
 
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांी  यादी 
  

बधुिार, हदनाांि २८ फेब्रिुारी, २०१८ / फाल्गनु ९, १९३९ ( शिे ) 
  
(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि यिुि िल्याण, उच् ी ि 

तांत्रशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतति िायय, 
अल्पसांखयाांि वििास आणण िक्फ मांत्र  

 

याांीे प्रभारी विभाग (२) अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण, 
अन् न ि औषध प्रशासन, सांसदीय िायय मांत्र  

(३) पयायिरण मांत्र  
(४) पाण परुिठा ि स् िच् छता मांत्र  
  

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

प्रश्नाांी  एिूण सांखया - ५४ 
------------------------------------- 

  
साजगाि-आडोश  (ता.खालापूर, जज.रायगड) येथ ल प्रासोल  

िेशमिल िारखान्यात ल िेशमिल शमश्र त टािाऊ  
पदाथाांमुळे पाण  दवूषत होत असल्याबाबत 

(१) *  १०४७५८   श्र .मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय पयायिरण मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साजगाव-आडोशी (ता.खालापरू, जज.रायगड) येथील प्रासोल केममकल या 
कारखान्यातील केममकल ममश्रीत ्ाकाऊ पदाथथ नाल्यात सोडल्याने पाणी दषूित 
होऊन नागररकाींसह मकु्या जनावराींनाही धोका ननमाथण झाला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, या कीं पनीवर कारवाई करावी तसेच नकुसानभरपाई देण्यात यावी, 
अशी मागणी लेखी ननवेदनासह तथेील शतेकऱयाींनी ददनाींक ६ जानेवारी, २०१८ 
रोजी वा त्या समुारास तहमसलदार याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल ेव त्यानसुार उक्त कारखान्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . रामदास िदम : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) सदर तक्रारीच्या अनिुींगाने महाराषर प्रदिूण ननयींत्रण मींडळामार्थ त सदर 
कारखान्यास ददनाींक ०८ जानेवारी, २०१८ रोजी प्रस्ताषवत ननदेश बजावण्यात 
आल ेहोत.े  तद्नींतर उदयोगास प्रत्यक्ष सनुावणी देण्यात येऊन ददनाींक २९ 
जानेवारी, २०१८ रोजी  अींतररम ननदेश देण्यात आल ेअसनू त्या ननदेशाींमधील 
अ्ी व  शतीच्या अनपुालनाची हमी म्हणून उदयोगाकडून रु. २ लक्ष  बँक हमी 
घेण्यात आली आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महागाांि (जज.यितमाळ) तालुक्यात ल पाण्याच्या स्त्रोताांत  
अततघाति जजिाणूांी ेप्रमाण जास्त असल्याबाबत 

(२) *  ११०५४७   श्र .राजेंद्र नजरधन े(उमरखेड) :   सन्माननीय पाण परुिठा 
ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महागाींव (जज.यवतमाळ) तालकु्यातील पाण्याच्या स्त्रोताींत मानव जजषवताला 
अनतघातक असलेले कोलीर्ॉम्स, थरमो्ॉलरीं् जजवाणूींच े प्रमाण १६ ्क्के 
असल्याचा  अहवाल भजूल सवेक्षण, रसायनी अणुजषैवक तज्ाींनी माहे डडसेंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ददला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या अहवालानसुार स्थाननकाींना शधु्द पाण्याचा परुवठा 
करण्याकररता कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत वा करण्यात येत आहेत, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . बबनराि लोण िर : (१) हे खरे आहे. 
     अणुजैषवक तपासणी अमभयान २०१७-१८ अींतगथत माहे डडसेंबर, २०१७ 
मध्ये महागाव तालकु्यातील एकूण ५६८ स्त्रोताींपकैी १५३ स्त्रोताींची अणुजषैवक 
तपासणी करण्यात आली, त्यापकैी ३२ स्त्रोत दषूित आढळले.दषूित आढळलेल्या 
३२ स्त्रोताींपकैी १० स्त्रोताींच्या पाणी नमनु्यामध्ये १६ ्क्के,१४ स्त्रोताींच्या पाणी 
नमनु्यामध्ये ९ ् क्के,६ स्त्रोताींच्या पाणी नमनु्यामध्ये ६ ् क्के व  २ स्त्रोताींच्या 
पाणी नमनु्याींमध्ये ३ ्क्के कोलीर् ाम्सचे प्रमाण आढळून आले आहे. 
(२) महागाींव तालकु्यातील जैषवक ररत्या अयोग्य आढळलेल्या पाणई स्त्रोतावर 
ननजतंकुीकरण करण्याच्या सचुना सींबींधीत ग्रामपींचायतीनाीं देण्यात आल्या 
आहेत. तसेच ग्रामपींचायत स्तरावर ननजतंकुीकरणासाठी ३४ ्क्के क्लोररनची 
्क्केवारी असलले े ब्लीचचींग पावडर पाणी शधु्दीकरणासाठी वापरण्यात आल े
आहे. 
     विाथतनु दोन वेळा स्त्रोत स्वच्छता सवेक्षण राबवनु स्त्रोत अबाधीत 
राहण्याची खबरदारी घेण्यात येत.े यवतमाळ जजल््यात उद्् ावाजवळ साींडपाणी 
साचू नये याबाबत सोर् फर्् बाींधुन दक्षता घेण्यात येत आहे. तसेच 
तालकुास्तरीय पाणी गणुवत्ता कायथशाळा ददनाींक १६/०९/२०१७ रोजी घेण्यात 
आली, जलददन व इतर कायथक्रमाच्या माध्यमातनू लोकाींमध्ये जनजागतृी 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रायगड किल्ल्यािरील (जज.रायगड) सुविधाांीा अभाि असल्याने 
पययटिाांी  होत असलेली गैरसोय 

  

(३) *  १०८५९५   श्र .सभुाष उफय  पांडडतशठे पाटील (अशलबाग), श्र .धैययश ल 
पाटील (पेण) :   सन्माननीय साांस् िृतति िायय मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल््यातील छत्रपती मशवरायाींच्या स्वराज्याची राजधानी असलले्या 
फकल्ल े रायगडावर षवद्यार्थयांच्या सहली तसेच देशभरातनू पयथ् क मोठया 
सींख्येने येत असतात, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, फकल्ल ेरायगडावर व चचत्तदरवाजा पररसरात पाण्याची भीिण 
ी्ंचाई, वाहनतळे नसल्याने सतत होणारी वाहतकू कोंडी यासह स्वच्छतागहृ 
व  अन्य सोयी-सषुवधा नसल्याने पयथ् काींची गरैसोय होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच रायगड फकल्ल्याच्या पायर्थयाशी असलेल्या पाचाड गावात सावथजननक 
बाींधकाम षवभागाने बाींधलेल्या धमथशाळेची  देखील दरुवस्था झाली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पयथ् काींना मलुभतू सषुवधा उपलब्ध करण्यासाठी तसेच 
धमथशाळेचे बाींधकाम करण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) नाही. 
     रायगड फकल्ला हा राषरीय सींरक्षक्षत स्मारक असनू तो कें द्र शासनाच्या 
अखत्याररत आहे. भारतीय परुातत्व सवेक्षणाने पयथ् काींकररता मलुभतू सषुवधा 
उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचे कळषवले आहे.   
(३) व (४) अींशत: खरे असनू, मलुभतू सषुवधा उपलब्ध करुन देण्याचे काम 
रायगड षवकास प्राचधकरण व भारतीय परुातत्व सवेक्षण षवभाग याींच्या 
समन्वयाने करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मु.पो.ता.अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथ ल एमआयड स   
पररसरात शशधापत्रत्रिेिर िाटप िरण्यात येणारा  

गव्हाने भरलेला टेंपो पिडल्याबाबत 
  

(४) *  १०४९८८   श्र .सरदार ताराशस ांह (मलुुांड), श्र .शरददादा सोनािणे 
(जुन्नर), श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .सतुनल िेदार (सािनेर) :   सन्माननीय 
अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) म.ुपो.ता. अींबरनाथ (जज.ठाणे) येथील एमआयडीसी पररसरातील प्ेल 
कीं पनीच्या गोडाऊन जवळ गव्हाने भरलेला े्ंपो अींबरनाथ पोलीसाींनी पकडला व 
त्यातील ११ लाख रुपयाींचा मशधापत्रत्रकेवर वा्प करण्यात येणारा गहू मशधावा्प 
दकुानाचा मालक शींकर मदार याींने कल्याण व अींबरनाथ येथील प्ेल या 
कीं पनीला काळया बाजाराने षवकताींना  आढळून आल्याने सदर गहू जप्त करुन 
तीन व्यक्तीींषवरोधात गनु्हा दाखल केल्याची बाब ददनाींक १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी 
वा त्या समुारास ननदशथनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्ेल रर्ेल या दकुानाच्या मालका षवरोधात गनु्हा दाखल न 
करता म नेजर षवरुध्द गनु्हा दाखल करुन सींबींचधत पोलीस अचधकाऱयाींनी 
जाणीवपवूथक दकुान मालकाला ननदोि सोडषवण्याकरीता सहाय्य केल्याची बाब 
ननदशथनास येऊनही, याबाबत सींबींधीत पोलीस अचधकाऱयाींषवरोधात काय कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, मशधावा्प दकुानाचा मालक शींकर मदार याींचेषवरोधात स्थाननक 
नागररकाींनी जजल्हा परुवठा अचधकारी तसेच स्थाननक अचधकारी याींचेकड े
वेळोवेळी लेखी तक्रारी करुनही अचधकाऱयाींनी कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे 
ननदशथनास आल ेआहे त्यामळेु सींबींधीत जबाबदार अचधकाऱयाींषवरोधात कोणतीही 
कारवाई न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल,े नसल्यास षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . धगरीश बापट : (१) प्ेल रर्ेल प्रा. मल. या कीं पनीच्या आवारातील 
्ेम्पोमधून प्रत्येकी ५० फक.ग्र .च्या  ६५ गोण्याींमध्ये ३२५० फक.ग्र . वजनाचा गहू, 
भारतीय खाद्य ननगम अस ेमलदहलेल्या ४ गोण्या व  ्ेम्पोच्या खाली सु् या 
गव्हाने भरलेल्या गोण्या असा एकूण ३६५० फक.ग्र . वजनाचा गहू आढळून आला 
असनू, बाजारभावाने त्याची अींदाजजत फकींमत रु. ५४,७५०/- इतकी आहे.  या 
प्रकरणी मशवाजी नगर पोलीस ठाणे, अींबरनाथ येथे गनु्हा क्र. II/३९/२०१७, दद. 
१३.१२.२०१७ रोजी दाखल करण्यात आला आहे.  
(२) प्ेल रर्ेल प्रा. मल. या कीं पनीतरे् गहू खरेदी षवक्रीची सींपणूथ जबाबदारी श्री. 
नींद ु वानजी माहेश्वरी याींच्यावर सोपषवलेली असनू त्याींच्या ननयकु्तीपत्रात 
गरैकायदेशीर कृत्यास परवानगी नसल्याचे नमदू केल ेआहे. तसेच गहू ् ेम्पोतनू 
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उतरषवताना श्री माहेश्वरी याींना पकडण्यात आल ेआहे.  यास्तव त्याींच्या षवरुध्द 
गनु्हा नोंदषवला असनू कीं पनीचे मालक श्री. भरत प्ेल याींच्याषवरुध्द अद्याप 
कोणताही परुावा ममळाला नसल्याने कायथवाही करण्यात आलेली नाही.      
(३) श्री शींकर मदार हे अचधकृत मशधावा्प दकुान क्र. ४६-र्-६० मध्ये नोकर 
असनू उपरोक्त दकुानाबाबत पररमींडळ कायाथलय अथवा मशधावा्प कायाथलयाकड े
कोणतीही तक्रार प्राप्त झाललेी नाही.     
(४) या प्रकरणी नोंदषवण्यात आलेल्या गनु््याच्या अनिुींगाने अचधकृत 
मशधावा्प दकुान क्र. ४६-र्-६० ची तपासणी करण्यात आली असनू, दद. १८ 
जानेवारी, २०१८ रोजीच्या आदेशान्वये मशधा वा्प दकुानाच े प्राचधकारपत्र 
ननलींत्रबत केल ेआहे. 

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

मुांबई विद्याप ठाी ेविभाजन िरुन स्ितांत्र  
विद्याप ठाी  स्थापना िरण्याबाबत 

  

(५) *  १०४७९२   श्र .सांजय पोतन स (िशलना), श्र .भास्िर जाधि (गहुागर), 
श्र .तनतशे राणे (िणििली), श्र .सदानांद ीव्हाण (धीपळूण), श्र .अशमन पटेल 
(मुांबादेि ), श्र .राजन साळि  (राजापरू), श्र .शशिाज राि िडड यल े (राहुरी), 
श्र .सांतोष दानिे (भोिरदन), श्र .नारायण िुीे (बदनापरू) :   सन्माननीय उच् ी 
ि तांत्र शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई षवद्यापीठाची सन १८५७ मध्ये स्थापना झाली असनू  मुींबई उपनगर, 
नवी मुींबई, ठाणे पालघर, रायगड, रत्नाचगरी, मस ींधुदगुथ या जजल्हयातील समुारे 
६५० महाषवद्यालये सींलग्न  असनू त्यापकैी  मुींबई उपनगर, नवी मुींबई, ठाणे 
व पालघर या जजल्हयामध्ये समुारे ५०० पेक्षा जास्त व मसींधुदगुथ, रायगड, 
रत्नाचगरी जजल्हयामध्ये समुारे १५० पके्षा जास्त महाषवद्यालये मुींबई 
षवद्यापीठाशी सींलग्न आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रमसध्द मशक्षण तज् डॉ.राम ताकवले याींच्या अध्यक्षतखेालील 
सममतीने १०० महाषवद्यालयाकररता एक षवद्यापीठ असावे व लहान 
षवद्यापीठाींची स्थापना झाल्यास अचधक कायथक्षमतनेे शकै्षणणक षवकास होव ू
शकेल अशी मशर्ारस केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच, सोलापरू या एकमेव जजल्हयातील केवळ ४० महाषवद्यालयाकररता 
स्वतींत्र सोलापरू षवद्यापीठ स्थापन करण्यात आल ेअसनू मुींबई षवद्यापीठाच े
कायथक्षेत्र र्ार मोठे असल्याने त्याअतींगथत ६५० पेक्षा जास्त महाषवद्यालये 
असल्याने षवद्यापीठाच्या पररक्षाींचा ननकाल वेळेवर लागत नसल्यामळेु 
षवद्यार्थयांच ेशकै्षणणक नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याकररता मुींबई षवद्यापीठाच ेषवभाजन करुन मुींबई शहर व मुींबई 
उपनगर, नवी मुींबई याींच्यासाठी तसेच कोकणसाठी स्वतींत्र शकै्षणणक षवदयापीठ 
स्थापन करण्याची मागणी लोकप्रनतननधी, षवषवध मशक्षणप्रेमी, याींनी शासनाकड े
केली असनू त्यास रत्नाचगरी व मसींधदुगुथ जजल्हयातील ८३ महाषवदयालयाींनी 
पादठींबा दमश व थला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय असल्यास, त्यात 
काय आढळून आल े व त्यानसुार स्वतींत्र शकै्षणणक षवद्यापीठ स्थापन 
करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािड े: (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४)  हे खरे नाही 
(५) राज्यात उच्च मशक्षणाचा दजाथ व गणुवत्ता सधुारणेसाठी मराठी भािचे ेएक 
षवद्यापीठ राज्यात स्थापन करण्यासाठी भािा सल्लागार सममतीच्या ददनाींक १ 
रे्ब्रवुारी, २०१३ रोजी पणेु येथे बठैकीत हे षवद्यापीठ महाराषरात कुठे असावे 
याबाबत ठराव पाररत झाला. सदर ठरावाच्या अनिुींगाने मखु्यमींत्री महोदयाींच्या 
मान्यतनेे शासन स्तरावरुन कायथवाही करण्यासाठी एक सममती गदठत करणे 
आवश्यक असल्याने सदर सममतीमध्ये कोण-कोण असावे व सममतीची कायथकक्षा 
कशा आसाव्यात. सदर सममतीमध्ये कोणत े तज् व्यक्तीींचे नामननदेशन 
करण्यासाठी धाररका मान्यतसे्तव सादर करण्यात आली आहे. अींनतम ननणथय 
शासनस्तरावर षवचाराधीन आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िोथरूड (जज.पुणे) येथ ल एिलव्य शशक्षण सांस्थेच्या तांत्रतनिेतनच्या 
िामिाजात त्रटुी आढळून आल्याबाबत 

  

(६) *  १०५०५०   श्र .शभमराि तापिीर (खडििासला), श्र .विजय िाळे 
(शशिाज नगर), प्रा.(श्र मत ) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय उच् ी ि 
तांत्र शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोथरूड (जज.पणेु) येथील एकलव्य मशक्षण सींस्थेच्या तींत्रननकेतनच्या 
कामकाजात गींभीर त्रु् ी आढळून आल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्या दरम्यान  ननदशथनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पणेु षवभागीय तींत्रमशक्षण कायाथलयाने तींत्रमशक्षण सींचालकाींना 
सींस्थेच्या तींत्रननकेतनच्या कामकाजात आढळून आलेल्या त्रु् ीबाबतचा अहवाल 
पाठषवला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ठाणे येथील मस्ीझन र्ोरम इन स जक्््ी इन एज्यकेुशनल 
मसस््ीम या सींस्थेने ‘एकलव्य’ च्या कामकाजाबाबत पणेु षवभागीय तींत्रमशक्षण 
कायाथलयाकड े तक्रार केल्यानींतर नेमण्यात आलेल्या सममतीने सींस्थेच्या 
कामकाजात अननयममतता असल्याचा अहवाल षवभागीय कायाथलयाकड ेपाठषवला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त चौकशी अहवालात मशक्षक व कमथचाऱयाींची अपरुी सींख्या, 
सेवापजुस्तका अद्ययावत न ठेवणे, शासकीय ननयम व मानकानसुार सींस्थेच े
प्रशासकीय व शकै्षणणक कायथपद्धती नसल्याचे नमदू करण्यात येऊन सींस्थेवर 
कारवाई करण्याची मशर्ारस सममतीने केली असताींनाही सींस्थेवर कोणतीही 
कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
त्यात काय आढळून आल ेव त्यानसुार सींबींचधत सींस्थेवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािड े: (१) होय.  
(२) होय. 
(३) होय. 
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(४) व (५) सींबींचधत सींस्थेषवरुध्द प्राप्त तक्रारीींच े अनिुींगाने तींत्र मशक्षण 
सींचालनालय, महाराषर राज्य, मुींबई याींचेकडून सहसींचालक, षवभागीय कायाथलय, 
पणेु याींचे स्तरावर ददनाींक १२/१०/२०१७ चे कायाथलयीन आदेशाींन्वये चौकशी 
सममती गठीत करण्यात आली होती. सममतीने त्याबाबत चौकशी करुन 
त्याबाबतचा अहवाल तींत्र मशक्षण सींचालनालयास ददनाींक ४/१२/२०१७ चे पत्राींन्वये 
सादर केलेला आहे. तींत्र मशक्षण सींचालनालयाने चौकशी सममतीने नमदू केलेल्या 
बाबीींचा मदु्दनेनहाय खुलासा सींबींधीत सींस्थेकडून मागषवण्यात येऊन त्याबाबत 
शहाननशा करुन सदर बाबीींची पतुथता सींबींधीत सींस्थेकडून करुन घेण्यात येऊन, 
त्याबाबत सींबींचधत प्राचधकरणास कळषवण्यात यावे व केलेल्या कायथवाहीचा 
अींनतम अनपुालन अहवाल तींत्र मशक्षण सींचालनालयास सादर करण्याबाबत 
सहसींचालक, तींत्रमशक्षण षवभागीय कायाथलय, पणेु याींना त्याींचे ददनाींक १/१/२०१८ 
रोजीचे पत्राींन्वये कळषवलेल ेआहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात ल १३१४ शाळा पटसांखयेअभाि  बांद होणार असल्याबाबत 
  

