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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, हदनाांि १८ माचच, २०१६ / फाल्गुन २८, 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 एिूण सांख्या - ९६ 
------------------------------------- 

  
जळगाांि जजल् ्यातील ीाजगी रां्जी मा  यमाच् या शाळाांनी 

 शशक्षण हक्ि िायद्याचे उल्लांघन िेल्याबाबत 
  

(१) *  ५०७२८   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) शिक्षण हक्ी ीायद्यानसुाल वींचचा ख  व दरु्बल घ्ीाीं ील र्ालीाींना प्राथशमी 
शिक्षणासाठी प्रवेि देणे र्ींधनीाली आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल् यास, वलीलप्रमाणे िासन आदेिाचेा ख पालन न ील ा फी आीारुन प्रवेि 
ददल् याने गागाींव लगल् ्या ील ाागगी इींग्रगी माध् यमा् या १५० िाााींना ीालणे 
दाावा नो्ीसा ददल् या आहे , हे ही ाले आहे ीाय,  
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(३) असल् यास, त् यानुसाल सदल्या ाागगी इींग्रगी माध् यमा् या िाााींवल ीोण ी 
ीालवाई ीलण् या  आली वा ये  आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२), (३) व (४) प्राथशमी  पासणी  ववववध त्रु् या आढाून आलेल्या िाााींना 
नो्ीसा देण्या  आल्या असून सदल िाााींीडून त्रु् ीींचा खी पू ब ा ीरुन घेण्या  ये  
आहे. 

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

राज्यातील तनिासी डॉक्टराांच्या िामाचा ताण िमी िरण्याबाबत 
  

(२) *  ४९७२१   डॉ.तुषार राठोड (मुीेड) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) लाज् या ील मागील  ीन वषााब् या ीालावधी  आठवयायाला मीमान १०० 
 ासाींपेक्षा गास्  ीाम व  ाणामुाे, वेाी-अवेाी झोप  सेचा ख ीामा्या दठीाणी 
शमाणाऱ्या ननीृष् आहालामुाे ९० ननवासी डॉक््लाींना क्षयलोग व २०० पेक्षा 
गास्  ननवासी डॉक््लाींना हृदय ववीाल, मधुमेह झाल्याचेा ख ननदिबनास आले आहे, 
हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, ननवासी डॉक््लाीं्या ीामाचा खा  ाण ीमी ीरुन त्याीं् या ीामाचेा ख 
सुननयोगन ीलण्यासींर्ींधी ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(३) नसल्यास, त्यामागील ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही, हे ाले नाही. 
(२) ननवासी डॉक््लाीं्या ीामाचा खा  ाण ीमी ीलण्या्या अनुषाींगाने सींस्थास् लावल 
ीॉलेग ीौलन्सलचा खी र्ैठी आयोलग  ीरुन त्या त्या ववभागा्या ववभाग 
प्रमुााींमाफब   ननवासी डॉक््लाीं्या दैनींददन ीामाचेा ख ननयोगन ठलववण्या  ये े. 
(३) वदै्यीीय रुग्ण सेवेीली ा ननवासी डॉक््लाींना सवब प्रीाल्या लोग्याीं्या 
सालन्नध्या  लाहावे लाग े. ज्याींचा खी  लोगप्रन ीाली िक् ी ीमी अस े, त्याींना 
क्षयलोग होऊ िी ो.  सेचा ख, ीमी िारललीी श्रम, एीीं दली  गीवनिलैी आणण 
ीाही प्रीलणी अनुवाींशिी ीालणाने मधमेुहसुध्दा होऊ िी ो. 

----------------- 
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जळगाि जजल्हा तसेच पाचोरा तालुक्यात िेशरी िाडचधारिाांना 
 तनयशमत धान्य पुरिठा िरण्यासांदभाचत 

  

(३) *  ४५९५९   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि 
्ामीण), श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) गागाव लगल््या  ीेिली ीाडबधालीाींपीैी सुमाले ५५ ्क्ीे ीाडबधालीाींना 
धान्य शमा  नसल्याचेा ख माहे फेब्रुवाली, २०१६ मध्ये वा त्या दलम्यान ननदिनाबस 
आले, हे ाले आहे ीाय, 
(२)  सेचा ख पाचा खोला (लग.गागाव)  ालुक्या  माहे नोव्हेंर्ल, २०१४ पासून ीेिली 
ीाडबधालीाींना धान्य पुलवठा हो  नाही  सेचा ख या  ालुक्या  वव लण व्यवस्थेीडून 
ीेिली ीाडबचा ख उपलब्ध नाही, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, या सींदभाब  मा.अन्न व नागली पुलवठा मींत्री याींना एी ननवेदन 
ददले हो े व त् यानुसाल मा.मींत्री महोदयाींनी ीेिली ीाडबधालीाींना  ा डीने धान्य 
वव ली  ीलण्या  येईल असे आश्वासन ददले हो े, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, उक्  ीेिली ीाडबधालीाींना ननयशम  धान्य पुलवठा ीलण्यासींदभाब  
ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) होय. 
(२) होय. पलीं ,ु  द्नीं ल माहे फेब्रुवाली, २०१६ मध्ये ीोऱ्या शिधापत्रत्रीा उपलब्ध 
झाल्यानीं ल, ीेिली शिधापत्रत्रीाींचेा ख वव लण सुलाी  सुरु आहे. 
(३) व (४) अिा आियाचेा ख ननवेदन मा.मुख्यमींत्री याीं्याीड े प्राप्  झाले हो े. 
सध्या लाज्यामध्ये सुरु असलेल्या शिधापत्रत्रीाीं्या आधाल शसडीींगचेा ख ीाम पूणब 
झाल्यावल लाषरीय अन्नसुलक्षा अचधननयम, २०१३ अीं गब  समाववष् न झालेल्या 
लाभार्थयाांना अन्नधान्याचा खा लाभ देण्यार्ार् चा खा ननणबय घेण्यार्ार् , ददनाींी १५ 
गानेवाली, २०१६ ्या िासन ननणबयान्वये ननणबय घेण्या  आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

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



4 

राज् यातील अनेि हठिाणी पबिबांद िस्तुांची विक्री छापील  
किां मतीपेक्षा जास्त दराने होत असल्याबाबत 

 

 (४) * ४७७०९   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.जयिुमार रािल (शशांदीेडा), 
श्री.सुधािर देशमुी (नागपरू पजश्चम), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), 
श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि म य), श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा), श्री.बाळासाहेब 
सानप (नाशशि पिूच), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) लाज् या ील अनेी दठीाणी िी पेये, पाण्याचा खी र्ा्ली, प्लॅलस््ी वपिवी ील 
दधू याीं्यासह अन्य पॅीर्ींद वस् ुींचा खी ववक्री ील ाना त्या छापील मीीं म ीपेक्षा 
गास्  दलाने ववक्री हो  असल्याचेा ख वालींवाल ननदिबनास आले आहे, हे ाले आहे 
ीाय, 
(२) असल्यास, अिा प्रीालाींना आाा घालण्यासाठी व लोीगाग ृी व्हावी आणण 
समागा ील ववववध घ्ीाींीडून अिा घ्नाींर्ार्  प्रन साद शमाावा गेणेीरुन 
प्रिासनाला त्यावल  ात्ीाा ीालवाई ील ा येईल या हे ूने अन्न व नागली 
पुलवठा व ग्राही सींलक्षण ववभागामाफब   वैधमापन िास्त्र यींत्रणेने दक्ष ा सशम ी 
गठी  ीेल्याचेा ख माहे गानेवाली, २०१६ मध्ये वा त्या दलम्यान ननदिबनास आले 
आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, लाज्या  मी ी दठीाणी अिा दक्ष ा सशमत्याींचा खी स्थापना 
ीलण्या  येणाल आहे  सेचा ख सदलहू दक्ष ा सशम ीचेा ख ीायब ीाय आहे व त्याचा खा 
ग्राहीाींना ीिा प्रीाले फायदा होणाल आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) हे ाले आहे. 
(३) सदल दक्ष ा सशमत्या लाज्यस् लीय व महानगलपाशलीा स् लावल गदठ  
ीलण्या  येणाल आहे . 
     आवेलष्  स्वरुपा  वस् ुीं्या छापील मीीं म ीपेक्षा अचधी दलाने ववक्री हो  
असलेल्या गैलप्रीालास आाा घालण्या्या दृष्ीीोना ून स्थाननी पा ाीवल 
लोीसहभागा नू स् थाननी ग्राहीाींचेा ख प्रर्ोधन ीलणे, आवेलष्  स्वरुपा ील वस् ूचा खी 
छापील मीीं म ीपेक्षा अचधी हो  असल्यास त्यार्ार्  सींर्ींचध  ननलीक्षी, वैध 
मापन िास्त्र याींना अवग  ीलणे, ग्राहीाींचा खी फसवणीू होऊ नये म्हणनू 
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आवेष्ी  वस् ुीं्या वव लण व्यवस्थेमध्ये ीलावया्या सुचा खना व वव लण 
व्यवस्थे ील आढालेल्या त्रु् ीर्ार्  सींर्ींचध  सींस्था, अचधीाली याींना शिफालिी 
ीलणे इ.ीायब सदल सशम ी ीलेल. 
      सदल सशम ी लोीसहभागा नू स्थाननी पा ाीवल ग्राहीाींचेा ख प्रर्ोधन 
ीलणाल असून गैलप्रीाल ीलणाऱ्या दीुानदालाींचा खी मादह ी ीालवाईसाठी सक्षम 
प्राचधीाऱ्याीड े पाठववणे  सेचा ख वव लण व्यवस्थे ील सुधालणा वा त्या ील त्रु् ी 
यार्ार्  सींर्ींधी  अचधीाऱ्याींना शिफालिी ीलणाल असुन सदल सदस्याींचा खी नावे 
दलुध्वनी/भ्रमणध्वनी क्रमाींी सवब सभासदाींना गाहील ीलण्या  येणाल असल्याने 
ग्राही अिा सशम ी सदस्याींिी सींपीाब  लाहून त्याींचा खी सींभाव्य फसवणीू ्ाू 
िीेल  सेचा ख गैलप्रीाल ीलणाऱ्या दीुानदालाचा खी मादह ी ही सशम ी सक्षम 
प्राचधीाऱ्याीड े पाठववणाल असल्याने सींर्ींधी  सक्षम प्राचधीाली अिा दीुानदाला 
ववरुध्द वेाीचा ख ीायदेिील ीायबवाही ील ील त्यामुाे अिा गैलप्रीालास आाा 
र्सेल. परलणामी ग्राहीाींचेा ख आचथबी िोषाण थाींरे्ल. 
(४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

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

श्रीगोंदा (जज.अहमदनगर) शहरात ि भांडारा जजल् ्यात पाण्याचे शु दीिरण  
न िरता वपण्याचे पाणी वििले जात असल्याबाबत 

  

(५) *  ४९७८४   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
अबड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.राहुल जगताप 
(श्रीगोंदा), डॉ.तषुार राठोड (मुीेड), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.रामचांद्र 
अिसरे (भांडारा) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
(१) वपण्याचेा ख पाणी िुध्द ीरुन व्यापाली  त्वावल ववीायचेा ख असेल  ल इींडडयन 
स््ँडडब ब्युलो्या ननीषाानुसाल व ववववध ववभागाीं्या पलवानग्या घ्यावा लाग ा , 
हे ाले आहे ीाय, 
(२)  सेचा ख लाज् या  सीलर्ींद पाणी र्ा्ली व पाऊचा ख आणण २० शल्लचेा ख गालचा खा 
व्यवसाय ीलणाऱ्या उद्योगाीडून िुध्द ेचेा ख मानी न पाा ा आवश्यी त्या 
िुध्दीीलण प्रमक्रया न ील ा ग्राहीाींचा खी फसवणीू हो  असल्याचेा ख ननदिबनास आले 
आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
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(३) असल्यास, श्रीगोंदा (लग.अहमदनगल) िहला  व भींडाला लगल््या  अचधीृ  
(ब्रँडडे) ीीं पन्याींऐवगी प्लालस््ीचा खी सीलर्ींद र्ा्ली, ीॅनमध्ये र्नाव् वपण्याचेा ख 
पाणी ववीले गा  असल्याचेा ख माहे गानेवाली, २०१६ मध्ये वा त्यादलम्यान 
ननदिबनास आले, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४)  सेचा ख भींडाला लगल््या  ीेवा ४ ीीं पन्याींचा खी वपण्याचेा ख पाणी िुध्द ीन न पाणी 
ववक्री ीलण्याचा खा पलवाना असल्याचा खी नोंद असून सदल लगल््या  र्ऱ्याचा ख अिा 
ीीं पन्या आहे  ीी ज्या अवधै पाणी ववक्री ीली  असल्याचेा ख ननदिबनास आले, हे 
ही ाले आहे ीाय, 
(५) असल्यास, उक्  सवब प्रीलणाींचा खी चा खौीिी ीलण्या  आली आहे ीाय, 
चा खौीिी  ीाय आढाून आले व त्यानुसाल र्नाव् पाण्याचा खी ववक्री ीलणाऱ्याींवल व 
ीीं पन्याींवल  सेचा ख िुध्द े्या मानीाचेा ख पालन न ीलणाऱ्याींवल ीोण ी ीालवाई 
ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 

श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे ाले आहे. 
(२) ीाही दठीाणी इींडीयन स् ्ॅन् डडब ब्युलो्या ननीषाानुसाल मानीे न पाा ा 
उत् पादन ीेलेले आढाून आले आहे. 
(३) हे ाले नाही. 
       माहे गानेवाली, २०१६ मध् ये श्रीगोंदा, लग.अहमदनगल िहला  व भींडाला 
लगल् ्या  अिा प्रीालचा खी घ्ना आढाून आलेली नाही. 
(४) हे ाले नाही. 
(५) ववना पलवाना व र्ी.आय.एस. प्रमाणपत्र धालण न ील ा, व् यवसाय ीली  
असलेल् या पेढयाींवल अन् न सुलक्षा व मानीे ीायदा अचधननयम २००६, ननयम व 
ववननयम २०११ अीं गब  ीालवाई ीलण् या  ये े. ीमी दगाबचेा ख नमुनेप्रीलणी 
न् यायननणबय ा्ले दााल ीलण् या  ये ा  व असुलषितक्ष  नमुन् याींप्रीलणी 
सींर्ींचध ाींववरुध् द न् यायालया  ा्ले दााल ीलण् या  ये ा . 
(६) प्रश् न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
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भांडारा जजल्हयातील आधारभूत धान ीरेदी िें द्रात  

शेतिऱयाांचे चिुारे थिीत असल् याबाबत 
  

(६) *  ४७३६६   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.राजेश िाशीिार (सािोली), 
श्री.चरण िाघमारे (तुमसर), श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) भींडाला लगल्हया ील ददघोली मोठी येथील लक्ष्मी लाईस शमल असोशसएिन व 
ालेदी ववक्री सींघ असे दोन आधालभू  ीें द्र सुन  असून लक्ष्मी लाईस शमल 
असोशसएिन्या ालेदी ीें द्रावल िे ीऱ्याींीडून ९६२७ लक्वीं्ल धानाचा खी ालेदी 
ीलण्या  आली असून १ ीो्ी ३६ लाा न पये आणण २० लाा न पये र्ोनस असे 
एीूण १ ीो्ी ५६ लाा न पये आणण ालेदी ववक्री सींघा्या गोडावनू मध्ये 
िे ीऱ्याींीडून १०७८२ लक्वी्ं ल धानाचा खी ालेदी ीलण्या  आली असून १ ीो्ी ५२ 
लाा न पये आणण २२ लाा न पये र्ोनस असे एीूण १ ीो्ी ७४ लाा न पयाींचेा ख 
चा खुीाले थील्याचा खी र्ार् ददनाींी ३ फेब्रुवाली, २०१६ लोगी वा त्या सुमालास 
ननदिबनास आली आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२)  सेचा ख मुलमाडी ( पु.) ( ा. लाानी, लग. भींडाला) येथील दद भचगलथ सहीाली 
भा चगलणी्या िासीीय आधालभू  धानालेदी ीें द्रावल ददनाींी १८ फेब्रवुाली, 
२०१६ पयां  ५८८ ि ेीऱ्याींनी १२ हगाल १०२ लक्वी्ं ल धानाचा खी ववक्री ीेली. 
त्यापैीी १२५ ि ेीऱ्याींना अद्यापही न पये ५५ लाा ७० हगाल ७५६ इ ीा चा खुीाला 
प्राप्  झालेला नाही, हे ही ाले आहे ीाय,   
(३) असल्यास, भींडाला लगल्हया ील ववलली (र्ु), सलाींडी (र्ु), ीलडी यासह अनेी 
गावा ील आधालभू  धान ालेदी ीें द्रावल ालेदी ीलण्या  आलेल्या धानाचेा ख ीलोडो 
न पयाींचेा ख चा खीुाले अद्यापही ीलण्या  आले नाही, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल् यास, या सवब प्रीलणाींचा खी िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, चा खौीिी  
ीाय आढाून आले, 
(५) असल्यास, त्यानषुाींगाने आधालभू  धान ालेदी ीें द्रावल ालेदी ीलण्या  
आलेल्या धानाचेा ख ीलोडो न पयाींचेा ख चा खीुाले शमाण्यार्ार्  िासनाने ीोण ी ीायबवाही 
ीेली आहे वा ीलण्या  ये  आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) अींि   ाले आहे. 
(२) अींि   ाले आहे. 
    सदल ीें द्रावल १६,०५४.०० लक्वी्ं ल इ ीी धानाचा खी ालेदी ददनाींी ०८.३.२०१६ 
अाेल पयां  ीलण्या  आली आहे. सदल धानाचा खी एीूण लक्ीम रुपये 
२,२६,३६,१४०.०० इ क्या लक्ीमेपीैी रुपये २,१०,८९,०८८.०० इ ीी लक्ीम 
सींर्ींचध  िे ीऱ्याींना अदा ीलण्या  आली असून उवबरल  लक्ीमेचेा ख हूींडया प्राप्  
हो ाचा ख अदा ीलण्या  येणाल आहे . 
(३)  हे ाले नाही. 
(४) व (५) धान ालेदीर्ार्  दद. ३१.१०.२०१५ ्या िासन ननणबयान्वये ववदह  
ीेलेल्या  ल दूीनुसाल धान उत्पादी िे ीऱ्याींचेा ख चा खीुाले अदा ीलण्यार्ार् चा खी 
ीायबवाही ीलण्या  ये े. 
(६) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

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

पट्टणिोडोली (ता.हातिणांगले, जज.िोल्हापूर) येथील  
गाि ीणीतील पाणी दवूषत झाल्याबाबत 

 
  

(७) *  ४३२९३   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील 
ीाय  - 
  

(१) पट्टणीोडोली ( ा.हा ीणींगले, लग.ीोल्हापूल) येथील गाव ाणी ील पाणी 
मोठ्या प्रमाणा  प्रदवुषा  झाले असून सदल पाण्याला दगुांधी सु्ली असल्याने 
परलसला ील ग्रामस्थाीं्या आलोग्यास धोीा ननमाबण झाला आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, यार्ार्  ग्रामस्थाींनी ग्रामपींचा खाय   सेचा ख लगल्हाचधीाली याीं्याीड े
 क्राली ीरुन सुध्दा ीोण ीचा ख ीायबवाही ीेली नाही, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, यार्ार्  िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, त्यानषुाींगाने दोषाीींवल 
ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) सदल् या ाणी ील पाणी वपण् यासाठी मीीं वा इ ल 
ीोणत्याही ीालणासाठी  वापलण् या  ये  नाही.  सेचा ख ाणी ील पाणी हे 
वपण् या् या पाण् याचा खा स्त्रो  नसल् यामुाे पाण् याचेा ख नमुने  पासले गा  नाही . 
पाणी वपण् यासाठी वापल  नसल् यामुाे ग्रामस् थाीं् या आलोग् यास धोीा ननमाबण 
झालेला नाही. 
(२), (३) व (४) यार्ार्  ग्रामपींचा खाय ीीड े  क्राल प्राप्   झालेली आहे. सदल 
ाणीमध् ये नलगी् या घला ील साींडपाणी सोडले गा े.  क्रालीनुसाल ग्रामपींचा खाय ीने 
ाणीमध् ये साींडपाणी सोडणा-या ाणी नलगी् या ग्रामस् थाींना नोद्सा ददलेल् या 
आहे .  सेचा ख सदलचेा ख साींडपाणी ननचा खला ीलण् यासाठी ग्रामपींचा खाय ीने ग्ाल 
प्रस्  ावव  ीेली असून त् यार्ार् चा खी ीायबवाही सुरु आहे. 
      लगल् हाचधीाली ीायाबलयाीड ेअिा प्रीालचा खी ीोण ीही  क्राल प्राप्   झालेली 
नाही. 

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

नागपूर येथील मे. हल्दीराम फूड रांटरनबशनल या  
पेढीतील अन्नपदाथाांच्या दजाचबाबत 

  

(८) * ४४४५७   श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर), श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड) :   
सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील 
ीाय  - 
  

(१) मे.हल्दीलाम फूड इीं्लनॅिनल, गुमथाा, नागपूल या पेढीचा खी अन्न व औषाध 
प्रिासन ीायाबलय, नागपूल याींनी ददनाींी २६ गनू व ८ गुलै, २०१५ लोगी वा 
त्यासुमालास  पासणी ीरुन १४ अन्न पदाथब ववश्लेषाणासाठी घे ले, हे ाले आहे 
ीाय, 
(२) असल्यास, अन्न व औषाध प्रिासन (मुींर्ई) ीायाबलया  आँलेग फ्लेवल 
सोनपापडी, भुगीया सेव, आलु भुगीया, ाट्टा शमठा मुगडाा या नमून्याींचेा ख 
ववश्लेषाण प्रलींत्रर्  आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, घेण्या  आलेल्या ४१ अन्न नमुन्याींपीैी ३ ीमी दगाबचेा ख, २ 
असुलषितक्ष  व  १४ नमून्याींचा खा  अहवाल प्रलींत्रर्  आहे,हे ही ाले आहे ीाय, 
(४)  सेचा ख ्ोंड शमल्ी या अन्न नमुन्या  सााल आढाल्यामूाे हा नमूना 
असुलषितक्ष  घोवषा  ीेला असून, सदल पेढीववरुध्द ा्ला क्र. ४८/२०१५ दााल 
ीलण्या  आला असून, मालवाडी घेवल या पदाथाब  र्ुिी आढाल्याने  ोही 
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असुलषितक्ष  घोवषा  झाला असून, त्याववलोधा  सींर्ींधी ाींववरुध्द ा्ला दााल न 
ीलण्याचा खी ीालणे ीाय आहे , 
(५) असल्यास, ४१ नमून्याींपीैी गे २२ नमूने प्रमाणण  ीलण्या  आले,  े सोडून 
उवबरल  नमूने ज्या अन्न पदाथाबचेा ख हो े त्याींचेा ख उत्पादन थाींर्वनू, साठा त्वली  
गप्  ीा ीलण् या  आला नाही,  सेचा ख  ीन ीमी दगाबचेा ख व दोन असूलषितक्ष  नमूने 
ीोण े आहे  व त्या अन्न पदाथाांचा खा लाज्या ील व पललाज्या ील साठा 
व बमानपत्रा  गादहल ीरुन नष् न ीलण्याचा खी ीालणे ीाय आहे , 
(६) असल्यास, ीमी दगाबचेा ख व असुलषितक्ष  घोवषा  झालेले नमूने ीोणत्या अन्न 
पदाथाबचेा ख आहे ,हल्दीलाम या ीीं पनीस रे्ीायदेिील सहीायब ीलणाऱ्या सींर्ींधी  
अचधीाऱ्याींववरुध्द ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, नसल्यास, 
ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) होय. 
     हल् दीलाम फुड इीं्लनॅिनल, गुमथाा, नागपूल  व त् याीं् या इ ल िााा 
मधून अन् नपदाथब ववश् लेषाणासाठी घेण् या  आले हो े. 
(२) हे ाले नाही. 
     सवब नमुन् याींचेा ख अहवाल प्रमाणण  घोवषा  झाले आहे . 
(३) ४१ अन् न नमुन् याींचेा ख अहवाल प्राप्   झाले असून त् यापीैी ३ ीमी दगाबचेा ख व २ 
असुलषितक्ष  आढाून आले आहे . १४ नमुन् याींचा खा अहवाल प्राप्   झाला असून  े 
प्रमाणण  घोवषा  झाले आहे . 
(४) होय. 
     मालवाडी घेवल या अन् न नमुन् या  र्ुिी आढाून आल् याने  ो असुलषितक्ष  
घोवषा  झाल् यामुाे त् या ववलोधा  सींर्ींचध ाींवल ा्ला क्र.१४५४/२०१५ न् यायालया  
दााल ीलण् या  आला आहे. 
(५) ४१ पैीी ३६ नमुने प्रमाणण  आढाले आहे , त् यामुाे त् याींचेा ख उत् पादन 
थाींर्वून साठे गप्   ीलण् या  आले नाही . ३ ीमी दगाबचेा ख अनकु्रमे 

१) पाश् चा खलाईज् ड होमोलगनाईग डर्ल ्ोन् ड शमल् ी, 
२) पाश् चा खलाईज् ड स् ्ॅडडाबईग ्ोन् ड शमल् ी 
३) स् ीीम् ड दही व २ असुलषितक्ष  नमुने अनकु्रमे १) ्ोन् ड शमल् ी, २) 
मालवाडी घेवल इत् यादी घोवषा  झालेले सवब अन् न नमुने नािवीं  
(Perishable) असल् यामुाे सींर्ींचध  उत् पादन ददनाींीाचा खा साठा शिल् ली 
लाहू िी  नसल् यामुाे नष ् ीलण् याचा खी ीालवाई ीेली नाही. 
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(६) ीमी दगाबचेा ख नमुने १. पाश् चा खलाईज् ड होमोलगनाईग डर्ल ्ोन् ड शमल् ी, 
२.पाश् चा खलाईज्ड स् ्ॅडडाबईग ्ोन् ड शमल् ी ३) स् ीीम् ड दही आहे  व असुलषितक्ष  नमुने 
अनकु्रमे १) ्ोन् ड शमल् ी, २) मालवाडी घेवल आहे . प्रिासना ील अचधीा-याींनी 
हल् दीलाम ीीं पनीस रे्ीायदेिील सहीायब ीेल् याचेा ख आढाून आलेले नाही. 

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

पुण्याच्या िब म्प पररसरातील आबेदा रनामदार महाविद्यालयातील  
मुरुड येथे सहलीसाठी गेलेल्या विद्यार्थयाांपिैी १३ विद्याथथ  

समुद्रात बुडून मतृ्यू झाल्याबाबत 

(९) *  ४९२९७   श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाि), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.रम्तीयाज सय्यद (षरांगाबाद म य), 
श्री.शभमराि तापिीर (ीडििासला), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), 
श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.भास्िर जाधि 
(गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.राज पुरोहहत 
(िुलाबा), श्री.दत्ता्रशय भरणे (रांदापूर) :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) पुण्या्या ीॅम्प परलसला ील आरे्दा इनामदाल महाववद्यालया ील मुरुड येथे 
सहलीसाठी गेलेल्या ववद्यार्थयाांपीैी १३ ववद्याथी समुद्रा  र्ुडून ददनाींी १ 
फेब्रवुाली, २०१६ लोगी वा त्या सुमालास मतृ्यू पावले आहे , हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, मुरुड्या समुद मीनाऱ्यावल सुलक्षा लक्षी नसल्याने सदलहू 
ववद्यार्थयाांचेा ख मतृ्यू झाले आहे, हे ही ाले आहे ीाय,  
(३) असल्यास, लाज्या ील सवब चा खौपा्या  सेचा ख ीोीणा ील समुद्र मीनाऱ्यावलील 
सवब पयब् न स्थाे इ.दठीाणी आवश्यी  ेवढा सुलक्षा लक्षी नसल्यामुाे या घ्ना 
वालींवाल घड  असल्याने  ा डीने सुलक्षा लक्षी नेमण्यासींर्ींधी िासनाने ीोण ी 
उपाययोगना ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४)  सेचा ख भववषया  अिा घ्ना लोाण्यासाठी वेाीचा ख प्रन र्ींधात्मी उपाययोगना 
ीलण्याऐवगी या घ्ने्या पाश्वबभूमीवल लाज्य शिक्षण मींडााने सहल ववषायी 
ीाढलेल्या परलपत्रीा  १००/- रु. र्ॉन् ड पेपलवल प्राचा खायाांीडून अिा दघुब् ना 
थाींर्वण्यार्ार्  अींडल्ेीीींग शलहून घेण्याचा खा उल्लेा ीेला असून त्या  १० 
ववद्यार्थयाांमागे १ शिक्षी असेल, असा ननयमही सदल परलपत्रीा  र्नवण्या  
आला आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 



12 

(५) असल्यास, सदल घ्नेचा खी िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, चा खौीिी  ीाय 
आढाून आले, त्यानुसाल दघुब् ने  समुद्रा  र्ुडून मतृ्यू पावलेल्या ववद्यार्थयाां्या 
ीु्ुींत्रर्याींना आचथबी मद  देण्यार्ार्  व भववषया  अिा दघुब् ना लोाण्यासींदभाब  
िासनाने ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे ाले आहे. 
      समुद्रा  १० ववद्याथीनी  व ४ ववद्याथी असे एीूण १४ गण र्ुडून मतृ्य ू
पावले आहे. 
(२) मुरुड्या समुद्रमीनाऱ्यावल गीव लक्षी नसल्याने सदलहू ववद्यार्थयाांचेा ख मतृ्य ू
झाले असे म्हण ा येणाल नाही. 
(३) लाज्या ील समुद्र मीनाऱ्यावल (र्ीचेा खस) पयब् ीाींसाठी सुलक्षा व्यवस्था 
ीलण्यार्ार्  पयब् न व साींस्ीृन ी ीायब ववभागा्या   ददनाींी ८ सप् े्ंर्ल, २००६ 
्या िासन ननणबयान्वये आवश्यी मागबदिबी सूचा खना ननगबशम  ीलण्या  आल्या 
असून त्यानुसाल ीायबवाही ीलण्या  ये े.  त्याचा खप्रमाणे  नॅिनल इन्स््ीट्यू्  
ऑफ वॉ्ल स्पो ब््या मागबदिबी  त्वाप्रमाणे सुलक्ष्ेया दृष्ीने आवश्यी 
उपाययोगना ीलण्या  ये  आहे . 
(४) सदल परलपत्री शिक्षण उप सींचा खाली, पुणे ववभाग, पुणे याीं्या ीायाबलया नू 
ननगबशम  ीलण्या  आले असून त्यामध्ये रुपये १००/- ्या र्ाँड पेपलवल 
प्राचा खायाबीडून अींडल्ेीीींग शलहून घेण्यार्ार्  ीोण ीही सूचा खना ीलण्या  आलेली 
नाही.  पलीं ,ु  २० ववद्यार्थयाबमागे १ शिक्षी असण्यार्ार्  सूचा खना ीलण्या  आली 
आहे. 
(५) सदल प्रीलणी चा खौीिीचा खी ीायबवाही सुरु आहे. सदल दघुब् ने  समुद्रा  र्ुडून 
मतृ्य ूपावलेल्या ववद्यार्थयाां्या ीु्ुींत्रर्याींना साववत्रीर्ाई फुले पुणे ववद्यापीठाीडील 
ववद्याथी सुलक्षा ववमा योगनेअीं गब  ववद्यापीठाीडून रुपये ५०,०००/- अचधी 
ववमा ीीं पनीीडून रुपये ५०,०००/- असे दोन्ही शमाून प्रन  ववद्याथी रुपये 
१,००,०००/-   (अक्षली एी लक्ष मात्र) मद  देण्या  येणाल आहे.  या ील ववमा 
ीीं पनीीडून प्राप्  प्रन  ववद्याथी रुपये ५०,०००/- प्रमाणे रुपये ७,००,०००/- 
महाववद्यालयाीड े प्राप्  झाले असून पीैी १२ ववद्यार्थयाांसाठी प्र ी ववद्याथी 
रुपये ५०,०००/- प्रमाणे रुपये ६,००,०००/- (अक्षली रुपये सहा लक्ष मात्र) इ ीी 
लक्ीम अपघा ा  मतृ्य ू पावलेल्या ववद्यार्थयाां्या पालीाींना सूपू ब ीलण्या  
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आलेली आहे. उवबरल  २ ववद्यार्थयाां्या पालीाींनी ववमा ीीं पनीीडून प्राप्  रुपये 
५०,०००/- प्र ी ववद्याथी आगपावे ो स्वीीाललेली नाही.  ववद्यापीठाीडून 
द्यावया्या दहश्याचा खी लक्ीम देणेर्ार्  ीायबवाही सुरु आहे. त्याचा खप्रमाणे पुणे 
महानगलपालीीा, पुणे याींचेा खमाफब   प्रन  ववद्याथी रुपये १,००,०००/- (रुपये एी 
लक्ष मात्र) इ ीी आचथबी मद  गाहील ीलण्या  आलेली आहे.  त्याचा खप्रमाणे 
मुख्यमींत्री सहाय ा ननधी ूनही म ृ ववद्यार्थयाां्या पालीाींना प्रन ववद्याथी रुपये 
२ लक्ष मात्र चा खी आचथबी मद  घोवषा  ीलण्या  आली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 
 

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

साांगली जजल्हा पररषदेच्या याांत्र्रशिी विभागात झालेल्या हातपांप ि 
 रतर ताांत्र्रशि साहहत्य ीरेदीत झालेली अतनयशमतता 

  

(१०) * ५०९६९   श्री.शशिाजीराि नाईि (शशराळा) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) साींगली लगल्हा परलषादे्या ग्रामीण पुलवठा ववभागा्या याींत्रत्रीी ववभागा  
ालेदी ीलण्या  आलेले हा पींप  सेचा ख, इ ल  ाींत्रत्री सादहत्य याीं्या ालेदीमध्ये 
रुपये दीड ीो्ीचा खी आचथबी अननयशम  ा झाली असल्याचा खा अहवाल मुख्य 
ीायबीाली अचधीाऱ्याींीड ेसादल झाला असून सदलहू गैलव्यवहालाचा खी मुख्यलेाा व 
ववत्  अचधीाली याीं्यामाफब   चा खौीिी सुरु आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, सदल ालेदी ील ाना अथब ववभागाला डावलून व ननयमानुसाल 
ालेदी प्रमक्रया न ील ा चा खीुी्या पध्द ीने ालेदी ीरुन आचथबी अननयशम  ा 
ीेली असल्याचा खी र्ार् ननदिबनास आली आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, यार्ार्  िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, त्यानषुाींगाने 
सींर्ींचध ावींल ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) प्रस्  ु प्रीलणी लगल्हा परलषाद स् लावल चा खौीिी ीलणे  आलेली असून 
चा खौीिी सशम ी्या दद.१० फेब्रुवाली, २०१६ लोगी्या अहवाला्या अनषुाींगाने दोषाी 
अचधीाली व ीमबचा खाली याींचेा खववरुध्द ीालवाई प्रस् ावव  ीलणे  ये  आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

