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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांी  यादी 
  

बधुिार, हदनाांि २८ माीच, २०१८ / ीतै्र ७, १९४० ( शिे ) 
  
(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि यिुि िल्याण, उच् ी ि 

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

 

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

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

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

प्रश्नाांी  एिूण सांखया - ३४ 
------------------------------------- 

  
नेरळ (ता.िर्चत, जर्.रायगड) येथ ल हदलिॅप इांजर्तनयररांग िॉलेर्ने 

अिैधररत्या शशक्षि िायचरत असल्याी ेदशचिून मान्यता शमळविल्याबाबत 
  

(१) *  ११६२०६   श्र .रुपेश म् हात्र े(शभिांड  पिूच) :   सन्माननीय उच् ी ि तांत्र 
शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नेरळ (ता.कर्जत, जर्.रायगड) येथील दिलकॅप इींजर्ननअररींग कॉलरे्ने 
अवधैररत्या शिक्षक कायजरत असल्याचे ििजवनू मान्यता शमळववण्याप्रकरणी 
चौकिी करुन कारवाई करण्याबाबत दिनाींक १५ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी वा त्या 
समुारास स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.िालेय शिक्षण मींत्री याींना लेखी ननवेिन 
दिल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शस्ीझन फोरम फॉर सॅन्््ी्ी इन एज्यकेुिनल 
शसस््ीम या सींघ्नेने केलेल्या तक्रारीच् या अनषुींगाने सरुु असलेली चौकिी पणूज 
झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी ववभागीय सहसींचालक, तींत्र शिक्षण, मुींबई 
याींच्याकडून चौकिी अहवाल सींचालक, तींत्र शिक्षण, मुींबई याींच्याकड ेप्राप्त झाला 
असनू सींचालक, तींत्र शिक्षण याींच्या स्तरावर चौकिी अहवालाची छाननी पणूज 
झाली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार पढेु कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािड े: (१) अींित: खरे आहे. 
     िैननक महाराषर ्ाईम्स मध्ये दिनाींक ७/१०/२०१७ रोर्ी याबाबत बातमी 
प्रशसध्ि झाली होती. त्याचप्रमाणे शस्ीझन फोरम फॉर सॅन्््ी्ी इन 
एज्यकेुिनल शसस््ीम या सींघ्नेने तक्रार केली आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) सींचालक, तींत्र शिक्षण, महाराषर राज्य, मुींबई याींनी ववभागीय सहसींचालक, 
तींत्रशिक्षण, मुींबई याींच्यामाफज त चौकिी केली आहे. अखखल भारतीय तींत्र शिक्षण 
पररषिेच्या मानकानसुार सिर सींस्थेत शिक्षक नसणे, भववषय ननवाजह ननधी न 
भरणे, परीक्षचेे मानधन न िेणे हया बाबी चौकिीत आढळून आल्या आहेत. 

याबाबत सींस्थेवर कारवाई करण्याचे अधधकार अखखल भारतीय तींत्र 
शिक्षण पररषि, नवी दिल्ली या कें द्र िासनाच्या शिखर सींस्थेस असल्याने 
सींचालक, तींत्र शिक्षण याींनी अखखल भारतीय तींत्र शिक्षण पररषिेला कळववल े
आहे. तसेच चौकिी अहवाल िलु्क ननयामक प्राधधकरण आखण मुींबई ववद्यापीठ 
याींना िेखील पढुील कायजवाहीसाठी सींचालक, तींत्र शिक्षण याींच्यामाफज त 
पाठववण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िाळाीौिी (मुांबई) येथे बनािट औषधाांीा साठा र्प्त िेल्याबाबत 
  

(२) *  ११४४१६   श्र .योगेश सागर (ीारिोप) :   सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) काळाचौकी (मुींबई) येथील कैलाि फामाज या घाऊक ववके्रत्यावर कारवाई 
करुन अन्न व औषध प्रिासनाने दिनाींक २ फेब्रवुारी, २०१८ मध्ये वा त्यासमुारास 
बनाव् औषधाींचा साठा र्प्त केल्याचे ननििजनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास सिर प्रकरणी काळाचौकी पोलीस ठाण्यात गनु्हा नोंि करण्यात 
आला असल्याचे दिनाींक ८ फेब्रवुारी, २०१८ मध्ये वा त्या समुारास ननििजनास 
आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आल,े असल्यास सिर प्रकरणी िासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?     
  
श्र . धगरीश बापट : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) मे. मेयर ओरगॅननक प्रा.शल. या उत्पािकाने त्याींच्या “कॅजल्समॅ्स ्ॅबले् 
५००” या नावाच्या बनाव् औषधाींचा परुवठा होत असल्याची िींका अन्न व 
औषध प्रिासनाकड ेव्य्त केली होती. याबाबत प्रिासनाने बार्ारातनू प्राथशमक 
मादहती घेतली.  सिर मादहतीच्या आधारे मे. कैलास फामाज, काळाचौकी या 
सींस्थेच्या र्ागेवर धाड ्ाकली असता सिर दठकाणी कॅजल्समॅ्स ्ॅबले् ५००, 
समहू क्रमाींक २५८ एसर्े ६२७२ या औषधाींचा साठा आढळून आला. मे.मेअर 
ऑगजननक या उत्पािकाचे कॅजल्समॅ्स ्ॅबले् ५०० व  उपलब्ध कॅजल्समॅ्स 
्ॅबले् ५०० च्या लेबशल ींग व पॅककीं गमध्ये बारीक सारीक तफावत आढळून आली. 
सिर साठा बनाव् असल्याच्या सींियावरुन चौकिी केली असता, सिर साठा 
मे.मेयर ऑरगॅननक या कीं पनीचा नसनू इतर परूवठािाराकडून प्राप्त केल्याच े
आढळून आले. सिर साठ्यातनु चाचणीस्तव नमनुा घेऊन उवजरीत रु.६६,०३३/- 
ककींमतीचा साठा र्प्त करण्यात आला. चाचणीस्तव घेतलेल्या नमनु्याींचा 
अहवाल अद्याप प्रलींबबत आहे. 
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सिर प्रकरणी पेढीच े भागीिार, परुवठािार व इतर सींबधधत अज्ञात 
व्य्ती ववरुध्ि काळाचौकी पोशलस ठाणे, मुींबई येथ े प्रथम खबर अहवाल 
नोंिववण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
र्ळगाि तहशसल अांतगचत लाभार्थयाांना धान्य पुरिठा होत नसल्याबाबत 
  