(७) *  १०५३५७   श्र .अजजत पिार (बारामत ), श्र .हदलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्र .जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्र .शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्र .जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्र .भास्िर जाधि (गहुागर), श्र .पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्र .िभैि वपीड (अिोल)े, श्र .राहुल जगताप (श्र गोंदा), श्र .दत्तात्रय 
भरणे (इांदापरू), श्र .हदपि ीव्हाण (फलटण), श्र .मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्र .हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्र .राणाजगज तशसांह पाटील (उस्मानाबाद), 
श्र मत  समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्र .प्रदीप नाईि (किनिट), 
श्र .आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्र .अशमन पटेल (मुांबादेि ), श्र .अशमत 
विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्र .पथृ् ि राज ीव्हाण (िराड दक्षक्षण), 
श्र .राहुल बोंदे्र (धीखली), अॅड.यशोमत  ठािूर (ततिसा), प्रा.िषाय गायििाड 
(धाराि ), श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
श्र .अस्लम शखे (मालाड पजश्ीम), श्र .िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्र .नस म 
खान (ीाांहदिली), श्र .विजय िडटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
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श्र .सांग्राम थोपटे (भोर), डॉ.पतांगराि िदम (पलसू िडगेाि), श्र .भारत भालिे 
(पांढरपरू), श्र .अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्र .बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
श्र .हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्र .सतुनल िेदार (सािनेर), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामणगाि रेल्िे), श्र .अशमत झनि (ररसोड), श्र .ड .प .सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्र .भाऊसाहेब िाांबळे (श्र रामपरू), श्र मत  तनमयला गावित (इगतपरूी), श्र .अमर 
िाळे (आिी), श्र मत  सांध् यादेि  देसाई-िुपेिर (ीांदगड), श्र .हसन मशु्र फ 
(िागल), श्र .ीांद्रदीप नरिे (िरि र), श्र .सत्यज त पाटील-सरुडिर (शाहूिाड ), 
श्र .जयिुमार गोरे (माण), श्र .राहूल िुल (दौंड), श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्र .सम र िुणािार (हहांगणघाट), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्ीम), श्र .अशमत 
साटम (अांधेरी पजश्ीम), श्र मत  मतनषा ीौधरी (दहहसर), श्र .अतलु भातखळिर 
(िाांहदिली पिूय), श्र .सांतोष दानिे (भोिरदन), श्र .सभुाष उफय  पांडडतशठे पाटील 
(अशलबाग), श्र .गणपत गायििाड (िल्याण पिूय), श्र .नरेंद्र पिार (िल्याण 
पजश्ीम), श्र .सरेुश गोरे (खेड आळांदी), श्र .गणपतराि देशमखु (साांगोल)े, िुमारी 
प्रणणत  शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्र .ड .एस.अहहरे (साक्री), श्र .शशरीषदादा 
ीौधरी (अमळनेर), श्र .ओमप्रिाश ऊफय  बच्ीू िडू (अीलपरू), श्र .ीांद्रिाांत 
सोनिणे (ीोपडा), श्र .सदानांद ीव्हाण (धीपळूण), श्र .िभैि नाईि (िुडाळ), 
श्र .राजेश टोप े(घनसािांग ), श्र .सांदीप नाईि (ऐरोली), श्र .जयदत्त क्ष रसागर 
(ब ड), श्र मत  हदवपिा ीव्हाण (बागलाण), श्र .सांजय िदम (दापोली), डॉ.सत श 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्र .राहुल मोटे (पराांडा), श्र .राजाभाऊ (पराग) 
िाज े(शसन्नर), श्र .सरेुश लाड (िजयत), श्र .सतुनल प्रभ ू(हदांडोश ), श्र .शामराि 
ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्र .राजन साळि  (राजापरू), श्र .अतनल 
िदम (तनफाड), अॅड.सांजय धोटे (राजूरा), श्र .बळ राम शसरसिार (बाळापरू), 
श्र .अतनल बाबर (खानापरू), डॉ.सजुजत शमणीेिर (हातिणांगले), श्र .बसिराज 
पाटील (औसा) :     सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सवथ मशक्षा अमभयान योजनेअींतगथत मशक्षण हक्क कायद्यानसुार ६ 
त े१४ वयोग्ातील मलुाींना सक्तीचे व मोर्त मशक्षण देणे अननवायथ असल्याने 
राज्यात जजल्हाननहाय माहे डडसेंबर, २०१७ अखेरपयतं फकती नषवन शाळा सरुु 
करण्यात आल्या आहेत, 
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(२) तसेच कमी प्सींख्या असल्याने षवद्यार्थयांची गणुवत्ता खालावत असल्याच े
कारण देऊन व मशक्षण हक्क कायदयाचा आधार घेत राज्यातील १३१४ शाळा 
पदहल्या ्प्प्यात बींद करण्याचा ननणथय मशक्षण षवभागाने माहे डडसेंबर,२०१७ 
मध्ये घेतला असनू अशा शाळाींना अन्य शाळेत समायोजजत करण्याबाबत 
शासनाने काढलेल्या पररपत्रकाला मशक्षकाींनी षवरोध केला असल्याच े तसेच 
रायगड जजल्हयातील षवद्यार्थयांची कमी प्सींख्या असलेल्या ४२ शाळा तर 
रत्नाचगरी जजल््यातील जजल्हा पररिदेच्या १८८ शाळा बींद करण्यात आल्या 
असनू प्सींख्या अभावी १०३ शाळाींच ेसमायोजन करण्यात येणार असल्याचे 
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, आर्ीई अींतगथत मलुाींना पदहली त े पाचवीपयतंचे मशक्षण 
घरापासनू एक फकलोमी्र तर पाचवी त ेआठवी पयतंचे मशक्षण घरापासनू तीन 
फकलोमी्रच्या आत असावे अस ेअसतानाही कमी गणुवत्तमेळेु प्सींख्या कमी 
असलेल्या शाळा बींद करण्याच्या शासन ननणथयामळेु मशक्षणहक्क कायदयाचा 
(आर्ीई) भींग होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशथनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, दोन शाळेतील अींतरामळेु व प्सींख्या कमी असल्याने ठाणे, 
मराठवाडा, षवदभथ व ग्रामीण भागातील, अकोल े(जज.अहमदनगर) तालकु्यातील 
जजल्हापररिद शाळा तसेच चींदगड, आजरा, गडदहींग्लज व पन्हाळा 
(जज.कोल्हापरू) या तालकु्याींतील डोंगराळ, दगुथम, छोट्या छोट्या वाड्या 
वस्त्याींतील तसेच सातारा जजल्हयातील ३०१ शाळा बींद करण्यात येणार 
असल्याने या भागात कोणत्याही प्रकारची वाहतकूीची व्यवस्था नसल्याने लहान 
मलुाींना शाळा सोडावी लागणार असल्याने अींतर तपासण्याच्या सचूना कोल्हापरू 
येथील मशक्षणाचधकारी याींनी माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ददल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(५) तसेच अकोल े (जज.अहमदनगर) तालकु्यातील जजल्हापररिद शाळा या 
आददवासी दगुथम डोंगराळ भागातील असल्याने शासनाने प्सींख्येचे ननकि 
लावनू बींद करण्यात येव ूनयेत अशी मागणी मा.मखु्यमींत्री, मा.शालेय मशक्षण 
मींत्री याींचेकड ेलोकप्रनतननधीींनी अकोले याींनी ददनाींक १५ डडसेंबर २०१७ रोजी वा 
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त्या समुारास केली असनू, मशक्षकाींनी मशक्षण षवरोधी धोरणाच्या ननिधेाथथ 
ददनाींक ९ जानेवारी,२०१७ रोजी धुळे जजल्हाचधकारी कायाथलयावर मोचाथ काढून 
आींदोलन केल,े हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार उक्त मागणीच्या अनिुींगाने सदर प्राथममक 
शाळा बींद करण्यात येव ूनये  या कररता कोणती कायथवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, नसल्यास,षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािड े : (१) महाराषर स्वींयअथथसहाजय्यत शाळा (स्थापना व 
षवननयमन) अचधननयम, २०१२ अींतगथत समुारे ३१३२ प्राथममक शाळा सरुू झाल्या 
आहेत. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४), (५) व (६) खालावत चाललले्या प्सींख्येच्या शाळेतील षवद्यार्थयांच े
समायोजन नजीकच्या शाळेत केल्यास षवद्यार्थयांना समाजजकरण तसेच 
गणुवत्तापणूथ मशक्षण ममळण्याची सींधी ममळेल, या भमूमकेतनू शासनाने कमी 
प्सींख्येच्या शाळेतील षवद्यार्थयांचे समायोजन नजीकच्या शाळेत करण्याचा 
ननणथय घेतला आहे. सदरचा ननणथय घेताना Rationalization of Small 
Schools in Maharashtra सींदभाथत Unicef  याींचा चींद्रपरू जजल््यासींदभाथतील 
अहवाल षवचारात घेण्यात आला होता. यासींदभाथत शासनास प्राप्त झालेली 
लोकप्रनतननधीींचे व अन्य ननवेदने लक्षात घेता, या सवथ शाळाींबाबत क्षेत्रत्रय 
अचधकाऱयाींमार्थ त तपासणी करण्यात आली असनू १२९२ शाळाींपकैी, बालकाींचा 
मोर्त व सक्तीच्या मशक्षणाचा अचधकार अचधननयम, २००९ व महाराषर 
बालकाींचा मोर्त व सक्तीच्या मशक्षणाचा हक्क ननयम, २०११ चे उल्लींघन न 
करता ५६८ शाळाींच ेसमायोजन करण्याच्या सचूना शासनाने मशक्षण सींचालक 
(प्राथममक), पणेु याींना दद. ३.२.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये ददल्या आहेत. 

 
----------------- 
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खरैगाांि िासार पोड (ता.राळेगाांि, जज.यितमाळ) येथे  
शुध्द पाण  पुरिठा िरण्याबाबत 

  

(८) *  ११०७८३   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय पाण परुिठा ि 
स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खैरगाींव कासार पोड (ता.राळेगाींव, जज.यवतमाळ) येथे पाणी परुवठा 
षवभागाने केलेल्या जलस्त्रोताच्या तपासणीमध्ये अचधक प्रमाणात नायरे् व 
र्लोराईड आढळून आल्याची बाब ददनाींक ११ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या 
समुारास ननदशथनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पाण्यामध्ये घ्काचे ननधाथरीत केलेल्या मानके व प्रमाणानसुार 
षपण्याच्या पाण्याच्या परुवठ्याची व्यवस्था करणे षवभागाचे काम असताींना सदर 
गावात कोणत्याही प्रकारची योग्य त्या पाणी परुवठ्याची व्यवस्था केली 
नसल्याचे नागररकाींनी ददलले्या ननवेदनावरून ननदशथनास आल,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय आढळून आल े आहे व तद्निुगाींने दोिी आढळलले्या 
अचधकाऱ याींषवरुध्द कारवाई करून उक्त गावातील नागरीकाींना शधु्द पाणी परुवठा 
करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . बबनराि लोण िर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     पाणी नमनेु रासायननक तपासणी अमभयान (मान्सनूपवुथ) २०१७-२०१८ 
अींतगथत मौजे खैरगाींव कासार येथील एकूण ६ स्त्रोताच ेपाणी नमनेु तपासणी 
करीता उपषवभागीय प्रयोगशाळा,राळेगाव येथे प्राप्त झाले होत.ेतपासणी 
अहवालात ६ पाणी नमनु्यापकैी ०१ स्त्रोतामध्ये फ्लोराईडचे तर ०२ स्त्रोतामध्ये 
एकूण हाडथनेस प्रमाण ननधाथरीत मानकापेक्षा जास्त आढळले. नायरे्चे प्रमाण 
ननधाथररत मानकापके्षा कमी आढळल्यामळेु एकूण ०६ नमणु्याींपकैी एकही पाणी 
नमनुा नायरे् बाचधत आढळला नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
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     सदर प्रकरणी रासायननक दृषट्या जस्वकायथ मयाथदेपेक्षा जास्त रासायननक 
घ्क आढळून आलेल्या नमणु्याींची मादहती प्राप्त झाल्यावर फ्लोराईड बाचधत 
स्त्रोताचा वापर बींद करून पयाथयी स्त्रोताचा वापर करण्याबाबत सींबींचधत 
ग्रामपींचायतीना सचुना देण्यात आल्या आहेत. तसेच जैषवक ररत्या बाचधत पाणी 
स्त्रोतावर ननजतंकुीकरणासाठी सींबींचधत ग्रामपींचायतीना सचुना देण्यात आल्या 
असनू ग्रामपींचायत स्तरावर ननजतंकुीकरणासाठी परेुशा प्रमाणात ब्लीचचींग 
पावडर साठा उपलब्ध ठेवण्यात आलेला आहे. विाथतनु दोन वेळा स्त्रोत स्वच्छता 
सवेक्षण राबवनु स्त्रोत अबाधीत राहण्याची खबरदारी घेण्यात येत.े 
     फ्लोराईड ने बाधीत उद्् ावा ऐवजी गावात इतर पयाथयी षपण्याच ेपाण्याच े
स्त्रोत उपलब्ध आहेत.तसेच या गावात एक जलशधु्दीकरण सींयींत्र बसषवण्यात 
आल ेआहे. 
     तसेच पाणी गणुवत्ता कायथशाळा, जलददन व इतर कायथक्रमाच्या 
माध्यमातनु लोकाींमध्ये जनजागतृी करण्यात येत आहे. 
(३) व (४) प्रश्नच उद्् ावत नाही. 

 

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

िुळगाि बदलापूर (जज.ठाणे) येथ ल महाराष्ट्र औद्योधगि वििास 
महामांडळाच्या हद्द मध्ये रासायतनि िां पन्यामुळे होत असलेले प्रदषूण 

  

(९) *  १०६८३३   श्र .किसन िथोरे (मरुबाड), श्र .सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्र .जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्र .बळ राम शसरसिार (बाळापरू), श्र .नरेंद्र 
पिार (िल्याण पजश्ीम) :   सन्माननीय पयायिरण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कुळगाव बदलापरू (जज.ठाणे) नगरपमलका हद्दीतील महाराषर औद्योचगक 
षवकास महामींडळाच्या हद्दीमध्ये रासायननक कीं पन्यामळेु मोठ्या प्रमाणात 
प्रदिूण होऊन नागररकाींना डोळ्याचा व घशाचा त्रास होत असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, शहरानजजक असलेल्या महाराषर औद्योचगक षवकास 
महामींडळाच्या क्षेत्रातील रासायननक कीं पन्या व प्रदिूण करणाऱया कीं पन्याींवर 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) महाराषर प्रदिुण ननयींत्रण मींडळाकडून उद्योगाींना ददलेल्या सींमतीपत्राच्या 
अ्ी व शतीच्या अनिुींगाने वेळोवेळी उद्योगाींना भे् ी देण्यात येतात. त्यामध्ये 
दोिी आढळलले्या उद्योगावर जल (प्र व प्रनन) कायदा, १९७४ व हवा (प्र व प्रनन) 
कायदा, १९८१ मधील तरतदुी नसुार कारवाई करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जामनेर (जज.जळगाि) येथ ल पां. दीनदयाळ उपाध्याय शशक्षण  
प्रसारि मांडळात झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

  

(१०) *  १०९२८१   श्र .पथृ् ि राज ीव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्र .बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), श्र .जयिुमार गोरे (माण), डॉ.पतांगराि िदम (पलसू िडगेाि), 
श्र .अशमन पटेल (मुांबादेि ), श्र .नस म खान (ीाांहदिली) :   सन्माननीय शालये 
शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जामनेर (जज.जळगाव) येथील पीं. दीनदयाळ उपाध्याय मशक्षण प्रसारक 
मींडळाने मागासवगीयाींच्या आरक्षणाचा भींग करीत पदाींची भरती करून 
गरैव्यवहार केल्याच ेननदशथनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच या सींस्थेतील शाळेला मान्यता नसताना देखील शासकीय 
मशषयवतृ्तीचा अवधैररत्या र्ायदा घेतल्याचे ननदशथनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) तसेच,  मा.लोक आयकु्ताींनी ददनाींक १८ जुल,ै २०१७ रोजीच्या आदेशान्वये 
सदर सींस्थकेडून मशषयवतृ्ती परत घेण्याचे आदेश ददल ेआहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, उक्त गरैव्यवहाराबाबत नामशक षवभागाच्या मशक्षण सींचालकाींना 
चौकशीचे आदेश देऊनही अद्यापही चौकशी करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार सदर सींस्थेकडून मशषयवतृ्ती परत घेणे आणण 
इतर गरैव्यवहाराींची चौकशी करण्यासाठी कोणती कायथवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्र . विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) सदर सींस्थेच्या दोन शाळाींपकैी प्राथममक शाळा अनदुाननत 
असनू माध्यममक शाळा स्वयींअथथ सहाजय्यत तत्वावर सरुु आहे. सदर शाळेतील 
इयत्ता ८ वी चा एक व इयत्ता ९ वी चे चार षवद्याथी अस े ममळून ५ 
षवद्यार्थयांना समाज कल्याण षवभाग, जजल्हा पररिद जळगाव याींच्याकडून 
अस्वच्छ व्यवसाय करणाऱया कामगाराींच्या पाल्याींना रु.१८५०/- प्रत्येकी प्रमाणे 
एकूण रु.९२५०/- एवढी मशषयवतृ्ती देण्यात आलेली होती. सदर रक्कम सींस्थेने 
चलनाद्वारे दद.२९.७.२०१७ रोजी परत केली आहे. 

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

ततिसा (जज.अमराित ) तालुक्यात ल ६५ िधृ्द  
िलािांताांना पेन्शन शमळण्याबाबत 

(११) *  १०८२४६   अॅड.यशोमत  ठािूर (ततिसा), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामणगाि रेल्िे), श्र .राहुल बोंदे्र (धीखली) :    सन्माननीय साांस् िृतति िायय 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नतवसा (जज.अमरावती) तालकु्यातील ६५ वधृ्द कलावींताींना माहे ऑक््ोबर, 
२०१६ पासनू पेन्शन ममळाली नसल्यामळेु त्याींच्यावर उपासमारीची वेळ आली 
असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय असल्यास, त्यात 
काय आढळून आल े त्यानसुार सदरहू वधृ्द कलावींताना पेन्शन तातडीने 
ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . विनोद तािड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
     तथाषप, अमरावती जजल्हयातील नतवसा तालकु्यातील एकूण ६५ 
कलावींताींपकैी १८ कलावींताींच्या बँकेचे तपशील न जुळल्यामळेु सदर रक्कम 
त्याींच्या खात्यात जमा करण्यात आली नाही. आता समाज कल्याण अचधकारी, 
जजल्हा पररिद अमरावती याींचेमार्थ त १८ कलावींताींचे योग्य खात े क्रमाींक 
ममळाल्यामळेु ददनाींक १२ रे्ब्रवुारी, २०१८ रोजी मानधनाची रक्कम उवथररत १८ 
कलावींताींच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे.        
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई, नाशशि, औरांगाबाद ि पनिेल येथ ल महाराष्ट्र राज्य िफ्ि 
बोडायच्या मालमत्ता प्रिरण  झालेला गैरव्यिहार 

(१२) *  १०४७७६   श्र .अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूय) :   सन्माननीय 
अल्पसांखयाांि वििास मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई, नामशक, औरींगाबाद व पनवेल या चार दठकाणच्या महाराषर राज्य 
वफ्क बोडाथच्या मालमत्ता प्रकरणी गरैव्यवहार झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर गरैव्यवहाराची चौकशी गनु्हे अन्वेिण षवभागाकड े वगथ 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्राथममक अहवालात महाराषर राज्य वफ्क बोडाथच ेअचधकारी व 
मालमत्तचेे प्रत्यक्ष देखभाल करणारे (caretaker) याींच्या सींगनमताने 
गरैव्यवहार झाल्याचे ननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
त्यात काय आढळून आल ेव त्यानसुार गरैव्यवहार करणाऱयाींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािड े :(१) व (२)  अशींत: खरे आहे. माहे रे्ब्रवुारी, २०१६ व 
तद्नींतरच्या कालावधीत १) जैनत्रबया रस््, मुींबई, २) मजस्जद ददुाधारी कठडा, 
नामशक, ३) मकदमू बीबी वक्र् पनवेल, जज.रायगड आणण ४) दगाथह दाऊद 
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औमलया मगररबी, औरींगाबाद या ४ वक्र् मालमत्ताींप्रकरणी गरैव्यवहार झाल्या 
षवियीच्या तक्रारी वेळोवेळी प्राप्त झालले्या आहेत. त्यास अनसुरुन, उपरोक्त 
वक्र् मालमत्ताींच्या प्रकरणी काही बेकायदेशीर व्यवहार (षवक्री, अदलाबदल, 
ददघथकालीन भाडपेट्टा, इ.) अननयममतता झाल्याच ेफकीं वा वक्र् मालमत्ता हडप 
करण्यात आल्या आहेत फकीं वा कस,े या बाबीींची चौकशी करण्यासाठी वर नमदू 
प्रकरणे, दद.३१.७.२०१७ च्या शासन पत्रान्वये राज्य गनु्हे अन्वेिण षवभागाकड े
चौकशी करण्यासाठी सोपषवण्यात आलेली आहेत. 
(३) व (४) होय.  प्रस्ततु प्रकरणी राज्य गनु्हे अन्वेिण षवभागाकडून  अद्याप 
प्राथममक अहवाल प्राप्त झालेला नाही. तथाषप, राज्य गनु्हे अन्वेिण षवभागाकड े
या प्रकरणाींची चौकशी सोपषवण्यापवुी सदर प्रकरणाची शासन स्तरावरुन 
प्राथममक चौकशी करण्यात आली आहे. या चौकशीत- 
     १) जैनत्रबया रस््, भेंडी बाजार, मुींबई या वक्र् मालमत्तबेाबत गरैव्यवहार 
झाल्याचे आढळून आल े आहे. सदर प्रकरण महाराषर राज्य वक्र् 
न्यायाचधकरणामध्ये न्यायप्रषवष् आहे. सदर प्रकरणी तत्कालीन प्रभारी मखु्य 
कायथकारी अचधकारी याींच्या षवरुध्द महाराषर नागरी सेवा (मश. व अ.) ननयम, 
१९७९ च्या ननयम ८ अींतगथत षवभागीय चौकशी सरुु करण्यात आलेली आहे. 
     २) मजस्जद ददुाधारी कठडा, नामशक या सींस्थेशी सींबींचधत मालमत्तचे्या 
गरैव्यवहाराचे प्रकरणी प्राथममक चौकशीत तर्थय असल्याचे सकृतदशथनी ददसनू 
आल्याने तत्कालीन प्रभारी मखु्य कायथकारी अचधकारी, महाराषर राज्य वक्र् 
मींडळ याींना महसलू व वन षवभागाच्या दद.०३.०३.२०१७ च्या आदेशान्वये शासन 
सेवेतनू ननलींत्रबत केल ेहोत.े तथाषप, मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ औरींगाबाद 
याींनी दद.१५.०१.२०१८ च्या आदेशान्वये सदर ननलींबन आदेश रद्द केल ेआहेत. 
सद्य:जस्थतीत प्रस्ततु प्रकरणी महाराषर राज्य वक्र् न्यायाचधकरणाकड ेदावा 
दाखल असनू तो न्यायप्रषवष् आहे. 
     ३) मकदमू बीबी वक्र् पनवेल, जज.रायगड या वक्र् मालमत्तचेे झालेले 
बेकायदेशीर हस्ताींतरणाबाबत महाराषर राज्य वक्र् मींडळाकडून अहवाल 
मागषवण्यात आला आहे. 
     ४) दगाथह दाऊद औमलया मगररबी, औरींगाबाद या वक्र् मालमत्तचे्या 
झालेल्या अननयममततचे्या अनिुींगाने तत्कालीन प्रभारी मखु्य कायथकारी 
अचधकारी याींच्या षवरुध्द महाराषर नागरी सेवा (मश. व अ.) ननयम, १९७९ च्या 



19 

ननयम ८ अींतगथत षवभागीय चौकशीची प्रफक्रया सरुु करण्यात आलेली आहे. तसेच 
या वक्र् सींस्थेच्या मतुवल्लीींना कायदेशीर प्रफक्रया राबवनू मतुवल्ली पदावरुन 
दरू करण्याच्या व सदर मालमत्ता वक्र् मींडळाच्या ताब्यात घेण्याच्या सचूना 
महाराषर राज्य वक्र् मींडळास देण्यात आलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात ल तसेी मोहाड  (जज.भांडारा) तालुक्यात ल गािाांमध्ये 
फ्लोराईडयुक्त पाण्यामुळे लोिाांना फ्लुरोस स ि अस्थ व्यांगासह 