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

मौजा िोटगल (ता. जज. गडधचरोली) येथील नळ पाणी पुरिठा  
योजनेम ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(११) *  ४९२७८   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) मौगा ीो्गल ( ा. लग. गडचचा खलोली) येथील ना पाणी पुलवठा योगनेीरल ा    
रुपये १ ीो्ी ९१ लक्ष मींगूल झाले असून सदल योगना पूणब ीलण्याचा खा ीालावधी 
२४ मदहने अस ाींना ४ वषाब ीालावधी होऊन सुद्धा सदल योगना अपूणब आहे, हे 
ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास माहे गनू, २०११ मध्ये वा त्यादलम्यान सींर्ींचध  ीाम लक्ष्मी 
इीं्लप्राईगेस या सींस्थेला देवनू ीाम सुरु ीलण्या  आले, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, सदल सींस्थेने ननयमर्ा्य रल ीने ग्रामपींचा खाय  सचचा खव, पाणीपुलवठा 
सशम ी अध्यक्ष व मागी सलपींचा ख याीं्या सहम ीने ीामाचा खी सुरुवा  ील ाचा ख ३५ 
लाा रु.चा खी उचा खल ीेली, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, सदल ीामा  झालेल्या गैलव्यवहालाप्रीलणी नेमलेल्या चा खौीिी 
सशम ीने  त्ीालीन सलपींचा ख व सचचा खव याींना दोषाी ठलववलेले आहे, हे ही ाले आहे 
ीाय, 
(५) असल्यास, याप्रीलणी िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, त्यानुषाींगाने 
सींर्ींचध ाींवल ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  आहे  सेचा ख सदल पाणी 
पुलवठा योगना ीायाबलन्व  ीलण्यार्ार्  ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे ाले आहे. 
(२) होय, हे ाले आहे. 
(३) होय, हे ाले आहे. 
(४) व (५) होय. 
      सदल योगने्या ीामा  गैलव्यवहाल झाल्याप्रीलणी गठी  चा खौीिी 
सशम ीमाफब   चा खौीिी ीलण्या  आली असून,  त्ीाशलन सलपींचा ख व सचचा खव याींना 
दोषाी ठलववण्या  आले आहे. 
      सदल योगने्या ीामाचेा ख मुल्याींीनानसूाल सशम ीने ीीं त्रा्दालास 
रु.६,२७,५७९/- इ ीी गादा लक्ीम प्रदान ीेल्याप्रीलणी, फलीाचा खी लक्ीम पा.पु.व 
स्व्छ ा सशम ी, ीो्गल याींचेा खीडून वसूल ीलण्याचा खी ीायबवाही ीलण्या  ये  
आहे.  सेचा ख सदल गैलव्यवहाल प्रीलणी  त्ीाशलन सचचा खव  था ग्रामसेवी 
याींचेा खववरुध्द प्रिासीीय ीायबवाही ीलण्याचेा ख उपमुख्य ीायबीाली अचधीाली (पाणी 
पुलवठा व स्व्छ ा) याींना ननदेि देण्या  आले आहे . 
      सेचा ख सदल योगने्या ीाम मागी लावण्यासींदभाब  ग्रामसभा घेऊन 
सींर्ींधी  ीीं त्रा्दालामाफब   योगना ीायाबलन्व  ीलण्याचेा ख ठलववले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

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

शहापूर, मुरबाड, शभांिडी, िल्याण ि अांबरनाथ (जज.ठाणे) या तालुक्यातील 
 गािपाडयाांत पाणी टांचाई दरू िरण्याबाबत 

  

(१२) *  ५०३३५   श्री.रुपेश म् हा्रश े (शभिांडी पिूच), श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी 
्ामीण) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा 
ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) मुींर्ईला पाणीपुलवठा ीलणा-या िहापूल, मुलर्ाड, शभवींडी, ील्याण व अींर्लनाथ   
(लग. ठाणे) या  ालुक्या ील ५१९ पाणी ी्ंचा खाईग्रस्  गावपायायाीं  मोठया 
प्रमाणावल पाणी ी्ंचा खाई गाणव  असून  ी दलू ीलण्यासाठी दोन ीो्ी ६४ लाा 
रुपये ाचा खाबर्ार् चा खा प्रस् ाव ठाणे लगल्हा परलषादे्या ग्रामीण पाणी पुलवठा 
ववभागाीडून िासनाला सादल ीेल्याचेा ख माहे गानेवाली, २०१६ मध्ये वा त्या 
दलम्यान ननदिबनास आले, हे ाले आहे ीाय, 
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(२) असल्यास, ्ँील मीीं वा र्ैलगाडीऐवगी ववींधन ववहील घेऊन त्यावल (र्ोअरलींग) 
हा पींप र्सववण्यासाठी ५८ गावे व २०२ आददवासी पाड े पात्र असूनही उक्  
दठीाणी ववींधन ववहीली घेऊन हा पींप र्सववण्यार्ार् चा खी ीोण ीही ीायबवाही 
झालेली नसल्याने सदल परलसला ील नागरलीाींना पाणी ी्ंचा खाईला सामोले गावे 
लाग  आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, उक्  प्रीलणी िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, चा खौीिी  ीाय 
आढाून आले व  द्नुसाल ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४)  सेचा ख, िहापूल, मुलर्ाड, शभवींडी, ील्याण, अींर्लनाथ  ालुक्या ील पाणी ी्ंचा खाई 
दलू ीलण्यासाठी िासनाने ीोण ी उपाययोगना ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ५१९ गावे/वायायाींसाठीचा खा रु.२.६४ ीो्ी लीमेचा खा 
सींभाव्य पाणी ी्ंचा खाई ीृ ी आलााडा  याल ीलण्या  आला आहे, हे ाले आहे. 
(२) ी्ंचा खाई ीृ ी आलाायायामध्ये ५८ गावे व २०२ पायायाींसाठी ववींधन ववदहली 
प्रस् ावव  ीलण्या  आल्या असून त्यासाठी भूगल सवेक्षण आणण ववीास 
यींत्रणे्या भूवैज्ञाननीाींमाफब   सवेक्षणाचेा ख ीाम चा खालू आहे. 
(३) यार्ार्  चा खौीिीचा खा प्रश्न उद्् ाव  नसून ववींधन ववदहलीींचेा ख र्ार् ी  
भूवैज्ञाननीाींमाफब   सवेक्षण होणे आवश्यी आहे.  द्नीं ल सवेक्षणामध्ये पात्र 
असलेल्या गावे/वायायाींसाठी घ्यावया्या ववींधन ववदहलीींचा खी ीामे प्रिासीीय 
मान्य ेसाठी  लगल्हाचधीाली याींचेा खीड े सादल ीरुन  द्नीं ल ननववदा ीायबवाही 
ीरुन ववींधन ववहील घेणेचेा ख ीाम माहे माचा खबमध्ये ननयोलग  आहे. 
(४) ठाणे लगल््या ील िहापूल व मुलर्ाड या  ालुक्याींमध्ये माहे माचा खब अाेल 
पाण्याचा खी पा ाी ाालाव  असल्याने ीाही गावाींना पाणी ी्ंचा खाई भास े त्यामुाे 
ॅ्ंीलग्रस्  गाव/ पायायाींना ीायमस्वरुपी पाणी पुलवठा ीलण्या्या दृष्ीने ना 
पाणी पुलवठा योगना घेण्याचेा ख प्रस् ावव  ीलण्या  ये  आहे . 
      सेचा ख नाशिी लगल््या ील र्ाहूली धलण उद्भव ननलश्चा ख  ीरुन  िहापूल 
 ालुक्या ील ९७ गावे व २५९ पायायाींसाठी गुरुत्वाीषाबणाद्वाले पाणी पुलवठा 
योगना ीलण्याचेा ख प्रस् ावव  आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
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पुणे येथील बालधच्रशिाणी िमचचाऱयाांचे थकित िेतन शमळण्याबाबत 

(१३) *  ४९२५७   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) पुणे येथील र्ालचचा खत्रवाणी ीमबचा खाऱ्याींचेा ख सन २०१४ म्हणगेचा ख गेली २० 
मदहन्याींपासून वे न थीले असल्याचेा ख माहे गानेवाली, २०१६ मध्ये वा त्यादलम्यान 
ननदिबनास आले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, र्ालचचा खत्रवाणी सींस् था स् वायत्   असल् याने  ी ाागगी सावबगननी 
सहभागा् या  त् वावल सक्षमपणे उभी ीलण् या्या िासना् या ववचा खालाधीन र्ार्ीवल 
ननणबय घेण्या  आला आहे ीाय, 
(३) असल्यास, त्यानुषाींगाने उक्  प्रीलणी िासनाने ीोण ी ीायबवाही ीेली वा 
ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) व (३) सदल सींस्था ाागगी लोीसहभागा नू सक्षम ीलण्यासाठी प्रस् ाव 
सामान्य प्रिासन ववभागास अशभप्रायास् व सादल ीलण्या  आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

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

पाटण तालुक्यातील (जज. सातारा) गािाांम ये राष्ट्रीय पेयजल  
तसेच भारत तनमाचण योजनेतांगचत िरण्यात आलेल्या  

तनिृष्ट्ट िामाांची चौिशी िरणेबाबत 
  

(१४) *  ४०३७९   श्री.शांभूराज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) मौगे वागेगाींव, घाणर्ी, ीाढोली गावडवेाडी, धनगलवाडी ीसणी व मागगाींव         
( ा.पा्ण, लग.सा ाला) या गावाीं  लाज्य िासनाचेा ख लाषरीय पेयगल  सेचा ख भाल  
ननमाबण योगने ींगब  वपण्या्या पाण्याीं्या योगनाींचा खी ीामे ीेली आहे , हे ाले 
आहे ीाय, 
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(२) असल्यास, सदल्या योगनाींचा खी ीामे अन िय ननीृष् ीरुन िासना्या 
पैिाींचा खा सींर्ींचध  ठेीेदालाींनी मोठया प्रमाणा  अपहाल ीेला आहे, हे ही ाले आहे 
ीाय, 
(३) असल्यास, सदल्या पाण्या्या योगना अन िय ननीृष् झाल्याने वलील 
गाींवा ील ग्रामस्थाींना लाज्य िासनाने ननधी ाचा खब ीरुनही वपण्याचेा ख पाणी शमा  
नसल्याने या झालेल्या ीामाींचा खी उ्चा खस् लीय सुन  असलेली चा खौीिी पुणब झाली 
आहे ीाय, 
(४) असल्यास, चा खौीिी्या अनषुाींगाने िासनाने दोषाीींवल ीोण ी ीालवाई ीेली वा 
ीलण्या  ये  आहे, 
(५) अद्यापही चा खौीिी ीेली नसल्यास चा खौीिी न ीलण्याचा खी सवबसाधालण ीालणे 
ीाय आहे  ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) िासना्या दद.१५.०६.२०१६ लोगी्या िासन ननणबयान्वये ग्रामीण 
पाणीपुलवठा योगनाीं्या त्रयस्थ  ाींत्रत्री परलक्षणासाठी मागबदिबी सुचा खना देण्या  
आल्या आहे . त्यानसुाल लगल्हा परलषाद, सा ाला याींचेा खमाफब   त्रयस्थ  ाींत्रत्री 
 पासणी यींत्रणा नुी ीचा ख ननलश्चा ख  ीलण्या  आली असून सदल यींत्रणेीडून 
उपलोक्  गावाीं्या ना पाणीपुलवठा योगनाीं्या ीामाचा खी  पासणी ीरुन घेण्या  
ये  आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

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

राजापूर (ता.येिला, जज.नाशशि) येथील पररसरात वपण्याच्या  
पाण्याची तीव्र टांचाई तनमाचण झाल्याबाबत 

  

(१५) *  ५०२३५   श्री.नरहरी णझरिाळ (हदांडोरी) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१)  लागापूल ( ा.येवला, लग.नाशिी) येथील परलसला  ववदहलीचेा ख पाणी सींपले 
असल्याने पाण्याचेा ख स्त्रो  नसल्याने माहे डडसेंर्ल, २०१५ मध्ये वा त्या दलम्यान 
वपण्या्या पाण्याचा खी  ीव्र ी्ंचा खाई ननमाबण झाली आहे, हे ाले आहे ीाय, 
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(२) असल्यास, त्यामुाे वपण्या्या पाण्याचा खा प्रश्न ननमाबण झाल्याने  ेथील 
मदहलाींना पाण्यासाठी दलुवरुन भ ी्ंी ी ीलावी लाग  आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, यार्ार्  िासनाने ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींि ः ाले आहे. 
  एीा ाागगी ववदहलीचेा ख पाणी ीमी झाल्यानीं ल गावा ील दसुली ाागगी ववहील 
अचधग्रही  ीरुन त्याद्वाले लागापूल गावास पाणीपुलवठा ीलण्या  ये  आहे.  
(२) व (३) हे ाले नाही. 
    लागापूल येथील वपण्या्या पाण्याचा खा प्रश्न सोडववणेसाठी लागापूल मधील 
ाागगी ववींधण ववहील दद.८ डडसेंर्ल,२०१५ पासून अचधग्रही  ीलण्या  आली हो ी. 
सदल ववदहलीचेा ख पाणी लागापूल ना योगने्या ववदहली  ्ाीून घेवनू लागापूल येथे 
ना योगनेद्वाले पाणी पुलवठा ीलण्या  ये  हो े. सदल ववदहलीचेा ख पाणी ीमी 
झाल्यामुाे दद.१७.०२.२०१६ पासून गावा ील दसुली ाागगी ववहील अचधग्रही  
ीरुन सदल ववदहलीचेा ख पाणी लागापूल ना योगने्या ववदहली  ्ाीून ना 
योगनेद्वाले पाणी पुलवठा ीलण्या  ये  आहे. 
     सेचा ख लागापूल परलसला ील वायायावस्त्याींवल ॅ्ंीलद्वाले पाणी पुलवठा सुरु 
ीलण्या  आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

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

पुणे महानगरपाशलिेत शालेय पोषण योजने  
अांतगचत रक्िमेचा अपहार झाल्याबाबत 

  

(१६) *  ४०४२५   श्रीमती मेधा िुलिणथ (िोथरुड), श्री.सां्ाम थोपटे (भोर), 
श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
्ामीण), श्री.अस्लम शेी (मालाड पजश्चम), श्रीमती तनमचला गावित 
(रगतपूरी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील 
ीाय  - 
  

(१) पुणे महानगलपाशलीेमध्ये सन २००६ पासून माहे डडसेंर्ल, २०१० पयां  िालेय 
पोषाण आहाल योगने अीं गब  झालेल्या रुपये ३ ीो्ी ३ लाा लक्ीमेचा खा अपहाल           
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माहे नोव्हेंर्ल, २०१४ मध्ये लेाापलीक्षण ववभागाने ीेलेल्या  पासणी अहवाला  
ननदिबनास आले, हे ाले आहे ीाय, 
(२)  सेचा ख, सदल अहवाला  २५०० ्न  ाींदाुाचा खा अपहाल झाल्याचेा ख माहे डडसेंर्ल, 
२०१४ मध्ये वा त्यादलम्यान झाल्याचेा ख ननदिबनास आले, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, यार्ार्  चा खौीिी ीलण्या  आली आहे ीाय, त्यानषुाींगाने सींर्धी  
दोषाी व्यक् ीींवल ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) िालेय पोषाण आहाल योगनेचेा ख सन २००९-१०  े 
सन २०१३-१४ या ीालावधीसाठीचेा ख लेाापरलक्षण ीलण्या  आले आहे. या अीं गब  
पुणे महानगलपाशलीेमध्ये झालेल्या लेाापरलक्षणावेाी असा लेाा आक्षपे 
उपलस्थ  ीलण्या  आला हो ा. 
(३) आयुक्  (शिक्षण) याीं्यामाफब   चा खौीिी ीलण्या  ये  आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

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

बोईसर एमआयडीसी (जज. पालघर) मधील युपीएल शलशमटेड या  
िारीान्यातनू घाति रसायनाांची वपांपे गटारात टािल्याबाबत 

  

(१७) *  ४८३४४   श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई) :   
सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) र्ोईसल (लग.पालघल) एमआयडीसी येथील युपीएल शलशम्ेड (UPL 
Limited)   या ीालाान्या ून उत्पादन प्रमक्रये दलम्यान शिल्ली लादहलेल्या 
घा ी लसायनाींचा खी वपींपे वेस्् मॅनेगमें्ला न पाठव ा सला ग्ाला  ्ाीुन 
त्याींचा खी ववल्हेवा् लावण्याचा खा प्रीाल पुन  दसुऱ्याींदा याचा ख ीीं पनीने ददनाींी १२ 
गानेवाली, २०१६ लोगी वा त्यासुमालास ीलण्या  आल्याचा खी र्ार् ननदिबनास आली 
आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, सदलहू ीालाान्या नू उत्पादन प्रमक्रयेनीं ल शिल्ली लादहलेल्या 
घा ी लसायींनाचा खी िासनाने पाहणी ीेली आहे ीाय, 
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(३) असल्यास, उक्  प्रीलणी िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, 
त्यानषुाींगाने याींस गर्ार्दाल असणाऱ्या सींर्ींचध ाींववरुध्द  सेचा ख सदलहू ीीं पनी 
ववरुध्द ीोण ी ीायदेिील ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री.रामदास िदम : (१) हे अींि ः ाले असून मौगे सलावली ग्राींमपचा खाींय  
हद्दीमध् ये लसायनाचा खी वप ींपे साठववल् याचेा ख दसु-याींदा देाील आढाून आले.  थावप, 
सला ग्ाला  ्ाीून ववल् हेवा् लावल् याने आढाून आले नाही.  सेचा ख सदलचा खी 
लसायने वपींपे नेमीी ीोणत् या उद्योगाचा खी आहे याचा खी चा खौीिी सुरु आहे.   
(२) होय. महालाष र प्रदषुाण ननयींत्रण मींडाामाफब   पाहणी ीलण् या  आली आहे.  
(३) म.प्र.नन. मींडाामाफब   ऑगस् ्, २०१५ लाेेगी सापडलेल् या लसायना् या 
साठ्या् या अनषुाींगाने युपीएल ीीं पनीला प्रस्  ावव  ननदेि र्गावले आहे .  सेचा ख 
चा खौीिी ीलण् यार्ार्  स् थाननी र्ोईसल पोशलस ठाणे याींना ीाववले असून 
गुगला  प्रदषुाण ननयींत्रण मींडाािी सींपीब  साधनू चा खौीिी ीलण् या  ये  आहे.  ल 
गानेवाली, २०१६ दलम् यान सापडलेल् या लसायना् या साठ्यार्ार्  अज्ञा  
इसमाववरुध् द गुन् हा क्र. १/२०१६ नोंदववण् या  आला आहे.  
(४) प्रश् न उद्भव  नाही.  
 

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

पारशशिनी (जज.नागपूर) तालुक्यातील गोदामात एपीएल योजनेचा  
गहू ि ताांदळु शशल्लि धान्यसाठा पडून असल्याबाबत 

  

(१८) *  ४५५५४   श्री.डड मल्लीिाजूचन रेडडी (रामटेि) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) पालशिवनी (लग.नागपूल)  ालुक्या ील गोदामा  एपीएल योगनेचा खा गहू व 
 ाींदाु शिल्ली धान्यसाठा शिल्ली असून सदल धान्यसाठ्याचा खी ववल्हेवा् 
लावण्याचा खी पलवानगी देण्या  न आल्याने  ालुक्या ील अन्य योगनेचेा ख धान्य 
साठवण्यासाठी गोदाम अपुले पड  असल्याचेा ख माहे डडसेंर्ल, २०१५ मध्ये वा 
त्यादलम्यान ननदिबनास आले, हे ाले आहे ीाय, 
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(२) असल्यास, एपीएल योगनेचा खा गहू व  ाींदाुाचा खा साठा अस ाना धान्याचेा ख 
वव लण ीलण्याचा खी पलवानगी लगल्हाचधीाली याींनी न ददल्याने सदल धान्यसाठा 
गोदामा  पडून आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, यार्ार्  चा खौीिी ीलण्या  आली आहे ीाय, त् याअनुषाींगाने 
ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१)  व (२)  ददनाींी ३० गानेवाली, २०१६ ्या पत्रान्वये 
पालशिवनी (लग.नागपूल)  ालुक् यासह लाज्या ील सवब लगल््याींमधील एपीएल 
योगने्या शिल्ली अन्नधान्याचेा ख समायोगन ीरुन, लाज्या ील ज्या १४ 
लगल््याींमध्ये िे ीऱ्याींसाठीचा खी योगना सुरु आहे. त्या योगनेमध्ये सदल 
अन्नधान्याचेा ख वा्प ीलण्या  आले आहे. अिा प्रीाले अन्नधान्याचेा ख वा्प 
ीेल्यामुाे ज्या गोदामाींमध्ये सदल धान्य साठववण्या  आले हो े  ी गोदामे 
रलीामी होण्यास मद  झाली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
दोंडामागच (जज.शसांधुदगूच) तालुक्यातील सासोली, मणेरी, ततलारी नदीपा्रशातून 

सािांतिाडी, िेंगुले, मालिण येथील जलिाहहनीच्या िामाबाबत 
  

(१९) *  ४०७७५   श्री.तनतेश राणे (िणििली), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा), श्री.नसीम ीान (चाांहदिली), श्री.अस्लम शेी (मालाड पजश्चम), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) दोंडामागब (लग.शसींधदुगूब)  ालुक्या ील सासोली, मणेली, न लाली नदीपात्रा नू 
महालाषर गीवन प्राचधीलण ववभाग, शसींधदुगुब याीं्या माध्यमा नू सुमाले २१८ 
ीो्ी न पये ाचा खब ीन न सावीं वाडी, वेंगुले, मालवण अिी पाण्याचा खी गलवादहनी  
्ाीण्याचेा ख ीाम हा ी घेण्या  आले आहे, या गलवादहनीिी ीलाल ीेलेल्या वेंगुले 
 ालुक्या ील उत् म लस््ल ीीं पनीने आपल्या िेअलचा खी लक्ीम िासनाीड ेगमा न 
ीेल्याने ग  माहे मे, २०१५ पासून सदल गलवादहनीचेा ख ीाम पूणबपणे ठप्प झाले 
असून िासनाने यार्ार्  वेाीचा ख ननणबय न घे ल्यास सदल प्रील्पाचा खा ाचा खब 
वाढण्याचा खी िक्य ा आहे, हे ाले आहे ीाय, 
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(२) असल्यास, उत् म लस््ल ीीं पनी आपल्या दहश् याचा खी लक्ीम द्यायला सहीायब 
ीरल  नसेल  ल िासनाने सदल प्रील्पपूणब ीन न सदल पाणी गावाींसह चा खीपी 
ववमान ा, मालवण, वेंगुले िहल याींना पुलवावे अिी मागणी स्थाननी 
नागरलीाींनी ग  ६ मदहन्यापासून ीेली आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, सदलहू मागणी्या अनुषाींगाने िासनाने ीोण ा ननणबय घे ला वा 
घेण्या  ये  आहे, 
(४) असल्यास, उक्  दठीाणी ीाम पूणब होण्या्या दृष्ीने िासनाने ीोण ी 
ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे ाले आहे. 
(२) हे ाले आहे. 
(३) न ल्लाली प्रील्पावल आधाली  १८ गावे, वेंगुलाब िहल व मागबस्थ 
औद्योचगी क्षेत्र व पयब् न स्थाासाठी पाणी पुलवठा योगनेीरल ा आवश्यी 
असलेल्या ननधीर्ार्  मे. उत् म गॅल्वा  स््ील शल. ीीं पनीने ीोण ाही ठोस 
प्रस् ाव न ददल्याने सदल योगने ून वगाण्यार्ार्  ीलालाप्रमाणे ीायबवाही 
ीलण्याचेा ख ननदेि महालाषर गीवन प्राचधीलणास देण्या  आले आहे.   सेचा ख सदल 
ीीं पनीस योगने ून वगाल्यानीं ल इ ल सींस्था गसे एमआयडीसी, एम्ीडीसी 
अथवा  त्सम सींस्थाींना योगनेमध्ये समाववष् ीरुन घेऊन योगना पूणब ील ा 
येईल मीीं वा ीसे, यार्ार्   पासणी ीलण्याचेा ख व समाववष् गावाींना पाणी पुलवठा 
ील ा येणे िक्य असल्यास योगने ील अपुणब ीामे पूणब ील ा येईल मीीं वा ीसे 
हे ही  पासून त्यार्ार् चा खा सववस् ल प्रस् ाव िासनास सादल ीलण्याचेा ख ननदेि 
महालाषर गीवन प्राचधीलणास देण्या  आले आहे . 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
ीडििासला, जज.पुणे येथील धायरी गाांि, रायिर मळा, धनगरिस्ती, म्हसोबा 

दरा, अांबाईदरा, बेनिर मळा या भागाम ये तनमाचण झालेली पाणी टांचाई 
  

(२०) *  ४९०२८   श्री.शभमराि तापिीर (ीडििासला) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) ाडीवासला, (लग.पुणे ) येथील धायली गाींव, लायील माा, धनगलवस् ी, 
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म्हसोर्ा दला, अींर्ाईदला, रे्नील माा या भागा ील लोीसींख्या लााा्या घला  
अस ाींना १५ हगाल लोीसींख्येसाठी असलेल्या योगने नू पाणीपुलवठा हो  
असल्याने सदल  भागा   ीव्र पाणी ी्ंचा खाई ननमाबण झाली असल्याचेा ख माहे फेब्रुवाली 
२०१६ मध्ये वा त्यादलम्यान ननदिबनास आले, हे ाले आहे ीाय , 
(२) असल्यास, सदल भागा  र्ोअलपींप असून र्ोअलचेा ख पाणी उन्हाळ्या  ााली 
गा  असल्याने  ेथील नागरलीाींना ्ँीलने पाणी ववी  घ्यावे लाग  आहे, हे ही 
ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, सदल पाणी ी्ंचा खाईवल िासनाने ीोण ी ीायबवाही ीेली वा 
ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींि   ाले आहे. 
     सन २०११ ्या गनगणनेनुसाल धायली गाींवचा खी लोीसींख्या २२,४०४ इ ीी 
आहे.  सेचा ख, सदल गाव िहलालग  असल्याने ग्रामपींचा खाय ी्या हद्दी ील 
लोीसींख्ये  झपाट्याने वाढ हो  आहे. 
(२) होय. 
(३) सदल गावाींचा खा समावेि सींभाव्य पाणी ी्ंचा खाई ीृ ी आलााडा सन २०१५-१६ 
मध्ये ीलण्या  आला असून ी्ंचा खाई अीं गब  नववन ७ ववींधन ववदहली घेणे व 
ॅ्ंीलद्वाले पाणीपुलवठा ीलणे प्रस् ावव  ीलण्या  आले आहे. 
 सेचा ख ग्रामपींचा खाय  माफब   १४ व्या ववत्  आयोगाचेा ख ननधीमधून ५.०० लक्ष शल्ल 
क्षम ेचा खी पाण्याचा खी ्ाीी र्ाींधणे प्रस् ावव  आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

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

परभणी जजल्हापररषदेअांतगचत राष्ट्रीय पेयजल पाणीपुरिठा  
योजनेिररता तनधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

(२१) *  ४९२६९   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) पलभणी लगल्हापरलषादे अीं गब  लाषरीय पेयगल पाणी पुलवठा योगने्या    
सन २०१०  े २०१४ या ीालावधी  मींगूल झालेल्या १४१ योगनाींपीैी १०३ 
गावा ील  योगना अद्यापही पूणब झालेल्या नाही , हे ाले आहे ीाय, 
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(२) असल्यास, लाषरीय पेयगल पाणी पुलवठा योगने अीं गब  मींगुली 
शमााल्यानीं ल २४ मदहन्या  ीाम पूणब ीलणे र्ींधनीाली आहे , हे ही ाले आहे 
ीाय, 
(३) असल्यास, उक्  १०३ गावा ील पूणब न झालेल्या योगनाींना पुलेसा ननधी 
उपलब्ध ीन न देऊन त्या योगना पूणब ीलण्यासाठी ीोण ी ीायबवाही ीेली वा 
ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  अींि   ाले आहे. 
      पलभणी लगल्हा परलषादेअीं गब  लाषरीय ग्रामीण पेयगल ीायबक्रमअीं गब  
पाणी पुलवठा योगने्या सन २०१०  े २०१४ या ीालावधी  एीूण ७६ योगना 
मींगूल झाल्या, पैीी ४६ योगनाींचा खा पाणी पुलवठा सुरु ीलण्या  आला आहे व १ 
योगना पूणब ीलण्या  आली आहे. २९ योगनाींचा खी ीामे प्रग ीपथावल आहे . 
(२) हे ाले आहे. लाषरीय पेयगल पाणी पुलवठा योगनेअीं गब  मींगुली 
शमााल्यानीं ल गुत् ेदालास ीायाबलींभ आदेि ददल्यापासून २४ मदहन्या  ीाम पूणब 
ीलणे र्ींधनीाली आहे. 
(३) सन २०१५-१६ या आचथबी वषााब  लगल्हा परलषाद, पलभणी याींनी रु.१४.०० 
ीो्ीचा खी मागणी ीेली असून ीें द्र दहश्श्याीं गब  ीव्हलेग व गुणवत् ा र्ाचध  या 
घ्ीाींसाठी पलभणी लगल्हा परलषादेस एवप्रल, २०१५ मध्ये रु.५.०० ीो्ी ननधी 
वव ली  ीलण्या  आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
राज् याच् या क्रीडा धोरणानुसार क्रीडा पररषदेचे गठन िरणेबाबत 

(२२) *  ४३२६५   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.मिरांद जाधि-पाटील 
(िाई), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), 
श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   
सन्माननीय क्रीडा  मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) लाज्या्या क्रीडा धोलणानुसाल क्रीडा परलषादेचेा ख गठन ीलणे ही आवश्यी र्ार् 
आहे, हे ाले आहे ीाय, 



26 

(२) असल्यास, यासींदभाब  क्रीडा परलषादेचेा ख गठन ीलण् यासाठी महालाष र 
ऑशललम्पी असोशसएिन् या माध् यमा नूही सा त् याने पाठपुलावा ीलण् या  ये  
असून याींसदभाब  मा.मुख् यमींत्री महोदयाींीड े ननवेदन देऊन क्रीडा परलषादेचा खी 
 ा डीने गठन ीलण् याचा खी मागणी असोशसएिनने ीेली आहे, हे ही ाले आहे 
ीाय,  
(३)  सेचा ख, क्रीडा परलषादेचेा ख पनुबगठण ीलण्याचा खी र्ार् िासना्या ववचा खालाधीन आहे, 
हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, ग  दोन वषााबपेक्षा अचधीचा खा ीालावधी होऊनही अद्याप क्रीडा 
परलषादेचेा ख पनुबगठण ीलण्या्या िासना्या ववचा खालाधीन असलेल्या र्ार्ीवल 
प्रत्यक्षामध्ये िासन ीेव्हापयां  ननणबय घेणाल आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) होय. 
     या प्रीलणी ीायबवाही अींन म ्प्प्या  आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
झुरीेडा( ता.धरणगाांि, जज.जळगाांि) येथील पाणी टांचाईबाबत 

  

(२३) *  ३९७८२   श्री.गुलाबराि पाटील (जळगाि ्ामीण) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१)  झुलाेडा ( ा.धलणगाींव, लग.गागाींव) येथे ग  दोन मदहन्यापासून वपण्या्या 
पाण्याचा खी  ीव्र ी्ंचा खाई ननमाबण झाली असल्याने येथील मदहलाींसह ग्रामस्थाींनी 
धलणगाींव  हशसल ीायाबलया  ददनाींी ८ गानेवाली, २०१६ लोगी वा त्या सुमालास 
हींडा मोचा खाब ीाढला हो ा,  हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, यावेाी देण्या  आलेल्या ननवेदना  ीोणत्या मागण्या ीलण्या  
आल्या आहे , 
(३) असल्यास, सदल गावा ील पाणी ी्ंचा खाई दलू ीलण्याीरल ा ीोणत्या 
उपाययोगना ीेल्या आहे  वा ीलण्या  ये  आहे , 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे ाले आहे. 
(२) मौगे झुलाेडा ( ा.धलणगाींव, लग.गागाींव) गावा ील पाणी पुलवठा 
योगनें गब  ्ाीीचेा ख ीाम अपूणब असून सदल ीाम पूणब ीलणेर्ार्  व 
र्ाींधीामाचा खी चा खौीिी ीलण्यार्ार्  मागणी ीेलेली आहे. 
     सन २०१३-१४ मध्ये मौगे धाल येथनू पाईपलाईन द्वाले झुलाेडा गावा  
पाणी पुलवठा ीलणेर्ार्  योगना झालेली आहे. सदल योगनेचा खी चा खौीिी ीलण्याचा खी 
मागणी ीेली आहे. 
     सेचा ख गावा्या एी  े दीड मी.मी.भागा  भलपूल पाणी उपलब्ध असलेल्या 
ववदहली असून त्या नू आगपयां  ीधीही पाणी ीमी झालेले नाही अिा ववदहली 
अचधग्रहण ीरुन ्ाीी  पाणी ्ाीून गावास पाणी पुलवठा ीलण्या  यावा अिी 
मागणी ीलण्या  आली आहे. 
(३) सदल गावा ील पाणी ी्ंचा खाई दलू ीलण्याीरल ा ाागगी र्ोअलवेल अचधग्रहण 
ीरुन गावास पाणी पुलवठा सुरु ीलण्या  आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
भांडारा जजल््यातील ्ामीण भागातील ्ामस्थाांना  
अशु द ि दवुषत पाणी प्यािे लागत असल्याबाबत 

