दाखल आ े. त्याबाबत  पोलीस ववर्ागामाफण त सदर गुन््याचा 
तपास सुरु आ े.  
 
 

----------------- 
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िोंडगेव्हाण (ता.श्रीगोंदे, श्ि.अहमदनगर) येथे पाणीपुरिठा  
योिनेत िालेला गैरव्यिहार 

  

(४१) *  ४०५३३   श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोंडगेव् ार् (ता.श्रीगोंदे, श्ज.अ मदनगर) येथे पार्ीपुरवठा योजनेत लाखो 
रुपयाींचा गैरव्यव ार झाल्याचे मा े डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
दनदशणनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, यासींदर्ाणत चौकशी करण्यात आली आ े काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानरु्षींगाने सींबर्धताींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े खरे ना ी. 
(२) स्थादनक तक्रार झाल्यामुळे या योजनेची चौकशी करण्यात आली.  परींत ु
योजनेत गैरव्यव ार झाल्याचे आढळून आले ना ी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
लातणर श्िल््यातील ८४ गािाांत विांधन विहहरीांची  

खोलीची मयाचदा िाढविणेबाबत 

(४२) *  ४१४३९   श्री.अशमत विलासराि देशमुख (लातणर शहर), श्री.त्र्यांबिराि 
शभसे (लातणर ्ामीण) :  सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) लातूर श्जल््यातील ८४ गावाींत पार्ी पुरवठ्याच्या प्रयोजनासाठी ववींधन 
ववद रीींची खोलीची मयाणदा ६० मम्र पवजी १२० मम्र (सुमारे ४०० फू्) 
कररे्बाबत मागर्ी करण्यात आली आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, यामध्ये लातूर तालुक्यातील ३१ व रेर्ापूर तालुक्यातील १५ 
गावाींचा समावेश असून शेतकयायाींची पाण्याअर्ावी  ोर्ारी गैरसोय लक्षात घेता 
ववींधन ववद रीींची खोलीची मयाणदा वाढवरे्बाबत अथवा शतेकयायाींची पाण्याची सोय 
करण्याकरीता शासनाने कोर्ती उपाययोजना केली आ े वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  ोय. 
(२) म ाराषर रू्जल (ववकास व व्यवस्थापन) अर्धदनयम २००९ अींतगणत कलम ८ 
नुसार अर्धसुर्चत व अनर्धसुर्चत क्षेत्रात खोल ववींधन ववद रीवर तसेच 
अर्धसुर्चत क्षेत्रात सवण प्रकारच्या ववद री घेण्यास प्रदतबींध घालण्यात आलेला 
आ े. 
     तथावप, राज्य रू्जल प्रार्धकरर्ाचे ददनाींक ३१ जुलै २०१५ रोजीच्या 
आदेशान्वये वपण्याचे पाण्यासाठी  ६० मी्र पेक्षा जास्त खोलीची ववींधन ववद र/ 
कुपनमलका खोदण्याची परवानगी देण्याचे अर्धकार श्जल् ा प्रार्धकरर् म् र्नू 
म सूल ववर्ागाच्या प्राींतार्धकारी याींना देण्यात आलेले आ े. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

ऐतिड ेखदुच (ता.िाळिा, श्ि.साांगली) येथील राष्ट्रीय पेयिल  
योिनेत िालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

  

(४३) *  ४८३३५   श्री.शशिािीराि नाईि (शशराळा) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पतवड ेखदुण (ता.वाळवा, श्ज.साींगली) येथील राषरीय पेयजल ई- े्ंडररींग कररे् 
राज्य शासनाच्या ववद्यमान धोरर्ानुसार बींधनकारक असताना एकाच 
कीं त्रा्दाराच्या वेगवेगळ्या दराच्या तीन दनववदा घेण्यात येऊन व त्यापकैी 
९% वाढीव दराच्या दनववदा स्वीकृत करुन त्या कीं त्रा्दारास काम देण्यात आले 
असल्याचे दनदशणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेचे बाींधकाम ज्या जागेवर करण्यात येत आ े ती 
जागा ग्रामपींचायतीच्या मालकीची नसल्याने ग्रामपींचायतीने जागा मालकीमशवाय 
बाींधकाम करु नये अशा आशयाचे पत्र ग्ववकास अर्धकारी, वाळवा याींनी 
ग्रामपींचायतीस ददले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर योजनेचे सुरु असलेले बाींधकाम करीत असताना      
साींगली-माींगरुळ श्जल् ा मागण (राज्यमागण) याकररता शासन दनयमानुसार जागा न 
सोडता ५०%  बाींधकाम राज्य मागाणमध्येच करण्यात  येत असल्याची बाब 
दनदशणनास आली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(४) असल्यास, सदर ू पेयजल योजनेच्या कामाची व त्यात झालेल्या 
गैरव्यव ाराची चौकशी करण्याची मागर्ी ग्रामपींचायत सदस्याींनी केली आ े,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आ े काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानुर्षींगाने  पेयजल योजनेचे तत्कालीन अध्यक्ष व सममतीवर 
कोर्ती कारवाई  केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े खरे ना ी. 
      शासनाच्या दद.१९.१०.२०११ रोजीच्या शासन दनर्णयान्वये ई-दनववदा 
प्रर्ाली बींधनकारक करण्यात आली आ े. तथावप, सदर योजनेच्या कामाची 
दनववदा  ी दद.२५.०८.२०११ रोजी प्रमसध्द कररे्त आली व त्यानुसार प्राप्त 
झालेल्या तीन दनववदापैकी दनम्नत्तर दनववदेच्या कीं त्रा्दारास कामाचा कायाणरींर् 
आदेश देण्यात आला आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
      सदर योजनेचे बाींधकाम  े शासनाच्या मालकीच्या जागेवर कररे्त येत 
आ े. तसेच सदर जागा ग्रामपींचायतीच्या नावावर कररे्बाबत ग्रामसरे्ने 
दद.०२.१०.२०१० रोजी ठराव केला आ े. त्यानुसार ग्ववकास अर्धकारी याींनी 
श्जल् ार्धकारी, साींगली याींचेकड ेप्रस्ताव सादर केला आ े. 
(३) सदर योजनेचे बाींधकाम साींगली-माींगरुळ श्जल् ा मागाणच्या मध्यापासून १२ 
मी. अींतरावर कररे्त येत आ े. 
(४)  ोय मागर्ी केली आ े. 
     तथावप, सदर योजनेचे काम प्रगतीपथावर असून झालेल्या कामाचे 
मुल्याींकनाप्रमारे् देयक अदा कररे्त आले आ े. 
(५) सदर प्रकरर्ाची चौकशी करण्यात येत आ े. 
(६) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 
 

----------------- 
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िोल्हापणर श्िल््यातील शाहुिाडी ि पन्हाळा तालुिा तसेच मौिे चांदनिुड  
(ता. गडहहांग्लि) येथील पाणी टांचाई तनिारणेबाबत 

(४४) *  ४१३९७   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहणिाडी), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापणर), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड 
उत्तर), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.श्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळिा) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पन् ाळा (श्ज.कोल् ापूर) तालुक्यातील पश्श्चम व उत्तर र्ागा मध्ये अनेक 
दठकार्ी कुपनमलका, वव ीरीींच्या पार्ी पातळीत घ् झाली असून पन द वाळ्यात 
पार्ी ी्ंचाईची तीव्र समस्या जार्वू लागली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच कोल् ापूर श्जल््यातील शा ुवाडी तालुका व मौजे चींदनकुड        
(ता. गडद ींग्लज) येथे मा े जानेवारी, २०१६ पासून मोठया प्रमार्ात पार्ी ी्ंचाई 
दनमाणर् झाली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न र्ाग (१) मधील तालुक्यात कमी पावसामुळे  र्ात 
उत्पादनात घ् झाली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४)  असल्यास, याबाबत शासनाने  पा र्ी केली आ े काय, पा र्ीचे दनषकर्षण 
काय आ ेत व तद्नूसार उक्त तालुक्यातील व गावातील पार्ी ी्ंचाई दरू 
कररे्बाबत शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े खरे आ े. 
(२) अींशतः खरे आ े. शा ूवाडी तालुक्यामध्ये रू्जल पातळीत घ् झाल्याने ी्ंचाई 
जार्वू लागली  े खरे आ े. 
     तथावप मौजे चींदनकुड (ता. गडद ींग्लज) येथे मा े  जानेवारी, २०१६ पासून 
मोठया प्रमार्ात पार्ी ी्ंचाई दनमाणर् झाली  े खरे ना ी. 
(३)  े खरे आ े. 
(४)  ोय, पन् ाळा तालुक्यात  सन २०१४-१५ मध्ये सरासरी ताींदळू उत्पादन 
२७४७.३ ककलो/  ेक््र आणर् सन २०१५-१६ मध्ये सरासरी ताींदळू उत्पादन 
१४७७.२ ककलो/ ेक््र  झाले आ े.  म् र्जेच मागील वर्षाणच्या तुलनेत ताींदळू 
उत्पादनात ५३.७६% घ् झाल्याचे आढळून आले आ े. 
 



50 

      वपण्याचे पार्ी ी्ंचाई दरू करण्यासाठी पार्ी आरक्षर् व ी्ंचाई कृती 
आराखडा कररे्त आला आ े. त्यानुसार ी्ंचाई कृती आराखड्यात २२१ गावे व 
४०२ वाड्याींमध्ये रु.५४६.८१ लक्ष ककीं मतीच्या एकूर् ६२१ उपाययोजना प्रस्ताववत 
करण्यात आल्या आ ेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

सोलापणर शहरात महाराष्ट्र दांत पररषदेच्या मान्यतेशशिाय ११ अनधधिृत  
“डेंटल लॅब” चालविले िात असल्याबाबत 

(४५) *  ४००८६   श्री.सुभाष देशमुख (सोलापणर दषक्षण) :   सन्माननीय 
िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर श रात म ाराषर दींत पररर्षदेच्या मान्यतेमशवाय ११ अनर्धकृत 
“डें्ल लॅब” चालववल्या जात असल्याने नागररकाींच्या आरोग्यास धोका दनमाणर् 
झाला असल्याचे दनदशणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच, उक्त प्रकरर्ी सोलापूर मनपा च्या आरोग्य अर्धकारी याींना म ाराषर 
डें्ल कौश्न्सल याींनी दनवेदन देऊन ी कोर्ती ी कारवाई केली नसल्याचे 
दनदशणनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सींबींर्धत “डें्ल लॅब” चालकावर व आरोग्य अर्धकायायावर कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) ना ी. परींत,ु सोलापूर श रात दींत कारार्गरीचा अवैध 
रीतीने व्यवसाय करर्ायाया व्यक्तीींबद्दल म ाराषर राज्य दींत पररर्षदेने       
ददनाींक १८.०५.२०१५ रोजीच्या पत्राच्या द्वारे सोलापूर म ानगरपामलकेला कळववले 
 ोते. त्या अनुसार उक्त म ानगरपामलकेने उक्त व्यक्तीींच्या ववरुध्द योग्य ती 
कारवाई कररे्बाबत सींबींर्धत पोलीस ठाण्यास कळववले आ े. 
(२) ना ी. 
(३) व (४)  े प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 
 

----------------- 
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सांगमनेर (श्ि. अहमदनगर) तालुक्यातील अनेि गािाांमध्ये  
वपण्याच्या पाण्याची तनमाचण िालेली टांचाई 

  

(४६) *  ४३३१७   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपणर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमनेर (श्ज. अ मदनगर) तालुक्यातील अनेक गावाींमध्ये वपण्याच्या 
पाण्याची तीव्र ी्ंचाई जार्व ू लागली असल्याने ्ँकरच्या मागर्ीत ददवसेंददवस 
वाढ  ोत असल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशणनास आले, 
 े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर पार्ी ी्ंचाई दरू करण्याकररता शासनाने  कोर्ती कायणवा ी 
केली  वा करण्यात येत आ े, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े खरे आ े. 
(२) सन २०१५-१६ वर्षाणसाठी लक््ोबर २०१५ ते जनू २०१६ पयतं पार्ी ी्ंचाई दरू 
करण्यासाठी ी्ंचाई आराखडा मींजूर करण्यात आलेला आ े. 
     सींगमनेर तालुक्यात ी्ंचाई कृती आराखड्यात रुपये १०१५.०५ लक्ष 
ककीं मतीच्या एकूर् १९१ उपाययोजना प्रस्ताववत करण्यात आल्या आ ेत. 
      सद्यश्स्थतीत २८ ॅ्ंकरद्वारे १८ गावे व १५० वाड्याींना पार्ी पुरवठा चालू 
आ े. ॅ्ंकर र्ररे्साठी ४ उद्् ाव व २ गावाींसाठी २ ववद री अर्धग्रद त करण्यात 
आलेल्या आ ेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
ठाणे श्िल््यातील उल्हास नदी दणवषत िाल्याबाबत 

  

(४७) *  ४००५३   डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.तनतेश राणे (िणििली), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापणर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर), श्री.श्ितेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.ियांत पाटील 
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(इस्लामपणर), श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.अशमत साटम 
(अांधेरी पश्श्चम), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पणिच) :   सन्माननीय पयाचिरण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उल् ासनगर (श्ज.ठारे्) येथील खेमार्ीनाला आणर् म् ारळ येथील डश्म्पींग 
ग्राऊीं डचे दवुर्षत पार्ी म् ारळ दरम्यान उल् ासनदीत ममसळत असून तसेच नदी 
पात्रात शेवाळ वाढले असून पाण्यात फ्लोराईड सारखे रासायदनक घ्क असून 
मतृ जनावराींचे अवशेर्ष, मानवी मलैा, रसायनयकु्त पार्ी या नदीपात्रातनू पार्ी 
पुरवठा  ोत असलेल्या ठारे्, कल्यार्-डोंत्रबवली, उल् ासनगर, मर्वींडी, नवी मुींबई, 
बदलापूर श राींस  ५० गावाींचे व ममरा-र्ाईंदर या म ानगरपामलकेतील लाखो 
नागरीकाींचे आरोग्य धोक्यात आले असून  पयाणवरर्ाचा या ास  ोवून नदी 
पात्रातील जलसींपत्तीवर ी ववपरीत पररर्ाम  ोत आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच, म् ारळ आणर् काींबा (ता.कल्यार्, श्ज.ठारे्) गावाच्या शेजारी 
असलेल्या खेमानी, धोत्रबघा्, कातकरीवाडी, म् ारळपाडा, वरप या लोकवस्ती 
असलेल्या र्ागात दगडखार्ीतून उत्खनन करताींना क्रशरमधील मोठया प्रमार्ात 
धुळीचे कर् व पावडर तसेच डाींबर तयार करण्याच्या कारखान्याींमुळे  वेतील 
वातावरर् दरु्षीत  ोऊन नागररकाींच्या आरोग्याला धोका दनमाणर्  ोऊन सदर 
गावातील शतेी ी नावपक झाली असल्याची बाब येथील ग्रामस्थाींनी व सरपींचानी 
प्रादेमशक अर्धकारी, म ाराषर प्रदरु्षर् मींडळ, कल्यार् याींच्याकड े दनवेदनाद्वारे 
ददनाींक २७ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास दनदशणनास आर्नू सदर 
दगडखार्ी व डाींबर कारखाना याींच्या मालकाींवर तात्काळ कारवाई करावी अशी 
मागर्ी केली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) तसेच राषरीय पयाणवरर् अमर्याींत्रत्रकी अनुसींधान सींस्थेने या आधी 
एमआयडीसीच्या अींदतम अ वालामध्ये खेमार्ीनाला वळववरे् तसेच ल ान 
उद्योग   धींद्यातील दवुर्षत पाण्यावर शुध्दीकरर् प्रकक्रया करुनच ते पार्ी पात्रात 
सोडण्याचे नमूद केले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) तसेच सदर नदीतनू स््ेम प्रार्धकरर् २८५ एमएलडी, कल्यार्-डोंत्रबवली २३४ 
एमएलडी, एमआयडीसी-७७० एमएलडी पार्ी वपण्याकरीता घेत आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रश्न र्ाग १ व २ बाबत प्रदरू्षर् मींडळाने आतापयणत 
कोर्ती कारवाई केली आ े वा कारवाईची सद्य:श्स्थती काय आ े, 
(६)  नसल्यास, कायणवा ी न करण्याची काररे् काय आ ेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१)  ोय,  े खरे आ े. उल् ासनगर म ानगरपामलका 
क्षेत्रातील  अींदाजे १० एम.एल.डी. ववनाप्रकक्रयायुक्त साींडपार्ी   खेमार्ी  
नाल्याद्वारे उल् ासनदीत ममसळते.  म् रळ येथील अनार्धकृत डींम्पीींग 
ग्राऊीं डमध्ये कचयायाची कुठली ी प्रकक्रया केली जात ना ी. तसेच यामध्ये दनमाणर् 
 ोर्ारे  दवुर्षत पार्ी ववनाप्रकक्रयाकरता वरील नाल्यामध्ये ववसश्जणत  ोते. 
(२) व (३)  ोय,  े खरे आ े, ग्रामस्थ व सरपींच याींनी तक्रार ददली आ े. 
(४) व (५) खेमार्ी नाल्यामध्ये येर्ायाया साींडपाण्यावर प्रकक्रया करण्याकरीता 
सींयींत्रर्ा बसववण्याचे काम सुरु आ े. सदरील कामाचे कायाणदेश  ददलेले असून 
त्याचे पुढील काम प्रगदतपथावर आ े. 
     म ाराषर प्रदरू्षर् दनयींत्रर् मींडळाने सवण स््ोन क्रशनंा  वा प्रदरू्षर् दनयींत्रर् 
यींत्रर्ा योग्यररत्या चालववण्याबाबत या आधीच सुर्चत करण्यात आलेले असून 
त्याची पा र्ी करुन सदर ११ स््ोन क्रशणरना नो्ीस वजा पत्र पाठववले आ ेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

राज्यात सेमी इां्िी माध्यमाच्या शाळाांसाठी पा्रशताधारि  
शशक्षि उपलब्ध नसल्याबाबत 

(४८) *  ४४८९५   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील स्थादनक स्वराज्य सींस्थाच्या आणर् मराठी माध्यमाच्या अनेक 
शाळा सेमी र्ींग्रजी करण्यात आल्या आ ेत, मात्र त्या शाळेत ककमान एक मशक्षक 
र्ींग्रजी माध्यमातनू उत्तीर्ण झालेला असावा ककीं वा मशक्षर्शास्त्र ववर्षयाची पदवी 
अ्यासक्रम र्ींग्रजी माध्यमातून केलेला असावा असा दनकर्ष ठरववण्यात आला 
असताना ी सन २०१३ मध्ये ्ीई्ी मध्ये र्ींग्रजी माध्यमातील ९८ उमेदवार व 
सन २०१४ मध्ये १३ उमेदवार पात्र ठरले  ोते म् र्जेच सेमी र्ींग्रजी शाळाींसाठी व 
खाजगी पूर्ण र्ींग्रजी माध्यमाच्या शाळाींसाठी पात्रताधारक मशक्षक उपलब्ध 
नसल्याचे मा े जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान दनदशणनास आले आ े,  े 
खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, पात्रताधारक मशक्षक पुरेसे उपलब्ध नसताींना मशक्षर् ववर्ागाने  
सेमी र्ींग्रजी शाळा सुरु करताना कोर्त्या प्रकारचे दनकर्ष पाळले आ ेत, 
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(३) असल्यास, मशक्षर्ाचा दजाण राखण्याचा दृष्ीने शासनाने कोर्ती कायणवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, असल्यास, त्याचा तपशील काय, 
(४) नसल्यास,  ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. विनोद तािड े : (१) राज्यातील स्थादनक स्वराज्य सींस्थाच्या आणर् मराठी 
माध्यमाच्या शाळाींमध्ये गणर्त व ववज्ञान  े ववर्षय र्ींग्रजी माध्यमातून 
मशकवण्याबाबतची परवानगी सन २०१३ पूवीच देण्यात आलेली आ े. ्ी.ई.्ी . ी 
मशक्षक पात्रता परीक्षा सन २०१३ पासून अदनवायण करण्यात आली आ े. तत्पूवी 
सेवेत असलेल्या र्ींग्रजी माध्यमातील पात्रताधारक मशक्षक सदर सेमी र्ींग्रजी 
शाळाींमध्ये कायणरत आ ेत. 
(२) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

राज्यातील तां्रशशशक्षण सांचालनालयाच्या ि िदै्यिीय शशक्षण  
विभागाच्या अखत्यारीतील महाविद्यालयाांमध्ये शशिणाऱ्या  

विद्याथ्याांच्या शैक्षणणि शुल्िाच्या प्रततपतुीबाबत 
  

(४९) *  ४०५७१   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.वििय षटी (पारनेर), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.वििय 
िडटेीवीिार (ब्रम्हपणरी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.नसीम खान 
(चाांहदिली), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.सां्ाम थोपटे 
(भोर), श्रीमती तनमचला गावित (इगतपणरी), श्री.अश्ित पिार (बारामती), श्री.श्ितेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.मिरांद िाधि-पाटील (िाई), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापणर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाि), श्री.नरहरी णिरिाळ (हदांडोरी), श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), 
श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.शामराि 
ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), 
श्री.दत्ता्रशय भरणे (इांदापणर), श्री.सुतनल प्रभण (हदांडोशी), श्री.हदलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपणर), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पश्श्चम), 
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डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (करांडोल), श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), 
अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), श्री.सांिय 
िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािण र (पनिेल), श्री.बसिराि पाटील (षसा), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.शरददादा सोनािणे 
(िुन्नर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.डड मल्लीिािणचन रेडडी (रामटेि), 
श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), श्री.वििय िाळे (शशिािीनगर), श्री.तनतेश राणे 
(िणििली), श्री.छगन भुिबळ (येिला), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.सरदार 
ताराशसांह (मुलुांड), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अतलु सािे (षरांगाबाद 
पणिच) :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील  अमर्याींत्रत्रकी, तींत्रमशक्षर्  सींचालनालयाच्या व  वैद्यकीय 
मशक्षर्  ववर्ागाच्या अखत्यारीतील म ाववद्यालयाींमध्ये मशकर्ायाया सुमारे सव्वा 
दोन लाख मागासवगीय ववद्याथ्यायाचें मशक्षर् शुल्क प्रदतपतुी करण्याचा दनर्णय 
घेतल्यानींतर ी त्याची अींमलबजावर्ी  ोत नसून मा े जनू - जुलै  २०१५ मध्ये 
म ाववद्यालये सुरु झाल्यानींतर ी सन २०१५-१६ साठी या ववद्याथ्यायांच्या 
शैक्षणर्क शुल्क प्रदतपतुीसाठीचा सुमारे १३०० को्ी रुपयाींचा प्रस्ताव ी अद्याप 
मींत्रीमींडळासमोर मान्यतेसाठी आला नसल्याचा मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान दनदशणनास आली,  े खरे आ े काय , 

(२) असल्यास, सदर  मागासवगीय ववद्याथ्यायांच्या शैक्षणर्क शुल्क प्रदतपतुीचे 
प्रस्ताव मींत्रीमींडळासमोर माींडण्यास ववलींब लागण्याची काररे् काय आ ेत, 
(३) तसेच उक्त प्रस्ताव मींजूर करुन ववद्याथ्यायानंा मशक्षर् शुल्क अदा 
करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१), (२), (३) व (४) प्रस्ताव ववचाराधीन आ े. 
 

----------------- 
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शेगाि (श्ि.बलुढाणा) तालुक्यातील गािाांमध्ये भीषण पाणी टांचाईबाबत 

(५०) *  ४१४८९   श्री.आिाश फुां डिर (खामगाांि) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) खामगाव मतदार सींघातील गावाींस  शेगाव (श्ज.बुलढार्ा) तालुक्यातील 
एकूर् ६९ गावात र्यींकर पार्ी ी्ंचाई दनमाणर् झाली आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, सदर गावाींतील का ी दठकार्ी ववद री अर्धग्रद त करण्यात आल्या 
आ ेत परींतु त्यादठकार्ी १० गावाींमध्ये ववद्यतु जोडर्ी नसल्यामुळे पार्ी 
समस्या दनमाणर् झाली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, गत वर्षी एकूर् २१ ववद री अर्धग्रद त करण्यात आल्या  ोत्या 
त्याच प्रमारे् यावर्षी देखील ६९ गावाींमध्ये वव ीर अर्धग्र र् कररे्, वव ींधन ववद री 
 ातपींप स , वव ीर खोलीकरर् कररे्, या कामास  जलस्वराज व राषरीय 
पेयजल योजनेचा दनधी तात्काळ ववतरीत करण्याचे आदेश सींबींर्धताना 
देण्याबाबत कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) खामगाव मतदार सींघातील शेगाव तालुक्यात   
सध्या १३ गावाींत तसेच खामगाव तालुक्यात १९ गावाींत असे एकूर् ३२ गावाींत 
पार्ी ी्ंचाई दनमाणर् झाली आ े.  
     खामगाव मतदार सींघातील एकूर् १३६ गावाींपैकी ११७ गावाींचा समावेश 
सन २०१५-१६ च्या सींर्ाव्य पार्ी ी्ंचाई कृती आराखड्यात करण्यात आला आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) खामगाव मतदार सींघात सन २०१४-१५ मध्ये शेगाव तालुक्यात ८ ववद री व 
खामगाव तालुक्यात ६ ववद री अशा एकूर् १४ ववद री अर्धग्रद त करण्यात 
आल्या  ोत्या. त्याींना दनयमानुसार सवण अदायगी करण्यात आली आ े. 
     सन २०१५-१६ च्या सींर्ाव्य पार्ी ी्ंचाई कृती आराखड्यामध्ये शेगाव 
तालुक्यात ३९ वव ीर अर्धग्र र्, २४ ववींधन ववद री  ातपींपास , १ वव ीर 
खोलीकरर् व खामगाींव तालुक्यात १६ वव ीर अर्धग्र र्, २२ ववींधन ववद री 
 ातपींपास  कररे् या उपाययोजनाींचा समावेश आ े. 
     शेगाव तालुक्यातील ६ गावाींत व खामगाव तालुक्यातील १० गावाींत राषरीय 
ग्रामीर् पेयजल कायणक्रमाींतगणत कामे सुरु आ ेत. त्या सवण कामाींना त्याींच्या 
प्रगतीप्रमारे् दनधी प्राप्त  ोत आ े. 
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      तसेच ी्ंचाईअींतगणत घेण्यात येर्ा-या उपाययोजनाींसाठी मागर्ीप्रमारे् 
दनधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

राज्याचे नाि उज्ज्िल िेलेल्या अत्युच्च गुणित्ताधारि अपांग खेळाांडणना  
शासिीय सेिेत थेट तनयुक्ती देण्याबाबत 

  

(५१) *  ३९९०२   डॉ.शमशलांद माने (नागपणर उत्तर), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र 
पश्श्चम), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.ओमप्रिाश ऊफच  बच्चण िडण 
(अचलपणर), श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेिासा), अॅड.गौतम चाबुिस्िार 
(वपांपरी) :  सन्माननीय क्रीडा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनेक अपींग खेळाडू राषरीय व आींतरराषरीय पातळीवर 
पुरस्कारप्राप्त खेळाींडूकड ेशासनाचे दलुणक्ष  ोत आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) र्ींडडयन लमलश्म्पक असोमसएशनची मान्यता व सींलग्नता प्राप्त असलेल्या 
राषरीय अपींग फेडरेशनद्वारे आयोश्जत अर्धकृत स्पधाण तसेच म ाराषर 
लमलश्म्पक असोमसएशनची मान्यता व सींलग्नता प्राप्त असलेल्या म ाराषर राज्य 
अपींग असोमसएशनद्वारे आयोश्जत स्पधाण यामध्ये यश ममळववर्ायाया अपींग 
खेळाडूींना शासकीय सेवेत थे् दनयकु्ती देण्याबाबत शासनाने ददनाींक १ लक््ोबर, 
२०१५ रोजी शासन दनर्णय दनगणममत केला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) तसेच शासनाने २००५ मध्ये काढलेल्या अध् यादेशात केवळ “अपींग” असा 
उल्लेख न केल्यामुळे ६० च्या वर पुरस्कारप्राप्त अपींग खेळाडू व नागपूर 
श रातील पुरस्कारप्राप्त १३ अपींग खेळाडू शासकीय नोकरीपासून वींर्चत आ ेत,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, शासनाने या अगोदर अशा गुर्वत्ताधारक  ५० खेळाडूींची यादी  
तयार केली  ोती त्यात ६ अपींग खेळाींडूींची नावे अग्रक्रम प्रदतक्षा यादीवर  ोती,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, सदर अपींगाींना शासकीय सेवेत दनयुक्ती देण्याबाबत शासनाने 
कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) ना ी. 
(२)  े खरे आ े. 
(३) व (४)  े खरे ना ी. 
(५) शासन दनर्णय क्र. राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, ददनाींक ३०.०४.२००५ 
नुसार फेब्रवुारी, २०१६ पयतं ३० खेळाडूींच्या प्रमार्पत्राींची पडताळर्ी करण्यात 
आलेली असून त्यापकैी २० खेळाडूींना पात्र ठरववण्यात आले आ े. 
(६) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
राज्यातील १०६ गािाांमधील साांडपाणी शुध्दीिरणाचे  