इतर आजाराी  लागण होत असल्याबाबत 
(१३) *  १०८०७१   श्र .ीरण िाघमारे (तमुसर), डॉ.भारत  लव्हेिर 
(िसोिा) :  सन्माननीय पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील ११ फ्लोराईड ग्रस्त जजल््याींमध्ये भींडारा जजल््याचा समावेश 
असनू मोहाडी तालकु्यात सवाथधीक ३२ गावे फ्लोराईडग्रस्त आहेत. त्यामळेु 
फ्लोराईडग्रस्त षविारी पाणी षपणाऱया हजारो लोकाींना फ्लरुोसीस व 
अस्थीव्यींगासह इतर आजाराची लागण होत असल्याच ेददनाींक ११ जानेवारी, 
२०१८ रोजी वा त्या समुारास ननदशथनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास 
चौकशीत काय आढळून आल ेव त्यानसुार पढेु कोणती कायथवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . बबनराि लोण िर : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
     भींडारा जजल््यातील ३२ गावात एकुण ५९२ स्त्रोत असनु त्यापकैी ५४२ 
स्त्रोत षपण्यास योग्य आहेत व यातनू परेुसा पाणी परुवठा होतो. उवथररत ५० 
स्त्रोत फ्लोराईड बाचधत आहे. परींत ुया स्त्रोताींचे पाणी षपण्यास वापरत नाही. 
     मोहाडी तालकु्यामध्ये, शालेय सवेक्षणात एकूण ३३७ मलुा मलुीींची 
फ्लोरोमसस आजाराच्या अनिुींगाने तपासणी केली असता दींत फ्लोरोमसस बाचधत 
८ रूग्ण आढळले, परींत ुकोणताही अस्थीव्यींग रूग्ण आढळला नाही. 
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     तसेच गहृ सवेक्षणात २२५ रूग्णाींची तपासणी केली असता दींत 
फ्लोरोमससचे २ व अस्थीव्यींग फ्लोरोमससचे ३१ रूग्ण आढळले. 
     जजल््यामध्ये, राषरीय फ्लोरोमसस प्रनतबींध ननयींत्रण कायथक्रमाअींतगथत 
दाताींचे व हाडाचे फ्लोरोमसस बाचधत रूग्णाींना Vit.C युक्त आहार घेणे, कोवळे 
ऊन व पोिक आहार घेण्याबाबत मागथदशथन करण्यात आले आहे. तसेच ज्या 
षपण्याचे स्त्रोताींमध्ये फ्लोराईडचे प्रमाण १.५ पीपीएम पेक्षा जास्त आहे त्याच े
पाणी वापर करू नये याबाबत सचुना करण्यात आल्या आहेत. 
     फ्लोरोमसस बाचधत गावाींमध्ये पनु्हा फ्लोरोमसस आजाराच्या अनिुींगाने 
सवेक्षण करण्याच ेननयोजन करण्यात येत आहे. तसेच ७ गावाींतील फ्लोराईड 
बाचधत षपण्याच े पाण्याच े स्त्रोताींवर सद्यजस्थतीत जलशधु्दीकरण सींयींत्र 
बसषवण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

भांडारा जजल््यात ल िदृ्ध िलािाराांना मानधन योजनेअांतगयत  
मानधन न शमळाल्याबाबत 

(१४) *  १०८७०५   श्र .रामीांद्र अिसरे (भांडारा) :   सन्माननीय साांस् िृतति 
िायय मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींडारा जजल्हयातील वदृ्ध कलाकार मानधन योजनेअींतगथत समुारे ३१ 
कलाकाराींचा मानधन ममळण् याबाबतचा ररतसर प्रस्ताव जजल्हा समाजकल्याण 
अचधकारी, जजल्हापररिद भींडारा याींचे मार्थ त ददनाींक ९ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी 
तालकुाननहाय सींचालक साींस्कृनतक सींचालनालयाकड ेसादर करण्यात आला आहे, 
परींत ुअद्यापपयतं साींस्कृनतक षवभागामार्थ त कलाकाराींच्या खात्यामध्ये मानधन 
जमा करण्यात आल े नसल्याने ददनाींक २३ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या 
समुारास स्थाननक लोकप्रनतनीधीींनी सींचालक, साींस्कृनतक सींचालनालय, मुींबई 
याींना मानधन ममळाव ेया दृष्ीन ेलखेी ननवेदन सादर केल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
त्यात काय आढळून आल ेव त्यानसुार पढेु कोणती कायथवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 



21 

 
श्र . विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ३१ कलावींताींचे बँकेच ेतपशील जजल्हा समाज कल्याण कायाथलय, भींडारा 
याींचेकडून चुकीच े प्राप्त झाल्याने त्याींच्या खात्यात मानधन जमा होत 
नव्हत.े सदर ३१ कलावींताींपकैी २५ कलावींताींचे योग्य तपशील जजल्हा समाज 
कल्याण कायाथलय भींडारा याींचेमार्थ त प्राप्त झाल्यामळेु सदर कलावींताींचे प्रलींत्रबत 
मानधन त्याींच्या खात्यात ददनाींक ८ रे्ब्रवुारी, २०१७ रोजी जमा करण्यात आल े
आहे. तसेच उवथररत ६ कलावींत मयत असनू त्याींच्या वारसदार पती/पत्नी याींना 
मानधन देण्यासाठी जजल्हा समाज कल्याण कायाथलय, भींडारा याींच्या स्तरावरुन 
कायथवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बाशीटािळ  (जज.अिोला) तालुक्यात ल ८० ग्रामपांीायत त ल  
ग्रामस्थाांना अशुद्ध पाण्याीा पुरिठा होत असल्याबाबत 

  

(१५) *  १०९९५४   श्र .गोिधयन शमाय (अिोला पजश्ीम) :   सन्माननीय 
पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बाशी्ाकळी (जज.अकोला) तालकु्यातील ८० ग्रामपींचायतीींच्या कायथक्षते्रात 
येणा-या गावाींतील ग्रामस्थाींना अशदु्ध पाण्याचा परुवठा होत असल्याची बाब माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ८० ग्रामपींचायतीींमध्ये पाणी शदु्धीकरण यींत्र न बसषवल्याने 
आवश्यकतनेसुार जब्लचचींग पाण्यात ् ाकून काही गावाींत पाणीपरुवठा केला जातो, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्राथममक आरोग्य कें द्रातील स्वयींसेषवका याींनी सदर पाण्याच े
नमनेु प्रयोगशाळेत नेल ेअसता पाण्यात क्षाराचे अनतप्रमाण असल्याचे मसद्ध झाल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, बाशी्ाकळी तालकु्यातील अनेक लोक दषुित पाण्यामळेु फकडनी, 
पो्ाचे आजार यामळेु त्रस्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल े व त्यानसुार पाणी शदु्धीकरण यींत्र बसषवण्यासाठी ई- े्ंडररींग प्रफक्रया 
लवकरात लवकर पणूथ करून पाणी शदु्धीकरण यींत्र  कायाथजन्वत करण्याबाबत 
शासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . बबनराि लोण िर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     अकोला जजल््यातील बाशी्ाकळी तालकु्यात एकूण ८३ ग्रामपींचायती 
असनू १२३ गाींवे आहेत.बाशी्ाकळी तालकु्यात माहे जानेवारी २०१८ पयतं 
जलसरुक्षकामार्थ त ७१८ पाणी नमनेु घेण्यात आल.े सदर नमनु्याींची तपासणी 
भजुल सवेक्षण षवकास यींत्रणेच्या अचधनस्त बाशी्ाकळी येथील प्रयोगशाळेमध्ये 
करण्यात आली असता ३२८ पाणी नमनेु रासायननक दृषट्या अयोग्य आढळून 
आल ेआहे. 
(२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. 
     बाशी्ाकळी तालकु्यात माहे जानेवारी २०१८ मध्ये जलसरुक्षकामार्थ त 
१११ (जजल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा अकोला) + ११ (भजुल सवेक्षण प्रयोगशाळा) 
अस ेएकूण १२२ पाणी नमनु्याींची अणुजैषवक तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये 
अनकु्रमे १४ व १ अस ेएकुण १५ नमनेु अणजुैषवक दृषट्या दषुित असल्याच े
आढळुन आल ेआहे. 
     त्याचप्रमाणे बाशी्ाकळी तालकु्यातील एकुण २९ जब्लचीींग पावडर 
नमनु्याींची तपासणी केली असता त्यापकैी २ नमनु्याींमध्ये २० ्क्केपेक्षा कमी 
क्लोरीन असल्याचे ननदशथनास आले आहे. 
(४) आरोग्य षवभागाच्या तपासणी मध्ये फकडनीचे ८७ व मतुखड्याचे ४ रूग्ण 
आढळुन आल ेआहेत. 
(५) ज्या गावाींच ेपाणी दषुित आढळुन आल ेआहे,त्या गाींवात पाणी शधु्दीकरण 
यींत्र माहे माचथ २०१८ अखेर बसषवण्याकररता जजल्हा वाषिथक योजने (सवथसाधारण) 
अींतगथत रू.८९.५१ लक्ष मींजूर करण्यात आल ेआहे. 
     तसेच शासन स्तरावरून मींजुर झालेल्या ननधीमधून जलशधु्दीकरण यींत्र 
बसषवण्याची कायथवाही जलस्वराज्य ्प्पा-२ अींतगथत सरुू आहे. 

----------------- 
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राज्यात ल अांत्योदय रेशन शशधापत्रिाांधारिाांना  
५ किलो धान्य देण्याीा घेतलेला तनणयय 

  

(१६) *  १०५३०६   श्र .विजय िडटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्र .सतुनल िेदार (सािनेर), श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .अस्लम शखे 
(मालाड पजश्ीम), श्र .हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), अॅड.यशोमत  ठािूर 
(ततिसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्र .ड .प .सािांत (नाांदेड उत्तर), श्र मत  
तपृ्त  सािांत (िाांदे्र पिूय), श्र .अशमन पटेल (मुांबादेि ), श्र .पथृ् ि राज ीव्हाण (िराड 
दक्षक्षण), श्र .िालीदास िोळांबिर (िडाळा), प्रा.िषाय गायििाड (धाराि ), 
श्र .नस म खान (ीाांहदिली), श्र .अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), 
श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण), श्र .सांग्राम थोपटे (भोर), डॉ.पतांगराि िदम 
(पलसू िडगेाि), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू), श्र .अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), 
श्र .आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्र .बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), प्रा.विरेंद्र 
जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्र .राहुल बोंदे्र (धीखली), श्र .अशमत झनि (ररसोड), 
श्र .भाऊसाहेब िाांबळे (श्र रामपरू), श्र .राहुल जगताप (श्र गोंदा), श्र .अजजत पिार 
(बारामत ), श्र .हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्र .जयांत पाटील (इस्लामपरू), 
श्र .शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्र .जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्र .िभैि वपीड 
(अिोल)े, श्र .पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्र .दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्र .हसन 
मशु्र फ (िागल), श्र मत  सांध् यादेि  देसाई-िुपेिर (ीांदगड), श्र .बळ राम 
शसरसिार (बाळापरू), श्र .बसिराज पाटील (औसा) : सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील एक त े दोन व्यक्ती समाषवष् असलेल्या अींत्योदय रेशन 
मशधापत्रत्रकाधारकाींना पवूी ममळत असलेल्या ३५ फकलो धान्य ऐवजी ५ फकलो 
धान्य देण्याचा ननणथय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मींगळवेढा (जज.सोलापरू) तालकु्यातील समुारे १६०२ गरीब 
कु्ुींत्रबयाींची रेशन काडथ रद्द करण्यात आली असल्याने, लाभाथी २२०४ काडथ 
धारकाींना तसेच अहमनदनगर जजल््यातील अींत्योदय योजनेत समाषवष् 
असलेल्या मशधापत्रत्रका धारकाींना शासनाने ननजश्चत केलेला ३५ फकलो धान्य 
को्ा ममळत नसल्याचे माहे नोव्हेंबर २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास 
आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कोल्हापरू जजल्हयात राबषवण्यात येत असलेल्या अींत्योदय 
मशधापत्रत्रकाधारकाींना दर मदहन्याला २ रु. फकलोप्रमाणे २१ फकलो गहू व ३ रुपये 
प्रनत फकलो प्रमाणे १४ फकलो ताींदळू अस ेएकूण ३५ फकलो धान्य देण्यात येत,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मधील घेतलेल्या ननणथयानसुार ग्रामीण भागातील 
अींत्योदय रेशन मशधापत्रत्रका धारकाींमध्ये नाराजी असनू  त्यामळेु अींत्योदय 
काडथधारक रेशनच्या धान्यापासनू वींचचत राहणार असल्याचे ननदशथनास आल,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त ननणथयामळेु ग्रामीण भागातील अनेक गरज ूव्यक्तीींवर 
उपासमारीची वेळ येणार असल्याने शासनाने ग्रामीण भागातील अींत्योदय रेशन 
मशधापत्रत्रकाधारकाींना पवुी ममळत असलेले ३५ फकलो धान्य देण्याचा तातडीने 
ननणथय घेण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . धगरीश बापट : (१) होय. 
(२) मींगळवेढा, जज.सोलापरू येथे अींत्योदय अन्न योजनेमध्ये एकूण ५२९५ 
मशधापत्रत्रका असनू, त्यापकैी १६०२ मशधापत्रत्रकाींमध्ये केवळ १ व्यक्ती व २ 
व्यक्ती अींतभूथत असनूही त्याींना ३५ फकलो प्रनतमाह अन्नधान्याचा लाभ देण्यात 
येत होता. त्यामळेु त्या मशधापत्रत्रका रद्द करुन त्यामधील २२०४ सदस्याींना 
प्राधान्य कु्ुींब लाभार्थयांच्या मशधापत्रत्रका देण्यात आलेल्या आहेत. सदर 
लाभार्थयांना प्राधान्य कु्ुींब लाभार्थयांप्रमाणे प्रनतमाह प्रनतव्यक्ती ५ फकलो 
अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येत आहे.  
     अहमदनगर जजल््यामध्ये माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
अींत्योदय अन्न योजनेतील मशधापत्रत्रकाधारकाींना ३५ फकलो अन्नधान्य ममळत 
नसल्याबाबतची कुठलीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. सदर योजनेत समावेश 
करण्यात आलेल्या लाभार्थयांना अन्नधान्याचा ननयममतपणे परुवठा करण्यात 
येत आहे. 
(३) होय. 
 



25 

(४) व (५) अींत्योदय अन्न योजनेतील मशधापत्रत्रकाधारकाींना प्रनतमाह ३५ फकलो 
अन्नधान्याचा परुवठा करण्यात येत असनू, ज्या लाभार्थयांना प्राधान्य कु्ुींब 
लाभार्थयांमध्ये समाषवष् करण्यात आल ेआहे, त्याींची उपासमार होऊ नये 
यादृष्ीन े त्याींना राषरीय अन्नसरुक्षा अचधननयमातील तरतदूीनसुार प्रनतमाह 
प्रनतव्यक्ती ५ फकलो अन्नधान्याचा परुवठा करण्यात येत आहे.  
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रायगड जजल्हा टँिर मुक्त िरून जजल््यात  
सुरळ त पाण  पुरिठा िरण्याबाबत 

(१७) *  १०५१३६   श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्र .सम र िुणािार (हहांगणघाट), 
अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्ीम), श्र .अशमत साटम (अांधेरी पजश्ीम), श्र मत  
मतनषा ीौधरी (दहहसर), श्र .भरतशठे गोगािल े (महाड) :   सन्माननीय 
पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जजल्हा पररिदेने ्ँकरमकु्त करण्याची घोिणा केली असनू माहे 
ऑक््ोबर, २०१७ त ेमाहे जनू, २०१८ पयतंचा ८ को्ी ६३ लाख रूपयाच्या ् ींचाइथ 
कृती आराखडयात ५०८ गावे १३०९ वाडयाींचा समावेश केला असनू सदर आराखडा 
जजल्हाचधकारी रायगड याींच्याकड ेमींजूरीसाठी पाठषवला असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सन २०१८ च्या ी्ंचाइथ कॄती आराखडयात १२३१ गावे व वाडयाींवर 
्ँकरने करण्यात येणाऱ या पाणी परुवठयासाठी रुपये ५ को्ी ३२ लाख रुपये तर 
५७९ दठकाणी षव ींधन षवहीरी बाींधण्यासाठी रुपये ३ को्ी ३० लाख रुपये खचथ 
अपेक्षक्षत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच  सन २०१७ च्या प्रस्ताषवत षव ींधन षवहीरीींच्या कामाचे देयक न 
ममळाल्यामळेु अनेक काम ेअपणूथ रादहली असल्याचे तसेच ्ँकरने पाणी परुवठा 
करणा-या ठेकेदाराला मोबदला न ममळाल्यामळेु अनेक भागात पाणी परुवठा 
केला जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेत्यानसुार कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . बबनराि लोण िर : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) जानेवारी २०१७ त ेजून २०१७ या कालावधीतील खोदण्याींत आलेल्या १०९ 
षव ींधन षवदहरीची देयके अदा करणेकररता व ३१ ्ँकरव्दारे पाणी परुवठा 
करणेकररता ननधी अपरुा असल्यामळेु माहे, जुल ै २०१७ मध्ये देयके पाररत 
करण्यात आली नव्हती. तथाषप, आता शासनाकडून ननधी उपलब्ध करुन देण्यात 
आल्याने देयके पाररत करण्यात येत आहेत. मात्र अस ेअसल ेतरी, ननधी अभावी 
षव ींधन षवदहरीींची काम े अपणूथ रादहल्याने व ्ँकरने पाणीपरुवठा करणाऱया 
ठेकेदाराचे देयक अदा न केल्याने अनेक भागात पाणी परुवठा केला जात नाही, 
ही बाब खरी नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे त्रबरशसांगपूर (ता.जज.बुलडाणा) येथे स् िच् छ भारत शमशन अांतगयत 
शौीालयाी ेलाभाथी तनिड प्रकक्रयेत झालेला अपहार 

  

(१८) *  १०७६०८   श्र .हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे त्रबरमस ींगपरू (ता.जज.बलुडाणा) येथे स् वच् छ भारत ममशन अींतगथत 
शौचालयाच ेलाभाथी ननवड प्रफक्रयेत पवूी लाभ ददलेल ेलाभाथी ननवडून दबुार 
लाभ देण् यात येवनू समुारे एक लाख पींचाहत् तर हजार रूपयाचा अपहार करण् यात 
आला असल् याचे चौकशीत ननष पन् न झाल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास सदर प्रकरणात शासनाच् या अनदुान रकमेत अपहार करण् या-या 
सींबींधीत दोिीींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) असल् यास अपहारीत रक् कम वसलुीबाबत शासनाकडून कोणती कायथवाही 
करण् यात आली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . बबनराि लोण िर : (१) अशींत: खरे आहे. 
     मौजे त्रबरमस ींगपरू (ता.जज.बलुडाणा) येथे स्वच्छ भारत ममशन अतींगथत 
शौचालय बाींधकामासाठी एकूण १० लाभार्थयाथना प्रनत लाभाथी रू.१२,०००/- प्रमाणे 
एकूण रू.१,२०,०००/- इतक्या रकमेचे दबुार वा्प करण्यात आल ेआहे. 
(२) सदर प्रकरणी ग् षवकास अचधकारी पींचायत सममती बलुडाणा याींचेकडून 
चौकशी करण्यात आली.मखु्य कायथकारी अचधकारी, जजल्हा पररिद, बलुडाणा 
याींनी स्वच्छ भारत ममशन (जज.बलुडाणा) कक्षातील सींबींचधत अचधकारी तथा 
समन्वयक ग्रामसेवक, ग्राम पींचायत त्रबरमस ींगपरू तसेच कीं त्रा्ी कमथचाऱ याींना 
लेखी ताकीद ददली आहे. 
(३) मखु्य कायथकारी अचधकारी, जजल्हा पररिद, बलुडाणा याींनी ददनाींक 
२०.११.२०१७ च्या पत्रान्वये दबुार प्रदान झालेली एकूण रू.१,२०,०००/-इतकी 
रक्कम सींबींचधताींकडून वसलू करण्याची कायथवाही करण्याबाबत अन्यथा सदर 
रकमेचा भरणा करणेबाबत सचचव ग्रामपींचायत त्रबरमस ींगपरू याींना आदेमशत केल.े 
त्यानसुार सींबींचधत व्यक्तीींकडून वसलुीची कायथवाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सासिड (जज.पुणे) येथ ल पुरांदर विद्याप ठ अिैधररत्या  
पदव्या देत असल्याबाबत 

(१९) *  १०६३९५   प्रा.(श्र मत ) मधेा िुलिणी (िोथरुड), श्र .विजय िाळे 
(शशिाज नगर), श्र .बाबरुाि पाीणे (शशरुर), श्र .शभमराि तापिीर 
(खडििासला) :   सन्माननीय उच् ी ि तांत्र शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सासवड (जज.पणेु) येथील परुींदर षवद्यापीठ बेकायदा पदव्या देत असनू 
त्याींना यजुीसी आणण अणखल भारतीय तींत्रमशक्षण पररिदेची मान्यता नसल्याच े
माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींस्थेच्या बीए त ेबीई पदव्या बकेायदा ममळत असनू सींस्थेच्या 
सींकेतस्थळावर राजस्थान षवद्यापीठ व अन्य एका षवद्यापीठाचा सींदभथ वापरला 
जात असल्याची उच्च व तींत्रमशक्षण षवभागाकड ेमानवी हक्क सींरक्षण व जागतृी 
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सींस्थेने तक्रार केली असनू सदर प्रकरणाच ेगाींभीयथ लक्षात घेऊन उच्च मशक्षण 
षवभागाने सहसींचालकाींच्या नेततृ्वाखाली अचधकाऱयाींचे पथक नेमनू परुींदर 
षवद्यापीठ या मशक्षण सींस्थते पाहणी करून अहवाल तयार केला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सींस्थवेर मशक्षण षवभागाच्या सन २०१३ च्या बेकायदा 
शके्षणणक सींस्थाबाबत असणाऱया तरतदुीींचा षवचार करून र्ौजदारी गनु्हा दाखल 
करण्याबाबत डॉ.हरदास याींनी तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, परुींदर षवद्यापीठ या मशक्षणसींस्थेच्या बोगस पदव्यतु्तर पदव्या 
द्वारे शासन सेवेत नोकरी, बढती घेणाऱया कमथचारी व अचधकाऱयाींवर शासन 
काय कारवाई करणार आहे, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय आढळून आल ेव त्यानसुार दोिीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे ही खरे आहे. 
(३) डॉ. हरदास याींची अशा प्रकारची कोणतीही तक्रार मशक्षण सींचालनालय, 
पणेु, षवभागीय सहसींचालक, पणेु व सींबींचधत पोलीस स््ेशन याींचेकड े प्राप्त 
झालेली नाही.  
(४) परुींदर षवद्यापीठ या मशक्षण सींस्थेच्या बोगस पदव्यतु्तर पदव्याींद्वारे 
शासनसेवेत नोकरी, बढती घेतल्याची बाब अद्याप ननदशथनास आलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अांबरनाथ (जज.ठाणे) औद्योधगि क्षेत्रात ल रासायतनि िां पन्यात ल 
िाढत्या प्रदषुणािड ेहोत असलेले दलुयक्ष 

(२०) *  १०९४२८   डॉ.बालाज  किण िर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय 
पयायिरण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अींबरनाथ (जज.ठाणे) औद्योचगक क्षेत्रातील रासायननक कीं पन्यातील वाढत्या 
प्रदिुणाकड े अचधकाऱयाींच े दलुथक्ष होत असल्याबाबतची तक्रार स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी सदस्य सचचव, महाराषर प्रदिुण ननयींत्रण मींडळ याींच्याकड े
ददनाींक १६ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्या दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींचधत दोिीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . रामदास िदम : (१) होय. 
(२) अींबरनाथ येथील वालधनूी नदीच्या प्रवाहात रे्स ददसनू येत असल्याबाबत 
प्राप्त तक्रारीच्या अनिुींगाने महाराषर प्रदिूण ननयींत्रण मींडळातरे् ददनाींक 
२९.०७.२०१७ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी करुन नदीच्या पाण्याचे नमनेु रासायनीक 
पथृ:करणाकररता घेण्यात आलेले आहेत. 
     अींबरनाथ क्षेत्रातील येणाऱया आधुननक वसाहतीत माहे, जाने २०१७ त े
डडसेंबर २०१७ या कालावधीमध्ये दोिी आढळलेल्या उद्योगाींवर जल (प्र.व.नन.) 
कायदा १९७४, वाय ू (प्र. व. नन.) कायदा १९८१ मधील तरतदूीनसुार ४९ 
उद्योगाींना कारणे दाखवा नोद्स, ६ उद्योगाींना प्रस्ताषवत ननदेश, व २६ 
उद्योगाींना बींदचे आदेश बजावण्यात आलेले आहेत. 
(३) प्रश्नच उद्् ावत नाही. 