(२४) *  ४९४३५   श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), श्री.राजेश िाशीिार (सािोली), 
श्री.चरण िाघमारे (तुमसर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) भींडाला लगल््या ील साीोली, लाानी व लाााींदलू या न नही  ालुक्या  
मी ी पाणी पुलवठा योगना ीायाबलन्व  आहे  आणण त्या योगनाींमधनू मी ी 
गावाींना पाणीपुलवठा ीेला गा ो आणण मी ी र्ींद अवस्थे  आहे , न न्ही 
 ालुक्या  पाणीपुलवठा योगना र्ींद असल्याचा खी ीालणे ीाय आहे , 
(२) असल्यास, भींडाला लगल््या ील ग्रामीण भागा ील नागरलीाींना पाणी शमाावे 
म्हणनू लगल्हा परलषादेमाफब   अनेी योगना ीायाबलन्व  ीलण्या  आल्या, पलीं ु 
या योगना लार्ववल्या गा  नसल्यामुाे ग्रामस्थाींना अिुध्द व दवुषा  पाणी प्यावे 
लाग  असल्याचेा ख ननदिबनास आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, दवुषा  व फ्लोलाइडयुक्  पाणी असल्याने डासाींचा खी व गीवगीं ूचा खी 
ननशमब ी झाल्यामुाे  ेथील नागरली मलेरलया, डायरलया, डेंग्यू अिा अनेी 
लोगाीं्या प्रादभूाबवाने त्रस्  झाले आहे , हे ही ाले आहे ीाय, 
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(४) असल्यास, सदल लोगाींचा खा प्रादभूाबव दलू ीलण्यार्ार्   सेचा ख र्ींद असलेल्या 
पाणीपुलवठा योगना पुणब ीन न ग्रामस्थाींना िुध्द पाणी पुलवठा ीलण्यार्ार्  
िासनाने ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)    भींडाला लगल््या ील  ीन  ालुक्या ील 
ीायाबलन्व  ना पाणीपुलवठा योगनाींचा खी मादह ी ाालीलप्रमाणे आहे   

तालुिा िायाचजन्ित योजना सुरु असलेल्या येाजना 
साीोली ३४ ३० 
लााादलु ५९ ५९ 
लाानी ४३ ४१ 

   साीोली  ालुक्या ील ४ व लाानी  ालुक्या ील २ गावाीं्या ना योगना 
गावाींचा खी मागणी नसल्यामुाे व प्रादेशिी योगने  समावेि असल्यामुाे र्ींद 
आहे .  
(२) हे ाले नाही. 
   भींडाला लगल््या ील ग्रामीण भागा  लगल्हा परलषादेमाफब   ४०४ ना योगना 
ीायाबलन्व  ीलण्या  आल्या असून या सवब योगना ग्रामपींचा खाय ी माफब   
लार्ववल्या गा ा .  सेचा ख ना योगना र्ींद असलेल्या गावाींमध्ये इ ल 
अलस् त्वा ील स्त्रो ाव्दाले (हा पींप, सावबगननी ववदहल इ.) िुध्द पाणी पुलवठा 
ीलण्या  ये ो. 
(३)  अींि   ाले आहे. 
      थावप दद. १/४/२०१५  े २९/२/२०१६ या ीालावधी  अन साल, मलेरलया व 
डेंग्यु या आगालाचेा ख अनुक्रमे ३७, ९५ व २ नमुने दवुषा  आढाले.  थावप, या 
साथी्या आगालाने रुग्ण दगावल्याचेा ख आढाून आले नाही. 
(४) नाल्या, ग्ाली वाह ी ीलणे, ीचा खऱ्या्या दढगाऱ्यावल व िेण ायायायावल 
मॅलेथीऑन पावडलचा खी धुलाणी ीलणे, िेण ायाड ेगावापासून दलु ठेवणे व परलसल 
स्व्छ ा ठेवण्यार्ार् ्या सुचा खना सवब ग्रामपींचा खाय ीींना मुख्य ीायबीाली अचधीाली, 
लगल्हा परलषाद, भींडाला याींचेा ख स् लावल  देण्या  आल्या आहे . 
     र्ींद असलेल्या ना पाणी पुलवठार्ार्  सदल दोन गावाींचा खी मागणी प्राप्  
झाल्यास सदल ना पाणीपुलवठा सुरु ीलण्याचा खी ीायबवाही ीलण्या  येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
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माळािोळी ि १० ताांड े(ता.लोहा जज.नाांदेड) िररता ३ गािे माळेगाांि  
प्रादेशशि पाणी पुरिठा योजनेतून पाणी पुरिठा िरण्याबाबत 

  

(२५) *  ४१६१९   श्री.प्रतापराि पाटील धचीलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) माााीोाी व १०  ाींड े ( ा.लोहा लग.नाींदेड) ीरल ा ी्ंचा खाई २०१६ अीं गब  ३ 
गावे मााेगाींव प्रादेशिी पाणी पुलवठा योगने नू पाणी पुलवठा ीलण्यार्ार्  
स्थाननी लोीप्रन ननधीींनी ददनाींी १८ डडसेंर्ल, २०१५ लोगी वा त्या सुमालास 
मा.पाणी पुलवठा व स्व्छ ा मींत्री याींना पत्रव्यवहाल ीरुनही अदयापी ीोण ीचा ख 
ीायबवाही झालेली नाही, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, मााेगाव व १०  ाींड ेपाणी पुलवठा योगना  ा.लोहा ही लाींडगेवाडी 
पाझल  लाव येथील उद्् ावा नू ीायाबलन्व  असून सध्या लाींडगेवाडी पाझल 
 लावा  अत्यल्प पाणी असून  लाव ीोलडा पडण्या्या मागाबवल आहे, हे ही ाले 
आहे ीाय, 
(३) असल्यास, सद्यलस्थ ीमध्ये सींपूणब  ाडयाींना ॅ्ंीलद्वाले पाणी पुलवठा 
ीलण्या  ये  आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, यार्ार्  िासनाने उक्   ाींडयाींना पाणी पुलवठा ीलण्यासाठी 
ीोण ी ीायबवाही ीेली आहे वा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) पत्र प्राप्  झाले, हे ाले आहे. 
     थावप ीोण ीही ीायबवाही झाली नाही, हे ाले नाही. 
(२) हे ाले आहे. 
(३) व (४) हे ाले आहे. 
      सद्यलस्थ ी  ॅ्ंीलने पाणी पुलवठा ीलण्या  ये  आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
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नागपूर येथील एआरटी सेंटरला अत्यािश्यि सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबत 
  

(२६) *  ५०९३६   डॉ.आशशष देशमुी (िाटोल) :   सन्माननीय सािचजतनि 
आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) नागपूल येथील िासीीय रुग् णालया  सन २००५ पासून ART से्ं ल सुरु 
असून ART से्ं लला असणाली OPD ही २००  े ४०० रुग्णाींचा खी आहे, हे ाले आहे 
ीाय, 
(२) असल्यास, ART से्ं ल मध्ये रुग्णाींसाठी वपण्यासाठी स्व्छ व ननगां ुी 
पाण्याचा खी व िौचा खालय नसणे, रुग्णाींसाठी अत्यावश्यी गीवनदायी औषाधाचा खा 
 ु् वडा असणे, दहमोग्लोर्ीन SGPT, SGOT, CREATININE इ. अत्यावश्यी 
चा खाचा खण्याींचा खी  पासणी ननयशम पणे ीलण्या्या दृष्ीने सुननयोगी  पॅथालॉगी 
लॅर्ॉले्ली से्ं ल सुरु ीलणे, से्ं ल िासीीय रुग्णालया्या ााल्या मगल्यावल 
स्थानाीं ली  ीलणे, या अत्यावश्यी सोयी सुववधा उपलब्ध नाही , हे ही ाले 
आहे ीाय, 
(३) असल्यास, गोलगलीर् रुग्णाींना अत्यावश्यी सोयी-सुववधा उपलब्ध ीरुन 
देण्यासाठी ननधी उपलब्ध ीरुन देण्यार्ार्  िासनाने ीोण ी ीायबवाही ीेली वा 
ीलण्या  ये  आहे ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे ाले आहे. 
(२) रुग्णाींसाठी स्व्छ व ननगां ुी ीेलेले पाणी वपण्यासाठी उपलब्ध ीरुन 
देण्या  ये े.  त्याचा खप्रमाणे िौचा खालयाचा खी सोय आधीपासूनचा ख ीलण्या  आलेली 
आहे. अत्यावश्यी गीवनदायी औषाधाींचा खा  ु् वडा ननमाबण होऊ ददला गा  नाही. 
क्वचचा ख  प्रसींगी  ु् वडा ननमाबण झाल्यास त्याचा खी प ूब ा महालाषर लाज्य एयास 
ननयींत्रण सींस्था इ ल ीें द्रावरुन मीीं वा स्थाननीस् लावरुन औषाधी ववी  घेऊन 
ीलण्या  ये े. दहमोग्लोर्ीन SGPT, SGOT, CREATININE इ. अत्यावश्यी 
चा खाचा खण्या ननयशम पणे रुग्णालया्या पॅथॉलॉगी लॅर् मध्ये ीलण्या  ये ा .  
त्यामुाे स्व ींत्र लॅर्ॉले्ली से्ं ल सुरु ीलण्याचा खी आवश्यी ा नाही. गागे्या 
अभावामुाे ART से्ं ल ााल्या मगल्यावल स्थानाीं ली  ीलणे िक्य नाही. 
(३) ीें द्र िासनाीडून महालाषर लाज्य एयास ननयींत्रण सींस्थेला वेाोवेाी 
ननधी उपलब्ध ीरुन देण्या  ये ो. 

----------------- 
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गायगाि (ता.जज.अिोला) येथे शेतात छापा टािून  

रॉिेलचा अिैध साठा जप् त िेल्याबाबत 
  

(२७) *  ४८५८१   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिच) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) अीोला लगल् ्या  मोठ्या प्रमाणा  गीवनावश् यी वस्  ूींचा खा ीााा र्ागाल हो  
असून ददनाींी १ फेब्रवुाली, २०१६ लोगी वा त्यासुमालास डार्ीी लोड, पोशलसाींनी 
गायगाव ( ा.लग.अीोला) येथे िे ा  छापा ्ाीून ७०० शल्ल लॉीेलचा खा अवधै 
साठा गप्   ीेला, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, गप्   ीेलेला लॉीेलचा खा साठा गायगाव येथे असलेल् या ऑईल 
डपेो ून चा खोली ीलण् या  आला असावा, असा प्राथशमी अींदाग आहे, हे ही ाले 
आहे ीाय, 
(३) असल् यास, याप्रीलणी िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, चा खौीिी  ीाय 
आढाून आले, त्यानषुाींगाने सींर्ींचध ाींवल ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  
आहे, 
(४) असल् यास, गायगाव ( ा.लग.अीोला) येथे ववववध ऑईल ीीं पन् याींचेा ख डपेो नू 
हो  असलेली ज् वालाग्राही पदाथाांचा खी चा खोली लक्षा  घे ा, भववष या  मोठा अपघा  
सींभव  असल्याने िासनाने ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) हे ाले नाही. 
     थावप, डार्ीी लोड पोशलसाींनी दद. ४.२.२०१६ लोगी गायगाव           
( ा.लग. अीोला) येथे िे ा  छापा ्ाीून ७०० शल्ल लॉीेलचा खा अवैध साठा गप्  
ीेला आहे. 
(२) व (३) सदल प्रीलणी पोलीस स््ेिन, डार्ीी लोड याींनी ीेलेल्या  पासामध्ये 
आलोपीने घ्नास्थाी ीेलोशसनचा खा साठा लपवून ठेवल्याचेा ख ननदिबनास आले 
आहे. सदल आलोपीववरुध्द गीवनावश्यी वस् ू अचधननयम, १९५५ चेा ख ीलम ३ व 
७ अन्वये गुन्हा दााल ीलण्या  आला आहे. आलोपीने लगल्हा सत्र न्यायालया  
दााल ीेलेला गामीन अगब मा.न्यायालयाने फे्ााून लावला आहे.  त्याववरुध्द 
आलोपीने मा.उ्चा ख न्यायालया  ीेलेला गमीन अगब ाारलग होण्यासाठी डार्ीीलोड 
पोलीसाींनी मा.उ्चा ख न्यायालया  ववनीं ी अगब दााल ीेला आहे. 
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     घ्ने्या  ालाेपासून सदल आलोपी फलाल असल्यामुाे ीेलोशसन्या अवैध 
साठ्याचा खी चा खोली ीोणत्या ऑईल डपेो नू ीलण्या  आली यार्ार् चा खी मादह ी 
अद्याप प्राप्  ील ा आलेली नाही. 
(४) ऑईल ीीं पनी्या डपेो नू ज्वालाग्राही पदाथाांचा खी चा खोली हो  असल्यार्ार् चा खी 
ीोण ीही  क्राल डार्ीी लोड पोशलस स््ेिनीड े व पलुवठा ीायाबलया  प्राप्  
झालेली नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
रायगड जजल््यात भात ीरेदी प्रकक्रया िेळेत सुरु िरुन  

शासिीय गोदामाची सांख्या िाढविण्याबाबत 

(२८) *  ४०५१२   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
अबड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), श्रीमती मतनषा 
चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) लायगड लगल््या  िासीीय गोदामाींचा खी ीमी सींख्या व ाागगी सींस्थाीं्या 
गोदामाींचेा ख न पलवडणाले दल या ीालणाींमुाे भा  ालेदी उशिला सुरु झाल्यामुाे 
भा  उत्पादन िे ीऱ्याींचेा ख नीुसान होणाल असल्याचेा ख माहे गानेवाली, २०१६ मध्ये 
वा त्यादलम्यान ननदिबनास आले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, भा  ालेदी उशिला झाल्यामुाे मागील वषााबपेक्षा भा  ालेदीचेा ख 
प्रमाण यावषाी ीमी होणाल आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, भा  उत्पादी िे ीऱ्याींचेा ख नीुसान होऊ नये याीरल ा व भा  
ालेदी प्रमक्रया वेाे  सुरु होण्यासींदभाब  आवश्यी िासीीय गोदामाचा खी सींख्या 
उपलब्ध ीन न देण्यार्ार्  िासनाने ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  
आहे, 
(४) असल्यास, ीायबवाहीचेा ख स्वन प ीाय, नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय   
आहे  ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) नाही. हींगाम २०१५-१६ मध्ये लायगड लगल्हया  
आ ापयां  २३,६३३.८३ लक्वीं्ल धानाचा खी ालेदी झाली आहे. 
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(३) ालीप पणन हींगाम २०१३-१४ मधील भलडाईववना शिल्ली असलेल्या धानाचा खी 
ई- शललावाद्वाले ववल्हेवा् लावण्यार्ार्  दद.१६.०३.२०१५ ्या िासन ननणबयान्वये 
मागबदिबी सूचा खना देण्या  आल्या आहे . त्यानुसाल ीलण्या  आलेल्या 
ीायबवाहीमध्ये नवीन धान ालेदीसाठी ७ गोदामे रलक्  झाली असून धान ालेदी 
सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
मुांबईतील िाहनाांच्या धुरामुळे होणाऱया प्रदषुणािर मयाचदा आणण्यासाठी  

हदल्ली शहराच्या धतथिर सम-विषम योजना राबविण्याबाबत 

(२९) *  ४००३८   श्री.सुरेश हाळिणिर (रचलिरांजी), श्री.अस्लम शेी (मालाड 
पजश्चम), श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), प्रा.िषाच गायििाड 
(धारािी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्रीमती तपृ्ती 
सािांत (िाांदे्र पूिच), डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), श्री.राधािृष्ट् ण विीे-पाटील 
(शशडथ), अबड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), 
श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.जयांत पाटील 
(रस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.सदा सरिणिर (माहहम), 
श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.सुतनल राऊत (विक्रोळी), श्री.सुतनल शशांदे 
(िरळी), श्री.प्रिाश सुिे (मागाठाणे), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.मिरांद 
जाधि-पाटील (िाई), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील  ीाय  - 
(१) मुींर्ई ील हवा प्रदषूाणाचा खी पा ाी घा ी मयाबदेपयबन्  पोहचा खली असून        
माहे गानेवाली, २०१६ मध्ये वा त्या दलम्यान मुींर्ई ील हवे्या प्र वालीचा खा 
ननदेिाींी (एअल क्वॉशल्ी इींडके्स) ३१२ हून अचधी हो ा, हे ाले आहे ीाय, 

(२)  सेचा ख मुींर्ई ील अमयाबददे  भलमसाठ सुरु असलेली र्ाींधीामे, 
झोपडपट्टयाीं ील गशल्छ वा ावलण समुद्रा  सोडले गाणाले दवूषा  साींडपाण्यामुाे 
भववषया  समुद्रही मुींर्ईला वाचा खव ू िीणाल नाही यार्ार्  मा.मुींर्ई उ्चा ख 
न्यायालयाने िासनाीडून ददनाींी १५ गानेवाली, २०१६ लोगी वा त्यासुमालास एीा 
गनदह  याचचा खीेवल ववचा खाल ील ाना ालुासा मागववला आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
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(३)  सेचा ख शललाव ी हॉलस्प्लचेा ख वरलषठ सल्लागाल याींनी मुींर्ई िहलामध्ये वाय ू
प्रदषूाण हा एी मोठा आलोग्यास धोीा र्नला असून श्वसनासींर्ींधी वाढ े आगाल 
आणण मतृ्यू याीं्यामुाे प्रदषूाणार्ार्   सेचा ख आलोग्यार्ार्  गास् ी  गास्  
गाग ृी ननमाबण ीलण्याचा खी गलग असल्याचेा ख साींगण्या  आले, हे ही ाले आहे 
ीाय, 
(४) असल्यास, मुींर्ई ील वाहनाीं्या धुलामुाे होणाऱ्या प्रदषूाणावल मयाबदा 
आणण्यासाठी ददल्ली िहला्या ध ीवल सम-ववषाम योगना लार्ववण्याचा खी र्ार् 
िासना्या ववचा खालाधीन आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(५) असल्यास, मुींर्ई ील पयाबवलणाचा खा सम ोल लााण्याीरल ा व प्रदषूाणावल 
ननर्ांध घालण्यासाठी ीोण ी ीायबवाही वा उपायययोगना ीेली वा ीलण्या  ये  
आहे, 
(६) नसल्यास ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 

श्री. रामदास िदम :  (१) होय. 
(२) गनदह  याचचा खीा क्र. २१७/२००९ अगब ननीाली ीाढ ाना मा.मुींर्ई उ्चा ख 
न्यायालयाने र्हृन्मुींर्ई मनपास नागली घनीचा खला अचधननयम २००० चेा ख पूणबपणे 
अनपुालन हो  नसल्यामुाे दद. ०१/०३/२०१६ पासून नवीन इमाल ीींचेा ख र्ाींधीामास 
पलवानगी न देण्याचेा ख आदेि ददले आहे .  हे ाले आहे. 
(३) व (४) हे ाले नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

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

धोििड े(ता.अशलबाग, जज.रायगड) येथील शशिछ्रशपती परुस्िार  
प्राप्त सायिशलांग विजेत्याांना आधथचि मदत शमळणेबाबत 

 

(३०) *  ४९७२२   श्री.जयिुमार गोरे (माण), अबड.यशोमती ठािूर (ततिसा), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय क्रीडा  मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा 
ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) धोीवड े ( ा.अशलर्ाग, लग.लायगड) येथील शिवछत्रप ी पुलस्ीाल प्राप्  
ववगेत्या दोन सख्ख्या र्हीणीींचा खी सायीशलींगमधील लाषरीय स्पधे ील त्याचा खी 
ीामचगली पाहून पणु्या ील र्ालेवाडी येथील क्रीडा प्रर्ोचधनीमध्ये ननवड 
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झाल्यानीं ल त्याींनी आ ापयब  १५ लाषरीय स्पधाबमध्ये भाग घेवून ६ सुवणब पदी 
व इ ल २३ पदीे शमाववली असून आचथबी परललस्थ ीमुाे चा खाींगल्या प्र ी्या 
सायीली नसल्यामुाे गुणवत् ा असूनही त्याींना हवे  से यि सींपादन ील ा 
आले नाही, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, मोठ्या स्पधाबमध्ये ाेाण्यासाठी चा खाींगल्या प्रन ्या एीा 
सायीलचा खी मीीं म  १५ लाा रुपये असल्याने व दोन मुली एीाचा ख क्रीडा प्रीाला  
असल्याने त्याीं्यासाठी इ क्या महागयाया सायीली घेणे त्याीं्या ीु्ुींत्रर्याींना 
िक्य नसल्यामुाे त्याींना आपला ाेा थाींर्वावा लागला आहे, हे ही ाले आहे 
ीाय, 
(३) असल्यास, उक्  र्दहणीींना आचथबी मद  ीलण्यार्ार्  मा. ववलोधी पक्षने े 
याींना ददनाींी  ११  गानेवाली, २०१६ लोगी मा. क्रीडा मींत्री याींनी पत्र पाठवनू 
ववनीं ी ीेली आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, त्याींना आचथबी मद  ीलण्या्या दृष्ीने िासनाने ीोण ी 
ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) हे ाले नाही. 
(२), (३) व (४) ीु. योचग ा शिादनील सन २००८  े २०१२ या ीालावधी  
क्रीडा प्रर्ोचधनी येथे सायीलीींग प्रशिक्षण घे  अस ाींना न ने ३ लौप्य व ४ ीाींस्य 
पदीे प्राप्  ीेली आहे . सद्यलस्थ ी   ी क्रीडा प्रर्ोचधनीमध्ये प्रशिक्षण घे  
नाही. 
     ीु.ददपाली शिादनील सन २००८ पासून सा त्याींने क्रीडा प्रर्ोचधनी येथे 
सायीलीींग प्रशिक्षण घे  असून न ने लाषरीय स्पधेमध्ये ३ सुवणब, १२ लौप्य व ६ 
ीाींस्य पदीे प्राप्  ीेली आहे .  आीं ललाषरीय स्पधाब पवूब प्रशिक्षण शिर्ील २०१२ 
मध्ये न ने सहभाग घे ला असून सलावाीरल ा आीं ललाषरीय दगाबचेा ख सादहत्य 
उपलब्ध ीरुन देण्या  ये  आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
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परभणी जजल््यातील जजांतूर, सेलू ि बोरी येथील शासिीय  
धान्य गोदामाम ये धान्य िमी येत असल्याने धान्य  
गोदामपाल याांच्यािर िेलेली तनलांबनाची िारिाई 

  

(३१) *  ४८४२१   श्री.विजय भाांबळे (जजांतूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळिा) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) र्ोली ( ा. लगीं ूल, लग.पलभणी)  येथील धान्य गोदामपाल श्री.ीे.सी.शिींदे याींना 
धान्या ील  फाव  व अन्य ीालणावन न यापूवी सन २००८ मध्ये वा 
त्यादलम्यान ीायाबलयीन चा खौीिी अीं ी ननलींर्नाचा खी ीालवाई ीेली हो ी, हे ाले 
आहे ीाय, 
(२)  सेचा ख पलभणी लगल््या ील लगीं ूल, सेलू व र्ोली येथील िासीीय 
धान्य गोदामामध्ये प्रत्येी ५० मीलो वगन असलेल्या गहू व  ाींदाा्या 
गोणीमध्ये ५ मीलो धान्य ीमी ये  असल्यार्ार्  स्थाननी लोीप्रन ननधीींमाफब   
लगल्हाचधीाली ीायाबलय, पलभणी येथे ददनाींी २१ ऑक््ोर्ल, २०१५ लोगी वा 
त्यासुमालास  क्राल ीेली आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, यार्ार्  िासनाने ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) होय.  
(२) होय. 
(३) व (४) यार्ार्  चा खौीिी ीेली अस ा,  क्राली  सत्य ा असल्याचेा ख आढाून 
आले नाही. 

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

नाांदगाि पेठ (जज.अमरािती) येथील शासिीय स्िस्त धान्य  
दिुानातील धान्य व्यापाराांना विित असल्याबाबत 

(३२) *  ५०२८९   अबड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि 
सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) नाींदगाव पेठ (लग.अमलाव ी) येथील िासीीय स्वस्  धान्य दीुाना ील 
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धान्य व्यापालाींना ववीण्याचा खा प्रीाल सुरु असल्याचेा ख माहे गानेवाली, २०१६ मध्ये वा 
दलम्यान ननदिबनास आले, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, सदल प्रीलणाचा खी चा खौीिी ीलण्या  आली आहे ीाय, 
(३) असल्यास, चा खौीिी  ीाय आढाून आले व त्यानषुाींगाने सींर्ींचध  दोषाीींवल 
ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे ाले नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 
 

----------------- 
  
अहमदनगर जजल्हयातील ४० गािाांम ये जलशु दीिरण यां्रशणा बसविण्याबाबत 

  

(३३) *  ४५६३५   श्री.विजय षटी (पारनेर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) अहमदनगल लगल्हया ील अनेी गावाीं  दवुषा  पाण्याचा खा पुलवठा हो  
असल्याने पाणी िुध्दीीलणासाठी लगल्हया ील ४० गावाींमध्ये गलिुध्दीीलण 
यींत्रणा र्सववण्यासाठी लगल्हा ननयोगन सशम ीने सुमाले न पये ७५ लाााींचा खा ननधी 
उपलब्ध ीरुन ददल्याचेा ख माहे गानेवाली, २०१६ मध्ये वा त्यादलम्यान ननदिबनास 
आले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, उक्  दवूषा  पाणी येणाऱ्या गावाींमध्ये  गलिुध्दीीलण यींत्रणा 
र्सववण्या  आली आहे  ीाय, यार्ार्  ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे ाले आहे. 
(२) व (३) उक्  दवुषा  पाणी येणाऱ्या गावाींमध्ये अद्याप गलिुध्दीीलण यींत्रणा 
र्सववण्या  आली नाही. अहमदनगल लगल्हया ील सदल ४० गावाींपीैी १५ 
गावाीं्या ई-ननववदा ददनाींी१०/११/२०१५,दद.१०/१२/२०१५ व दद.३१/१२/२०१५ अिा 
 ीन वेाा मागववल्यानीं ल न सऱ्या वेाी नऊ दठीाणी गलिुध्दीीलण यींत्रणा 
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र्सववण्यार्ार्  एीा पुलवठादालाचा खा देीाल प्राप्  झाला आहे. त्याींचेा खीडून आवश्यी 
अनाम  लक्ीम गमा ीरुन ीायाबलींभ आदेि देण्याचा खी ीायबवाही चा खालू आहे. 
उवबली  गावाीं्या गलिुध्दीीलण यींत्रणा र्सववणे र्ार्  ई-ननववदा र्ोलववणेचा खी 
ीायबवाही चा खालु आहे. 

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

राज्यातील सिच जजल््याांम ये टी.व्ही. ्ाहिाांना चायना मेड िां पनीचे  
सेट टॉप बॉक्स बसविण्यात येत असल्याबद्दलच्या तक्रारी 

(३४) *  ४५४७८   श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.शामराि ऊफच  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.विजय भाांबळे (जजांतूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), 
श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) लाज्या ील सवब लगल््याींमध्ये व ग्रामीण भागा ील ्ी.व्ही. ग्राहीाींना से् 
्ॉप र्ॉक्स अननवायब ीेल्याने चा खायना मेड ीीं पनीचेा ख से् ्ॉप र्ॉक्स ऑपले्सबीडून 
र्सववले गा  असून से् ्ॉप र्ॉक्सवल ीीं पनीचेा ख नाव, एमआलपी, उत्पादन व 
ीाल र्ा्य  ालीा, अचधीृ  ववके्र ा एगन्सी आददचा खा उल्लेा देाील नसल्या्या 
 क्राली अनेी ग्राही सींघ्नानी ीेल्या आहे , हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल् यास, यार्ार्  िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, 
(३) असल्यास, त्या  ीाय आढाून आले आहे व त्यानसुाल याप्रीलणी ीोण ी 
ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) नाही, अिी ीोण ीही  क्राल प्राप्  झालेली नाही. 
(२)  क्राली प्राप्  न झाल्याने चा खौीिी ीलण्याचा खा प्रश्न उद्् ाव  नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 
 

----------------- 
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झरीजामणी (जज.यितमाळ) तालुक्यातील आहदिासी भागात  

रॉिेलचा होत असलेला िाळा बाजार 

(३५) *  ४७७५४   श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.सांजजिरेडडी बोदिुरिार 
(िणी) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) झलीगामणी (लग.यव माा)  ालुक्या ील  हशसल ीायाबलया ील पुलवठा 
ववभागाीडून  ालुक्या ील घाऊी व अधबघाऊी लाभार्थयाांना लॉीेलचेा ख वा्प 
ीलण्या  ये े पलीं  ूीाही गावाीं  लॉीेलचा खा पुलवठाचा ख हो  नसून आददवासी 
 ालुक्याीं  लॉीेल ववके्र े लाभार्थयाांना लॉीेल न दे ा ीाायार्ागाला  वा 
वाहनाींीली ा ववक्री ीली  असल्याचेा ख माहे गानेवाली, २०१६ मध्ये वा दलम्यान 
ननदिबनास आले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२)  सेचा ख, सदल ववभागा ील ीमबचा खाऱ्याींनी ववभागाीडून वा्प ीलण्या  ये  
असलेल्या लॉीेलचा खा पुलवठा लाभार्थयाांना हो ो मीीं वा नाही याचा खी  पासणी सुध्दा 
ीलण्या  न आल्याने  सेचा ख उक्  प्रीलणार्ार्  स्थाननी सलपींचा खाींनी  हशसल 
ीायाबलया  गावनु  क्राल ीेली अस ा सींर्ींधी   हशसलदाल, नायर्  हशसलदाल 
 सेचा ख पुलवठा ववभागाचेा ख ीमबचा खाली याीड ेदलुबक्ष ीली  असुन वपवलडोल गावा ील 
नागरलीाींना ग  चा खाल मदहन्यापासुन लॉीेलचा खा पुलवठा हो  नाही, हे ही ाले आहे 
ीाय, 
(३) असल्यास, उक्  प्रीलणाींचा खी चा खौीिी ीलण्या  आली आहे ीाय, त्यानुषाींगाने 
 ालुक्या ील सवबचा ख ववके्रत्याीं्या लास् भाव दीुानाींचा खी  पासणी ीलण्या  आली 
आहे ीाय, त्यानुसाल मी ी लास् भाव दीुानाींवल व सींर्ींचध ाींवल ीालवाई ीलण्या  
आली आहे वा ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे ाले नाही. 
(२) हे ाले नाही. 
    स्थाननी सलपींचा खाींीडून  हसील ीायाबलया  ीोण ीही  क्राल प्राप्  झालेली 
नाही. 
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(३) मौगे वपवलडोल येथील मीलीोा ीेलोशसन पलवानाधालीा्या ग  चा खाल 
मदहन्या्या अशभलेााचा खी  पासणी ीेली अस ा अशभलेाामध्ये ननयशम  नोंदी 
आढाून आल्या आहे  व सदल नोंदी सलपींचा ख (ग्राम दक्ष ा सशम ी अध्यक्ष) याींनी 
साक्षाींमी  ीेल्या आहे . 
(४) प्रश् न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
सातारा शहराम ये होत असलेली अिैध गुटीा विक्री तसेच नाशशि  

येथे गुटख्याची िाहतूि िरणारा रि पिडल्याबाबत 

(३६) *  ४२४९९   श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अतनल िदम 
(तनफाड) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खा 
ालुासा ील ील ीाय  - 
(१) सा ाला िहलामध्ये अनेी दठीाणी गु्ख्याचा खी अवधैलीत्या ालेुआम ववक्री 
हो  असल्याचेा ख माहे गानेवाली, २०१६ मध्ये वा त्यादलम्यान ननदिबनास आले 
आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, गु्ख्यामुाे अनेी  रुण व महाववद्यालयीन युवी व्यसनाधीन 
होऊन ीॅन्सलसालख्या भीषाण आगालाला र्ाी पड  आहे , हे ही ाले आहे ीाय, 
(३)  सेचा ख लाज्या  गु्ाा र्ींदी अस ाींना देाील व्दालीा चा खौी नाशिी येथे 
गाडी.नीं. एम. एचा ख. ४३ वाय १४३५ व एम एचा ख ४३ वाय ३५३७ ्या आिोी 
लेलॅण्ड ीीं पनी्या री मधनू गु्ख्याचा खी वाह ूी ील ाींना दद.२२ नोव्हेंर्ल, २०१५ 
लोगी वा त्या सुमालास पोशलस व अन्न व औषाध प्रिासना्या अचधीा-याींनी 
पीडून ीालवाई ीेली, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, सदल ीालवाई  मी ी गु्ाा पीडला गेला व गु्ाा मालीाींवल 
पोशलस व अन्न व औषाध प्रिासना्या अचधीा-याींनी ीोण ी ीालवाई ीेली आहे 
वा ीलण्या  ये  आहे. , 
(५) असल्यास, सदल ीायबवाही  हस् ग  ीेलेल् या गु्ख्याींचा खी ववल्हेवा् 
लावण्यासाठी  सेचा ख गु्ख्या्या ववक्रीवल ननर्ांध अस ाना देाील होणाऱ्या 
ालेुआम ववक्रीवल ननयींत्रण लााण्यासाठी ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) हे ाले नाही. 
      थावप, सा ाला िहला  ीाही दठीाणी पानमसाला, गु्ाा छुप् या पध् द ीने 
ववक्री हो  असल् याचा खी मादह ी अन् न व औषाध प्रिासन ीायाबलयास          
माहे गानेवाली, २०१६ मध् ये शमााली हो ी. त् या अनषुाींगाने दद. ३०/१/२०१६ लोगी 
सा ाला, पुणे, साींगली व ीोल् हापूल या लगल् ्या ील अन् न सुलक्षा अचधीाली व 
पोशलस याींनी छुप् या पध् द ीने ववक्री हो  असलेल् या प्रन र्ींचध  अन् न पदाथाब् या 
साठ्यावल अन् न सुलक्षा व मानीे ीायद्याीं गब  ीालवाई ीेली आहे. 
(२) गु्ाा व पानमसाला यामध् ये आढाून आलेल् या  ींर्ाा,ू सुपाली आणण उक्   
अपशमश्रीाींपीैी अनेी अपशमश्रीे याीं् या घा ी परलणामाींमुाे अॅक् यू्  हायपल 
मॅग् नेशिया, ह्रदयववीाल, ओलल सर्म् यीुस फायब्रोशसस, मुााचा खा ीीब लोग, 
ल् यकु् योप् लाीीया, अन् ननशलीेचा खा ीीब लोग, पो्ाचा खा ीीब लोग, मे्ार्शॅली 
अॅर्नॉमबशल्ी, प्रगनन स् वास् र्थ य आलोग् य, गठल, आ ड े व श् वसन या सींर्ींधीचेा ख 
आगाल हो ा . िास् त्रीय अहवाल, लेा व म े यामधनू अिा अन् न पदाथाांचेा ख 
घा ी परलणाम ददसून ये ा . 
(३) हे ाले आहे. 
(४) ददनाींी २२/११/२०१५ लोगी व् दालीा सीब ल,  ा.लग.नाशिी येथे एम.एचा ख.४३ 
वाय ३५३७ या वाहना नू दहला पानमसाला ६५०००० पाऊचा ख मीीं म            
रुपये १९५००००/- लॉयल ७१७ फ्लेवडब सुगींचध   ींर्ाा ू ६५०००० पाऊचा ख मीीं म          
रु. १९५०००० व वाहन क्र.एमएचा ख ४३ वाय १४३५ या वाहना ून र्ार्ा गु्ाा 
६६०००० पाउचा ख मीीं म  रु. ३३०००००/- एीूण मीीं म  रु. ७२००००००/- मीीं म ीचा खा 
साठा गप्   ीेला आहे. 
      सींर्ींचध ाींववरुध् द पोशलस स् े्िन भद्रीाली,  ा.लग.नाशिी याींचेा खववरुध् द प्रथम 
ार्ली अहवाल क्र.४४०/२०१५, दद.२२/११/१५ अन् वये नोंदववण् या  आला आहे. 
(५) सदल गप्   साठ्यार्ार्  अन् न सुलक्षा व मानीे अचधननयमा ील  ल दूीनसुाल 
ीालवाई सुरु आहे. गु्ख् याचा खी ालेुआम ववक्री हो  नाही. छुप् या पध् द ीने होणा-
या ववक्रीवल प्रिासनाीडून वेाोवेाी ीायबवाही ीलण् या  ये े.  
(६) प्रश् न उद्् ाव  नाही. 
 