(३) *  ११४९५३   श्र .सरेुश (रार्ूमामा) भोळे (र्ळगाि शहर) :   सन्माननीय 
अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) र्ळगाव जर्ल््यातील अींध-अपींग, ववधवा, एच.आय.व्ही.ग्रस्त, कॅन्सरग्रस्त, 
ततृीयपींथी याींना समुारे २ त े३ वषाजपासनू वाढीव अींत्योिय/प्राधान्य योर्नेचा 
लाभ सन २०१४ पासनू शमळाला नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, र्ळगाव तहशसल अींतगजत (परुवठा िाखा) अन्नपणूाज योर्नेसाठी 
गत १ वषाजपासनू ककमान २३६ व त्यापेक्षा र्ास्त पात्र लाभार्थयाांना धान्य शमळत 
नसल्याचे ननििजनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आल,े त्यानसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) कें द्र िासनाकडून अन्नपणूाज योर्नेकररता माहे एवप्रल, २०१७ पासनू 
अन्नधान्याचे ननयतन िेण्यात आल ेनसल्याने जर्ल्हाननहाय ननयतन िेण्यात 
आलेले नाही. कें द्र िासनाकडून सिर अन्नधान्याच ेननयतन प्राप्त झाल्यानींतर 
जर्ल्हाननहाय ननयतन िेण्यात येईल. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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भातिुली (जर्.अमराित ) तालुक्यात ल धामोरी, आष्ट्टी, मािी या  
गािाांना सुरळ त पाण पुरिठा होण्याबाबत 

  

(४) *  ११५७३४   अॅड.यशोमत  ठािूर (ततिसा) :  सन्माननीय पाण परुिठा 
ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) भातकुली (जर्.अमरावती) तालु् यातील धामोरी, आष्ी, माकी या गावाींना 
ननयशमत पाणीपरुवठा होत नसल्याने १०५ गावे प्रािेशिक पाणीपरुवठा 
योर्नेअींतगजत िवे्च्या झोन मधील गावाींना सरुळीत पाणीपरुवठा होण्याकरीता 
चाींिरु बार्ार मागज नया अकोला त े आष्ी पयांत स्वतींत्र पाईपलाईन 
्ाकण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २४ नोव्हेंबर, २०१७ रोर्ी वा 
त्या समुारास जर्ल्हाधधकारी अमरावती याींना ननवेिन दिले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आल,े त्यानसुार उ्त गावाींना स्वतींत्र पाईपलाईन ्ाकून सरुशळत 
पाणीपरुवठा करण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . बबनराि लोण िर : (१) अींित: खरे आहे. 

सिर ननवेिन अधधक्षक अशभयींता, महाराषर र्ीवन प्राधधकरण मींडळ, 
अमरावती याींना िेण्यात आल ेआहे. 
(२) सिर कामाचा राषरीय ग्रामीण पेयर्ल कायजक्रमाींतगजत सन २०१७-१८ च्या 
कृती आराखडयात समावेि करण्यात आला आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात ल ८० हर्ार सरिारी शाळा बांद िरुन त्याांी  सांखया ३० 
हर्ारापयांती मयाचदीत ठेिण्याच्या तनणचयाबाबत 

(५) *  १०४८२३   श्र .अर्य ीौधरी (शशिड ), श्र .सांर्य पोतन स (िशलना), 
श्र .विर्य िडटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्र .सतुनल 
िेदार (सािनेर), श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .अस्लम शखे (मालाड पजश्ीम), 
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श्र .हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), अॅड.यशोमत  ठािूर (ततिसा), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्र .ड .प .सािांत (नाांदेड उत्तर), श्र .सांदीपानराि भमुरे (पठैण), 
श्र मत  तपृ्त  सािांत (िाांदे्र पिूच), श्र .िभैि नाईि (िुडाळ), श्र .मांगेश िुडाळिर 
(िुलाच), डॉ.शमशल ांद माने (नागपरू उत्तर), श्र .सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्ीम), 
श्र .अशमन पटेल (मुांबादेि ), श्र .परृ्थ ि रार् ीव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्र .िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), श्र .नस म खान (ीाांहदिली), प्रा.िषाच गायििाड (धाराि ), 
श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण), श्र मत  तनमचला गावित (इगतपरूी), श्र .सांग्राम 
थोपटे (भोर), श्र .अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्र .आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), 
श्र .अशमत झनि (ररसोड), प्रा.विरेंद्र र्गताप (धामणगाि रेल्िे), श्र .भाऊसाहेब 
िाांबळे (श्र रामपरू), श्र .सतुनल राऊत (विक्रोळ ), डॉ.राहूल पाटील (परभण ), 
श्र .सरेुश धानोरिर (िरोरा), श्र .प्रिाश फातपेिर (ीेंबरू), डॉ.सांर्य रायमलुिर 
(मेहिर), श्र .सभुाष भोईर (िल्याण ग्राम ण), श्र .र्यप्रिाश मुांदडा (बसमत), 
श्र .तिुाराम िात े (अणुशक्त  नगर), श्र .योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली), 
श्र .अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्र .त्र्यांबिराि शभस े (लातरू 
ग्राम ण), श्र .राहुल बोंदे्र (धीखली), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू), श्र .बाळासाहेब 
थोरात (सांगमनेर), श्र .मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्र .सदा सरिणिर 
(माहहम), श्र .उल्हास पाटील (शशरोळ), श्र .अतनल बाबर (खानापरू), डॉ.शशशिाांत 
खेडिेर (शस ांदखेड रार्ा), श्र .ीांद्रिाांत सोनिणे (ीोपडा), श्र .प्रताप सरनाईि 
(ओिळा माजर्िडा), श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्र .सम र िुणािार (हहांगणघाट), 
अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्ीम), श्र .अशमत साटम (अांधेरी पजश्ीम), श्र .अतलु 
भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्र मत  मतनषा ीौधरी (दहहसर), श्र .सांतोष दानिे 
(भोिरदन), डॉ.सजुर्त शमणीेिर (हातिणांगले), श्र .किशोर पाटील (पाीोरा), 
श्र .रार्न साळि  (रार्ापरू), श्र .र्यिुमार गोरे (माण), श्र .सतुनल शशांदे (िरळ ), 
डॉ.बालार्  किण िर (अांबरनाथ), श्र .रणध र सािरिर (अिोला पिूच), श्र .योगेश 
हटळेिर (हडपसर), श्र .बळ राम शसरसिार (बाळापरू) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील ८० हर्ार सरकारी िाळा बींि करुन त्याींची सींख्या ३० 
हर्ारापयांतच मयाजिीत ठेवण्याबाबत िालेय शिक्षण ववभागाचे प्रधान सधचव 
याींनी ननणजय घेतला असल्याचे दिनाींक ८ र्ानेवारी, २०१८ रोर्ी वा त्या समुारास 
ननििजनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, शिक्षण ववभागातील अधधकारी, कें द्र प्रमखुाींच्या बठैकीसाठी, दिनाींक ७ 
र्ानेवारी, २०१८ रोर्ी औरींगाबाि येथ ेआलेले प्रधान सधचव, शिक्षण ववभाग 
याींनी गणुवत्तापणूज शिक्षणाअभावी प्सींख्या कमी झाली असनू, िहा प्सींख्या 
असलेल्या िाळा बींि करण्याचा ननणजय झाला असनू, त्यानींतर २०, ३० आखण पढेु 
दिडि ेप्सींख्या हा ननकष ठेवण्यात येईल व त्यानींतर हर्ार प्सींख्या हा ननकष 
लावला र्ावनू येत्या १५ वषाजत राज्यातील ८० हर्ार सरकारी िाळा बींि करुन ही 
सींख्या ३० हर्ारावर आणण्याचे शिक्षण ववभागाचे उदिष् आहे, असे साींधगतले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात सद्या १ लाख िहा हर्ार सरकारी िाळा असनू तथेे िोन 
को्ी ववद्याथी शिक्षण घेत असल्याने वाढत्या लोकसींख्येनसुार िाळा 
वाढववण्याऐवर्ी िाळा बींि करुन सरकारी शिक्षण सींपषु्ात आणण्याचा 
िासनाच्या या प्रस्ताववत ननणजयाला शिक्षण सींघ्नासह शिक्षक लोकप्रनतननधी 
इ.सह सवजच स्तरातनू ववरोध होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यामळेु राज्यातील हर्ारो ववद्याथी िाळाबाहय व अनेक शिक्षक 
बेरोर्गार होण्याची ि्यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास,चौकिीत 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार िाळाींमधील ववद्यार्थयाांचे िकै्षखणक नकुसान 
होऊ नये याकररता कोणती उपाययोर्ना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  