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

रत्नाधगरी जजल्हयात ल औदयोधगि िसाहत त ल िां पन्यातून 
रासायतनियुक्त पाण  खाड त सोडल्यामुळे मास ेमतृ झाल्याबाबत 

  

(२१) *  १०५६३९   श्र .भास्िर जाधि (गहुागर), श्र .राजन साळि  (राजापरू), 
श्र .सदानांद ीव्हाण (धीपळूण), श्र .सांजय िदम (दापोली), श्र .योगेश सागर 
(ीारिोप) : सन्माननीय पयायिरण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आींजणी-भोईवाडी (ता.खेड, जज.रत्नाचगरी) येथील जगबडुी खाडीफकनारी 
मोठया प्रमाणात मतृ मासे आढळल्याची बाब ददनाींक ८ जानेवारी, २०१८ रोजी वा 
त्या समुारास ननदशथनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, रत्नाचगरी जजल्हयातील दाभोळ खाडीमध्ये लो्े औद्योचगक 
वसाहतीतील प्रदषूित पाणी सोडण्यात येत असल्याने खाडीतील मासे मतृ पावत 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आल ेआहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रत्नाचगरी जजल्हयातील लो्े औदयोचगक वसाहतीतील 
रासायननक कचरा नजजकच्या असगणी (ता.खेड, जज.रत्नाचगरी) गावातील 
मशगवणवाडी, पदमुलेवाडी व कोतवली गावातील माींडवकरवाडी या भागातील 
रस्त्यालगत ्ाकण्यात आल्याची बाब ददनाींक ६ जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या 
समुारास ननदशथनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, लो्े औदयोचगक वसाहतीतील कारखान्याींचे रासायननक षविारी 
साींडपाणी थे्  खाडीपात्रात सोडण्यात येत असल्यामळेु वारींवार मासे मतृ होणे, 
दषूित पाणी प्यायल्यामळेु जनावरे आजारी पडणे, षपण्याच्या पाण्याचे साठे 
दषुित होणे अस ेप्रकार घडत असनू खाडीतील माशाींच्या प्रजाती नष् होत असनू 
त्यामळेु मत्स्य व्यवसाय सींपषु्ात येत असल्याने खाडीफकनारील मच्छीमाराींच्या 
उदरननवाथहाची गींभीर समस्या ननमाथण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत स्थाननक ग्रामस्थाींनी लो्े पोलीस दरूक्षेत्र, महाराषर 
प्रदिूण ननयींत्रण मींडळ तसेच सरुक्षा षवभाग, कोल्हापरू याींचेकड ेतक्रार करूनही 
या षवभागाींकडून याप्रकरणी चौकशी करण्यास षवलींब होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(६) असल्यास, याबाबत सींबींचधत शासकीय यींत्रणाींनी सदर घ्नेचे पींचनामे केल े
आहेत काय तसेच रासायननक साींडपाणी खाडीत सोडणाऱया सींबींचधत 
कोणकोणत्या कारखान्याींवर कारवाई करण्यात आली आहे व याप्रकरणी चौकशी 
करुन दोिीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे नसल्यास, षवलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . रामदास िदम : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     तथापी, सदर दठकाणी ददनाींक ०९.०१.२०१८ रोजी पाहणी केली असता 
फकनाऱयालगत ३० त े३५ मास ेमतृ झालेले आढळले. 
(२) हे अींशत: खरे आहे, परींत ुलो्े एमआयडीसी येथील औद्योचगक वसाहतीतील 
साींडपाणी एकत्रीत करुन लो्े येथील सामहुीक साींडपाणी प्रक्रीया यींत्रणे मधून 
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प्रफक्रया करुन प्रफक्रयाकृत साींडपाणी ७.५ फक.मी.लाींबीच्या बींद नमलकेव्दारे 
करींबवणे खाडी येथे सोडल ेजात.े 
(३) हे खरे नाही. तथाषप दद.०७.०१.२०१८ रोजीच्या दै.लोकमत या वतृ्तपत्रामध्ये 
आलेल्या बातमीच्या अनिुींगाने दद.११.०१.२०१८ रोजी असगणी माींडवकरवाडी 
येथे पाहणी केली असता सदर कचरा रासायननक फकीं वा घातक घनकचरा 
नसल्याचे आढळून आल.े 
(४) लो्े औद्योचगक वसाहतीमधील औद्याचगक साींडपाणी प्रफक्रया करुन 
खाडीमध्ये सोडल ेजात ेतसेच खाडीमधील पाणी जनावरे फकीं वा षपण्यास वापरले 
जात नाही. 
(५) दद.०९.०१.२०१८ दरूध्वनीवरुन मासे मतुथकीची तक्रार प्राप्त होताच सदर 
दठकाणी दद.०९.०१.२०१८ जाऊन चौकशी केली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िौठे मलिापूर (ता.सांगमनेर, जज.अहमदनगर) येथ ल नि न  
साखर िारखान्यातून ि युटेि शुगर प्र.शल. साखर  
िारखान्यातून सोडलेल्या पाण्यामुळे होणारे प्रदषुण 

  

(२२) *  १०४९०४   अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्ीम), अॅड.पराग अळिण  
(विलेपाले), श्र .सांजय िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन 
(सायन-िोळ िाडा), श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्र .योगेश सागर (ीारिोप), 
श्र .विजय िाळे (शशिाज नगर) :   सन्माननीय पयायिरण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कौठे मलकापरू (ता.सींगमनेर, जज.अहमदनगर) गावालगत सरुु झालले्या 
नवीन साखर कारखान्याने व यु् ेक शगुर प्र.मल. साखर कारखान्याने सोडलेल्या 
साींडपाणी तसेच मोलासेसच ेदषुित पाणी पररसरातील षवदहरी व गावतळ्यातील 
पाण्यात उतरल्यामळेु तथेील नागररकाींच्या आरोग्याला धोका ननमाथण 
झाल्याबाबत नागररकाींनी जजल्हाचधकारी व प्रदिूण ननयींत्रण मींडळ याींच्याकड े
तक्रार केल्याचे ददनाींक ३ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या समुारास ननदशथनास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनिुगाींने प्रदिूण मींडळाने या कारखान्यास 
नो्ीस बजावली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास त्यात 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार पढेु कोणती कायथवाही करण्यात आली आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्र . रामदास िदम : (१) सदर कारखान्याषवरुध्द ददनाींक ०७/११/२०१७ रोजी 
श्री.भाऊसाहेब गींभीरे व इतर ग्रामस्थ याींची तक्रार जजल्हादींडाचधकारी कायाथलय, 
अहमदनगर याींचेमार्थ त महाराषर प्रदिूण ननयींत्रण मींडळास प्राप्त झालेली होती. 
(२) व (३) सदर तक्रारीच्या अनिुींगाने महाराषर प्रदिूण ननयींत्रण मींडळाने ददनाींक 
११/१२/२०१७ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली. पाहणीदरम्यान कारखान्याचे 
प्रफक्रयायकु्त साींडपाण्याचे नमनेु तसेच कारखान्याच्या पररसरातील तलावाच्या 
भे्ीदरम्याने घेतलेल्या पाण्याच्या नमनु्याच्या पथृ:करण अहवालावरुन 
तलावाच्या पाण्याची व प्रफक्रयायकु्त साींडपाण्याची गणुवत्ता षवहीत मानकात 
ददसनू आलेली आहे. तसेच प्राप्त तक्रार व पाहणीच्या अनिुींगाने ददनाींक 
२६/१२/२०१७ रोजी कारखान्यास महाराषर प्रदिूण ननयींत्रण मींडळाने योग्य ती 
दक्षता घेण्याबाबत कळषवल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जजित  (जज.ीांद्रपूर) तालुक्यात ल स्िच्छ भारत शमशन  
अांतगयत झालेला गैरव्यिहार 

(२३) *  ११०७१३   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा), श्र .सधुािर िोहळे (नागपरू 
दक्षक्षण) :   सन्माननीय पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) जजवती (जज.चींद्रपरू) तालकु्यातील स्वच्छ भारत ममशन अींतगथत वयैजक्तक 
शौचालय बाींधण्याची मोहीम सरुू असताींना तालकु्यामधील ६ ग्राम पींचायत 
सींदभाथत शौचालय गरैव्यवहार झाल्याबाबतचा अहवाल नकुताच जजल्हा पररिदेने 
ददलेला असनू या अहवालात सहा ग्रामपींचायतीींमध्ये ८३ लाख ९४ हजाराींचा 
गरैव्यवहार झाल्याचे ददनाींक १९ जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या समुारास 
ननदशथनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, जजवती तालकु्यातील उपरोक्त ग्रामपींचायती मध्ये १३ सरपींच व 
९ ग्रामसेवकाींवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच पा्ण (ता.जजवती, जज.चींद्रपरू) गावातील धनकदेवी ग्रामपींचायती 
अींतगथत कारगाव (खु) मरकागोंदी, धनकदेवी, पा्ागडुा, जाींभळूधरा व कारगाींवत्र 
(ब)ु येचथल ७२ लाभार्थयाचंे शौचालयाच ेबाींधकाम न करता सरपींच व सचचवाने 
परस्पर सींगनमत करून अनदुान घेतल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशथनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, चींद्रपरू जजल्हयातील गडचाींदरू नगर पररिदेत अचधकारी, कमथचारी 
व शौचालय लाभाथी याींनी सींगनमत करून स्व्च्् भारत अमभयान (नागरी) च्या 
शौचालय योजनेसाठीच्या रक्कमेचा गरैव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास 
त्यात काय आढळून आल ेव त्याअनिुींगाने सींबींचधताींवर कोणती कारवाई  केली 
वा  करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . बबनराि लोण िर : (१) होय. 
(२) सींबचधत सरपींच व ग्राम सेवक याींच्यावरील आरोपाची  चौकशी करण्यात 
आली आहे.चौकशीअींती सींबींचधत ग्रामसेवक व सरींपच याींना कारणे दाखवा नो्ीस 
बजावनू सींबींचधताींचा खुलासा मागषवण्याची कायथवाही जजल्हा पररिद चींद्रपरू 
याींच्या स्तरावरुन सरुु आहे. 
(३) याप्रकरणी जजल्हा पररिद चींद्रपरू स्तरावरुन चौकशी करण्यात आली असनू 
चौकशी अहवालानसुार ग्रामसेवक व सरपींच याींच्यावर र्ौजदारी गनु्हा दाखल 
करण्यात आला असनू सींबींचधत ग्रामसेवक याींना ननलींत्रबत करण्यात आल ेआहे. 
तसेच चौकशी अहवालानसुार ७२ लाभार्थयांच्या शौचालयाचे बाींधकाम न करता 
परस्पर सींगनमत करुन तत्कामलन सरपींच व  सचचवाने रु. ५,५०,८००/-एवढया 
रकमेच ेअनदुान घेतले आहे. सदर रक्कम तत्कालीन सरपींच व तत्कालीन सचचव 
याींचेकडून समप्रमाणात वसलू करण्याच ेआदेश जजल्हा पररिद स्तरावरुन देण्यात 
आल ेआहेत. 
(४) हे खरे नाही. 
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(५) नगर पररिद गडचाींदरू येचथल अचधकारी, कमथचारी याींनी कोणत्याही 
शौचालय योजनेत गरैव्यवहार केलेला नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

तारापूर (जज.पालघर) औद्योधगि िसाहत मध ल  
तनकिता िेशमिल्स मध ल िायुगळत बाबत 

  

(२४) *  १०८८६७   श्र .जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्र .जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्र .शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्र .पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्र .हदपि 
ीव्हाण (फलटण), श्र .िभैि वपीड (अिोल)े, श्र .राणाजगज तशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्र मत  हदवपिा ीव्हाण (बागलाण), श्र .दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), 
श्र .राहुल जगताप (श्र गोंदा), श्र .पास्िल धनारे (डहाणू), श्र .विलास तरे 
(बोईसर), श्र .क्षक्षत ज ठािूर (नालासोपारा), श्र .हहतेंद्र ठािूर (िसई) :  
सन्माननीय पयायिरण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तारापरू (जज.पालघर)  औदयोचगक वसाहतीमधील ननफकता केममकल्स 
(प्लॉ् ्ी-६०) मध्ये ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास 
वायगुळतीची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तारापुर औद्योचगक वसाहतीत वायुप्रदिुण होत असल्याचे 
ददनाींक ३ जानेवारी, २०१८  रोजी वा त्या सुमारास ननदशथनास आले आहे, हे 

ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव त्यानसुार पररसरातील सरुक्षेच्या दृष्ीन ेआवश्यक कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . रामदास िदम : (१) व (२) तारापरू (जज.पालघर) औद्योचगक वसाहतीमधील 
प्रश्नाधीन कीं पनीमधून वाय ुगळतीची दघुथ् ना ददनाींक ३०.१२.२०१७ रोजी घडली 
हे खरे आहे. 
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(३) या प्रकरणी महाराषर प्रदिूण ननयींत्रण मींडळामार्थ त करण्यात आलेल्या 
चौकशी दरम्यान प्रश्नाचधन कीं पनीस ददलेल्या सींमतीपत्रातील अ्ी व शतीच े
उल्लींघन झाल्याच ेननदशथनास आल्याने सींबींचधत कीं पनीस दद.०३.०१.२०१८ रोजी 
प्रस्ताषवत ननदेश बजावण्यात आले असनू भषवषयात अशा प्रकारची घ्ना घडू 
नये यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्याबाबातचे अींतररम ननदेश महाराषर 
प्रदिूण ननयींत्रण मींडळामार्थ त ददनाींक १२.१.२०१८ रोजी सदर कीं पनीस 
बजावण्यात आल ेआहेत. तसेच सदर कीं पनीने जमा केलेली रु. १ लाखाची बँक 
हमी जप्त करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात ल आधथयि दबुयल ि िांधीत घटिात ल विद्याथ्याांना  
खासग  विनाअनुदातनत शाळेत प्रिेश शमळणेबाबत 

(२५) *  १०५०८१   श्र .अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्र .राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), डॉ.पतांगराि िदम (पलसू िडगेाि), श्र .बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), श्र .अशमन पटेल (मुांबादेि ), श्र .नस म खान (ीाांहदिली), श्र .अस्लम 
शखे (मालाड पजश्ीम), प्रा.िषाय गायििाड (धाराि ), अॅड.यशोमत  ठािूर 
(ततिसा), श्र .विजय िडटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .िुणाल 
पाटील (धुळे ग्राम ण), श्र .आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्र .िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्र .त्र्यांबिराि शभस े (लातरू 
ग्राम ण), श्र .राजु तोडसाम (अणी), श्र .सांजय परुाम (आमगाि), श्र .सांतोष दानिे 
(भोिरदन), श्र .अशमत साटम (अांधेरी पजश्ीम), श्र .नरेंद्र पिार (िल्याण 
पजश्ीम), श्र .किसन िथोरे (मरुबाड), श्र .गणपत गायििाड (िल्याण पिूय), 
श्र .सतुनल शशांदे (िरळ ), श्र .अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूय), श्र .सरेुश 
हाळिणिर (इीलिरांज ), श्र .सांग्राम थोपटे (भोर), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू), 
श्र .अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्र .हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्र .सतुनल िेदार 
(सािनेर), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्ि)े, श्र .राहुल बोंदे्र (धीखली), 
श्र .अशमत झनि (ररसोड), श्र .ड .प .सािांत (नाांदेड उत्तर), श्र मत  तनमयला 
गावित (इगतपरूी), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्ीम), अॅड.पराग अळिण  
(विलेपाले), श्र .सांजय िेळिर (ठाणे), श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल), िॅप्टन 
आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळ िाडा), श्र .उन्मेश पाटील (ीाळ सगाि), 
श्र .सतुनल प्रभ ू(हदांडोश ), अडॅ.गौतम ीाबिुस्िार (वप ांपरी), श्र मत  सांग ता ठोंबरे 
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(िेज), श्र .मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्र .सम र िुणािार (हहांगणघाट), 
श्र मत  मतनषा ीौधरी (दहहसर), श्र .विजय िाळे (शशिाज नगर), िुमारी प्रणणत  
शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), डॉ.राहूल आहेर (ीाांदिड), श्र .रणध र सािरिर 
(अिोला पिूय), श्र .सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्र .योगेश (बाप)ू 
घोलप (देिळाली), श्र .योगेश हटळेिर (हडपसर), श्र .बळ राम शसरसिार 
(बाळापरू) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात आचथथक दबुथल व वींचचत घ्कातील षवद्यार्थयांना खासगी 
षवनाअनदुाननत शाळेत प्रवेश ममळावा यासाठी शालेय मशक्षण षवभागाने सन 
२०१२ पासनू २५ ् क्के को्ा प्रवेश सरुु केला असनू यास र्ारसा प्रनतसाद ममळत 
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कोट्यातनू प्रवेश घेतल्यास या षवद्यार्थयांची र्ी  राज्य व 
कें द्र शासनामार्थ त ददली जात असल्याची मादहती पालकापयतं अद्याप 
पोहोचलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  तसेच आचथथक दबुथल व वींचचत घ्क मशक्षणाचधकार या कायद्यान्वये 
खाजगी षवनाअनदुाननत शाळेत प्रवेश घेतलेल्या षवद्यार्थयांची  र्ी शाळाींना 
शासनाकडून ददली जात.े मात्र गेल्या ५ विाथत प्रनतपतुीची समुारे ८०० को्ीहून 
अचधकची रक्कम शाळाींना अदा केली नसल्याने या कायद्याींतगथत प्रवेश न 
देण्याचा ननणथय ‘रे्डरेशन ऑर् स्कूल असोमशएशन ऑर् महाराषर’ ने घेतला 
असल्याची बाब ददनाींक २५ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या समुारास ननदशथनास 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या कायद्याअींतगथत शाळाींना मदैान ेस््ेज वगथ खोल्या जागा, 
उपहारगहेृ आवश्यक असनू शासनाच्या जाचक अ्ीींमळेु राज्यभरातील ७ हजार 
खाजगी शाळा बींद पडल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार षवद्यार्थयांचा प्रवेश वाढषवण्यासाठी कोणती कायथवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . विनोद तािड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. तथाषप, अशा आशयाच्या बातम्या वतथमानपत्रात प्रमसध्द 
झाल्या आहेत.  
(४) हे खरे नाही 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

हहांगोली जजल्हयात ल शालेय पोषण आहाराीा ताांदळू  
िाळ्या बाजारात विक्री होत असल्याबाबत 

  

(२६) *  १०६७७१   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्र .आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्र .अशमन पटेल (मुांबादेि ), 
श्र .अस्लम शखे (मालाड पजश्ीम), श्र .विजय िडटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), श्र .भाऊसाहेब 
िाांबळे (श्र रामपरू), श्र .ड .प .सािांत (नाांदेड उत्तर), अॅड.यशोमत  ठािूर 
(ततिसा), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), प्रा.िषाय गायििाड (धाराि ), 
श्र .भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जजल्हयातील शालेय पोिण आहाराच्या ताींदळाची  काळया बाजारात 
षवक्री होत असनू ददनाींक ३ त े४ जानेवारी, २०१८ दरम्यान मध्यरात्री नसो 
्ी-पॉई ी्ंजवळील एका पेरोल पींपाजवळ शालेय पोिण आहारातील ताींदळूाचे दोन 
्ेम्पो  पोलीसाींच्या पथकाने पकडल ेअसल्याचे ददनाींक ४ जानेवारी, २०१८ रोजी 
वा त्या समुारास ननदशथनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
त्यात काय आढळून आल ेव त्यानसुार सींबींचधत दोिीींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे काय, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािड े: (१) व (२) सेनगाव जज. दहींगोली तालकु्यातील पात्र शाळाींना 
शालेय पोिण आहार योजनेंतगथत ताींदळू व इतर धान्यादी मालाचा परुवठा 
करण्यासाठी ननघालेल्या २ वाहनाींना सींशनयत सादहत्य असल्याच्या कारणान े
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दद.०३/०१/२०१८ रोजी पोलीसाींनी ताब्यात घेतले होत.े तथाषप, सदर सादहत्य 
शाळाींना वा्प करण्यासाठी नेत असल्याची पोलीसाींची खात्री झाल्याने सदर 
वाहने सोडून देण्यात आली आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात ल अनुदान प्राप्त शाळाांना अनुदान टप्पा लागू  
िरुन तनध  मांजूर िरण्याबाबत 

  

(२७) *  ११०७१४   श्र .अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील २० ्क्के अनदुान प्राप्त शाळाींना प्रचमलत ननयमानसुार अनदुान 
्प्पा लाग ूकरावा, पात्र शाळाींना तात् काळ ननधी मींजूर करावा अघोषित शाळा 
ननधीसह घोिीत कराव्यात, अनतररक्त ठरणाऱ या षवनाअनदुानीत शाळेतील 
मशक्षकाींना सेवा सींरक्षण दयाव ेयाकररता राज्यातील कायम षवनाअनदुानीत शाळा 
कृती सममतीतरे् ददनाींक १५ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास एक ददवस 
शाळाबींद आींदोलन करण्यात आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आींदोलनात मराठवाड्यातील ८०  ्क्के शाळाींनी सहभाग 
घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार उक्त मागण्याबाबत कोणती कायथवाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) यासींदभाथत आवश्यक कायथवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात ल ग्राम ण पाण परुिठा योजनेमध्ये झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 
  