प्रिल्प पणणच िरण्याबाबत 

(५२) *  ४६६९०   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.छगन भुिबळ (येिला), 
डॉ.सुश्ित शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १०६ गावाींमध्ये साींडपाण्याचे शुध्दीकरर् करण्याचे दनयोजन राज्य 
शासनाचे असल्याचे मा े फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशणनास आले, 
 े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, साींडपार्ी शुध्दीकरर् करण्यासाठी नाबाडणने १०० को्ी रुपयाींची 
रक्कम राज्य शासनाला प्रकल्प खचाणकररता देण्यात आली,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, राज्यात मात्र आठ दठकार्ीच अशा प्रकल्पावर कामे सुरु 
असल्याची माद ती डी.सी.लाींडगे (अर्धक्षक अमर्यींता) म ाराषर जीवन प्रार्धकरर् 
याींनी ददली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, राज्य शासनाने आजतागायत १० को्ी रुपयाींचा दनधी खचण करुन 
उवणररत कामे  व प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत  कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) ना ी. तथावप, सन २००१ च्या 
जनगर्नेप्रमारे् राज्याच्या ग्रामीर् र्ागातील १५,००० व  त्यापेक्षा अर्धक 
लोकसींख्या असलेल्या एकूर् ९४ गावाींचे सवेक्षर् करुन साींडपार्ी प्रकक्रया 
कें द्रासाठी  पुरेशी व ताींत्रत्रक दृष ट्या योग्य जागा उपलब्ध असलेल्या २८ गावाींची 
साींडपार्ी व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी दनवड करण्यात आली आ े. सदर 
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प्रकल्पासाठी राषरीय कृर्षी व ग्रामीर् ववकास बँकेने (नाबाडण) ग्रामीर् पायारू्त 
ववकास दनधी १९ (RIDF-XIX) अींतगणत रु. ९७.३५ को्ी चे अथण स ाय्य कजण 
स्वरुपात मींजूर केले असून रु. १५.२३ को्ी एवढे शासकीय अनदुानाचे योगदान 
आ े. 
(३) व (४) क्षेत्रत्रय कायाणलयाकडून प्राप्त झालेल्या माद तीनुसार प्रकल्पातील २८ 
गावाींपकैी ८ गावातील कामाच्या दनववदा मींजूर करण्यात आल्या असून त्याींचे 
कायाणदेश देण्यात आले आ ेत. सदर प्रकल्पासाठी आर्थणक वर्षण सन २०१५-१६ 
मध्ये पुरवर्ी मागर्ीद्वारे रु. २०.०० को्ीचा दनधी उपलब्ध झाला असून सदर 
दनधीचे ववतरर् करण्यात येत आ े. तसेच, दनधीच्या उपलब्धतेनुसार उवणरीत 
गावाींची दनववदा प्रकक्रया व पढुील आवश्यक कायणवा ी  ाती घेण्यात येर्ार आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

तारापणर (श्ि. पालघर) षद्योधगि वििास महामांडळािडणन सामुदातयि  
साांडपाणी िलप्रिाहात सोडल्यामुळे होत असलेले प्रदणषण 

  

(५३) *  ४१२९८   श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.विलास तरे 
(बोईसर), श्री.वििय षटी (पारनेर), श्री.षक्षतीि ठािण र (नालासोपारा) :  
सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तारापूर (श्ज.पालघर) धद्योर्गक ववकास म ामींडळाकडून सामुदादयक 
साींडपार्ी नवापूरच्या समुद्रात सोडले जात असल्यामुळे मत्स्यसींवधणन व 
उत्पत्तीवर ववपररत पररर्ाम  ोत असल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान दनदशणनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच  उपरोक्त प्रकरर्ाबाबत अणखल र्ारतीय माींगेला समाज पररर्षदेने 
एमआयडीसी व एमपीसीबी कडून माद तीच्या  अर्धकाराखाली मार्गतलेली 
माद ती पूर्ण देण्यात येत नसल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
दनदशणनास आले,  े  ी खरे आ े काय, 
(३)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आ े काय, त्यानुर्षींगाने 
रसायनममश्रीत पार्ी सोडर्ायाया कारखान्याींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आ े, 
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(४)  तसेच मश्च्छमार व बागायतदार शतेकयायाींचे  ोर्ारे   नकुसान रोखण्यासाठी 
शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ?  
  
श्री. रामदास िदम : (१)   े खरे ना ी. 
(२)   े खरे ना ी. 
(३)  म ाराषर प्रदरु्षर् दनयींत्रर् मींडळाने प्रदान केलेल्या सींमतीपत्रातील अ्ी व 
शतींच्या उल्लींघन प्रकरर्ी एवप्रल-२०१५ ते जानेवारी २०१६ पयतं एकूर् ७७ 
उद्योगाींना प्रस्ताववत आदेश आणर् ०१ उद्योगास उत्पादन बींद करण्याचे आदेश 
बजावण्याची कायणवा ी म ाराषर प्रदरु्षर् दनयींत्रर् मींडळामाफण त करण्याींत आली 
आ े. मशवाय तारापूर-सीई्ीपी या सींस्थेववरुध्द ठारे् श्जल् ा न्यायालयात ख्ला 
दाखल करण्याींत आला असून सदर ख्ला न्यायप्रववष् आ े. सदर सीई्ीपी ची 
रुपये १०.०० लक्ष ची बँक  मी जप्त करण्याींत आली असून रुपये २०.०० लक्ष ची 
नव्याने बकँ  मी देण्याबाबत आदेश पाररत करण्यात आले आ ेत. 
(४) तारापूर धद्योर्गक पररसरातील प्रदरु्षर् व तत्सम बाबीींबाबत समन्वय 
करण्यासाठी म ाराषर प्रदरु्षर् दनयींत्रर् मींडळामाफण त उपववर्ागीय अर्धकारी 
(म सूल), पालघर याींचे अध्यक्षतेखाली तसेच नवापूर मश्च्छमार सींघ्ना,उपायुक्त 
(मत्स्यव्यवसाय), म ाराषर धद्योर्गक ववकास म ामींडळाचे प्रदतदनधी, 
उपप्रादेमशक अर्धकारी, म ाराषर प्रदरु्षर् दनयींत्रर् मींडळ, तारापूर, तारापूर 
सीई्ीपी चे प्रदतदनधी आणर्  तारापूर धद्योर्गक उत्पादन सींघ्नेचे प्रदतदनधी 
याींचा समावेश असलेली सममती गठीत करण्याींत आली आ े. 
(५)  प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

अिोला श्िल््यातील ८४ खेडी प्रादेशशि पाणी पुरिठा योिनेंतगचत  
लोहारी िोनिरुन पुरिल्या िाणाऱ्या ९ गािाांचा पाणी पुरिठा  

थिीत िराअभािी बांद िेल्याबाबत 

(५४) *  ४३३३१   श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु 
सत्तार (शसल्लोड) : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला श्जल््यातील ८४ खेडी प्रादेमशक पार्ी पुरवठा योजनेंतगणत 
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तालुक्यातील लो ारी झोन वरुन पुरवल्या जार्ायाया ९ गावाींचा पार्ी पुरवठा 
थकीत कराअर्ावी म ाराषर जीवन प्रार्धकरर् ववर्ागाने  बींद केला असल्याचे  
ददनाींक ४ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास दनदशणनास आले,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, खार प्ृयातील  ी गावे गोड्या पाण्यासाठी आजबूाजूच्या ४ ते ५ 
कक.मी. अींतरावरुन ममळेल त्या वा नाने पार्ी आर्नू त ान र्ागववत आ ेत,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त  थकीत कर र्रण्यास सवलत देऊन ९ गावाींना सुरळीत 
पार्ी पुरवठा करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
    लो ारी झोन वरुन परुवल्या जार्ायाया ९ गावाींचा पार्ी पुरवठा थकीत 
कराअर्ावी म ाराषर जीवन प्रार्धकरर् ववर्ागाने दद.२८.१२.२०१५ पासून 
दद.११.०१.२०१६ पयतं बींद केला  ोता. 
(२)   ोय,  े खरे आ े.    
(३) उक्त गावाींना थकीत कर र्रण्यास दद.०९.१२.२०१५ रोजी नो्ीस व्दारे 
कळववण्यात आले  ोते. पार्ी पुरवठा बींद केल्यावर का ी ग्रामपींचायतीींनी अत्यल्प 
प्रमार्ात पार्ीपट्टी र्रली. लो ारी झोन वरुन पुरवल्या जार्ायाया ९ गावाींना 
थककत कर र्रण्यास मुदतीची सवलत देऊन दद.१२.०१.२०१६ पासून पार्ी पुरवठा 
सुरळीत करण्यात आला आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

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

राज्य शासनाच्या अांतगचत येणाऱ्या रुग्णालयातील अांग प्रत्यारोपण विभागात 
पुरेशा िा अत्याधतुनि सोयी-सुविधा नसल्याबाबत 

(५५) *  ३९८४४   श्री.अबण आिमी (मानखणदच शशिािीनगर) :   सन्माननीय 
िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासकीय आरोग्य सेवा अींतगणतच्या शासकीय रुग्र्ालय वा सामान्य 
रुग्र्ालयात तसेच म ानगरपामलका आरोग्य सेवा अधीनस्त रुग्र्ालयात अींग 
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प्रत्यारोपर् ववर्ागात पुरेशा वा अत्याधुदनक सोयी-सुववधा नसल्यामुळे बयायाच 
रुग्र्ाींना आर्थणक र्ार सोसावा लागतो यासींदर्ाणत वदै्यकीय क्षेत्रातील 
अर्धकायायाींनी आणर् सींबींर्धत रुग्र्ालयाचे अर्धषठाता याींनी मा े जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्या सुमारास मा. वैद्यकीय मशक्षर्मींत्री मींत्री, मा. वैद्यकीय मशक्षर् 
राज्यमींत्री, म ासींचालक, वदै्यकीय मशक्षर् तसेच सींबींर्धत प्रादेमशक आरोग्य 
वैद्यकीय मशक्षर् अर्धकारी याींच्या दनदशणनास सदर ू बाब आर्ली आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील वदै्यकीय सींस्थाींचे प्रमुख, लोकप्रदतदनधी याींनी सदरची 
बाब शासनाच्या वैद्यकीय मशक्षर् ववर्ागाकड े लेखी स्वरुपात वा वेळोवेळी 
झालेल्या वदै्यकीय मेळाव्यात नोंदववली,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर बाबतीत शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१)  े खरे ना ी. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

----------------- 
राज्यातील दाररद्रयरेषेखालील लाभाथ्याांना अन्नसुरक्षा िायद्यानुसार  

स्िस्त दरात अन्नधान्य देण्याबाबत 

(५६) *  ४२००४   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.वििय िडटेीवीिार (ब्रम्हपणरी), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ्ामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सां्ाम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम 
शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर), श्री.सांिय पुराम (आमगाि), 
श्री.अतुल सािे (षरांगाबाद पणिच), श्री.छगन भुिबळ (येिला), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.श्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापणर), श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांिी), श्री.बाळासाहेब मुरिुटे 
(नेिासा), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्रीमती ज्योती िलानी 
(उल्हासनगर) : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दाररद्रयरेरे्षखालील सुमारे १ को्ी ७७ लाख गरीबाींना अन्नसुरक्षा 
कायद्यानुसार स्वस्त दरात अन्नधान्य देण्याबाबत तातडीने दनर्णय घ्यावा असा 
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आदेश ददनाींक ३ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास मा.उच्च न्यायालयाने 
एका जनद त यार्चकेच्या सुनावर्ीच्या वेळी राज्य शासनास ददलेला आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) तसेच,  राज्यातील साडसेात को्ी नागररकाींना तीन रुपये ककलो दराने ताींदळु 
देण्याचा दनर्णय शासनाने जा ीर केला,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) तसेच,  धरींगाबाद श रातील ए.पी.एल. काडण धारकाींना केसरी काडाणवर 
शासनाकडून स् वस् त धान् य उपलब् ध करुन देण् याची योजना बींद करण् यात आली 
आ े काय, असल् यास त् याची काररे् काय आ ेत, 
(४) असल् यास, सदर योजना बींद केल् यामुळे मोल मजुरी करर्ायाया कु्ुींबाना 
स् वस् त धान् य ममळत नसल् याने ते ममळण्याकररता  स् थादनक लोकप्रदतदनधीनी 
ददनाींक ११ जनू, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास श्जल्  ार्धकारी, धरींगाबाद याींचेकड े
लेखी पत्र पाठवून मागर्ी केली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(५)  असल्यास, राज्यातील १९ श्जल््याींमध्ये साडतेीन को्ी लोक केसरी काडण 
धारक अन्न सुरक्षा योजनेतनू धान्य ममळण्यापासून वींर्चत असल्याने राषरीय 
अन्नसुरक्षा अर्धदनयम , २०१३ अींतगणत समाववष् न झालेल्या ए.पी.एल. (केशरी) 
मधील लार्ाथ्यायांना राज्य शासनाने आर्थणक र्ार सोसून पूवीच्या ए.पी.एल. दराने 
व पररमार्ात अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याबाबतचा शासनाच्या ववचाराधीन 
प्रस्तावावर दनर्णय घेण्यात आला  आ े काय, 
(६) असल्यास, त्यानुसार सदर धान्य ममळण्याकररता कोर्ती कायणवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े व यासाठी ककती कालावधी लागरे् अपेक्षक्षत आ े, नसल्यास 
ववलींबाची काररे् काय आ ेत  ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१)  ोय. 
(२)   ोय. 
(३) सध्या राज्यामध्ये सुरु असलेल्या मशधापत्रत्रकाींच्या आधार मसडीींगचे काम पूर्ण 
झाल्यावर राषरीय अन्नसुरक्षा अर्धदनयम, २०१३ अींतगणत समाववष् न झालेल्या 
लार्ाथ्यायानंा अन्नधान्याचा लार् देण्याबाबतचा दनर्णय घेण्याबाबत ददनाींक १५ 
जानेवारी, २०१६ च्या शासन दनर्णयान्वये दनर्णय घेण्यात आला आ े. 
(४)  ोय. 
(५)  ोय. 
(६) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
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पालघर (श्ि.पालघर) तालुक्यातील इस्िॉन तफे पुरविल्या िाणाऱ्या मध्यान्ह 
भोिन िां ्रशाटाचे नुतनीिरण िरण्याबाबत 

  

(५७) *  ४५२४२   श्री.विलास तरे (बोईसर), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), 
श्री.हहतेंद्र ठािण र (िसई) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) पालघर (श्ज.पालघर) तालुक् यात ५०  जार ववद्याथ्यायानंा मा े नोव् ेंबर, २०१२ 
पासून र्स्कॉन तफे मध्यान्  र्ोजन (दपुारचे जेवर्) ववववध शाळाींमध्ये पुरववले 
जात  ोते,  े खरे आ े काय 

(२) असल्यास, र्स्कॉनचे पालघरमधील कीं त्रा् ददनाींक २३ नोव् ेंबर, २०१५ रोजी 
वा त्यासुमारास सींपषु्ात आले असून कीं त्रा्ाचे नतुनीकरर् न झाल्यामुळे 
मध्यान्  र्ोजनाचा प्रश्न दनमाणर् झालेला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाब (१) व (२) नुसार चौकशी करण्यात आली आ े काय, 
चौकशीच्या अनुर्षींगाने ५०  जार ववद्याथ्यायांच्या र्ोजनाचा प्रश्न तात्काळ 
सोडववण्यासींदर्ाणत शासनाने कोर्ती  कायणवा ी  केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. विनोद तािड े : (१), (२) व (३) पालघर तालुक्यात शाळाींना शालेय पोर्षर् 
आ ार योजनेंतगणत आ ार मशजवनू देण्याचे काम र्स्कॉन फुड ररलीफ फाऊीं डशेन 
याींना देण्यात आलेले आ े. सदर कामाचा करार दद. २३/११/२०१५ रोजी सींपुष्ात 
आल्याने सदर करारास पढुील २ मद न्याींकररता मुदतवाढ देण्यात आली  ोती. 
यानींतर शाळा व्यवस्थापन सममतीच्या ठरावानुसार पढुील कायणवा ी करण्याचे 
आदेश देण्यात आले आ ेत.  यानुसार आ ाराचा पुरवठा दनयममतपरे् सुरु आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

----------------- 
सोलापणर श्िल् ्यातील उिनी िलाशयात पुणे, वप ांपरी धचांचिड कमआयडीसीमधील 

दवुषत पाणी सोडणाऱ्या िारखान्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(५८) *  ४२३५९   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापणर शहर मध्य), श्री.अस्लम शेख 
(मालाड पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) : सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर श्जल् ्यातील उजनी जलाशयात पुरे्, वप ींपरी र्चींचवड 
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एमआयडीसीमधील दवुर्षत पार्ी सोडर्ायाया कारखान्याींवर दींडात्मक, फौजदारी व 
परवाने रद्द करण्याचा दनर्णय मा.पयाणवरर् मींत्री याींच्या बठैकीत झाल्याचे      
मा े लक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशणनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उजनी धरर्ात दवुर्षत पार्ी सोडर्ायाया कारखान्याींवर कारवाई 
करण्याबाबत झालेल्या बठैकीचा तपशील काय आ े, त्यानुर्षींगाने सदरील प्रकरर्ी 
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१)  े खरे आ े. 
      मा. पयाणवरर् मींत्री याींच्या समवेत दद. ३०/०९/२०१५ रोजी  मुींबई येथे  
उजर्ी धरर् प्रदरु्षर्ाबाबत बठैक  ोऊन, प्रदरु्षर्ास जबाबदार असर्ायाया स्थादनक 
स्वराज्य सींस्थाींवर तसेच उद्योगाींवर कारवाई करण्याबाबत सदर बैठकीत चचाण 
झालेली  ोती. 
(२) सदर बठैकीमध्ये मुख्यत:  स्थादनक स्वराज्य सींस्था (आळींदी, वप ींपरी 
र्चींचवड म ानगरपामलका व पुरे् म ानगरपामलका) क्षेत्रातनु अनर्धकृतपरे् बा ेर 
जार्ायाया घरगुती साींडपाण्यावर व का ी उद्योगाींमधुन बा ेर जार्ायाया धद्योर्गक 
साींडपाण्याबाबत चचाण झाली  ोती. तसेच कारवाई करण्याचे आदेश ी मा. मींत्री, 
पयाणवरर् याींनी ददले  ोते. 
      म ाराषर प्रदरू्षर् दनयींत्रर् मींडळातफे पुरे् म ानगरपामलकेवर जल 
(प्रदतबींध व प्रदरु्षर् दनयींत्रर्) कायदा १९७४ अन्वये फौजदारी ख्ला (आर.सी.सी. 
नीं. १८७/२०००) मा. मुख्य दींडार्धकारी, पुरे् याींचे न्यायालयात दाखल केलेले 
आ ेत, वप ींपरी र्चींचवड म ानगरपामलकेवर जल (प्रदतबींध व प्रदरु्षर् दनयींत्रर्) 
कायदा १९७४ अन्वये फौजदारी ख्ला आर.पी.सी. नीं. १४४/२००० व आर.पी.सी. 
नीं. ७०९/२०१६ मा. मुख्य दींडार्धकारी, पुरे् याींचे न्यायालयात दाखल केलेला आ े. 
तसेच आळींदी नगरपररर्षदे अींतगणत क्षेत्रातनु घरगुती साींडपार्ी ववना प्रकक्रया 
नदीमध्ये सोडण्यात येत असल्याबाबत मा. राषरीय  ररत न्यायार्धकरर्, पुरे् 
येथे प्रकरर् क्र. ६२/२०१५ अन्वये दाखल आ ेत. लोर्ावळा नगरपररर्षदे अींतगणत 
क्षेत्रातुन घरगुती साींडपार्ी ववना प्रकक्रया नदीमध्ये सोडण्यात येत असल्याबाबत 
मा. राषरीय  ररत न्यायार्धकरर्, पुरे् येथे प्रकरर् क्र. ३५/२०१५ अन्वये दाखल 
आ े. 
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      वप ींपरी र्चींचवड श राच्या  द्दीतील लघु उद्योगामधून दनमाणर्  ोर्ायाया 
धद्योर्गक साींडपाण्यावर प्रकक्रया कररे्साठी सामुद क प्रकक्रया सींयींत्रर्ा (CETP) 
प्रस्ताववत केलेली आ े. सद्यश्स्थतीत सववस्तर प्रकल्प अ वाल तयार करण्याचे 
काम वपींपरी र्चींचवड म ानगरपामलकेतफे प्रगतीपथावर आ े. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

राज्यात न्यायालयातील िामिािाची भाषा ि सिच  
िायदे मराठीत िरण्याबाबत 

  

(५९) *  ४६१८०   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.राहणल िुल (दौंड), श्री.योगेश 
हटळेिर (हडपसर), श्री.पथृ् िीराि चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.सां्ाम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपणर), श्री.डी.कस.अहहरे (साक्री) :   
सन्माननीय मराठी भाषा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील श्जल्  ा व सत्र न् यायालयात मराठीत कामकाज करावे असे 
पररपत्रक राज्य शासनाने सन १९९७ साली काढले आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) म ाराषर शासनाच्या र्ार्षा सींचालनालयाच्या अींतगणत असलेल्या र्ार्षा 
सल्लागार सममतीच्या ददनाींक १ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी झालेल्या बैठकीत मुींबई 
उच्च न्यायालयाची प्रार्धकृत र्ार्षा मराठी असावी असा ठराव, म ाराषर 
मींत्रीमींडळाने र्ारतीय घ्नेच्या ३४८(२) या कलमाचा आधार घेऊन करावा, अशी 
मशफारस करण्यात आली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) तसेच मराठी  ी राज्याची राजर्ार्षा असल्याने राज्यातील सवण कायदे व 
कें द्रीय कायदे मराठी र्ारे्षत उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाने कायदे अनवुादाचे 
काम सुरु केले असून ६०० पेक्षा अर्धक कायदे अनुवाददत झाले आ ेत,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(४) असल्यास, न्यायालयाची कामकाजाची र्ार्षा मराठी करण्याबाबत व सवण 
कायदे मराठीत अनवुादीत करण्याबाबत शासनाने कोर्ती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) ना ी. 
     राज्यातील सवण फौजदारी व ददवार्ी न्यायालयाची र्ार्षा मराठी असेल असे 
आदेश दद. २१.७.१९९८ च्या अर्धसूचनेन्वये देण्यात आले आ ेत. 
(२)  ोय. 
(३) राजर्ार्षा अर्धदनयम १९६४ अन्वये ववधानसर्ा ववधेयक/ 
अर्धसूचना/अर्धदनयम  े र्ींग्रजीस   मराठीतनू सादर करण्यात येतात. त्यामुळे 
आतापयतंच्या सवण राज्य अर्धदनयमाींचा मराठी अनुवाद करण्यात आला आ े. 
सदर अर्धदनयम नागररकाींना स ज उपलब्ध व् ावेत याकररता एकूर् ५८६ राज्य 
अर्धदनयमाींचा तसेच १६६ कें द्रीय  अर्धदनयम र्ार्षा सींचालनालयाच्या 
सींकेतस्थळावर उपलब्ध आ ेत. 
(४) कदनषठ न्यायालयाींचे कामकाज मराठीतून करण्याबाबत पढुील उपाययोजना 
केल्या आ ेत. 

(अ) शासनाने ददलेल्या दनदेशानुसार उच्च न्यायालयाच्या स्तरावर सवण 
कदनषठ न्यायालयाींना आदेश ददले असून, मराठी कामकाजाचा आढावा 
दर ४ मद न्याींनी घेण्यात येतो. 
(आ) मराठीतून कामकाजासींबींधी कायणशाळाींचे आयोजन करण्यात येते. 
(र्) मराठीतनू न्यायदनर्णयासींबधीचे “न्यायदनर्णय”  े मामसक प्रमसध्द 
करण्यात येते. 
(ई) ववधानमींडळात ववधेयके माींडताना र्ींग्रजी व मराठी र्ारे्षत माींडण्यात 
येतात.  त्यामुळे अर्धदनयम प्रमसध्द करताना मराठी अनुवादीत प्रत ी 
प्रमसध्द करण्यात येते. 

     र्ारतीय राज्यघ्नेच्या कलम ३४८ (२) नुसार मराठी  ी मुींबई उच्च 
न्यायालयाची प्रार्धकृत र्ार्षा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

मराठी भाषा विभागाची पनुरचचना ि मराठी विद्यापीठ स्थापणेबाबत 
  

(६०) *  ४०८०७   श्री.छगन भुिबळ (येिला) :   सन्माननीय मराठी भाषा मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राजर्ारे्षच्या ववकासासाठी व दीघणकालीन दनयोजनासाठी मराठी र्ार्षा 
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ववर्ागाची पनुरणचना करण्याची राज्यातील  लोकप्रदतदनधीींनी वेळोवेळी शासनाकड े
मागर्ी केलेली आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, मराठी अ्यास कें द्राने  राजर्ार्षा मराठी ववर्ागाच्या 
पुनरणचनेसाठी पाठववलेला प्रस्ताव मा े एवप्रल २०१० पासून द ा वेळा शासनास 
सादर करून ी अद्याप सदर प्रस्ताव प्रलींत्रबत असल्याचे दनदशणनास आले,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) तसेच, मराठी ववद्यापीठ स्थापनेचा प्रस्ताव अनेक वर्षापंासून शासनाकड े
प्रलींत्रबत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, मराठी र्ारे्षचा लोकर्ार्षा म् र्नू ववकास करण्यासाठी व मराठी 
र्ारे्षची प्रदतषठा उींचावण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय ?  