श्र . विनोद तािड े: (१) व (२) नाही. 
(३) व (४) िासनाने १२९२ िाळाींचे त्यातील ववद्याथीं व शिक्षकाींसह समायोर्न 
करण्याबाबत घेतलेल्या ननणजयाववरोधात शिक्षण सींघ्ना, शिक्षक लोकप्रनतननधी 
इत्यािीींकडून िासनास काही ननवेिन े प्राप्त झाली आहेत. या अनषुींगाने 
राज्यातील सवज १२९२ िाळाींची प्रत्यक्ष तपासणी करुन ५६८ िाळाींतील 
ववद्यार्थयाांचे समायोर्न नजर्कच्या िाळेत करणे ि्य असल्याने या ५६८ 
िाळाींतील ववद्यार्थयाांचे समायोर्न नजर्कच्या िाळेत करणेबाबत शिक्षण 
सींचालक (प्राथशमक), पणेु याींना दि. ३ फेब्रवुारी, २०१८ च्या पत्रान्वये सचुना 
दिलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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लातूर शहरात ल ि जर्ल््यात ल प्रदषूणाबाबत 
  

(६) *  ११३१२४   श्र .अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्र .राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्र .बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), प्रा.िषाच गायििाड 
(धाराि ), अॅड.यशोमत  ठािूर (ततिसा), िुमारी प्रणणत  शश ांदे (सोलापरू शहर 
मध्य), श्र .नस म खान (ीाांहदिली), श्र .अशमन पटेल (मुांबादेि ), श्र .अस्लम शखे 
(मालाड पजश्ीम), श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण), श्र .अमर िाळे (आिी), 
श्र .विर्य िडटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय 
पयाचिरण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्रीय प्रिषूण ननयींत्रण महामींडळाने र्ाहीर केलले्या राज्यातील प्रिवूषत 
सतरा िहराींच्या यािीमध्ये लातरू िहराचा समावेि असल्याची बाब माहे 
र्ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननििजनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाढत्या प्रिषूणामळेु लातरू जर्ल््यातील नागररकाींना खोकला, 
्ॉन्सील, डोकेिखुी व ककडनीसारखे आर्ार उद्् ावत असनू लातरू िहरातील १०० 
मायक्रोगॅ्रम परशमनी् एवढे प्रमाण अपेक्षक्षत असतानाही आरएसपीएम व 
एएसपीएमचे प्रमाण १२८ त े३४२ वर गेले असल्याचे दिसनू आल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल ेव त्यानसुार लातरू िहरातील व जर्ल्हयातील प्रिषूण कमी करण्यासींिभाजत 
तसेच उ्त आर्ाराींवर ननयींत्रण आणण्यासाठी कोणती उपाययोर्ना केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. तथावप, वाढत्या प्रिषूणामळेु लातरू जर्ल््यातील 
नागररकाींना ववववध आर्ार उद्् ावल्याचे आढळून आल ेनाही. 
(३) त्यानषुींगाने महाराषर प्रिषूण ननयींत्रण मींडळमाफज त लातरू िहरातील प्रिषूण 
ननयींत्रणात आणण्यासाठी कृती आराखडा तयार करून त्याची अींमलबर्ावणी 
करण्याकररता जर्ल्हाधधकारी, लातरू व आयु् त, महानगरपाशलका लातरू याींना 
हवा (प्रनतबींध व ननयींत्रण) कायिा, १९८१ अन्वये ननिेि िेण्यात आल ेअसनू 
सिर कृती आराखडा अींमलबर्ावणीच ेकाम प्रगतीपथावर आहे. 