(२८) *  १०६२२४   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्ि)े, श्र .हषयिधयन सपिाळ 
(बलुढाणा), अॅड.यशोमत  ठािूर (ततिसा), श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .अशमत 
झनि (ररसोड), श्र .रणज त िाांबळे (देिळ ), श्र .राहुल बोंदे्र 
(धीखली) :  सन्माननीय पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामीण भागात भारत ननमाथण व मखु्यमींत्री पेयजल योजनाींमधून 
पाणीपरुवठा योजना राबषवली जात असनूही ४३३६४ गावे ी्ंचाईमकु्त झाली 
नसल्याचे ददनाींक ८ जानेवारी, २०१८ वा त्या समुारास ननदशथनास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील उक्त पाणीपरुवठ्याच्या योजना यशस्वीपणे 
राबषवल्या नसनू यात को्यवधी रुपयाींचा गरैव्यवहार झाल्याचा आक्षेप नोंदवनू 
५१ मदु्याींचा अहवाल लखेापररक्षकाींनी सन २०१२-२०१३ मध्ये शासनाकड े
पाठषवला असल्याच ेननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे  काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील जजल्हा पररिदाींनी ग्रामीण पाणीपरुवठा योजनेसाठी 
खचथ केलेल्या ननधीचे लखेापररक्षण केलेले नसनू स्थाननक लेखा षवभागाने लखेा 
पररक्षण करणे अननवायथ असताींनाही या षवभागाने लेखापररक्षण केल ेनसल्याने 
गरैव्यवहार झाल्याचे ननदशथनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेव त्यानसुार कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्र . बबनराि लोण िर : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     सदर ५१ मदु्याींचा अहवाल सींपणूथ राज्याशी सींबींचधत नसनू, जजल्हा पररिद, 
अमरावती याींच्याशी सींबींचधत आहे. 
     स्थाननक ननधी लखेा परीक्षा, अमरावती याींचदे्वारा जजल्हा पररिद, 
अमरावती अींतगथत ग्रामीण पाणी परुवठा षवभागाच्या सन २०१२-१३ च्या लेखा 
पररक्षण अहवालात आक्षेप क्र.५ मध्ये राषरीय पेयजल योजने अींतगथत झालेल्या 



40 

खचाथसींबींधी मोजमाप पजुस्तका तथा आवश्यक अमभलखेे लखेापरीक्षणाकरीता 
उपलब्ध न झाल्यामळेु मळु प्रमाणकासह अमभलेख्याची तपासणी न होणे या 
आक्षेपाींतगथत ५१ मदु्द ेनोंदषवण्यात आल ेआहेत. 
(३) व (४) जजल्हा पररिदाींनी ग्रामीण पाणीपरुवठा योजनेंतगथत जजल्हा ननधीत 
जमा केलले्या अनदुानाच्या अनिुींगाने खचथ केलले्या ननधीचे स्थाननक ननधी लखेा 
षवभागामार्थ त लखेा पररक्षण करण्यात आले आहे. 
     प्रस्ततु प्रकरणी जजल्हा पररिद, अमरावती याींनी सदर आक्षेपाींबाबत 
अनपुालन अहवाल सह सींचालक, स्थाननक ननधी लखेा परीक्षा षवभाग, अमरावती 
याींना सादर केला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अीलपूर ि ीाांदरूबाजार (जज.अमराित ) तालुक्यात ल  
पाण पुरिठा योजनेबाबत 

  

(२९) *  १०६६८०   श्र .ओमप्रिाश ऊफय  बच्ीू िडू (अीलपरू), श्र .विनायिराि 
जाधि-पाटील (अहमदपरू), श्र .शशरीषदादा ीौधरी (अमळनेर) :   सन्माननीय 
पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अचलपरू व चाींदरूबाजार (जज.अमरावती) तालकु्यातील मखु्यमींत्री ग्रामीण 
पेयजल कायथक्रमाअींतगथत मा. मखु्यमींत्री  महोदय याींच्या अध्यक्षतखेाली नागपरू 
येथे ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास ८३ गावे प्रादेमशक पाणी 
परुवठा योजनेचे सादरीकरण करण्यात आल े व मा.मखु्यमींत्री महोदयाींच्या 
ननदेशानसुार एकूण १४२.१० को्ी रुपयाींच्या या योजनेस मखु्य अमभयींता 
महाराषर जीवन प्राचधकरण प्रादेमशक षवभाग अमरावती याींनी ददनाींक २७ 
डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास सधुाररत ताींत्रत्रक मान्यता प्रदान करून 
सदरचा प्रस्ताव पढुील कायथवाहीसाठी शासनाकड ेसादर करण्यात आला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रस्तावास तातडीने मान्यता देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्र . बबनराि लोण िर : (१) व (२) मखु्यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायथक्रमाींतगथत 
समाषवष् असलेल्या अचलपरू व चाींदरूबाजार तालकु्यातील (जज.अमरावती) ८३ 
गाींवे प्रादेमशक पाणी परुवठा योजनेचे अपर मखु्य सचचव, पाणी परुवठा व 
स्वच्छता षवभाग याींच ेअध्यक्षतखेालील ताींत्रत्रक सममतीसमोर दद.१५.१२.२०१७ 
रोजी सादरीकरण पार पडल.े सदर सादरीकरणादरम्यान ताींत्रत्रक सममतीने 
योजनेच्या अींदाजपत्रकात काही बदल सचुषवले होत.े त्यानसुार सधुाररत प्रस्ताव 
शासनास दद.२९.१२.२०१७ रोजी प्राप्त झाला आहे. त्यानिुींगाने योजनेच्या 
सधुाररत प्रस्तावाचे अपर मखु्य सचचव, पाणी परुवठा व स्वच्छता षवभाग याींचे 
अध्यक्षतखेालील ताींत्रत्रक सममतीसमोर ददनाींक ०१.३.२०१८ रोजी सादरीकरण 
आयोजजत करण्यात आल ेआहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

’मुांबई विद्याप ठ लॉ ॲिॅडम  (उमला)’ च्या ित न ेसुरु िरण्यात  
आलेला अभ्यासक्रम बांद पडणार असल्याबाबत 

  

(३०) *  १०५१६९   श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्र .विजय िडटे्ट िार 
(ब्रम्हपरूी), श्र .नस म खान (ीाांहदिली), श्र .त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्राम ण), 
प्रा.िषाय गायििाड (धाराि ), श्र .सतुनल िेदार (सािनेर), श्र .अमर िाळे (आिी), 
श्र .अस्लम शखे (मालाड पजश्ीम), श्र .हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनरुी), श्र .सांग्राम थोपटे (भोर), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू), 
अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्ीम), श्र .सांजय िेळिर (ठाणे), श्र .प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), श्र .किसन िथोरे (मरुबाड), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन 
(सायन-िोळ िाडा), अॅड.पराग अळिण  (विलेपाले), श्र .सतुनल प्रभ ू(हदांडोश ), 
श्र .सांजय पोतन स (िशलना), डॉ.भारत  लव्हेिर (िसोिा), श्र मत  स माताई हहरे 
(नाशशि पजश्ीम), श्र .राज परुोहहत (िुलाबा), श्र .योगेश सागर 
(ीारिोप) :   सन्माननीय उच् ी ि तांत्र शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई षवद्यापीठाच्या मुींबई षवद्यापीठ लॉ अ क डमी (उमला) च्या वतीने सन 
२०१५ मध्ये सरुु करण्यात आलेल्या पदवी व पदव्यतु्तर असा पाच विाथचा 
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अ्यासक्रम षवद्यापीठाच्या ननष क्रीयतमेळेु बींद पडण्याची वेळ आल्याने दीडश े
षवद्यार्थयांच ेशकै्षणणक नकुसान होणार असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशथनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, उक्त अ्यासक्रम सरुु करण्यासाठी बार कौजन्सल ऑर् इींडडयाने 
नेमनू ददलेल्या फकमान अ्ीींची पतूथताही षवद्यापीठाने अद्याप केली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या अ्यासक्रमाचे नतसरे विथ सरुु असतानाही षवद्यापीठाने 
पणूथवेळ मशक्षक व मशक्षकेतर कमथचाऱ याींची ननयकु्ती केली नसनू सींचालक पदही 
ररक्त असल्याचे तसेच सन २०१५ मध्ये तत्कालीन तत्वावर ननयकु्त केलले्या, 
दोन मशक्षकाींची मदुत सींपनूही त्याींना मदुत वाढ  देण्यात आली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
त्यात काय आढळून आल े व त्यानसुार शकै्षणणकदृष्या नकुसान होव ू नये 
याकररता बार कौजन्सल ऑर् इींडडयाने नेमनू ददलेल्या अ्ीचे तसेच 
कायमस्वरुपी मशक्षक आणण मशक्षकेत्तर कमथचाऱ याींची ननयकु्ती करणेबाबत 
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्र . विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सदर ॲक डमीसाठी बार कौजन्सलच्या अ्ी आणण आकृतीबींध षवचारात घेऊन 
ददनाींक ११ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी झालेल्या षवद्वत पररिदेमध्ये मशक्षक 
सींवगाथतील पदे ननमाथण करण्यासाठी ठराव करण्यात आला व त्यानिुींगाने ददनाींक 
२८ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी पार पडलेल्या व्यवस्थापन पररिदेमध्ये ११ 
मदहन्याींकररता हींगामी स्वरुपात मशक्षकाींची पदे भरण्यात यावी असा ठराव 
करण्यात आला.  त्यानिुींगाने मशक्षक भरतीबाबत ददनाींक ०८ रे्ब्रवुारी, २०१८ 
रोजी थे् मलुाखत घेऊन तात्परुत्या स्वरुपात ११ मदहन्याींकरीता नेमणूक 
करण्यात आलेली आहे. नेमणूक झालेल्या मशक्षकाींना नेमणूक आदेश देण्याची 
प्रफक्रया सरुु आहे. तसेच सींचालक व मशक्षकाींची पदे ननयममत स्वरुपाची 
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असल्यामळेु षवदहत प्रफक्रयेने सदर पदे भरण्याची प्रफक्रया षवद्यापीठ स्तरावर 
लवकरच करण्यात येणार आहे. उक्त ॲक डमीमध्ये ०२ पणूथवेळ हींगामी कननषठ 
ी्ंकमलषपक आणण ०२ पणूथवेळ हींगामी मशपाई अस ेपणूथवेळ हींगामी मशक्षकेत्तर 
कमथचारी कायथरत आहेत. या ॲक डमीसाठी वगथ खोल्या, ग्रींथालय, वाचनालय 
आणण मू्  को थ् याींसाठी षवद्यापीठाने जागा ननजश्चत केली असनू आजममतीस 
ननयममत वगथ आणण मशकवणी सरुु असनू कोणत्याही षवद्यार्थयांचे शकै्षणणक 
नकुसान होणार नाही यासाठी षवद्यापीठ क्ीबध्द आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

खेड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यात दवुषत पाण्यामुळे  
िाि ळी  साथ पसरल्याबाबत 

(३१) *  १०७४५१   श्र .सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय पाण परुिठा ि 
स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खेड (जज.रत्नाचगरी) तालकु्यात षपण्याचे पाणी दषूित झाले असल्याकारणान े
माहे डडसेंबर मध्ये २०० रुग्णाींना कावीळ झाल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१८ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशथनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खेड शहराला नळपाणी परुवठा करणाऱ या जगबडुी व चोरद नदीच े
पाणी दषूित झाल े असनू शहरात व नदीवरील तालकु्यातील गावाींमध्ये या 
आजाराने ग्रस्त रुग्णाींची सींख्या ददवसेंददवस वाढ़त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खेड नगरपामलकेच्या पदाचधकाऱ याींनी यासाठी आरोग्य 
षवभागाच्या ननजषक्रयपणामळेु त्याींचेकडून आरोग्य तपासणी मशत्रबरे व रुग्णाींना 
उपचार तसेच क्लोरीन चा परुवठा होत नसल्याने याबाबत अननयममतता 
असल्याने उक्त सषुवधा न ददल्यास आींदोलन करण्याच ेनमदू केल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास त्यात 
काय आढळून आल,े त्यानसुार शधु्द पाणीपरुवठा करण्यासह काषवळीची साथ 
ननयींत्रणात आणण्याबाबत तसेच सींबींचधत जबाबदार कमथचाऱयाींवर कारवाई 
करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . बबनराि लोण िर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     माहे डडसेंबर २०१७ त ेमाहे जानेवारी २०१८ या कालावधीत एकूण १८८ 
रूग्णाींना कावीळ झाल्याच ेननदशथनास आल ेआहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     जगबडुी व चोरद नदीचे पाणी दषूित झाल्याचे आढळून आल ेआहे. तसेच 
वर नमदू केल्याप्रमाणे दषूित पाण्यामळेु आजाराींने ग्रस्त रुग्णाींची सींख्या 
ननयींत्रणात असनू कोणतीही वाढ झाली नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
     खेड शहरामध्ये सींशनयत व बाचधत रूग्णाींना प्रनतबींधात्मक उपचार 
करण्यात आल ेआहेत. 
     दैनींददन पाणी शधु्दीकरण, ॅ्ंकर व्दारे शधु्द पाणी परुवठा, दैनींददन रोग 
सवेक्षण व पररसर स्वच्छता,जनजागतृी तसेच शहरातील ह ा्ेलस, गहृननमाथण 
सींस्थाींची पाण्याची तपासणी याव्दारे सदर कावीळची साथ ननयींत्रणात आणण्यात 
आली आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाांदेड जजल््यात दवूषत पाण पुरिठा िेला जात असल्याबाबत 
  

(३२) *  ११०१६०   श्र .प्रतापराि पाटील धीखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड जजल््यात षपण्याच्या पाण्याच्या षवषवध स्त्रोतामधून तपासणीसाठी 
समुारे ४ हजार ७३ पाणी नमनेु षपण्या अयोग्य/दषुित असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त षपण्याच्या पाण्याच ेस्त्रोताींतील पाणी षपण्यास अयोग्य 
असल्याचा अहवाल जजल्हा प्रयोगशाळेने ददल्यानींतरही नागररकाींकडून दषूित 
पाण्याचा वापर षपण्यासाठी होत असल्याचे ननदशथनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल ेव त्यानसुार कोणती कायथवाही केली तसेच शधु्द पाणीपरुवठा करण्याबाबत 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . बबनराि लोण िर : (१) हे अींशतः खरे आहे. 
     नाींदेड जजल््यात एकूण १३०९ ग्रामपींचायती असनू जजल्हा आरोग्य 
प्रयोगशाळेकडून प्राप्त अहवालानसुार शहरी व ग्रामीण असे एकूण १९१०३ 
अनजुैषवक तपासणी करण्यात आली असनू त्यापकैी ४०४३ पाणी नमनेु 
अयोग्य/दषुित असल्याचे ननदशथनास आल.े  
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     नाींदेड जजल््यातील एकूण १९१०३ पाणी नमनु्याींपकैी ग्रामीण भागातील 
एकूण १३३६८ पाणी नमनेु अनजुैषवक तपासणी करण्यात आली असनू त्यापकैी 
३५८१ पाणी नमनेु अयोग्य/दषुित असल्याचा अहवाल जजल्हा आरोग्य 
प्रयोगशाळेकडून प्राथममक आरोग्य कें द्रास तसेच सींबींचधत ग्रामपींचायतीस 
कळषवण्यात आला आहे. 
     जलसरुक्षकाींमार्थ त ्ी.सी.एल द्वारे सींबींचधत स्त्रोताींच्या पाण्याच े
शधु्दीकरण करुन पाणी परुवठा करण्यात आला आहे.    
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
नाशशि जजल््यात ल रेशतनांग दिुानात तूरडाळ उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(३३) *  १०६०२७   श्र .अतनल िदम (तनफाड) :  सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक जजल््यातील रेशननींग दकुानासाठी ४ हजार ९२७ जक्वी्ं ल तरूडाळ 
मींजूर करण्यात आली असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशथनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल््यातील मशधापत्रत्रकाधारकाींची सींख्या पाहता केवळ ६५ 
्क्केच तरूडाळ मींजूर झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात 
काय आढळून आल े व त्यानसुार उवथररत ३५ ्क्के तरूडाळ उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी  कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . धगरीश बापट : (१) होय. 
(२) व (३) सवथ मशधापत्रत्रकाधारकाींना तरूडाळ षवतररत करावयाची असल्याबाबत 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग षवभागाच्या शासन ननणथयान्वये ननणथय घेण्यात 
आला. सद्यजस्थतीत राषरीय अन्नसरुक्षा अचधननयमातील पात्र लाभार्थयांचा 
षवचार करुन प्रत्येक जजल््याला ननयतन देण्यात आल ेआहे. परींत,ु तरूडाळीच्या 
षवक्रीचे प्रमाण षवचारात घेऊन, सींबींचधताींना त्याअनिुींगाने सध्या प्राप्त झालेल्या 
तरूडाळीचे वा्प झाल्यानींतर जजल््यासाठी आवश्यक असलेल्या अनतररक्त 
तरूडाळीची मागणी माकेद्ींग रे्डरेशनकड े करण्याबाबत सवथ जजल््याींना 
कळषवण्यात आल ेआहे.    
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्यात ल अनेि शाळाांमध्ये पायाभूत सुविधाांीा अभाि असल्याबाबत 

  

(३४) *  ११०७४४   श्र .सतुनल शशांदे (िरळ ), अॅड.भ मराि धोंड े (आष्ट्टी), 
श्र .सांतोष दानिे (भोिरदन), श्र .अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), 
श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्र .बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), डॉ.पतांगराि 
िदम (पलसू िडगेाि), प्रा.िषाय गायििाड (धाराि ), अॅड.यशोमत  ठािूर 
(ततिसा), श्र .नस म खान (ीाांहदिली), श्र .अशमन पटेल (मुांबादेि ), श्र .अस्लम 
शखे (मालाड पजश्ीम), श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्र .विजय िडटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), श्र .त्र्यांबिराि शभस े
(लातरू ग्राम ण), िुमारी प्रणणत  शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्र .सांजय पोतन स 
(िशलना), श्र .विजय औटी (पारनेर), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), 
श्र मत  तनमयला गावित (इगतपरूी), श्र .सांग्राम थोपटे (भोर), श्र .जयिुमार गोरे 
(माण), श्र .ड .प .सािांत (नाांदेड उत्तर), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू), श्र .हषयिधयन 
सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शस ांदखेड राजा), श्र .अजजत पिार 
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(बारामत ), श्र .हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्र .जयांत पाटील (इस्लामपरू), 
श्र .शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्र मत  समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्र .िभैि वपीड (अिोल)े, श्र .पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्र .दत्तात्रय भरणे 
(इांदापरू), श्र .योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शाळाींमध्ये पायाभतू सषुवधाींचा अभाव असल्याचे चाईल्ड राईट्स 
अडँ य ूअथाथत (क्राय) आणण बाल हक्क अमभयान याींनी मुींबई, पणेु, अहमदनगर, 
गडचचरोली, औरींगाबाद, परभणी, लातरू आणण बीड या आठ जजल््याींमधील १२२ 
शाळाींच्या केलेल्या सवेक्षणातनू ददनाींक २४ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या 
समुारास ननदशथनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सवेक्षणात मलुा-मलुीींसाठी वेगवेगळी स्वच्छतागहृ ,षपण्याच े
पाणी शधु्द करण्याचे उपकरण, खेळाचे मदैान व ग्रींथालय नसणे तसेच १३ ् क्के 
शाळाींना इमारत नसल्याच,े २१ ्क्के शाळाींना सींरक्षण मभींत नसल्याच,े तर ५७ 
्क्के शाळाींमध्ये पणूथवेळ प्राध्यापकाींची नेमणकू करण्यात आली नसल्याच े
ननदशथनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त शाळाींमध्ये पाणी शधु्दीकरणाची सोय नसल्याने 
षवद्यार्थयांना अशधु्द पाणी प्यावे लागत असल्याचे तर ६९ ्क्के शाळाींमध्ये 
शौचालय असल ेतरी त्याची स्वच्छता करण्यासाठी कमथचारी नसल्याने त ेकाम 
षवद्याथी आणण मशक्षकाींना करावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने राज्यातील शाळाींची मशक्षण हक्क कायद्याींतगथत पाहणी 
केली आहे काय, असल्यास, सदर पहाणीत काय आढळून आल ेव त्यानसुार 
शासनाने मशक्षण हक्क कायद्यातील तरतदुीींचे पालन न करणाऱया शाळाींवर 
कारवाई करण्यासह शाळाींमध्ये पायाभतू सषुवधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्ीन े
मशक्षण हक्क कायद्यातील १० ननदेशकाींची अींमलबजावणी करण्याबाबत कोणती 
कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . विनोद तािड े: (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     याबाबत ददनाींक २४/०१/२०१८ रोजी “द आफ््रननु” या वतृ्तपत्रात वतृ्त 
आलेले आहे. 
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(३) जजल्हा पररिदेच्या शाळाींमध्ये जजल्हा वाषिथक योजनेतनू शधु्दीकरण यींत्र े
बसषवण्यात आली आहेत. अन्य शाळाींमध्ये लोकसहभागातनू तसेच षवषवध 
बँकाींच्या सहकायाथतनू पाणी शधु्दीकरण यींत्र े बसषवण्यात आली आहेत, 
शाळाींमधील स्वच्छतागहृाींची स्वच्छता षवद्याथी व मशक्षकाींमार्थ त केली जात 
नाही. 
(४) पायाभतू सषुवधाींची पतूथता करणाऱया शाळाींना आर.्ी.ई. ॲक्् नसुार ३ 
विाथसाठी तात्परुती मान्यता ददली जात.े 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाांदेड जजल््यात स्िच्छ भारत शमश  ांन अांतगयत शौीालय  
बाांधिामासाठी तनध  उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३५) *  १०९१४५   श्र मत  अशमता ीव्हाण (भोिर), श्र .िसांतराि ीव्हाण 
(नायगाांि), श्र .ड .प .सािांत (नाांदेड उत्तर), श्र .अशमन पटेल (मुांबादेि ), श्र .भारत 
भालिे (पांढरपरू), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय 
पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जजल््यात स्वच्छ भारत ममशन अींतगथत  ग्रामीण भागात शौचालय 
बाींधकामासाठी षवशिे मोदहम राबषवण्यात येत असनू  शौचालय बाींधकामाची 
गती वाढून मागील विथभरात रुपये १ लाख ३५ हजार ७२४ शौचालयाचे बाींधकाम 
करण्यात आल ेअसनू १ लाख २६ हजार ८५३ लाभार्थयाथना बाींधकामाची रक्कम 
देण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याकररता रुपये ८८ को्ी ४७ लाखाचा ननधी आवश्यक असनू 
जजल्हा पररिदेने शासनाकड ेया ननधीची मागणी केली असल् याचे माहे जानेवारी, 
२०१७ मध्ये  वा त् यादरम्यान ननदशथनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास त्यात 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार उक्त कामासाठी लागणाऱ या ननधीची तरतदू 
करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . बबनराि लोण िर : (१) अींशत: खरे आहे 
     नाींदेड जजल्हयात स्वच्छ भारत ममशन अींतगथत  ग्रामीण भागात 
१,६६,५८८ शौचालयाच े बाींधकाम करण्यात आल े असनू, त्यापकैी ९०४३९ 
लाभार्थयाथना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात आलेली नाही. 
(२), (३) व (४) स्वच्छ भारत ममशन (ग्रा)अींतगथत सन २०१७-१८ या आचथथक 
विाथत जानेवारी, २०१८ पयतं रू.७५५३२.७१ लक्ष इतका ननधी कें द्र शासनाकडून 
प्राप्त झालेला असनू, त्यापकैी ३९०५.६२ लक्ष इतका ननधी नाींदेड जजल्हा 
पररिदेला षवतरीत करण्यात आलेला आहे. 
     आता, कें द्र शासनाने स्वच्छ भारत ममशन (ग्रा) अींतगथत रे्ब्रवुारी, २०१८ 
मध्ये रू.४०००० लक्ष इतका ननधी षवतरीत केला आहे. सदर ननधीमधून नाींदेड 
जजल्हयासाठी स्वच्छ भारत ममशन(ग्रा) अींतगथत आवश्यक ननधी उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. 