श्री. विनोद तािड े: (१)  ोय. 
(२) ना ी. 
      मराठी अ्यास कें द्राच्या प्रस्तावावर शासन स्तरावर झालेल्या बैठकीमध्ये 
अ्यास कें द्राच्या मागर्ीनसुार ६ नवीन उपववर्ागाींसाठी अदतररक्त मनुषयबळ 
देरे् सध्या शक्य नसल्याचे सुर्चत करण्यात आले. तथावप मराठी अ्यास कें द्राने 
केलेल्या का ी सूचनाींचा प्रस्ताववत मराठी र्ार्षा धोरर्ामध्ये समावेश करण्यात 
आला आ े. 
(३)  ोय. 
      मराठी र्ार्षा ववद्यापीठ स्थापन कररे्बाबत सममती स्थापन करुन 
ववद्यापीठाची कायणकक्षा ठरववरे्बाबत कायणवा ी सुरु आ े. 
(४) राजर्ार्षा अर्धदनयम १९६४ च्या अनरु्षींगाने शासन व्यव ारात मराठी र्ारे्षचा 
प्रर्ावी वापर करण्याकरीता व र्ार्षा सींवधणनासाठी मराठी र्ार्षा ववर्ागाींतगणत र्ार्षा 
सींचालनालय, म ाराषर राज्य मराठी ववश्वकोश दनममणती मींडळ, म ाराषर राज्य 
साद त्य आणर् सींस्कृती मींडळ व राज्य मराठी ववकास सींस्था याींचेद्वारे ववववध 
उपक्रम सुरु आ ेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
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मुदखेड (श्ि. नाांदेड) शहरातील महदनानगर रेल्िेस्टेशन भागात  
खिा खाल्ल्यामुळे बालिाांना िालेली विषबाधा 

  

(६१) *  ४६५९०   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दषक्षण) :   सन्माननीय अन्न आणण 
षषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  मुदखेड (श्ज.नाींदेड) श रातील  मददनानगर रेल्वेस््ेशन र्ागात खवा 
खाल्ल् यामुळे वीस बालकाींना ववर्षबाधा झाल्याचे मा े डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या 
दरम्यान दनदशणनास आले,  े खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, उक्त बाधा झालेल्या वीसपकैी आठ बालकाींना नाींदेडच्या 
डॉ.शींकरराव चव् ार् शासकीय रुग् र्ालयात  लववण्यात आले,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने  चौकशी केली आ े काय, त्यात काय आढळून 
आले, तद्नसुार यास जबाबदार असर्ा–या सींबींर्धतावर कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. धगरीश बापट : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२)  ोय. 
(३) अन्न व धर्षध प्रशासनाच्या अर्धकायायाींनी चौकशी केली असता, या घ्नेशी 
सींबींर्धत खवा ववके्रता आढळून आला ना ी. मुदखेड पोमलस स््ेशन अज्ञात खवा 
ववके्रत्याववरुध्द पीएनसी क्र. १७२/२०१५, र्ा.दीं.वव. कलम २७२ नुसार गुन् ा दाखल 
झालेला आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

इगतपणरी (श्ि.नाशशि) येथील स्िस्त धान्य दिुानाांमध्ये तनिृष्ट्ट 
ि भेसळयुक्त धान्याचे होत असलेले वितरण ि तहशसल  
िायाचलयामधणन िोऱ्या शशधापब्रशिा गहाळ िाल्याबाबत 

(६२) *  ४५४६३   श्री.रािाभाऊ (पराग) िािे (शसन्नर) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्गतपुरी (श्ज.नामशक) येथील स्वस्त धान्य दकुानाींमध्ये दनकृष् व 
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रे्सळयकु्त धान्याचे ववतरर्  ोत असल्याने सदर प्रकरर्ाची चौकशी करण्याची 
मागर्ी स्थादनक लोकप्रदतदनधीनी ददनाींक १२ लक््ोबर, २०१५ रोजी वा सुमारास 
त मसलदार, र्गतपुरी याींचेकड ेलेखी दनवेदनाद्वारे केली  ोती,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच, उक्त तालुक्यातील त सील कायाणलयातील पुरवठा ववर्ागामधील 
अनेक कोयाया मशधा पत्रत्रका ग ाळ झाल् याने नागररकाींना राजीव गाींधी जीवनदायी 
आरोग् य ववमा योजना, ववववध शासकीय दाखले, नवीन गॅस कनेक्शन अशा 
ववववध शासकीय योजनाींपासून वींर्चत रा ावे लागत असल् याचे मा े डडसेंबर, 
२०१५ मध्ये वा त् या दरम्यान दनदशणनास आले,  े  ी खरे आ े काय,  
(३) असल् यास, सदर प्रकरर्ाींची शासनामाफण त चौकशी करण् यात आली आ े  
काय, 
(४) असल् यास, चौकशीचे दनषकर्षण काय आ ेत व तद्नुसार शासनाने  उक्त 
मागर्ीच्या अनरु्षींगाने कोर्ती कायणवा ी केली तसेच दोर्षी आढळून  आलेल्या 
सींबींर्धताींवर कोर्ती कारवाई केली  वा करण् यात येत आ ेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१)  प्रस्ततु प्रकरर्ी लेखी दनवेदन प्राप्त झालेले  ना ी. 
परींत,ु रास्तर्ाव दकुानदाराने  खराब ग ू प्राप्त झाल्याबाबत तक्रार केली  ोती. 
त्याअनुर्षींगाने सदर खराब ग ू शासकीय गोदामात जमा करुन, चाींगल्या प्रतीचा 
ग ू उपलब्ध करुन देण्यात आला आ े. 
(२) र्गतपूरी तालुक्यामध्ये कोयाया मशधापत्रत्रका ग ाळ झालेल्या ना ीत. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
पुणे विभागात तनमाचण िालेली पाणी टांचाई 

(६३) *  ४२४६४   श्री.सां्ाम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी), डॉ.पतांगराि िदम (पलणस िडगेाि), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम), श्रीमती तनमचला गावित (इगतपणरी), श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) पुरे् ववर्ागात  पावसाने समाधानकारक  जेरी न लावल्यामुळे पार्ी ी्ंचाई 
दनमाणर् झाली असून  सदर ववर्ागातील ८१ गावे व ५१८ वाड्याींमध्ये सुमारे ३५ 
शासकीय व ६५ खाजगी ्ँकरने पार्ी पुरवठा करण्यात येत असल्याचे     



71 

ददनाींक १९ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास दनदशणनास आले,  े खरे आ े 
काय, 
(२) तसेच मौजे खालुम्बे्र (ता.खेड, श्ज.पुरे्) ग्रामपींचायत  द्दीत मोठया प्रमार्ात 
धद्योर्गकीकरर् आणर् नागरीकरर् झाल्यामुळे ग्रामस्थाींना वपण्याच्या पाण्याची 
ी्ंचाई दनमाणर् झाली असल्याचे मा े फेब्रवुारी २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
दनदशणनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न र्ाग (२) बाबत स्थादनक लोकप्रदतदनधीींनी अध्यक्ष, श्जल् ा 
पररर्षद, पुरे् याींस मा े डडसेंबर २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान दनवेदन ददले आ े, 
 े ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त  वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई दरू  करण्यासाठी 
उपाययोजना  व उक्त ग्रामपींचायतीस पार्ी पुरवठा कररे्बाबत शासनाने कोर्ती 
कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ?  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)   े खरे आ े. 
ददनाींक १८.०१.२०१६ च्या साप्ताद क ॅ्ंकर अ वालानुसार पुरे् ववर्ागातील एकूर् 
४ श्जल््यात ८१ गावे व ५१८ वाड्याींना ३५ शासकीय व ६५ खाजगी ॅ्ंकरद्वारे 
पार्ीपुरवठा करण्यात येत  ोता. 
(२) अींशतः खरे आ े. 
धद्योर्गकरर् आणर् नागरीकरर् झाल्याने तसेच लोकसींख्येत वाढ झाल्यामुळे 
अश्स्तत्वातील पार्ी पुरवठा योजनेचे पार्ी कमी पडत असल्याने पार्ी ी्ंचाई 
जार्वत आ े. 
(३)  े खरे आ े. 
(४) मौजे खालुम्बे्र (ता.खेड, श्ज.पुरे्) या गावाचा राषरीय ग्रामीर् पेयजल 
कायणक्रम कृती आराखडा सन २०१५-१६ मध्ये समावेश करण्यात आलेला आ े. 
    तथावप, कें द्र शासनाने सध्या  नवीन नळ पार्ीपुरवठा योजनेची कामे मींजूर 
करु नयेत असे दनदेश ददले असल्याने या योजनेस मींजूरी देण्यात आलेली ना ी. 
     सद्यश्स्थतीत अश्स्तत्वात पार्ीपुरवठा योजनेतून या गावास दरडोई दररोज 
२० मल्र याप्रमारे् पार्ी पुरवठा  ोत आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
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चांद्रपणर श्िल््यातील श्िल्हा पररषदेच्या पाणीपुरिठा  

योिना प्रलांबबत असल् याबाबत 
  

(६४) *  ४५२१२   श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपणर), श्री.सुरेश धानोरिर 
(िरोरा) : सन्माननीय पाणीपरुिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर श्जल् ्याचे सरासरी पजणन्यमान एक  जार १४२ मममी आ े, मात्र या 
वर्षी एक  जार मममी पाऊस कमी पडल्यामुळे उन् ाळयात १८३ गावाींना पार्ी 
ी्ंचाईचा सामना करावा लागर्ार असल्याचे रू्जल ववकास यींत्ररे्ने सव् ेक्षर्ाद्वारे 
वतणववले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, चींद्रपूर श्जल् ा पररर्षद पार्ीपुरवठा ववर्ागाने १३४ नळयोजनाींची 
कामे राज्य शासनाकड ेप्रस्ताववत केली आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) तसेच सदर श्जल््यात श्जल् ा पररर्षदेच्या पार्ीपुरवठा ववर्ागातफे राबववल् या 
जात असलेल् या  २७ पार्ीपुरवठा योजना वादात सापडल् या असून चार प्रकरर्ात 
गुन्  े दाखल झाले असल् याचे  मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
दनदशणनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय, असल्यास चौकशीत 
काय आढळून आले व त् यानुर्षींगाने उक्त नळयोजनाींसाठी दनधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत व पार्ीपुरवठा योजना सुरु करण्याकररता कोर्ती कायणवा ी केली वा 
करण्यात येत  आ े, 
(५) तसेच प्रश्नोक्त  र्ाग (३) नुसार गुन् े दाखल झालेल्या दोर्षीींवर कोर्ती 
कारवाई केली वा करण् यात येत आ े , 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  ोय,  े खरे आ े.       
(२)  अींशत: खरे आ े. 
     पार्ी ी्ंचाई कृती आराखडा-२०१६ अींतगणत १३४ गावाींची दनवड करण्यात 
आली असून, १७१ नळ योजना ववशेर्ष दरुुस्तीची कामे प्रस्ताववत करण्यात आली 
आ ेत. 
(३)  ोय,  े खरे आ े. 
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(४)  ोय. 
      एकूर् २७ प्रकरर्ाींपैकी ४ योजनाींची चौकशी करण्यात आली असून, त्यात 
आर्थणक अफरातफर केल्याचे दनदशणनास आले आ े. उवणररत २३ योजनाींची चौकशी 
सुरु आ े. ६ गावाींतील नळ पार्ी पुरवठा योजनाींचा पार्ी पुरवठा सुरळीत सुरु 
असून, एक गावातील काम प्रगतीपथावर आ े. 
(५)  ४ प्रकरर्ात आर्थणक अफरातफर  केल्याचे  दनदशणनास आल्याने,  १) मौ. 
करींजी, ता. गौडवपींपरी, २) मौ. वडकूली, ता. गोंडवपींपरी, ३) मौ. नवखडा तपाळ, 
ता. नागमर्ड, ४) मौ. परमडोली, ता. श्जवती येथील सममतीचे अध्यक्ष/ सर्चव 
याींचेवर FIR  दाखल करण्यात आले असून, सद्यश्स्थतीत प्रकरर् न्यायप्रववष् 
आ े. 
(६) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
डोंबबिली (श्ि. ठाणे) येथील षद्योधगि िसाहतीमधील रासायतनि  

िपांन्याांिड ेप्रदणषण तनयां्रशण मांडळाचे होत असलेले दलुचक्ष 

(६५) *  ४०९१३   श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ्ामीण), श्री.श्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापणर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सुरेश लाड 
(ििचत), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपणर), श्री.नसीम 
खान (चाांहदिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), प्रा.िषाच गायििाड 
(धारािी), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पणिच) : सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डोंत्रबवली (श्ज.ठारे्) येथील धद्योर्गक वसा तीमधील रासायदनक 
कारखान्याींमधून  वाय ूव जल प्रदरू्षर्ामुळे  प्रदरू्षर्ाची पातळी वाढली असल्याची 
तक्रार स्थादनक लोकप्रदतदनधीींनी ददनाींक ३ जानेवारी २०१६ रोजी वा त्या 
सुमारास मा. उद्योग मींत्री याींच्याकड ेकरण्यात आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर तक्रारीमध्ये रासायदनक कीं पन्याींकड े प्रदरू्षर् दनयींत्रर् 
मींडळाचे दलुणक्ष  ोत असल्याचे नमूद करण्यात आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, या प्रदरू्षर् करर्ायाया रासायदनक कीं पन्याींवर कोर्ती कारवाई 
करण्यात आली  वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) मा.खासदार डॉ. श्रीकाींत मशींदे याींनी प्रादेमशक कायाणलय, 
म ाराषर प्रदरू्षर् दनयींत्रर् मींडळ, कल्यार् याींचेकड ेदद. ०४.०१.२०१६ रोजी तक्रार 
अजण ददला आ े. 
(२)  ोय. 
(३) डोंत्रबवली धद्योर्गक क्षेत्रातील कारखान्याींचे वेळोवेळी तपासर्ी करण्यात 
येते. सवेक्षर्ा दरम्यान धद्योर्गक पररसरातील ५ कारखान्याींना उत्पादन 
तात्पुरते बींद करण्याचे दनदेश ददले आ ेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
श्िल् हा क्रीडा अधधिारी, नाांदेड या िायाचलयामाफच त राबविण् यात आलेल् या विविध 

योिनाांच्या अांमलबिािणीत िालेली अतनयशमतता ि गैरव्यिहार 

(६६) *  ४७८७२   डॉ.तषुार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय क्रीडा मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्जल्  ा क्रीडा अर्धकारी, नाींदेड या कायाणलयामाफण त सन २०११ ते २०१४ या 
कालावधीत राबववण् यात आलेल् या क्रीडाींगर् ववकास अनुदान योजना, व् यायाम 
शाळा ववकास अनदुान योजना, समाजसेवा मशबीरे र्रववरे् व समाजकल् यार् 
क्रीडा स्पधाण या योजनाींच्या अींमलबजावर्ीतील २,८०,१०,०००/- रुपयाींच्या 
ववदनयोगात अदनयममतता व गैरव्यव ार झाल् याचे दनदशणनास आले आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल् यास, याबाबत चौकशी करुन अ वाल सादर करण् याचे  आदेश 
श्जल्  ार्धकारी नाींदेड याींनी श्जल्  ा क्रीडा अर्धकारी, नाींदेड याींना ददले आ ेत,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) असल् यास, चौकशीच् या अ वालान् वये दोर्षीींवर कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१)  े खरे ना ी. 
(२) ना ी. याबाबत श्जल् ार्धकारी, नाींदेड याींचेकडून श्जल् ा क्रीडा  अर्धकारी, 
नाींदेड याींना चौकशीचे आदेश प्राप्त झालेले ना ीत. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

----------------- 
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शाळिरी मुलाांिरील लैंधगि अत्याचारास आळा घालण् यासाठी शाळाांमध्ये 

सीसीटीव्ही िॅमेरे बसविणे बांधनिारि िरण्याबाबत 
  

(६७) *  ४५२०६   श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.सुधािर देशमुख (नागपणर पश्श्चम), श्री.सुतनल शशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंड े
(आष्ट्टी), श्री.श्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापणर), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.मिरांद िाधि-पाटील (िाई), श्री.सुरेश लाड (ििचत), 
श्री.ियांत पाटील (इस्लामपणर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.सुधािर िोहळे 
(नागपणर दषक्षण), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपणर पणिच), श्री.वििास िुां भारे (नागपणर 
मध्य), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेि), श्रीमती सीमाताई 
हहरे (नाशशि पश्श्चम), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािण र (पनिेल), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.नरेंद्र पिार 
(िल्याण पश्श्चम), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापणर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शाळाींमध्ये अल् पवयीन मुलाींवरील  ोत असलेले लगर्गक 
अत्याचाराचे प्रमार् वाढले  असून याची मा.उच्च न्यायालयाने गींर्ीर दखल घेत 
राज्यात शाळाींमध्ये सीसी्ीव् ी कॅमेरे बसववरे् बींधनकारक करा अशा सूचना 
ददल्याचे ददनाींक ११ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास दनदशणनास आले 
आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) तसेच, अल् पवयीन मुलाींवरील लगर्गक अत्याचाराला  आळा घालण् यासाठी 
शासनाकडून मुख् याध् यापक, मशक्षकाींची बैठक घेवून उपाययोजना आखण् याची 
आवश् यक ती कायणवा ी करण्यात आली आ े काय, 
(३) मा.उच् च न् यायालयाच् या सदर ू सुचनेच् या अनरु्षींगाने राज् यातील सवण 
शाळाींमध् ये सीसी्ीव्  ी कॅमेरे बसववरे् बींधनकारक करण् याबाबत शासनाकडून 
आजतागायत कोर्ती कायणवा ी करण् यात आली वा येत आ े, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ?  

श्री. विनोद तािड े: (१) राज्यातील शाळाींमध्ये सीसी्ीव् ी बसववण्याबाबत ववचार 
करावा अशा सूचना मा.उच्च न्यायालयाने जनद त यार्चकेवरील सुनावर्ीत 
ददल्या आ ेत. 
(२) अनुर्षींर्गक कायणवा ी करण्यात येत आ े. 
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(३) या अनुर्षींगाने कायणवा ी शासन स्तरावर सुरू आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

धुळे श्िल्हयातील ९ पाणीपुरिठा योिना थिीत  
िीि बबलामुळे बांद असल्याबाबत 

(६८) *  ४१५३६   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ्ामीण), श्री.डी.कस.अहहरे (साक्री), 
प्रा.विरेंद्र िगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) धुळे श्जल् यातील ९ पार्ीपुरवठा योजना थकीत वीज त्रबलामुळे बींद असून 
सींजीवनी योजनेमुळे नव्याने चार योजना सुरु  ोर्ार असल्याचे मा े डडसेंबर, 
२०१५ मध्ये वा  त्यादरम्यान दनदशणनास आले,  े खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, दषुकाळी श्स्थतीत बींद पडलेल्या पार्ीपरुवठा योजना लवकरात 
लवकर सुरु करण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आ े. एकूर् ९ योजनाींपैकी ८ योजना 
बींद असून १ योजना सुरु आ े. 
(२) बींद पडलेल्या ८ योजनाींपकैी ३ प्रादेमशक योजना ्या कायमस्वरुपी बींद 
असून ५  ींगामी स्वरुपाच्या प्रादेमशक नळ पार्ी पुरवठा योजना सुरु करण्यासाठी 
सींबींर्धत मशखर सममतीनी पेयजल सींजीवनी योजनेचा लार् घेण्यास नकार ददला. 
त्यामशवाय मुख्य उद्् ाव असलेल्या धरर्ामध्ये चालू वर्षी मतृ साठ्यापेक्षा कमी 
पार्ी असल्याने ३ योजना सुरु करता आलेल्या ना ीत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
शमरिरिाडा (ता. श्ि. रत्नाधगरी) बांदरामध्ये दवुषत रासायतनि  

साांडपाणी सोडण्यात येत असल्याबाबत 

(६९) *  ३९९११   श्री.भास्िर िाधि (गुहागर) : सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ममरकरवाडा (ता. श्ज.रत्नार्गरी) बींदरामध्ये रत्नार्गरी श राचे साींडपार्ी तसेच 
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धदयोर्गक वसा तीतील अनेक कारखान्याींचे दवुर्षत  रसायदनक साींडपार्ी प्रकक्रया 
न करता सोडण्यात येत असल्याचे  मा े डडसेंबर २०१५ - जानेवारी २०१६ 
यादरम्यान प्रदरू्षर् दनयींत्रर् मींडळाने केलेल्या पा र्ीत दनषपन्न झाले आ े,  े 
खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, सदर बींदर गाळाने र्रलेले असून बींदरातील दतन ी जे्ी गाळात 
रूतल्या आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आ े काय, त्यानरु्षींगाने 
सींबींर्धताींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) असल्यास सदर बींदराींतील गाळ काढण्याबाबत कोर्ती कायणवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. रामदास िदम : (१)  े अींशत: खरे आ े. 
(२)  े खरे आ े. 
(३) व (४) समुद्राच्या ला्ाींमुळे नसैर्गणकररत्या गाळ साठण्याची प्रकक्रया  ोत 
असल्यामुळे जेट्टी क्रमाींक १ व २ च्या मधल्या र्ागात गाळ साठण्याचे प्रमार् 
जास्त असलेतरी या दठकार्ी तुलनेने कमी पाण्यात उ्या रा ू शकर्ायाया छो्या 
नौका नाींगरुन ठेवण्यात येत असल्याचे मत्स्य व्यवसाय अर्धकारी, ममरकरवाडा, 
रत्नार्गरी याींनी त्याींचे अ वालात नमुद केले आ े. ममरकरवाडा बींदराचे ्प्पा 
क्रमाींक २ चे बाींधकामास मींजूरी ममळाली असून त्याअींतगणत बींदरातील गाळ 
काढण्याचे काम करण्याींत येर्ार आ े. सदर बाींधकाम म ाराषर मेरी ्ाईम 
बोडाणमाफण त करण्यात येत असून बींदराच्या उत्तरेकडील बे्रक वॉ्र वॉलच्या प्रत्यक्ष 
बाींधकामास सुरुवात झाली आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

पुणे श्िल््यात पिना, इांद्रायणी आणण मुळा-मुठा नद्याांमध्ये िालेले प्रदणषण 
  

(७०) *  ४०१०३   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), श्रीमती मेधा िुलिणी 
(िोथरुड), श्री.सांिय (बाळा) भेगड े(मािळ) :  सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् श्जल््यात मुळा-मुठा नदीच्या पात्रात जलपर्ी मोठ्या प्रमार्ावर वाढली 
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असून, यामुळे प्रदरू्षर्ास  पार्ी दवूर्षत  ोत असल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशणनास आले, खरे आ े काय, 
(२) तसेच सदर श्जल््यातील पवना, र्ींद्रायर्ी आणर् मुळा-मुठा नद्याींमध्ये सवण 
स्तरातून  सुमारे ६० ते ७० दशलक्ष मल्र साींडपार्ी रोज ववनाप्रकक्रया नद्या, 
नाल्याींमध्ये  ममसळत असल्याने नद्या, नाल्याींची अवस्था दयनीय झाली 
असल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान दनदशणनास आले आ े,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर श रातील कत्तलखाने तसेच रुग्र्ालयाींतून पडर्ायाया 
कचयायामुळे ्ायफॉईड, कॉलरा, अदतसार र्. साथीचे रोग श रात सवणत्र 
पसरण्याची शक्यता आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, मुळा-मुठा नदीच्या आजबूाजलूा असलेल्या अनेक गावाींतील कु्ुींबे 
नदीत मासेमारी करून त्याींचा उदरदनवाण  करीत असताींना जलपर्ी वाढत 
असल्याने त्याचा पररर्ाम मासेमारी व्यवसायावर देखील  ोत असून नदीतील 
जलचर देखील जलपर्ीमुळे मतृ पावत आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त सवण प्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आ े काय, 
त्यानरु्षींगाने  नद्या प्रदवुर्षत करर्ायाया सींबींर्धताींवर कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आ े तसेच प्रदरू्षर् रोखण्यासाठी  व उक्त नदीतील जलपर्ी 
काढण्यासाठी कोर्ती उपाययोजना  केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१)  े खरे आ े. 
(२)  े अींशत: खरे आ े. 
(३) अदतररक्त आरोग्य वदै्यकीय अर्धकारी तथा वैद्यकीय सींचालक, वप ींपरी-
र्चींचवड म ानगरपामलका याींच्या दद. ०१/०३/२०१६ च्या पत्रान्वये श रातील 
रूग्र्ालये व कत्तलखान्यातील दनममणत  ोर्ायाया कचयायामुळे ्ायफॉईड, कॉलरा, 
अदतसार र्. साथीचे रोग श रात पसरण्याची शक्यता आ े. तसेच कॉलरा, 
्ायफॉर्ड व अदतसार या रूग्र्ाींच्या सींख्येत मोठया प्रमार्ात वाढ ददसून येत 
नसल्याचे कळववले आ े. 
(४) पुरे् म ानगरपामलका याींनी ददनाींक ०१/०३/२०१६ च्या पत्रान्वये मासेमारी 
व्यवसायावर पररर्ाम झाल्याबाबतचे खरे नसल्याचे कळववले आ े. 
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(५) म ाराषर प्रदरू्षर् दनयींत्रर् मींडळाने  वप ींपरी-र्चींचवड म ानगरपामलकेस मैला 
शुध्दीकरर् प्रक्रीया  सींयींत्रर्ा पुर्ण क्षमतेने शास्त्रोक्त पध्दतीने चालववण्याकररता 
आदेश ी पाररत केले आ ेत. वपींपरी-र्चींचवड म ानगरपामलकेववरुध्द फौजदारी 
ख्ला (७०९/२०१६) मा. मुख्य दींडार्धकारी याींच्या न्यायालयात दाखल केला आ े 
व तो न्यायप्रववषठ आ े. 
     पुरे् म ानगरपामलका मनपा ववरुध्द फौजदारी ख्ला मा. मुख्य 
दींडार्धकारी याींच्या न्यायालयात (१८७/२०००) दाखल केला आ े व तो न्याय 
प्रववषठ आ े. 
     लोर्ावळा नगरपररर्षद व तळेगाव नगरपररर्षदेला म ाराषर प्रदरू्षर् दनयींत्रर् 
मींडळाने प्रस्ताववत दनदेश ददले आ ेत. तसेच आळींदी नगरपररर्षद, आळींदी 
याींच्यावर न्यायालयात फौजदारी ख्ला दाखल करण्यात आला आ े व तो 
न्यायप्रववष् आ े 
(६) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

अांबरनाथ (श्ि.ठाणे) येथे शशधािाटप दिुानातील ताांदणळाची खलु्या  
बािारात विक्री िरण्यासाठी नेत असलेला रि पिडल्याबाबत 

(७१) *  ४२५६१   श्री.डी.कस.अहहरे (साक्री), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.वििय िडटेीवीिार (ब्रम्हपणरी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.रुपेश म् हा्रश े(शभिांडी पणिच), श्री.हदलीप 
िळसे-पाटील (आांबेगाि), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ (श्ज.ठारे्) येथे मशधावा्प दकुानातील ताींदळूाची खलु्या बाजारात 
ववक्री  करण्यासाठी नेत असलेला रक को जगाींव पररसरात ३२३ ताींदळूाच्या 
पोत्याींस   मशधावा्प अर्धकायायाींनी पकडला असून तीन जर्ाींवर अींबरनाथ 
पोलीस स््ेशनमध्ये गुन् ा दाखल करण्यात आला असल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच सदर मशधावा्प दकुानात मशधापत्रत्रकाधारकाींना अनदुादनत ककीं मतीत 
ताींदळू ममळत नसल् याबाबतच् या अनेक तक्रारी वपडडत मशधापत्रत्रकाधारकाींकडून 
ववर्ागाकड ेकरण् यात आल् या  ोत् या,  े  ी खरे आ े काय, 
 



80 

(३) असल् यास, उक् त दोन्  ी प्रकरर्ी चौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार काळ्या बाजारात धान् य ववक्री करर्ा-या मशधावा्प 
दकुानाींवर व सींबींर्धताींवर शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण् यात येत आ े, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१), (२), (३) व (४) अींबरनाथ (श्ज.ठारे्) येथे मशधावा्प 
दकुानातील ताींदळुाची खलु्या बाजारात ववक्री करण्यासाठी नेत असलेला रक 
को जगाींव पररसरात ३२३ ताींदळुाच्या पोत्याींस  मशधावा्प अर्धका-याींनी पकडला 
असून, रक चालक श्री. नाना म ादेव कळगाींवकर व त्याचे स कारी श्री.ददपक 
 रीर्ाऊ जाधव व श्री. बाबुराव सुवे याींच्या ववरुध्द अींबरनाथ पोमलस ठारे् 
अींबरनाथ श्ज. ठारे् येथे गुन् ा नोंद क्र.II /०१ ददनाींक ६/१/२०१६ रोजी गुन् ा नोंद 
करण्यात आला आ े 