----------------- 
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पट्टणिोडोली (ता.हातिणांगले, जर्.िोल्हापूर) येथे सुरु असलेल्या शुध्द 
पेयर्ल प्रिल्पातून अळ शमधश्रत पाण  येत असल्याबाबत 

  

(७) *  ११४२७२   डॉ.सजुर्त शमणीिेर (हातिणांगल)े :   सन्माननीय 
पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पट्टणकोडोली (ता.हातकणींगले, जर्.कोल्हापरू) येथ ेग्रामपींचायत व प्रथमिे 
एी्ं रप्रायर्ेस याींच्यावतीने सरुु असलेल्या िधु्ि पेयर्ल प्रकल्पातनू अळीशमधित 
पाणी येत असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननििजनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आल,े 
(३) असल्यास, त्यानसुार उ्त गावाला िधु्ि पाण्याचा परुवठा करण्यासींिभाजत 
िासनाने कोणती कायजवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . बबनराि लोण िर : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) सध्या पट्टणकोडोली गावाला प्रािेशिक पाणीपरुवठा योर्नेच्या कफल््रचा 
वापर करून पाणीपरुवठा करण्यात येत आहे. तसेच राषरीय ग्रामीण पेयर्ल 
योर्नेतनू मींर्ूर नवीन योर्नेचे काम प्रगतीपथावर आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िळांब (जर्.उस्मानाबाद) येथ ल शासिीय गोदामात ल  
अन्नधान्यात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

 

(८) *  ११४५५१   श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्र .अस्लम शखे (मालाड 
पजश्ीम), श्र .विर्य िडटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), श्र .सतुनल िेदार (सािनेर), श्र .अमर 
िाळे (आिी), श्र .अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्र .अशमन पटेल 
(मुांबादेि ), श्र .हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), श्र .ड .प .सािांत (नाांदेड उत्तर), 
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प्रा.िषाच गायििाड (धाराि ), श्र मत  तनमचला गावित (इगतपरूी), अॅड.यशोमत  
ठािूर (ततिसा), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू), श्र .बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
श्र .िुणाल पाटील (धळेु ग्राम ण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी) :  सन्माननीय 
अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
(१) कळींब (ता.कळींब, जर्.उस्मानाबाि) येथील िासकीय गोिामातनू समुारे १ 
को्ी ३१ लाख ९६ हर्ार एवढया ककींमतीचा गरैव्यवहार झाल्याप्रकरणी 
िी.अिोक नाींिलगावकर, तहशसलिार, कळींब व डी.एम.मोरे, अन्न व नागरी 
परुवठा ववभाग याींच्यावर ववभागीय चौकिी प्रस्ताववत करण्यात आली असनू 
ववभागीय चौकिीचे काम अद्याप पणूज झाल ेनाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आल,े असल्यास, त्यानसुार कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . धगरीश बापट : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 

उपायु् त (परुवठा) औरींगाबाि ववभाग, औरींगाबाि याींनी दि.१७.१.२०१८ 
च्या पत्रान्वये कळींब (ता.कळींब, जर्.उस्मानाबाि) येथील िासकीय धान्य 
गोिामात झालेल्या अन्नधान्याच्या गरैव्यवहाराप्रकरणी र्बाबिार िी.अिोक 
नाींिलगावकर, तहसीलिार, कळींब व िी.डी.एम. मोरे, अ.का. परुवठा, कळींब 
याींच्याववरुद्ध शिस्तभींगववषयक कारवाईबाबतचा प्रस्ताव (र्ोडपत्र १ त े ४) 
िासनास सािर केला आहे. प्रस्तावाची छाननी सरुु असनू छाननीनसुार अधधकची 
मादहती मागववण्यात आली आहे. चौकिी अींती िोषी अधधकारी/कमजचारी 
याींच्यावर कारवाई करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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गाांध नगर येथ ल राष्ट्रसांत तुिडोर्  महारार् नागपूर विद्याप ठाच्या 

मुलीांच्या िसततगहृात तनिृष्ट्ट दर्ाची ेि िम   
भोर्न हदले र्ात असल्याबाबत 

  

(९) *  ११५४४०   श्र .विर्य िडटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), श्र .सतुनल िेदार (सािनेर), 
श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .अस्लम शखे (मालाड पजश्ीम), श्र .हषचिधचन सपिाळ 
(बलुढाणा), अॅड.यशोमत  ठािूर (ततिसा) :   सन्माननीय उच् ी ि तांत्र शशक्षण 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राषरसींत तकुडोर्ी महारार् नागपरू ववद्यापीठाच्या गाींधीनगर येथील मलुीच े
वसनतगहृामध्ये गरीब ववद्याथीनी राहत असनू त्याींच्याकडून मेस प्रनतमदहना 
रूपये िोन हर्ार पाचि ेइतके िलु्क घेऊन त्यात िोन वेळेचे र्ेवन, चहा, नास्ता 
याचा समावेि असतानाीं सधु्िा ननकृष् िर्ाजचे आखण कमी र्ेवण व नाश्ता िेत 
असल्याची तसेच ववद्याथींनी िहा त ेपींधरा दिवसाकरीता गावी गले्या तरीसधु्िा 
मदहन्याच ेिलु्क वसलू करीत असल्याची बाब माहे र्ानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्या िरम्यान ननििजनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वसनतगहृाच्या ववद्याथीनीींनी या सींिभाजतील तक्रार कुलसधचव 
परुणचींद्र मिेाम याींच्याकड ेकेली असता त्याींनी ववद्यापीठाच्या वसतीगहृातील 
र्ेवण आवडत नसेल तर वसतीगहृ सोडून अन्य कुठेही राहू िकता मात्र 
वसतीगहृात राहायचे असले तर वसतीगहृातील र्ेवण करावेच लागेल अस ेआिेि 
दिल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपरू ववद्यापीठातील अधधकाऱयाींच्या सींगनमतानेच या 
वसतीगहृात मेस चालववणारा गत अनेक वषाांपासनू एकच कीं त्रा्िार मेस 
चालववत असनू त्याची एकाधधकारिाही सरुू आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, 
त्यात काय आढळून आल ेव त्यानसुार कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
राषरसींत तकुडोर्ी महारार् नागपरू ववद्यापीठाच्या मलुीींच्या 

वसनतगहृातील भोर्नालयात ननकृष् िर्ाजचे भोर्न व कमी भोर्न वा कमी 
नाश्ता दिल्याबाबत कोणतीही तक्रार ववद्यापीठाकड ेप्राप्त झालेली नाही. तसेच 
ववद्याथीनीींनी र्ेवढे दिवस भोर्न घेतले असेल तवेढ्याच दिवसाींचे भोर्न िलु्क 
आकारल ेर्ात.े   
(२) हे खरे नाही, अस ेकोणतहेी आिेि ववद्यापीठाच्या कुलसधचवाींनी दिलेले 
नाहीत. 
(३) हे अींित: खरे आहे, वसनतगहृातील सवज मलुीींनी मागील वषीच्या 
कीं त्रा्िाराच्या भोर्न व्यवस्थेबाबत व गणुवत्तबेाबत समाधान व्य्त करुन 
त्याच कीं त्रा्िाराला मागील वषीच्या िरानसुार कीं त्रा् िेण्याबाबत लेखी स्वरुपात 
जस्वकृती दिल्यावरच सींबींधधत कीं त्रा्िाराला चाल ू वषाजत कीं त्रा् िेण्यात आल े
आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सावित्र बाई फुले पुणे विद्याप ठात बहहिःस्थ विद्यार्थयाांसाठी  
अभ्यास िें द्र सुरू िरण्याबाबत 