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

नागपूर जजल्हा पररषदेच्या शशक्षण विभागाने शशक्षिाांी   
अिैधररत्या भरत  िेल् याबाबत 

  

(३६) *  १०६०१८   श्र .सांजय साििारे (भसुािळ) :  सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू जजल्हा पररिदेच्या मशक्षण षवभागाने सन २०१० त े२०१६ या काळात 
७२२ मशक्षकाींना मान्यता देऊन १००० च्यावर मशक्षकाींना अवधैररत्या सेवासातत्य 
ददल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२)असल्यास, सन २०१२ नींतर मशक्षकाींची भरती बींद करण्याचा ननणथय होवनूही 
मशक्षकाींची भरती केली गेली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
त्यात काय आढळून आल े व त्या अनिुींगाने दोिी आढळणाऱ या व्यक्तीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . विनोद तािड े: (१) होय, अींशत: हे खरे आहे 
    ९१ मशक्षकाींच्या ननयकु्तीस मान्यता देण्यात आल्या आहेत. 
(२)  होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) तत्कालीन मशक्षणाचधकाऱ याींची षवभागीय चौकशी चाल ूआहे. 

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

राज्यात शहरी तसेी ग्राम ण भागात नि न टांिलेखन / लघुलेखन  
सांस्थाांना (शासनमान्य) परिानग  देण्याबाबत 

(३७) *  १०६०४५   श्र .अतनल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शहरी तसेच ग्रामीण भागात नवीन ी्ंकलेखन / लघलेुखन सींस्थाींना 
(शासनमान्य) परवानगी देण्याबाबतचे कोणतहेी नवीन प्रस्ताव महाराषर 
वाणणज्य षवभाग, मशक्षण सींस्था याींनी घेणे बींद केल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन मान्य सींगणक सींस्थाही मयाथददत असल्याने ग्रामीण 
भागातील षवद्यार्थयांची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासकीय फकीं वा खाजगी नोकरीकररता शासकीय ी्ंकलखेन/ 
सींगणक ्ायषप ींग प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याने सदरहू सींस्थाींना मान्यता 
देण्याबाबतची मागणी मा. उच्च व तींत्र मशक्षण मींत्री याींच्याकड े करण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल ेव त्यानसुार कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) सींपणूथ राज्यात एकूण ३१४४ शासनमान्य म न्यअुल ी्ंकलेखन व 
सींगणक ी्ंकलखेन सींस्था असनू त्यामार्थ त षवद्यार्थयांना मागथदशथन केल ेजात.े 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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घणसोली सेक्टर-११ (नि  मुांबई) येथ ल खाड  किनारी जाळण्यात  
येणाऱ्या िीऱ्यामुळे प्रदषूणात झालेली िाढ 

  

(३८) *  १०५०७४   श्र .सांदीप नाईि (ऐरोली), श्र .जयांत पाटील (इस्लामपरू), 
श्र .जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्र .किसन िथोरे (मरुबाड), श्र .पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्र .िभैि वपीड (अिोल)े, श्र .शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि) : सन्माननीय 
पयायिरण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) घणसोली सेक््र-११ (नवी मुींबई) येथील खाडी फकनारी मुींबईतील 
नालेसर्ाईतनू ननघालेला कचरा खजुराची पोती व जैषवक कचरा मोठया प्रमाणात 
जाळण्यात येत असल्याने उक्त पररसरात वायपु्रदिूण होत असल्याची बाब 
ददनाींक १६ जानेवारी, २०१८ वा त्या समुारास ननदशथनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, नवी मुींबईतील दषुित पाण्यामळेु व वायपू्रदिूणामळेु नागररकाींच्या 
आरोग्याचा गींभीर प्रश्न ननमाथण झाला असनू अनेक नागररकाींना डोळे चुरचुरणे 
व श्वसनाचे षवकार जडल ेअसनू प्रदिूण रोखण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीीं 
याींनी मा. पयाथवरण मींत्री व प्रदिूण ननयींत्रण मींडळ याींना  ननवेदन ददल ेआहे, हे 
ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी नवी मुींबई पररसरात होणारे प्रदिुण 
रोखण्यासाठी प्रदिुण ननयोजन मींडळाच्या अचधकाऱयाींसमवेत उक्त प्रदिुीत 
पररसराचा पाहणी दौरा माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान केला होता, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,असल्यास त्यात 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार पढेु कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . रामदास िदम : (१) नवी मुींबई महानगरपामलकेकडून ददनाींक ०८.०१.२०१८ 
रोजी घणसोली सेक््र- ११, भखूींड क्रमाींक ९ यादठकाणी जैषवक कचरा जाळत 
असल्यामळेु वायपू्रदिूण होत असल्याबाबत महाराषर प्रदिूण ननयींत्रण मींडळास 
तक्रार प्राप्त झालेली होती. 
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(२) होय. 
(३) होय. 
(४) सदर पाहणीदरम्यान कुठल्याही उद्योगाचे औद्योचगक साींडपाणी थे्  
नाल्यामध्ये जात असल्याच ेननदशथनास आलेले नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई विद्याप ठात ल उत्तरपत्रत्रिाांी ेमुल्याांिन तसेी  
पुनमुयल्याांिन प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

  

(३९) *  १०५०४९   अॅड.पराग अळिण  (विलेपाले), श्र .नरेंद्र पिार (िल्याण 
पजश्ीम), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळ िाडा), श्र .नरेंद्र महेता (शमरा 
भाईंदर), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्ीम), श्र .सांजय पोतन स (िशलना), 
श्र .अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
डॉ.पतांगराि िदम (पलसू िडगेाि), श्र .बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्र .अशमन 
पटेल (मुांबादेि ), श्र .नस म खान (ीाांहदिली), श्र .अस्लम शखे (मालाड पजश्ीम), 
प्रा.िषाय गायििाड (धाराि ), अॅड.यशोमत  ठािूर (ततिसा), श्र .विजय िडटे्ट िार 
(ब्रम्हपरूी), श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .िुणाल पाटील (धळेु ग्राम ण), 
श्र .िालीदास िोळांबिर (िडाळा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्र .त्र्यांबिराि 
शभस े (लातरू ग्राम ण), श्र .सतुनल िेदार (सािनेर), श्र .हषयिधयन सपिाळ 
(बलुढाणा), श्र .सांग्राम थोपटे (भोर), श्र .राहुल बोंदे्र (धीखली), श्र .भारत भालिे 
(पांढरपरू), श्र .सभुाष उफय  पांडडतशठे पाटील (अशलबाग), श्र .धैययश ल पाटील 
(पेण), श्र .अजजत पिार (बारामत ), श्र .जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्र .शशशिाांत 
शश ांदे (िोरेगाि), श्र .जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्र .सतुनल प्रभ ू (हदांडोश ), 
डॉ.भारत  लव्हेिर (िसोिा) :  सन्माननीय उच् ी ि तांत्र शशक्षण मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई षवद्यापीठातील सहाहजार उत्तर पत्रत्रकाींचे पनुमुथल्याींकन हे 
अद्यापपयतं प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशथनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कला, षवज्ान व वाणणज्य शाखेच्या पनुमुथल्याींकनासाठीचे अजथ 
कमी प्रमाणात आल ेअसनूही त्याींचे ननकाल मात्र मोठ्या प्रमाणात प्रलींत्रबत 
असल्याचे ननदशथनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, मुींबई षवद्यापीठाच्या पदवीच्या पदहल्या सत्रातील पररक्षाींचा ननकाल 
वेळेत जादहर करण्यासाठी उच्च मशक्षण षवभागाने मलु्याींकन पणूथ करण्याची 
ददलेली ददनाींक १० जानेवारी, २०१८ पयतंची मदुत सींपली तरीही पाच लाख 
उत्त्तरपत्रत्रकाींचे मलु्याींकन प्रलींत्रबत असनू त्यापकैी सवाथचधक वाणणज्य शाखाींचे 
मलु्याींकन प्रलींत्रबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशथनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(४) तसेच, मुींबई षवद्यापीठाच्या दहवाळी सत्राच्या ननकालासाठी पेपर 
तपासणीच्या कामासाठी प्राध्यपकाींचा आवश्यक तवेढा प्रनतसाद ममळत 
नसल्याचे तसेच षवद्यार्थयांच्या पररक्षा, पेपर तपासणी सींदभाथत सरुु असलेल्या 
अननयममतत ेषवरोधात षवद्यार्थयांनी ददनाींक २३ व २४ जानेवारी, २०१८ रोजी व 
त्या समुारास मुींबई षवद्यापीठाच्या र्ो थ् व कलीना कँपसमध्ये आींदोलन करुन 
मा.प्रभारी कुलसचचव, मुींबई षवद्यापीठ याींचेकड ेननवेदन सादर केल ेहोत,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) तसेच मुींबई षवद्यापीठाने ४७७ ननकाल ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी 
जाहीर केले आहे परींत ुप्रत्यक्षात सवथ ननकाल जादहर न केल्यामळेु ददनाींक  १९ 
सप् े्ंबर नींतरही हजारो षवद्याथी हे ननकालापासनू वींचचत आहेत, तसेच सदर 
षवद्यार्थयांनी पदव्यतू्तर अ्यासक्रमाींना प्रवेश घेतला, तथाषप पदवीचा ननकाल 
न लागल्यामळेु प्रवेश रद्द झालेल्या षवद्यार्थयांना महाषवद्यालयाींनी र्ी परत 
करण्यास नकार ददल्यामळेु, षवद्यार्थयांचे आचथथक नकुसान होत असल्याची बाब 
षवद्याथी सींघ्नेने माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास 
आणून ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय आढळून आल ेव त्यानसुार षवद्यार्थयांच ेआचथथक नकुसान होऊ 
नये या करीता कोणती कायथवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, नसल्यास 
षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) हे खरे नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोल्हापूर जजल््यात ल एप एल धारि नागरीिाांना शशधापत्रत्रिेिरील 
धान्याी ेिाटप िरण्याबाबत 

(४०) *  १०७१६२   श्र मत  सांध् यादेि  देसाई-िुपेिर (ीांदगड), श्र .जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्र .हसन मशु्र फ (िागल), श्र मत  समुन पाटील (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ), श्र .राजेश क्ष रसागर (िोल्हापरू उत्तर), डॉ.सजुजत शमणीिेर 
(हातिणांगल)े :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरू जजल््यात बीपीएल व एपीएल अशा काडाथवरील समुारे २४ लाख 
लोकाींनाच अन्न सरुक्षा योजनेंतगथत रेशनवरून धान्य ददल ेजात असनू १४ 
लाखाहून अचधक नागरीकाींचा एपीएल यादीत समावशे असतानाही त्याींना 
मशधापत्रत्रकेवरील धान्यापासनू वींचचत रहाव ेलागत असल्याची बाब माहे डडसेंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आल ेव तद्नसुार कोल्हापरू जजल्हयातील 
एपीएल मशधापत्रत्रका धारकाींना स्वस्त धान्य दकुानामार्थ त देण्यात येणारे धान्य 
ममळाव ेयाकररता शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . धगरीश बापट : (१) होय. 
(२) व (३) राषरीय अन्नसरुक्षा अचधननयमाींतगथत शहरी भागात कमाल 
रु.५९०००/- पयतं उत्पन्न असणाऱया लाभार्थयांचा व ग्रामीण भागात कमाल 
रु.४४,०००/- पयतं वाषिथक उत्पन्न असलेल्या लाभार्थयाचंा पात्र लाभाथी म्हणून 
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समावेश करण्यात आला आहे. राज्यामध्ये सध्या मशधापत्रत्रकाींच्या आधारकाडथ 
मसडीींगचे काम सरुु असनू, त्याबाबतचे षवभागाचे काम बहुताींश पणूथ झालेले आहे. 
मशधापत्रत्रकाींच्या आधार मसडीींगचे काम पणूथ झाल्यावर राषरीय अन्नसरुक्षा 
अचधननयम, २०१३ अींतगथत समाषवष् न झालेल्या सदर लाभार्थयांना 
अन्नधान्याचा लाभ देण्याबाबतचा ननणथय ददनाींक १५ जानेवारी, २०१६ 
रोजीच्या शासन ननणथयान्वये घेण्यात आला आहे. 
     शासन ननणथय ददनाींक ३.३.२०१७ अन्वये राषरीय अन्नसरुक्षा 
योजनेअींतगथत कोल्हापरू जजल््यात एकूण २४,७६,८०९ एवढ्या लाभार्थयांची ननवड 
करण्यात आली आहे. सदर लाभार्थयांना अन्नधान्याचा लाभ सरुळीतपणे देण्यात 
येत आहे. मशधापत्रत्रकाींच्या आधार मसडीींगचे काम पणूथ झाल्यावर अपात्र 
मशधापत्रत्रकाधारक असतील त्याींची लाभाथी म्हणून नोंद होणार नसल्याने त े
आपोआप रद्द होतील. तद्नींतर इष्ाींकाच्या मयाथदेमळेु राषरीय अन्नसरुक्षा 
योजनेअींतगथत समावेश न झालेल्या कोल्हापरू जजल््यामधील एकूण १३,२९,९१४ 
एपीएल (केशरी) लाभार्थयांपकैी पात्र लाभार्थयांची ननवड करण्यात येईल.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई शहरात ल, हिेत ल प्रदषूणाी  पातळ   
धोिादायि जस्थत त असल्याबाबत 

(४१) *  १०५१६३   श्र .सतुनल प्रभ ू(हदांडोश ), श्र .अशमत विलासराि देशमखु 
(लातरू शहर), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), डॉ.पतांगराि िदम (पलसू 
िडगेाि), श्र .बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्र .अशमन पटेल (मुांबादेि ), 
श्र .नस म खान (ीाांहदिली), श्र .अस्लम शखे (मालाड पजश्ीम), प्रा.िषाय 
गायििाड (धाराि ), अॅड.यशोमत  ठािूर (ततिसा), श्र .विजय िडटे्ट िार 
(ब्रम्हपरूी), श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .िालीदास िोळांबिर (िडाळा), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनरुी), श्र .त्र्यांबिराि शभस े (लातरू ग्राम ण), डॉ.भारत  लव्हेिर 
(िसोिा), श्र .सतुनल िेदार (सािनेर), श्र .हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), 
श्र .सांग्राम थोपटे (भोर), श्र .राहुल बोंदे्र (धीखली), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू) : 
सन्माननीय पयायिरण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई शहरात, माझगाव, मालाड, बोरीवली, कुलाथ आदी पररसरात माहे 
नोव्हेंबर २०१७ त ेजानेवारी २०१८ या कालावधीत हवेतील प्रदिुणाची पातळी २३६ 
त े ४३६ इतक्या धोकादायक स्तरापयतं (क्वामल्ी इींडके्स) पोहोचून हवेच्या 
प्रदिूणात वाढ होत असल्याचे ननदशथनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईसारख्या शहरामध्ये वायपू्रदिूण मोठ्या प्रमाणात होत 
असल्याने त्याचा सवाथत जास्त पररणाम नवजात बालकाींच्या रु्प्रु्स, मेंद ूतसेच 
त्याींच्या शारीररक वाढीवर होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान आढळून आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई शहरात षवषवध दठकाणी हवेच्या गणुवत्तचे्या दजाथत घ् 
होऊन प्रदिूण प्रचींड वाढल्याने नागरीकाींच्या आरोग्यास धोका ननमाथण होवनू 
त्याींना श्वसनाचे आजार उद्् ावल्याचे ननदशथनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय,   
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास त्यात 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार मुींबई शहर उपनगरात वाढलेले प्रदिूणाचे प्रमाण 
रोखण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . रामदास िदम : (१) महाराषर प्रदिूण ननयींत्रण मींडळातरे् सायन व वाींदे्र या 
दठकाणी मोजण्यात आलले्या हवेच्या गणुवत्तते माहे नोव्ह ेंबर २०१६ त ेजानेवारी 
२०१८ या काळात धुलीींकणाींच ेप्रमाण वाढल,े हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) मुींबई शहरातील वाढत्या प्रदिूणावर आळा घालण्यासाठी महाराषर प्रदिूण 
ननयींत्रण मींडळामार्थ त कृती आराखडा तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
पुणे जजल््यात ल व्यायामशाळा तसेी ग्राम ण आयुिेद महाविद्यालय 

पातुर (जज.अिोला) अनुदानापासून िांधीत असल्याबाबत 
(४२) *  १०५१९०   श्र .शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
क्रीडा मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



57 

(१) पणेु जजल्हयातील व्यायामशाळा, कुस्ती, ज्यडुो, करा्े तसेच अद्ययावत 
व्यायामशाळा षवकास अनदुान सन २०११-१२ मधील मींजूर करण्यात आलेले 
सादहत्य कीं त्रा्दाराने अद्यापपयतं सींस्थाना परुषवले नसल्याची बाब माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, क्रीडा व यवुक सेवा सींचालनालय, महाराषर राज्य, पणेु.१ याींच्या 
ददनाींक १७ डडसेंबर, २०११ रोजीच्या आदेशातील क्र.१ षप्रयदमशथनी ग्रामीण व 
आददवासी उत्किथ र्ाउीं डशेन, नवेगाव, द्वारा सींचामलत ग्रामीण आयवेुद 
महाषवद्यालय, पातरु, जज.अकोला याींच्या सह अनेक सींस्था सन २०११-१२ च्या 
मींजूर अनदुानापासनू वींचचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींचधत कीं त्रा्दार व्यायामशाळा, कुस्ती, ज्यडुो, करा्े 
अद्ययावत व्यायामशाळा षवकास अनदुान सन २०११-१२ मधील मींजूर 
सादहत्याचा परुवठा सींस्थाना करीत नसल्याच ेसींबींचधत सींस्थाींनी आयकु्त, क्रीडा 
व यवुक सींचालनालय, पणेु याींना वारींवार लखेी पत्रव्यवहाराद्वारे कळषवल े
असतानाही अद्याप कोणतीही कायथवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार शासनाने मींजूर केलेले उक्त अनदुान सींबींचधत 
लाभाथी सींस्थाना त्वरीत ममळणे बाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ?   
 
श्र . विनोद तािड े: (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात सांी मान्यतेनुसार अततररक्त ठरणाऱ्या  
शशक्षिाांी ेसमायोजन िरण्याबाबत 