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

िळगाांि श्िल्हयातील बहुताांश गािाांमध्ये तनमाचण िालेली पाणीटांचाई 
  

(७२) *  ३९७७३   श्री.गुलाबराि पाटील (िळगाि ्ामीण), श्री.चांद्रिाांत सोनािणे 
(चोपडा), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि) : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  जळगाींव श्जल् यात  अत्यल्प पाऊस झाल्यामुळे  ब ुताींश ११२ गावाींमध्ये 
वपण्याच्या पाण्याची र्ीर्षर्  ी्ंचाई सदृश्य श्स्थतीनुसार व पा र्ीनुसार पार्ी 
ी्ंचाई दनवारर्ाथण एकूर् १५२ उपाययोजना पार्ी ी्ंचाई असलेल्या गावाींत घेण्यात 
आल्या आ ेत.  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदय:श्स्थतीमध्ये ११ गावाींमध्ये ्ँकरद्वारे पार्ी पुरवठा केला 
जात आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) तसेच, सदर श्जल् यात पार्ी ी्ंचाई दनमाणर्  ोऊ नये यासाठी शासनाने 
मींजूर केलेल्या पार्ी पुरवठा योजनेतींगणत सुरु असलेली कामे अत्यींत सींथगतीने 
सुरु असल्याचे  मा े जानेवारी,२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशणनास आले  
असल्याने उक्त योजनेतींगणत प्रलींत्रबत कामे तात्काळ मागी लावण्याचे आदेश 
श्जल् ा पररर्षद अध्यक्षा याींनी ददले आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
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(४) असल्यास, सदर श्जल् यातील ग्रामपींचायतीतफे ी्ंचाई दनवारर्ाच्या सींदर्ाणत 
अनेक गावाींचे प्रस्ताव शासनाकड ेपाठववण्यात आले असताना ी अदयापी प्रलींत्रबत 
आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) असल् यास, सदर श्जल् यातील पार्ी ी्ंचाई तात्काळ दरू करण्याच्या दृष्ीने 
शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२)   े खरे आ े. 
(३)  अींशत: खरे आ े. 
      ी्ंचाई अींतगणत उपाययोजनेमध्ये प्रस्ताव ववलींबाने प्राप्त  ोत  ोते. तथावप 
श्जल् ा पररर्षद स्तरावरुन सूचना ददल्यानींतर ी्ंचाई उपाययोजना मींजूरीचे प्रस्ताव 
मशघ्र गतीने श्जल् ास्तरावर मींजूरीसाठी सादर करण्यात येत आ ेत. 
(४)  े खरे ना ी. 
(५) सद्यश्स्थतीत पार्ी ी्ंचाई दनवारर्ाथण जळगाींव श्जल््यात दद. २२.०२.२०१६ 
रोजी १७ गावाींना ११ ॅ्ंकरने पार्ी पुरवठा करण्यात येत आ े. तसेच १०७ वव ीर 
अर्धग्र र् व २५४ ववींधन ववद री, ७ तात्पुरत्या नळ पार्ी पुरवठा योजना र्. 
उपाययोजना घेण्यात आलेल्या आ ेत. 
      पार्ी ी्ंचाई दनवारर्ाथण सन २०१५-१६ च्या सींर्ाव्य पार्ी ी्ंचाई कृती 
आराखड्याअींतगणत लक््ोबर २०१५ ते जनू २०१६  या कालावधीसाठी ८६७ 
गावाींसाठी १४८१ उपाययोजना घेरे्साठी रु.१९९३.७४ लक्ष ककीं मतीचा आराखडा 
तयार करण्यात आला आ े. 
(६) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

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

पहहली ते आठिीपयांतच्या विद्याथाांना नापास न  
िरण्याच्या धोरणात बदल िरण्याबाबत 

  

(७३) *  ४१८२४   श्री.श्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापणर), 
श्री.मिरांद िाधि-पाटील (िाई), श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.ियांत पाटील (इस्लामपणर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.सांिय पोतनीस 
(िशलना), श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबणर), श्री.सुतनल 
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राऊत (विक्रोळी), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) मशक्षर्  क्क कायद्यानसुार पद ली ते आठवीपयतंच्या ववद्याथानंा नापास न 
करण्याच्या धोरर्ात बदल करण्यासाठी मा.शालेय मशक्षर् मींत्री याींच्या 
अध्यक्षतेखाली सममतीने मा े डडसेंबर, २०१५ मध्ये आपला अ वाल कें द्र शासनास 
सादर केला आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, सदर ू अ वालातील मशफारशीींचे स्वरूप काय आ ेत, 
(३) सदर अ वालाबाबत कें द्र शासनाने आपले अमर्प्राय राज्य शासनास कळववले 
आ ेत काय, 
(४) असल्यास, पद ली ते आठवी पयतं ववद्याथ्यायानंा नापास न करर्ाच्या 
धोरर्ामुळे ववद्याथ्यायांमध्ये पररक्षेची धास्ती कमी  ोऊन ववद्याथ्यायांचेच नकुसान 
 ोत असल्याने सदर प्रकरर्ी लवकरात लवकर दनर्णय घेऊन त्याींची 
अींमलबजावर्ी करण्यासींदर्ाणत आतापयतं कोर्ता पाठपरुावा केला वा करण्यात 
येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. विनोद तािड े : (१) ना ी. तथावप, कें द्र शासनाने मशक्षर् मींत्री, राजस्थान 
याींच्या अध्यक्षतेखाली याबाबतची सममती स्थापन केलेली असून अद्याप अ वाल 
सादर करण्यात आलेला ना ी. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत ना ी 

----------------- 
साांगली शहरातील िसांत मािेट याडाचत ि तनघोि  

(ता. पारनेर, श्ि.अहमदनगर) येथे िोट्यिधी रुपयाांचा  
गुटखा ि सुगांधी तांबाखणचा साठा सापडल्याबाबत 

 

(७४) *  ४१५८९   श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली), श्री.वििय षटी 
(पारनेर), श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दषक्षण) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध 
प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) साींगली श रातील वसींत माके् याडाणमधील चार गोडाऊनमध्ये कोट्यवधी 
रुपयाींचा गु्खा व सुगींधी तींबाख ूसापडल्याची घ्ना मा े डडसेंबर २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान दनदशणनास आली,  े खरे आ े काय, 
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(२) तसेच दनघोज (ता. पारनेर, श्ज.अ मदनगर) येथे अन्न व धर्षध प्रशासन 
आणर् पोमलसाींच्या सींयुक्त पथकाने एका गोदामावर ्ाकलेल्या छाप्यात सुमारे 
१६ लाख रुपये ककीं मतीचा गु्खा व सुगींधी तींबाख ू जप्त केल्याची  घ्ना   
ददनाींक २४ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास दनदशणनास आली आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(३) असल्यास, सींबींधीत प्रकरर्ाची चौकशी करण्यात आली आ े काय, चौकशीचे 
दनषकर्षण काय आ ेत, त्यानरु्षींगाने दोर्षीींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काय काररे् आ ेत ? 

श्री. धगरीश बापट : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
       ददनाींक १२ डडसेंबर, २०१५ रोजी वसींत माके् याडण, साींगली येथील 
गोडाऊनमध्ये प्रदतबींर्धत गु्खा व पानमसाल्याचे छुप्या पध्दतीने ववक्री  ोत 
असल्याची माद ती ममळाल्यावरुन सदर दठकार्ी पोमलस पथकास  धाड ्ाकून 
दोन गोडाऊन व तेथे असलेल्या वा नातून रु. ६८,११,४९६/- ककीं मतीचा प्रदतबींर्धत 
अन्न पदाथाणचा साठा जप्त करण्यात आला आ े. 
(२)  ोय, ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१५ रोजी मे. प्रदीप ताराचींद गाींधी, मु.पो.दनघेज, 
ता. पारनेर, श्ज. अ मदनगर येथे प्रदतबींर्धत गु्खा, पानमसाला र्त्यादीचा     
रु. १५,७४,२००/- ककीं मतीचा साठा जप्त करण्यात आला. 
(३) वरील दोन् ी प्रकरर्ी सींबींर्धताींववरुध्द पोलीस स््ेशनमध्ये प्रथम खबरी 
अ वाल नोंदववण्यात  आला आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

----------------- 
रायगड श्िल््यातील कमआयडीसी क्षे्रशातील रासायतनि  
साांडपाण्यामुळे नद्याांचे पाणी प्रदवुषत होत असल्याबाबत 

(७५) *  ४०९७७   श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.धयैचशील 
पाटील (पेण), श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.श्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापणर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :  सन्माननीय पयाचिरण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रायगड श्जल््यातील पाताळगींगा, (ता.पनवेल) व रो ा तालुक्यातील 
एम.आय.डी.सी.क्षेत्रात मोठ्या प्रमार्ावर रासायदनक कीं पन्याींना पयाणवरर् 
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ववर्ागामाफण त ना- रकत देवनू परवानगी देण्यात आलेली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, पयाणवरर् ववर्ागाने ववमशष् अ्ीींच्या अधीन रा ून रासायदनक 
कीं पन्याींना परवानगी देण्यात आल्या असताना दवुर्षत रासायनयकु्त साींडपार्ी 
नदीत सोडले जाते,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, प्रदवुर्षत रासायदनक साींडपाण्यामुळे नदीतील मासे मतृ झाल्याने 
ककनायायावरील छोट्या मश्च्छमाराींच्या उपश्जववकेचा मागण बींद पडण्याची शक्यता 
दनमाणर् झाली आ े, तसेच नदी पररसरातील र्ातशतेी व बागायतीींचे मोठ्या 
प्रमार्ावर नकुसान  ोत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) तसेच सुधागड (श्ज. रायगड) तालुक्याजवळून वा त असलेल्या अींबानदीच्या  
पाण्यावर रसायनममर्श्रत  तपककरी रींगाचे तवींग आल्याने गेल्या मद न्यापासून 
अींबानदीचे  पार्ी प्रदवूर्षत झाल्याने येथील  लोकाींचे आरोग्य धोक्यात आले आ े 
व अींबानदीच्या पाण्याच्या नमुन्याचे दनरीक्षर् व् ावे अशी मागर्ी नागररकाींकडून 
 ोत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, वरील सवण प्रकरर्ाींची शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
त्यानरु्षींगाने प्रदवुर्षत साींडपार्ी नदीत सोडर्ायाया रासायनीक कीं पन्याींवर  कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, नसल्यास ववलींबाची काररे् काय आ ेत? 

श्री. रामदास िदम : (१)  पाताळगींगा, ता. पनवेल व  रो ा येथील कायणरत 
उद्योगाींना म ाराषर प्रदरु्षर् दनयींत्रर् मींडळामाफण त सशतण सींमतीपत्र प्रदान 
करण्याींत आले आ े. 
(२)   े खरे ना ी. 
(३)   े खरे ना ी 
(४)  उपववर्ागीय अर्धकारी, रो ा याींनी भ्रमर्ध्वनीद्वारे अींबा नदीत लालसर 
तवींग असल्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्याचे साींर्गतल्यावरुन म ाराषर प्रदरु्षर् 
दनयींत्रर् मींडळामाफण त सींबींर्धत ग्रामसेवका समवेत पा र्ी करण्याींत आली  ोती. 
सदर पा र्ीअींती नदीच्या पाण्यात मासे मतुणक झाल्याचे ददसून आले ना ी तसेच 
पाण्यावर कोर्ते ी केममकल अथवा तेल आढळून आले ना ी. 
(५)  प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
 

----------------- 
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िशेळे, िोठीांबे (ता.ििचत,श्ि.रायगड) येथील नळपाणी  
योिना प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(७६) *  ४४६११   श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापणर), श्री.श्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  कशेळे, कोठीींबे (ता.कजणत,श्ज.रायगड)  या  गावाची नळपार्ी योजना सुमारे 
स ा वर्षाणपासून प्रलींत्रबत असल्याने तेथील आददवासी मद लाींना वपण्याच्या 
पाण्यासाठी वर्वर् कफरावे लागते,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर नळपार्ी योजना ६ वरे्ष प्रलींत्रबत असण्याची काररे् काय 
आ ेत, 
(३) असल्यास, याबाबत तेथील नागररकाींनी तसेच तालुक्यातील लोकप्रदतदनधीींनी 
शासनाकड ेतसेच स्थादनक प्रशासन पार्ीपुरवठा ववर्ाग याींच्याकड ेवारींवार तक्रारी 
करुन ी कोर्तीच कायणवा ी केली ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, सदर योजना केव् ा सुरु करर्ार व त्याबाबत कोर्ती कायणवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े अींशत: खरे आ े. 
(२) सदर योजनेचे काम ग्रामीर् पार्ी पुरवठा व स्वच्छता सममती कशेळे, 
ता.कजणत, श्ज. रायगड याींचेमाफण त केले जात असून सममतीने ददनाींक 
११/१२/२००७ रोजी ठेकेदार मे.सेफ वॉ्र र्ींडडया, मुींबई याींना कायाणदेश ददले असून 
कामाची मुदत १८ मद ने  ोती. परींतु या योजनेच्या ठेकेदाराने काम पूर्ण कररे्स 
्ाळा्ाळ केल्याने योजनेचे काम प्रलींत्रबत आ े. 
(३)  े अींशत: खरे आ े. 
    तथावप, सदर योजनेतून तात्पुरत्या स्वरुपाचा पार्ी पुरवठा सुरु केला आ े. 
(४) या योजनेतील मशल्लक कामे त्वरीत पूर्ण करुन घेरे्त येत आ ेत, 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
 

----------------- 
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विदभाचतील अिोला, अमरािती, यितमाळ श्िल्हयातील 
 शासिीय गोदामे बांद िेल्याबाबत 

  

(७७) *  ४८०५९   अॅड.यशोमती ठािण र (ततिसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय अन् न, नागरी परुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) ववदर्ाणतील अकोला, अमरावती, यवतमाळ, श्जल् यातील शासकीय गोदामे 
बींद करुन र्ारतीय खाद्य दनगमचे अन्न सुरक्षेचे धान्य खाजगी गोदामात 
ठेवण्यात येत असल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशणनास 
आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, शासकीय धान्य खाजगी गोदामात ठेवण्यात येत असल्याने सदर 
धान्याींचा काळाबाजार  ोत असल्याचे दनदशणनास आले,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आ े काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार ववदर्ाणत शासकीय 
गोदामे उपलब्ध करण्याबाबत तसेच अन्न सुरक्षेचे धान्य काळाबाजार करर्ायाया 
व्यापायायाींवर कोर्ती  कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१)  े खरे ना ी. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

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

निी मुांबईतील िोपरखरैाणे ते ऐरोली-हदघा हे  
खाडी किनारे प्रदवुषत िाल्याबाबत 

  

(७८) *  ४०३७६   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), 
श्री.सुतनल शशांदे (िरळी), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :  सन्माननीय पयाचिरण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील कोपरखरैारे् ते परोली-ददघा या खाडी ककनायायावर मोठ्या 
प्रमार्ात रसायनममर्श्रत पार्ी सोडले जात असल्यामुळे खाडी ककनारे प्रदवुर्षत 
झाल्याचे मा े डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान दनदशणनास आले,  े खरे 
आ े काय, 
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(२) तसेच  नवी मुींबईच्या एमआयडीसी र्ागातील का ी रासायदनक कीं पन्याकडून 
रात्री मालाचे उत्पादन करताना मोठ्या प्रमार्ात घातक रसायन  वेत सोडले जात 
असल्याचे ददनाींक  २ फेब्रवुारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास दनदशणनास आले 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) तसेच, एमआयडीसी पररसरार्ोवतीच्या कातकरी पाडा, र्ीमनगर, आींबेडकर 
नगर, रबाळे, घर्सोली येथील नागररक, ल ान मुले, मद ला केममकलच्या 
उग्रदपाणमुळे  ैरार् झाल्याचे दनदशणनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, नवी मुींबई येथील खाडीतील रसायन ममश्रीत पाण्यामुळे मस्त्य 
उत्पादनावर पररर्ाम  ोत असल्याचे मस्त्यशतेी प्रकल्प सींस्थामाफण त दनदशणनास 
येत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, सदर खाडीत रसायन ममश्रीत पार्ी न सोडता पामलकेच्या जल 
शुध्दीकरर् कें द्रात सोडण्याची मागर्ी मस्त्यशेती प्रकल्प सींस्थेमाफण त करण्यात 
येत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(६) असल्यास, सदर ू मागर्ीच्या अनुर्षींगाने शासनाने जल व वायू प्रदरू्षर् 
रोखण्यासाठी कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, नसल्यास, 
ववलींबाची  काररे् काय आ ेत ? 

श्री. रामदास िदम : (१)  े खरे ना ी. 
     राषरीय समुद्र ववज्ञान सींस्थेच्या मशफारशीनुसार उद्योगाींचे सामाईक 
साींडपार्ी प्रकक्रया कें द्रातील प्रकक्रयाकृत साींडपार्ी म ाराषर धद्योर्गक ववकास 
म ामींडळाच्या ७ कक.मी. च्या बींद पाईपलाईनद्वारे वाशी खाडीत सोडण्याींत येते. 
(२) प्रस्तुत प्रकरर्ी, जयेश र्ींडस्रीज मल. एम. आय. डी.सी. या उद्योगामाफण त 
 वा प्रदरु्षर्  ोत असल्याचे ददनाींक ०२.०२.२०१६  रोजी म ाराषर प्रदरु्षर् दनयींत्रर् 
मींडळामाफण त केलेल्या पा र्ीत दनदशणनास आले  ोते. त्यामुळे सदर उद्योगास 
अींतररम आदेश बजावण्याींत आले असून सदर उद्योगाकडून रुपये ५०  जार 
र्तक्या रकमेची बकँ  मी घेण्याींत आली आ े. 
(३) याबाबतची तक्रार/दनवेदन म ाराषर प्रदरु्षर् दनयींत्रर् मींडळास प्राप्त झालेली 
ना ी.  
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(४) अशा प्रकारची बाब दनदशणनास आली असल्याचे मत्स्यशतेी प्रकल्प 
सींस्थामाफण त म ाराषर प्रदरु्षर् दनयींत्रर् मींडळास अवगत करण्याींत आलेले ना ी. 
(५) अशा प्रकारची मागर्ी मत्स्यशतेी प्रकल्प सींस्थेमाफण त प्राप्त झालेली ना ी. 
(६) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
िधाच येथील शाळिरी मुलीने आत्महत् या िेल्याबाबत 

  

(७९) *  ४६८३४   श्री.वििय िडटेीवीिार (ब्रम्हपणरी) :   सन्माननीय मु्यमां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) वधाण (श्ज.वधाण) येथील केसरीमल कन्या शाळेत द ावीच्या वगाणत मशकत 
असलेल्या कुमारी दनककता अींडसकर या ववद्याथीनीवर मैत्रत्रर्ीचा मोबाईल 
चोरल्याचा आळ आर्ल्यामुळे आणर् वगण मशक्षक्षकेनी दतची बाजू पकून घेतलेली 
नसल्यामुळे सदर ववद्याथींनीने वगणमशक्षक्षकेच्या नावास  र्चठठी मल ून     
ददनाींक ३० जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास स्वत:च्या घरी गळफास 
लावून आत्म त्या केल्याचे ददनाींक ३१ जानेवारी २०१६ रोजी दनदशणनास आले,  े 
खरे आ े काय 

(२) असल्यास, या प्रकरर्ाची शासनाने चौकशी केली आ े काय, त्यानुर्षींगाने 
सींबींर्धतावर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१)  ोय.  े खरे आ े. 
(२) सदर प्रकरर्ी पोलीस स््ेशन रामनगर, वधाण येथे अप क्र. २६/१६ कलम 
३०६, ३०५ र्ादींवव. अींतगणत गुन् ा नोंद करण्यात आला  आ े.  आरोपीला अ्क 
करण्यात आली असून सध्या जाममनावर आ े. गुन््याचा तपास सुरु आ े. 
(३) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

----------------- 
साांगली श्िल् ्यातील वपण् याच् या पाणी पुरिठा योिनेच्या आराखडयासांदभाचत 

  

(८०) *  ४८५४८   श्री.अतनल बाबर (खानापणर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली श्जल् ्यातील १०४ गावे व ३३४ वाड्या-वस् त् याींसाठी वपण् याच् या पार्ी 
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पुरवठा योजना करण्यासाठी २९६ को्ी ८२ लाख रुपयाींचा आराखडा साींगली 
श्जल् ा पररर्षद व जीवन प्रार्धकरर् याींनी शासनाकड ेमा े नोव् ेंबर-डडसेंबर, २०१५ 
मध्ये वा दरम्यान  मींजूरीसाठी पाठववला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर आराखड्याच्या सींदर्ाणत कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  ोय. 
(२) आणर् (३) सदर आराखडा  ा मुख्यमींत्री ग्रामीर् पेयजल कायणक्रम या 
प्रस्ताववत योजनेअींतगणत आ े. सदर योजनेस शासनाची मान्यता घेण्याची 
कायणवा ी सुरु आ े. 

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

गोंडिाना विद्यापीठाला युिीसीचे मान्यता शमळण्याबाबत  
ि ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(८१) *  ४२९३५   श्री.तनतेश राणे (िणििली), श्री.बसिराि पाटील (षसा), 
श्री.सांिय साििारे (भुसािळ), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.नसीम खान 
(चाांहदिली), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोंडवाना या ववद्यापीठाींतगणत चींद्रपूर-गडर्चरोली श्जल् यातील ममळून २३७ 
म ाववद्यालये सींलग्न आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर ू गोंडवाना ववद्यापीठाींतगणत असलेल्या २३७ 
म ाववद्यालयाींपकैी १७० म ाववद्यालये कायम ववनाअनदुान तत्त्वावर तर ६७ 
म ाववद्यालये अनदुानीत आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर ववद्यापीठाींतगणत असलेल्या म ाववद्यालयात ३  जार ५८ 
अर्धव्याख्यात्याींची पदे मींजूर असून त्यापकैी आजममतीस २  जार ११ पदे ररक्त 
आ ेत, तसेच गत ४ वर्षाणपासून यजुीसीची मान्यता ममळालेली ना ी,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(४) असल्यास, सदर ू ववद्यापीठाला युजीसीची मान्यता न ममळण्याची 
सवणसाधारर् काररे् काय असून सदर ू ववद्यापीठाला यजुीसीची मान्यता 
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ममळण्याच्या दृष्ीने तसेच म ाववद्यालयातील ररक्त असलेली पदे र्रण्याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१), (२) व (३)  ोय.  े खरे आ े. 
(४) ववद्यापीठाला ववद्यापीठ अनदुान आयोग अर्धदनयम, १९५६ मधील कलम 
१२(बी) अींतगणत मान्यता ममळण्यासाठीचा प्रस्ताव ववद्यापीठ अनदुान आयोगास 
सादर करण्यात आलेला असून त्यावर ववद्यापीठ अनदुान आयोगाने काढलेल्या 
त्रु् ीींची/बाबीींची पतूणता करण्याची कायणवा ी ववद्यापीठाकडून सुरु आ े.  
ववद्यापीठाने सींलश्ग्नत म ाववद्यालयाींना पदर्रतीबाबत वारींवार कळववले असून 
सक्तीचे आदेश दनगणममत केले आ ेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

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

यितमाळ श्िल्हा पररषदेच्या शाळेतील पोषण आहाराच्या  
ताांदळु िाटपात िालेला अपहार 

  

(८२) *  ४७४९५   श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ श्जल् ापररर्षद कळींब पींचायत सममती अींतगणत शाळाींना वा्प 
करण्यात येत असलेल्या पोर्षर् आ ाराचा ताींदळु गत दोन मद न्याींपासून ग्रामीर् 
र्ागातील शाळाींना पो चला नसल्याने सदर पोर्षर् आ ारात मोठया प्रमार्ात 
अप ार झाल्याचे स्थादनक पालक वगाणतनु  ोत आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, कळींब पींचायत सममतीचा मशक्षर् ववर्ागाचा कारर्ार गत स ा 
मद न्याींपासून प्रर्ारी ग्मशक्षर्ार्धकारी याींच्याकड ेअसल्याने श्जल् ा पररर्षदेच्या 
शाळाींना गत दोन मद न्याींपासून पोर्षर् आ ाराचा ताींदळू ममळालेला ना ी,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, ग्मशक्षर्ार्धका-याींच्या दलुणक्षपर्ामुळे शाळाींना ताींदळु वा्प  ोत 
नसल्यामुळे मुख्य कायणकारी अर्धकारी याींनी दखल घेवनू पोर्षर् आ ाराची 
चौकशी करण्याबाबतची मागर्ी स्थादनक पालक वगाणने दनवेदनाव्दारे केली,  े  ी 
खरे आ े काय, 
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(४) असल्यास,  उक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१), (२) व (३)  े खरे ना ी. 
(४) व (५) प्रश् न उद्् ावत  ना ी. 