----------------- 
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मांगळिेढा, पांढरपुर (जज.सोलापूर) येथील ६६ गािाांम ये  

पाणी पुरिठा योजना िायाचजन्ित िरण्याबाबत 

(३७) *  ४२९५८   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर म य), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्लम शीे (मालाड पजश्चम), श्रीमती तनमचला गावित 
(रगतपूरी) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा 
ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) मींगावेढा आणण पींढलपूल (लग.सोलापूल)  ालुक्या ील चा खाल पाणी पुलवठा 
योगनाीं्या देाभाल दरुुस् ीसाठी रुपये १ ीो्ी १७ लाााीं्या आलाायायास मींगूली 
ददली, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, उक्   ालुक्या ील ६६ गावाींमध्ये पाणी पुलवठा योगना लवीला  
लवील ीायाबलन्व  ीलण्यार्ार्  ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 

 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) उपलोक्  चा खाल योगनामधील समाववष् ३९ गावाींपीैी २४ गावाींना पाणीपुलवठा 
सुरु ीलण्या  आला आहे. उवबरल  १५ गावाींना माचा खब, २०१६ अाेल पाणीपुलवठा 
ीलण्याचेा ख ननयोगन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
राज्यातील पॉशलटेजक्नि महाविद्यालयासह अशभयाांत्र्रशिी महाविद्यालयातील 

अ यापि ि िमचचाऱयाांना िेतन अदा िरण्याबाबत 
  

(३८) *  ३९६८८   श्री.राधािृष्ट् ण विीे-पाटील (शशडथ), श्री.अतनल िदम (तनफाड), 
श्री.अतुल भातीळिर (िाांहदिली पूिच), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
श्री.नसीम ीान (चाांहदिली), श्री.अस्लम शेी (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूच), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड), अबड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी) :   
सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) लाज्या ील पॉशल्ेलक्नी महाववद्यालयासह िासना्या उ्चा ख व  ींत्र शिक्षण 
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ववभागा्या अात्यारल ील असलेल्या ीोल्हापुलमधील गयशसींगपुल गे.गे.मीदमु 
अशभयाींत्रत्रीी महाववद्यालयाप्रमाणेचा ख लाज्या ील १२ अशभयाींत्रत्रीी 
महाववद्यालया ील प्राध्यापी व ीमबचा खाऱ्याींना सहा  े आठ मदहन्याींचेा ख वे न 
शमााले नसल्याचेा ख माहे गानेवाली, २०१६ मध्ये वा त्यादलम्यान ननदिबनास आले, 
हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, उक्  प्राध्यापी ीमबचा खाऱ्याींनी यार्ार्  मा.उ्चा ख व  ींत्र शिक्षण 
मींत्री याीं्याीड े ीेलेल्या  क्राली्या अनुषाींगाने सींचा खालनालया्या अात्यारल ील 
सवब महाववद्यालयाींीडून यार्ार् चा खी चा खौीिीचेा ख व माही ी सादल ीलण्याचेा ख आदेि 
मा.मींत्री महोदयाींनी सींचा खाली, उ्चा ख व  ींत्र शिक्षण ववभाग याींना माहे गानेवाली, 
२०१६ मध्ये वा त्या दलम्यान ददले आहे , हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, सदल अशभयाींत्रत्रीी महाववद्यालयाींनी यार्ार् चा खी मादह ी 
िासनाीड ेसादल ीेली आहे ीाय व त्यानषुाींगाने ीायबवाहीचा खी सद्य  लस्थ ी ीाय 
आहे 
(४) असल्यास, उक्  चा खौीिी्या अनुषाींगाने िासनाने सींर्ींचध ाींवल ीोण ी 
ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  आहे  सेचा ख अध्यापी व ीमबचा खाऱ्याींचेा ख वे न अदा 
ीलण्या्या दृष्ीने िासनाने ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) या सींदभाब ील दद. ०७/०१/२०१६ लोगीचा खी  क्राल प्राप्  
झाली आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) ाागगी ीायम ववनाअनदुानन  सींस्थे ील शिक्षी व शिक्षीेत् ल 
ीमबचा खाऱ्याींचेा ख वे न अदा ीलण्याचा खी सवबस्वी गर्ार्दाली ही सींर्ींचध  सींस्थेचा खी असून 
सदल सींस्थे ील ीमबचा खाऱ्याीं्या वे नाचेा ख दानयत्व सींर्ींचध  िकै्षणणी सींस्थेचा खी आहे. 
      थापी, सदल सींस्थे्या  क्राली सींदभाब  चा खौीिी ीलण्याचेा ख ननदेि सींचा खाली, 
 ींत्रशिक्षण याींना ददले आहे .  सेचा ख प्रलींत्रर्  वे नार्ार्  सवब 
सींर्ींचध ाींसमवे  ववचा खाल ववननमय ीरुन स्थाननी पा ाीवल आवश्यी ीायबवाही 
ीलण्या्या सूचा खना ददल्या आहे . 
(५) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
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वप ांपळगाांि सराई, सैलानी (ता.जज.बुलढाणा) येथील  
महाजल योजनेत झालेला अपहार 

(३९) *  ४९३३६   श्री.राहुल बोंदे्र (धचीली) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) वप ींपागाींव सलाई, सैलानी ( ा.लग.र्ुलढाणा) येथील ग्रामसभे  महागल 
योगनेचा खा मींगुल ननधी रुपये १ ीो्ी ५६ लक्ष असून ीाम पुणब न झाल्यामुाे 
सदल ीामा  लााो रुपयाींचा खा अपहाल झाल्याने प्रत्येी ग्रामसभा र्लाास्  हो  
असल्याचेा ख, माहे गानेवाली, २०१६ मध्ये वा त्यादलम्यान ननदिबनास आले आहे, हे 
ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, उक्  योगनेचेा ख पाणी अद्यापपयबन्  गावाला शमा  नसल्यामुाे 
स्थाननी नागरलीाींमध्ये असीं ोषा वाढला आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, सदल योगना पुणब ीलण्यार्ार्  िासनाने ीोण ी ीायबवाही ीेली 
वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे ाले नाही. 
(२)  अींि   ाले आहे 
(३) योगने ील झालेल्या  ाींत्रीी र्दलामुाे योगने्या सुधाली  अींदागपत्रीास 
मान्य ा देण्याचा खी ीायबवाही ीलण्या  ये  आहे. 
(४)  पदहल्या उद्भवार्ार्  न्यायालयीन प्रीलण झाल्यामुाे व नववन उद्भवास 
पा्र्ींधाले ववभागाीडून उशिलाने पलवानगी शमााल्याने,  सेचा ख ग्राम पाणी पुलवठा 
व स्व्छ ा सशम ीने उशिलाने सादल ीेलेले सुधाली  अींदागपत्री यामुाे ववलींर् 
झाला.    

----------------- 
नाांदेड जजल््यातील राष्ट्रीय ्ामीण पेयजल योजनेतील पाणी पुरिठा  

योजना तनधी अभािी प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

(४०) *  ४११३२   श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.डी.पी.सािांत 
(नाांदेड उत्तर), डॉ.तुषार राठोड (मुीेड) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) नाींदेड लगल््या ील लाषरीय ग्रामीण पेयगल ीायबक्रमाअीं गब  धावली ादुब 
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नावब , मोघााी, पााग, सोमठाणा,  ाींडा येथील योगना सुरु ीलण्या  आल्या 
आहे  व सदल योगनाींना ग  ८ मदहन्याींपासून ननधी शमााला नसल्याने 
योगनाींचा खी ीामे प्रलींत्रर्  आहे , हे ाले आहे ीाय, 
(२)  सेचा ख, सदल लगल्हया  लाष रीय ग्रामीण पेयगल योगनेअीं गब  १४० गावाीं्या 
पाणी पुलवठा योगनाींना मींगूली देण्या  आली हो ी पण त्या ील ७१ ीामे 
अदयाप अपूणब असून िासन ननधीचा खा अपहाल व ीामा  अननयशम  ा झाल्याचेा ख           
माहे डडसेंर्ल, २०१५ मध्ये वा त्यादलम्यान ननदिबनास आले, हे ाले आहे ीाय, 
(३)  सेचा ख उक्  लगल्हया ील सावलगाव, दहप्पलगा, रे्लाी, सायाा, धानोला, 
शिीाला या गावा  पाणी पलुवठयाचा खी ीामे अधबव् सोडल्याने व अचधीा-याींनी 
दलुबक्ष ीेल्याने गावी-याींना वपण्याचेा ख पाणी शमा  नसल्याचेा ख माहे डडसेंर्ल, २०१५ 
मध्ये वा त्या दलम्यान ननदिबनास आले, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, उक्  सवब प्रीलणी चा खौीिी ीलण्या  आली आहे ीाय, 
त्यानषुाींगाने उक्  योगनाींना ननधी देण्यार्ार्  व सदल ीामे पूणब ीलण्याीरल ा व 
अपहालाचा खी लक्ीम सक् ीने वसुल ीलण्यार्ार्  ीोण ी ीायबवाही ीेली वा 
ीलण्या  ये  आहे, 
(५)  सेचा ख सदल ननधीमध्ये झालेल्या गैलव्यवहाला ील सींर्ींचध ाींवल  सेचा ख दलुबक्ष 
ीलणाऱ्या अचधीाऱ्याींवल ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) नाींदेड लगल््या ील धावली ादुब, नालव्, मोघााी, 
पााग, सोमठाणा  ाींडा या गावाींपीैी मोघााी व पााग योगनेचेा ख दसुऱ्या हप्त्याचेा ख 
मुल्याींीन प्राप्  झाले असून सशम ीने िासना्या ननीषाानुसाल देय असलेली 
ीलाींचा खी लक्ीम अद्याप भललेली नसल्याने त्याींना ननधी देणे र्ाीी आहे.  सेचा ख 
सोमठाणा  ाींडा योगनेचेा ख मुल्याींीन प्राप्  झाले असून ननधी देण्याचा खी ीायबवाही 
सुरु आहे. नानव् योगनेसाठी ननधी देण्या  आलेला आहे. त्याचा खप्रमाणे धावली 
ादुब योगनेसाठी  ीन हप् े देण्या  आलेले असून अींन म मुल्याींीन अद्याप 
प्राप्  झालेले नाही. 
(२) नाींदेड लगल््या  लाषरीय ग्रामीण पेयगल ीायबक्रमाीं गब  सन २०१५-१६ या 
वषााबसाठी १४० गाींवे पूणब ीलण्याचेा ख उदद्दष् आहे. सदल उदद्दष्ाींपैीी  ७१ ीामे 
प्रग ीपथावल आहे . यामध्ये ननधीचा खा अपहाल अथवा ीामा  अननयशम  ा 
झाल्याचेा ख ननदिबनास आलेले नाही. 
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(३) हे ाले नाही. 
       सद्यलस्थ ी  सावलगाींव व दहप्पलगा योगनेचा खा पाणी पुलवठा सुरु आहे. 
सायाा व धानोला योगनेचा खा पाणी पुलवठा सुरु ीलण्या  आला हो ा  थावप, 
सद्यलस्थ ी  पाणी पा ाी ााली गेल्याने ्ँीलद्वाले पाणी पुलवठा सुरु आहे. 
रे्लाी योगनेचेा ख ीाम सशम ी्या अीं गब  वादामुाे र्ींद असून शिीाला योगनेचेा ख 
ीाम प्रग ीपथावल आहे. रे्लाी व शिीाला या दठीाणी ्ँीलद्वाले पाणी पुलवठा 
सुरु आहे. 
(४) सदल योगनाींमध्ये अपहाल झाल्याचेा ख आढाून आलेले नसल्याने अपहालाचा खी 
लक्ीम वसूल ीलण्याचा खा प्रश्न उद्् ाव  नाही. 
     लाषरीय ग्रामीण पेयगल ीायबक्रमाीं गब  ननधी्या उपलब्ध ेनुसाल ननधी 
वव ली  ीलण्या  येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

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

शाहुिाडी (जज. िोल्हापूर) तालुक्यातील अनेि गािाांम ये नळ पाणीपुरिठा  
योजना नसल्यामुळे तनमाचण झालेली तीव्र पाणी टांचाई 

(४१) *  ४१४१६   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) िाहुवाडी (लग. ीोल्हापलू)  ालुक्या ील १२ गावे व २४ वायायावस्त्याींमध्ये 
ना योगना नाही , हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, अनेी गावाींमध्ये ना योगना नादरुुस्  असल्याचेा ख ननदिबनास 
आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, अनेी गावाींमध्ये ना योगना नाही   ल अनेी दठीाणी योगना 
नादरुुस्  आहे  त्यामुाे  ीव्र पाणी ी्ंचा खाई ननमाबण झाली आहे, हे ही ाले आहे 
ीाय, 
(४) असल्यास, यार्ार्  िासनाने ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींि   ाले आहे. 
सवब गावाींना ना पाणीपुलवठा योगना आहे  पलीं ु ीाही वायाया वस्त्याींना ना 
पाणीपुलवठा योगना नाही .  थावप, सदल वायाया वस्त्याींना ववींधन ववहील, साधी 
ववहील, झला इ. उद्भवा ुन पाणीपुलवठा ीेला गा  आहे. 
(२) अींि   ाले आहे. 
(३) नाही. 
     सद्य लस्थ ी  फेब्रवुाली अाेल ी्ंचा खाई उपाययोगना घेणेर्ार्  
ग्रामपींचा खाय ीीडून मागणी प्राप्  नाही. 
(४) ना योगनाींचा खी दरुुस् ी १४ व्या ववत्  आयोगाीडून प्राप्  ननधी ुन ीलणे 
िक्य आहे. त्यानुसाल  ालुीा पा ाीवल ग्ववीास अचधीा-याींना लगल्हा 
परलषादेमाफब   सुचा खना देण्या  आल्या आहे . 
 

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

िुां भार वपांपळगाांि (ता.घनसािांगी, जज.जालना) येथील राष्ट्रीय  
पेय जल योजनेचे िाम प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

  

(४२) *  ५०४०१   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) मौगे ीुीं भालवपींपागाींव ( ा.घनसावींगी, लग.गालना) येथे लाषरीय पेयगल 
ीायबक्रमाीं गब  सन २०११ मध्ये वा त्यादलम्यान मींगूल झालेल्या पाणी पुलवठा 
योगनेचेा ख ीाम अद्यापपयां  पुणब झालेले नाही, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, उक्  प्रीलणा  पाणी पुलवठा योगनेचेा ख ीाम ५ वषााबपेक्षा गास्  
ीालावधी होवनूही पूणब न होण्याचा खी ीालणे ीाय आहे  सदल प्रीलणाचा खी िासनाने 
चा खौीिी ीेली आहे ीाय, 
(३) असल्यास, चा खौीिी  ीाय आढाून आले त्यानुसाल दोषाी व्यक् ीींवल ीोण ी 
ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे   सेचा ख सदल पाणीपुलवठा योगनेचा खी 
सद्यलस्थ ी ीाय आहे ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे ाले आहे. 
(२) योगनेचा खी ननववदा पाणी पुलवठा व स्व्छ ा सशम ीने ीाढलेली असून सदल 
सशम ीने नेमलेल्या ीीं त्रा्दालामुाे ीाम पुणब होऊ िीले नाही. 
(३) पाणी पुलवठा व स्व्छ ा सशम ीने नेमलेल्या ीीं त्रा्दालाने मींद ग ीने ीाम 
ीेल्यामुाे  सशम ीने नो्ीस ददलेली असून दींड प्रस् ावव  ीलण्या  आला आहे. 
(४) सद्यलस्थ ी  योगना ७० ्क्ीे पुणब ीलण्या  आली असून स्थाननी 
व्यवस्था ीरुन उध्दलण वादहनी व्दाले अलस् त्वा ील गलीुीं भास गोडणी ीरुन 
गावास माचा खब, २०१५ पासून पाणी पुलवठा चा खालू ीलण्या  आला आहे. 
 

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

िोपरगाांि (जज.अहमदनगर)तालुक्यातील धारणगाांि, राांजणगाांि  
प्रादेशशि पाणी पुरिठा तसेच िारी-िन्हेगाांि सांयुक्त पाणी  

पुरिठा योजना पूणच िरण्याबाबत 
  

(४३) *  ५०६१०   श्रीमती स्नेहलता िोल्हे (िोपरगाि) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) ीोपलगाींव (लग.अहमदनगल)  ालुक्या ील धालणगाींव, लाींगणगाींव प्रादेशिी 
पाणी पुलवठा  सेचा ख वाली-ीन्हेगाींव सींयुक्  पाणी पलुवठा योगनाींचा खी ीामे 
अपुणाबवस्थे  आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, सदल योगनाींचा खी ीामे पूणब ीलण्यासींदभाब  िासनाने ीोण ी 
ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींि   ाले आहे.    
       धालणगाींव योगनेचा खी ीामे ८०% पूणब झालेली आहे . लाींगणगाींव देिमुा 
प्रादेशिी पाणी पुलवठा योगना पूणब होवनू गानेवाली २०१५ पासून ीायाबलन्व  
ीलण्या  आलेली आहे.वाली ीान्हेगाींव सींयुक्  पाणी पुलवठा योगनेस प्रिासीीय 
मान्य ा शमाावयाचा खी आहे. 
(२) धालणगाींव योगनेचा खी ८०% ीामे पूणब झालेली आहे . उवबरल  ीामे उपलब्ध 
ननधीमध्ये पूणब ील ा येणे िक्य नसल्याने पनुबसुधारल  योगनेचा खा प्रस् ाव 
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मगीप्रामाफब   िासनास सादल ीलण्या  ये  आहे.   सेचा ख वाली ीान्हेगाींव       
सींयुक्  पाणी पुलवठा योगनेस  प्रिासीीय मान्य ेर्ार् चा खा प्रस् ाव 
िासनस् लावल  ववचा खालाधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 
 

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

मुांबई विद्यापीठाने सदोष मूल्याांिनामुळे ततृीय िषच िला शाीेच्या 
पाचव्या स्रशाच्या परीक्षचेा तनिाल रद्द िेल्याबाबत 

(४४) *  ४९६५३   श्री.नसीम ीान (चाांहदिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपूर) :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा 
ील ील ीाय  - 
  

(१) मुींर्ई ववद्यापीठा्या सदोषा मुल्याींीनामुाे   ृीय वषाब ीला िााे्या 
(्ीवायर्ीए) माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये झालेल्या पाचा खव्या सत्रा्या पलीक्षेचा खा ननीाल 
लद्द ीरुन नव्याने गाहील ीलण्याचा खी नामुषीी ओढवल्याचेा ख माहे फेब्रवुाली, २०१६ 
्यासुमालास ननदिबनास आले, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, मुींर्ई ववद्यापीठा  झालेल्या सदल सदोषा मुल्याींीनाचा खी चा खौीिी 
ीलण्या  आली आहे ीाय, 
(३) असल्यास, चा खौीिी  ीाय आढाून आले व त्यानुसाल याप्रीलणी गर्ार्दाल 
असणाऱ्या अचधीाऱ्याींवल ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे ाले आहे. 
(२) होय. 
(३) परलक्षेचा खी सींगणीीय प्रमक्रया चा खीुी्या पध्द ीने हा ाााल्यामुाे ननीाल 
चा खुीीचा खा झालेला आहे. 
     सींर्ींचध  ीमबचा खाऱ्याला सेवे नू ननलींत्रर्  ीरुन चा खौीिी सुरु ीलण्या  
आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
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मौजे-हट्टा (ता.िसमत,जज.हहांगोली) या गािाच्या नळपाणी  
योजनेस मांजूरी ि तनधी शमळणेबाबत 

(४५) *  ५०२८२   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) मौगे-हट्टा ( ा.वसम , लग.दहींगोली) या १२  े १५ हगाल लोीवस् ी्या 
गावा  नेहमीचा ख वपण्या्या पाण्याचा खी  ीव्र ी्ंचा खाई ननमाबण हो े, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, स्थाननी लोीप्रन ननधीनी सदल गावाचा खी पाणी ी्ंचा खाई ीायम 
स्वरुपी दलू होण्यासाठी मा. पाणी पुलवठा मींत्री, महालाषर लाज्य याींना ददनाींी १० 
डडसेंर्ल, २०१५ लोगी वा त्यासुमालास ननवेदन ददले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, लाषरीय ग्रामीण पेयगल ीायबक्रम सन २०१४-१५ चेा ख ीृ ी 
आलााडया  हट्टा हे गाव समाववष् ीरुन महालाषर गीवन प्राचधीलण व नागली 
ग्रामीण योगना ववभाग, पलभणी याींनी सदल नापाणी पुलवठा योगने्या 
अींदालग  ७८४.६९ लक्ष रु. मीमीं ीचा खा प्रस् ाव शिफालस ीरुन अींन म मींगूली 
ीली ा िासनाीड ेपाठववला आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, यार्ार्  िासनाने यावषाी माहे माचा खब २०१६ चेा ख अथबसींील्पा  
आचथबी  ल दू ीरुन सदल पाणी ी्ंचा खाई लवीला  लवील दलू ीलण्यासाठी 
ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय हे ाले आहे. 
(२) सदलचेा ख ननवेदन दद. १०.१२.२०१४ लोगी ददले आहे 
(३) होय हे ाले आहे. 
(४) लाषरीय ग्रामीण पेयगल ीायबक्रम ही ीें द्र पुलस्ीृ  योगना आहे. सदल 
योगनेचा खी अींमलर्गावणी ीेद्र िासना्या ननदेिानुसाल ीलण्या  ये े या सींदभाब  
ीें द्र िासना्या माहे गुलै, २०१५ मध्ये ददलेल्या ननदेिानुसाल लाषरीय ग्रामीण 
पेयगल ीायबक्रमअीं गब  नवीन पाणी पुलवठा योगना घेणेर्ार्  (ीाही अपवाद 
वगा ा) ननर्ांध आहे . ीें द्र िासना्या ननदेिानुसाल ीायबवाही ीलणेर्ार्  
िासना्या दद.१४.८.२०१५ ्या पत्रान्वये मुख्य ीायबीाली अचधीाली, लगल्हा 
परलषाद, (सवब) याींना सूचा खना ददल्या आहे . 
(५) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
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ीेड शहर आणण भोस् ते, तनलीि, अलसुरे (जज ऱत्नाधगरी) या गािाांच् या  

मधून िाहणा-या जगबुडी नदीचे पाणी दवूषत होत असल्याबाबत 

(४६) *  ५०८२६   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
(१) ाेड िहल आणण भोस्  े, ननलीी, अलसुले (लग ऱत्नाचगली) या गावाीं् या मधून 
वाहणा-या गगर्ुडी नदी मीना-यालग  ीचा ख-याचेा ख प्रमाण वाढ  असल्यामुाे नदीचेा ख 
पाणी दवुषा  हो  आहे, हे ाले आहे ीाय, 

(२) असल्यास, सदल ीचा खला गााण् या् या प्रीालामुाे ीार्बनडाय-ऑक् साइड सालख्या 
ववषााली वायू मुाे व ीचा ख-याचेा ख प्रमाण वाढ  असल्यामुाे ाेड िहलासोर्  
लग ् या गावाना  सेचा ख या नदी मीनाली असणा-या नापाणी योगने नू दवूषा  
पाण् याचा खा पुलवठा झाल्याने ग्रामस् थाीं्या आलोग् यावल ववपरल  परलणाम हो  आहे, 
हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल् यास, यार्ार्  िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, त्यानुषाींगाने 
नदीमीनाली ीचा खला ्ाीण् यावल र्ींदी घालण् यार्ार्   सेचा ख िहला नू व गावा नू 
ननमाबण होणा-या ीचा ख-याचा खी योग् य ववल् हेवा् लावण्याीरल ा व नदी सींवधबनाीरल ा 
ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 

 

श्री. रामदास िदम : (१) हे ाले नाही. 
     ग्ववीास अचधीाली, पींचा खाय  सशम ी, ाेड याींनी दद. ०२/०३/२०१६ 
लोगी्या पत्रान्वये ाेड  ालुक्या ील भोस् े, ननलीी व अलसुले या गावा ील 
ीचा खला नदी्या मीनाली ्ाीण्या  ये  नाही, असे ीाववले आहे. 
(२) हे ाले नाही, 
     वदै्यीीय अचधीाली, प्राथशमी आलोग्य ीें द्र, शिव र्दु्रीु,  ा-ाेड याींनी       
दद. ०१/०३/२०१६ लोगी्या पत्रान्वये पाणी पुलवठा गगर्ुडी्या पात्रालग  हो  
नाही. त्यामुाे या ीायबक्षेत्रा ील गन े्या आलोग्यास पाण्याचा खा ववपली  परलणाम 
हो  नाही, असे ददसून ये े, असे ीाववले आहे. 
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     मुख्याचधीाली, ाेड नगलपरलषाद व ग्ववीास अचधीाली, पींचा खाय  सशम ी, 
ाेड याींनी ाेड िहलाला लागून गगर्ुडी नदीपासून ााडीचा खी सुन वा  हो े. त्यामुाे, 
नदी्या ाालील र्ागूस पाणी पुलवठा योगना नदीवल नाही, असे ीाववले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 
 

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

 
मालेगाांि (जज.िाशशम) येथे पाणी टांचाई तनमाचण झाल्याबाबत 

(४७) *  ४९८७९   श्री.अशमत झनि (ररसोड), अबड.यशोमती ठािूर (ततिसा) :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील 
ीाय  - 
  

(१) वाशिम लगल््या ील मालेगाींव िहला  भीषाण पाणी ी्ंचा खाई भास  असल् याचेा ख     
माहे गानेवाली, २०१६ मध्ये वा त् यादलम्यान ननदिबनास आले आहे, हे ाले आहे 
ीाय, 
(२) असल् यास, उक्   दठीाणी वपण् या् या पाण् यासाठी नागलीीाींचा खी गैलसोय हो  
असूनही सींर्ींचध  प्रिासन दलुबक्ष ीली  आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, उक्  दठीाणी पाणी पुलवठा ीलण्याीरल ा िासनाने ीोण ी 
ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे ाले आहे. 
(२) व (३) हे ाले नाही. 
     वाशिम लगल््या्या मींगूल ी्ंचा खाई ीृ ी आलाायाया  माहे गानेवाली, २०१६ 
 े गनू, २०१६ या ी्ंचा खाई ीालावधी  मालेगाींव  ालुक्या ील १०२ गावाींीरल ा 
रु.१०८.४९ लक्ष इ क्या अींदालग  ाचा खाब्या एीूण १२० ववववध उपाययोगना 
प्रस् ावव  ीलण्या  आलेल्या आहे . 
       उक्  आलाायाया ील प्रस् ावव  ७ ना योगना दरुुस् ी्या ीामाींपीैी ०२ 
ना योगना दरुुस् ीचेा ख प्रस् ाव मींगूलीस सादल ीलण्या  आले आहे .  सेचा ख ०१ 
 ात्पुल ी पूली ना योगना व १५ गावा ील १५ नवीन ववींधन ववदहली घेणेीरल ा 
भूगल सवेक्षण सुरु असून प्रस् ाव प्रग ी  आहे. 
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       सद्यलस्थ ी  ०१ ॅ्ंीलने पाणी पुलवठा ीलणेीरल ा व १८ ाागगी 
ववहील अचधग्रहण प्रस् ाव मींगूली्या प्रमक्रये  आहे . 
(४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
िजचत (जज.रायगड) तालुक् यात सिच शशक्षा अशभयानाांतगचत पुरविण् यात  

आलेले शाळामधील सांगणि िापराविना पडून असल् याबाबत 
  

(४८) *  ४४६२९   श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) ीगब  (लग. लायगड)  ालुक्या ील ५६ िाााींमध्ये ननधी नू व सवब शिक्षा 
अशभयानाीं गब   सेचा ख अन्य सींस्थाींमाफब   माहे नोव्हेंर्ल, २०१५ मध्ये वा 
त्यादलम्यान सींगणी पुलववण्या  आले हो े, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, यापीैी र्हु ेी िाााींमधील सींगणी र्ींद असल्यामुाे 
ववद्यार्थयाांना सींगणीाचेा ख प्रशिक्षण शमा  नसल्याने िैक्षणणी नीुसान हो  
आहे, यार्ार्  िााे ील शिक्षीाींनी पींचा खाय  सशम ी, ीगब  याीं्याीड े  क्राली 
ीरुनही  ीोण ीचा ख ीायबवाही ीेली नाही, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, यार्ार्  िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, त्यानुसाल 
ववद्यार्थयाांना सींगणीाचेा ख प्रशिक्षण शमाण्यार्ार्  ीोण ी ीायबवाही ीेली वा 
ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) ीगब   ालुक्या ील ५६ िाााींमध्ये सवब शिक्षा 
अशभयानाव्यन रलक्  अन्य योगनाींमधनू सींगणी पुलववण्या  आले हो े. 
(२) व (३) ीगब   ालुक्या ील ५६ िाााीं ील ११४ सींगणीाींपीैी ४५ सींगणी गुने 
झाल्याने नादरुुस्  झाले आहे . िााा देाभाल दरुुस् ी अनदुाना ून थोडया 
प्रमाणा ील सींगणी दरुुस् ी ीरुन घेण्या्या सूचा खना िाााींना देण्या  आलेल्या 
आहे . 
(४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 
 

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



54 

 
अल्पसांख्याि समाजातील पा्रश विद्यार्थयाांना मबरीि पिूच  

शशष्ट्यितृ्तीचा लाभ शमळत नसल्याबाबत 

(४९) *  ४१९३२   श्री.अशमत विलासराि देशमुी (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
(१) अल्पसींख्याी समागा ील ववद्यार्थयाांना मॅरीी पवूब शिषयवतृ् ी इयत् ा १ ली 
 े १० वी (pms) योगना ीें द्र िासनाने सन २००८-२००९ पासून सुन  ीेली असून 
सदल योगनेसाठी दलवषाी ननयशम  अनदुान सुध्दा उपलब्ध ीन न ददले गा  
असूनही या योगनेचा खा लाभ अनेी पात्र ववद्यार्थयाांना शमा  नसल्याचेा ख माहे 
ऑक््ोर्ल, २०१५ मध्ये वा त्या दलम्यान ननदिबनास आले आहे,हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास,उक्  र्ार् मा.मुींर्ई उ्चा ख न्यायालयासमोल माींडण्या  आल्यानीं ल 
मा.मुींर्ई  उ्चा ख न्यायालयाने सदल योगनेवल प्रभावीपणे अींमलर्गावणी ीलणे व 
ववद्यार्थयाांना वेाेवल लाभ देण्यासाठी िासनास आदेशि  ीेले असून अद्यापही 
या र्ार्  उचचा ख  ीायबवाही ीलण्या  आली नसल्याने अल्पसींख्याी समागा ील 
ववद्यार्थयाांचा खी आचथबी ीुचा खींर्णा हो  असल्याने  िासनाने  यार्ार्  ीोण ी 
ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 

(३) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींि   ाले आहे. 
(२) व (३) सन २००८-०९  े सन २०११-१२ या ीालावधी  एीूण ११,८६,७८३ 
एवढ्या ववद्यार्थयाां्या र्ँी ाात्यावल शिषयवतृ् ीचा खी लक्ीम गमा ीलण्या  आली 
आहे.   सेचा ख सन २०१२-१३ मध्ये ४,३०,८९२, सन २०१३-१४ मध्ये ३,०५,२७१ व 
सन २०१४-१५ मध्ये ५,३६,३९९ एवढ्या ववद्यार्थयाां्या र्ीँ ाात्यावल अनकु्रमे रु. 
४५,८८,०४,७९१/-, रु.४१,७७,९४,७४८/- व रु.५५,७५,२१,४१६/-  एवढी शिषयवतृ् ीचा खी 
लक्ीम गमा ीलण्या  आली आहे. सन २०१२-१३, सन २०१३-१४ व सन २०१४-
१५ मधील उवबरल  पात्र ववद्याथाां्या र्ीँ ाात्यार्ार्  अचा खूी मादह ी प्राप्  
झाल्यास ईसीएस द्वाले दद. ३०.०४.२०१६ पयां  शिषयवतृ् ीचा खी लक्ीम वव ली  
ीलण्या  येईल. 
    सन २०१५-१६ या वषाी ५,६६,४५१ ववद्यार्थयाांना शिषयवतृ् ी चेा ख वा्प 
ीलण्याचा खी ीायबवाही नॅिनल स्ीॉललशिप पो ब्लद्वाले ीलण्या  ये  आहे. 