  

(१०) *  ११३६५७   श्र .योगेश हटळेिर (हडपसर), श्र मत  माधुरी शमसाळ 
(पिचत ) :   सन्माननीय उच् ी ि तांत्र शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) साववत्रीबाई फुले, पणेु ववद्यापीठात महाराषर ववद्यापीठ कायिा २०१६ कलम 
५ (२२) नसुार बदहिःस्थ ववद्यार्थयाांसाठी व्यायामाचे आयोर्न 
करणे, अ्यासाबाबत मागजििजन करणे यासाठी अ्यास कें द्र सरुू करणे 
बींधनकारक असतानाही या कें द्राची उभारणी करण्यात आली नसल्याची बाब 
दिनाींक १५ र्ानेवारी, २०१८ रोर्ी वा त्या समुारास ननििजनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, छोट्या-मोठ्या नोकरी करून शिक्षण पणूज करु इजच्छणारे, 
लग्नामळेु शिक्षण थाींबलले्या गदृहणी, त्याचबरोबर आवड म्हणून शिक्षण घेणारे 
अस ेसमुारे ४० हर्ार ववद्यार्थयाांची त्यामळेु गरैसोय झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, त्यात 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार कोणती कायजवाही केली अथवा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्र . विनोद तािड े: (१) साववत्रीबाई फुले पणेु ववद्यापीठाने महाराषर सावजर्ननक 
ववद्यापीठ अधधननयम, २०१६ कलम ५ (२२) नसुार बदह:स्थ /िरूशिक्षण /मु् त 
अध्ययन सींकुलाबाबतचा सववस्तर प्रस्ताव ववद्यापीठ अनिुान आयोग, नवी 
दिल्ली याींचकेड ेदि. ६/११/२०१७ रोर्ी मान्यतसेाठी पाठववला आहे. ववद्यापीठ 
अनिुान आयोगाने सिर प्रस्तावास मान्यता दिल्यानींतर ववद्यापीठाकडून 
याबाबत योग्य तो धोरणात्मक ननणजय घेण्यात येईल. 
(२) हे खरे नाही. साववत्रीबाई फुले, पणेु ववद्यापीठात बदह:स्थ पध्ितीने बी.ए., 
बी. कॉम., एम.ए., एम.कॉम., या अ्यासक्रमाींना गले्या तीन ििकाींपासनू प्रवेि 
दिल ेर्ातात. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात अिैधररत्या गुटखा विक्री सुरु असल्याबाबत 
 

(११) *  १०४७६२   श्र .मनोहर भोईर (उरण), श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्र .सम र िुणािार (हहांगणघाट), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्ीम), श्र .अशमत 
साटम (अांधेरी पजश्ीम), श्र .अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), श्र मत  मतनषा 
ीौधरी (दहहसर), श्र .सांतोष दानिे (भोिरदन), श्र .विर्य औटी (पारनेर), 
डॉ.राहूल पाटील (परभण ), अॅड.पराग अळिण  (विलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल 
सेल्िन (सायन-िोळ िाडा), श्र .नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर), श्र मत  स माताई 
हहरे (नाशशि पजश्ीम), डॉ.सतुनल देशमखु (अमराित ), श्र .मांगलप्रभात लोढा 
(मलबार हहल), श्र .हसन मशु्र फ (िागल) :  सन्माननीय अन्न ि औषध 
प्रशासन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्य िासनाने सन २०१२ मध्ये गु् खा उत्पािन व ववक्रीवर बींिी घातली 
असताींनाही राज्यात अनेक दठकाणी गु् ख्याची ववक्री सरुु असनु ग्रामीण व िहरी 
भागात गु् ख्याच्या सेवनाने ववद्याथी व नागररकाींच ेआरोग्य धो्यात आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पनवेल (जर्.रायगड) तालु् यात व परभणी जर्ल््यात मोठ्या 
प्रमाणात गु् खा ववक्री सरुु असनू मुींबईतील साींताकू्रझ पररसरात पोशलसाींनी १ 
को्ी रुपयाींचा गु् खा माहे ऑ््ोबर, २०१७ मध्ये र्प्त केला, पलुाची शिरोली 
(ता.हातकणींगल,े जर्.कोल्हापरू) येथे कनाज्कातनू येत असलेला गु् खा दिनाींक 
२० र्ानेवारी, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास पोशलसाींनी पकडला, बीड येथील 
पेठबीड मधील इस्लामपरू भागात गु् खा ववक्री करणाऱ या माफीयाच्या घरावर 
पोशलसाींनी धाड ्ाकून धारिार िस्त्राींसह समुारे ३६ पोती गु् खा, एक स्कु्ी व 
र्ीप दिनाींक १६ र्ानेवारी २०१८ रोर्ी र्प्त केली तसेच अींर्नगाव अको् 
(जर्.अकोला) ्ी पॉईं्वर गु् खा व सगुींधीत पानमसाला दिनाींक २४ र्ानेवारी, 
२०१८ रोर्ी पकडण्यात आला आखण अमरावती जर्ल््यात अिाच प्रकारची 
कारवाई करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच नाशिक येथील पोशलसाींनी र्प्त केलेला ३० लाख रुपयाींचा गु् खा 
अन्न् ा व औषध प्रिासनाच्या गोिामातनू अधधकारी/कमजचाऱ याींच्या सींगनमताने 
चोरी होत असल्याचा प्रकार माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या समुारास 
ननििजनास आला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय ननषपन्न् ा 
झाल ेव त्यानसुार िोषीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच 
गु् खा ववक्रीवरील बींिीची प्रभावी अींमलबर्ावणी करण्याबाबत व याप्रकरणी िोषी 
आढळलेल्याींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणत्या उपाययोर्ना केल्या 
आहेत वा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची कायजवाहीची 
सद्यिःजस्थती काय आहे ? 
 