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

िसई (श्ि.पालघर) येथील तत्िालीन तहशसलदार याांनी  
पुरिठा विभागात िेलेला गैरव्यिहार 

  

(८३) *  ४७३०१   प्रा.विरेंद्र िगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी) :  सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई  (श्ज.पालघर) येथील तत्कालीन त मसलदार श्री.सुदनल कोळी याींनी 
पुरवठा ववर्ागात केलेला मोठ्या प्रमार्ावरील गैरव्यव ार, रेशनवरील  
पुरवठयासाठी शासनाने उपलब्ध केलेल्या रॉकेलचा व अन्नधान्याचा केलेला 
अप ार याबाबत ववर्ागीय आयुक्त कोकर् ववर्ाग याींनी ददनाींक १५ डडसेंबर, 
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास श्री.कोळी याींचेवर काररे् दाखवा नो्ीस बजावली 
 ोती,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, श्री.कोळी याींनी केलेला गैरव्यव ार व गैरप्रकार याची गाींर्ीयणपूवणक 
दखल घेऊन त्याींना दनलींत्रबत करण्यासाठी ववर्ागीय आयुक्त कोकर् ववर्ाग 
याींनी कायणवा ी सुरु केली  ोती,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, दनलींबन ्ाळण्यासाठी श्री.कोळी याींनी स्वत:ची बदली अन्यत्र 
करवनू घेतली,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरर्ी लाखो रुपयाींचा गैरव्यव ार झाल्यामुळे त्याबाबत 
चौकशी करण्यात आली आ े काय, त्यानरु्षींगाने श्री.कोळी व सींबींर्धत 
अर्धकायायाींववरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात  येत आ े, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची  काररे् काय आ ेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) ना ी 
(२) श्री.सुदनल कोळी, तत्कालीन त मसलदार वसई, श्जल् ा पालघर याींनी   
पुरवठा व म सुली कामामध्ये केलेल्या अदनयममतता व पयणवेक्षीय शैर्थल्याबाबत 
त्याींचे ववरूध्द योग्य ती कारवाई  कररे्साठी श्जल् ार्धकारी पालघर    
याींचेकडून  प्राप्त  प्रस्तावावर  ववर्ागीय आयुक्त, कोकर् याींचेकड ेछाननी सुरू 
आ े. 
(३) श्री. सुदनल कोळी  याींची बदली करण्याबाबत ववर्ागीय आयुक्त 
याींनी प्रस्ताववत केले  ोते.  
(४) श्री.कोळी, तत्कालीन त मसलदार वसई, श्जल् ा पालघर याींच्या ववरूध्द 
ववर्ागीय चौकशीची कायणवा ी सुरु आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

----------------- 
राज्यात डाळीची दरिाढ िमी िरण्याबाबत िराियाची उपाययोिना 

(८४) *  ३९६८५   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्लोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ्ामीण), 
श्री.वििय िडटेीवीिार (ब्रम्हपणरी), श्री.सां्ाम थोपटे (भोर), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), प्रा.िषाच 
गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्रीमती तनमचला गावित 
(इगतपणरी), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापणर शहर मध्य), प्रा.विरेंद्र िगताप 
(धामणगाि रेल्िे), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.छगन भुिबळ 
(येिला) :  सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्य शासनाने कधी १०० रुपये तर कधी १२० रुपये प्रदत ककलोने  तुरडाळ 
ववकण्याची घोर्षर्ा करुन प्रत्यक्षात आज ी तूरडाळ २०० रुपये ककलोने ववकली 
जात असून   र्तर कडधान्याींचे र्ाव  वाढल्याने सवणसामान्य नागरीकाींवर मोठा 
आर्थणक बोजा पडत असल्याचे  मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
दनदशणनास आले,  े खरे आ े काय, 

(२) असल्यास,  तुरडाळीच्या दरात झालेली प्रचींड र्ाववाढ एक सुदनयोश्जत 
कारस्थान असून या डाळ र्ाववाढीमध्ये गैरव्यव ार झाला असून सदर 
गैरव्यव ारातील शासकीय दस्तावेज जा ीर केल्याचे दनदशणनास आले,  े  ी खरे 
आ े काय, 
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(३) तसेच गत दीडवर्षण कें द्र शासनाच्या ववववध उपाय योजनामुळे र्ाज्या तसेच 
र्तर खाद्यपदाथाचें दर दनयींत्रत्रत झालेले आ ेत, तथावप कें द्र शासनाने सूचना 
देवनू ी त्याची राज्य शासनाने योग्य उपाययोजना न केल्याने राज्यात डाळीींच्या 
ककीं मती वाढल्या असे साींगून कें द्रीय अन्न व नागरी परुवठा मींत्री याींनी राज्य 
शासनाला जबाबदार धरण्याची बाब ददनाींक ४ जानेवारी, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास दनदशणनास आली,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरर्ी कें द्र शासनाने राज्य शासनास ददलेल्या सूचनाींचे 
थोडक्यात स्वरुप काय आ े व सदरच्या सूचना  कें द्र शासनाने राज्य शासनास 
केव् ा ददल्या  ोत्या तसेच कें द्र शासनाने ददलेल् या सूचनाींची अींमलबजावर्ी राज्य 
शासनाने न करण्याची काररे् काय आ ेत, 
(५) तसेच जीवनावश्यक वस्तूींच्या वाढत्या ककीं मतीवर दनयींत्रर् ठेवता यावे 
यासाठी डाळीींचा समावेश करुन दर दनयींत्रर् कायदा तयार करण्याचा राज्य 
शासनाच्या ववचाराधीन असलेल्या बाबीींवर दनर्णय घेण्यात आला आ े काय, 
(६) असल्यास,  सन २०१६-१७ मध्ये डाळीच्या ककीं मती वाढण्याची शक्यता 
लक्षात घेवून कें द्र शासनाने कोर्कोर्त्या सूचना या वर्षाणसाठी केलेल्या आ ेत, 
सदर सूचनाींची अींमलबजावर्ी करण्याच्या दृष्ीने व राज्याने बफर स््ॉक करावा 
तसेच डाळीींचे उत्पादन वाढववण्यासाठी शतेकयायाींना प्रोत्सा न देण्याबाबत शासनाने 
कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(७) तसेच प्रश्न र्ाग (२) मधील तुरडाळ गैरव्यव ाराची चौकशी करण्यात आली 
आ े काय, त्यानरु्षींगाने सींबींर्धत दोर्षीींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आ े, नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. धगरीश बापट : (१)  कें द्र शासनाच्या अनकु्रमे ददनाींक २८.०९.२०१५ व   
ददनाींक १८.१०.२०१५ च्या अर्धसूचनेस अनुसरुन, राज्य शासनाने ददनाींक 
१९.१०.२०१५ च्या पत्रान्वये डाळी, खाद्यतेल व खाद्यतेलत्रबया या जीवनावश्यक 
वस्तूींवर ददनाींक ३०.०९.२०१६ पयतं साठा दनबधं लागू केले आ ेत. त्यास 
अनुसरुन क्षते्रत्रय कायाणलयाींकडून कायणवा ी करण्यात आली आ े. 
     राज्य शासनाने घेतलेल्या दनर्णयानुसार सदर कायणवा ी दरम्यान जप्त 
करण्यात आलेला तूर / तूरडाळीचा साठा सींबींर्धत व्यापायायाकडून Indemnity 
Bond घेऊन, त्याला परत करण्यात यावा. सदर मुक्त केलेली तूरडाळ व मुक्त 
केलेल्या तूरीच्या र्रडाईनींतर तयार झालेली तूरडाळ म ाराषर राज्यातच रु.१००/- 
प्रदतककलो या दराने तुरडाळ ववकली जाईल, याबाबत कायणवा ी करण्याचे दनदेश 
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सवण क्षेत्रत्रय कायाणलयाींना ददनाींक २४.११.२०१५ च्या शासन दनर्णयान्वये देण्यात 
आले आ ेत. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) कें द्र शासनाच्या सूचनेस अनुसरुन राज्य शासनाने वेळोवेळी कायणवा ी केलेली 
आ े. 
(४) कें द्र शासनाने राज्यात डाळीींवर साठा दनबधं लागू करण्याबाबत दनदेश ददले 
 ोते. तसेच ददनाींक २८.०९.२०१५ व ददनाींक १८.१०.२०१५ च्या अर्धसूचनेन्वये 
डाळी, खाद्यतेल व खाद्यतेल त्रबया या जीवनावश्यक वस्तूींवरील साठा दनबधंास 
ददनाींक ३०.०९.२०१६ पयतं मुदतवाढ ददली आ े. त्यास अनुसरुन राज्य शासनाने 
ददनाींक १९.१०.२०१५ च्या पत्रान्वये डाळी, खाद्यतेल व खाद्यतेलत्रबया या 
जीवनावश्यक वस्तूींवर ददनाींक ३०.०९.२०१६ पयतं साठा दनबधं लागू केले आ ेत. 
     र्ववषयात तूर / तूरडाळ, खाद्यतेल, खाद्यतेल बीया व र्तर कडधान्य 
याींच्या वाढीव ककीं मती दनयींत्रत्रत करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनाींबाबतचा 
कृती आराखडा (Action Plan) तयार करण्यासाठी, दर दनयींत्रक सममती (Price 
Monitoring Committee) गदठत करण्यात आली आ े. 
(५) डाळीींचे दर दनयींत्रत्रत ठेवण्याकरीता दनयींत्रर् कायदा तयार करण्याची बाब 
शासनाच्या ववचारार्धन आ े. 
(६) र्ववषयात तूर / तूरडाळ, खाद्यतेल, खाद्यतेल बीया व र्तर कडधान्य 
याींच्या वाढीव ककीं मती दनयींत्रत्रत करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनाींबाबतचा 
कृती आराखडा (Action Plan) तयार करण्यासाठी, दर दनयींत्रक सममती (Price 
Monitoring Committee) गदठत करण्यात आली आ े. 
     त्याअनुर्षींगाने राज्यात डाळी, खाद्यतेल व खाद्यतेल बीया याींचे दर श्स्थर 
ठेवण्याच्या दृष्ीकोनातनू आवश्यक कायणवा ी करण्यात येत आ े.           
(७) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
पुणे शहरात रेशन दिुानाांचे परिाने भाडयाने देऊन  

तेथे रेशनचा होत असलेला िाळाबािार 

(८५) *  ४४४२१   श्री.शरददादा सोनािणे (िनु्नर), श्री.सरदार ताराशसांह 
(मुलुांड) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुरे् श र अन् नधान् य ववतरर् अर्धकारी दनमलमा धायगुड े याींनी बालाजी 
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नगर येथील एम एल नवघरे् व जनता वसा त येथील श्री.गुप् ता या दोघाींची 
रेशन दकुाने चालवायला ददलेली व् यक् ती णखममसींग राजपुरोद त याने १६७ श्क्वी्ं ल 
ग ू, ७९ श्क्वीं्ल ताींदळू व १००० मल्र रॉकेलचा काळाबाजार केल् याचे  
दनदशणनास आल् याचे ददनाींक १९ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास साींर्गतले, 
 े खरे आ े काय, 
(२) असल् यास,  रेशनदकुाने दसु-याला चालवायला ददलेल्या त् या मूळ मालकाींचे 
परवाने तातडीने रद्द का करण् यात आले ना ीत, 
(३) असल्यास, णखममसींग राजपुरोद त याींचेववरुध् द रेशन धान् य व रॉकेल 
काळ्याबाजारात ववकल् याबद्दल कोर्ती कारवाई केली वा करण् यात येत आ े, 
(४) तसेच पुरे् श रात ज् या रेशन दकुानदाराींनी रेशन दकुानाींचे परवाने र्ाड्याने 
ददलेले आ ेत अशा सवण दकुानदाराींचे परवाने शासनाने रद्द करुन, जी व् यक् ती 
र्ाड्याने दकुान चालवत आ े त् या व् यक् तीच् या नावावर सदर  परवाने करर्ार 
आ ेत काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१), (२), (३), (४) व (५) सदर प्रकरर्ी श्रीमती सुनीता 
गुप्ता याींच्या  स्वस्तधान्य दकुान क्र.  /१८० चालवायला ददलेले व्यक्ती श्री. 
मुकेश णखींममसींग राजपुरोद त, श्री. सो म णखींममसींग राजपुरोद त याींच्या ववरुध्द 
जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ चे कलम ३ व ७ अन्वये ददनाींक १८/१२/२०१५ 
अन्वये गुन् ा नोंदववण्यात आला आ े. 
      श्री. मो न नवघरे् याींच्या  स्वस्तधान्य दकुान क्र.  /१४० चालवायला 
ददलेले व्यक्ती श्री.णखींममसींग राजपुरोद त याींच्या ववरुध्द जीवनावश्यक वस्तू 
कायदा १९५५ चे कलम ३ व ७ अन्वये ददनाींक १९/१२/२०१५ अन्वये गुन् ा 
नोंदववण्यात आला आ े. 
      वरील प्रमारे्  त्याींच्या दकुानाचे परवाने ददनाींक २४/२/२०१६ रोजी 
दनलींत्रबत करण्यात आले आ े. 
 

----------------- 
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अिोला श्िल््यातील सिचशशक्षा अशभयान योिनेिररता  
असलेला तनधी खचच न िाल्याबाबत 

  

(८६) *  ४९११८   श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पश्श्चम), श्री.हररष वपांपळे 
(मुतत चिापणर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) अकोला श्जल््यातील शाळाींचे शैक्षणर्क गुर्वत्ता वाढववण्याच्या दृष्ीने 
सवणमशक्षा अमर्यान योजनेकररता शासनाकडून २० को्ी रुपयाींचा दनधी देण्यात 
आला असून सदर दनधीपैकी ९ मद न्यात केवळ ४ को्ी रुपये खचण करण्यात 
आले ,   े खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, अर्धकायायाींची उदामसनता व योग्य दनयोजनाअर्ावी सवणमशक्षा 
अमर्यान योजना राबववण्यास अपयशी ठरली असून दनधी उपलब्ध असून ी 
शाळाींमध्ये अद्यापपयतं पायारू्त सुववधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या ना ीत, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय, त्यानरु्षींगाने कोर्ती 
कायणवा ी करण्यात आली वा येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१)  े खरे आ े. 
(२), (३) व (४) अर्धकायायाींची ररक् त पदे तसेच प्रशासकीय कारर्ास्तव शाळाींमध्ये 
मुलरू्त सुववधा उपलब्ध करुन देण्यात ववलींब झाला असला तरी माचण २०१६ 
अखेरपयतं शाळाींना पायारू्त सुववधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कायणवा ी 
करण्यात येत आ े. 

----------------- 
िसई (श्ि.पालघर) तालुक्यातील पुरिठा विभाग अधधिारी  

परिाना वितरणामध्ये िरीत असलेले गैरव्यिहार 

(८७) *  ४८९२३   श्री.पास्िल धनारे (डहाणण) :  सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई (श्ज.पालघर) तालुक् यात रास्त र्ाव धान्य दकुानाचे परवाने पुरवठा 
ववर्ागाचे अर्धकारी याींनी एका कु्ुींबाचे अनेक नावाने परवाने ववतरर् करुन  
एकाच कु्ुींबाकड ेमक्तेदारी ददल्याने धान्य व रॉकेलची काळ्या बाजारात ववक्री 
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 ोत असून शासनाने ददलेल्या सबमसडीचा फायदा लार्ाथ्यायानंा न  ोता 
परवानाधारकाींना  ोत असल्याचे ददनाींक २९ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
दनदशणनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आ े काय,  चौकशीच्या 
अनरु्षींगाने  दोर्षी अर्धकारी, कमणचारी व परवानाधारकाींवर कोर्ती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे्  काय आ ेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१), (२) व (३)  सींपूर्ण तालुक्यात एकाच कु्ुींबातील 
व्यक्तीींच्या नावे एकापेक्षा जास्त परवाने असलेली फक्त दोन कु्ूींब आढळून 
आली असून त्याींच्याकड ेएकूर् १७ परवाने आढळलेले आ ेत. त्यापकैी गैरप्रकार 
करर्ायाया दोन परवानाधारकाींववरूध्द जीवनावश्यक वस्त ु  अर्धदनयम  १९५५ 
मधील तरतदुीींचा र्ींग केल्याने गुन् ा दाखल करण्यात आला असून त्याींचे 
दकुानाींचे परवाने  दनलींत्रबत करण्यात आले आ ेत. 

----------------- 
िोल्हापुर येथील शशिािी विद्यापीठाांतगचत महाविद्यालयातील प्राध्यापि, 

शशक्षिेत्तर िमचचारी याांची तनयमबा्य िेलेली तनयुक्ती 
  

(८८) *  ४००५६   श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांिी), श्री.सत्यिीत पाटील-
सरुडिर (शाहणिाडी), डॉ.सुश्ित शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.रािेश क्षीरसागर 
(िोल्हापणर उत्तर), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.श्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय 
उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोल् ापुर येथील मशवाजी ववद्यापीठ कायणक्षेत्रातील ववववध अनदुादनत  
म ाववद्यालयातील प्राध्यापक, मशक्षक, मशक्षकेत्तर कमणचायायाींचे वेतन लनलाईन 
करण्यासाठी कोल् ापूर ववर्ागीय उच्च मशक्षर् स सींचालक कायाणलयाने त्याींची 
ववववध माद ती सींकलन करीत असताना ४०८ प्राध्यापक, मशक्षक, मशक्षकेत्तर 
कमणचारी याींची दनयकु्ती पदर्रतीची जा ीरात प्रमसध्द न करता, त्रब ींद ुदनयमावली 
पालन न करता, तसेच दनवड सममतीच्या अ वालाववनाच दनयकु्ती प्रकक्रया 
राबववल्याचे  मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान दनदशणनास आले,  े 
खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, कोल् ापुर ववर्ागीय उच्च मशक्षर् स सींचालक कायाणलयाने 
सींबींर्धताींच्या दनयुक्तीबाबत आक्षपे घेतला असून सींबींधीत कमणचायायाींना गेल्या २० 
ते ३० वर्षापंासून शासनाकडून वेतन अदा  ोत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आ े काय व चौकशीत 
काय दनषपन्न झाले, तद्अनरु्षींगाने सदर दनयमबा्य दनयुक्ती झालेल्या 
कमणचायायाींकडून वेतनाची वसुली करण्यात येर्ार आ े काय तसेच सदर 
दनयुक्तीस जबाबदार असर्ायाया सींस्था चालकाींवर कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येर्ार आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. विनोद तािड े : (१) याबाबत एच्ीई-सेवाथण या वेतन सींगर्क प्रर्ालीच्या 
अनरु्षींगाने प्राथममक तपासर्ीत दनदशणनास आली आ े. 
(२) अींशत: खरे आ े. 
(३) व (४) ना ी.   
     एच्ीई-सेवाथण अींतगणत मान्यता देण्याच्या कायणवा ीमध्ये प्राथममक 
छाननीमध्ये सदर प्रकरर्ी त्रू् ी असल्याचे दनदशणनास आले आ े. सदर त्रू् ीींची 
पूतणता करण्यासाठी सींबींधीत म ाववद्यालयाकडून ववर्ागीय कायाणलयास कागदपत्र े
प्राप्त  ोत असून सदर कागदपत्राींची तपासर्ी करण्याची कायणवा ी अद्याप सुरु 
आ े. 

----------------- 
िासेगाि, खडी, भाळिणी (ता.पांढरपणर,श्ि.सोलापणर) येथील  

िीिन प्राधधिरणाच् या योिना सुरु िरण् याबाबत 
  

(८९) *  ४२५०५   श्री.शसध्दराम म्हे्रश े (अक्िलिोट), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्लोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम) :  
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कासेगाव, खडी, र्ाळवर्ी (ता.पींढरपूर,श्ज.सोलापूर) येथील जीवन 
प्रार्धकरर्ाच् या योजना सुरु करण् याकड ेप्रशासनाचे दलुणक्ष  ोत असून मागील दोन 
मद न् याींपूवी ववजेची थकबाकी र्रुन ी योजना सुरु  ोत नसल् याने सदर योजनाींचे 
पार्ी घेर्ायाया २६ गावाींतनू तीव्र सींताप व् यक् त  ोत असल् याचे ददनाींक २९ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास दनदशणनास आले,  े खरे आ े काय, 
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(२) तसेच  कासेगाव (ता.पींढरपूर,श्ज.सोलापूर) १२ गावाींसाठी पार्ीपुरवठा योजना 
राबववण् यात आली परींतु अद्यापपयतं का ी दठकार्ी वीज जोडर्ीच केली 
नसल् याने तसेच दोनपैकी एक ववद्यतुपींप जागेवरच नसल् याने वारींवार पार्ी 
पुरवठा योजना अडचर्ीत येत असल् याचे मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये  वा 
त् यासुमारास दनदशणनास आले,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक् त प्रकरर्ी ववजेची थकबाकी र्रुन ी अद्यापपयतं जीवन 
प्रार्धकरर् योजना सुरु न करर्ा-या सींबींर्धताींची शासनाने चौकशी केली आ े 
काय, त्यानरु्षींगाने दोर्षी आढळून येर्ा-या सींबींर्धतावर शासनाने कोर्ती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) तसेच सदरील योजना त् वरीत सुरु  करण् याबाबत कोर्ती  कायणवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(५) नसल् यास,  ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) कासेगाव, खडी व र्ाळवर्ी प्रादेमशक नळ 
पार्ीपुरवठा योजनाींचे थककत वीज देयक श्जल् ा पररर्षद, सोलापूर याींचेमार्फण त 
म ाववतरर्कड ेअदा करण्यात आले आ े. सदर योजनाींपकैी कासेगाव व र्ाळवर्ी 
नळ पार्ीपुरवठा योजनाींची दरुुस्ती करुन पार्ीपुरवठा सुरु करण्यात येत आ े. 
तर खडी प्रादेमशक योजनेचा उद्् ाव कोरडा असल्याने सदर योजनेची दरुुस्ती 
करता येत ना ी. 
(२)  े खरे ना ी. 
     कासेगाींव व १२ गाींवे प्रादेमशक नळ पार्ीपुरवठा योजनेची वीज जोडर्ी 
दोन् ी दठकार्ी कायमस्वरुपी बींद कररे्त आली  ोती. सदर दठकार्ी 
दद.१८.०१.२०१६ रोजी पनुश्च: वीज जोडर्ी प्राप्त करुन घेतली आ े. त्यानुसार 
आवश्यक ती पींप दरुुस्ती करुन दद.२३.०१.२०१६ रोजी योजना कायाणश्न्वत 
करण्यात आली आ े. एक मो्ार नादरुुस्त असून ती लवकरात लवकर  चालू 
करण्यात येत आ े. 
(३) व (४) कासेगाींव व १२ गाींवे प्रादेमशक नळ पार्ीपुरवठा योजनेची वीज 
जोडर्ी करुन सद्य:श्स्थतीत योजनेतील ५ गावाींना पार्ीपुरवठा सुरु करण्यात 
आलेला आ े. उवणररत ७ गावाींना माचण, २०१६ अखेर पार्ीपुरवठा सुरु करण्याचे 
दनयोजन आ े. 
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     र्ाळवर्ी व ३ गाींवे  प्रादेमशक नळ पार्ीपुरवठा योजनेची आवश्यक ती 
दरुुस्ती करुन योजनेतील समाववष् गावाींना दद.०७.०२.२०१६ पासून पार्ीपुरवठा 
सुरु कररे्त आला आ े. 
     खडी व १० गाींवे प्रादेमशक नळ पार्ीपुरवठा योजनेची वीज थकबाकी 
म ाववतरर्कड े अदा केली आ े. तथावप, सोनके तलावात (उद्् ावास) पार्ी 
नसलेने वीज जोडर्ी घेतलेली ना ी. उद्् ावास पार्ी उपलब्ध झाल्यास दरुुस्ती 
कामे करुन पार्ीपुरवठा कररे् शक्य आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

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

खालापुर (श्ि.रायगड) तालुक्यातील होनाड ेविद्यालयातील विद्याथ्याांना 
 ज्योती स्टीलच्या ध्िनीप्रदषुणामुळे होत असलेला ्रशास 

  

(९०) *  ४४६०२   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), श्री.सुरेश लाड (ििचत), 
श्री.श्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापणर), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड) :   सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
 (१) खालापुर  (श्ज.रायगड) तालुक्यातील  ोनाड े शाळेच्या शेजारी असलेल्या 
ज्योती स््ील या कारखान्यातील कानठळया बसवर्ायाया ध्वनीप्रदरु्षर्ामुळे  ोनाड े
शाळेतील ववद्याथी व मशक्षक बद रे  ोण्याच्या र्ीतीने त्रस्त झाले आ ेत,  े खरे 
आ े काय, 

(२) असल्यास, ज्योती स््ीलच्या ध्वनीप्रदरु्षर्ामुळे   ोनाड े ववद्यालयातील 
ववद्याथ्यायांना  ोत असलेल्या त्रासाबाबत यापवूी कारखान्याला अनेक वेळा नो्ीसा 
बजावण्यात आल्या  ोत्या,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, यासींदर्ाणत सींबींर्धताींना शाळा व्यवस्थापकाने पत्रव्यव ार करुन ी 
अद्याप कीं पनीववरोधात कोर्तीच कारवाई करण्यात आलेली ना ी,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय, त्यात काय आढळून 
आले,  तद्नुसार शासनस्तरावर कीं पनीववरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१)  े खरे ना ी. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३)  े खरे ना ी. 
(४) सदर प्रश्नाींच्या अनरु्षींगाने म ाराषर प्रदरू्षर् दनयींत्रर् मींडळातफे सदर 
कारखान्याींच्या ध्वनीप्रदरु्षर्ाचे मोजमाप केले असून सदर पररसरामध्ये 
ध्वनीप्रदरु्षर्ाची पातळी ववद त मयाणदेपेक्षा (८ डमेसबल) जास्त असल्याचे आढळून 
आल्यामुळे सदर कारखान्यास काररे् दाखवा नो्ीस बजावण्यात आलेली आ े.  
(५) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

----------------- 
िालना (श्ि.िालना) शहरासह तालुक् यातील स्िस्त धान्य 

 दिुानदाराांना धान्य वितरीत िाले नसल्याबाबत 

(९१) *  ४७५५४   श्री.अिुचन खोतिर (िालना), श्री.रािेश टोपे (घनसािांगी) :   
सन्माननीय अन् न, नागरी परुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) जालना (श्ज.जालना) श रास  तालुक् यातील स्वस्त धान्य दकुानदाराींना 
जालना श्जल् ा पुरवठा ववर्ाग व  त मसल कायाणलयाने मा े जानेवारी मद न्याचे 
धान्य अद्याप ववतरीत केले नसल्याचे मा े फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान दनदशणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, मशधापत्रत्रकाींचे आधार कफडीींग करण्यास ववलींब  ोत असल्याने 
साखरेस  शेकडो श्क्वी्ं ल धान्य पुरवठा ववर्ागाच्या नतुन वसा त मधील 
शासकीय गोदामामध्ये पडून आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने  चौकशी केली आ े काय, त्यात काय आढळून 
आले, तद्नुसार यास जबाबदार असर्ायाया व्यक्तीींवर कोर्ती कारवाई केली आ े 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१)  े खरे ना ी. 
(२) जालना (श्ज.जालना) श रास तालुक्याचे आधार मसडीींगचे काम ७२ % पूर्ण 
झालेले असून सवण लार्ाथ्यायांना मा े जानेवारी, २०१६ चे अन्नधान्याचे वा्प 
करण्यात आले आ े. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

----------------- 
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अशलबाग, मुरुड (श्ि.रायगड) तालुक्यातील सीआरिेड िायद्याचे उल्लांघन  

िरून बाांधण्यात आलेल्या बाांधिामाांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(९२) *  ४२६८७   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पणिच), 
श्री.तनतेश राणे (िणििली), श्री.प्रिाश सुिे (मागाठाणे) :  सन्माननीय पयाचिरण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  सागरी दनयमन क्षेत्र (सीआरझेड) कायद्याचे उल्लींघन करर्ायायाींवर कारवाई 
करण्याचे आदेश मा.पयाणवरर् मींत्री याींनी ददल् यानसुार केलेल् या सव्  ेक्षर्ानुसार 
रायगड श्जल््यातील अमलबागमधील १४५, मुरुड मधील १४१ बाींधकामापकैी १५६ 
बाींधकामाींववरुध् द गुन्  े दाखल करण् यात  आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरर्ाींची कारवाई का ी मद न् याींपासून ववलींबाने  ोत आ े,  े 
 ी खरे आ े काय, त् यामागील सवणसाधारर् काररे् काय आ ेत, 
(३) असल् यास, उक् त कारवाई त् वरीत सुरु करण् याबाबत कोर्ती कायणवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१)   े खरे आ े. 
(२)   े खरे ना ी. 
      अमलबाग तालुक्यातील १४५ पकैी ०६ व मुरुड तालुक्यातील १४१ पैकी ०६ 
बाींधकामे दनषकामसत करण्याींत आली आ ेत. अमलबाग व मुरुड तालुक्यातील 
एकूर् १२२ प्रकरर्ाींमध्ये मा. श्जल् ा न्यायालयाने तात्पुरते स्थर्गती आदेश 
ददल्याने कारवाई करण्याींस ववलींब  ोत आ े. 
(३)  मा. श्जल् ा न्यायालयाकडील उपरोक्त नमुद १२२ बाींधकाम प्रकरर्ी 
स्थर्गती आदेश सींपुष्ात येताच बाींधकामे दनषकासीत करण्याची कारवाई 
करण्याींत येईल. तसेच सद्य:श्स्थतीत अमलबाग तालुक्यातील १४ व मुरुड 
तालुक्यातील १२ प्रकरर्ाींमध्ये बाींधकामे दनषकासीत करण्याची कारवाई चालू 
आ े. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

----------------- 
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शहापणर (श्ि.ठाणे) तालुक्यातील रास् तभाि धान् य दिुानदाराांना वितरण िमी 
िेल् यामुळे आहदिासी िुटुांबाांना धान् यापासणन िांधचत राहािे लागल् याबाबत 

  

(९३) *  ४४६९१   श्री.रुपेश म् हा्रश े (शभिांडी पणिच), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.बसिराि पाटील (षसा) :   सन्माननीय 
अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) श ापूर (श्ज.ठारे्) तालुक्यातील र्ारतीय खाद्य दनगमने (एफसीआय) 
रास् तर्ाव धान् य दकुानदाराींना मा े नोव्  ेंबर, २०१५ मध् ये धान् य मशल् लक राद ले 
नसल् याचे काररे् देऊन ववतरर् कमी केल् यामुळे पररसरातील आददवासी कु्ुींबाींना 
धान् यापासून वींर्चत रा ावे लागल् याचे मा े डडसेंबर, २०१५ मध् ये वा त् या दरम् यान 
दनदशणनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच तेथील रेशन दकुानदाराींनी गोदामातनू माल कमी आल् याचे कारर् 
देऊन प्रती मागर्ी ६०० कक.गॅ्र. धान् याचे वा्प केले याबाबत पुरवठा अर्धकारी, 
श ापूर याींनी रेशन दकुानदाराींवर कोर्ती ी कारवाई केली ना ी,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नुसार रेशन दकुानदाराींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण् यात 
येत आ े, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत व सदर ू प्रकरर्ाबाबतची 
सद्यःश्स्थती काय आ े ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१), (२), (३) व (४) र्ारतीय अन्न म ामींडळाकड े
अन्नधान्याचा पुरेसा साठा नसल्याने मा े नोव् ेंबर, २०१५ मध्ये अन्नधान्याची 
उचल कमी झाली आ े. याची चौकशी करण्यात येत आ े. 