(४३) *  १०५४०३   श्र .अजजत पिार (बारामत ), श्र .शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्र .जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्र .राहुल जगताप (श्र गोंदा), श्र .िभैि वपीड 
(अिोल)े, श्र .पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्र .दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्र .मिरांद 
जाधि-पाटील (िाई), श्र .हदपि ीव्हाण (फलटण), श्र .हनमुांत डोळस 
(माळशशरस), श्र .राणाजगज तशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्र मत  समुन पाटील 
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(तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्र .प्रदीप नाईि (किनिट), श्र मत  हदवपिा ीव्हाण 
(बागलाण), श्र .सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्र .सतुनल िेदार (सािनेर), 
श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्र .विजय िडटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), श्र .अमर 
िाळे (आिी), श्र .हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), अॅड.यशोमत  ठािूर (ततिसा), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्र .ड .प .सािांत (नाांदेड उत्तर), श्र .सांजय िेळिर 
(ठाणे), श्र .सभुाष उफय  पांडडतशठे पाटील (अशलबाग), श्र .जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्र .सांग्राम थोपटे (भोर), श्र .जयिुमार गोरे (माण), श्र .भारत 
भालिे (पांढरपरू), श्र .अस्लम शखे (मालाड पजश्ीम), श्र .भरतशठे गोगािल े
(महाड), श्र .धैययश ल पाटील (पेण), श्र .राहूल िुल (दौंड), श्र .सांजय पोतन स 
(िशलना), श्र .नस म खान (ीाांहदिली), श्र .अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्र .त्र्यांबिराि शभस े (लातरू ग्राम ण), प्रा.िषाय गायििाड (धाराि ), 
श्र .राहुल बोंदे्र (धीखली), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्ीम), श्र .प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), अॅड.पराग अळिण  (विलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन 
(सायन-िोळ िाडा), श्र .सतुनल प्रभ ू(हदांडोश ), श्र .प्रतापराि पाटील धीखलीिर 
(लोहा), श्र .ीांद्रदीप नरिे (िरि र), श्र .सत्यज त पाटील-सरुडिर (शाहूिाड ), 
श्र .राजेश टोप े (घनसािांग ), श्र .सांतोष दानिे (भोिरदन), श्र .सतुनल शशांदे 
(िरळ ), अॅड.भ मराि धोंड े(आष्ट्टी), श्र मत  सांध् यादेि  देसाई-िुपेिर (ीांदगड), 
प्रा.(श्र मत ) मेधा िुलिणी (िोथरुड), श्र .अतनल बाबर (खानापरू), श्र .जयप्रिाश 
मुांदडा (बसमत), श्र .भास्िर जाधि (गहुागर), श्र .जयदत्त क्ष रसागर (ब ड), 
श्र .सांदीप नाईि (ऐरोली), श्र मत  स माताई हहरे (नाशशि पजश्ीम), डॉ.सत श 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्र .हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), प्रा.विरेंद्र 
जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्र .अशमन पटेल (मुांबादेि ), श्र मत  तनमयला गावित 
(इगतपरूी), श्र .बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), डॉ.भारत  लव्हेिर (िसोिा), 
श्र .अशमत साटम (अांधेरी पजश्ीम), श्र .सम र िुणािार (हहांगणघाट), श्र मत  
मतनषा ीौधरी (दहहसर), श्र .िुणाल पाटील (धळेु ग्राम ण) :    सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ३४ जजल््याींमधील ६१ हजार ६७३ जजल्हा पररिद शाळाींपकैी ६१ 
हजार ४९२ शाळाींनी सींच मान्यतचेी ऑनलाईन प्रफक्रया पणुथ केली असनू 
त्यानसूार १४ हजार ९२ मशक्षक अनतररक्त ठरणार असनू सवाथचधक सींख्या 
अमरावती जजल््यात तर कमी सींख्या धूळे जजल््यात आहे, तसेच प्राथममक 
मशक्षकाींच्या समुारे २३ हजार ४३५ जागा ररक्त असल्याची बाब ददनाींक २४ 
जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या समुारास ननदशथनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, खाजगी अनदुाननत शाळाींमध्ये अनतररक्त झालले्या मशक्षकाींच े
समायोजन जजल्हा पररिदेच्या शाळाींमध्ये करण्याचा ननणथय शासनाने घेतला 
असतानाही अद्याप उक्त पदे ररक्त असल्याचे तसेच पणेु जजल्हयातील 
प्राथममक व माध्यममक शाळा मधील सन २०१६-२०१७ च्या सींचमान्यतनेसुार 
समुारे १५२ मशक्षक अनतररक्त ठरषवण्यात आल्यापकैी ९७ मशक्षकाींच ेऑनलाईन 
समायोजन करण्यात आल े मात्र उवथररत ५१ मशक्षकाींना रुजु करुन घेण्यास 
शाळाींद्वारे ्ाळा्ाळ करण्यात येत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्या दरम्यान आढळून आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने राज्यातील दहा पके्षा कमी प्सींख्या असलेल्या शाळा 
बींद करण्याच्या घेतलेल्या ननणथयामळेु ठाणे सह रायगड जजल्हयातील ४२ शाळा 
आतापयथत बींद झाल्या आहेत तर जजल्हयातील खासगी आणण जजल्हा पररिदेच्या 
एकूण १०३ शाळाींपकैी ६१ शाळा बींद होणार असल्याने प्रत्येक जजल््यात सींच 
मान्यतमेळेु मशक्षक अनतररक्त होणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच मुींबईतील अनतररक्त मशक्षकाींच्या समायोजनासाठी माहे ऑक््ोबर, 
२०१७ मध्ये वा त्या समुारास उत्तर षवभागातनू पजश्चम षवभागात ररक्त जागी 
समायोजन करण्यात आलले्या मशक्षकाींचे वेतन ४ मदहने होवनूही  वेतनाच्या 
प्रतीक्षेत असनू शालाथथ प्रणालीत अडचणी आल्यामळेु वेतन ममळण्यास उमशर 
होत असल्याचे कारण मशक्षण ननरीक्षक पजश्चम कायाथलयातनू (मुींबई) देण्यात 
आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) तसेच खासगी प्राथममक व माध्यममक शाींळातील अनदुाननत पदावरील 
अनतररक्त मशक्षकाींच ेसमायोजन शासनाच्या सींकेस्थळावरून करण्याच्या सचूना 
मशक्षण षवभागाने ददनाींक १० जून, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास केल्या 
असताींनाही सोलापरू जजल्हा पररिदेचे माध्यममक मशक्षणाचधकारी याींनी 
ऑनलाईन पध्दतीने समायोजन न करता पदाचा दरुुपयोग करून ऑर्लाईन 
पध्दतीने अनेक मशक्षकाींच े समायोजन केल े असल्याची तक्रार प्रहार मशक्षक 
सींघ्नेने केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय असल्यास, त्यात 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार अनतररक्त ठरणाऱया उक्त मशक्षकाींना अन्य 
शाळाींमध्ये सामावनू घेण्याच्या दृष्ीने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . विनोद तािड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     सन २०१६-१७ च्या सींच मान्यतनेसुार ६१,२८६ शाळाींची ऑनलाईन प्रफक्रया 
पणूथ झाली आहे. जजल्हा पररिद शाळेत अनतररक्त मशक्षक नसनू १७,४६४ जागा 
ररक्त आहे. सन २०१७-१८ ची सींच मान्यतचेी कायथवाही सरुु आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     जजल्हा स्तरावर समायोजन झालले्या ९७ मशक्षकाींपकैी प्रत्यक्ष ४४ मशक्षक 
समायोजनाने ददलले्या शाळेत रुज ूझाल ेआहेत. उवथररत मशक्षक रुज ूकरुन 
घेण्यातबाबत मशक्षणाचधकारी (माध्यममक) याींच्या मार्थ त सचुना देण्यात 
आलेल्या आहेत. 
(३) हे अींशत: खरे आहे 
     रायगड जजल्हयातील ४४ शाळाींच ेसमायोजन पणूथ झाले आहे. त्याचप्रमाणे 
१६ शाळाींच्या षवद्यार्थयांची वाहतकू भत्याींची सोय झाल्यास त्या १६ शाळाींचे 
समायोजन होणार आहे. 
     २०१७-१८ ची सींच मान्यता अींनतम करण्याची कायथवाही चाल ूआहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) हे खरे आहे. 
(६) कायथवाही सरुु आहे. 

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

महाड (जज.रायगड) औद्योधगि िसाहत  मध ल िां पन्यामधनू सावित्र  
नदीच्या पात्रात सोडण्यात येणाऱ्या रासायतनि साांडपाण्याबाबत 

  

(४४) *  १०४७७७   श्र .अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूय), श्र .प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), श्र .सम र िुणािार (हहांगणघाट), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्ीम), 
श्र .अशमत साटम (अांधेरी पजश्ीम), श्र मत  मतनषा ीौधरी (दहहसर), श्र .सांतोष 
दानिे (भोिरदन), श्र .सांजय साििारे (भसुािळ) :  सन्माननीय पयायिरण मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाड (जज.रायगड) औद्योचगक वसाहती मधील कीं पन्यामधून साषवत्री 
नदीच्या पात्रात सोडण्यात येणाऱया प्रदषूित रासायननक साींडपाण्यामळेु 
पररसरातील गावाींमध्ये स्थाननक रदहवाशाींना क न्सर, श्वसनाच,े रु्फ्रु्साच े
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षवकार, अशक्तपणा, डोकेदखुी, नेत्रषवकार, दमा आदी वेगवेगळे आजार होत 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, महाडसह खाडीपट्टय्ातील २७ गावामधील रदहवाशी देखील षवषवध 
आजाराींमळेु त्रस्त आहेत तसेच पररसरातील शतेकरी व मजच्छमार याींचे मोठया 
प्रमाणात आचथथक नकुसान होत असल्याच ेननदशथनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, प्रदिुणावर मात करण्यासाठी प्रदिुण मींडळाने अदयावत तींत्रज्ान 
वापरात न आणल्यामळेु तसेच उक्त औद्योचगक वसाहतीतील कारखान्याींवर 
कारवाइथ करण्यास दलुथक्ष केल्यामळेु कारखानदाराींमार्थ त साषवत्री नदीच्या पात्रात 
रासायननक प्रदषुित पाणी सोडण्यात येत असल्यामळेु नागरीकाींना अनेक 
आजाराींना सामोरे जाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या पररसरातील औद्योचगक वसाहतीमधील कीं पन्याींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, उक्त पररसरातील नागररकाींना झालले्या आजारावर उपचार 
करण्याकररता तसेच शतेकरी व मजच्छमार याींना आचथथक नकुसानभरपाई 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . रामदास िदम : (१), (२) व (३) नाही. 
(४) माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान प्रफक्रया कृत साींडपाणी वाहून 
नेणाऱया वादहनीची गळती झाल्यामळेु त्रास होत असल्याबाबत तक्रारी प्राप्त 
झाल्या आहेत. याअनिुींगाने महाराषर प्रदिुण ननयींत्रण मींडळाने गळतीच्या 
दठकाणाच्या पाण्याचे नमनेु सींकमलत करण्यात आल.े त्याअनिुींगाने महाराषर 
प्रदिुण ननयींत्रण मींडळाने एम.एम.ए.सी.ई.्ी.पी. याींना ददनाींक २२.१२.२०१७ रोजी 
कारणे दाखवा नोद्स बजावली असनू महाराषर औद्योचगक षवकास महामींडळ 
याींना ददनाींक २७.१२.२०१७ अन्वये सदर घ्नेबाबत कळषवण्यात आल ेआहे.     
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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महाराष्ट्र प्रदषुण तनयांत्रण मांडळात ल बेिायदा तनयुक्त्या  
मा.उच्ी न्यायालयाने रद्द िेल्याबाबत 

(४५) *  ११०७४१   श्र .विजय िडटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), श्र .सतुनल िेदार (सािनेर), 
श्र .अस्लम शखे (मालाड पजश्ीम), श्र .अमर िाळे (आिी), अॅड.यशोमत  ठािूर 
(ततिसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्र मत  स माताई हहरे (नाशशि पजश्ीम), 
श्र .अजजत पिार (बारामत ), श्र .जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्र .शशशिाांत शश ांदे 
(िोरेगाि), श्र .जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्र .राजेश टोप े (घनसािांग ), 
श्र .जयदत्त क्ष रसागर (ब ड), श्र .राहुल जगताप (श्र गोंदा), श्र .िभैि वपीड 
(अिोल)े, श्र .पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्र .दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्र .सरेुश लाड 
(िजयत), श्र .मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्र .हदपि ीव्हाण (फलटण), 
श्र .हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्र .राणाजगज तशसांह पाटील (उस्मानाबाद), 
श्र मत  समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्र .प्रदीप नाईि (किनिट), 
श्र मत  हदवपिा ीव्हाण (बागलाण), डॉ.सत श (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
श्र मत  सांध् यादेि  देसाई-िुपेिर (ीांदगड), श्र .हसन मशु्र फ (िागल), 
श्र .शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्र .राहुल मोटे (पराांडा), 
श्र .पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्र .विजय भाांबळे (जजांतरू), श्र .सांजय िदम 
(दापोली), श्र .अजय ीौधरी (शशिड ), डॉ.सतुनल देशमखु (अमराित ) :  
सन्माननीय पयायिरण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर प्रदिुण ननयींत्रण मींडळाने २००९ मध्ये र्ील्ड ऑर्ीसर या पदावर 
राज्यभरात केलेल्या ननयकु्त्या आणण ३९ उमेदवाराींची प्रनतक्षा यादी तयार 
करताींना पणुथपणे बकेायदा अशा ननवड प्रफकयेचा अवलींब करून गरैव्यवहार केला 
आहे असा स्पष् ननषकिथ देवनू मा.उच्च न्यायालयाने सवथ ननयकु्त्या रदद केल्या 
असल्याची मादहती ददनाींक २५ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या समुारास 
ननदशथनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, आरक्षणाचे प्रमाण कमाल ५२ ्क्के असनूही या भरतीत ६५ 
्क्के जागाींवर राखीव प्रवगाथतील उमदेवाराींची ननवड करण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ज्याींचे आधीच्या प्रनतक्षा यादीत फकीं वा आताच्या ननवड यादीतही 
नाव नव्हत ेअशा १० उमेदवाराींची ननयकु्ती करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, सदर पदासाठी अमभयाींत्रत्रकी पदवी अशी शकै्षणीक अहथता 
असतानाींसधु्दा आठ वाणीज्य पदवीधारकाींची ननयकु्ती करण्यात आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने उच्च स्तरीय अचधकाऱयाींमार्थ त चौकशी 
केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आल े आहे, त्यानसुार दोिी 
अचधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठाने दद.२२ जानेवारी,२०१८ रोजीच्या 
आदेशात असा ननषकिथ मा.उच्च न्यायालयाने काढलेला आहे. 
(३) मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठाने दद.२२ जानेवारी,२०१८ रोजीच्या 
आदेशात असा ननषकिथ मा.उच्च न्यायालयाने  काढलेला आहे. 
(४) मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठाने दद.२२ जानेवारी,२०१८ रोजीच्या 
आदेशात असा ननषकिथ  मा. उच्च न्यायालयाने काढलेला आहे. 
(५) व (६) मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठाच्या दद.२२ जानेवारी,२०१८ 
रोजीच्या आदेशषवरूद्ध महाराषर शासन व महाराषर प्रदिूण ननयींत्रण मींडळाकडून 
मा.सवोच्च न्यायलयात षवशिे षवनींती याचचका (Special Leave Petition) 
दाखल करण्याची प्रफक्रया सरुू केलेली आहे. 

----------------- 
  
रायगड जजल्हयात ल समुद्र किना-यािरील स आरझडे िायद्याीा भांग 

िरुन िेलेल्या अनधधिृत बाांधिामाांिर िारिाइय िरण्याबाबत 
(४६) *  १०५८४०   श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्र .सम र िुणािार (हहांगणघाट), 
अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्ीम), श्र .अशमत साटम (अांधेरी पजश्ीम), श्र .अतलु 
भातखळिर (िाांहदिली पिूय), श्र मत  मतनषा ीौधरी (दहहसर), श्र .सांतोष दानिे 
(भोिरदन), श्र .शरददादा सोनािणे (जुन्नर), श्र .सरदार ताराशस ांह (मलुुांड), 
श्र .सतुनल िेदार (सािनेर), श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .विनायिराि 
जाधि-पाटील (अहमदपरू), श्र .ओमप्रिाश ऊफय  बच्ीू िडू (अीलपरू), श्र .मोहन 
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फड (पाथरी), श्र .शशरीषदादा ीौधरी (अमळनेर), श्र .योगेश सागर (ीारिोप), 
श्र .रुपेश म् हात्र े(शभिांड  पिूय), श्र .भास्िर जाधि (गहुागर), श्र .ीांद्रिाांत सोनिणे 
(ीोपडा), श्र .सभुाष उफय  पांडडतशठे पाटील (अशलबाग), श्र .अजजत पिार 
(बारामत ), श्र .जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्र .शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्र .जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्र .राजेश टोप े (घनसािांग ), श्र .जयदत्त 
क्ष रसागर (ब ड), श्र .सांदीप नाईि (ऐरोली), श्र .राहुल जगताप (श्र गोंदा), 
श्र .िभैि वपीड (अिोल)े, श्र .पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्र .दत्तात्रय भरणे 
(इांदापरू), श्र .मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्र .हदपि ीव्हाण (फलटण), 
श्र .हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्र .राणाजगज तशसांह पाटील (उस्मानाबाद), 
श्र मत  समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्र .प्रदीप नाईि (किनिट), 
श्र मत  हदवपिा ीव्हाण (बागलाण), डॉ.सत श (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
श्र मत  सांध् यादेि  देसाई-िुपेिर (ीांदगड), श्र .हसन मशु्र फ (िागल), श्र .सांजय 
िदम (दापोली) :   सन्माननीय पयायिरण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल्हयातील अमलबाग, मरुुड, रेवदींडा, माींडवा व श्रीवधथन येथील 
समदु्र फकनाऱयावर सीआरझडे कायदयाचा भींग करुन ३०० व्यक्तीींनी व जमीन 
मालकाींनी केलेल्या षवनापरवानगी अनचधकॄत बाींधकामाींवर कारवाइथ करण्याचे 
आदेश मा.पयाथवरण मींत्री याींनी देवनू ३ वि ेहोवनू सदु्धा अनचधकॄत बाींधकाींमावर 
सींबींचधत षवभागामार्थ त अद्यापपयतं कोणतीच कारवाइथ झाली नसल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमलबाग तालकु्यात सीआरझेड कायदयाचे उल्लींघन करून १४५ 
व मरुूड तालकु्यात १६७ समदु्र फकनारी अनचधकृत बाींधकामे करण्यात आली 
असनू केवळ १८ अनचधकृत बाींधकामाींवर कारवाइथ करण्यात आललेी आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, समदु्रफकनारा भरती रेिपेासनू ५०० मी्र आत पयाथवरण व 
सीआरझेड कायदयानसुार कुठल्याही स्वरूपाच ेबाींधकाम करता येत नाही, तसेच 
बाींधकाम केल्यास त्याींच्यावर भारतीय पयाथवरण अचधननयम व महाराषर 
प्रादेमशक नगर रचना अचधननयमाींतगथत गनु्हे दाखल करता येतात, हे ही खरे 
आहे काय, 
 



65 

 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
कायद्याचे उल्लींघन करणाऱ या तसेच अनचधकॄत बाींधकामाींवर कारवाइथ करण्यास 
ददरींगाई करणाऱ या सींबींचधत अचधकाऱयाींवर कोणती कारवाइथ केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
(२) अमलबाग व मरुुड तालकु्यातील समदु्र फकनारी बाींधण्यात आलले्या अनकु्रमे 
१४५ व १६७ बाींधकाम धारकाींना महाराषर नगर रचना अचधननयम, १९६६ च े
कलम ५२, ५३, ५४ व ५५ तसेच पयाथवरण (सींरक्षण) कायदा १९८६ चे कलम ३ 
(१) व १५ अन्वये नोद्स बजावण्यात आल्या आहेत. सदर दाव्याींपकैी अमलबाग 
तालकु्यातील ६१ व मरुुड तालकु्यातील १०१ दाव्यामधील अनचधकृत 
बाींधकामाबाबत मा.न्यायालयाने तात्परुत ेस्थचगती आदेश ददलेले आहेत. 
     सदर दोन्ही तालकु्यातील अनचधकृत बाींधकामापकैी अमलबाग 
तालकु्यातील ६९ व मरुुड तालकु्यातील ९५ प्रकरणाींमध्ये महाराषर नगर रचना 
अचधननयम १९६६ च ेकलम ५२, ५३, ५४ व ५५ व कें द्रीय पयाथवरण व वन 
मींत्रालयाच्या ददनाींक ०६.०१.२०११ रोजीच्या अचधसचूनेमधील ननदेशाींच ेउल्लींघन 
केल्याने सींबींचधताींषवरुध्द पयाथवरण (सींरक्षण) कायदा १९८६ चे कलम ३ (१) व १५ 
अन्वये गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत.  
(३) होय. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईसह राज्यात ल शैक्षणणि सांस्थाांमध्ये अग्न शमन  
यांत्र ि प्रथमोपीार पेटी बसविण्याबाबत 

(४७) *  १०४९८३    अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्ीम),   अॅड.पराग अळिण  
(विलेपाले),  िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळ िाडा),  श्र .सांजय िेळिर 
(ठाणे),   श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल),   श्र .नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्ीम),                    
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श्र .नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर), अॅड.यशोमत  ठािूर (ततिसा), श्र .आशसफ शखे 
(मालेगाांि मध्य), श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण), श्र .राहुल बोंदे्र (धीखली), 
श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्र .अशमन पटेल (मुांबादेि ), श्र .अशमत 
विलासराि देशमखु (लातरू शहर), डॉ.भारत  लव्हेिर (िसोिा), श्र .मांगलप्रभात 
लोढा (मलबार हहल), श्र .उन्मेश पाटील (ीाळ सगाि), श्र मत  मांदा म्हात्र े
(बेलापरू), श्र .विजय िाळे (शशिाज नगर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह राज्यातील शकै्षणणक सींस्थाींना शासनाने सन २००९ मध्ये 
शाळाींमध्ये अजग्नशमन यींत्रणा बसषवण्या सींदभाथत सचूना ददल्या असनू सरुक्षेच्या 
दृष्ीन ेअग्नीशमन यींत्र व प्रथमोपचार पे्ी ठेवण्याच ेआदेश शालेय मशक्षण 
षवभागाने ददनाींक २७ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी ननगथममत केल ेअसतानाही काही 
सींस्थाींनी त् याचे पालन केल ेनसल्याचे ददनाींक ६ जानेवारी, २०१८ रोजी व त्या 
समुारास ननदशथनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच नतवसा (जज.अमरावती) तालकु्यातील ग्रामीण भागासह शहरी 
भागातील शाळाींमध्ये अग्नीशमन यींत्र व प्रथमोपचार पे्ी ठेवण्यात आली 
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,  त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार ननयम न पाळणाऱया मशक्षण सींस्थाींवर कारवाई करुन 
शाळाींमध्ये अजग्नशमन यींत्रणा बसषवण्याबाबत शासनाने कोणती कायथवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे.    
(२) हे खरे नाही.    
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 

----------------- 
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राज्यात ल दाररद्र्यरेषेखालील अांत्योदय योजनेत ल िेशरी िाडयधारि 
ज िनािश्यि रास्त धान्य ि िस्तूांपासून िांधीत राहत असल्याबाबत 

  

(४८) *  १०९९७०   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्र मत  तनमयला गावित 
(इगतपरूी), श्र .अस्लम शखे (मालाड पजश्ीम), श्र .अशमन पटेल (मुांबादेि ), 
प्रा.िषाय गायििाड (धाराि ) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण 
ग्राहि सांरक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात तसेच पालघर जजल््यात दाररद्र्यरेिखेालील, अींत्योदय योजनेतील १ 
त े२ व्यक्ती असलले्या कु्ुींबाींच े रेशन काडथ अींत्योदय मधून प्राधान्य यादीत 
समाषवष् करण्यात आल्याने व ७० ्क्के केशरी काडथ धारकाींमधील कु्ुींब 
जीवनावश्यक रास्त धान्य परुवठा व इतर जीवनावश्यक वस्तूींपासनू वींचचत राहत 
असल्याबाबत समथथन या सींस्थेने ददनाींक १० जानेवारी, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास मा.अन्न, नागरी परुवठा व ग्राहक सींरक्षण मींत्री, प्रधान सचचव, 
अन्न व नागरीपरुवठा व अध्यक्ष, राज्य ग्राहक सींरक्षण यींत्रणा याींच्याकड ेलेखी 
ननवेदनाद्वारे तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शासनाच्या योग्य ननयोजनाअभावी ९७,०८५ अींत्योदय योजनेतील 
व केशरी काडथधारकाींमधील ७० ् क्के कु्ुींबाचा प्राधान्य यादीत समावेश करण्यात 
आल्याने रास्त धान्य काडथधारकाींना त्याींचे हक्काचे असलेले धान्य षवतरीत 
करण्याबाबत तसेच गावपातळीवर व आददवासी भागात तात्काळ अींमलबजावणी 
करण्याबाबत शासनस्तरावर कोणती कायथवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) असल्यास, पात्र लाभधारकाींना आवश्यक त े१०० ्क्के रास्त धान्य व इतर 
जीवनावश्यक वस्त ू लाभाथी काडथधारकाींना ममळत नसल्याबाबतच्या तक्रारी 
श्रमजीवी सींघ्नचेे सींस्थापक तथा माजी लोकप्रनतननधी याींनी ठाणे, पालघर, 
रायगड व नामशक या ४ जजल््याींमधील तहसील कायाथलयाींकड ेव शासनाकड े
तक्रारी दाखल केलले्या आहेत हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनिुींगाने जीवनावश्यक रास्त धान्य परुवठा व इतर जीवनावश्यक 
वस्तूींपासनू लाभार्थयांना वींचचत ठेवणाऱ या सींबींचधत अचधकाऱ याींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
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(५) असल्यास, प्राधान्यक्रमातील लाभार्थयांची यादी शासनस्तरावर ननजश्चत 
करून अींत्योदय योजनेबाबत शासनाने काढलेला आदेश त्वररत मागे घेण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायथवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
षवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्र . धगरीश बापट : (१) होय. 
(२) पात्र व त्याच लाभार्थयांला धान्याच े षवतरण व्हाव े म्हणून PoS द्वारे 
मशधापत्रत्रकाधारकाींची बायोमरेीक ओळख प्वनू धान्याचे षवतरण केल ेजात 
आहे. 
(३) होय. 
(४) राज्यातील मशधापत्रत्रकाधारकाींच ेआधार मसडीींगचे काम सरुु आहे. त्या आधार 
मसडीींगनसुार इष्ाींक बदलाची कायथवाही सरुु असनू, कोणताही पात्र व योग्य 
लाभाथी अन्नधान्याच्या लाभापासनू वींचचत राहणार नाही याबाबत दक्षता 
घेण्यात येत आहे. 
(५) अींत्योदय अन्न योजनेतील ज्या मशधापत्रत्रकाधारकाींना प्राधान्य कु्ुींब 
लाभार्थयांमध्ये समाषवष् करण्यात आल े आहे, त्याींना राषरीय अन्नसरुक्षा 
अचधननयमातील तरतदूीनसुार प्रनतमाह प्रनतव्यक्ती ५ फकलो अन्नधान्याचा 
परुवठा करण्यात येत आहे. अशा प्रकारे लाभार्थयांना अन्नधान्याचा लाभ 
ममळण्यापासनू वींचचत ठेवण्यात आल ेनसल्याने, सदर ननणथय सद्यजस्थतीत रद्द 
करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात ल अिराि च्या पररक्षा पध्दत त िरण्यात आलेला बदल 
  