श्र . धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.               
(२) राज्यात प्रनतबींधीत अन्न पिाथाांच्या ववक्री / ववतरणावर प्रनतबींध आहेत 
त्याचे उल्लींघन करुन चोरट्या मागाजने राज्यात येणाऱ या गु् खा व पानमसाला, 
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स्वादिष् / सगुींधी तींबाख,ू स्वािीष् व सगुींधीत सपुारी इत्यािीींवर अन्न व औषध 
प्रिासन तसेच पोशलसाींकडून वेळोवेळी धाडी/र्प्तीची कारवाई करण्यात आलेली 
आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) या प्रकरणी अन्न व औषध प्रिासनाकडून वेळोवळी कारवाई करण्यात येत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात ल गोंहदया जर्ल््यासह पांढरपूर ि मांगळिेढा (जर्.सोलापूर) 
तालुक्यात ल जर्ल्हा पररषद ि खार्ग  प्राथशमि शाळेमध ल 

विद्यार्थयाचना पुरविण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराबाबत 
  

(१२) *  ११११३२   श्र .भारत भालिे (पांढरपरू), श्र .विर्य रहाांगडाल े
(ततरोडा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :-  

(१) पींढरपरू व मींगळवेढा (जर्.सोलापरू) तालु् यातील जर्ल्हा पररषि व खार्गी 
प्राथशमक िाळेमधील ववद्याथी िालेय पोषण आहारापासनू वींधचत असल्याच े
दिनाींक १९ र्ानेवारी, २०१८ रोर्ी वा त्या समुारास ननििजनास आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच, िालेय पोषण आहार योर्ना राबववण्याकररता िासन कोट्यवधी रुपये 
खचज करीत असनूही गोदिया जर्ल्हयामध्ये पोषण आहारात ननकृष् िर्ाजच्या 
शमठाचा उपयोग करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच िालेय पोषण आहारामध्ये सकस वव्ॅशमन व प्रो्ीनयु् त आहार 
शमळत नसल्यामळेु लहान बालकाींच्या आहारामध्ये िधु, अींडी, केळी आिी पोषक 
आहाराचा नव्याने बिल करण्याची आवश्यकता असल्याबाबतची मागणी 
पालकानी केली असताींनाही याबाबत कोणतीही कायजवाही वा उपाय योर्ना 
करण्यात आली नसल्याचे ननििजनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय असल्यास, 
त्यात काय आढळून आल े व त्यानसुार िालेय पोषण आहारामध्ये दिल्या 
र्ाणाऱ या आहाराचे ननकष बिलण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािड े: (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
हहांगणघाट (जर्.िधाच) येथ ल शासिीय अन्नपुरिठा गोदामातून अधधिृत 

रेशन दिुानाांमधनू हदला र्ाणारा गहू तनिृष्ट्ट दर्ाचीा असल्याबाबत 
  

(१३) *  ११०८२२   श्र .सम र िुणािार (हहांगणघाट) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :-  

(१) दहींगणघा् (जर्.वधाज) येथील िासकीय अन्नपरुवठा गोिामातनू अधधकृत 
रेिन िकुानाींमधून नागररकाींना दिला र्ाणारा गहू ननकृष् िर्ाजचा असल्याच ेमाहे 
नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननििजनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १२ ककलो गव्हात िोन ककलो कुिी व कचरा ननघाल्याचे परुावे 
अन्न परुवठा अधधकाऱ याींकड ेसािर करण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आल,े असल्यास, उ्त प्रकरणी िोषी असणाऱ याींवर कोणती कारवाई 
करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . धगरीश बापट : (१) व (२) हे खरे नाही. 

तथावप, तक्रारिार िी. रमेि िगेोकर, रा. दहींगणघा् याींनी १२ ककलो 
गव्हात कुिी व कचरा आढळून आल्याबाबत तक्रार केली आहे. 
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(३) ननरीक्षण अधधकारी, दहींगणघा् याींनी िासकीय गोिामाला भे्  िेवनू धान्य 
साठ्याची सखोल तपासणी केली असता सिर धान्यसाठा हा सजुस्थतीत व 
खाण्यायोग्य आढळला. परुवठा ननरीक्षक़ दहींगणघा् याींनीही ज्या स्वस्तधान्य 
िकुानातनू धान्य साठा उचल केला त्या िकुानातील धान्य साठ्याचा पींचनामा व 
शिधापबत्रकाधारकाींना ववचारणा केली असता धान्यसाठा सजुस्थतीत व 
खाण्यायोग्य शमळत असल्याचे साींधगतले.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

आबबटघर (ता.िाडा, जर्.पालघर) गािात ल औद्योधगि  
िारखान्याांमुळे होणारे प्रदषूण 

  

(१४) *  ११५६८१   श्र .हहतेंद्र ठािूर (िसई) :   सन्माननीय पयाचिरण मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) आबब्घर (ता.वाडा, जर्.पालघर) गावातील औद्योधगक कारखान्याींनी 
पयाजवरण ननयमाींचे उल्लींघन केल्याचे दिनाींक १५ फेब्रवुारी, २०१८ रोर्ी वा त्या 
समुारास ननििजनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रिवूषत साींडपाण्यामळेु गावकऱयाींना श्वसनाचे ववकार र्डल े
असनू प्रिवूषत पाणी प्यायल्याने ितेकऱयाींची र्नावरे िगावली असल्याबाबत 
स्थाननक ग्रामस्थाींनी तक्रारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आल,े तसेच सींबींधधत कारखान्याींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . रामदास िदम : (१) व (२) प्रश्नाधीन ववषयाबाबत जर्ल्हाधधकारी, पालघर 
याींच्याकड ेतक्रार प्राप्त झाली आहे हे खरे आहे. सिर तक्रारीमध्ये सींबींधधत 
उद्योगाींमळेु होणाऱया र्ल प्रिषूण व वाय ुप्रिषूणाचा उल्लेख असनू त्यामध्ये 
र्नावरे िगावल्याबाबतचा उल्लेख आढळून येत नाही. 
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(३) त्यानषुींगाने महाराषर प्रिषूण ननयींत्रण मींडळामाफज त करण्यात आलले्या 
पाहणीिरम्यान िोषी आढळून आलले्या मे. प्लस लबुब्रकीं ट्स, मे. ग्रीन्ेक मे्ल 
ररसायकल्स प्रा.शल. व मे. ि्ती मे्ल इींडस्रीर् या उद्योगाींना कारणे िाखवा 
नो्ीसी बर्ावण्यात आल्या असनू पढुील कायजवाही चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

र्नता विद्यालय, धसई (ता.मुरबाड, जर्.ठाणे) या शाळेत शशक्षिाांी  
बेदायिेश र तनयुक्त  िरून शासिीय रक्िमेीा गैरव्यिहार िेल्याबाबत 
  

(१५) *  ११२२६५   श्र .सांतोष दानिे (भोिरदन), श्र .सतुनल शशांदे (िरळ ), 
अॅड.भ मराि धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) र्नता ववद्यालय, धसई (ता.मरुबाड, जर्.ठाणे) या िाळेत सींगनमताने 
पिाींचा िरुुपयोग करून बनाव् कागिपत्राद्वारे शिक्षकाींची बेिायकेिीर ननयु् ती 
करून िासकीय र्कमचेा गरैव्यवहार केल्याचीबाब माहे र्ानेवारी, २०१८ मध्ये 
वा त्या िरम्यान ननििजनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उ्त प्रकरणी चौकिी करून सींबींधधताींवर फौर्िारी गनु्हे िाखल 
करण्याची मागणी स्थाननक नागररक व सामाजर्क सींस्थनेे केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, 
त्यात काय आढळून आल ेव त्यानसुार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई करण्यात 
आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािड े: (१) व (२) अींित: खरे आहे. 
(३) व (४) प्राथशमक चौकिी करण्यात आली आहे. 