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

िोल्हापणर श्िल््यातील नळपाणीपुरिठा योिनाांची देयिे प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(९४) *  ४६७६३   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् ापूर श्जल््यातील राषरीय ग्रामीर् पेयजल कायणक्रमाींअींतगणत ग्रामीर् 
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पार्ीपुरवठा ववर्ाग, श्जल् ा पररर्षद कोल् ापूर याींचेकडून  श्जल् यातील 
नळपार्ीपुरवठा योजनाींचे जवळ जवळ रु. ५०/- को्ी र्तक्या रक्कमेची देयके 
प्रलींत्रबत आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर दनधीअर्ावी उक्त श्जल् यातील बयायाच नळ पार्ीपुरवठा 
योजनाींची कामे प्रलींत्रबत असल्याने पन उन् ाळयामध्ये सदर गावामधील तीव्र 
पार्ी ी्ंचाई दनमाणर्  ोण्याची शक्यता आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सींर्ाव्य पार्ी ी्ंचाई दनमाणर्  ोण्याची शक्यता ग ृीत धरुन 
स्थादनक लोकप्रदतदनधी, करवीर याींनी कोल् ापूर श्जल् ा पररर्षदेकड े तात्काळ     
रु. ५०/- को्ीींचा दनधी वगण करण्याबाबत मा. पार्ीपुरवठा व स्वच्छता मींत्री याींना 
ददनाींक २० जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास दनवेदन ददले आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(४) असल्यास , ग्रामीर् पार्ी पुरवठा ववर्ाग श्जल् ा पररर्षद, कोल् ापूरला दनधी 
वगण करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  ोय. 
(२) ना ी. 
(३)  ोय. 
(४) सन २०१५-१६ या आर्थणक वर्षाणत राषरीय ग्रामीर् पेयजल कायणक्रम अींतगणत 
कोल् ापूर श्जल् ा पररर्षदेस आतापयतं रु. ४०.९१ को्ी एवढे अनदुान ववतरीत 
करण्यात आलेले आ े. या पुढील कालावधीत दनधीच्या उपलब्धतेनुसार दनधीचे 
ववतरर् करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

----------------- 
िोल्हापणर श्िल््यातील ज्ञान प्रबोधधनी सांस्थेने गत २६ िषाचपासणन 

अांध शाळेसाठी मागणी िेलेल्या िागेबाबत 
  

(९५) *  ४१०१३   श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापणर उत्तर), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरिीर) :   सन्माननीय सामाश्िि न् याय मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) कोल् ापूर श रामध्ये ममरजकर दतक्ी येथे ज्ञान प्रबोर्धनी सींचामलत 
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अींधशाळा गत २६ वर्षाणपासून सुरु असून सदर दठकार्ी ५४ मुले मशक्षर् व 
वास्तव्यास आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर अींधशाळेची र्मारत जनुी आणर् वातावरर् कोंद् 
असल्यामुळे मुलाींना प्रसन्न वातावरर् ममळत ना ी तसेच र्मारत रस्त्यालगत 
असून वा नाींची  ोर्ायाया वदणळीमुळे अींधाींच्या सुरक्षेचा प्रश्न गींर्ीर  ोत असल्याने 
कोल् ापूर येथील आय. ्ी. पाकण   परीसरामध्ये   अींधशाळेकररता दीड एकर 
जागेची मागर्ी सदर सींस्था गत २६ वर्षाणपासून  शासनाकड ेकरीत आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले : (१)  ोय. 
(२) ना ी. सदर सींस्थेने अींध शाळेकररता जागा मागर्ीचा प्रस्ताव         
ददनाींक २१.९.२००२ रोजी श्जल् ा समाज कल्यार् अर्धकारी, ग्-अ, श्जल् ा 
पररर्षद कोल् ापूर याींना सादर केला असून सदरचा प्रस्ताव समाजकल्यार् 
अर्धकारी, कोल् ापूर याींचेकडून ददनाींक २४.९.२००२ रोजी श्जल् ार्धकारी, कोल् ापूर 
याींचेकड ेपाठववण्यात आला असून श्जल् ार्धकारी याींनी ददनाींक २१.११.२००२ च्या 
पत्रान्वये म सूल व वन ववर्ागाकड ेसादर केला आ े. 
(३) शैक्षणर्क सींस्थाींना शासकीय जमीन देरे्  ी बाब म सूल व वन ववर्ागाच्या 
अखत्यारीतील असून, श्जल् ार्धकारी कोल् ापूर याींनी सदर ू शाळेसाठीच्या जमीन 
मागर्ीचा प्रस्ताव ददनाींक २१.११.२००२ अन्वये शासनास सादर केला  ोता. 
शासनस्तरावरील नस्ती मींत्रालयातील आगीत नष् झाल्याने म सूल व वन 
ववर्ागाने ददनाींक २९.१२.२०१२ च्या पत्रान्वये मागर्ी सींदर्ाणतील स्वयींस्पष् 
प्रस्ताव आवश्यक त्या कागदपत्राींस  सादर कररे्बाबत श्जल् ार्धकारी याींना 
कळववण्यात आले आ े. त्याप्रमारे् श्जल् ार्धकारी याींनी  ददनाींक २९.०७.२०१५ 
अन्वये आवश्यक त्या कागदपत्राींस   फेर प्रस्ताव सादर कररे्बाबत सींस्थेस 
कळववले आ े. 
(४) मींत्रालय आगीत नस्ती नष् झाल्यामुळे फेर प्रस्तावाची मागर्ी करुन 
नस्तीच्या पनुबाधंर्ीची कायणवा ी म सूल व वन ववर्ागामाफण त सुरु आ े. 

----------------- 
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अहमदनगर श्िल्हयातील तनमाचण िालेली भीषण पाणी टांचाई 
  

(९६) *  ४०५३६   श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा) :  सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अ मदनगर श्जल् यातील अ मदनगर तालुक्यात गत चार वर्षाणपासून पाऊस 
नसल्यामुळे तेथील ववद री तलाव व कुपनमलका आ्ल्या असून पाण्याची तीव्र 
ी्ंचाई दनमाणर् झाली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, ्ँकरने पार्ीपुरवठा करण्याबाबत सींबींर्धत गावाींच्या सरपींचानी 
पींचायत सममतीमध्ये प्रस्ताव दाखल केले असताना सुध्दा अद्याप ी सदर 
गावाींना ्ँकरने पार्ीपुरवठा करण्यात आला ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, त्याची काररे् काय आ ेत तसेच ी्ंचाईग्रस्त गावाींना ्ँकरने 
पार्ीपुरवठा करण्याबाबत शासनाने तातडीची कोर्ती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आ े. सततच्या कमी पजणन्यमानामुळे  
लक््ोबर, २०१५ मध्ये सरासरी रू्जलपातळीत -१.४४ मी्रपयतं घ् झाली 
असून तालुक्यात ी्ंचाई सदृश्य पररश्स्थती दनमाणर् झालेली आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) अ मदनगर श्जल््यात सन २०१५ मध्ये उमशरा म् र्जे सप् े्ंबर-लक््ोबर 
मध्ये पाऊस झाल्याने शासनाने चालू असलेल्या उपाय योजनाींना मुदतवाढ ददली 
 ोती. त्यानुसार चालू असलेल्या उपाययोजनाींद्वारे पार्ी ी्ंचाई दरू करण्याचे 
प्रयत्न प्रशासनामाफण त करण्यात आले. 
      अ मदनगर तालुक्यातील पार्ी ी्ंचाई दनवारर्ाथण लक््ोबर, २०१५ ते 
जून, २०१६ या कालावधी कररता रु.६२१.४९ लक्ष दनधीचा ी्ंचाई कृती आराखडा 
मींजूर करण्यात आला आ े. त्याअनुर्षींगाने आवश्यक त्या ी्ंचाई दनवारर्ाथण 
उपाययोजना घेण्यात येत आ ेत. 
      सद्यश्स्थतीत अ मदनगर तालुक्यात पार्ी ी्ंचाई असलेल्या १३ गावे ८० 
वाड्याींसाठी २० ॅ्ंकरद्वारे पार्ी पुरवठा चालू आ े. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 
 

----------------- 
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लातणर ि िोल्हापणर श्िल््यामध्ये घरगुती  
रॉिेलमध्ये होणाऱ्या गैरव्यिहाराबाबत 

(९७) *  ४१४९७   श्री.अशमत विलासराि देशमुख (लातणर शहर), श्री.प्रिाश 
आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय अन् न, नागरी परुिठा ि ्ाहि सांरक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) लातूर (श्ज.लातूर) श रास  श्जल््यातील नागररकाींसाठी येर्ायाया सरासरी १४ 
लाख १६  जार मल्र दनळ्या रॉकेलचा काळा बाजार  ोत असल्याचे दनदशणनास 
आले असून सवणसामान्याींना मल्रर्र रॉकेल ममळरे् दरुापास्त झाले आ े,  े खरे 
आ े काय, 

(२) तसेच कोल् ापूर श्जल् यामध्ये रॉकेल वा्प करताना मशधापत्रत्रकेतील 
व्यक्तीींच्या सींख्येनुसार रॉकेल ववतरर् करण्यात येत नसल्याच्या तक्रारी वाढत 
असल्याचे ददनाींक २० जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास दनदशणनास आले,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, दनळ्या रॉकेलची वाढीव दराने ववक्री सुरु असून या दनळ्या 
रॉकेलच्या काळ्या बाजारावर सींबींर्धत पुरवठा ववर्ागाची मे ेरनजर असल्यामुळे 
 ा सवण कारर्ार त्रबनधास्तपरे् सुरु असल्याने सामान्य नागररकाींमध्ये तीव्र सींताप 
 ोत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त दठकार्ी रॉकेल ववतरर्ाची पध्दत योग्य ररतीने 
 ोण्यासाठी व रॉकेलचा काळाबाजार रोखण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी सींबींर्धत दोर्षीींवर कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात  येत आ े, नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. धगरीश बापट : (१)  े खरे ना ी. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३)  े खरे ना ी. 
(४) केरोमसनचा काळा बाजार  ोऊ नये, या कररता केरोमसन परवानाधारकाींच्या 
दनयममत तपासण्या करण्यात येतात व तपासण्याींमध्ये दोर्षी आढळून आलेल्या 
परवानाधारकाींवर दनयमानुसार कारवाई करण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

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



108 

  
साांगली श्िल्हा पररषदेच्या आस्थापनेिरील नळ पाणी परुिठा  
योिनेतांगचत ि बोअर दरुुस्ती याांब्रशि यतुनटमध्ये िायचरत  
िमचचाऱ्याांचे थकित िेतन ि भत्ते अदा िरण्याबाबत 

  

(९८) *  ४८३३७   श्री.शशिािीराि नाईि (शशराळा) :   सन्माननीय ्ामवििास 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली श्जल् ा पररर्षदेच्या आस्थापनेवर म ाराषर जीवन प्रार्धकरर्ाकडून 
 स्ताींतररत  झालेले व कासेगाव, जनेुखेड-नवेखेड, नाींदे्र-वसगड,े तुींग-बागर्ी, 
कुीं डल व वाघोली अशा एकूर् ६ नळ पार्ी पुरवठा योजनेवर कायणरत असलेले ५६ 
कमणचारी आणर् बोअर दरुुस्ती याींत्रत्रक युदन्कड ेकायणरत असलेले १२ कमणचारी 
अशा एकूर् ६८ कमणचायायाींचे वेतन व र्त्ते मागील बयायाच कालावधीपासून अदा 
करण्यात आलेले ना ीत त्यामुळे सींबींर्धताींमध्ये प्रचींड उदे्रक पसरला आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर कमणचायायाींपकैी बरेच कमणचारी मागासवगीय असताना व 
मागासवगीय अर्धकारी/कमणचायायाींचे प्रश्न सोडववण्यासाठी त्रमैामसक/स ामा ी  
आढावा बैठका घेण्याबाबत शासनाच्या सामान्य प्रशासन ववर्ागाचे ददनाींक ३ मे, 
२०११ रोजीचे पररपत्रक असताना शासनाकडून याबाबतीत अद्याप कोर्ती ी 
कायणवा ी करण्यात आलेली ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, याबाबतीत स्थादनक लोकप्रदतदनधीींनी मा.ग्रामववकास व 
जलसींधारर् मींत्री म ोदयाींना ददनाींक २ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
लेखी दनवेदन ददले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े : (१) ना ी. सदर कमणचायायाींना मा े जानेवारी, २०१६ अखेर 
वेतन र्त्ते अदा करण्यात आलेले आ े. 
(२) ना ी. सा.प्र.वव. च्या ददनाींक ३ मे, २०११ च्या पररपत्रकानुसार कायणवा ी 
करण्याबाबत या ववर्ागाने ददनाींक ११ एवप्रल, २०११ च्या शासन पररपत्रकान्वये 
सवण श्जल् ा पररर्षदाींना सूचना ददलेल्या आ ेत. 
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(३), (४) व (५) श्जल् ा पररर्षदाींकड े  स्ताींतरीत झालेल्या पार्ी पुरवठा 
योजनाींवरील कमणचारी  े परु्णत: श्जल् ा पररर्षदेचे असल्याने त्याींचे वेतन श्जल् ा 
पररर्षदेच्या स्व:दनधीतनू अदा करण्यात येते. त्याींच्या वेतनववर्षयक लार्ासींदर्ाणत 
श्जल् ा पररर्षदेने सत्वर कायणवा ी करण्याबाबत सवण श्जल् ा पररर्षदाींना शासन 
पररपत्रक ददनाींक ४ जनू, २०१२ च्या पररपत्रकान्वये सूचना ददलेल्या आ ेत. 
त्यानुसार श्ज.प. कडून कायणवा ी करण्यात येते. 

----------------- 
अहमदनगर श्िल््यातील अनेि लाभाथ्याांना िैयश्क्ति  

शौचालय उभारणीसाठी अनदुान शमळण्याबाबत 
  

(९९) *  ४८३९४   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपणर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ग्रामीर् र्ागातील नागररकाींनी वयैश्क्तक शौचालयाींची उर्ारर्ी करुन 
त्याींचा वापर करावा यासाठी श्जल् ा पररर्षदेच्या स्वच्छता ववर्ागामाफण त उपक्रम 
राबववला जात असून लार्ाथीना बाींधकामासाठी बारा  जार रुपयाींचे अनुदान ददले 
जाते,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, अ मदनगर श्जल््यात चार  जार आठशे लार्ाथी अनदुानाच्या 
प्रतीक्षते असल्याचे मा े डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशणनास आले,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली काय,चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानुसार उक्त श्जल््यातील  लार्ाथींना अनदुान देण्याबाबत कोर्ती 
कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  ोय. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 
 

----------------- 
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ठाणे येथील ्ाहि तक्रार तनिारण मांचािडील न्यायालयात 
प्रलांबबत असलेल्या दाव्याांबाबत 

  

(१००) *  ४०१६९   डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.अतुल भातखळिर 
(िाांहदिली पणिच), श्री.सुतनल राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबणर), 
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पणिच) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठारे् येथील ग्रा क तक्रार दनवारर् मींचाकड े दरम ा १००  ून अर्धक तक्रारी 
दाखल  ोत असल्याने येथील न्यायालयात ३५०० दावे प्रलींत्रबत असल्याचे मा े 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशणनास आले,  े खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, कमणचायायाींची कमतरता असल्यामुळे ग्रा काींना न्याय देण्यामध्ये 
अडथळे दनमाणर्  ोत असल्याने तसेच, रेकॉडण रूमची व्यवस्था नसल्याने 
कायाणलयाला गोडाऊनचे स्वरूप आल्याने फाईल्स ठेवण्यास जागा ना ी,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) असल्यास, कायाणलयाकररता जागा व पुरेसा कमणचारी वगण उपलब्ध 
करण्याकररता वररषठ अर्धकायायाींनी वारींवार प्रशासनाकड ेमागर्ी केली असून सात 
वर्षापंासून पाठपुरावा करीत आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. धगरीश बापट : (१)  ोय. दद.३१.१.२०१६ पयतं श्जल् ा ग्रा क तक्रार दनवारर् 
मींच, ठारे् कायाणलयात प्रलींत्रबत असलेल्या  तक्रारी/दरखास्ती /ककरकोळ अजण अशा 
प्रकरर्ाींची एकूर् सींख्या ३५७१ आ े. 
(२)  ोय, मींचाच्या कामाकाजाच्या र्ाराच्या मानाने उपलब्ध कायाणलयीन जागा 
अपुरी आ े. सद्य:श्स्थतीत कायाणलयातील स ायक अर्धक्षक व मशरस्तेदार  ी पदे 
ररक्त आ ेत.   
(३) व (४) ठारे् श्जल् ा मींचासाठी शासकीय र्मारतीमध्ये जागा उपलब्ध करून 
देण्यासाठी राज्य आयोग, ठारे् श्जल् ा मींच तसेच शासनाकडून श्जल् ार्धकारी, 
ठारे् आणर् म सूल व वन ववर्ाग याींचेकड े पाठपुरावा करण्यात आला आ े. 
याबाबत श्जल् ार्धकारी कायाणलय, ठारे् माफण त श्जल् ा ग्रा क मींच, ठारे् 
कायाणलयासाठी जागा उपलब्ध ना ी, मात्र र्ववषयात श्जल् ार्धकारी, ठारे् याींच्या 
अखत्याररतील र्मारतीमध्ये जागा उपलब्ध झाल्यास ठारे् मींच कायाणलयासाठी 
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जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल असे  एवप्रल,२०१५ मध्ये   श्जल् ा ग्रा क 
तक्रार दनवारर् मींच याींना कळववण्यात आले आ े. 
(५) प्रश्न उद्भवत ना ी. 

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

नागपणर श्िल्हयातील राष्ट्रीय पेयिल योिना  
तनधीअभािी प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(१०१) *  ४०१७५   डॉ.शमशलांद माने (नागपणर उत्तर) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर श्जल् यात राषरीय पेयजल योजनेला गत ६ मद न्यापासून दनधी न 
ममळाल्याने १०२ गावातील पार्ी पुरवठा योजना प्रलींत्रबत असून जवळपास ६०० 
पार्ीपुरवठा योजनाींचे काम बींद पडले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, नागपूर श्जल् ा पररर्षदेने दनधी ममळरे्करीता  शासनाकड ेमागर्ी 
केली आ े, परींतू अद्यापपयतं दनधी देण्यात आलेला ना ी,  े  ी खरे आ े काय. 
(३) असल्यास, सदर श्जल््यातील उन् ाळा व पार्ीसाठा लक्षात घेता शासनाने 
तात्काळ दनधी वा्पाकररता कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े खरे ना ी. सन २०१५-१६ या वर्षाणमध्ये राषरीय 
ग्रामीर् पेयजल कायणक्रम अींतगणत असलेल्या १०२ पार्ी पुरवठा योजनाींच्या 
उद्दीष्ापकैी २१ योजनाींचा पार्ी पुरवठा सुरु करण्यात आला असून ६४ गावातील 
पार्ी पुरवठा योजनाींची कामे प्रगती पथावर आ ेत. 
(२) राषरीय ग्रामीर् पेयजल कायणक्रम अींतगणत श्ज.प. नागपूर याींना रु. ७.५७ 
को्ी एवढा दनधी श्जल् ा दनयोजन सममतीमाफण त ववतरीत करण्यात आलेला आ े. 
(३) राषरीय ग्रामीर् पेयजल कायणक्रमाींतगणत दनधीच्या उपलब्धतेनुसार दनधीचे 
वा्प करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 
 

----------------- 
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राधानगरी (श्ि.िोल्हापणर) येथील तालुिा पुरिठा अधधिारी शासकिय गोदामातील 
धान्याची विक्री िरून िरीत असलेला गैरव्यिहार 

  

(१०२) *  ४६७०३   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राधानगरी (श्ज.कोल् ापूर) येथील तालुका पुरवठा अर्धकारी  े चकुीच्या 
पध्दतीने कारर्ार करुन शासककय गोदामातील ग ू व ताींदळू परस्पर त्रयस्थ 
व्यक्तीला ववकत असल्याच्या तक्रारी ददनाींक २० जानेवारी, २०१६ रोजी  वा 
त्यासुमारास दनदशणनास आल्या,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी त मसलदार राधानगरी व तालुका पुरवठा अर्धकारी 
याींचे आर्थणक व्यव ार असून शासनाच्या लाखो रुपयाींचा गैरव्यव ार  करत 
आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आ े काय, त्यानरु्षींगाने 
दोर्षीींवर  कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१)  े खरे ना ी. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

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

पालघर श्िल््यातील शशक्षिाांना सेिातनितृ्ती िेतन देण्याबाबत 
  

(१०३) *  ४१६३७   श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), श्री.विलास तरे (बोईसर), 
श्री.हहतेंद्र ठािण र (िसई) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) पालघर श्जल््यातील सेवादनवतृ्त मशक्षकाींना सन २००३ पासून दनवतृ्ती वेतन 
अद्यापपयणन्त ममळालेले ना ी,  े खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, यातील अनेक मशक्षकाींचे मतृ्यु  ोऊन ी नव्याने दनमाणर् झालेल्या 
पालघर श्जल् ापररर्षदेच्या मशक्षर् ववर्ागाने ी दनवतृ्ती वेतन देण्याकड े दलुणक्ष 
केलेले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३)  असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आ े काय, चौकशीच्या 
अनरु्षींगाने शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१)  े खरे ना ी. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

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

राज् यातील महाविद्यालयामध् ये रॅधगांगविरोधी सशमत् या स् थापन िरण् याबाबत 
  

(१०४) *  ४६१८३   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.पथृ् िीराि चव्हाण (िराड 
दषक्षण), प्रा.विरेंद्र िगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.डी.कस.अहहरे (साक्री) :  सन्माननीय उच् च 
ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गत ७ वर्षाणत रॅर्गींगची १७९ प्रकररे् घडली असून या प्रकरर्ात 
सवाणर्धक प्रकररे् मुींबईतील (४५), पुरे् (३४) व नागपूर पररसरातील (२९) 
रॅर्गींगची प्रकररे् युजीसीच् या आकडवेारीत स् पष ्  ोत असल्याचे ददनाींक २२ 
जानेवारी, २०१६ रोजी वा त् यासुमारास दनदशणनास आले,  े खरे आ े काय, 

(२) असल् यास, रॅर्गींगच् या सवण तक्रारी अमर्याींत्रत्रकी व वदै्यकीय 
म ाववद्यालयातीलच असून राज् यातील म ाववद्यालयामध् ये  ोर्ारे रँर्गगचे प्रकार 
्ाळण् यासाठी रॅर्गींगववरोधी सममत् या स् थापन करण् याचे शासनाने आदेश ददले 
असल्याचे दनदशणनास आले,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल् यास, रॅर्गींगववरोधी सममत् या स् थापन झाल् या आ ेत काय, त् या 
कायाणश्न्वत आ ेत काय, तसेच रॅर्गींगचे प्रकार रोखण्याबाबत शासनाने कोर्ती 
कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े व याबाबत शासनाची  रू्ममका काय आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१)  ोय,  े अींशत: आ े. 
(२) रॅर्गींगचे प्रकार ्ाळण्यासाठी सवण अकृर्षी ववद्यापीठाींना वारींवार दनदेश देण्यात 
आलेले आ ेत. शासनाने पररपत्रक क्रमाींक - यार्चका २०१०/प्र.क्र.३२८/ववमश-३, 
ददनाींक ०४/०६/२०१५ अन्वये कुलसर्चव, सवण अकृर्षी ववद्यापीठ, म ाववद्यालये व 
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र्तर सवण सींबींर्धताींना का्ेकोर अशा सूचना देऊन रॅर्गींगला प्रदतबींध  ोण्याच्या 
दृष्ीने सममत्या व पथके स्थापन करण्याचे आदेश ददले आ े. 
(३) ववद्यापीठाींनी सींलश्ग्नत म ाववद्यालयाींना रॅर्गींगववरोधी सममत्या स्थापन 
करण्याबाबत आदेश ददलेले आ ेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

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

पुणे येथील सावि्रशीबाई फुले विद्यापीठाच्या नाशशि  
िॅम्पसचे िाम सुरु िरण्याबाबत 

  

(१०५) *  ४०८०९   श्री.छगन भुिबळ (येिला) :  सन्माननीय उच् च ि तां्रश 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) साववत्रीबाई फुले पुरे् ववद्यापीठाच्या नामशक कॅम्पस मान्यतेच्या ववलींबामुळे 
या कॅम्पससाठी  स्ताींतररत केलेली ६३ एकर जागेवर अदतक्रमर् झाले असल्याचे 
दनदशणनास आले,  े खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, ददनाींक २४ जून, २०१३ रोजी शासनाने तत्वतः मींजुरी देवून ी 
सदर कॅम्पसबाबत शासनाने अर्धसूचना न काढल्याने  सदर कॅम्पसचे काम सुरु 
झालेले ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न र्ाग (१) व (२) बाबत  शासनाने कोर्ती  कायणवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१)  े खरे ना ी. 
       श्जल् ा प्रशासनाने मौजे मशवनई ता.ददींडोरी, श्ज. नामशक येथे एकूर् ६३ 
एकर जागा वा्प केली आ े. त्यापकैी एकूर् ४३.२५ एकर क्षेत्र प्रत्यक्ष ताब्यात 
ममळाले असून २०.२७ एकर जागेत पूवीपासूनच स्थादनक शेतक-याींचे अदतक्रमर् 
आ े. 
(२)  तत्वत:मींजूरी झाली असली तरी अींदतम मींजूरी झालेली ना ी.       
(३)  उच्च व तींत्र मशक्षर् ववर्ागाच्या शासन दनर्णय ददनाींक २८.०४.२०१५ नसुार  
राज्यातील अकृर्षी ववद्यापीठाींतगणत    ोर्ा-या उपकें द्राच्या दनममणतीसाठी समान 
धोरर् दनश्श्चत करण्याकररता माजी प्र.कुलगुरु डॉ.योगानींद काळे, राषरसींत 
तुकडोजी म ाराज ववद्यापीठ याींच्या अध्यक्षतेखाली दनयुक्त केलेल्या सममतीने 
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नुकताच आपला अ वाल शासनास सादर केला असून अ वालातील मशफारशीींच्या 
अनरु्षींगाने शासन मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर त्यानुसार पढुील योग्य ती कायणवा ी 
करण्यात येईल. 
(४)  प्रश्न उदर्वत ना ी. 