----------------- 
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चांद्रपूर जजल््यात हातपांप बांद अिस्थेत असून दरुुस्तीचे  
साहहत्य उपलब्ध नसल्याबाबत 

  

(५०) *  ५०१९७   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) चा खींद्रपूल लगल््या  ग  सहा मदहन्यापासून हगालो हा पींप र्ींद अवस्थे  असून 
दरुुस् ीचेा ख सादहत्य उपलब्ध नसल्याने माहे गानेवाली, २०१६ मध्ये वा त्यादलम्यान 
ननदिबनास आले, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, यामुाे ग्रामीण भागा  वपण्या्या पाण्याचा खी ी्ंचा खाई ननमाबण झाली 
आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, यार्ार्  िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, चा खौीिीनसुाल ीोण ी 
ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  हे ाले नाही. 
(२)  हे ाले नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
राज्यातील ९४९ गािाांम ये िायम दवुषत पाणी असल्याबाबत 

  

(५१) *  ४०६३६   डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळशशरस), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), 
अबड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे 
(लातूर ्ामीण) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
(१) लाज्या  फ्लोलाईड, नायरे् आयनबयकु्  व ााले यासालख्या घ्ीामुाे ९४९ 
गाींव वस्त्या ील १३ लाा ८१ हगाल नागलीीाींना दवुषा  पाणी वपण्याशिवाय पयाबय 
नाही, हे ाले आहे ीाय, 
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(२)  सेचा ख लाज्या ील र्ीड, र्ुलढाणा, गागाव, वधाब, यव माा, ठाणे, या 
लगल्हयामध्ये दवूषा  पाण्याचेा ख प्रमाण गास्  आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३)  सेचा ख अमलाव ी लगल््या ील लाषरीय ग्रामीण पेयगल योगनेअीं गब  मागील 
ीाही ददवसाींपासून ७२२ गावाींमध्ये पाण्याचा खी गुणवत् ा सुधालण्याचा खा प्रयत्न ीेला 
गा  आहे  लीही ९४९ गावाीं ील नागरलीाींना फ्लोलाईड, आयबन, नायरे् यासालाे 
घा ी घ्ी असलेले पाणी ग्रहण ीलावे लाग  असल्याचेा ख माहे गानेवाली, २०१६ 
मध्ये वा त्या दलम्यान ननदिबनास आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, लाज्या ील ीाही लगल््यामध्ये वलील दवूषा  पाण्याचेा ख स्त्रो  
असल्याने याीरल ा लाषरीय पेयगल शमिनचा खी स्थापना ीलण्या  आली 
त्याअीं गब  प्रत्येी व्यक् ीला ४० ली्ल स्व्छ पाणी उपलब्ध ीलण्याचा खी  ल दू 
आहे, या योगनेअीं गब  गावाीं ील वस्त्याींमध्ये गलिुध्दीीलण ीें द्रसुध्दा 
उभालण्या  आले असून सदल िुध्दीीलण यींत्र ननरुपयोगी ठल  आहे , हे ही ाले 
आहे ीाय, 
(५) असल्यास, यार्ार्  चा खौीिी ीलण्या  आली आहे ीाय, त्यानषुाींगाने उक्  
सवब दठीाणी िुध्दीीलण सयींत्र े र्सववण्यार्ार्   सेचा ख िुध्द पाणीपुलवठा 
होणेर्ार्  ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) लाज्या  माहे गानेवाली, २०१६ अाेल सुमाले ५१७ 
गावे/वाडया पाणी गुणवत् ा र्ाचध  आहे . 
(२) सदल लगल्हयाींमध्ये ीाही प्रमाणा  गास्  गुणवत् ा र्ाचध  गावे/वाडया 
असल्याचेा ख ननदबिनास आले आहे. 
(३) सद्यलस्थ ीमध्ये अमलाव ी लगल्हया  ०७ गावे/वाडया गुणवत् ा र्ाचध  
आहे . माहे गानेवाली, २०१६ अाेल लाज्या  ५१७ गावे/वाडया पाणी गुणवत् ा 
र्ाचध  आहे . 
(४), (५) व (६) लाषरीय ग्रामीण पेयगल ीायबक्रमा्या मागबदिबी सुचा खनाींनुसाल 
प्रत्येी व्यलक् स ४० शल्ल स्व्छ पाणी उपलब्ध ीरुन देण्याचेा ख ीें द्र िासनाचेा ख 
उददृष् आहे, हे ाले आहे. 
      त्याचा खप्रमाणे ना पाणी पुलवठा योगनाीं्या अींमलर्गावणीसाठी लागणाला 
ीालावधी ववचा खाला  घे ा पाणी गुणवत् ा र्ाचध  गावे/वाडयाींमध्ये वपण्या योग्य 
पाणी ८-१० शल्ल प्रन  माणसी प्रन ददन या प्रमाणा  उपलब्ध होणा्या दृष्ीने 
 ात्पुलत्या स्वरुपाचा खी  उपाययोगना म्हणनू गलिुध्दीीलण सींयींत्र र्सववण्या  ये  
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आहे . सदल सींयींत्राचा खी ०७ वषाब ीालावधीसाठी  देाभाल व दरुुस् ीचा खी गर्ार्दाली 
सींर्ींचध  पुलवठादालावल सोपववण्या  आलेली आहे. 
     प्रायोचगी  त्वावल लाज्या ील ग्रामीण भागामध्ये १०० गलिुध्दीीलण 
सींयींत्र ेर्सववण्याचेा ख ीाम प्रग ीपथावल आहे.  
 

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

मुदीेड ि भोिर (जज.नाांदेड) तालुक्यातील २५ शाळाांमधील रीडलेली वििासिामे 
िरण्यासाठी बाांधिाम अशभयांता उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(५२) *  ५०७८६   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) मुदाेड व भोील (लग.नाींदेड)  ालुक्या  सवब शिक्षा अशभयानाीं ींगब  िााा 
ाोली र्ाींधीाम, स्व्छ ा सींीुल, मीचा खनिेड इत्यादी ववीासीामासाठी र्ाींधीाम 
अशभयीं ा नसल्यामुाे सुमाले २५ िाााींचेा ख र्ाींधीाम प्रलींत्रर्  असल्याचेा ख माहे 
डडसेंर्ल, २०१५ मध्ये वा त्या दलम्यान ननदिबनास आले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, २५ िाााींमधील ववीासीामे ीलण्यासाठी र्ाींधीाम अशभयीं ा 
उपलब्ध ीरुन देण्यार्ार्  िासनाने ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) र्ाींधीाम अशभयीं ा नसल्यामुाे र्ाींधीामे प्रलींत्रर्  आहे  
हे ाले नाही.        
(२) व (३) नाींदेड लगल्हया ील ३ अशभयींत्याींचा खी अन्य लगल्हया  र्दली झाली 
असून २ रलक्  पदाींचा खा ीायबभाल अन्य अशभयींत्याींना ददला आहे.  २३ िाााींमधील 
भौन ी सुववधाींचा खी अपूणब ीामे पूणब ीन न घेण्याचा खी ीायबवाही सुन  आहे. 
 

----------------- 
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आमजाई व्हरिड े(ता.राधानगरी,जज.िोल्हापूर) येथील राष्ट्रीय पेयजल अांतगचत 
झालेल्या गैरव्यिहाराच्या चौिशीबाबत िराियाची िारिाई 

(५३) *  ४४७१८   डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर 
(िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) आमगाई व्हलवड े ( ा.लाधानगली, लग.ीोल्हापूल) येथील लाषरीय पेयगल 
अीं गब  झालेल्या नापाणी पुलवठा योगने ील ीामा  अननयशम  ा, गैलव्यवहाल, 
िासनाचा खी फसवणीु ीलणे आदद ठपीा ठेव  ठेीेदालाींसह पाचा ख गणाींवल माहे 
डडसेंर्ल, २०१५ मध्ये वा त्यादलम्यान फौगदाली ीलण्याचा खा आदेि लगल्हा परलषादेचेा ख 
मुख्य ीायबीाली अचधीाली याींनी ददले, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, सदल आदेिानुसाल ीालवाई ीलण्या  आली आहे ीाय, ीालवाईचेा ख 
स्वरुप ीाय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) सदल आदेिानुसाल सींर्ींचध ावल फौगदाली गुन्हा दााल ीलणेर्ार्  पोलीस 
ननलीक्षी, लाधानगली पोलीस स््ेिन याींना दद.२४.१२.२०१५ लोगी ीाववण्या  
आले हो े.  थावप पोलीस ननलीक्षी याींनी दद.२९.१२.२०१५ लोगी्या पत्रान्वये 
सलपींचा ख व ग्रामसेवी याींचेा खर्ार्  ीाही मुद्दे उपलस्थ  ीेल्याने गुन्हा दााल होऊ 
िीला नाही. त्यानसुाल सलपींचा ख व ग्रामसेवी याींना नो्ीस देऊन त्याींचा खा ालुासा 
मागववण्या  आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

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

सोलापूर शहरात “घर तेथे स्िच्छतागहृ” अनदुान  
योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(५४) *  ४०००१   श्री.सुभाष देशमुी (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) सोलापूल िहला  “घल  ेथे स्व्छ ागहृ” योगने अीं गब  १०,९३२ स्व्छ ागहेृ 
र्ाींधण्या  आली त्यासाठी १० ीो्ी ४७ लाा अनदुान ददल्याचेा ख दाावण्या  आले, 
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वव ली  अनदुान पाह ा ७०१ स्व्छ ागहेृ ीमी असल्याचेा ख व ८२७ लाभाथींचेा ख 
आलाायाया  नाव नस ानाही मक् ेदालाींनी स्व्छ ागहृ र्ाींधल्याचेा ख ननदिबनास 
आले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२)  असल्यास, ३४५ ीु्ुींर्ाींनी िौचा खालय अनुदान उचा खलले पलीं ु िौचा खालय र्ाींधले 
नाही  सेचा ख ५१७ लाभार्थयाांनी पदहल्या ्प्प्या ील अडीचा ख हगाल रुपये उचा खलून 
वषााबचा खा ीालावधी लो्ला  ली िौचा खालयाचेा ख र्ाींधीाम ीेले नसल्याचेा ख लाज्य 
िासनाने पाठवलेल्या चा खौीिी पथीा्या प्राथशमी चा खौीिी  ननदिबनास आले 
आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३)  असल्यास, २६८ लाभार्थयाांनी एीाचा ख योगनेसाठी दोनदा अनदुान ला्ल्याचेा ख 
प्राथशमी चा खौीिी  ननदिबनास आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, सदल स्व्छ ागहृाचा खी पाहणी न ील ा मींगूली देणाऱ्या 
अचधीाऱ्याींवल, गैलव्यवहाल ीलणाऱ्या मक् ेदालावल  सेचा ख चा खुीीचा खा लाभ उचा खलणाऱ्या 
लाभार्थयाबवल ीोण ी ीालवाई ीलण्या  आली अथवा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे अींि   ाले आहे. 
      थावप, सदल योगना ही “ घल  ेथे स्व्छ ागहृ” अिी नसून  ी “ ीें द्र 
पुलस्ीृ  ीमी ाचा खाबचा खी स्व्छ ा योगना” अिी आहे. सदल योगनें गब  १४, ४६६ 
िौचा खालय उददष्ाींपैीी प्रत्यक्षा  १०, २२३ िौचा खालये र्ाींधण्या  आली असून रु. 
९.४२ ीो्ी इ ीा ाचा खब झाला आहे.  याशिवाय योगनेचेा ख उददष् पूणब 
ीलण्याीरल ा म्हणगेचा ख उघयायावलील िौचा खववधी र्ींद होण्याीरल ा िासना्या 
आढावा र्ठैीी ील ननदेिानसुाल आवश्यी ा भासल्यास अन्य पात्र लाभार्थयाांचा खी 
ननवड ीरुन िौचा खालय र्ाींधीाम पूणब ीलण्याचेा ख प्रयत्न ीलण्या  आले आहे . 
(२) होय, हे अींि   ाले आहे. 
      पदहल्या ्प्प्या ील अनदुान मीीं वा पूणब अनदुान घेऊन िौचा खालय न 
र्ाींधलेल्या नेमक्या लाभार्थयाांचा खा िोध घेण्या  ये  आहे. अिा लाभार्थयाांीडून 
सदल ननधी पल  घेऊन िासन ाा ी गमा ीलण्याचा खी ीायबवाही महापाशलीेीडून 
सुरु आहे.  अिा लाभार्थयाांनी/ मक् ेदालाींनी सदल ननधी पल  न ीेल्यास 
त्याींचेा खववरुध्द ननयमानुसाल ीालवाई ीलण्याचेा ख िासनाने ननदेि ददले आहे . 
(३) होय, हे ाले आहे. 
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     अिा दरु्ाल लाभ घे लेल्या लाभार्थयाांीडून लक्ीम वसूल ीरुन िासनाा ी 
गमा ीलण्याचा खी ीायबवाही सुरु आहे.  अिा लाभार्थयाांनी सदल ननधी पल  न 
ीेल्यास त्याीं्याववरुध्द ननयमानुसाल ीालवाई ीलण्याचेा ख िासनाने ननदेि ददल 
आहे . 
(४)  सदल योगनेमध्ये यापवूी गैलव्यवहाल झाल्याचेा ख ननदिबनास आल्यानीं ल सदल 
ीामी प्रथमदिी दोषाी आढाून आलेल्या सींर्ींचध  मक् ेदालाववरुध्द  सेचा ख सींर्ींचध  
अचधीाली याीं्याववरुध्द सोलापूल महानगलपाशलीेीडून फौगदाली गुन्हा 
दााल ीलण्या  आला आहे.  सद्यलस्थ ी  सदल प्रीलण न्यायप्रववषठ आहे.  
याशिवाय या सींपूणब योगने्या अींमलर्गावणीर्ार्  आढाून आलेल्या आक्षेपाहब 
र्ार्ी पाह ा उपायुक् , सोलापूल महानगलपाशलीा याीं्या अध्यक्ष ेााली  एी 
सशम ी गदठ  ीलण्या  आली आहे. सदल सशम ी्या अहवालाअीं ी गर्ार्दाल 
असणाऱ्या सींर्ींचध ाींवल, अचधीाली/ीमबचा खाली याीं्यावल ननयमानुसाल ीालवाई 
ीलण्या  येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
अनुसूधचत जमातीच्या विद्यार्थयाांिररता रगतपुरी (जज. नाशशि) येथे क्रीडा 
प्रबोधधनी ि नांदरुबार येथे म यितथ क्रीडा िें द्राचे बाांधिाम सुरु िरण्याबाबत 

(५५) *  ४०८१७   श्री.छगन भुजबळ (येिला) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१)  अनुसूचचा ख  गमा ी्या ववद्यार्थयाांीरल ा ददनाींी २४ ऑगस््, २००९ लोगी 
इग पुली (लग.नाशिी) येथे क्रीडा प्रर्ोचधनी व नींदलुर्ाल येथे मध्यव ी क्रीडा ीें द्र 
स्थापन ीलण्याचा खा िासनाने ननणबय घेवूनही माहे गानेवाली, २०१६ पयां  सदल 
प्रर्ोचधनीचेा ख ीाम सुरु झालेले नाही, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, लाज्य क्रीडा सशम ीने उक्  क्रीडा ीें द्र/प्रर्ोचधनी्या र्ाींधीामाचा खा 
आलााडा व अींदागपत्रीाींना मान्य ा देवनूही िासना्या ददलींगाईमुाे सदल ीामे 
अद्याप सुरु झालेली नाही , हे ही ाले आहे ीाय,  
(३) असल्यास, अनुसूचचा ख  गमा ी्या मुलाीं्या क्रीडा गुणाींना चा खालना देऊन 
त्याींना क्रीडाववषायी सोईसुववधा उपलब्ध ीन न देण्यासाठी उक्  क्रीडा 
ीें द्र/प्रर्ोचधनीचेा ख ीाम सुरु ीलण्याीरल ा िासनाने ीोण ी ीायबवाही ीेली वा 
ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
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श्री. विष्ट् ण ुसिरा : (१) हे ाले आहे. 
(२) व (३) सदल क्रीडा प्रर्ोचधनी  ात्पुलत्या स्वरुपा  क्रीडा ववभागा्या नाशिी 
येथील ववभागीय क्रीडा सींीुला  सुरु ीलण्या  आलेली आहे. 
      सदल क्रीडा प्रर्ोचधनी  िासीीय व अनदुानन  आश्रमिााा  सेचा ख 
एीलव्य िाााींमधील Sports Specific Test मध्ये पात्र ठललेल्या अनुसूचचा ख  
गमा ी्या ववद्यार्थयाबना प्रवेि देण्या  आला आहे. सदल ववद्यार्थयाबना  ज्ञ क्रीडा 
प्रशिक्षीाींमाफब   दललोग ववववध क्रीडा प्रीालाींचेा ख प्रशिक्षण देण्या  ये  आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
राज्यातील अांध विद्यार्थयाांची पररक्षा बे्रल शलवपत घेण्याबाबत 

  

(५६) *  ४५०१८   श्री.ओमप्रिाश ऊफच  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) लाज्या ील अींध ववद्यार्थयाांचा खी माध्यशमी व उ्चा ख माध्यशमी  सेचा ख पदवी 
परलक्षा बे्रल शलवप  घेण्यार्ार्  लोीप्रन ननधी अचा खलपूल याींनी ददनाींी ३ माचा खब, 
२०१५ लोगी मा.मुख्यमींत्री याींचेा खीड े लेाी पत्राद्वाले मागणी ीेली आहे, हे ाले  
आहे ीाय, 
(२) असल्यास, अींध ववद्यार्थयाांना लाय्ल िोधण्या्या त्रासापासून मुक्  ा 
देण्याीली ा िासनाने ीोण ी उपाययोगना ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे ाले आहे. 
(२) िासनाने अींध पात्र ववद्यार्थयाांनी मागणी ीेल्यास त्याीं्या गलगेनसुाल प्रौढ 
लेाननीाचा खी सुववधा उपलब्ध ीरुन देण्यार्ार्  ननणबय घे लेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

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

साांगली जजल्हयाम ये वपण्याच्या पाण्याचे नमुने दवूषत आढळल्याबाबत 

(५७) *  ४६८६६   श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) साींगली लगल्हयामध्ये लगल्हा आलोग्य प्रयोगिााा व भूगल सवेक्षण आणण 
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ववीास यींत्रणा प्रयोगिााे्या  पासणीमध्ये ५७ गावा ील ८५ दठीाणी वपण्या्या 
पाण्याचेा ख नमुने दवुषा  आढाल्याचेा ख माहे गानेवाली, २०१६ मध्ये वा त्यादलम्यान 
ननदिबनास आले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, यामुाे नागरलीाीं्या आलोग्यावल ववपली  परलणाम हो  आहे, हे 
ही ाले आहे ीाय, 
(३)  असल्यास, यार्ार्  िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, त्यानुषाींगाने ीोण ी 
ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे ाले आहे. 
(२), (३) व (४) साींगली लगल्हया  माहे डडसेंर्ल, २०१५ मध्ये एीूण १७२१ पाणी 
नमुन्याींचा खी गैववी  पासणी लगल्हा आलोग्य प्रयोगिााा व उपववभागीय 
प्रयोगिााेीडून ीेली अस ा गानेवाली, २०१६ मध्ये प्राप्  झालेल्या  पासणी 
अहवालावन न ५७ गावा ील ८३ दठीाणचेा ख पाणी नमुने दवूषा  असल्याचेा ख आढाून 
आले आहे. 
     लगल्हा ीायाबलय व आलोग्य ववभागाीडून ग्ववीास अचधीाली,  ालुीा 
आलोग्य अचधीाली व वदै्यीीय अचधीाली, प्राथशमी आलोग्य ीें द्र याींचेा ख माफब   
सींर्ींचध  ग्रामपींचा खाय ीींना दवूषा  आलेल्या स्त्रो ाींचेा ख िुध्दीीलण ीरुन िुध्द पाणी 
पुलवठा ीलण्यार्ार्  लेाी सूचा खना ददल्याप्रमाणे त्यानुसाल सींर्ींचध  ग्रामपींचा खाय ीींनी 
दवुषा  स्त्रो ाींचेा ख ्ीसीएल ने िुध्दीीलण ीरुन िुध्द पाणी पुलवठा सुरु ीेलेला 
आहे. लगल्हया ील ग्रामीण भागा  माहे डडसेंर्ल, २०१५ व गानेवाली, २०१६ या 
मदहन्याीं  ीोण ीही गलगन्य आगालाचा खी साथ उद्् ावलेली नाही. 
     िासनननणबयानुसाल वपण्या्या पाण्या्या स्त्रो ाींचा खी वषााब नू दोन वेाा 
पावसाायापवूी (माहे-एवप्रल) व पावसाायानीं ल (माहे-ऑक््ोर्ल) स्व्छ ा 
सवेक्षण मोदहम आलोग्य ीमबचा खाली  व गलसुलक्षी याींचेा ख माफब   लार्ववण्या  ये े. 
 

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

लातूर जजल््यातील ीाजगी शाळाांना अनधधिृतपणे तिुडया  
मांजूर िरुन निीन शशक्षिाांची भरती िेल्याबाबत 

 (५८) *  ५०११८   श्री.सुधािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) ला ूल लगल््या ील शिक्षण ववभागाने अपुली ववद्याथी सींख्या अस ाींनाही 
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अनचधीृ पणे ाागगी िाााीं्या २६५  ीुयायाींना मींगुली ददली असल्याचेा ख महालाषर 
लाज्य मुख्याध्यापी मींडााने माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्या दलम्यान लाज्य 
िासनाीड ेननवेदनाद्वाले ीाववले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, मींगुल ीेलेल्या  ीुयायाींर्लोर्लचा ख अन रलक्  शिक्षी देणे गलगेचेा ख 
अस ाना सदल  ुीयायाींवल नवीन शिक्षीाींचा खी भल ी ीेल्याने िासनास अन रलक्  
व नवीन शिक्षीाीं्या वे नाचा खा भुदांड सहन ीलावा लाग  आहे, हे ही ाले आहे 
ीाय, 
(३) असल्यास, ला ूल लगल््या  वाढलेल्या अन रलक्  शिक्षीाींचा खा प्रश्न मागी न 
लाव ा िासना्या पलवानगीशिवाय शिक्षण अचधीाऱ्याींनी नवीन पदे ननमाबण ीेले 
आहे , हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, िासना्या पलवानगीशिवाय  ीुयायाींचेा ख वा्प ीलणाऱ्या 
अचधीाऱ्याींवल िासनाने ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) हे ाले आहे. 
(२) अींि   ाले आहे. 
(३) हे ाले आहे. 
(४)  त्ीालीन शिक्षणाचधीाली (प्राथशमी) लगल्हा परलषाद ला ूल याींना ननलींत्रर्  
ीलण्या  आलेले असून त्याीं्यासह अन्य १४ अचधीाली/ ीमबचा खाली याींचेा खवल 
दोषाालोप ननलश्चा ख  ीरुन ववभागीय चा खौीिी सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उदभव  नाही. 
 

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

राज्यातील प्रदवूषत नद्याांची सांख्या िाढल्याबाबत 

 (५९) *  ४०३२२   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्री.अशमत विलासराि देशमुी 
(लातूर शहर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेिासा), प्रा.िषाच गायििाड 
(धारािी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
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श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाि), श्री.जयांत पाटील (रस्लामपूर) :   सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१)   लाज्या ील प्रदषूाणा्या ववाख्या  सापडलेल्या नद्याींचा खी सींख्या २८ वरुन 
४९ पयां  पोहोचा खल्याचा खी र्ार् ीें द्रीय प्रदषूाण ननयींत्रण मींडााने प्रशसध्द ीेलेल्या 
अहवाला नू माहे डडसेंर्ल, २०१५ मध्ये वा त्या दलम्यान ननदिबनास आली आहे 
 सेचा ख िहलामधील साींडपाणी आणण औद्योचगी ीालाान्या ील घा ी लसायने 
थे् नदीपात्रा  सोडल्याने प्रदषूाणाचा खी पा ाी वाढ  आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२)  असल्यास, प्रदषूाणापासून नद्याींचेा ख सींलक्षण ीलण्यासाठी नदीक्षेत्र ननयमन 
धोलण लद्द ीन न त्याला ीोण ेही पयाबयी धोलण लाज्य िासनाने आणले नाही, 
असे एीा गनदह  याचचा खीे्या माध्यमा नू ननदिबनास आणल्यानीं ल “िासन 
ीोणत्याही पयाबयी धोलणाववना आधीचेा ख धोलण असेचा ख ीसे लद्द ीन  िी े” असा 
सवाल मुींर्ई हायीो्ाबने उपलस्थ  ीेल्याचेा ख माहे गानेवाली, २०१६ मध्ये वा त्या 
दलम्यान ननदिबनास आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३)  सेचा ख लाज्या ील नद्याींचेा ख पाववत्र्य गपण्यासाठी अनेी नद्याींवल िहलाीं्या 
दठीाणी गलिुध्दीीलण प्रील्प उभालण्या  येणाल असल्याचेा ख माहे गानेवाली, 
२०१६ मध्ये वा त्या दलम्यान मा. मुख्यमींत्री याींनी घोषाणा ीेली हो ी, हे ही ाले 
आहे ीाय, 
(४) असल्यास, यार्ार्  िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, त्यानुषाींगाने नद्याींचेा ख 
लासायननी प्रदषूाणापासून सींलक्षण होण्याीरल ा पयाबयी धोलण लार्ववण्यासींर्ींधी 
ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) औद्योचगी ीालाान्या ील घा ी लसायने थे् 
नदीपात्रा  सोडले गा ा  हे ाले नाही.  थापी, ीें दद्रय प्रदषूाण ननयींत्रण मींडााने 
२००९  े २०१२ या ीालावधी ील पाण्या्या गुणवत् े्या ननीालाींवल ४९ प्रदवूषा  
नद्याींचेा ख पटे्ट माचा खब, २०१५ मध्ये गादहल ीेले हे ाले आहे. 
(२) हे ाले नाही. 
(३) होय. 
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(४) महालाषर प्रदषूाण ननयींत्रण मींडा ीोणत्याही उदयोगास ववनाप्रमीया 
साींडपाण्याचा खा ववसगब ीलण्यास पलवानगी दे  नाही. लाज्या ील सवब प्रदषूाणीाली 
उद्योगाींनी औद्योचगी साींडपाणी प्रमक्रया सींयींत्रणा उभालणे र्ींधनीाली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
नाशशि जजल््यातील २५०० दिाीाने नोंदणीविनाच सुरु असल्याबाबत 

(६०) *  ४८८०९   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय 
सािचजतनि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील 
ीाय  - 
  

(१) वदै्यीीय व्यवसाय सुरु अस ाींना सींर्ींचध  दवााान्याचा खी रल सल नोंदणी 
लगल्हा परलषादे्या आलोग्य ववभागाीड े ीलणे आवश्यी अस ाींना नाशिी 
लगल््या ील २५०० दवाााने हे नोंदणीववनाचा ख सुरु असल्याचा खी र्ार् ननदिबनास 
आली, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, यामुाे नोंदणीिुल्ीाव् दाले शमाणाला महसूल र्ुडाला आहे, हे ही 
ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, नोंदणी न ीलणाऱ्या डॉक््लाींवल िासनाने ीोण ी ीालवाई ीेली 
वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 

डॉ. दीपि सािांत : (१) हे ाले नाही. 
     ज्या दवाााना/लक्लननीमध्ये औषाधोपचा खाल ीेला गा ो, पलीं ु रुग्ण दााल 
ीेले गा  नाही , अिा दवााान्याींचा खी/लक्लननीचा खी मुींर्ई िुश्रषृाागहेृ अचधननयम 
१९४९ व सुधारल  ननयम २००६ अीं गब  नोंदणी ीेली गा  नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
पुणे जजल् ्यात शशक्षण हक् ि िायद्याांतगचत विद्यार्थयाांचे िषच िाया गेल् याबाबत 

(६१) *  ४१२८७   श्री.सांजय (बाळा) भेगड े (मािळ), श्री.योगेश हटळेिर 
(हडपसर) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील    
ीाय  - 
  

(१) पुणे लगल्हा व िहला  शिक्षण हक्ी ीायद्याीं गब  आचथबीदृषट्या गलीर् व 
वींचचा ख  मुलाींना िाााींमध्ये २५ ्क्ीे आलषितक्ष  गागाींवल प्रवेि देण्यासाठी 



66 

दसुऱ्याफेली नीं ल ३,२३४ मुलाींना प्रवेि न शमााल्याने त्याींचेा ख वषाब वाया गेले 
असल्याचा खी र्ार् माहे गानेवाली, २०१६ मध्ये वा त्या दलम्यान ननदिबनास आली, 
हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, ज्या ३,२३४ मुलाींना यावषाी शिक्षण हक्ी ीायद्याीं गब  िााे  
प्रवेि शमााला नाही त्याींना प्रवेि देण्यार्ार्  िासनाने ीोण ी ीायबवाही ीेली वा 
ीलण् या  ये  आहे, 
(३) नसल्यास ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  

श्री. विनोद तािड े : (१) व (२) पुणे महानगल पाशलीा क्षेत्रा  िैक्षणणेी वषाब         
सन २०१५-१६ या वषााबसाठी र्ालीाींचा खा मोफ  व सक् ी्या शिक्षणाचा खा अचधीाल 
अचधननयम २००९ अीं गब  वींचचा ख  व दरु्बल घ्ीाींसाठी लााीव असलेल्या २५% 
गागाींवल ऑनलाईन लॉ्ली पध्द ीने २९०१ मुलाींना प्रवेि देण्या  आलेला आहे. 
पुणे लगल्हया ील ग्रामीण भागा  प्रवेिासाठी  ऑनलाईन प्रवेि प्रमक्रया 
लार्ववण्या  आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उदभव  नाही 

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

राज्यातील १०० गािाांना िें द्र ि राज्य शासनातफे थेट  
आर.ओ प्लाांटचा पुरिठा िरण्याबाबत 

(६२) *  ४३६०६   श्री.बाबरुाि पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१)  लाज्या ील ग्रामपींचा खाय ीींना िुद्ध पेयगलाचा खा पुलवठा व्हावा यासाठी ीें द्र व 
लाज्य िासना फे १०० गावाींना थे् आल. ओ. प्लाी्ं चा खा पुलवठा सन २०१४-१५ 
मध्ये वा त्यादलम्यान ीलण्या  येणाल हो ा, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, सदल प्लाी्ं चा खी ालेदी लाज्यस् लावरुन होणाल असल्याने गावाींना 
प्रील्प मींगूल होवून वषाब होऊनही गेले  ली  ो ीायबलन्व  होऊ िीला नाही, हे ही 
ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, लाज्या ील अनेी गावाींमध्ये ग्रामस्थाींना वपण्याचेा ख दवूषा  
पाणी प्यावे लाग  आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, सदल गावाींमध्ये आल.ओ.प्लाी्ं चा खा पुलवठा ीलण्यार्ार्  िासनाने 
ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) अींि   ाले आहे. 
      लाज्या ील ग्रामपींचा खाय ीींना िुध्द पेयगलाचा खा पुलवठा व्हावा यासाठी पूणब   
ीें द्र िासना्या लाषरीय ग्रामीण पेयगल ीायबक्रमा ींगब  उपलब्ध होणा-या            
सन २०१४-२०१५ ्या ननधीमधून १०० वाडया/वस्त्याींमध्ये प्रायोचगी  त्वावल 
सामुदही पाणी िुध्दीीलण यींत्रणा (आल.ओ.प्लाी्ं ) चा खा पुलवठा व उभालणी 
ीलण्या  आली आहे. त्यापीैी ७६ वाडया/वस्त्याींमध्ये सामुदही पाणी िुध्दीीलण 
यींत्रणाव्दाले िुध्द पाणी पलुवठा सुरु ीलण्या  आलेला आहे. उवबरल  २४ 
वाडयाीं/वस्त्याींमध्ये स्थाननी अडचा खणीमुाे (आवश्यी ग्रामपींचा खाय ीचा खी मोीाी 
गागा, स्व ींत्र वीग गोडणी इत्यादी.) सामुदही पाणी िुध्दीीलण यींत्रणा 
ीायाबलन्व  होऊ िीली नाही. स्थाननी अडचा खणीींचेा ख ननलाीलण ीरुन सवब दठीाणी 
िुध्दीीलण प्लाी्ं  ीायाबलन्व  ीलण्याचा खी ीायबवाही प्राधान्याने ीलण्या  ये  आहे. 
(३) हे ाले नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उदभव  नाही. 

----------------- 
राज्यात अियि दान चळिळ सक्रीय िरण्याबाबत 

(६३) *  ३९८६९   अबड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) लाज्या  गवापास ३० हगाल मीडनीचेा ख रुग्ण डायशलशसस उपचा खाल घे  असून 
िासीीय  सेचा ख ाागगी रुग्णालयाींीडून अवयव दान चा खावा रुगवण्यासाठी ठोस 
प्रयत्न हो  नसल्यामुाे मोठ्या सींख्येने यीृ , फुफ्फुस  सेचा ख हृदय 
प्रत्यालोपणासाठी आवश्यी असलेले अवयव शमा  नसल्याचेा ख ननदिबनास आले, हे 
ाले आहे ीाय 
(२) असल्यास, अनेी रुग्णाींना नवीन गीवनदान देण्यासाठी आवश्यी असलेल्या 
अवयव प्रत्यालोपणाला चा खालना देण्यासाठी िासनाने ीोण ी उपाययोगना ीेली वा 
ीलण्या  ये  आहे, 
(३)  सेचा ख बे्रन डडे न ग्णाींचेा ख अवयव दान ीलण्यास ना ेवाईीाींचा खा पढुाीाल वाढलेला 
अस ाना अवयव प्रत्यालोपण प्रमक्रये  ववमान सेवाीं्या मनमानी दलाींमुाे अडथाा 
ननमाबण हो  असून न ग्ण व न ग्णालया्या अडचा खणीचा खा फायदा उठव  ववमान 
सेवाींचेा ख ऑपले्ल भलमसाठ दल आीाली  असल्याने याला पायर्ींद घालण्याचा खी 
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मागणी लाज्या्या वैद्यीीय शिक्षण सींचा खालीाींनी वदै्यीीय शिक्षण ववभागा्या 
अप्पल मुख्य सचचा खवाींीड ेीेली आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, बे्रन डडे न ग्णाींचेा ख अवयव एीा िहला नू दसुऱ्या लाज्या  घेऊन 
गाण्यासाठी अत्यल्प दला  ववमान सेवा उपलब्ध व्हावी  सेचा ख मनमानी दलावल 
प्रन र्ींध ीलण्यासाठी िासनाने ीोण ी उपाययोगना ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(५)  सेचा ख बे्रन डडे रुग्णाीं्या ना ेवाईीाींना अवयवदान ीलण्याीरल ा प्रवतृ्  
ीलण्यासाठी िासना्या १४ वैद्यीीय महाववद्यालयाींमध्ये स्व ींत्र पदेचा ख ननमाबण 
ीलण्या  आलेली नाही , हे ही ाले आहे ीाय 
(६) असल्यास, रुग्णालयाींमध्ये प्रत्यालोपण समन्वयीाींचा खी रलक्  पदे ीधी पयां  
भलण्या  येणाल आहे , 
(७) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) मानवी अवयवाचेा ख प्रन लोपण सुील ीलण्या्या दृष्ीने मुींर्ई, पुणे, औलींगार्ाद 
व नागपूल येथे परलमींडा प्रन लोपण समन्वय ीें दे्र स्थापन ीलण्या  आली आहे . 
 सेचा ख, वास् ववी प्रीलणाींमध्ये मानवी अवयवाींचेा ख प्रन लोपण सुलभ ीलणे, मानवी 
अवयवाीं्या व ऊन ीं्या आचथबी व्यवहालाींस प्रन र्ींध ीलणे आणण अज्ञान व 
मन मींद असलेल्या व्यक् ीींीरल ा वविेषा  ल दुी ीलणे िक्य व्हावे म्हणनू 
“मानवी अवयव प्रन लोपण (सुधालणा) अचधननयम, २०११” (२०११ चा खा १६) ददनाींी 
१८ डड ींसेर्ल २०१५ लोगी महालाषर लाज्यासाठी अींगीीालण्या  आला आहे. 
(३) व (४) मलस् षी स् ींभाचा खा मतृ्यु झालेल्या व्यक् ी्या िलीला नू ीाढून 
्ाीण्या  आलेले मानवी अवयव याींचेा ख, प्रन लोपणा्या प्रयोगनासाठी, एीा 
दठीाणाहून दसु-या दठीाणी िीघ्र ेने परलवहन ीलण्यासाठी वागवी दला  
ववमानसेवा उपलब्ध ीरुन देणेर्ार्  भाल  सलीालीड ेशिफालस ीलण्या  यावी, 
असा प्रस् ाव सींचा खाली, वदै्यीीय शिक्षण व सींिोधन, महालाषर लाज्य, मुींर्ई, 
याींनी िासनास सादल ीेला आहे. हा प्रस् ाव िासना्या ववचा खालाधीन आहे. 
(५), (६) व (७) प्राचधीलण सशमत्याीं्या ीामीागासाठी स्व ींत्र पदे ननमाबण 
ीलण्या  आली आहे . आवश्यी ेनुसाल उवबरल  पदननशमब ीचा खी प्रमीया सुरु आहे. 
 