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



19 

भाांडगाि (ता.दौंड, जर्.पुणे) येथ ल म नाक्ष  फॅरो प्रा.ली. िां पन  बांद 
िरण्याच्या िेलेल्या ठरािाबाबत 

 

(१६) *  ११५२१३   श्र .राहूल िुल (दौंड), श्र .सांग्राम थोपटे (भोर), श्र .शरददादा 
सोनािणे (र्नु्नर) :   सन्माननीय पयाचिरण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-  

(१) भाींडगाव (ता.िौंड, जर्.पणेु) येथील मीनाक्षी फॅरो प्रा. ली. या कीं पनीमधून 
सतत होत असलेल्या प्रिषूणामळेु तसेच दिनाींक ३० र्ानेवारी, २०१८ वा त्या 
समुारास झालेल्या स्फो्ामळेु उ्त कीं पनी बींि करण्याचा ठराव पींचायत सशमती, 
िौंड याींनी दिनाींक ३१ र्ानेवारी, २०१८ रोर्ी वा त्या समुारास घेतल्याचा 
ननििजनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, 
चौकिीत काय आढळून आल,े असल्यास, चौकिीच्या अनषुींगाने उ्त कीं पनी 
बींि करणेबाबत िासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्र . रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) प्रश्नाधधन उद्योगामळेु होणाऱया हवा प्रिषूणाबाबत महाराषर प्रिषूण 
ननयींत्रण मींडळास प्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने सिर उद्योगास दिनाींक 
१९.१.२०१८ रोर्ी समर्पत्र व दिनाींक १५.२.२०१८ रोर्ी कारणे िाखवा नो्ीस 
बर्ावण्यात आली असनु सद्यजस्थतीत सिर उद्योग बींि आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

इांदापूर (जर्.पुणे) तालुक्यात ल १३ गािाांमध्ये गॅस ि पेरोशलयमर्न्य 
पदाथच आढळल्याबाबत 

 

(१७) *  ११५६३४   श्र .अजर्त पिार (बारामत ), श्र .हदलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्र .र्यांत पाटील (इस्लामपरू), श्र .शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्र मत  
समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्र .िभैि वपीड (अिोले), श्र .पाांडुरांग 
बरोरा (शहापरू), श्र .दत्तात्रय भरणे (इांदापरू) :   सन्माननीय खतनिमच मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) इींिापरू (जर्.पणेु) तालु् यातील बावडा, वकीलवस्ती, सरुवड, िे् फळ, हवेली, 
वडापरुी, झगडवेाडी, गोखळी, तरींगवाडी, वनगळी, रर्वडी, बनकरवाडी, करेवाडी, 
अगो्ी नीं.२ या १३ गावाींमध्ये भगूभाजत पेरोल, गॅस व पेरोशलयम पिाथज 
असण्याची ि्यता वतजववल्याने तथेील र्शमनीत बोअर घेऊन चाचण्या सरुु 
असल्याची बाब ननििजनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उ्त गावातनू अनकूुल ननष कषज ननघाल्यास राज्यातील २५ 
जर्ल्हयातनू अिा प्रकारचा डा्ा सींकशलत करुन त्याबाबतची मादहती कें द्र 
िासनाकड ेपाठववण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पासाठी अींिार् े६५० को्ी रुपये खचज येणार असनू यातनू 
अकुिल कामगाराींसाठी चार वषज रोर्गार उपलब्ध होणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४)  असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार पढेु कोणती कायजवाही करण्यात आली वा येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . सभुाष देसाई : (१) होय. 

कें द्रीय पेरोशलयम व नसैधगजक वाय ूववभागाने सिर काम ONGC कड े
सोपववल ेआहे. 
(२) सिरची बाब ही कें द्र िासन व ONGC याींच्या अखत्यारीतील आहे. 
(३) होय. 

ओएनर्ीसी याींचेकडील पत्रात तसे नमिू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुणे जर्ल्हा पररषदेला साहदल तनध  शमळत नसलेबाबत 
  

(१८) *  ११४९८४   प्रा.(श्र मत ) मधेा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पणेु जर्ल्हा पररषिेला राज्य िासनाकडून िेण्यात येणारा ४ % सादिल ननधी 
हा गत ७ वषाजपासनू शमळाला नसल्याने िासनाकड ेसादिल खचाजच े१३ को्ी रु 
थकीत असल्याच ेमाहे र्ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननििजनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उ्त ननधीच्या अभावामळेु स््ेिनरी व इतर सादहत्याींसाठी 
शिक्षकाींना आधथजकभार सहन करावा लागत असनू ववद्यार्थयाांनाही अपरुी सवुवधा 
शमळत असल्याचे ननििजनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उ्त ननधीबाबत िासनाकड ेपाठपरुावा करण्यासाठी एक सशमती 
स्थापन केली असनू अनेकिा पत्रव्यवहार करून िेखील याबाबत कोणताही 
तोडगा ननघाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल,े त्यानषुींगाने सादिल ननधी शमळणेसाठी कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) िासन पररपत्रक, ववत्त ववभाग दिनाींक १८ एवप्रल, २०१७ नसुार, 
स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींना अनिुाने ववतरीत करण्यापवूी सिर सींस्थाींकडून राज्य 
िासनास येणे असणारी र्कम वसलू करुनच उवजरीत अनिुान ववतरीत 
करण्याबाबत आिेि दिल ेआहेत.  