(४९) *  १०५४१६   श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्र .विजय िडटे्ट िार 
(ब्रम्हपरूी), श्र .नस म खान (ीाांहदिली), श्र .अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्र .त्र्यांबिराि शभस े (लातरू ग्राम ण), प्रा.िषाय गायििाड (धाराि ), 
श्र .सतुनल िेदार (सािनेर), श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .अस्लम शखे (मालाड 
पजश्ीम), श्र .हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्र .सांग्राम थोपटे (भोर), श्र .राहुल बोंदे्र (धीखली), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू) : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राषरीय पातळीवरच्या पररक्षा देताना मागील विी (२०१६-१७) राज्यातील 
समुारे साडचेार लाख षवद्यार्थयांपकैी अवघ्या २८ हजार षवद्यार्थयांना ५० 
्क्क्यापेक्षा जास्त गणु ममळषवण्यात यश ममळाल,े असनू भषवषयात राषरीय 
पातळीवरील सामानयक पररक्षा सक्तीच्या करण्यात आल्या तर राज्यातील 
षवद्यार्थयांना त्या देणे सोप े व्हावे या उद्देशान े शासनाने ११ वीच्या पररक्षा 
पध्दतीत बदल केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बदलामळेु याविी (२०१७-१८) षवषवध महाषवद्यालयामध्ये 
जादहर झालले्या सहामाही पररक्षाींच्या ननकालात समुारे ४० ्क्के षवद्याथी 
नापास झाल,े हे  ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या पररक्षा पध्दतीचा पररणाम अकरावीच्या ननकालावर होत 
असल्याच े महाराषर राज्य कननषठ महाषवद्यालयीन मशक्षक महासींघाींच े
अध्यक्षाींचे म्हणणे असनू, पररक्षा पध्दतीतील बदलामळेु या विीच्या शकै्षणणक 
विाथत अकरावीचा ननकाल कमालीचा घसरेल, तर सवथ पररक्षाींची तलुना नी् व 
जेईईशी करु नये, तसे झाल्यास षवद्याथी मखु्य प्रवाहातनू बाहेर पडतील व १७ 
क्रमाींकाचा अजथ भरुन १२ वी ची पररक्षा देतील या बाबीकड ेशासनाच ेलक्ष वधेल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार  कोणती कायथवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) याबाबत तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईत ल िाांहदिली (पूिय) गोराई येथ ल स्िाम  वििेिानांद शाळा 
प्रशासनाने मराठी माध्यमात ल एस.एस.स  अभ्यासक्रम बांद िेल्याबाबत 
(५०) *  १०९२३९   श्र .सतुनल प्रभ ू(हदांडोश ) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई उपनगर, काींददवली (पवूथ), गोराई येथील स्वामी षववेकानींद शाळा 
प्रशासनाने, महाराषर राज्य माध्यममक मशक्षण मींडळाशी, सींलजग्नत मराठी 
माध्यमातील एस.एस.सी अ्यासक्रम बींद करुन, म्हाडाबरोबर केलेल्या, भाडपेट्टा 
करारनामातील २ (४) च्या तरतदूीींच ेव अ्ी ननयमाच ेभींग केल्याप्रकरणी, सदरहू 
शाळेला ददनाींक १९ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास खुलासा करण्यासाठी 
नो्ीस पाठषवली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू शाळा व्यवस्थापनास पजश्चम षवभागीय मशक्षण ननरीक्षक 
कायाथलयाने, कारणे दाखवा नो्ीस पाठवनू, सात ददवसात खुलासा करण्यास 
साींगणे तसेच योग्य खलुासा न केल्यास एस.एस.सी. मींडळानी शाळा 
चालषवण्यास ददलेली मान्यता रद्द करण्याचा इशारा ददला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास म्हाडा व मशक्षण ननरीक्षक कायाथलयास, शाळा व्यवस्थापनाने 
ददलेल्या खुलाशाचे ननषकिथ काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदरहू प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास 
त्यात काय आढळून आल,े त्यानसुार उक्त शाळेची मान्यता रद्द करणेबाबत, 
कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास त्याची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) शाळा व्यवस्थापनास दद. १६.१२.२०१७ व दद. १८.१.२०१८ च्या पत्राींन्वये 
कारणे दाखवा नोद्स पाठषवण्यात आली असनू त्यावर खुलासा प्राप्त झालेला 
नाही. 
(४) याअनिुींगाने उचचत कायथवाही करण्यात येत आहे. 

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

शशिाज नगर (जज.पुणे) येथ ल धान्य गोदामात गहू  
िम  प्रमाणात आढळून आल्याबाबत 

(५१) *  १०५१९३   श्र .शभमराि तापिीर (खडििासला), श्र मत  माधुरी 
शमसाळ (पियत ), श्र .अस्लम शखे (मालाड पजश्ीम), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्र .विजय िडटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), श्र .सतुनल िेदार (सािनेर), श्र .अमर 



71 

िाळे (आिी), श्र .अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्र .ड .प .सािांत 
(नाांदेड उत्तर), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू), श्र .हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), 
श्र .िुणाल पाटील (धळेु ग्राम ण), प्रा.िषाय गायििाड (धाराि ), श्र मत  तनमयला 
गावित (इगतपरूी), अॅड.यशोमत  ठािूर (ततिसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्र .बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :  सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण 
ग्राहि सांरक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मशवाजीनगर (जज.पणेु) येथील धान्य गोदामाच्या परुवठा आयकु्ताींच े
कायाथलय, मुींबई येथील तपासणी पथकाने केलले्या तपासणीत अींदाजे मलू्य दहा 
लक्ष रु. च े२९५४ पोती गहू कमी आढळून आल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशथनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदर कमी आढळून आलेल्या धान्यसाठ्याची एकूण ९,८९,५९०/- 
रुपयाच्या रक्कमेच्या वसलुीसींदभाथत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) असल्यास, राज्याच्या अन्न व नागरी परुवठा षवभागाच्या तपासणी पथकाने 
मशवाजीनगर, पणेु येथील धान्य गोदामाची तपासणी करून जवळपास ५० लाख 
रूपयाींचा धान्य गरैव्यवहार झाल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशथनास आणली, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेतसेच उपरोक्त रकमेच्या वसलुीच्या सींदभाथत व सींबचधत दोिीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . धगरीश बापट : (१), (२), (३), (४) व (५) हे खरे नाही. तथाषप परुवठा 
आयकु्ताींचे कायाथलय, मुींबई येथील तपासणी पथकाने ददनाींक १०.३.२०११ त े
ददनाींक १९.०३.२०११ या कालावधीत मशवाजीनगर, पणेु शहर गोदामाची रे्र 
तपासणी केली. सदर तपासणीत गहू २९५४ पोती कमी आढळून आला. सदर 
कमी आढळून आलेल्या धान्यसाठयाची एकूण रक्कम रु.९,८९,५९०/- असनू सदर 
वसलुीच्या सींदभाथत सींबींचधत अचधकारी/कमथचारी याींच्यावर जबाबदारी ननजश्चत 
करुन वसलुपात्र रक्कम अचधकारी/कमथचारीननहाय पररगणणत करण्याची कायथवाही 
सरुु आहे. 

----------------- 
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शासनाने खरेदी िेलेली तूरडाळ रेशन दिुानातून ५५ रुपये  
प्रततकिलो दराने वििण्याीा घेतलेला तनणयय 

  

(५२) *  १०६१२४   श्र .अजजत पिार (बारामत ), श्र .हदलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्र .जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्र .शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्र .जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्र .भास्िर जाधि (गहुागर), श्र .राजेश टोप े
(घनसािांग ), श्र .प्रदीप नाईि (किनिट), श्र .सांदीप नाईि (ऐरोली), श्र .राहुल 
जगताप (श्र गोंदा), श्र .िभैि वपीड (अिोल)े, श्र .पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्र .सरेुश लाड (िजयत), श्र .मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्र .हदपि ीव्हाण 
(फलटण), श्र .हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्र मत  हदवपिा ीव्हाण (बागलाण), 
श्र .राणाजगज तशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्र .जयदत्त क्ष रसागर (ब ड), 
श्र मत  समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्र .पांिज भजुबळ (नाांदगाि), 
श्र .हसन मशु्र फ (िागल), श्र .दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्र मत  सांध् यादेि  
देसाई-िुपेिर (ीांदगड), श्र .शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), 
श्र .विजय भाांबळे (जजांतरू), श्र .सांजय िदम (दापोली), डॉ.सत श (अण्णासाहेब) 
पाटील (एरांडोल), श्र .शशरीषदादा ीौधरी (अमळनेर), श्र .ओमप्रिाश ऊफय  बच्ी ू
िडू (अीलपरू), श्र .ीांद्रिाांत सोनिणे (ीोपडा), श्र .भारत भालिे 
(पांढरपरू) :  सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने खरेदी केलेली २५ लाख २५ हजार जक्वी्ं ल तरूडाळ रेशन दकुानातनू 
५५ रुपये प्रनतफकलो दराने षवकण्याचा ननणथय माहे २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खरेदी केलेली तरूडाळ मशधापत्रत्रका धारकाींना माहे डडसेंबर, २०१७ 
त ेजानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान रेशन दकुानामधून वा्प करण्यात 
आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची  कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय आढळून आल ेआहे व त्यानसुार मशधापत्रत्रका धारकाींना तरुडाळ 
षवतरीत करण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . धगरीश बापट : (१) होय. 
(२) व (३) रास्तभाव धान्य दकुानदाराींमार्थ त मशधापत्रत्रकाधारकाींना तरूडाळीच े
वा्प सरुु करण्यात आलेले आहे. शासकीय गोदामात प्राप्त झालेली तरूडाळ 
स्वस्त धान्य दकुानाींना इतर धान्याींसोबत परुषवण्यात येत असल्याने, आणण 
काही जजल््याींमध्ये माहे जानेवारी, २०१८ चे अन्नधान्याचे षवतरण झाल्यानींतर 
तरूडाळ प्राप्त झाल्याने माहे रे्ब्रवुारी, २०१८ या मदहन्यापासनू तरूडाळीच े
षवतरण करण्यात येत आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

तळोजा (ता.पनिेल, जज.रायगड) औद्योधगि िसाहत त  
रसायतनि िां पन्याांमुळे होणारे प्रदषूण 

  

(५३) *  १०५८४७   श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्र .सम र िुणािार (हहांगणघाट), 
अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्ीम), श्र .अशमत साटम (अांधेरी पजश्ीम), श्र .अतलु 
भातखळिर (िाांहदिली पिूय), श्र मत  मतनषा ीौधरी (दहहसर), श्र .सांतोष दानिे 
(भोिरदन), श्र .सभुाष उफय  पांडडतशठे पाटील (अशलबाग), श्र .राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्र .विजय िडटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), श्र .नस म खान (ीाांहदिली), 
श्र .अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्र .त्र्यांबिराि शभस े (लातरू 
ग्राम ण), प्रा.िषाय गायििाड (धाराि ), श्र .सतुनल िेदार (सािनेर), श्र .अमर 
िाळे (आिी), श्र .अस्लम शखे (मालाड पजश्ीम), श्र .हषयिधयन सपिाळ 
(बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्र .सांग्राम थोपटे (भोर), श्र .भारत 
भालिे (पांढरपरू), अॅड.गौतम ीाबिुस्िार (वप ांपरी), श्र .मनोहर भोईर (उरण) :  
सन्माननीय पयायिरण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तळोजा (ता.पनवेल, जज.रायगड) औद्योचगक वसाहतीत बाहेरून रासायने 
भरून आलेल्या ्ँकरद्वारे नदी नाल्यात सोडण्यात येणाऱ या रसायनाींमळेु 
आजुबाजुच्या पररसरात प्रदिुण होऊन नागरीकाींच्या जीवाला धोका ननमाथण झाला 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशथनास आल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नवी मुींबईतील तळोजा एमआयडीसीतील कीं पन्या स्वत:च्या 
प्रकल्पात तयार होत असलेल्या रासायननक साींडपाण्यावर प्रफक्रया करत 
नसल्याने त्याचा ताण सीई्ीपी कें द्रावर येत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशथनास आले आहे तसेच समुारे ९०० हेक््र जममनीवर 
पसरलेल्या तळोजा औद्योचगक वसाहतीत प्रदिुण ननमाथण झाले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त औद्योचगक वसाहतीमधील प्रदिुण ननयींत्रण मींडळ व 
महाराषर आद्यौचगक षवकास मींडळाच्या दलुथक्षामळेु ्ँकरद्वारे घातक रसायन 
तसेच मोठ्या प्रमाणात कारखानदाराद्वारे ्ाकण्यात आलेल्या डबे्रीजमळेु 
प्रदिुणात वाढ होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तळोजा वसाहतीतील प्रदिुणाची पातळी वाढल्याचे “एमपीसीबी” 
च्या दैनींददन अहवालातनू स्पष् झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात 
काय आढळून आल े व त्यानसुार प्रदिुणाला कारणीभतु ठरणाऱ या उक्त 
औद्योचगक वसाहतीतील फकती कारखानदार व ्ँकर धारकाींवर कारवाइथ 
करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . रामदास िदम : (१) ददनाींक २३.१०.२०१७ रोजी तळोजा एमआय डीसीमधील 
नाल्यामध्ये ॅ्ंकर मधून साींडपाणी ्ाकत असल्याचे ननदशथनास आल ेहोत.े  
(२) अींशत: खरे आहे.  
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४) अींशत: खरे आहे. 
(५) होय. सदरहू ्ँकर धारका षवरुध्द ददनाींक २५.१०.२०१७ रोजी एमआयडीसी 
तळोजा पोमलस ठाणे येथे गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. महाराषर प्रदिूण 
ननयींत्रण मींडळातरे् माहे जानेवारी, २०१७ त े ददनाींक १६ रे्ब्रवुारी, २०१८ या 
कालावधीत एकूण १३५ कारखान्याींषवरुध्द जल (प्र.व.नन.) कायदा १९७४, वाय ू(प्र 
व नन) कायदा १९८१ मधील तरतदूीनसुार कारवाई करण्यात आली आहे.  
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात ल जजल्हापररषद शाळेत ल विद्याथ्याांसाठी  
देण्यात येणाऱ्या गणिेश तनध बाबत 

  

(५४) *  १०५४२७   श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्र .विजय िडटे्ट िार 
(ब्रम्हपरूी), श्र .नस म खान (ीाांहदिली), श्र .अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्र .त्र्यांबिराि शभस े (लातरू ग्राम ण), प्रा.िषाय गायििाड (धाराि ), 
श्र .सतुनल िेदार (सािनेर), श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .अस्लम शखे (मालाड 
पजश्ीम), श्र .हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्र .सांग्राम थोपटे (भोर), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू), अॅड.यशोमत  ठािूर 
(ततिसा), श्र .राहुल बोंदे्र (धीखली), डॉ.राहूल पाटील (परभण ), श्र .प्रतापराि 
पाटील धीखलीिर (लोहा), श्र .ज्ञानराज ीौगलेु (उमरगा), श्र .प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), श्र .सम र िुणािार (हहांगणघाट), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्ीम), 
श्र .अशमत साटम (अांधेरी पजश्ीम), श्र मत  मतनषा ीौधरी (दहहसर), श्र .अतलु 
भातखळिर (िाांहदिली पिूय), श्र .सांतोष दानि े(भोिरदन), श्र .राजाभाऊ (पराग) 
िाज े (शसन्नर), श्र .अतनल बाबर (खानापरू), श्र .हदपि ीव्हाण (फलटण), 
श्र .शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्र .शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), 
श्र .किशोर पाटील (पाीोरा), श्र .तानाज  मटुिुले (हहांगोली), श्र .िभैि नाईि 
(िुडाळ) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील जजल्हा पररिद शाळाींमध्ये मशक्षण घेणाऱया अनसुचूचत जाती 
जमातीसह इतर षवद्यार्थयांना गणवेश देताना गणवेश देण्याऐवजी त्याचे पसै े
त्याींच्या बँक खात्यात जमा करण्याबाबत जजल्हा पररिदेने  माहे माचथ, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान पररपत्रक काढल ेअसनू त्यासाठी राषरीयकृत बँकेत आई व 
षवद्याथी याींच ेजोड खात ेअसणे बींधनकारक करण्यात आले असल्याने अनेक 
षवद्याथी या लाभापासनू वींचचत रादहल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान सधुाररत पररपत्रक 
काढून वडडलाींसोबत असलले्या खात्यातही पसै े जमा करण्यात येतील, अस े
जादहर केल ेअसनू गणवेश खरेदीची पावती सादर करण्याची सक्ती करण्यात 
आली असल्याने बहुताींश पालकाींकड ेगणवेश खरेदीची पावती उपलब्ध नसल्याने 
अनेक षवद्याथी गणवेशापासनु वींचचत राहणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, त्रबलोली (जज.नाींदेड) तालकु्यातील जजल्हा पररिद शाळेतील २५०० 
षवद्याथी आई समवेत सींयकु्त ब क खात ेन काढल्यामळेु गणवेशापासनू वींचचत 
असल्याचे तसेच उमरगा व लोहारा (जज.उस्मानाबाद) या तालकु्यातील जजल्हा 
पररिदेच् या च्या २१९ शाळाींमधील २०७८१ पकैी समुारे १५२८८ षवद्याथी तर 
जळगाव जजल्हयातील एक लाख षवद्याथी गणवेश हे खात े काढण्यासाठी 
असलेल्या बँकेच्या जाचक अ्ीींमळेु गणवेशाच्या लाभापासनू वींचचत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील सवथ जजल्हयाींमध्ये ९८ हजार षवद्यार्थयांना सवथ मशक्षा 
अमभयानाींतींगथत सरुु केलेल्या उक्त मोर्त गणवेश योजना ननयोजना अभावी 
अयशस्वी ठरली असल्याच ेतर दहींगोली जजल््यामध्ये सन २०१७-१८ च्या दसुऱया 
सत्रात ही गणवेश दकुानातच असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशथनास आल ेअसनू बँक खात ेउघडणे बाबतची प्रफक्रया सलुभ करणे 
व षवद्यार्थयांना तात्काळ गणवेश वा्प होणेबाबत अनेक लोकप्रनतननधी व 
सामाजजक सींघ्ना याींनी मागणी केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास चौकशी 
नसुार शासनाने बँक खात ेउघडणे बाबतची प्रफक्रया सलुभ करणे व षवद्यार्थयांना 
तात्काळ गणवेश वा्प होणेबाबत कोणती कायथवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािड े: (१), (२), (३), (४) व (५) शासनाच्या दद. ०५/१२/२०१६ च्या 
शासन ननणथयानसुार लाभार्थयांना देण्यात येणारा लाभ लाभार्थयांच्या थे् बँक 
खात्यामध्ये जमा करण्यासाठी मोर्त गणवेश योजनेची अींमलबजावणी 
करण्याच्या दृष्ीन े भारत सरकारच्या मागथदशथक सचूनानसुार लाभाथी 
षवद्यार्थयांचे त्याींच्या आईच्या नावासह आधार सींलग्न सींयकु्त बँक खात े
राषरीयकृत बँक शडेयलु्ड बँक, ग्रामीण बँकामध्ये उघडण्याबाबतच्या सचूना 
देण्यात आलले्या आहेत. तथाषप, याबाबत काही अडचणी उद्् ावल्याने स्वत: 
लाभाथी षवद्याथी व आई याींच्या आधार सींलग्न सींयकु्त बँक खात्याचा आग्रह न 
धरता षवद्याथी फकीं वा आई फकीं वा वडील आणण आई-वडील नसल्यास लाभार्थयांच े
अन्य पालकाींच्या वयैजक्तक आधार सींलग्न खात्यावर गणवेश लाभाची रक्कम 
वगथ करण्याबाबत सवथ क्षेत्रत्रय यींत्रणाींना कळषवण्यात आल ेआहे. 
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     शासनाच्या दद. ०५/१२/२०१६ च्या शासन ननणथयानसुार लाभार्थयांने अगोदर 
गणवेशाची खरेदी करुन त्या खरेदीची पावती सादर केल्याींनतरच लाभाची रक्कम 
बँक खात्यात वगथ करण्याची तरतदू आहे. 
     सदर योजनेंतगथत एकूण पात्र ३७,६२,०२७ लाभाथी षवद्यार्थयांपकैी 
२४,४०,३८९ षवद्यार्थयांची बँक खाती उघडण्यात आली असनू त्यापकैी १९,१७,८९० 
षवद्यार्थयांच्या बँक खात्यात लाभाची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. गणवेश 
खरेदीची पावती जमा न केलले्या ५,२२,४९९ षवद्यार्थयांच्या बँक खात्यात अद्याप 
लाभाची रक्कम जमा झाललेी नाही. एकूण लाभार्थयांपकैी उवथररत १३,२१,६३८ 
लाभाथी षवद्यार्थयांची बँक खाती उघडण्याबाबत कायथवाही सरुु आहे. 
सद्यजस्थतीत बँक खाती नसलेल्या षवद्यार्थयांना मोर्त गणवेश योजनेचा लाभ 
देण्यास्तव त्याींना चाल ूविाथपरुती DBT योजनेमधून सु्  ददली आहे. 
     षवद्यार्थयाचंी बँक खाती शनू्य रक्कमेवर (Zero Balance) वर 
उघडण्याबाबत आणण सदर खात्यावर कोणतहेी शलु्क न आकारण्याबाबत बँकाींना 
ननदेश देण्यात याव ेआणण सवथ षवद्यार्थयांची बँक खाती काढण्यास कालावधी 
ममळण्यासाठी या व पढुील शकै्षणणक विाथसाठी मोर्त गणवेश योजनेस एका 
विाथसाठी सू्  देण्यात यावी, अशी षवनींती ननयोजन आणण षवत्त षवभागास 
करण्यात आली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधीि, 
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