----------------- 
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चांद्रपूर शहरातील िमचिीर दादासाहेब िन्नमिार जजल्हा क्रीडा  
सांिुलासाठी प्राप्त तनधीचा झालेला दरुुपयोग 

  

(६४) *  ४६४१३   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय क्रीडा  मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) ीमबवील दादासाहेर् ीन्नमवाल लगल्हा क्रीडा सींीुल चा खींद्रपूल येथे सन २०१२-१३ 
मध्ये ५३५.६२ लक्ष रुपया्या ननधीचा खा दरुुपयोग झाल्याचेा ख माहे गानेवाली, २०१६ 
्या न सऱ्या आठवडया  ननदिबनास आले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, उक्  ननधी नू लगल्हा स््ेडडयममध्ये ीोण ीही पायाभु  सुववधा 
ाेााडूींना उपलब्ध ीरुन देण्या  आले नाही, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, यार्ार्  िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, असल्यास, चा खौीिी  
ीाय आढाून आले व त्यानषुाींगाने िासनाने दोषाीींवल ीोण ी ीालवाई  ीेली  वा 
ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे ाले नाही. 
(२) व (३) सन १९९७ ्या िासन ननणबयानुसाल  सेचा ख सन २००३ ्या िासन 
ननणबयानुसाल उपलब्ध ीलण्या  आलेल्या अनदुा नू सदलहू लगल्हा क्रीडा 
सींीुलामध्ये ालेु पे्रक्षागहृ, ववववध क्रीडाींगणे, गल लण  लाव, इनडोअल हॉल, 
वस् ीगहृ, मल््ीलगम, क्रीडा सादहत्य इत्यादी क्रीडा सुववधा ननमाबण ीलण्या  
आल्या आहे .  सेचा ख सन २००९ ्या िासन ननणबयानसुाल रु. ८.०० ीो्ी्या 
वाढीव अनदुान मयाबदे्या सींदभाब  सन २०१४-१५ ्या दलसूचा खीनुसाल सावबगननी 
र्ाींधीाम ववभागाद्वाले रु. ४००.१६ लक्ष्या अींदागपत्रीीय ीामाचेा ख ववस्  ृ 
अींदागपत्री  याल ीलण्या  आले आहे .  सदलहू अींदागपत्री आलाायायाींना 
मान्य ा प्राप्  झाल्यानीं ल ीामे हा ी घेण्याचेा ख प्रस् ावव  आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
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मौजे ढालसािांगी, ता. जज.बुलडाणा येथील विद्यामांहदर प्राथशमि  
शाळेत १२७ विद्यार्थ याांना एिच शशक्षि शशििीत असल् याबाबत 

  

(६५) *  ४७७६६   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) मौगे ढालसावींगी ( ा. लग.र्ुलडाणा) येथील ववद्यामींददल प्राथशमी िााे  १२७ 
ववद्यार्थ याांना एीचा ख शिक्षी शिीवव  असल् याचेा ख  माहे गुलै २०१५ मध्ये वा 
त्यादलम्यान ननदिबनास आले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल् यास, यार्ार्  मौगे ढालसावींगी येथील पालीाींनी लगल् हा परलषाद 
प्रिासनाीड ेशिक्षी उपलब् ध ीन न देण् यासाठी ववनीं ी ीेली आहे, हे ही ाले आहे 
ीाय, 
(३) असल् यास, लगल् हा परलषादेने अद्यापही शिक्षी उपलब् ध ीन न ददले नाही , हे 
ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल् यास, उक्   प्रीलणाचा खी िासनाने  चा खौीिी  ीेली  आहे ीाय व 
चा खौीिी   ीाय  ननष पन् न झाले, त्यानुषाींगाने ीोण ी ीायबवाही ीेली वा 
ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१)  े (४)   
       सदल िााे  १ ली  े ७ वी पयां चेा ख वगब असून ६ शिक्षी शिीवव  
आहे . त्यापीैी ५ शिक्षीाींचा खी भल ी प्रक्रीया न्यायप्रववष् आहे. न्यायप्रववष् 
असलेले शिक्षी ीायबल  असल्याने सदल िााेवल नव्याने शिक्षी उपलब्ध ीरुन 
ददलेले नाही . 
(५) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

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

मौजे ढािाळे (ता.बारामती जज.पुणे) येथील सुधाररत पाणी पुरिठा  
योजनेच्या िामाम ये झालेला गैरव्यिहार 

(६६) *  ५०७४९   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) मौगे ढाीााे ( ा.र्ालाम ी, लग.पुणे) येथील सुधारल  पाणी पुलवठा योगनेचेा ख 
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ीाम रे्ीायदेिीलरलत्या ीेल्याने नुीसानीचा खी लक्ीम सींर्ींचध ाींीडून  वसुल 
ीलण्यार्ार्  ददनाींी ७ गानेवाली, २०१० लोगी वा त्यासुमालास पाणी पुलवठा 
ववभागाने  सेचा ख ददनाींी २८ सप् े्ंर्ल, २०१० लोगी वा त्यासुमालास ग्रामववीास व 
गलसींधालण ववभागाने मुख्य ीायबीाली अचधीाली, लगल् हा परलषाद पुणे याींना 
पत्रान्वये ीाववले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२)  सेचा ख, मा. उ्चा ख न्यायालया्या आदेिानसुाल लगल्हा परलषादेमाफब   सदल 
योगनेचेा ख ीाम पुणब ीलण्या  ये  आहे. सींर्ींचध  ीायबीाली अशभयीं ा याींचेा खववरुध्द 
शिस् भींगाचा खी ीालवाई प्रस् ावव  ीलण्या  आली असून, सींर्ींचध  उप अशभयीं ा, 
िााा अशभयीं ा व ग्रामसेवी याींचेा खववरुध्द शिस् भींगाचा खी ीालवाई लगल्हा 
परलषादेमाफब   प्रस् ावव  ीलण्या  आली आहे ीाय, 
(३) असल्यास, गवापास चा खाल वषााबचा खा ीालावधी लो्ुनही सींर्ींचध ाींवल ीालवाई 
ीरुन लक्ीम वसूल ीलण्या  आलेली नाही, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, यार्ार्  चा खौीिी ीलण्या  आली आहे ीाय, त्यानुषाींगाने सदल 
लक्ीम वसूल ीलण्यार्ार्  व सींर्चध ाींवल ीालवाई ीलण्यार्ार्  ीोण ी ीायबवाही 
ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) होय. 
      मा. उ्चा ख न्यायालया्या आदेिानुसाल प्रस्  ु योगनेचेा ख ीाम पुणब ीरुन 
दद.०२.१०.२०१५ लोगी पाणी पुलवठा सुरु ीलण्या  आला आहे. 
 सेचा ख, सींर्ींचध  उप अशभयीं ा व िााा अशभयीं ा याींचेा खवल शिस् भींगाचा खी ीालवाई 
सुन  आहे. 
(३) व (४) प्रस् ु  योगने्या  पासणी अहवाला्या अनषुाींगाने सलपींचा ख  था 
अध्यक्ष, पाणीपुलवठा व स्व्छ ा सशम ी हे दोषाी आढाले त्याींना लगल्हाचधीाली 
याींनी पदावरुन पदावन  ीेले आहे. 
      सेचा ख,  त्ीालीन पाणीपुलवठा व स्व्छ ा सशम ी, सामालगी लेाा 
पलीक्षण सशम ी व  ाींत्रत्री सल्लागाल याींचेा खवल दद.२६.११.२०१५ लोगी फौगदाली 
गुन्हा दााल ीेला आहे. 
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    सदल योगने्या ीामासाठी ग्राम पाणीपुलवठा व स्व्छ ा सशम ीला एीुण 
रु.३८.१९ लक्ष इ ीे अनदुान वव रल  ीलण्या  आले हो े. त्यापैीी रु.१८.४८ 
लक्ष एवढा ाचा खब झाला असून उवबरल  लक्ीम रु.१९.७१ लक्ष लगल्हा परलषादेीड े
वगब ीलणे  आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

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

राज् यातील शासिीय िदै्यिीय रुग्णालये, अततविशेषोपचार रुग्णालये  
ि ििच रोग रुग्णालये येथील महाराष्ट्र स्टेट िो.ऑप िां झ्यमुसच  
फेडरेशन या सहिारी सांस्थेची षषध दिुाने रद्द िेल्याबाबत 

  

(६७) *  ४९७६५   डॉ.तषुार राठोड (मुीेड) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) लाज् या ील िासीीय वैद्यीीय रुग्णालये, अन वविेषाोपचा खाल रुग्णालये व 
ीीब लोग रुग्णालये येथे सवबसामान्य रुग्णाींना मीफाय िील दला  औषाधी 
शमाण्याीरल ा महालाषर स््े् ीो.ऑप ीीं झ्युमसब फेडलेिन या सहीाली सींस्थेला 
सन २००१  े २०१२ व सन २०१२  े २०१५ पयां  मान्य ा ददली हो ी असे 
ननदिबनास आले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, उक्  सींस्थेने िासीीय रुग्णालय परलसला  दीुाने 
चा खालववण्यासाठी औषाध ववके्र ा मीीं वा प्रन ननधी नेम ाना औषाधी दीुानाींचेा ख वा्प 
ील ाना पालदिी पध्द  न अवलींर् ा एीाचधीालिाहीने दीुानाींचेा ख न्यायोचचा ख  
वा्प न ीेल्याने िासनाने ददनाींी १५ ऑक््ोर्ल, २०१५ लोगी वा त्यासुमालास 
उक्  सहीाली सींस्थेचा खी पलवानगी लद्द ीेली असल्याचेा ख ननदिबनास आले आहे, हे 
ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास,  लीही लाज्या ील उक्  सहीाली सींस्थेचा खी औषाधी दीुाने सुरु 
असल्याचेा ख ननदिबनास आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, यार्ार्  िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, चा खौीिी  ीाय 
आढाून आले व त्यानषुाींगाने सहीाली सींस्थे  अननयशम  ा 
झाल्याप्रीलणी सींर्ींचध ाींवल ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) िासीीय वदै्यीीय महाववद्यालये / दीं  महाववद्यालये 
व रुग्णालयाीं्या परलसला , महालाषर स््े् ीो-ऑपले्ीव्ह ीीं झ्यूमसब फेडलेिन या 
सहीाली सींस्थेला, सन २००९  े २०१४ या ीालावधी , वेाोवेाी औषाध 
दीुानाींसाठी गागा उपलब्ध ीन न देण्या  आल्या आहे . 
(२) महालाषर स््े् ीो-ऑपले्ीव्ह ीीं झ्यमूसब फेडलेिन या सहीाली सींस्थेला औषाध 
दीुानाींसाठी गागा देण्यार्ार् चेा ख िासन ननणबय ददनाींी १२ मे, २०१५ व ददनाींी ५ 
ऑक््ोर्ल,२०१५ ्या आदेिाींन्वये लद्द ीलण्या  आले आहे . 
(३) व (४) औषाध दीुानाींसाठी गागा वा्प लद्द ीलण्यार्ार् ्या िासन 
ननणबयाींववलोधा  मुींर्ई उ्चा ख न्यायालया  याचचा खीा दााल ीलण्या  आल्या आहे . 
त्यापैीी औलींगार्ाद ाींडपीठासमोल दााल असलेल्या याचचा खीेमध्ये मा.न्यायालयाने 
Status quo आदेि ददले असून प्रीलण न्यायप्रववषठ आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

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

राष्ट्रसांत तिुडोजी महाराज, नागपूर विघापीठाव्दारे सांचशलत डॉ. शेषराि िानीेड े
बी.एड. महाविद्यालयात प्राचायाचच्या सांगनमताने िमचचाऱयाांनी 

लाीो रुपयाांचा िेलेला गैरव्यिहार 

(६८) *  ४८२७६   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) लाषरसीं   ीुडोगी महालाग, नागपूल ववद्यापीठाव्दाले सींचा खशल  डॉ. िेषालाव 
वानाेड ेर्ी.एड. महाववद्यालया  प्राचा खायाब्या सींगनम ाने ीमबचा खाऱ्याींनी ४५ लाा 
न पयाींचा खा गैलव्यवहाल ीेला असल्याचा खी मादह ी ददनाींी ५ फेब्रवुाली, २०१६ लोगी 
ननदिबनास आली आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल् यास, सदल महाववद्यालयामध्ये गेल् या र्ाला वषााब   ीन महाघो्ााे 
झाले आहे , हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल् यास, या गींभील प्रीलणाचा खी िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, 
असल्यास, चा खौीिीनुसाल सींर्ींचध ावल ीोण ी ीायबवाही ीलण्या  आली वा ये  
आहे, 
(४) नसल्यास ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) अींि   ाले आहे.  
     लाषरसीं   ीुडोगी महालाग नागपूल ववद्यापीठ सींचा खशल  डॉ. िेषालाव 
वानाेड े र्ी.एड. महाववद्यालया  रु. ४१,५९,७८६/- इ ीा गैलव्यवहाल 
झाल्याचा खी र्ार् उघड झाली आहे. 
(२) हे ाले आहे. 
(३) या ीालावधीमधील एीा प्राचा खायाबला सेवेमधनू र्ड फब  ीलण्या  आले आहे 
 सेचा ख एीा प्राचा खायाबचेा ख सेवाननवतृ् ीवे न लोानू ठेवण्या  आलेले आहे  ल अन्य 
एीा प्रीलणा  चा खौीिी चा खालू आहे. 
(४) प्रश्न उदभव  नाही. 

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

िागल (जज. िोल्हापूर) तालुक्यात तनमाचण झालेली पाणी टांचाई 
  

(६९) *  ४३३३०   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळिा) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा 
ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) ीागल (लग.ीोल्हापूल)  ालुक्या ील २५ गावाीं ील ६० दठीाणी माहे गानेवाली, 
२०१६ पासून पाणी ी्ंचा खाई गाणव  असल्याने  ेथील ग्रामस्थाींनी  सेचा ख 
 ालुक्या ील लोीप्रन ननधीनी लगल्हाचधीाली, ीोल्हापूल याींना ननवेदन ददले आहे, 
हे ाले आहे ीाय, 
(२)  सेचा ख उक्   ालुक्या ील चचा खीोत्रा नदी परलसला  ग  वषाी ीमी पासून 
पडल्याने चचा खीोत्रा ाोऱ्या  अवषाबणलस्थ ी ननमाबण झाली असून हमीदवायाया  
वपण्या्या पाण्याचा खी ी्ंचा खाई ननमाबण झाली आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, उक्  दठीाणी ्ँीलने पाणी पुलवठा सुरु ीलण्यार्ार् चेा ख ननवेदन 
 हशसलदाल, ीागल याींना देण्या  आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, यार्ार्  िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, चा खौीिी  ीाय 
आढाून आले व त्यानुसाल उक्   ालुक्या  नागलीीाींना वपण्या्या पाण्याचा खा 
पुलवठा ीलणेर्ार्  ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) हे ाले नाही. 
(३) हमीदवायायाला ॅ्ंीलने पाणी पुलवठा ीलणेर्ार्  ग्रामस्थाींनी  हशसलदाल, 
ीागल याींना ननवेदन ददले आहे, हे ाले आहे. 
(४) चचा खीोत्रा प्रील्पामध्ये पाणीसाठा लााीव ठेवलेला असून गानेवाली, २०१६  े 
गुलै २०१६ अाेल या ीालावधीीरल ा वपण्यासाठी लागणाला पाणीसाठा आलषितक्ष  
ीेला आहे. ददनाींी १३ गानेवाली, २०१६ पासून िे ीसाठी पाणी उपसा र्ींदी लागू 
ीेलेली आहे. 
       त्यानुसाल चचा खीोत्रा नदी  वेाोवेाी पाणी सोडण्या  ये  आहे. ग्रामस्थाींचेा ख 
ननवेदन हे दद.१२.०१.२०१६ चेा ख असून त्यानीं ल दद.१३.०१.२०१६ लोगी चचा खीोत्रा 
धलणा नू नदी  पाणी सोडणे  आले आहे. हमीदवाडा गावाचा खा पाणीपुलवठा हा 
चचा खीोत्रा नदीवरुनचा ख ीलण्या  ये  असल्याने त्या गावास ॅ्ंीलने पाणी पुलवठा 
ीलणेचा खा प्रश्न उद्् ाव  नाही. 
(५)  प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

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

गडधचरोली जजल्हा पररषदेतील पाणीपुरिठा योजनेतील  
गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(७०) *  ४९४०९   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) गडचचा खलोली लगल्हा परलषाद पाणीपुलवठा व स्व्छ ा ववभागाीं गब  १९५ 
गावाींमध्ये पाणीपुलवठा योगना मींगूल ीलण्या  आली आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, त्यापीैी १६४ गावाींमध्ये   सदल योगना ीायाबलन्व  असल्याचेा ख व 
३१ गावाींमध्ये सदल योगना र्ींद आहे   सेचा ख सदल योगनेमध्ये ीामे पूणब न 
ील ा पूणब  त्रर्लाचा खी लक्ीम उचा खलण्या  आलेली आहे,हे ही ाले आहे ीाय, 
(३)  सेचा ख, गुलवाा, पालडी-ीुपी, ीो्गल, वायगाव, गालावींडी  या गावाींमध्ये 
ीामे  अधबव् व गीणब अवस्थे  ठेवनूचा ख पूणब त्रर्लाचा खी लक्ीम उचा खलुन गैलव्यवहाल 
ीलण्या  आलेला आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, सदल पाणीपुलवठ्याचा खी ीामे पूणब न ील ा पूणब ीामाचा खी त्रर्ले 
उचा खल ीन न गैलव्यवहाल ीलणाले ीीं त्रा्दाल व सींर्ींचध  ववभागा्या 
अचधीाऱ्याींमध्ये सींगनम  आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
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(५) असल्यास, उक्  प्रीलणी चा खौीिी ीलण्या  आली आहे ीाय, त्यानषुाींगाने 
सींर्ींचध ाींवल ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(६)  सेचा ख उक्  योगना पूणब ीलण्यार्ार्  ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  
ये  आहे, नसल्यास ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे अींि   ाले आहे. 
      गडचचा खलोली लगल््यामध्ये आ ापयां  ववववध यींत्रणाींमाफब   लार्ववण्या  
आलेल्या पाणी पुलवठा योगनाींचा खी सींख्या एीूण १९९ आहे 
(२) गडचचा खलोली लगल््या  सद्य लस्थ ी  १६४ योगना ीायाबन्वी  असुन, र्ींद 
असलेल्या ३१ योगनाींचा खी ीालणे ाालीलप्रमाणे आहे . 

अ) थीी  ववद्य ु देयीाअभावी-०४ 
आ) पुलेिी देाभाल दरुुस् ी अभावी-२४ 
इ) ना गोडणीमुाे-०३ 

      थावप, योगनाींचा खी ीामे पूणब न ील ा पूणब त्रर्लाचा खी लक्ीम उचा खलण्या  
आल्याचेा ख ननदिबनास आले नाही. 
(३) हे ाले आहे. 
(४) हे ाले नाही. 
(५) होय. 
      गैलव्यवहाला्या अनुषाींगाने लगल्हा स् लावल ीेलेल्या चा खौीिीचा खी वस् लुस्थ ी 
ाालील प्रमाणे आहे   

अ) गुलवाा   ीीं त्रा्दालाने ीेलेल्या ीामाचेा ख मुल्याींीन व अदा ीेलेल्या 
लक्ीमेमध्ये रु.९१,०१६/- चा खी  फाव  आहे. ीीं त्रा्दालाने पढुील ीाम न 
ीेल्याने ीाम र्ींद आहे. ीीं त्रा्दालाचा खी अनाम  लक्ीम गप्  ीरुन 
नव्याने ननववदा प्रक्रीया ीलणे र्ार्  ग्रामीण पाणी पुलवठा व स्व्छ ा 
सशम ी याींचेा ख स् लावल ीायबवाही सुरु आहे. 
र्) पालडी (ीुपी)   पाणी पुलवठा व स्व्छ ा सशम ीचेा ख  त्ीालीन 
अध्यक्ष व सचचा खव, याींचेा खवल पोलीस स््ेिन गडचचा खलोली येथे ददनाींी 
१३.०५.२०१५ लोगी FIR दााल ीेलेला आहे. 
ी) ीो्गल   पाणी पुलवठा व स्व्छ ा सशम ीचेा ख अध्यक्ष व 
सचचा खवामाफब   अपहाली  लक्ीमेपैीी ीीं त्रा्दालाीडून रु. ५,२७,०००/- वसुल 
ीेलेली आहे. व उवबली  लक्ीम वसुल ीलण्याचा खी ीायबवाही सुरु आहे. 
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ड) वायगाींव   पाणी पुलवठा व स्व्छ ा सशम ीने मुल्याींीनापेक्षा गास्  
लक्ीम अदा ीेल्यामुाे लक्ीम रु. ८,८४,१२७/- एवढ्या लक्ीमे्या 
वसुलीसाठी सशम ी पदाचधीाली अध्यक्ष/सचचा खव ग्राम आलोग्य पोषाण 
आहाल व पाणी पुलवठा स्व्छ ा सशम ी ग्राम पींचा खाय  वायगाींव 
याींचेा खववरुध्द दद.२२.०९.२००८ लोगी FIR दााल ीलण्या  आला असुन 
ददवाणी व फौगदाली न्यायालय चा खामोिी येथे प्रीलण न्यायप्रववष् आहे. 
इ) गालावींडी  या गावाचेा ख ग्रामीण पाणी पुलवठा व स्व्छ ा सशम ीचेा ख 
 त्ीालीन अध्यक्ष व सचचा खव याींनी ीामाचेा ख मुल्याींीनापेक्षा गास् ीचा खी 
लक्ीम ीीं त्रा्दालास अदा ीेल्यामुाे  त्ीालीन अध्यक्ष व सचचा खव याींचेा खवल 
गालावींडी पोलीस स््ेिन येथे दद. ०८.०९.२०१४ लोगी FIR दााल ीेलेला 
असून प्रीलण न्यायप्रववष् आहे. 

(६)  गुलवाा, पालडी (ीुपी), ीो्गल व गालावींडी  या ४ गाव्या योगना पूणब 
ीलण्यार्ार्  ग्रामीण पाणी पुलवठा व स्व्छ ा सशम ी याींचेा ख स् लावल ीायबवाही 
सुरु आहे. 
 वायगाींव   सदल योगने्या ीामावलील गैलव्यवहाल झालेली लक्ीमेचा खी वसुली न 
झाल्याने अींदागपत्री मींगुल झालेले नाही.  थावप, सद्यलस्थ ी  गावा  ११ 
ववींधन ववहीली व ४ साध्या ववहीली असून त्या्या माध्यमा ुन गावास पाणी 
पुलवठा हो  आहे. 

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

िराड (जज.सातारा) तालुक्यातील शासिीय धान्य गोदामातनू शशधािाटप धान्य 
दिुानदाराांिड ेतनिृष्ट्ट दजाचचे धान्य हदले जात असल्याबाबत 

(७१) *  ४७४७१   श्री.शांभूराज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) ीलाड (लग.सा ाला)  ालुक्या ील िासीीय धान्य गोदामा नू  ालुक्या ील 
शिधावा्प धान्य दीुानदालाींीड ेग  पाचा ख मदहन्याींपासून वा्पासाठी सडीे धान्य 
देण्या  ये  आहे. हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, सदल  ालुक्या ील सुमाले २८२ शिधावा्प दीुाींनापैीी र्हु ाींिी 
शिधावा्प दीुाना नू सडीे, ीुगीे व ाड े शमश्री  गहू  सेचा ख  ाींदााचा खी 
गोलगलीर्ाींना ववक्री ीेली गा  आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
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(३) असल्यास, ग  पाचा ख मदहन्यापासून अिाप्रीालचेा ख धान्य गोल गलीर्ाींना शमा  
असल्याने शिधावा्प दीुाना ील ीाडबधालीाींनी  सेचा ख दारलींद्रलेषेााालील 
ीाडबधालीाींनीही यासींदभाब  दीुानदाल  सेचा ख  हशसलदाल, ीलाड याीं्याीड े क्राली 
ीेल्या आहे , हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, शिधावा्प दीुानाींमधनू शिधापत्रत्रीेवल पाचा ख मीलो धान्य शलहून 
प्रत्यक्षा   ीन मीलोचा ख वव ली  ीलण् या  ये  आहे व उवबली  धान्याचा खी ीाळ्या 
र्ागाला  ववक्री हो  असल्याचेा ख ननदिबनास आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(५) असल्यास, सदल प्रीलणाचा खी सवब मादह ी ीलाड  हशसलदाल याींना असूनही 
त्याीं्याीडून यासींदभाब  ीोण ीही दाल घे ली गा  नसल्याचेा ख ननदिबनास आले 
आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(६) असल्यास, या प्रीलणी िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, चा खौीिी  ीाय 
आढाून आले, त्यानषुाींगाने सींर्ींचध ाींवल ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  
आहे  सेचा ख शिधापत्रत्रीाधालीाींना चा खाींगल्या दगाबचेा ख धान्य शमाण्याीरल ा ीोण ी 
ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय     
आहे  ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) हे ाले नाही. 
(२) हे ाले नाही. 
(३) होय. 
(४) अिी र्ार्  पासणी अीं ी आढाून आलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 
(६) सदल ननवेदना्या अनषुाींगाने  हशसलदाल, ीलाड याींनी  ालुक्या ील सवब 
लास् भाव दीुानदालाींना सूचा खना ददलेल्या आहे . गोदामपाल, ीलाड व मसूल याींना 
धान्याचा खी प्र वाली  पासणी ीलण्यार्ार्   सेचा ख, लगल््याचेा ख वाह ूी प्रन ननधी 
याींना अन्नधान्याींचा खी उचा खल ील ाना नमुने प्राप्  ीरुन घेऊन, ालार् अन्नधान्य 
आढाून आल्यास भाल ीय अन्न महामींडााीडून चा खाींगल्या प्र ीचेा ख अन्नधान्य 
र्दलून घेण्यार्ार्  सूचा खना देण्या  आल्या आहे . 
 

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



79 

तारापूर (जज.पालघर) एम.आय.डी.सी.मधील सामुदातयि  
साांडपाणी प्रकक्रया िें द्र बांद िेल्याबाबत 

(७२) *  ४८३५२   श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई) :   
सन्माननीय उद्योग मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१)  ालापूल (लग.पालघल) एम.आय.डी.सी.मधील आशिया ाींडा ील पदहला 
सामुदानयी साींडपाणी प्रमक्रया ीें द्र गर्लदस् ीने  ाब्या  घेऊन गमीनदोस्  
ीलण्या  आला आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, गागन ी र्ीेँचेा ख साठ लाा रुपयाींचेा ख अथबसहाय्य व ीें द्र आणण 
लाज्य िासनाचेा ख प्रत्येीी ३० लाा रु. चा खी सर्सीडी लाभलेले  ालापूल औद्योचगी 
वसाह ीमधील सामुदानयी साींडपाणी प्रमक्रया ीें द्र ीाही अींिी सुरु असून प्रदषुाण 
ननयींत्रणा्या ीामा  ीायबल  असलेला सदलहू प्रील् प ीालाानदालाींना हव्या 
असलेल्या गागेसाठी गशमनदोस्  ीलण्या  आला, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, या सवब प्रीलणाचा खी िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, त्यानुषाींगाने 
सींर्ींधी ाींववरुध्द ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ?  
श्री. सुभाष देसाई : (१), (२) व (३) हे ाले नाही.  ालापलू औद्योचगी क्षेत्रा ील 
भूाींड क्र.ओ-२३ (१) पा ब् क्षते्रफा २०००० चा खौ.मी.चेा ख वा्प मे. ालापूल इींडलस्रयल 
मॅन्यफॅुक्चा खलसब असोशसएिन  याींना ददनाींी १८/२/१९९२ लोगी ीलण्या  आले 
हो े. थावप सदल भूाींडावलील सामुदानयी  साींडपाणी प्रमक्रया ीें द्र ददनाींी 
३१/३/२०१३  पासून पूणबपणे र्ींद आहे.  
       ालापूल औद्योचगी क्षेत्रा ील साींडपाण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणा  वाढ 
झाल्याने मे. TEPS याींनी सीई्ीपी ववस् ालाीली ा गागा वा्प ीलण्यार्ार्  
मागणी ीेली हो ी.  या सींदभाब  महालाषर औद्योचगी ववीास महामींडाा्या 
सींचा खाली मींडाा्या दद. ७/०२/२०१४ लोगी सींपन्न झालेल्या र्ठैीी  चा खचा खाब होवून 
उपलोक्  र्ींद साींडपाणी प्रमीया प्रील्पाचेा ख क्षेत्र महामींडाास पल  ीलण्या्या 
 सेचा ख इ ल ीाही अ्ीीं्या अचधन लाहून भूाींड क्र. ओएस-३० मधील ८५,००० 
चा खौ.मी. क्षेत्र Tarapur Industrial Manufacturing Association  (TIMA) 
याींना वा्प ीलण्याचा खा ननणबय घेण्या  आला.  त्यानुसाल सदल भूाींड 
दद.२५/०३/२०१४ ्या पत्रान्वये TIMA याींना वा्प ीलण्या  आला  सेचा ख       
दद. १२/०५/२०१४ ्या पत्रान्वये सदल भूाींडाचेा ख सर्लीग TIMA याीं्याीडून 
TEPS याींचेा ख नावे ीलण्यास मान्य ा देण्या  आली. 
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     मात्र TIMA याींनी र्ठैीी  ठलल्याप्रमाणे र्ींद साींडपाणी प्रमक्रया क्षेत्रा्या 
भूाींडाचा खा  ार्ा देण्यास नीाल ददल्याने दद. १०/१२/२०१४ लोगी सदल भूाींडाचा खा 
एी फी  ार्ा घेण्या  आला.   द्नीं ल महामींडााने सदल अॅशमनन्ी भूाींडाचेा ख 
औद्योचगी भूाींडा  रुपाीं ल ीरुन वा्प ीेले आहे.  सदल गशमनीवल उभालण्या  
आलेले साींडपाणी प्रमीया ीें द्र हे दद. ३१/०३/२०१३ पासून र्ींद असल्याने ीायबल  
असलेल्या प्रील्प ीालाानदालाींना हव्या असलेल्या गागेसाठी गशमनदोस्  
ीलण्या  आला अिी वस् ुलस्थ ी नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
राज् यातील शशक्षण शुल् ि सशमतीला ीोटी अथिा चिुीची माहहती देणाऱया 
अशभयाांत्र्रशिी महाविद्यालयाचे शुल्ि ५० टक्क्याांनी िमी िरण्याबाबत 

(७३) *  ४०७६३   श्री.तनतेश राणे (िणििली), श्री.अतुल भातीळिर (िाांहदिली 
पूिच), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पूिच), 
श्री.अतुल सािे (षरांगाबाद पिूच), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्रीमती सीमाताई हहरे 
(नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा 
ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) लाज्या ील शिक्षण िुल्ी सशम ीला ाो्ी अथवा चा खुीीचा खी मादह ी ददल्याचेा ख 
शसध्द झाल्यास सींर्ींचध  अशभयाींत्रत्रीी महाववद्यालयाचेा ख िुल्ी ५० ्क्क्याींनी ीमी 
ीलण्याचेा ख अचधीाल आहे , हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, उक्  अचधीालाचा खा प्रभावी वापल न ील ा अशभयाींत्रत्रीी 
महाववद्यालयाींना िासन व ववद्यार्थयाांचा खी आचथबी फसवणीू ीरु देणाऱ्या 
सशम ी्या सदस्याींचा खी चा खौीिी ीलावी अिा मागणीचेा ख एी ननवेदन ाासदाल सींगय 
गाधव याींनी मा. मुख्यमींत्र्याींीड ेमाहे डडसेंर्ल, २०१५ मध्ये वा त् यादम् यान सादल 
ीेले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(३) लाज्य  ींत्रशिक्षण ववभागाचेा ख प्रधान सचचा खव शिक्षण िुल्ी सशम ी  अस ानाही 
 सेचा ख त्याीं्याीड ेसवब अहवाल उपलब्ध असूनही त्याींनी ीोण ीही ीालवाई ीेली 
नसल्याचेा ख सदलहू ननवेदना  स्पष्पणे नमूद ीलण्या  आले आहे, हे ही ाले आहे 
ीाय, 
(४) असल्यास, सदलहू ननवेदना्या अनषुाींगाने िासनाने ीोण ी ीायबवाही ीेली 
वा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) अींि   ाले आहे. 
     सदल र्ार् ी  िुल्ी ननधाबलणासाठी घेण्या  आलेल्या प्रस् ावार्लोर्ल ाो्ी 
अथवा चा खुीी्या मादह ीर्ार्  िुल्ी ५० ्क्ीे ीमी ीलण्यार्ार्  
सींस्थाचा खालीाींीडून रु. १००/- ्या स््ॅम्प पेपलवल प्रन ज्ञापत्र शलहून घेण्यार्ार्  
सशम ीचा खा ननणबय आहे. 
(२) यार्र् चेा ख ननवेदन प्राप्  झाले आहे. 
(३) प्राप्  ननवेदना  सदल र्ार् नमूद ीेली आहे. 
(४) िैक्षणणी सींस्थेसींदभाब ील  क्राल शिक्षण िुल्ी सशम ी्या ननदिबनास आणनू 
ददली आहे. 
      सदल सशम ी ही मा.उ् चा ख न् यायालया् या सेवाननवतृ्   न् यायाधीिाचा खा 
अध् यक्ष ेाालील असून सदल सशम ीस अधबन् यानयी स् वरुपाचेा ख अचधीाल आहे . 
(५) प्रश् न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
परभणी जजल््यातील टांिलेीन परीक्षतेील गैरप्रिाराबाबत 