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

षरांगाबाद येथे येणाऱ्या दधुाच्या टँिरमध्ये यरुरया  
रसायनाची भेसळ होत असल्याबाबत 

  

(१०६) *  ४६९८६   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दषक्षण), श्री.अिुचन खोतिर 
(िालना) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
 (१) धरींगाबादमध्ये पश्श्चम म ाराषरातनू येर्ा-या दधुाच्या ्ँकरमध्ये 
श रालगतच्या व्यावसादयकाींकडून  युररया रसायनाींची रे्सळ  ोत असल्याचे मा े 
डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशणनास आले,  े खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय व त्यानुसार 
आतापयतं ककती जर्ाींना अ्क केली आ े तसेच त्याींचेवर कोर्त्या कलमान्वये 
कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. धगरीश बापट : (१)  े खरे ना ी. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
पारनािा (ता.िल्याण, श्ि.ठाणे) येथे स्िाय ऑन्याहटिल प्रयोग शाळेमधणन 

रसायन शमधश्रत पाणी गटारात सोडले िात असल्याबाबत 

(१०७) *  ४०९४३   श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ्ामीण) :   सन्माननीय 
पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  पारनाका (ता.कल्यार्, श्ज.ठारे्) येथे स्काय लन्याद्कल प्रयोग शाळेमधनू 
रसायन ममर्श्रत साींडपार्ी मलउदींचन कें द्रामध्ये न सोडता थे् पामलकेच्या 
ग्ारामध्ये सोडले जात असल्याचे ददनाींक २३ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्या 
सुमारास दनदशणनास आले आ े,  े खरे आ े काय,  
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(२) असल्यास, याच सींस्थेकडून म ानगरपामलका प्रशासन पयाणवरर् अ वाल 
तयार करीत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, रसायन ममर्श्रत साींडपार्ी ग्ाराींमध्ये सोडर्ायाया सदर सींस्थेवर 
कोर्ती कारवाई केली वा  करण्यात  येत आ े,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१)  ोय, तथावप, नारींगी सींवगाणतील  ी प्रयोग शाळा 
ग ृदनमाणर् सींस्थेच्या सददनकेत कायणरत असून प्रयोगशाळेचे साींडपार्ी कल्यार्-
डोंत्रबवली म ानगरपामलकेने दद. १९/०९/२०१३ अन्वये ददलेल्या जोडर्ी 
अनुमतीनूसार सोडण्यात येते. 
(२)   ोय, कल्यार् डोंत्रबवली म ानगरपामलकेने सन २०१४-१५ या वर्षाणकररताचा 
पयाणवरर् अ वाल या सींस्थेकडून तयार केलेला आ े. 
(३) म ाराषर प्रदरू्षर् दनयींत्रर् मींडळाने सदर सींस्थेस सींमतीपत्र घेण्यासाठी 
सुचववले/दनदेमशत केले आ े. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

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

बी.व्ही.िी. इांडडया प्रा.शल. िां पनीने अांतरिासीता पणणच न  
िेलेले डॉक्टर (ई.कम.कस.ओ) नेमल्याबाबत 

  

(१०८) *  ४७८७३   डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :  सन्माननीय सािचितनि आरोग् य 
आणण िुटुांब िल्याण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मा े माचण २०१४ पासून सुरु करण्यात आलेल्या १०८ रुग्र्वाद का 
सेवा पुरववर्ायाया बी.व् ी.जी. र्ींडडया प्रा. मल. कीं पनीने डॉ. सींदीपान कुरमे-नाींदेड, 
डॉ.वप्रयाींका  ोळकर-साींगवी, श्ज.पुरे्, डॉ. उमेश शेटे्ट -चाकर्, श्ज.पुरे्, डॉ.देवेंद्र, 
यादव-वाई, श्ज.सातारा असे अींतरवासीता पूर्ण न केलेले डॉक््र (ई-एम-एस-े) 
नेमले असल्याचे दनदशणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, राज्यात अशा प्रकारे अींतरवासीता पूर्ण न केलेले अथवा सुरु 
असलेले ककतीतरी ववद्याथी सदर कीं पनीवर डॉक््र (ई.एस.एम.े) म् र्नू काम 
करीत असल्याचे  दनदशणनास आले,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आ े काय, तद्नुसार ककती 
ववद्याथी अींतरवासीता पूर्ण न केलेले आढळून आले आ ेत, 
(४) असल्यास, अशा प्रकारे अींतरवासीता पूर्ण न केलेल्या ववद्याथ्यायानंा सेवेत 
सामावनू घेण्याचा अर्धकार बी.व् ी.जी. र्ींडीया प्रा.मल. कीं पनीस आ े काय, 
याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१)  े अींशतः खरे आ े. 
     डॉ. सींदीप कुरमे, नाींदेड व डॉ.देवेंद्र यादव याींनी मे.बीव्  ीजी र्ींडडया मल. येथे 
व रुग् र्वाद केवर काम केलेले ना ी. तथावप डॉ. वप्रयींका  ोळकर-साींगली, श्ज.पुरे्, 
डॉ.उमेश शेटे्ट-चाकीं र्, श्ज.परेु् अींतरवासीयता पूर्ण केलेली ना ी असे दनदशणनास 
आल् यानींतर त् याींना तात् काळ कायणमुक्त केलेले आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
    तथावप सद्यश्स्थतीमध्ये अींतरवासीयता पूर्ण न केलेले डॉक् ्र काम करत 
ना ीत. 
(३), (४) व (५) प्रश् न उद्् ावत ना ी. 

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

राज्यातील पाच हिाराांहणन अधधि शाळाांमधील शशक्षि ि शशक्षिेत्तर  
िमचचारी अल्पिेतनािर िाम िरीत असल्याबाबत 

  

(१०९) *  ४५९७३   श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा), श्री.वििास िुां भारे (नागपणर 
मध्य), श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड), श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि मध्य), 
डॉ.राहणल आहेर (चाांदिड), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सुधािर देशमुख 
(नागपणर पश्श्चम), श्री.ियिुमार रािल (शशांदखेडा), श्री.सुधािर िोहळे (नागपणर 
दषक्षण), श्री.बाळासाहेब सानप (नाशशि पणिच), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), 
श्री.सुरेश (रािणमामा) भोळे (िळगाि शहर) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पाच  जाराीं ून अर्धक शाळाींमधील सुमारे १ लाख मशक्षक व 
मशक्षकेत्तर कमणचारी अल्पवेतनावर काम करीत असल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्या दरम्यान दनदशणनास आले,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, ववनाअनदुादनत शाळाींमधील ववद्याथ्यायांच्या फी मधनू 
सींस्थाचालकाींना प्रचींड नफा ममळत असताना त्या शाळेत मशकववर्ायाया मशक्षकाींना 
मात्र अल्प वेतनावर वेठत्रबगारासारखे राबववले जात आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आ े काय, चौकशीचे 
दनषकर्षण काय आ ेत व त्यानुसार सदर ू सींस्था चालक व शाळाींना मशक्षक व 
मशक्षकेत्तर कमणचारी याींना वेतन आयोगाप्रमारे् वेतन देण्याबाबत आदेश देण्यात 
आले आ ेत काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१)  े खरे ना ी.  
(२)   े खरे ना ी.  
(३) ददनाींक २१.५.२०१० च्या शासन दनर्णयान्वये ववनाअनदुादनत शाळाींतील 
मशक्षक / मशक्षकेत्तर कमणचायायाींना ६ व्या वेतन आयोगाप्रमारे् वेतन देण्याचे 
आदेश देण्यात आले आ े.  
(४) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

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

सोलापणरमधील सणरि फायर िक् सच हा िारखाना महाराष्ट्र प्रदणषण तनयां्रशण 
मांडळाच्या परिानगी विना सुरु असल्याबाबत 

  

(११०) *  ४०२४६   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूरमधील सूरज फायर वक् सण  ा कारखाना  म ाराषर प्रदरू्षर् दनयींत्रर् 
मींडळाचे “ना  रकत प्रमार्पत्र” आणर् आवश् यक परवानगी न घेता सुरू केला 
असल्याचे मा े जानेवारी २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशणनास आले आ े, े 
खरे आ े काय,    
(२) असल्यास, सदर कारखान्यातील   फ्ाक् याच्या आवाजाने काळवी्, मोर, 
 रीर्, कोल् े, असे वन्यजीव  रस्त्यावर धावत असल्याने पररर्ामी अपघातात 
जवळपास १५ ते २० वन्यप्राण्याींना जीव गमवावा लागला आ े   व पररसरातील 
गावकयायाींचे मोठ्याप्रमार्ात नुकसान  ोत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय, त्यानरु्षींगाने 
सींबींर्धताींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची  काररे् काय आ ेत ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१)  ोय. 
(२) व (३) सदरील कारखाना फ्ाक्याींचे उत्पादन करतो. तेथे फ्ाके उडवत 
ना ीत. त्यामुळे फ्ाक्याच्या आवाजाने वन्य प्रार्ी मतृ झाले ना ीत. तथावप, 
मौजा ताींदळूवाडी, ता.बाशी येथील वनसदृश क्षेत्र ग् नीं १४ च्या दोन् ी बाजूस 
बाशी ते उस्मानाबाद रस्ता आ े. सदर वनक्षेत्रातून १५ ते २० वन्य प्रार्ी वन 
क्षेत्राबा ेर रस्त्यावर येऊन अज्ञात वा नाच्या धडकेने मतृ झाले आ ेत. 
     मा. राषरीय  ररत लवाद, पुरे् (पवव) याींच्या दद. ०५.०१.२०१६ च्या 
आदेशास अनुसरून म ाराषर प्रदरु्षर् दनयींत्रर् मींडळाने दद. १८.०२.२०१६ च्या 
पत्रान्वये या कारखान्यास उत्पादन बींदीचे आदेश ददले आ ेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

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

साक्री (श्ि.धळेु) तालुक्यातील पाणी पुरिठा योिना सुरु िरण्याबाबत 
  

(१११) *  ४५५११   श्री.डी.कस.अहहरे (साक्री) :  सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साक्री (श्ज.धळेु) तालुक्यात जैतारे्, दनजामपूर व र्तर गावासाठी को्यवधी 
रुपये खचण करुन ग्रामीर् ररजनल पार्ी पुरवठा योजना सुरु करण् यात आली 
असल् याचे मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशणनास आले,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल् यास, सदर ररजनल पार्ी पुरवठा योजनेमाफण त गत दोन ते तीन 
वर्षाणपासून जतैारे् खेरीज र्तर गावाींना पार्ीपुरवठा केला जात ना ी,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) तसेच े्ंरे् प्रर्ामेर (ता.साक्री,श्ज.धळेु) या गावाींची पार्ी पुरवठा योजना पूर्ण 
करुन सुरळीत पार्ी पुरवठा करावा अशी गावक-याींची सततची मागर्ी 
असूनसुध्दा  सदर पार्ी पुरवठा योजना पूर्ण केली जात नसल् याचे मा े जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान  दनदशणनास आले,  े  ी खरे आ े काय,  
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(४) असल्यास, सन २०१५-२०१६ मध् ये या पररसरात कमी पाऊस पडल् यामुळे 
वरील पार्ीपुरवठा योजना अींतगणत येर्ा-या गावाींना वपण् याच् या पाण् याची तीव्र 
ी्ंचाई असून ी शासन याकड ेलक्ष देत ना ी,  े  ी खरे आ े काय,  

(५) असल्यास, उपरोक् त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायणवा ी वा उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आ े, नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े खरे ना ी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 
(३)  े खरे ना ी. 
(४)  े खरे ना ी. 
(५) े्ं रे् प्र. र्ामेर पार्ी पुरवठा योजनेचे काम प्रगतीपथावर असून माचण, २०१६ 
अखेर पूर्ण करण्याचे दनयोश्जत आ े. 

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

राज्यात खाद्यतेल ि तुरडाळीच्या साठ्यासांदभाचत टािलेल्या धाडीबाबत 
  

(११२) *  ३९७८१   श्री.गुलाबराि पाटील (िळगाि ्ामीण), श्री.छगन भुिबळ 
(येिला), श्री.वििय षटी (पारनेर), श्री.श्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापणर), श्री.मिरांद िाधि-पाटील (िाई), श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपणर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), 
श्री.पथृ् िीराि चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.वििय िडटेीवीिार (ब्रम्हपणरी), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनमचला गावित (इगतपणरी), श्री.नसीम खान 
(चाांहदिली), श्री.सां्ाम थोपटे (भोर), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.सुतनल राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर 
(चेंबणर), श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्री.अिुचन खोतिर (िालना), श्री.प्रतापराि 
पाटील धचखलीिर (लोहा), डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.सुतनल शशांदे (िरळी), श्री.सरदार 
ताराशसांह (मुलुांड), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.लक्ष्मण पिार (गेिराई), 
श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), प्रा.विरेंद्र िगताप (धामणगाि रेल्िे), 
श्री.डी.कस.अहहरे (साक्री), श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेिासा), श्री.राणािगिीतशसांह 
पाटील (उस्मानाबाद), डॉ.पतांगराि िदम (पलणस िडगेाि), अॅड.यशोमती ठािण र 
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(ततिसा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ्ामीण), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपणर), 
श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.बसिराि पाटील (षसा), श्री.त्र्यांबिराि 
शभसे (लातणर ्ामीण) :   सन्माननीय अन् न, नागरी परुिठा ि ्ाहि सांरक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात  खाद्यतेल व  तुरडाळीचे र्ाव आ्ोक्यात आर्ण्यासाठी  ७ 
प्रादेमशक ववर्ागात तीन मद न्यात ५,५९२ दठकार्ी धाडी घालून डाळ, तेल, 
तेलबीयारे् र्. ५३९ को्ी ५० लाख १५  जार ७४५ रुपयाींच्या  जीवनावश्यक वस्तू 
ताब्यात घेतल्या असल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादम्यान दनदशणनास 
आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर ्ाकण्यात आलेल्या धाडीमध्ये  केवळ ५० जर्ाींवर गुन् े 
दाखल करण्यात आले असून नागपूर प्रादेमशक ववर्ागात एक ी गुन् ा नोंद 
करण्यात आला  नसल्याचे तसेच कोकर् आणर् धरींगाबाद येथे फक्त एकाच 
गुन् याची नोंद असल्याचे दनदशणनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, जप्त केलेल्या डाळ व तेलाींपैकी ७०% माल साठेबाजाींना परत 
केल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यासुमारास दनदशणनास आले,  े  ी खरे 
आ े काय, जप्त केलेली डाळ व्यापायायाींना परत देण्याची काररे् काय आ ेत, 
(४) तसेच शतेक-याींची तूर घरात येण्यापूवीच शासन शेतक-याींना अडचर्ीत 
आर्ण्याचा प्रयत्न करीत असल्याबाबतचे दनवेदन जळगाींव बाजार सममती मधील 
सवणसामान्य शेतकरी पॅनलच्या सींचालकाींनी ददले,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, उक्त सवण प्रकरर्ाींची चौकशी करण्यात आली आ े काय, 
त्यानरु्षींगाने जप्त केलेल्या मालाची रास्त र्ावाने ववक्री करण्यासाठी  ककीं वा सदर 
माल रेशन दकुानातनू अन्न सुरक्षा योजनेच्या लार्ाथ्यायानंा ववतरर् करण्यासाठी 
तसेच र्ववष यात साठेबाजाींवर दनयींत्रर् ठेवण् यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) तसेच सदर प्रकरर्ी काळाबाजार व अवैधररत्या साठेबाजी करर्ायायाींवर 
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय 
आ ेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) अींशत: खरे आ े.             
(३) जप्त करण्यात आलेल्या तूरीची तूरडाळ करुन ती बाजारात ववक्रीसाठी 
तात्काळ येरे् आवश्यक असल्याच्या कारर्ास्तव ददनाींक २४.११.२०१५ रोजीच्या 
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शासन दनर्णयान्वये जीवनावश्यक वस्तू अर्धदनयम, १९५५  अन्वये जप्त 
केलेल्या कडधान्याच्या साठ्याची ववल् ेवा् लावण्याबाबत अ्ी व शती दनश्श्चत 
करण्यात आल्या. 
(४)  े खरे ना ी.     
(५) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 
(६) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

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

राज्यातील विविध हठिाणी बोगस पॅथलॅब चालविल्या िात असल्याबाबत 
  

(११३) *  ४१८५६   श्री.श्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापणर), 
श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपणर), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.वििय षटी 
(पारनेर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर), 
श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (करांडोल), 
श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेिासा), श्री.सांिय शशरसाट (षरांगाबाद पश्श्चम), 
श्री.सुतनल शशांदे (िरळी) :  सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववववध दठकार्ी नागररकाींच्या आरोग्याशी खेळर्ायाया  जारो 
बोगस पॅथॉलॉजी लॅब चालववल्या जात असून मेडीकल कौश्न्सलकडून कारवाई 
केली जात नसल्याप्रकरर्ी स्थादनक लोकप्रदतदनधी, सामाश्जक सींघ्नाींनी   
ददनाींक १९ जानेवारी, २०१६ रोजी  वा त्यासुमारास तसेच यापवूी वारींवार      
मा. सावणजदनक आरोग्यमींत्री याींचेकड ेतक्रारी केल्या आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच नवी मुींबई म ानगरपामलका क्षेत्रात मोठया प्रमार्ावर बोगस पॅथॉलॉजी 
लॅब अश्स्तत्वात असल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
दनदशणनास आले,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, बोगस पॅथॉलॉजी लॅबवर कारवाई करण्याचे अर्धकार 
कायद्यानुसार म ानगरपामलकाींना ना ीत,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रश्न र्ाग (१) मधील प्रकरर्ी चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार बोगस पॅथॉलॉजी लॅबवर 
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म ानगरपामलकाींना कारवाई करता यावी याकररता शासनाने कोर्ती कायणवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) तसेच सदर प्रकरर्ी आतापयतं कोर्ता पाठपुरावा केला त् यानूसार बोगस 
पॅथलॅब चालववण्यायायाींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े : (१) ववकृदतर्चककत्सा प्रयोगशाळाींमध्ये अवैध रीतीने 
चालर्ायाया वदै्यक व्यवसायाबद्दल शासनास तक्रारी प्राप्त झाल्या आ ेत. अशा 
रीतीने अवधै वदै्यक व्यवसाय कररे्  े म ाराषर वदै्यक व्यवसायी अर्धदनयम, 
१९६१ (१९६१ चा म ा. अर्ध. क्र.२८) च्या कलम ३३ अनसुार अपराध आ े. परींत,ु 
अशा प्रकरर्ाींमध्ये कारवाई करण्याचे अर्धकार म ाराषर वदै्यकीय पररर्षदेला 
ना ीत. 
(२) ना ी. 
(३), (४), (५) व (६)  े प्रश्न उद्् ावत  ना ीत. 

----------------- 
राज्यात बोगस डॉक्टराांचे िाढते प्रमाण 

(११४) *  ४१५९१   श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली), अॅड.सांिय धोटे 
(रािणरा), श्री.बसिराि पाटील (षसा), डॉ.तषुार राठोड (मुखेड), श्री.बाबुराि पाचणे 
(शशरुर), श्री.सुधािर देशमुख (नागपणर पश्श्चम) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१)  राज्यात ववशेर्षत: साींगली श्जल् यामध्ये बोगस डॉक््राींचे प्रमार् प्रचींड 
प्रमार्ात वाढले असून सदर डॉक््राींकडून रुग्र्ाींना स््ेरॉईडसारख्या चुकीच्या 
धर्षधाींचा वापर केल्याने रुग्र्ाींचे अवयव दनकामी  ोण्याचे प्रमार् वाढले आ े,  े 
खरे आ े काय, 

(२) तसेच लातूर श्जल् यातील ग्रामीर् र्ागात वदै्यककय अ्यासक्रमाींची प्रमार्ीत 
पदवी व पदववका नसलेले अनेक डॉक््र बींगाल, त्रब ार आदी राज्यातून आलेले 
डॉक््सण वदै्यककय व्यवसाय कररत असल्याच्या अनेक तक्रारी आरोग्य ववर्ागाकड े
गत ३ वर्षाणपासून प्राप्त झालेल्या आ ेत, त्यानरु्षींगाने आरोग्य ववर्ागाने सींशदयत 
१९२ बोगस डॉक््राींची सववस्तर माद ती घेवून एक यादी तयार केली असून दीड 
वर्षाणपूवी बोगस डॉक््राींच्या शोध सममतीने ५४ डॉक््राींवर त्या त्या पोलीस 
ठाण्यात गुन् े ी नोंदववलेले  ोते,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, सदर ू गुन् े नोंदववल्यानींतर का ी बोगस डॉक््राींनी लातूर 
श्जल् यातून पलायन केल्यानींतर गत दोन-अडीच मद न्याींपासून बोगस डॉक््राींचे 
प्रमार् ग्रामीर् र्ागात वाढलेले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) चींद्रपूर श्जल््यातील चनुाळा (ता.राजुरा) येथे बोगस डॉक््राींनी दवाखाने सुरु 
करुन रुग्र्ाींवर उपचार करीत असल्याचे मा े फेब्रवुारी, २०१६ च्या पद ल्या 
आठवड्यात दनदशणनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(५) तसेच नाींदेड श्जल््यात अनर्धकृत वैद्यकीय व्यवसाय करर्ायाया बोगस 
डॉक््राींची यादी मा े डडसेंबर, २०१५ मध्ये प्रशासनाने प्रमसद्ध केली,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(६) असल्यास, उक्त सवण प्रकरर्ाींची शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
त्यानरु्षींगाने राज्यातील व उक्त सवण श्जल् याींतील बोगस डॉक््राींच्या व्यवसायाला 
पररर्ामकारकररत्या प्रदतबींध घालण्याच्या दषॄ्ीने बोगस डॉक््राींवर कारवाई 
करण्याबाबत तसेच ग्रामीर् र्ागातील गोरगररब रुग्र्ाींना चाींगली आरोग्य सेवा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. विनोद तािड े : (१) ना ी. तथावप, साींगली श्जल््यातील ग्रामीर् र्ागाींमध्ये 
एकूर् ६६ व्यक्ती अवधै रीतीने वैद्यक व्यवसाय करीत असल्याचे        
जानेवारी-२०१५ मध्ये दनदशणनास आले. तथावप, त्याींनी “स््ेरॉईडस”् चा वापर 
केल्याचे ददसून आले ना ी. 
(२)  ोय श्जल् ार्धकारी व श्जल् ादींडार्धकारी, लातूर, याींच्याकडून प्राप्त झालेल्या 
माद तीच्या अनुसार लातूर श्जल््यात सन २०१५-१६ मध्ये एकूर् १९२ सींशयीत 
अवैध वदै्यक व्यवसायीींची यादी तयार करण्यात आली असून त्याींच्या ववरुध्द 
उर्चत कारवाई करण्यात येत आ े. तसेच, एकूर् ५५ प्रकरर्ाींमध्ये गुन् े दाखल 
करण्यात आले आ े. 
(३) श्जल् ार्धकारी व श्जल् ादींडार्धकारी, लातूर, याींच्याकडून प्राप्त झालेल्या 
माद तीच्या अनसुार एकूर् ३२ अवैध वदै्यक व्यवसायीींनी स्थलाींतर केले व 
एकूर् ४२ व्यक्तीींनी अवैध वदै्यक व्यवसाय बींद केला. परींतु गेल्या दोन ते 
अडीच वर्षातं लातूर श्जल््यातील ग्रामीर् र्ागाींमध्ये अवधै वैद्यक व्यवसायीींची 
सींख्या ककीं वा प्रमार् वाढल्याचे उपलब्ध माद तीवरुन ददसून येत ना ी. 
(४) ना ी. 
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(५) पोलीस अधीक्षक, नाींदेड, याींनी अशी कोर्ती ी यादी प्रमसध्द केलेली ना ी. 
(६) ज्या प्रकरर्ाींमध्ये गुन् े दाखल झाले आ ेत, त्या प्रकरर्ाींमध्ये सींबींर्धत 
यींत्ररे्कडून योग्य कायणवा ी करण्यात येत आ े. तसेच अवैध वदै्यक व्यवसायाला 
प्रर्ावीपरे् प्रदतरे्षध करण्यासाठी प्रशासनाच्या तालुका, श्जल् ा, नगर पररर्षद व 
म ानगरपामलका या स्तराींवर आढावा सममत्या घ्ीत करण्यात आल्या आ ेत. 
(७) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

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

राज्य शासनाने शशक्षिाांिर लादलेल्या िाचि अटीबाबत 
  

(११५) *  ४४६१८   श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.श्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापणर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने मशक्षकाींवर लादलेल्या जाचक अ्ी, प्पडताळर्ीचे नवे 
सींकल्प र्त्यादी अशकै्षणर्क धोरर्ाच्या ववरोधात माध्यममक शाळेतील मशक्षकाींनी 
मा े डडसेंबर, २०१५ मध्ये दोन ददवसाचा सींप पकुारला  ोता,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, याबाबत  शासनाने कोर्ती ी दखल न घेतल्यास बेमुदत शाळा 
बींद ठेवण्यात येईल  असा र्शारा मशक्षक सींघ्नेच्या कृती सममतीने शासनाला 
ददला आ े,  े खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: 
(१)  ोय. 
(२) व (३)  मशक्षक सींघ्नाींनी सींपाच्या वेळी लनलाईन सींच मान्यतेतील सवण 
त्रु् ी दरु कररे्, वाढीव पदाींना वेतन सुरु कररे् या व अन्य मागण्याींबाबतचे 
दनवेदन ददलेले आ े.        
         सदर मागण्या तपासून उर्चत कायणवा ी करण्यात येत आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
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राळेगाांि तालुक्यातील (श्ि.यितमाळ) श्िल्हापररषद शाळेच्या  
चाईल्ड ररलीफ फां डच्या तनधीत गैरव्यिहार िाल्याबाबत 

  

(११६) *  ४७७४९   श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राळेगाींव (श्ज.यवतमाळ) तालुक्यातील श्जल् ापररर्षद शाळेला सुींदर व आकर्षणक 
ददसण्यासाठी तसेच खाजगी शाळेसोबत स्पधेत द्कून रा ण्याकरीता प्रत्येक 
शाळेला १५ ते २०  जार रुपयाींचा चाईल्ड ररलीफ फीं ड देण्यात आला  ोता,  े खरे 
आ े काय, 

(२) असल्यास, सदर दनधीतनू ववद्याथ्यायाकंरीता बेंचेस, कचराकुीं डी आदी साद त्य 
खरेदी करण्याकरीता दनधी देण्यात आला  ोता परींतू सदर दनधीचा वापर 
कोर्त्याच शाळेत ददसत नसल्याबाबत पालक वगाणमधुन मोठया प्रमार्ात 
मशक्षर्ार्धका-याकड ेतक्रारी करण्यात आल्या,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, पींचायत सममती ग्मशक्षर्ार्धकारी याींनी साद त्य घेण्याबाबत 
शाळेतील मुख्याध्यापकाींना साींर्गतले  ोते, परींत ू स्थादनक मुख्याध्यापकाींनी 
साद त्य न घेता दनधीचा गैरवापर केला,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आ े काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानरु्षींगाने सींबींर्धताींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत? 

  
श्री. विनोद तािड े : (१) सवण मशक्षा अमर्यानाींतगणत वगणखोल्या बाींधकामे मींजूर 
करण्यात आलेल्या शाळाींनाच चाईल्ड फे्रन्डली एमलमें् अींतगणत दनधी मींजूर 
करण्यात आलेला आ े.  चाईल्ड ररलीफ फीं ड या नावाचा कोर्ता ी दनधी शालेय 
मशक्षर् ववर्ागामाफण त देण्यात आलेला ना ी. 
(२), (३) व (४)  े खरे ना ी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
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अमरािती येथील शासिीय अशभयाांब्रशिी महाविद्यालयाच्या  
प्राचायाचनी िेलेल्या गैरिारभाराबाबत 

  

(११७) *  ३९६८७   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी) :   सन्माननीय उच् च ि 
तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) अमरावती येथील शासकीय अमर्याींत्रत्रकी म ाववद्यालयाच्या प्राचायाणच्या 
गैरकारर्ाराची चौकशी करण्यासाठी दनयुक्त करण्यात आलेल्या चौकशी सममतीने 
मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान सादर केलेल्या अ वालात १९ 
दनषकर्षण काढून अप ार केल्याचे मसध्द झाले असताना प्राचायांवर कारवाई न 
करता त्याींना त्याच पदावर कायमस्वरुपी ठेवण्यात आले आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरर्ी केलेल्या चौकशीचे दनषकर्षण काय आ ेत, त्यानुसार 
सींबींर्धत प्राचायाणवर कारवाई करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोर्ती कायणवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत 

श्री. विनोद तािड े: (१) ना ी. 
(२) श्री. गींधारे, शासकीय अमर्याींत्रत्रकी म ाववद्यालय, धरींगाबाद येथे प्राचायण या 
पदावर कायणरत असताना त्याींच्या ववरुध्द प्राप्त झालेल्या तक्रारीींच्या अनुर्षींगाने 
दनयुक्त केलेल्या प्राथममक चौकशी सममतीने आर्थणक अदनयममतता झाल्याचे 
नमूद केले आ े.  त्यानुसार शासकीय अमर्याींत्रत्रकी म ाववद्यालय, अमरावती 
येथील तत्कालीन प्राचायण श्री.गींधारे, याींची याप्रकरर्ी ववर्ागीय चौकशी सुरु  
करुन त्याींना दद. १४/१०/२०१५ च्या आदेशान्वये दनलींत्रबत करण्यात आले  ोते.  
तदृनींतर श्री.गींधारे याींना दद.१९/०१/२०१६ च्या आदेशान्वये सेवेत पनु:स्थावपत 
करण्यात आले  ोते. श्री.गींधारे  े दनयत वयोमानानुसार दद. ३१/०१/२०१६ रोजी 
सेवादनवतृ्त झाले असून त्याींच्या ववरुध्द मशस्तर्ींग ववर्षयक कायणवा ी प्रस्ताववत 
आ े. 
(३) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

----------------- 
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महाराष्ट्र राज्य शशक्षण पररषदेने िेलेली खरेदी बेिायदा असल्याबाबत 
  

(११८) *  ४४४३१   श्री.शरददादा सोनािणे (िुन्नर), श्री.सरदार ताराशसांह 
(मुलुांड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१)  म ाराषर राज्य मशक्षर् पररर्षदेने केलेली को्यवधी रुपयाींची खरेदी बेकायदा 
असल्याने त्यासाठी कें द्राकडून पैसे देता येर्ार ना ी असे कें द्र शासनाच्या 
मनुषयबळ ववकास ववर्ागाच्या शालेय मशक्षर् ववर्ागाच्या अदतररक्त सर्चव ररना 
रे याींनी ददनाींक ४ नोव् ेंबर, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास शालेय मशक्षर् 
ववर्ागाचे प्रधान सर्चव, नींदकुमार याींना  पाठववलेल्या  पत्रामध्ये स्पष्परे् 
नमूद केले आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) असल्यास, सवण मशक्षा अमर्याना अींतगणत खरेदी करण्याबाबतची मागणदशणक 
तत्त्वे व पध्दती कें द्र शासनाने ददनाींक  ९ जून, २०१४ रोजी सवण राज्याींना 
कळववली असून, मशक्षर् पररर्षदेने सन २०१४-१५ च्या वावर्षणक आराखडयामध्ये    
१ को्ी २५ लाख २५  जार ४४७ पसु्तके खरेदी करण्याचे दनधाणररत केले  ोते,  ी 
खरेदी दनयमबा य असून अखर्चणक दनधी खचण करण्यासाठी  ा दनर्णय घेण्यात 
आल्यामुळे या दोन् ी दनयमबा य खरेदीसाठी दनधी देता येर्ार ना ी,   े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आ े काय, त्यानुर्षींगाने म ाराषर 
राज्य मशक्षर् पररर्षदेने बेकायदेशीर केलेली खरेदी त्याकररता कें द्र शासनाचा दनधी 
वापरता येत नसल्याबाबतची माद ती असून ी सदर खरेदी करर्ायाया 
अर्धकायायावर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात  येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आ े. 
(२) अींशत: खरे आ े. 
(३) व (४) सदर खरेदी दनयमानुसारच करण्यात आलेली असून, दनयमबा्य 
पध्दतीने खचण करण्यात आलेला ना ी. 
 