  

(७४) *  ४९२७२   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) पलभणी िहला ील िालदा महाववद्यालय, लावसाहेर् गामील मदहला 
महाववद्यालय, सालींग स्वामी ववद्यालय, मुींगागी शिींदे ववद्यालय आदी ीें द्रावल 
महालाषर लाज्य शिक्षण परलषादे्या व ीने माहे नोव्हेंर्ल-डडसेंर्ल, २०१५ मध्ये वा 
त्यादलम्यान घेण्या  आलेल्या ी्ंीलेान पलीक्षेस परलक्षाथीऐवगी दसुले ववद्याथी 
त्याीं्या नावे र्सवनू पलीक्षा घेण्या  आली आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२)  सेचा ख सदल पलीक्षा ीें द्रावलील सीसी्ीव्ही ीॅमेले र्ींद असून ीाही दठीाणी 
गाणीव पवूबी ीॅमेले र्ींद ठेवण्या  आले हो े, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, या गैलप्रीालाचा खी  त्ीाा चा खौीिी ीन न सींर्ींचध ाींवल ीडी ीालवाई 
ीलण्याचा खी मागणी अणाल भाल ीय युवा फेडलेिन याींनी महालाषर लाज्य पलीक्षा 
परलषादे्या आयकु् ाींना ददलेल्या ननवेदना  ीेली आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, या प्रीलणी िासनाने चा खौीिी ीन न पढेु ीोण ी ीालवाई ीेली 
वा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) हे ाले नाही. 
(३) व (४) शिक्षणाचधीाली (माध्यशमी) लगल्हा परलषाद, पलभणी याींचेा खीड े क्राल 
प्राप्  झाली हो ी. त्यानुसाल चा खौीिी ीलण्या  आली अस ा चा खौीिी   र्थय 
आढाले नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
क्रीडा स् पधाचच् या आयोजनासाठी बालेिाडी, पुणे विभागीय/जजल्हा 

क्रीडा सांिुलातील मैदाने, हॉल रत्यादीांचे आिारण् यात  
येणारे भाडयाचे दर जास् त असल् याबाबत 

  

(७५) *  ४३४१५   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळशशरस), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद) :   सन्माननीय क्रीडा  मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील   
ीाय  - 
  

(१) र्ालेवाडी, पुणे ववभागीय/ लगल्हा क्रीडा सींीुला ील मैदाने, हॉल इत्यादी क्रीडा 
स् पधाां्या आयोगनासाठी मान् य ाप्राप्   क्रीडा सींघ्नाींना भायायाने देण् या  ये ा , 
हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल् यास, स् पधाब् या आयोगनासाठी आीालण् या  येणाले मैदाने, हॉल 
इत्यादीींचेा ख भायायाचेा ख दल गास्   असल् यामुाे स् पधाबचेा ख आयोगन ाचचा खबी हो  
असल् याचा खी र्ार् ननदिबनास आणनू सदलहू भाड े अत् यीं  माफी ीलावे अथवा 
मोफ  सदलहू हॉल, मैदाने उपलब् ध ीलावी  अिी मागणी महालाष र ऑशललम्पी 
असोशसएिन् याव ीने मा.मुख् यमींत्री महोदयाींीड े ननवेदनाद्वाले ीेली आहे, हे ही 
ाले आहे ीाय, 
(३) असल् यास, सदल मागणीवल िासनाने ीोण ा ननणबय घे ला आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे ाले आहे. 
(२) व (३) शिवछत्रप ी क्रीडा सींीुला ील सुववधाींचेा ख भाड े ननलश्चा ख  ीलण्यासाठी 
उ्चा खस् लीय धोलण सशम ी गठी  ीलण्या  आली आहे. सदल सशम ीमाफब   क्रीडा 
सींीुला ील सुववधाींचा खा गास् ी  गास्  वापल होण्या्या दृष्ीने मान्य ाप्राप्  
फेडलेिन, सींघ्ना, असोशसएिन याींना मुख्य स््ेडडयमचेा ख भाड े रु. १,०१,२००/- 
ऐवगी रु. ५०,०००/- प्रन ददन व वॉमबअप रॅी प्रन ददन रु.७९,२७५/- ऐवगी 
रु.३०,०००/- प्रन ददन याप्रमाणे भाड ेीमी ीलण्या  आलेले आहे.   सेचा ख क्रीडा 
सींीुला ील हॉलचेा ख िुल्ी हे मान्य ाप्राप्  सींघ्ना, फेडलेिन याींचेा खमाफब   आयोलग  
ीेल्या गाणाऱ्या स्पधाबसाठी अत्यीं  माफी आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

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

आढळगाि (ता.श्रीगोंदा, जज.अहमदनगर) येथनू सािचजतनि वितरण  
व्यिस्थेतील रॉिेल िाळया बाजारात वििल्याबाबत 

(७६) *  ४५७५०   श्री.विजय षटी (पारनेर) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) आढागाव ( ा.श्रीगोंदा, लग.अहमदनगल) येथनू सावबगननी वव लण 
व्यवस्थे ील ५३ हगाल रुपयाचेा ख लॉीेल ीााया र्ागाला  ववीण्यासाठी घेऊन 
गाणाली रलक्षा पोशलसाींनी गप्  ीेल्याचेा ख ददनाींी १३ गानेवाली, २०१६ लोगी वा त्या 
सुमालास ननदिबनास आले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, यार्ार्  चा खौीिी ीलण्या  आली आहे ीाय, त्यानुषाींगाने सींर्ींचध  
दोषाीींववरुध्द ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) हे ाले आहे. 
(२) सींर्ींचध ाींववरुध्द श्रीगोंदा पोशलस स््ेिनमध्ये गुन्हा दााल ीलण्या  आला 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 
 

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



84 

यितमाळ जजल्हयातील नळ योजना विशेष  
दरुूस्तीिर ीचच िेलेल्या तनधीबाबत 

  

(७७) *  ४७७९६   श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.राजु तोडसाम (अणथ) :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील 
ीाय  - 
  

(१) यव माा लगल्हयासह ीाही लगल्हया  अननयशम  पाऊस पडल्याने र्हु ाींि 
भागा   ीव्र पाणी ी्ंचा खाई ननमाबण झाली आहे, यव माा लगल्हा परलषादे्या 
पाणीपुलवठा ववभागाीडून लगल्हयाचा खा पाणी ी्ंचा खाईचा खा ीृ ी आलााडा  याल 
ीलण्या  आला असून पाणी ी्ंचा खाई ीली ा १२ ीो्ी ४२ लाा ९७ हगाल रुपये 
लगल्हाचधीा-याींनी मींगुल ीेले, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, ग वषाी ना योगना वविेषा दरुुस् ीचेा ख १९९ ीामे हा ी घेण्या  
आले हो े. त्यावल ५ ीो्ी १३ लक्ष ५० हगाल रुपयाींचेा ख ननयोगन ीरुन ननधी ाचा खब 
ीेल्यामुाे यींदा ना योगना वविेषा दरुुस् ीचा खी ीामे ीमी येण्याचा खी िक्य ा हो ी. 
मात्र ग वषाीपेक्षा अचधी २१७ ीामे यींदा ी्ंचा खाई आलााडया  प्रस् ावव  आहे व 
त्या ीली ा ६ ीो्ी ७५ लाा २५ हगाल रुपयाींचा खी  ल ुद ीलण्या  आली आहे, हे 
ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, ग  वषाी ना योगना वविेषा दरुुस् ी ीली ा ाचा खब ीेलेल्या 
ननधीचा खा वापल योग्य प्रीाले ीेला आहे ीाय,  सेचा ख चा खालु वषााबीली ा ना योगना 
वविेषा दरुुस् ी ीली ा लगल्हा परलषाद यव माा पाणी पुलवठा ववभागाीडून 
मोठया प्रमाणा   ीेलेल्या आचथबी  ल ुदीीली ा  ज्ञ  ाींत्रत्री सल्लागालाींीडून 
िहाननिा ीलण्यार्ार्  ीोण ी ीायबवाही ीलण्या  आली आहे, 
(४) असल्यास, सदल लगल्हया  ग्रामीण पाणी ी्ंचा खाई ननवालणाीली ा ीो्यवधी 
रुपयाींचा खी दलवषाी  ल दू हो  असून या मध्ये पाणी ॅ्ंील पुलवठादालाींीडून 
प्रत्यक्षा  ीेलेल्या पाणी ॅ्ंील पुलवठया ऐवगी फे-या वाढवनु अवास् व लक्ीम 
उचा खलल्या गा  असल्या्या अनेी  क्राली प्राप्  झाल्या आहे , हे ही ाले आहे 
ीाय, 
(५) असल्यास, यार्ार्  िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, त्यानषुाींगाने उक्  
ननधीचा खा वापल योग्य प्रीाले होण्यार्ार्  ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे ाले आहे. 
      लगल््याचा खा सन २०१५-१६ साठी्या सींभाव्य पाणी ी्ंचा खाईसाठी रु.१२ ीो्ी 
४२ लक्ष ९७ हगाल मीीं म ीचा खा ी्ंचा खाई ीृ ी आलााडा मींगूल ीेला आहे. 
(२) यव माा लगल््यामध्ये सन २०१४-१५ ्या ी्ंचा खाई ीालावधी  पाणी ी्ंचा खाई 
ननवालणाथब २१० ना योगना वविेषा दरुुस् ी या उपाययोगनेीरल ा एीूण 
रु.५४१.५३ लक्ष लक्ीमेचा खी  ल दू ीलण्या  आली हो ी. त्यापीैी ९४ ना योगना 
वविेषा दरुुस् ीचा खी ीामे पूणब ीेली आहे . त्यासाठी एीूण रु.३४२.९० लक्ष लक्ीम 
ाचा खब ीलण्या  आली आहे . 
        सन २०१५-१६ ्या  ी्ंचा खाई ीालावधी   पाणी ी्ंचा खाई ननवालणाथब  
एीूण रु.६७६.२५ लक्ष मीीं म ी्या एीूण २१७ ना योगनेचा खी वविेषा दरुुस् ीचा खी 
ीामे प्रस् ावव  ीलण्या  आली आहे , हे ाले आहे. 
(३) सन २०१४-१५ ्या ी्ंचा खाई ीालावधी  पाणी ी्ंचा खाई ननवालणाथब ना योगना 
वविेषा दरुुस् ीचा खी ९४ ीामे पणूब ीलण्या  आली आहे . 
       प्रस् ावव  सवब उपाययोगनाींसाठी ग्रामपींचा खाय ीने लोीवगबणी भरुन 
ीलालनामे ीलणे आवश्यी हो े. ज्या ग्रामपींचा खाय ीींनी लोीवगबणी भरुन ीलालनामे 
ीेले  ेथील ीामे पूणब झाली आहे . 
      पूणब झालेल्या ीामावलील ाचा खब उप अशभयीं ा, लगल्हा परलषाद यव माा 
पाणी पुलवठा उपववभाग याीं्या  ाींत्रत्री देालेाी चा ख ीलण्या  आलेला आहे. 
यावषाी सुध्दा  ज्ञ  ाींत्रत्री याींचेा ख मागबदिबनाााली ीामे ीलणे प्रस् ावव  आहे. 
त्यामुाे ाचा खब झालेल्या ननधीचा खा वापल योग्य प्रीाले झालेला आहे. 
(४) लगल्हाचधीाली, यव माा याींचेा खीड ेअिा  क्राली प्राप्  झालेल्या नाही .  सेचा ख 
सवब ाागगी ॅ्ंीलवल गी.पी.एस.प्रणाली र्सववणे अननवायब ीलण्या  आले आहे. 
त्यामुाे प्रत्यक्ष फे-या झाल्यानुसालचा ख देयीे अदा ीलण्या  ये ा . यार्ार् चा खी 
ीायबवाही पींचा खाय  सशम ी स् लावल ीलण्या  आलेली आहे. 
(५) चा खौीिीर्ार्  प्रश्न उद्् ाव  नाही.  सेचा ख िासनाीडून प्राप्  झालेल्या 
ननधीचा खा योग्य प्रीाले ननयोगन ीरुन वापल ीलण्या  आलेला आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 
 
 

----------------- 
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अन्न ि षषधी प्रशासन विभागात झालेला गैरव्यिहार 

(७८) *  ३९६९४   श्री.राधािृष्ट् ण विीे-पाटील (शशडथ), श्री.अजजत पिार 
(बारामती), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापूर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.नरहरी णझरिाळ (हदांडोरी), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.राणाजगजीतशसांह 
पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) अन्न व औषाधी प्रिासन ववभागा  अननयशम  ा व गैलव्यवहाल झाल्याचेा ख      
माहे गानेवाली, २०१३ मध्ये वा त्या दलम्यान ननदिबनास आल्याने याप्रीलणाचा खी 
चा खौीिी ीलण्यासाठी  त्ीालीन आयकु्  श्री.महेि झगड,े दक्ष ा ववभागाचेा ख 
 त्ीालीन प्रमुा श्री.एस.एचा ख.ीााे आणण अिासीीय सदस्य ॲड. उदय र्ोपिेट्टी 
या न घाींचा खी चा खौीिी सशम ी गठी  ीेली हो ी, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, सदल सशम ीचा खा अहवाल िासनास प्राप्  झाला आहे ीाय, 
असल्यास, सदल अहवालास सशम ीने ीोण े ननषीषाब ीाढले आहे  व 
त्यानषुाींगाने िासनाने ीोण ा ननणबय घे ला वा घेण्या  ये  आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  व यार्ार् चा खी सद्य लस्थ ी ीाय      
आहे ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) होय. हे ाले आहे. 
(२)  सदल सशम ीचा खा अहवाल िासनास प्राप्  झाला आहे.  
     सदल अहवालामध्ये सशम ीने, लाज्यामध्ये औषाधे व अन्न ववषायी ववववध 
ीायदे व ननयम याींचा खी प्रभावी अींमलर्गावणी व त्याचेा ख सींननयींत्रण, प्रचा खशल  MIS, 
प्रिासीीय यींत्रणेचा खी लचा खना व र्ाी्ीीलण, प्रिासीीय सुधालणा, अत्याधुननी 
यींत्रणा/  ींत्रज्ञान, गैलव्यवहाल/अननयशम  ा, सामालगी आलोग्य, औषाधाीं्या 
मीीं म ी, अप्रमाणण  औषाधे, ीायबप्रणाली, न्यानयी ीायबवाही, औषाध ननयींत्रण, 
पयबवेक्षीीय ननरलक्षण इ.र्ार्ीींमधील त्रु् ीींर्ार्  ननषीषाब सादल ीेले आहे .  
सदल ननषीषााब्या आधाले सशम ीने िासनास ीेलेल्या शिफालिी लस्वीालण्या  
आल्या आहे .  
(३) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
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उरण (जज.रायगड) तालुक्यातील अमेया लॉजजस्टीि िां पनीच्या  
भरािामुळे शेतीचे निुसान होत असल्याबाबत 

(७९) *  ४८२४७   श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग) :   सन्माननीय 
पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  -  
(१) उलण (लग.लायगड)  ालुक्या ील अमेया लॉलगस््ीी ीीं पनीने मा ीचा खा भलाव 
्ाील्याने  सेचा ख लासायननी साींडपाणी ननचा खला होण्या्या दृष्ीने योग्य ननयोगन 
न ीेल्याने मौगे र्ाींधपाडा, ाोप्े, धसााोिी येथील गशमनी  पाणी शिलल्याने 
भा वपीााालील गशमनी लासायननी दवुषा  साींडपाण्यामुाे नापीी झाल्या आहे , 
यार्ार्  माहे नोव्हेंर्ल, २०१५ मध्ये वा त्यादलम्यान आपदग्रस् ाींनी लगल्हाचधीाली, 
लायगड याीं्याीड ेननवेदनाव्दाले  क्राल दााल ीेली, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, यार्ार्  िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, त्या  ीाय आढाून 
आले व त्यानुषाींगाने सींर्ींचध  ीीं पनीवल ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  
आहे, 
(३) असल्यास, सदल िे ीचेा ख होणाले नीुसान थाींर्ववण्या्या दृष्ीने ीोण ी 
उपाययोगना ीेली वा ीलण्या  ये  आहे  सेचा ख आपदग्रस्  िे ीऱ्याींना नुीसान 
भलपाई देण्यार्ार्  ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 

श्री.रामदास िदम : (१) हे ाले आहे.  
(२) व (३) सदल ि ेगशमनीमध् ये गव  वाढलेले असून िे ी-याींनी गेल् या ७  े ८ 
वषााबपासून पीी घे ले नसल् याचेा ख आढाून आले आहे.  
        महालाष र प्रदषुाण ननयींत्रण मींडहामाफब   माहे डडसेंर्ल, २०१५ मध् ये 
ीेलेल् या पाहणीअीं ी सदल ीीं पनीमध् ये ीुठल् याही प्रीालचेा ख उत् पादन ीलण् या  ये  
नसल् याचेा ख  सेचा ख सदल ीीं पनीमधून लासयननी साींडपाणी ननमाबण हो  नसल् याचेा ख 
आढाून आले आहे.  थावप , ीीं पनीने ीेलेल् या भलावामुाे साींडपाण् याचा खा ननचा खला 
व् यवलस्थ पणे हो  नसल् यामुाे सदलचा खी गमीन नापीी झाल् याचा खा अहवाल  लाठी 
सगा ीोप्रोली याींनी ददला आहे. त् यावरुन  हशसलदाल उलण याींनी ीीं पनीला 
सींर्ींचध ाींना नीूसान भलपाई देण् याचेा ख ीाववले आहे.  
(४) प्रश् न उद्भव  नाही.  
 

----------------- 
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आिळी (ता. पन्हाळा, जज. िोल्हापूर) गािातील पाणीपुरिठा  
योजनेचे िाम सुरु िरण्याबाबत 

(८०) *  ४९९४१   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) आवाी ( ा.पन्हााा, लग.ीोल्हापूल) या गावामध्ये दलवषाी  ीव्र पाणी ी्ंचा खाईचा खी 
समस्या असल्याने पाण्याचा खी गलग ओाानू सदल गावामध्ये नवीन पाणी पुलवठा 
योगने्या ीामास ददनाींी २२ ऑगस््, २०१४ लोगी वा त्यासुमालास प्रिासीीय 
मान्य ा ददली आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, प्रिासीीय मान्य ा शमाूनही अद्यापही सदल गावा्या 
पाणीपुलवठा योगनेचेा ख ीाम सुरु झालेले नाही, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, सदल गावा ील पाणीपुलवठा योगनेचेा ख ीाम सुन  ीलण्याीरल ा 
िासनाने ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय 
(२) व (३) आवाी ( ा. पन्हााा, लग. ीोल्हापूल) ना पाणीपुलवठा योगनेस 
दद.२२.०८.२०१४ लोगी प्रिासीीय मान्य ा देण्या  आली. पलीं ु दद.१२.०९.२०१४ 
लोगी ववधानसभा ननवडणीुीचा खी आचा खालसींदह ा सुरु झाल्याने ननववदा प्रमक्रया 
लार्ववण्यास ववलींर् झाला. 
      थावप, दलम्यान्या ीालावधी  ीें द्र िासना्या दद.२९.०६.२०१५ व 
दद.२९.०७.२०१५ लोगी्या पत्राद्वाले, ज्या योगना ननयोगन ्प्पा/ननववदा प्रमक्रये  
आहे  अिा योगनाींर्ार्  पढुील ीोण ीही ीायबवाही ीलण्या  येऊ नये अिा 
सुचा खना देण्या  आल्या आहे . त्यामुाे सद्य लस्थ ी  सदल योगनेचा खी ननववदा 
प्रमक्रया लार्ववणे िक्य नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 
 

----------------- 
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मौजे आडीळ (ता.मांडणगड, जज. रत्नाधगरी) या आहदिासी  
िाडीसाठी असलेला पाणीपुरिठा बांद झाल्याबाबत 

(८१) *  ५०८३२   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) मौगे आडाा ( ा.मींडणगड, लग. लत्नाचगली) या आददवासी वाडीसाठी सुमाले 
३२ लाा रुपयाींचा खी नापाणी पुलवठा योगना असूनही ग  ीाही मदहन्याींपासून 
सदल पाणीपुलवठा र्ींद झालेला आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२)  सेचा ख, सुमाले ३२ लक्ष रु. ाचा खब ीरुन भाल  ननमाबण योगना लार्वण्या  
आली, पलीं  ु या वाडीसाठी ४ पाण्याचेा ख ना न दे ा त्या दठीाणी एीचा ख ना 
देण्या  आला, शिवाय गेल्या ीाही  मदहन्याींपासून येथील पाणीपुलवठाही र्ींद 
झाला आहे, त्यामुाे सुमाले अडीचा ख मी.मी. अीं लावरुन मदहलाींना पायपी् ीरुन 
पाणी आणावे लाग  आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, यार्ार्  ग्रामपींचा खाय ीिी सींपीब  साधनूही याीड ेदलूबक्ष ीेले गा  
असल्याचा खा आलोप ील  या आददवासीवाडी ील िीेडो मदहलाींनी मींडणगड 
पींचा खाय  सशम ीवल माहे गानेवाली, २०१६ मध्ये वा त्या दलम्यान धडी मोचा खाब 
ीाढला हो ा, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, यार्ार्   िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, त्यानषुाींगाने या 
आददवासी वाडीसाठी त्वली  पाणीपुलवठा सुरु होण्यार्ार्  ीोण ी ीायबवाही ीेली 
वा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींि   ाले आहे.  
(२) हे ाले नाही. 
(३) हे ाले आहे. 
(४) मौगे आडाा,  ा.मींडणगड योगना पुणब झाल्यानीं ल देाभाल दरुुस् ीसाठी 
नोव्हेंर्ल, २०१० मध्ये ग्रामपींचा खाय ीस हस् ाीं ली  ीलण्या  आली आहे.  या 
योगने  समाववष् आददवासी वायायाींीली ाचा खी उध्वबवादहनी ाागगी िे ा नु गेली 
असुन गशमनी्या सपा्ीीलणादलम्यान उध्वबवादहनीचा खी माहे गानेवाली, २०१६ 
मध्ये मोड ोड झाली हो ी.  मात्र ग्रामपींचा खाय ीने सदल मोड ोड झालेली 
पाईपलाईन दरुुस्  ीरुन पाणी पुलवठा सुरु ीेलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
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िागधरा गुमगाि (ता. हहांगणा, जज. नागपूर) येथील  

शौचालय बाांधिामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(८२) *  ४१६०१   डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) वागधला गुमगाव ( ा. दहींगणा, लग. नागपूल) ग्रामपींचा खाय  येथील िौचा खालय 
र्ाींधीामा  आचथबी गैलव्यवहाल झाल्याचा खी  क्राल लगल्हा परलषाद नागपूल चेा ख 
उपमुख्य ीायबपालन अचधीाली, श्री. गणेि चा खौधली याीं्याीड ेीलण्या  आलेली 
आहे, हे ाले आहे ीाय, 
 
(२) असल्यास, उक्  दठीाणी २०८ लोीाींचेा ख िौचा खालय मींगुल असुन त्यापीैी ८१ 
िौचा खालयाचेा ख र्ाींधीाम शिल्ली आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, यार्ार् ी  मुख्य ीायबपालन अचधीाली, लगल्हा परलषाद याींनी 
उक्  िौचा खालयाचेा ख र्ाींधीामासींदभाब ील धारलीा  पासण्याचेा ख आश्वासन पुणब ीेले 
आहे  ीाय, 
(४) असल्यास, उक्  प्रीलणी चा खौीिी ीलण्या  आली आहे ीाय, चा खौीिी  ीाय 
आढाून आले, त्यानषुाींगाने सींर्ींचध ाींवल ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  हे ाले आहे. 
(२) सन २०१२ ्या पायाभू  सवेक्षणानुसाल वागधला गुमगाव ( ा. दहींगणा, लग. 
नागपूल) या ग्रामपींचा खाय ीमधील एीूण ६२५ ीु्ुींर्ाींपीैी २०८ ीु्ुींर्ाींीड े
िौचा खालयाचा खी सुववधा उपलब्ध नव्ह ी. त्यापीैी १३८ ीु्ुींर्ाींसाठी वयैलक् ी 
िौचा खालयाचेा ख र्ाींधीाम पूणब ीलण्या  आले असून अद्यापपयां  ७० लाभाथी 
ीु्ुींर्ाीं्या िौचा खालयाचेा ख र्ाींधीाम शिल्ली आहे. 
(३), (४) व (५) सदल ग्रामपींचा खाय ीर्ार्  प्राप्  झालेल्या  क्राली्या चा खौीिी 
अहवालानुसाल सींर्ींचध  ग्रामपींचा खाय ी्या सचचा खवाींवल प्रिासीीय ीालवाई प्रस् ावव  
ीलण्या  आली आहे. 

----------------- 
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चांदरू (ता.हातिणांगले, जज.िोल्हापूर) येथील भारत तनमाचण नळ 
पाणीपुरिठा योजनेचा मूळ दस्ताऐिज गहाळ झाल्याबाबत 

  

(८३) *  ४४७२३   डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर 
(िोल्हापूर उत्तर), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) चा खींदलू ( ा.हा ीणींगले, लग.ीोल्हापूल) येथील भाल  ननमाबण ना पाणीपुलवठा 
योगने्या गहाा झालेल्या दप् लाीं्या झेलॉक्स प्र ी ददनाींी ११ गानेवाली, २०१६ 
लोगी वा त्या सुमालास सदल योगने्या दठीाणी असलेल्या िौचा खालया  सापडल्या, 
हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, उक्  योगने ील मूा दप् ल, र्ीँ पासर्ीु, चेा खीर्ीु 
अद्यापपयबन्  गहाा आहे , हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, यार्ार्  िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, त्या  ीाय आढाून 
आले,त्यानषुाींगाने ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) होय. 
(३)  त्ीालीन अध्यक्ष व सचचा खव ग्राम पाणीपुलवठा व स्व्छ ा सशम ी, चा खींदलू 
याींना नो्ीस देऊन मफल््ल हाऊस्या र्ींद असलेल्या िौचा खालया ील दप् लाचा खा 
पींचा खनामा ीलण्या  आला आहे.  सेचा ख सलपींचा ख, ग्रामपींचा खाय  चा खींदलू याींना  त्ीालीन 
अध्यक्ष व सचचा खव याींचेा खवल दप् ल गहाा ीेलेर्ार्  फौगदाली गुन्हा दााल 
ीलण्यार्ार् चेा ख आदेि पींचा खाय  सशम ी, हा ीणींगले याींचेा खमाफब   देण्या  ये  
आहे . 
(४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 
 

----------------- 
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षज-टािळी बांधारा ि भीमा नदी पा्रशात रासायतनि ि साीर िारीान्याची  
मळी शमसळली जात असल्याने पाणी दवूषत झाल्याबाबत 

  

(८४) *  ४०२०२   श्री.सुभाष देशमुी (सोलापूर दक्षक्षण), िुमारी प्रणणती शशांदे 
(सोलापूर शहर म य) :   सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा 
ील ील ीाय  - 
(१) औग-्ाीाी र्ींधाला व भीमा नदी पात्रा  मोठ्या प्रमाणावल लासायननी व 
सााल ीालाान्याचा खी माी शमसाली गा  असून परलणामी सोलापूल िहलाला 
दवुषा  वपवळ्या लींगा्या पाण्याचा खा पुलवठा हो  असल्याचेा ख ननदिबनास आले आहे, 
हे ाले आहे ीाय, 

(२) असल्यास, सदल वपवाे पाणी वपण्यायोग्य नसून सोलापूल्या नागरलीाींचेा ख 
आलोग्य धोक्या  आले असल्याचेा ख ननदिबनास आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३)  सेचा ख, माहे गानेवाली, २०१६ मध्ये वा त्या दलम्यान हलक्या, अींमळ्या, 
धनगल मासा, चा खीलाया ी, वाम, ीोलींर्ी गा ीचेा ख लााो मासे मतृ्युमुाी पडल्याचेा ख 
आढाून आले असल्याचेा ख ननदिबनास आले आहे,हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, उक्  प्रीलणी चा खौीिी ीलण्या  आली आहे ीाय, त्यानषुाींगाने 
सींर्ींचध  ीालाानदालाींवल ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) हे अींि   ाले आहे. 
    माहे डडसेंर्ल २०१५ मध्ये, सोलापूल िहलाला सोलेगाव गलिुध्दीीलण 
ीें द्रामधनु प्रमक्रया ीरुन पलुवठा ीलण्या  येणाऱ्या पाण्यास वपवाा लींग ये  
असल्याचेा ख ननदिबनास आले हो े. 
(२) हे ाले नाही. 

अ) सावबगननी आलोग्य अशभयीं ा, सोलापूल महानगलपाशलीा याीं्या 
दद. ०४/०३/२०१६ लोगी्या पत्रान्वये सोलापूल्या नागलीीाींचेा ख आलोग्य 
धोक्या  आलेले नाही. 
र्) लगल्हा आलोग्य अचधीाली, लगल्हा परलषाद, सोलापूल याीं्या दद. 
०२/०३/२०१६ लोगी्या पत्रान्वये सोलापूल लगल्हया  ग्रामीण भागा  
नदीीाठ्या गावामध्ये गलगन्य आगालाींचा खा उदे्री झालेला नाही.  
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ी) लगल्हा आलोग्य प्रयोगिााा, सोलापूल याीं्याीडून प्राप्  
परृ्थथक्ीलण अहवालावन न सदलचेा ख पाणी वपण्यास योग्य असल्याचेा ख 
म्ह्ले आहे. 

(३) होय.  माहे डडसेंर्ल, २०१५ मध्ये शभमा नदीवलील चचा खींचा खपुल-्ाीाी येथील 
ीोल्हापुल पध्द ी्या र्ींधाऱ्यामध्ये मासे पाण्या ील प्राणवायु ीमी झाल्याने 
मतृ्यमुुाी पडल्याचा खा अहवाल सहायी आयकु् , मत्स्यव्यवसाय ववभाग, सोलापूल 
याीं्याीडून प्राप्  झाला आहे. 
(४) होय, पाहणीवेाी ीालाान्याचेा ख साींडपाणी प्रत्यक्ष शभमा नदीमध्ये शमसाल्याचेा ख 
ददसुन आले नाही.  थावप, अ्ी व ि ीचेा ख उल्लींघन झाल्याने ीालाान्याींना 
प्रस् ावव  आदेि र्गाववण्या  आलेले आहे . 
(५) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
राज्यात िैद्यिीय महाविद्यालये स्थापन िरण्याबाबत 

(८५) *  ४८२०५   श्री.छगन भुजबळ (येिला) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) लाज्या ील चा खींद्रपूल, गोंददया, अशलर्ाग, नींदलुर्ाल व सा ाला येथे वदै्यीीय 
महाववद्यालये स्थापन ीलण्याचा खा िासनाने यापवूी घे लेला ननणबय लद्द ीलण्याचा खी 
र्ार् माहे गानेवाली, २०१६ मध्ये वा त्या दलम्यान ननदिबनास आली, हे ाले आहे 
ीाय, 
(२) असल्यास, उक्  ननणबय लद्द ीलण्यामागचा खी ीालणे ीाय आहे , 
(३)  सेचा ख ववभागीय सींदभब सेवा रुग्णालय व लगल्हा सामान्य रुग्णालय, नाशिी 
येथे िासीीय पदव्यतु् ल महाववद्यालय स्थापन ीलण्यासाठी महालाषर आलोग्य 
ववज्ञान ववद्यापीठाने पाठववलेला प्रस् ाव िासनाीड ेमाहे गानेवाली, २०१६ पयां  
प्रलींत्रर्  आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, उक्  वदै्यीीय महाववद्यालये ननमाबण ीलण्यासाठी िासनाने 
ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 
(३) होय, हे ाले आहे. 
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(४) नाशिी येथे पदव्युत् ल महाववद्यालय स्थापन ीलण्यासींदभाब  महालाषर 
आलोग्य ववज्ञान ववद्यापीठािी ववचा खालववननयम ीलण्या  ये  असून, िासन 
स् लावल आवश्यी ीायबवाही ीलण्या  ये  आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
साांगली, जजल््यातील िसांतदादा सहिारी साीर िारीान्याच्या  

राीेमुळे होत असलेले प्रदषुण थाांबविण्याबाबत 

(८६) *  ४६८६८   श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१)  साींगली, लगल््या ील वसीं दादा सहीाली सााल ीालाान्या्या र्ॉयलल 
मधून र्ाहेल पडणाऱ्या लााे्या प्रदषुाणामुाे नागरलीाीं्या आलोग्यावल ववपली  
परलणाम हो  असल्यामुाे नागरलीाींनी या ववलोधा  आींदोलन ीेल्याचा खी घ्ना 
माहे गानेवाली, २०१६ मध्ये वा त्यादलम्यान ननदिबनास आली, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, या लााेमुाे नागरलीाींना फुप्फुसाचेा ख, श्वसनाचेा ख, ्दयाचेा ख 
आगाल, डोाया  लाा गाणे यामुाे होणाले अपघा  यासालख्या गींभील प्रीालास 
सामोले गावे लाग  आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, नागरलीाींनी याववलोधा  मोचा खाब, आींदोलने, ननवेदन देणे,  सेचा ख 
महालाषर प्रदषुाण ननयींत्रण मींडााीड े क्राल ीरुन देाील सींर्ींधी  ीालाान्याने व 
प्रदषूाण मींडााने दलुबषितक्ष  ीेले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, या सवब प्रीलणाचा खी िासनाने चा खौीिी  ीेली आहे  ीाय, 
त्यानषुाींगाने सींर्ींचध  ीालाान्यावल  सेचा ख दलुबक्ष ीलणाऱ्या अचधीाऱ्याींवल ीोण ी 
ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) असल्यास, सदल प्रदषुाण थाींर्ववण्यासाठी ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  
ये  आहे, नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. रामदास िदम :  (१) होय. 
(२), (३) व (४) नाही.   थावप, नागरलीाींनी ीेलेल्या  क्रालीीं्या अनुषाींगाने 
महालाषर प्रदषूाण ननयींत्रण मींडााने सदल्या सााल ीालाान्यावल             
दद. ०९.०२.२०१६ लोगी र्ींदचा खी ीालवाई ीेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
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चांद्रपुर जजल््यात िाय,ु जल, ि  िनी प्रदषुणामुळे नागरीिाांच्या  
आरोग्यािर विपररत पररणाम होत असल्याबाबत 

  

(८७) *  ४६४१६   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) महालाषर प्रदषुाण ननयींत्रण मींडााने ववदभाब ील ११ िहला  ीेलेल्या 
सवेक्षणानुसाल चा खींद्रपूल ध्वनी प्रदषुाणा  सवाब  आघाडीवल असल्याचा खी मादह ी माहे 
डडसेंर्ल, २०१५ मध्ये वा त्या दलम्यान ननदिबनास आले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, चा खींद्रपूल लगल््या  वाय,ू गल व ध्वनी प्रदषुाणामुाे नागलीीाीं्या 
आलोग्यावल ववपरल  परलणाम हो  आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, यार्ार्  िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, चा खौीिी  ीाय 
आढाून आले व त्या अनुषाींगाने ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) होय हे ाले आहे. 
महालाषर प्रदषूाण ननयींत्रण मींडाामाफब   ददपावली उत्सवा्या दलम्यान ११, १२ व 
१३ नोव्हेंर्ल, २०१५ लोगी वा ावलणा ील ध्वनी पा ाीचेा ख मोगमाप घेण्या  आले. 
त्यानुसाल चा खींद्रपूल मधील ध्वनीप्रदषूाणाचा खी पा ाी ववही  मयाबदेपेक्षा अचधी आहे. 
(२) लगल्हा आलोग्य अचधीाली, चा खींद्रपूल याीं्या अहवालानसुाल श्वसनसींस्था, त्वचा खा 
व डोायाींचेा ख आगाला्या प्रमाणा  वाढ मीीं वा घ् झाल्याचेा ख ददसून ये  नाही. 
(३) महालाषर प्रदषूाण ननयींत्रण मींडााने, मुख्यननयींत्री, ववस्फो्ी (पेरोशलयम 
 था ववस्फो्ी सुलक्षा सींघ्न) नागपूल व पोशलस आयुक् , चा खींद्रपूल याींना 
फ्ाक्यामुाे होणाले प्रदषूाण ननयींत्रणा  ठेवणेीली ा ीायबवाही ीलण्यार्ार्  
पत्रान्वये ीाववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
बुलडाणा शहरात अन् न सुरक्षा योजनेंतगचत तयार िरण्यात  

आलेली लाभाथथ यादी सदोष असल्याबाबत 
  

(८८) *  ४७७६४   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१)  र्ुलडाणा िहला  अन् न सुलक्षा योगने अीं गब   याल ीलण् या  आलेल् या 
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यादी  ए.पी.एल.् या २४ हगाल लाभार्थ याबचा खी ननवड ीलण् याीं  आली असून सदल 
यादी सदोषा असल्यार्ार्   क्राली प्रिासनाीड े माहे डडसेंर्ल, २०१४ व माहे 
गानेवाली, २०१५ मध्ये वा त्यादलम्यान प्राप्   झाल् या आहे , हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल् यास, सदलहू लाभार्थ याांचा खी ननवड ील ाींना अवलींत्रर्ण्या  आलेल् या 
ीायबपध् द ीमुाे सदल दोषा ननमाबण झाल् याचेा ख ननदिबनास आले आहे, हे ही ाले 
आहे ीाय, 
(३) असल् यास, यासींदभाब  चा खौीिी ीलण्या  आली आहे ीाय, त्यानुषाींगाने सदल 
दोषा दलु ीलण् यासाठी ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१), (२), (३) व (४) प्रस्  ु प्रीलणी प्राप्  झालेल्या 
 क्राली्या अनषुाींगाने क्षेत्रीय स् लावल पात्र लाभार्थयाां्या याद्याींचेा ख पनुववबलोीन 
ीलण्यार्ार्  सूचा खना देण्या  आल्या असून त्यावल ीायबवाही सुरु आहे. 
  

----------------- 
नाांदेड येथील षद्योधगि िसाहत कक्रष्ट्मेड फामाच षषधी  
गोदामात फेतनड-एएस नािाच्या मुदतबा्य षषधीिर  
मुदतिाढीचे लेबल धचिटविण् यात येत असल्याबाबत 

  

(८९) *  ४९८०५   डॉ.तषुार राठोड (मुीेड) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध 
प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) नाींदेड येथील औद्योचगी वसाह ी ील मक्रषमेड फामाब औषाधी गोदामा  
फेननड-एएस नावा्या मुद र्ा्य औषाधीवल मुद वाढीचेा ख लेर्ल चचा खी्ववण्या  ये  
असल्याचेा ख माहे डडसेंर्ल, २०१५ मध्ये वा त्या दलम्यान ननदिबनास आले आहे, हे 
ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, उक्  प्रीलणी ग्रामीण पोलीस स््ेिन, नाींदेड याींनी गोदामावल 
छापा ्ाीूनही अन्न व औषाधी प्रिासन नाींदेड्या अचधीाऱ्याींनी ही र्ार् ीावली 
अस ा अन्न व औषाध ववभागाचेा ख अचधीाली याींनी दलुबक्ष ीेल्याचेा ख ननदिबनास आले 
आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
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(३) असल्यास, या प्रीलणी पोलीस ीायबवाहीचेा ख व औषाध र्ा्ल्याींवलील गनेु लेर्ल 
ीाढून नवे चचा खी्ववले गा  असल्याने या प्रीलणी एीा आठवयायाने अन्न व 
औषाधी प्रिासनाने गुन्हा दााल ीेल्या प्रीलणाचा खी िासनाने चा खौीिी ीेली आहे 
ीाय, 
(४) असल्यास, चा खौीिी अहवालानुसाल सींर्ींचध ाींवल ीोण ी ीालवाई ीेली वा 
ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे ाले नाही. 
       थावप, नाींदेड येथील औद्योचगी वसाह ी  मक्रष मेड फामाब या पेढी  
ववनालेर्ल औषाधाीं् या २० र्ा्ल् या  सेचा ख ाोक् यावल (र्ॉक् स) चचा खी्ववण् याचेा ख २३ 
लेर्ल् स ज् यावल मुद र्ा्य ददनाींी ०९/२०१५ असे नमूद असलेले आढाून आले 
हो े. सदल दठीाणी र्ा्लीवल चचा खी्ववण् याचेा ख ीोण ेही लेर्ल/मुद वाढ दिबववणाले 
लेर्ल  सेचा ख लेर्ल चचा खी्ववण् याचा खी ीोण ीही प्रमक्रया चा खालू असल् याचेा ख ननदिबनास 
आले नाही. 
       सेचा ख िासीीय ववश् लेषाीाींीड े पाठववलेल् या ववनालेर्ल औषाधी  
Elemental Iron व Folic Acid हे घ्ी ववश् लेषाण अहवाला  आढाून 
आल् याने सदल औषाधी ही फेननड-एएस या नावाचा खी असल् याचा खा ननष ीषाब ीाढण् या  
आला. 
(२) हे ाले नाही. 
     ददनाींी ५/१२/२०१५ लोगी अन् न व औषाध प्रिासना् या नाींदेड ीायाबलया ील 
अचधीाली हे औलींगार्ाद येथे ववभागीय आढावा र्ैठीी  हगल असल् यामुाे 
पोशलसाींनी सदल गोडावून सील ीेले. 
     दसु-याचा ख ददविी म् हणगे ददनाींी ६/१२/२०१५ लोगी लवववालचा खी साप्  ादही 
सु्ी असल् यामुाे सलीाली पींचा ख उपलब्ध नसल् याने पींचा खनामा होवू िीला नाही. 
     दद.०७/१२/२०१५ लोगी नाींदेड ीायाबलयाचेा ख औषाध ननलीक्षी व पोशलस 
उपननलीक्षी ग्रामीण पोशलस स् े्िन नाींदेड याींनी पींचा खासमक्ष पोशलसाींनी शसल 
ीेलेल् या गोडावनूचा खी सींयकु्    पासणी ीरुन ीालवाई ीेली. औषाध ननलीक्षी, 
नाींदेड याींनी सदल दठीाणी असलेला आक्षपेाहब औषाधी साठा व इ ल वस्  ू गप्   
ीेल् या व घ्ना स् थाावरुन एीूण ०५ औषाधे नमुने ववश् लेषाणासाठी घेऊन  े 
िासीीय औषाध ननयींत्रण प्रयोगिााा, औलींगार्ाद येथे ववश् लेषाणासाठी पाठववले व 
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एीूण रु. ७,५९,१५९/- मीीं म ीचा खा साठा ववक्री व वव लणासाठी प्रन र्ींचध  ीलण् या  
आला.  सेचा ख अचधी चा खौीिी  पास  ा डीने ीरुन ददनाींी १०/१२/२०१५ लोगी 
सींर्ींचध ाींववरुध् द ग्रामीण पोशलस स् ्ेिन, नाींदेड येथे एफ.आय.आल. क्र.३५५/२०१५ 
दााल ीलण् या  आला असून, मक्रिमेड फामाब या पेढीचेा ख ववक्री पलवाने 
ीायमस् वरुपी लद्द ीलण् या  आले आहे . 
(३) अन् न व औषाध प्रिासना् या नाींदेड ीायाबलया ील अचधीा-याींनी सदल 
प्रीलणी ववदह  वेाे ीायबवाही ीेली आहे. 
(४) ददनाींी १०/१२/२०१५ लोगी सींर्ींचध ाींववरुध् द ग्रामीण पोशलस स् े्िन, नाींदेड येथे 
एफ.आय.आल. क्र.३५५/२०१५ दााल ीलण् या  आला असून मक्रिमेड फामाब या 
पेढीचेा ख ववक्री पलवाने ीायमस् वरुपी लद्द ीलण् या  आले आहे . 
(५) प्रश् न उद्् ाव  नाही. 

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

डहाण ू(जज.पालघर) पररसरातील िाढते जलप्रदषूण रोीण्याबाबत 
  

(९०) *  ४८३५५   श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई) :   
सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) डहाण ू (लग.पालघल) परलसला ील उद्योगाींचेा ख लासायननी पाणी प्रमक्रया न 
ील ाचा ख समुद्र, ााडी, नदी, नाल्यामध्ये सोडले गा  असल्याने या परलसला ील 
गल प्रदषूाण वाढले आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, वाढत्या प्रदषूाणामुाे गलचा खल प्राण्याीं्याही लगवास धोीा 
ननमाबण झाला आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, सदल प्रीलणी वेाोवेाी सींर्ींचध  अचधीाऱ्याींीड ेननवेदने व  क्राली 
ीरुनही प्रदषूाण मींडााचेा ख सींर्ींचध  अचधीाली दलुबक्ष ीली  असल्याने प्रदषुाणाचेा ख 
प्रमाण ददवसेंददवस वाढ  चा खालले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, सदल प्रीलणी िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, त्यानुषाींगाने 
दलुबक्ष ीलणाऱ्या सींर्चध ाींवल ीालवाई ीलण्यासींदभाब   सेचा ख सदल गलप्रदषूाण 
लोाण्यासाठी िासनाने ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) व (२) हे ाले नाही. 
    महालाषर प्रदषूाण ननयींत्रण मींडााीडुन डहाण ू ालुक्या ील सुयाबनदी, पाव्ा 
ााडीलग  समुद्रा ील पाण्याचेा ख नमुने सींीशल  ीेले गा  असुन पथृ ीलण 
अहवालानूसाल पाण्याचा खी गुणवत् ा मानीाीं्या ववदह  मयाबदे  
आढा े.                     
(३) हे ाले नाही.     
(४) पयाबवलण सींलक्षणा्या दृष्ीने डहाण ू  ालुीा पयाबवलण सींलक्षण सशम ीचा खी 
स्थापना ीेलेली असून या परलसला  प्रील्प उभालणी ीलण्यापवूी मान्य ा घेणे 
अननवायब आहे. या परलसला  लाल सींवगाब ील उद्योगाींना पलवानगी ददली गा  
नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

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

 
ररओ (ब्राझील) येथे सन २०१६ म ये होणाऱया ऑशलजम्पि  
स्पधाचसाठी भारताच्या सांघाम ये समाविष्ट्ट असणाऱया  
महाराष्ट्राच्या ीेळाडूांना आधथचि मदत शमळणेबाबत 

(९१) *  ४३४१८   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळशशरस), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद) :   सन्माननीय क्रीडा  मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील   
ीाय  - 
  

(१) रलओ (ब्राझील) येथे सन २०१६ मध्ये ऑशललम्पी स्पधाब होणाल आहे , हे 
ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, या ऑशललम्पी स्पधाबसाठी भाल ा्या सींघामध्ये समाववष् 
असणाऱ्या महालाषरा्या ाेााडूींना आवश्यी पायाभू  सुववधा देण्यासाठी आचथबी 
मद  ीलण्याचा खी मागणी महालाषर ऑशललम्पी असोशसएिन्या व ीने मा. 
मुख्यमींत्री महोदयाींीड ेननवेदन सादल ीेले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, सदल मागणीवल िासनाने ीोण ा ननणबय घे ला आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१), (२) व (३) होय. 
      अचधीृ  आीं ललाषरीय स्पधे  सहभागी होणाऱ्या ाेााडूस प्रशिक्षण व 
क्रीडा सादहत्य  इ.साठी रु.५ लाा पयां  आचथबी सहाय्य ददनाींी १८.०४.२०१४ 
्या िासन ननणबयानसुाल देण्याचा खी  ल दू आहे. त्यानुसाल ऑशललम्पी स्पधाबसाठी 
महालाषरा्या ाेााडूींना  आचथबी सहाय्य देण्याचा खा ननणबय घेण्या  आला असून 
त्यानुसाल ीायबवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

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

सुरगाणा (जज.नाशशि) धान्य अपहार प्रिरणी चौिशी िरण्याबाबत 

(९२) *  ४७४११   श्री.विजय षटी (पारनेर), श्री.नरहरी णझरिाळ (हदांडोरी), 
श्री.राधािृष्ट् ण विीे-पाटील (शशडथ), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) सुलगाणा (लग. नाशिी) येथील लेिन धान्य अपहालामध्ये ीोल्हापूल्या 
गणप ी लोलल फ्लोअल शमलचेा ख माली आलश्वन गनै व शमलचेा ख व्यवस्थापी 
प्रीाि िेवााे याींनी सुमाले २४ लाा मीलो पेक्षा अचधी चा खोलीचेा ख लेिन धान्य 
ालेदी ीरुन हयासाठी सुमाले सव्वा  ीन ीो्ी रुपयाचा खा धनादेि लग ूभाई ठील 
या मुख्य आलोपीस ददल्याचा खी मादह ी ददनाींी ४ फेब्रवुाली, २०१६ लोगी वा त्या 
सुमालास ननदिबनास आली आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२)  असल्यास, सदल अपहाला ील मुख्य सींिनय  आलोपी लग ूभाई ठील व 
पुनम होाील हे अद्याप फलाल असल्याचेा खही ननदिबनास आले आहे, हे ही ाले 
आहे ीाय, 
(३)  सेचा ख सुलगाणा (लग.नाशिी) धान्य अपहाल प्रीलणी लगल्हया ील सवबचा ख 
 ालुक्या ील लेख्याींचेा ख अन्नधान्य वव लण ववषायी लेाा परलक्षण ीलण्याचा खा 
ननणबय िासनाने माहे गानेवाली, २०१६ मध्ये वा त्यादलम्यान घे ला आहे, हे ही 
ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, सदलचा खा अपहाल ग  दहा वषााबपासून सुरु असून अपहालाचा खी लक्ीम 
एी हगाल ीो्ी्या आसपास असून िासीीय यींत्रणेने दलालाीं्या मद ीने सदल 
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लीमेचा खा गैलव्यवहाल ीेला आहे  सेचा ख अपहालाचा खी व्याप् ी फाल मोठी असून 
अपहालाचेा ख ीें द्रत्रर्ींद ूअसलेल्या अचधीाऱ्याींीड ेदलुबक्ष ीरुन, महत्वपूणब पुलावे नष् 
ीलण्या  ये  आहे , हे ही ाले आहे ीाय, 
(५) असल्यास, सींर्ींचध  प्रीलणाचा खी चा खौीिी ीेली आहे ीाय,चा खौीिी  ीाय 
आढाून आले व त्यानुसाल लेिन धान्य अपहाला  दोषाी असणाऱ्याीं व्यक् ीींववरुध्द 
ीोण ी  ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(६)  सेचा ख प्रश्न भाग (३) मधील सदल लेाा परलक्षणाचा खा अहवाल िासनाला प्राप्  
झाला आहे ीाय, सदल अहवालाचेा ख स्वरुप ीाय आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
 
 

श्री. धगरीश बापट : (१)  सुलगाणा लग. नाशिी येथील अन्नधान्य अपहाल 
प्रीलणी सुलगाणा पोलीस स््ेिन येथे  गु.ल.नीं.I ०९/२०१५ भा.दीं.वव. ी. ४०९,४२०, 
४६७, ४६९,४७१ लगवनावश्यी वस् ु ीायदा १९५५ ीलम ३ व ७  सावबगननी 
वव लण व्यवस्था  ननयींत्रण आदेि २०११ ीलम  ६ (४)  प्रमाणे गुन्हा दााल 
असून सदल गुन्हया  श्री.अलश्चा खन गनै व श्री.प्रीाि िेवााे  हे आलोपी  नाही . 
     श्री.अलश्चा खन गनै व श्री.प्रीाि िेवााे याींचेा खववरुध्द  वाडीवऱ्हे पोलीस ठाणे 
(लग.नाशिी) II  गु.ल.नीं. १९/२०१५ महालाषर सींघ्ी  गुन्हेगाली ननयींत्रण 
अचधननयम सन १९९९ चेा ख ीलम ३(१) (I)  ( II ), ३(२), ३(४), ३(५), ४ व 
भा.दीं.वव.ी. ४६५, ४६८, ४७१, १२० (र्) प्रमाणे गुन्हा दााल  ीेला आहे.  सेचा ख  
३ र्नाव् फमब माफब   एीूण न . २३,७८,६८४ मीलो गहू  मीीं म  न . 
३,३२,३९,२९३/- घे ला असल्याचेा ख व र्ॅंी ाात्यावन न लक्ीमा वगब झाल्याचेा ख 
पोलीस  पासा  ननषपन्न झाले आहे. या दोन्ही आलोपीींना दद. ३.२.२०१६ लोगी 
अ्ी ीेली असून गुन्हयाचा खा  पास सुन  आहे.  
      लगल्हा पोलीस अधीक्षी, नाशिी याीं्या अहवालानुसाल वाडीवऱ्हे पोलीस 
स््ेिन  लग. नाशिी येथे दााल गुन्हया्या अनुषाींगाने  ननषपन्न झालेल्या 
वलील गैलव्यवहालाचा खा सुलगाणा येथील अन्नधान्य अपहाल प्रीलणािी सींर्ींध ददसून 
आलेला नाही. 
(२) होय. वाडीवऱ्हे पोलीस स््ेिन येथे दााल वलील गुन्हयाीं्या  पासा  सदल 
दोन्ही आलोपी ननषपन्न झालेले असून  े अद्याप फलाल आहे .  
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(३)  दद. १६.१.२०१६ लोगी्या िासन ननणबयान्वये  नाशिी लगल्हया ील सवब 
 ालुक्याीं्या  लेख्याींचेा ख डडस्पॅचा ख आडबलननहाय लेाा परलक्षणासाठी पथी गठी  
ीलण्या  आले आहे.  
(४)  व (५) अिी र्ार् नाही. 
      सुलगाणा लग. नाशिी येथील अन्नधान्य अपहाल प्रीलणी न्यायालया       
दद. ११.५.२०१५ लोगी  दोषाालोपपत्र सादल ीलण्या  आलेले आहे, व पोलीस  पास 
सुन  आहे. 
        सेचा ख सुलगाणा येथील अन्नधान्य अपहाल प्रीलणा्या अनुषाींगाने ११ 
अचधीाली/ ीमबचा खाली याींना ननलींत्रर्  ीलण्या  आले असून त्याींचेा खसह अन्य २ अिा 
एीूण १३ अचधीाली/ ीमबचा खाली याींचेा खववन ध्द ववभागीय चा खौीिी प्रस् ावव  आहे.  
(६) होय. दद. १६.१.२०१६ लोगी्या िासन ननणबयान्वये गठी  ीेलेल्या 
पथीामाफब   नाशिी लगल्हया ील सवब  ालुक्याीं्या लेख्याींचेा ख डडस्पॅचा ख 
आडबलननहाय  लेाा  परलक्षण  ीलण्या   आले  आहे.  
(७)  प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
यितमाळ जजल््यातील िसांतराि नाईि शासकिय  

िैद्यिीय महाविद्यालयातील दरुािस्थेबाबत 

(९३) *  ४७८०५   श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :   सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१)यव माा लगल््या ील वसीं लाव नाईी िासीीय वैद्यीीय 
महाववद्यालया  लगल््या ील व लग ्या ग्राशमण परलसला ील िेीडो न ग्ण 
उपचा खालाीली ा ये  अस ा ,  थावप, सदल महाववद्यालया ील सोनोग्राफी, 
शस्ीस्ीॅन, ईीो, द्.एम.द्.  सेचा ख डायलेसीस यनुन् इत्यादी यींत्र र्ींद अवस्थे  
असल्याने न ग्णाींना उक्  सुववधेचा खा लाभ हो  नसल्याचेा ख ननदिबनास आले आहे, हे 
ाले आहे ीाय, 
(२) असल्यास, सदल न ग्णालया  उपचा खालासाठी आलेल्या गलीर् न ग्णाींना नागपूल 
मीीं वा ाागगी न ग्णालया  उपचा खालासाठी गाण्यास भाग पाडी  असून शस.एम.ओ. 
आणण ीमबचा खाली हे गैलीालभाल  ीली  आहे   सेचा ख, रुग्णालया्या प्रिासनाचा खा 
मागब हा रुग्णालया्या ीॅ्ीींनमधनू गा  असल्यामुाे गनमानसा  प्रक्षोभी 
प्रन मक्रया असून उक्  न ग्णालयाचा खी अवस्था प्राथशमी आलोग्य ीें द्रासालाी 
झाल्याचेा ख ननदिबनास आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
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(३) असल्यास, वैद्यीीय क्षेत्रा  ीााानरुुप प्रग   ींत्रज्ञानाचा खा वापलासाठी 
अत्याधनुनी यींत्रणा ालेदी ीलणे आवश्यी अस ाींना रुग्णालया  दोन 
लेप्रोस्ीोपी, िस्त्रमक्रया गहृा ील लाई्, िस्त्रमक्रयेचा खा ्ेर्ल ालेदीला नीाल देण्या  
आला आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४)  सेचा ख, उक्  ालेदीसाठी मींगुल रुपये ५० लाााींचा खा ननधी गमा होण्या्या 
मागाबवल आहे , हे ही ाले आहे ीाय, 
(५) असल्यास, यव माा िासीीय रुग्णालया  वालींवाल घडणा-या 
गैलीालभालार्ार्  अद्यापपयां  प्रिासनाीडून ीोण ी ीायबवाही ीलण्या  आली 
वा ये  आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींि ः ाले आहे. 
     सींस् थेमध् ये सी्ी स् ीॅन, सोनोग्राफी यींत्र सुरु आहे. नादरुुस्   असलेल् या ्ूडी-
ईीो, ्ीएम्ी व डायलेसीस या यींत्राीं् या दरुुस्  ीचा खी ीायबवाही सुरु आहे. 
(२) हे ाले नाही. 
      एााद्या प्रीलणी रुग् णास वविेषा उपचा खालाींचा खी आवश् यी ा असल् यास 
िासीीय वदै्यीीय महाववद्यालय  था अन वविषेाोपचा खाल रुग् णालय, नागपूल येथे 
पाठववण् या  ये े.  थावप ीोणत् याही ाागगी रुग् णालया  गाण् यास भाग 
पाडण् या  ये  नाही. 
(३) हे ाले नाही. 
     सींस् थेमध् ये २ लॅप्रोस् ीोप यींत्र े उपलब् ध असून ओ्ी लाई्मध्ये ीॅमेला 
उपलब्ध ीरुन देण्या  आलेला आहे,  सेचा ख ०२ लाई् आणण ०४ ऑपलेिन 
्ेर्लचा खा पुलवठा आदेि ननगबशम  ीलण् या  आलेला आहे. 
(४) हे ाले नाही. 
(५) व (६) प्रश् न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
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नागपूर येथे बनािट वपस्ता तसेच िुरिुरे ि नमिीन  
बनविणाऱया िारीान्यािर टािलेल्या धाडीबाबत 

  

(९४) *  ४५६३२   डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय अन्न आणण 
षषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) नागपूल (लग.नागपूल) िहला ील गोलीर्ाल चा खौी येथील र्नाव् वपस् ा 
ीालाान्यावल अन्न व औषाधी प्रिासना्या पथीाने ददनाींी ८ गानेवाली, २०१६ 
लोगी वा त्या सुमालास धाड ्ाीली आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२)  सेचा ख नागपूल िहलामध्ये वाडी ाडगाव मागाबवलील एीा ीालाान्या  
नामाींीी  ीीं पनीचेा ख र्नाव् ीुलीुले व नमीीन  याल ीलण्या  ये  असून सोनर्ा 
नगल प्लॉ् नीं. ७२, ७३ अिोीा प्रोडक्् या ीालाान्यावल ददनाींी  १५  
गानेवाली, २०१६ लोगी वा त्यासुमालास पोलीसाींनी ीालवाई ीेली आहे, हे ही ाले 
आहे ीाय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मधील सदल र्नाव् वपस् ा ीालाान्या ून अनेी 
वषााबपासुन र्नाव् वपस्त्याचा खी ननमी ी हो  असून लासायननी लींगाचा खा व 
लासायननी पदाथाबचा खा उपयोग ीन न वपस् ा र्नववण्या  ये  हो ा यामुाे नागपूल 
िहला ील नागलीीाींचेा ख आलोग्य धोक्या  आले आहे, हे ही ाले आहे ीाय, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग (२) मधील र्नाव् ीुलीुले, नमीीन र्नववणाले 
ीालाानदाल व अन्न व औषाधी प्रिासन याीं्या सींगनम ाने व्यवसाय सुन  आहे, 
हे ही ाले आहे ीाय, 
(५) असल्यास, उक्  सवब प्रीलणाींचा खी चा खौीिी ीलण्या  आली आहे ीाय, 
चा खौीिी  ीाय आढाून आले व त्यानषुाींगाने उक्  ीालाानदालाींववन ध्द व 
सींर्ींचध ाींवल ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे ाले आहे. 
     नागपूल िहला ील मे. पवन मदहला गहृ उद्योग, गोाीर्ाल चा खौी, प्वी 
मींददल गल्ली, पवालवाडा, नागपूल येथे दद. ६ गानेवाली, २०१६ लोगी  पासणी ीेली 
अस ा,  ेथे िेंगदाण्याला ीृत्रत्रमरलत्या ााद्यलींग लावून नीं ल त्याचेा ख  ीुड ेीरुन 
 ो वपस् ा ददसेल अिा ली ीने ववक्री ील ाना आढाून आले. 
(२) होय, हे ाले आहे. 
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(३) हे ाले नाही. 
      सदलर्ार् चा खी मादह ी ीायाबलयास प्राप्  हो ाचा ख प्रिासनाचेा ख अन्न सुलक्षा 
अचधीाली याींनी त्वली  ीालवाई ीेलेली आहे. 
(४) हे ाले नाही. 
(५) वलील दोन्ही प्रीलणी चा खौीिी ीलण्या  आली आहे. 

१. र्नाव् वपस् ा  - लींगयकु्  िेंगदाणा  ीुडा व लींगयुक्  िेंगदाणा 
(अख्ाा) चेा ख नमुने ववश्लेषाणास घेण्या  आले हो े व उवबरल  साठा गप्  
ीलण्या  आला हो ा.  सदल अन्न पदाथाांचेा ख नमुन्याींचेा ख अहवाल प्राप्  
झाले असून सदल नमुने असुलषितक्ष  घोवषा  झाले असून, या प्रीलणी 
 पास ीरुन ा्ला दााल ीलण्याचा खी ीायदेिील ीालवाई ीलण्या  ये  
आहे.  सेचा ख गप्  ीेलेला लींगयुक्  िेंगदाण्याचा खा साठा नष् ीलण्या  
आला आहे. 
२. र्नाव् ीुलीुले  - सदल प्रीलणी वाडी पोशलसाींनी Copy Right Act, 
१९५७ चेा ख ीलम ६३  सेचा ख Trade Mark Act चेा ख ीलम १०१ व १०३ व 
भाल ीय दींड ववधान चेा ख ीलम ४२० अीं गब  गुन्हा क्र. ३९/२०१६, 
दद.१६/१/२०१६ सींर्ींचध ाींववरुध्द गुन्हा दााल ीेलेला आहे. सींर्ींचध  
व्यक् ीस पोशलसाींनी अ्ी ीेलेली हो ी.   थावप, सदल व्यक् ी सध्या 
गाशमनावल मुक्  आहे. 
      ददनाींी १४/१/२०१६ लोगी Tasty Papad या अन्नपदाथाब्या 
गुणवत् ेर्ार्  प्रिासनास प्राप्  झालेल्या  क्राली्या अनषुाींगाने सदल 
अन्न पदाथाबचा खा नमुन्याचेा ख ववश्लेषाण ीेले असून, सदल नमुना प्रमाणण  
घोवषा  झालेला आहे.   पासणीमधील दोषाा्या अनुषाींगे सदल पेढीस 
सुधालणा नो्ीस पाठववण्या  आली हो ी.  पलीं ु पोशलसाींनी ददनाींी 
१६/१/२०१६ लोगी सदल पेढी ील मिीन गप्  ीरुन Seal लावल्यामुाे 
सदल पेढी ददनाींी १६/१/२०१६ पासून अद्यापयां  र्ींद आहे. 

(६) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 
----------------- 
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िुरघोट (ता. दक्षक्षण सोलापूर) येथील जनािराांच्या चरबीिर प्रकक्रया  
िरणाऱया िारीान्यातनू प्रदषूण होत असल्याबाबत 

 (९५) *  ४०८१६   श्री.सुभाष देशमुी (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
पयाचिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) ीुलघो् ( ा. दषितक्षण सोलापूल) येथील गनावलाीं्या चा खलर्ीवल प्रमक्रया ीलणाऱ्या 
ीालाान्याचेा ख माींस व लक्  असलेले दगुांधीयुक्  घाण पाणी ीोण ीही प्रमक्रया न 
ील ा सला ओढ्या  सोडून ददले गा े, सदल पाणी ओढ्या नू थे् भीमा नदी  
शमसा े, सदल पाण्यामुाे गलचा खल प्राणी मतृ्यमुुाी पडले असून इ ल गनावले 
 सेचा ख नागरलीाीं्या आलोग्यास धोीा ननमाबण झाला असल्याचेा ख ननदिबनास आले 
आहे, हे ाले आहे ीाय, 
(२)  सेचा ख, लगल्हाचधीाली, महापाशलीा आयुक्  व प्रदषूाण ननयींत्रण महामींडााने 
आदेि देऊनही सदलील ीालााना र्ींद झाला नसल्याचेा खही ननदिबनास आले आहे, हे 
ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल्यास, सदल प्रीलणी चा खौीिी ीेली आहे ीाय, त्यानुषाींगाने सींर्ींचध  
ीालााना र्ींद ीलण्यासाठी  सेचा ख पाणी दवूषा  ीेल्यार्द्दल ीालााना मालीावल 
ीोण ी ीालवाई ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  

श्री. रामदास िदम : (१) प्रस्  ु प्रीलणी महालाषर प्रदषुाण ननयींत्रण मींडााने 
आयुक् , सोलापूल महानगलपाशलीा याींचेा खसमवे  ददनाींी १९.०९.२०१५ लोगी 
ीेलेल्या पाहणी  मे. सना इीं्लप्रायगेस या ीालाान्याचेा ख  औद्योचगी साींडपाणी 
प्रमक्रयाववना पावसा्या पाण्यार्लोर्ल िेगाल्या नाल्या  गा  असल्याचेा ख आढाून 
आले. 
      थावप, भीमा नदी ीाठावलील ीोणत्याही गावाींमध्ये गलगन्य आगालाींचा खा 
उदे्री झालेला नसून रुग्ण सींख्ये  वाढ झाली नाही  सेचा ख ीुलघो् परलसला  
दवूषा  पाणी प्यायल्याने लोग प्रादभुाबव होऊन गनावले म ृ वा आगाली पडल्याचेा ख 
ननदिबनास आले नाही. 
(२) हे ाले नाही. 
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(३) सदल उद्योगास स्वे्छेने उत्पादन र्ींद ीलण्याचेा ख आदेि ददनाींी २१/०९/२०१५ 
लोगी महालाषर प्रदषुाण ननयींत्रण मींडाामाफब   पारल  ीलण्या  आल्यानीं ल           
ददनाींी ०९/१२/२०१५ लोगी सदल उद्योग र्ींद ीलण्याचेा ख अींन म आदेि पारल  
ीलण्याीं  आले आहे . त्यानसुाल ीालाान्याचा खी उत्पादन प्रमक्रया र्ींद आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

----------------- 
बुलढाणा जजल् हयातील मागासिगथय विद्याथथ गणिेश ि लेीन साहहत् य 

योजनेपासून िांधचत असल् याबाबत 
  

(९६) *  ४७७९९   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खा ालुासा ील ील ीाय  - 
  

(१) िासना् या व ीने इयत्  ा १ ली  े ४ थी पयां  शिीणा-या मागासवगीय 
ववद्यार्थ याांसाठी गणवेि व लेान सादहत् य योगनेचा खी अींमलर्गावणी ीेली गा े, हे 
ाले आहे ीाय, 
(२) असल् यास, र्ुलढाणा लगल् हया ील ववद्यार्थ याांना सदल योगने अीं गब  
सादहत् याचा खा लाभ सन २०१३ पासून शमााला नाही, हे ही ाले आहे ीाय, 
(३) असल् यास, उक्   प्रीलणी िासनाने चा खौीिी ीेली आहे ीाय, चा खौीिी  ीाय 
आढाून आले, त्यानुषाींगाने ीोण ी ीायबवाही ीेली वा ीलण्या  ये  आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींर्ाचा खी ीालणे ीाय आहे  ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) अींि   ाले आहे. 
(२) व (३) ववद्यार्थयाांना गणवेि व लेान सादहत्य पुलववणे या योगनें गब  पात्र 
ववद्यार्थयाांना गणवेिाचा खा पलुवठा ीलण्या  आलेला आहे. लेान सादहत्याींचा खा 
पुलवठा ीलण्या  आलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाव  नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
________________________________________________________ 
मुद्रणपवूब सवब प्रमीया महालाषर ववधानमींडा सचचा खवालया्या सींगणी यींत्रणेवल 

मुद्रण  िासीीय मध्यव ी मुद्रणालय, मुींर्ई. 