----------------- 
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राज्यात शशक्षि भरतीसाठी बांधनिारि असलेल्या शशक्षि पा्रशता  
(टी.ई.टी.) पररक्षचेी प्रश्न पब्रशिा फुटल्याबाबत 

(११९) *  ३९७४७   श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांिी), श्रीमती मेधा िुलिणी 
(िोथरुड), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाि), 
डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रािा), श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), डॉ.राहणल 
पाटील (परभणी), श्री.सुतनल राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर 
(लोहा), श्री.गुलाबराि पाटील (िळगाि ्ामीण), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण 
्ामीण), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.श्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापणर), 
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.शरददादा सोनािणे (िुन्नर), श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.वििय िडटेीवीिार 
(ब्रम्हपणरी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पणिच), 
श्री.चांद्रिाांत सोनािणे (चोपडा), डॉ.तषुार राठोड (मुखेड), श्री.अिय चौधरी 
(शशिडी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात मशक्षक र्रतीसाठी बींधनकारक असलेल्या मशक्षक पात्रता (्ी.ई. ्ी.) 
पररक्षेची ददनाींक.१६ जानेवारी, २०१६ ची प्रश्न पत्रत्रका (मशक्षक पात्रता र्ाग एकचा 
पेपर) फु्ल्याची बाब राज्यात अनेक दठकार्ी दनदशणनास आली,  े खरे आ े 
काय, 

(२) असल्यास, बीड, पुरे्, कोल् ापुर व र्तर श्जल््यात पररक्षपेुवीच प्रश्नपत्रत्रकेची 
प्रत व् ॉट्स ॲप, फेसबुक सारख्या सोशल ममडीयातून व् ायरल करण्यात आली, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर ू परीक्षा सींपूर्ण राज्यात  पुन् ा घेण्यात येर्ार आ े 
काय,                         
(४) राज्यात ्ी ई ्ी  पेपर फु्ी प्रकरर् राज्य परीक्षा पररर्षदेने मा. मींत्रयाच्या 
सूचनेनुसार ४८ तासाींच्या आत शालेय मशक्षर् ववर्ागाला सादर केला मात्र ्ी ई 
्ीच्या पेपर फु्ीसींदर्ाणत अद्याप दनर्णय झालेला ना ी,  े खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरर्ी चौकशी करण् यात आली आ े काय व  चौकशी 
अ वालानुसार पेपर चोरी करर्ायाया दोर्षी व्यक्तीींवर शासनाने काय कारवाई केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आ े. 
         सदर पेपर फु्ीची घ्ना बीड येथे उघडकीस आली.     
(२)  ोय. 
(३) पेपर १ ची परीक्षा सींपूर्ण राज्यात पुन् ा घेण्यात येर्ार आ े . 
(४) व (५) सदर प्रकरर्ी गुन् े दाखल करण्यात आलेले असून चौकशीसाठी 
प्रकरर् राज्य गुन् े अन्वेर्षन ववर्ागाकड े सोपववण्यात आले आ े. चौकशीनींतर 
दोर्षीीं व्यक्तीींवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

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

िोल्हापणर श्िल््यातील सीपीआर रुग्णालयातील 
रामािेअर सेंटरच्या प्रलांबबत प्रस्तािाबाबत 

  

(१२०) *  ४१०१४   श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापणर उत्तर), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांिी), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.श्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सुरेश लाड 
(ििचत), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरांद िाधि-
पाटील (िाई), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापणर), श्री.चांद्रदीप 
नरिे (िरिीर), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), डॉ.सुश्ित शमणचेिर 
(हातिणांगले), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोल् ापुर येथील छत्रपती प्रममलाराजे रुग्र्ालयातील रामा केअर से्ं र 
उर्ारर्ीसाठी  कें द्र शासनाने आपल् या ववशरे्ष स ाय्यता दनधी अींतगणत रूपये ५ 
को्ी २२ लाखाचे अनुदान  मींजूर करुन सदर अनुदानाचा धनादेश ददनाींक २२ 
फेब्रवुारी, २०१२ रोजी कोल् ापुर येथील राजर्षी शा ू वदै्यकीय म ाववद्यालयाच्या 
खात्यावर जमा करण्यात आला असून सन २०१३ - २०१४ मध्ये रामा केअर 
से्ं र उर्ारर्ीचे काम सुरु  ोरे् अपेक्षक्षत असताना ी अद्याप  ाती घेण्यात 
आलेले ना ी,  े खरे आ े काय, 
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(२) तसेच सदर रुग्र्ालयामधील  प्रशासनाच्या दनषक्रीयतेमुळे मस्ी स्कॅन 
मशीनची खरेदी प्रक्रीया दोन वर्षाणपासून रखडलेली असून एन्डोस्कोपी मशीन पाच 
वर्षाणपासून तर ४ सीपी मशीन गेल्या तीन वर्षाणपासून बींद आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 

(३) तसेच आथोपेडीक ववर्ागातील सुमारे १० लाख ५०  जार रुपयाींची मशीन 
गत तीन वरे्ष बींद असून ज्या कीं पनीकडून सदर मशीन खरेदी केली त्या मशीनचे 
द ा लाख रुपये अदा केले नसल्यामुळे सदर मशीन दरुुस्ती केली जार्ार 
नसल्याचे स्पष्ीकरर् कीं पनीने ददले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ाींची शासनाने चौकशी केली आ े काय, त्यानुर्षींगाने 
रामा केअर से्ं र सुरु करण्याबाबत व मस्ी स्कॅन खरेदी प्रकक्रयेतील ववलींबाबाबत 
तसेच आथोपेडीक ववर्ागातील बींद पडलेली मशीन, एन्डोस्कोपी मशीन व सीपी 
मशीन त्वरीत दरुुस्ती करण्याबाबत कोर्ती उपाययोजना केली तसेच याप्रकरर्ी 
दोर्षी असलेल्या सींबींर्धताींवर शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आ े, 

(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१) ना ी,  े खरे ना ी. 
     रामा केअर से्ं रचे बाींधकाम पूर्ण झाले असून र्मारत सींस्थेच्या ताब्यात 
आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
      सी्ी स्कॅन खरेदीचे आदेश दनगणममत करण्यात आलेले आ ेत.  सी-आमण 
व एन्डोस्कोपी मशीन का ी काळ बींद असून दरुुस्ती/ पयाणयी व्यवस्था करण्यात 
येत आ े. 
(३)  े खरे ना ी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

----------------- 
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अहमदनगर श्िल्हयातील श्रीगोंदे िारखाना येथे िोशीिस्तीतील  
पाणीपुरिठा योिना बांद असल्याबाबत 

  

(१२१) *  ४०५३७   श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे 
(श्रीरामपणर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), अॅड.यशोमती ठािण र (ततिसा), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अ मदनगर श्जल् यातील श्रीगोंदे कारखाना येथे जोशीवस्तीतील पार्ीपुरवठा 
योजना गत आठ वर्षापंासून बींद आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर  योजनेचा जलकुीं र् सुमारे ५५ लाख रुपये खचण करुन 
उर्ारण्यात आला असून जलवाद न्या व ववद रीला पार्ी असून सुध्दा सदर 
योजना बींद असण्याची काररे् काय आ ेत, 
(३) असल्यास, सदर योजना त्वरीत सुरु करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े अींशत: खरे आ े. 
(२) नळ पार्ी पुरवठा योजनेचे काम पुर्ण झाले असून ववद्युत पुरवठा उपलब्ध 
नसल्याने योजनेद्वारे पार्ी पुरवठा सुरु करण्यात आलेला ना ी. 
(३) म ाराषर राज्य ववज ववतरर् कीं पनीकडून दद. १५.१२.२०१५ रोजी ववद्यतु 
जोडर्ी कररे्कामी प्राप्त को्ेशनप्रमारे् रक्कम रु. ८६००/- ग्रामपींचायतीने र्रर्ा 
केली असून ववद्यतु जोडर्ी  ोताच योजनेचा पार्ी पुरवठा सुरु करता येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

----------------- 
उल्हासनगर, अांबरनाथ (श्ि.ठाणे) येथील िालधनुी नदीत  

अिैधररत्या विषारी रसायने सोडत असल्याबाबत 

(१२२) *  ४०४०४   डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पणिच) :  सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) उल् ासनगर, अींबरनाथ (श्ज. ठारे्) येथील वालधुनी नदीत पररसरातून 
वा र्ायाया नाल्यात का ी कीं पन्या आणर् बा ेरुन अवैधररत्या येर्ायाया ॅ्ंकरमधनू  
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ववर्षारी रसायने सोडल्यामुळे वालधनुी नदी दवुर्षत झाली असल्याची बाब    
ददनाींक २९ नोव् ेंबर, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास दनदशणनास आली,  े खरे आ े 
काय, 
(२)  असल् यास, अींबरनाथ व उल् ासनगर येथील एकूर् ३८० नागरीकाींना झोपेत 
असताींना उलट्या  ोरे्, तोंडातून फेस येरे्, चक्कर येरे् अशी लक्षरे् ददनाींक २९ 
नोव् ेंबर, २०१४ रोजी ददसली  असल्याने यासींदर्ाणत केलेल्या कारवाईचा आढावा 
ददनाींक ०१ डडसेंबर, २०१४ रोजी अपर मुख्य सर्चव (पयाणवरर्) तसेच ददनाींक १ 
जानेवारी, २०१५ रोजी मा.मींत्री, पयाणवरर् याींच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला, 
सदर बैठकीमध्ये म ाराषर प्रदरु्षर् दनयींत्रर् मींडळ, म ाराषर धद्योर्गक ववकास 
म ामींडळ, कल्यार् डोंत्रबवली म ानगरपामलका, उल् ासनगर म ानगरपामलका व 
पोलीस यींत्रर्ा र्त्यादीींना अशा घ्नाींची पनुरावतृ्ती ्ाळण्यासाठी तसेच 
सींबींधीताींस  शासन  ोण्यासाठी देण्यात आलेल्या दनदेशाची अद्यापपयणत 
अींमलबजावर्ी झाली ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत कोर्ावरच कारवाई न  ोण्याची काररे् काय आ ेत व 
ववलींबाची काररे् काय आ ेत, 
(४)  असल्यास, याबाबत वालधुनी नदी पुनश्जणववता करीता सन २०११ मध्ये 
रूपये ६५० को्ीींचा प्रस्ताव ी तयार करण्यात आला  ोता, प्रस्तावाबाबतची 
सद्य:श्स्थती काय आ े ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) वरील घ्नेच्या सींदर्ाणत सींबधीत यींत्रर्ा जसे की म ाराषर प्रदरू्षर् दनयींत्रर् 
मींडळ, कल्यार् - डोंत्रबवली म ानगरपामलका, उल् ासनगर म ानगरपामलका व 
पोलीस यींत्रर्ा र्त्यादीींनी केलेल्या कारवाईचा आढावा ०१/१२/२०१४ रोजी अपर 
मुख्य सर्चव, (पयाणवरर्) तसेच ०१/०१/२०१५ रोजी मा. मींत्री, (पयाणवरर्) याींच्या 
अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. सदर बैठकीमध्ये सींबींधीत यींत्रर्ाींना अशा घ्नाींची 
पुनरावतृ्ती ्ाळण्यासाठी समन्वयाने काम करुन सबींधीत दोर्षीींवर कडक शासन 
 ोण्याच्या दृष्ीने कारवाई करण्याचे दनदेश  ोते. 
     तद्नूसार म ाराषर प्रदरू्षर् दनयींत्रर् मींडळाकडून दोर्षी आढळलेल्या मेससण 
 ामोनी लरगॅदनक्स, कुरकुीं र्, श्ज. पुरे् या कारखान्याच्या उत्पादनावर बींदीची 
कारवाई करण्यात आली. 
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    सदर घ्ने सींदर्ाणत म ाराषर प्रदरू्षर् दनयींत्रर् मींडळाकडून अींबरनाथ पोलीस 
स््ेशन मध्ये  FIR  दाखल करण्यात आलेला आ े. तसेच मेससण  ामोनी 
लरगॅदनक्स, कुरकुीं र्, श्ज. पुरे् याींच्यावर श्जल् ा सत्र न्यायालय, श्ज. पुरे् येथे 
ख्ला दाखल करण्यात आला आ े. 
    घ्नेमध्ये सामील सींशयीत ्ँकर चालक/मालक र्त्याददींना अ्क करण्यात 
येऊन, अींबरनाथ पोमलस ठाण्यात गुन् े दाखल करण्यात आले आ ेत. 
(४) वालधनुी नदीच्या ववकासाकरीता श्जल् ार्धकारी, ठारे् याींच्या अध्यक्षतेखाली 
२००८ मध्ये शासन दनर्णयानसुार वालधनुी ववकास सममती स्थापन केली असून, 
कल्यार् डोंत्रबवली म ानगरपामलका नोडल एजन्सी म् र्नू काम करीत आ े. 
तसेच मे. कन्सल््ीींग र्ींश्जदनअरीींग सश्व् णस प्रा. मल., मुींबई याींना काम सुरू 
करण्याचे कायाणदेश ददलेले आ ेत. 

----------------- 
  
लातणर (श्ि. लातणर) कमआयडीसी पररसरातील किसान िेअर गोडाऊनमध्ये साठिणन 

ठेिलेली तणरडाळ गोदाम मालिाने परस्पर वििल्याबाबत 
  

(१२३) *  ४०९३१   श्री.छगन भुिबळ (येिला), श्री.िैभि वपचड (अिोले), 
श्री.श्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापणर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.ियांत 
पाटील (इस्लामपणर), श्री.अिधणत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), प्रा.विरेंद्र िगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.बसिराि 
पाटील (षसा) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर (श्ज. लातूर) एमआयडीसी पररसरातील ककसान वेअर  ाऊसच्या 
गोदामामध्ये साठवनू ठेवलेली २ को्ी १०  लाख रुपयाींची तूरडाळ गोदाम 
मालकाने परस्पर ववकल्याची घ्ना मा े जानेवारी, २०१६  मध्ये वा त्यादरम्यान 
दनदशणनास आली,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेची शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर गोदाम 
मालकावर  कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ?  
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श्री. धगरीश बापट : (१) अींशत: खरे आ े, 
ककसान वेअर  ाऊस, एम.आय.डी.सी. लातूर येर्थल खाजगी गोदामात सन २०१२ 
मध्ये श्री. अदतश सुर्ग्रव जाधव, श्ज.लातूर याींनी २,१०,७६,५००/- र्तक्या रकमेची 
तूरडाळ ठेवली  ोती. सदर ू तूरडाळीचा अप ार करुन फसवर्कू केल्या प्रकरर्ी 
गोदाम मालकाववरुद्ध पोलीस स््ेशन, एम.आय.डी.सी., लातूर येथे श्री.जाधव याींनी 
तक्रार अजण दाखल केला आ े. 
(२) व (३)  ोय. 
     सदर घ्नेची पोलीस दनरीक्षक एम.आय.डी.सी., लातूर याींनी चौकशी केली 
असून,  े प्रकरर् ददवार्ी स्वरुपाचे असल्याच्या कारर्ास्तव, या प्रकरर्ी 
मा.न्यायालयात दाद मागण्याबाबत श्री.जाधव याींना पोलीस उप दनरीक्षक, 
एम.आय.डी.सी., लातूर याींनी ददनाींक ०५.०१.२०१६ अन्वये कळववले आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
  
िालना (श्ि.िालना) शहरात पोशलस प्रशशक्षणाथींना अन्नातणन िालेली विषबाधा 

  

(१२४) *  ४७००८   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दषक्षण), श्री.अिुचन खोतिर 
(िालना), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध 
प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) जालना (श्ज.जालना) श रातील ववववध उप ारग ेृ,  ॉ्ेल, आददमध्ये अन्न 
पदाथण, दधू, खवा तसेच र्तर पदाथाणमध्ये मोठया प्रमार्ात रे्सळीचे प्रमार् 
वाढत असल्याचे  मा े डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशणनास आले,  े 
खरे आ े काय, 

(२) तसेच जालना श रात १३० पोमलस प्रमशक्षर्ाथींना अन्नातनू ववर्षबाधा 
झाल्याचे ददनाींक १९ डडसेंबर,२०१५ रोजी वा त्यासुमारास दनदशणनास आले,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) असल्यास,  सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आ े काय त्यानुसार 
सींबर्धत दोर्षीींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, तसेच सदर 
ववर्षबार्धताींना कोर्ती तातडीने वदै्यककय मदत ददली वा देण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 



136 

श्री. धगरीश बापट : (१)  े खरे  ना ी. 
(२)  ोय,  े खरे आ े. 
(३)  ोय, अन्न ववर्षबाधेची माद ती प्राप्त  ोताच प्रशासनाकडून अन्न सुरक्षा 
अर्धकारी याींनी घ्नास्थळी जावनू ६ अन्न पदाथाणचे अनौपचारीक नमुने घेतले 
 ोते. तर अन्न ववश्लेर्षक याींनी दोन् ी वपण्याच्या पाण्यामध्ये जीवर् ुआढळून 
आल्याचे तथावप त्याींची मात्रा तात्काळ ववर्षबाधा  ोईल एवढी नसल्याचे ी 
अ वालात नमूद केले आ े. ववश्लेर्षर्ासाठी घेण्यात आलेले सवण अन्न पदाथांचे 
नमुने प्रमाणर्त  घोवर्षत झाले आ ेत. 
     रुग्र्ालयातील रुग्र्ाींच्या उल्ीचा नमुना पोमलसाींनी फॉरेश्न्सक प्रयोगशाळा, 
धरींगाबाद येथे पाठववला आ े. त्यावरील अ वाल अद्याप प्राप्त झालेला ना ी. 
      बार्धत १४४ जर्ाींना दनगरार्ीसाठी दवाखान्यात दाखल केले  ोते त्या 
सवांना उपचार करुन दसुयाया ददवशी डडसचाजण देण्यात आला. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
 

----------------- 
  
राज्यातील दषु्ट्िाळी भागातील विद्याथी शुल्िमाफीपासणन िांधचत राहहल्याबाबत 
  

(१२५) *  ४००९९   श्री.गुलाबराि पाटील (िळगाि ्ामीण), श्री.अशमत 
विलासराि देशमुख (लातणर शहर), श्री.सांिय (बाळा) भेगड े (मािळ), श्री.बाबुराि 
पाचणे (शशरुर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातणर 
्ामीण), प्रा.विरेंद्र िगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.हररष वपांपळे (मुतत चिापणर), 
श्री.चांद्रिाांत सोनािणे (चोपडा), श्री.अतुल सािे (षरांगाबाद पणिच), श्री.प्रतापराि 
पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.अश्ित पिार (बारामती), श्री.राणािगिीतशसांह 
पाटील (उस्मानाबाद), श्री.श्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.मिरांद िाधि-पाटील 
(िाई), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापणर), श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.शामराि ऊफच  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.नरहरी 
णिरिाळ (हदांडोरी), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), 
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पणिच), श्री.अिुचन खोतिर (िालना), श्री.िुणाल 
पाटील (धळेु ्ामीण), श्री.अशमत िनि (ररसोड), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि 
मध्य), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपणर), डॉ.सतीश 
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(अण्णासाहेब) पाटील (करांडोल) :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शासनाने दषुकाळी र्ागातील ववद्याथ्यायासंाठी पररक्षा फी  माफीची 
घोर्षर्ा केली असून देखील राज्यातील ववद्यापीठाकडून सींबींर्धत ववद्याथ्यायानंा 
सदर फी माफी नाकारण्यात येत असल्याचे मा े नोव् ेंबर, २०१५  मध्ये वा त्या 
दरम्यान दनदशणनास आले आ े, े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उच्च मशक्षर् सींचालनालयाकडून ददनाींक १ डडसेंबर, २०१५  रोजी 
काढण्यात आलेल्या पत्रकामुळे साववत्रीबाई फुले पुरे् ववद्यापीठा अींतगणत पदवी, 
पदव्यतु्तर मशक्षर् घेत असलेले ववद्याथी शुल्क माफीपासून वींर्चत राद ले आ ेत 
तसेच सदर पररपत्रकात पुरे्, नामशक, अ मदनगर या तीन श्जल् यातील पसेैवारी 
५० ्क्केपेक्षा कमी असलेल्या दषुकाळग्रस्त गावातील ववद्याथ्यायांचे परीक्षा शुल्क 
माफ कररे् तसेच शुल्क र्रले असल्यास परतावा देण्याचे आदेश देण्यात आले 
आ ेत,   े  ी खरे आ े काय, 
(३) तसेच लातूर श्जल् यास  सींपूर्ण मराठवाडयातील दषुकाळगस्त ववद्याथ्यायांची 
शैक्षणर्क फी माफ करण्यासाठी  स्थादनक लोकप्रदतदनधी याींनी  श्जल् ार्धकारी, 
लातूर याींच्याकड ेवारींवार मागर्ी करण्यात येऊन ी अद्याप ी याबाबत कोर्ता ी 
दनर्णय घेण्यात आला नसल्याचे मा े जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
दनदशणनास आले,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, बोरगावमींजू (श्ज.अकोला)येथील शासनमान्य कायम 
ववनाअनदुादनत श्रीमती लीलाबाई केशवराव नाईक ववज्ञान कदनषठ 
म ाववद्यालयात शेतकयायाींच्या मुलाींकडून शैक्षणर्क फी वसूल केली जात आ े व 
ज्या ववद्याथ्यायानंी शकै्षणर्क फी र्रली ना ी अशा ५० ववद्याथ्यायानंा पररक्षेला बसू 
देण्यात आलेले नसल्याचे  ददनाींक २० जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
दनदशणनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, सदर दनर्णयाच्या अनरु्षींगाने अनदुादनत व ववनाअनुदादनत 
म ाववद्यालयातील ववद्याथ्यायांना लार् ममळर्ार आ े काय तसेच अद्यापपयणन्त 
सन २०१४-१५ या कालावधीचे शुल्क शासनाकडून परत देण्यात आलेले ना ीत,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त सवण प्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आ े काय, ज्या 
सींस्थाींनी ववद्याथ्यायानंा पररक्षेपासून वींर्चत ठेवण्यात आले त्या 
सींस्थाचालकाींववरुध्द कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, तसेच 
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राज्यातील दषुकाळग्रस्त र्ागातील ववद्याथ्यायानंा पररक्षा शुल्क माफ 
करण्यासींदर्ाणत कोर्ती कायणवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१)  े खरे ना ी. 
(२)  े खरे ना ी. सींचालनालयाने दद. ०३/११/२०१५ व दद. ०८/१२/२०१५ च्या 
पररपत्रकान्वये सवण  ववर्ागीय स सींचालक तसेच कुलसर्चव, सवण अकृर्षी 
ववद्यापीठे याींना शासनाने राज्यात ी्ंचाईग्रस्त घोवर्षत केलेल्या १५७४७ गावातील 
म ाववद्यालयीन मशक्षर् घेर्ारा पात्र ववद्याथी म ाराषरातील कोर्त्या ी 
म ाववद्यालयात मशकत असला तरी त्याला शुल्क माफी देण्याबाबत कळववले 
आ े.  त्यानुसार कायणवा ी करण्यात येत आ े. 
(३) शैक्षणर्क फी ना ी तर पररक्षा फी माफ करण्याचा दनर्णय झालेला आ े. 
(४) पररक्षा शुल्क र्रले ना ी म् र्नू कोर्त्या ी ववद्याथ्यायाणला पररक्षपेासून वींर्चत 
ठेवण्यात आलेले ना ी. 
(५)  ोय. सन २०१४-१५ चे शुल्काची रक्कम ववर्ागीय स सींचालक, उच्च 
मशक्षर्  कायाणलयाींना ववतररत करण्यात येत असून सदर रक्कम सीं ींंबींर्धत 
म ाववद्यालयास ववतररत करण्यात येईल. 
(६)  े खरे ना ी. याबाबत कोर्ती ी तक्रार या सींचालनालयाकड ेप्राप्त झालेली 
ना ी.  पररक्षाशुल्क माफीसींदर्ाणत सींचालनालय स्तरावरुन कायणवा ी करण्यात येत 
आ े. 
(७) प्रश्न उद्् ावत  ना ी. 

----------------- 
  
खाांडस (ता.ििचत,श्ि.रायगड) गािासाठी राष्ट् रीय पेयिल योिना सुरु िरण्याबाबत 
  

(१२६) *  ४४६२१   श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.श्ितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापणर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खाींडस (ता.कजणत,श्ज.रायगड) गावासाठी राषरीय पेयजल योजनेंतगणत सन 
२०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान ४५ लाख रुपये दनधी मींजूर  ोऊन सुध् दा कामास 
अद्याप सुरुवात झाली ना ी,   े  खरे आ े काय, 
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(२) असल् यास, त् यामुळे मद लाींना, गुराींना वपण् याच् या पाण् यासाठी वर्वर् र््कीं ती 
करावी लागते,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आ े काय, त्यानुसार कोर्ती  
कायणवा ी केली वा करण् यात येत आ े 
(४) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आ ेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े खरे आ े.  तथावप, योजनेची ककीं मत रु.४९.०४ 
लक्ष र्तकी आ े. 
(२)  े खरे ना ी.  
(३) सदर योजनेस प्रशासकीय मान्यता ममळाल्यानींतर ग्रामीर् पार्ी पुरवठा व 
स्वच्छता सममती खाींडस याींचेकडून वेळीच दनववदा प्रकक्रया राबववण्यात आली 
ना ी. दरम्यान कें द्र शासनाने त्याींच्या दद.२९.०६.२०१५ च्या आदेशान्वये 
राज्यातील अपूर्ण योजनाींची सींख्या मोठ्या प्रमार्ावर असल्याने नवीन योजना 
घेरे्, त्याींची दनववदा प्रकक्रया राबववरे् तसेच कायाणदेश देण्यास मनाई केली आ े.  
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

----------------- 
  
 
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि 
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