पणेु जर्ल्हा पररषिेकडून अखधचजत वसलुपात्र र्कम िासनाकड े येणे 
बाकी आहे. सिर र्कम िासनाकड ेर्मा केल्यानींतर पणेु जर्ल्हा पररषिेस 
सादिल अनिुान ववतरीत करता येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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खेड (जर्.पुणे) तालुक्यात ल भ मा तसेी भामा नदीच्या पाण्यात 
िाढलेल्या र्लपणी मुळे प्रदषूण िाढून नागररिाांीे  

आरोग्य धोक्यात आल्याबाबत 
  

(१९) *  ११५६५९   श्र .सरेुश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय पयाचिरण 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) खेड (जर्.पणेु) तालु् यातील भीमा तसेच भामा निीच्या पाण्यात मोठ्या 
प्रमाणात र्लपणी वाढलेली असल्याचे ननििजनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाढलेल्या र्लपणी मळेु साठलेल्या पाण्यात रासायननक बिल 
होवनू पाणी िवुषत झाल्याने पाण्याला िगुांध येणे, र्नावराींसाठी पाणी 
वपण्यायोग्य नसणे, तसेच निीकाठच्या लोकाींचे आरोग्य धो्यात येवनू 
मासेमारीवर पररणाम झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास र्लपणी तात्काळ काढण्यासाठी िासनामाफज त कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे,   
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले त्यानसुार र्लपणी प्रिषूण कायमस्वरूपी रोखण्यासाठी कोणत्या 
उपाययोर्ना केल्या वा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे.   
(३) व (४) निीपात्रामध्ये वाढलेली र्लपणी बाहेर काढून िास्त्रो्त पध्ितीने 
त्याची ववल्हेवा् लावण्याबाबत महाराषर प्रिषूण ननयींत्रण मींडळाकडून र्लसींपिा 
ववभाग व स्थाननक स्वराज्य सींस्था याींना कळववण्यात आले आहे. तसेच 
महाराषर प्रिषूण ननयींत्रण मींडळाकडून जर्ल्हा पररषि, पणेु तसेच चाकण व 
रार्गरुुनगर या स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींना त्याींच्या क्षेत्रामधील घरगतुी 
साींडपाणी ववनाप्रकक्रया निीपात्रात सोडू नये या कररता उपाययोर्ना करण्याबाबत 
कळववण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात ल शाळाांना पुरविण्यात येणाऱ् या शालेय पोषण आहाराच्या धान्य 

खरेदीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(२०) *  ११३७०६   श्र .किशोर पाटील (पाीोरा) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील िाळाींना परुववण्यात येणाऱ या िालेय पोषण आहाराच्या धान्य 
खरेिीत को्यावधी रुपयाींचा गरैव्यवहार झाल्या प्रकरणी वविषे तपासणी पथका 
(एसआय्ी) माफज त चौकिी करण्याची मागणी माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
िरम्यान करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागणीनसुार सिरच्या गरैव्यवहाराची वविषे तपासणी पथका 
(एसआय्ी) माफज त चौकिी करण्यात येत आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीचा अहवाल िासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, त्यात 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार कोणती कायजवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) याबाबतची वस्तजुस्थती मा.मखु्यमींत्री महोियाींना अवगत 
करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रायगड जर्ल््यात ल पाण पुरिठा योर्नाांबाबत 
  

(२१) *  १०९६३७   श्र .सतुनल प्रभ ू (हदांडोश ), श्र .योगेश सागर 
(ीारिोप) :   सन्माननीय पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जर्ल््यात राषरीय पेयर्ल कायजक्रमाींतगजत २९५ पाणीपरुवठा योर्ना 
मींर्ूर करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास त्यापकैी ५१ योर्ना अपणूज असनु त्यात अशलबाग तालु् यातील 
उम्े धरणावरील र्लिदु्धीकरण प्रकल्प, नतनववरा र्लिदु्धीकरण प्रकल्प, रवेस 
ग्रामीण पाणी योर्ना, खींडाळा राषरीय पेयर्ल योर्ना, तसेच नेरळ येथील 
ममिापरू पाणी योर्ना या प्रमखु योर्नाींचा समावेि असल्याचे दिनाींक १० 
फेब्रवुारी, २०१८ रोर्ी वा त्या समुारास ननििजनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच रायगड जर्ल््यातील, जर्ल्हा पररषिेने ‘तीनवीरा’ धरणावर, राषरीय 
पेयर्ल योर्नेंतगजत, मींर्ूर केलेल्या वाढीव प्रािेशिक नळ पाणी परुवठा योर्ने 
अींतगजत, र्ल िधु्िीकरण कें द्राचे काम सन २०१४ पासनू बींि असतानाही, सिरहू 
ववकास काम प्रगती पथावर असल्याचा खो्ा अहवाल, कें द्र िासनाच्या वेब 
साई्वर िेण्यात येवनू, सिरहू योर्नेची काम ेपणूज झाल्याची नोंि करण्यात 
आल्याबाबत माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननििजनास आल,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गत ३ वषाजपासनू, र्ल िधु्िीकरण कें द्र, कफल््र प्लाीं् आिी 
प्रमखु कामे बींि व अपणूज असताना, िासनातील अधधकाऱ याींनी, सपु्रभात इन्रा 
झोन या कीं पनीला, साडतेीन को्ी पकैी, समुारे पावने तीन को्ी रुपयाच ेिेयक 
अिा केल्याचे ननििजनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सिरहू योर्नेत झालले्या गरैव्यवहाराची िासनाने चौकिी केली 
आहे काय, चौकिीत काय आढळून आल,े त्यानसुार सींबींधधत िोषी अधधकारी, 
अशभयींता आखण कीं त्रा्िार याींचेववरुध्ि कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, तसेच सिर पाणीपरुवठा योर्ना माहे माचज, २०१८ पयांत पणूज करून 
ग्रामस्थाींची पाणी ी्ंचाई थाींबववण्यासाठी िासनाने कोणती उपाययोर्ना केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . बबनराि लोण िर : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
     ५१ योर्नाींचा राषरीय ग्रामीण पेयर्ल कायजक्रमाींतगजत समावेि असनू 
योर्नाींची कामे ननधीअभावी अद्याप पणूज झालेली नाहीत. 
(३) हे अींित: खरे आहे. 
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वाढीव नतनवीरा प्रािेशिक योर्नेतील फीडर मेनचे काम पणूज झाल ेअसनू 

त्या पाईप लाईनद्वारे समाववषठ गावाींना पाणी परुवठा चाल ूकरण्यात आल्याने 
कें द्र िासनाच्या सींकेतस्थळावर नोंि करण्यात आली आहे. र्लिवुद्धकरण कें द्राच े
काम प्रगतीपथावर आहे. 
(४) हे खरे नाही. 

नतनवीरा, ता.अशलबाग, जर्.रायगड ही योर्ना रु.३,१५,५५,५३९/- ननव्वळ 
व रु.३,४३,९५,५३८/- ढोबळ इत्या रकमेस मींर्ूर असनू आर्पयांत झालेल्या 
कामानसुार रु.२,५५,५९,९८५/- इतका ननधी सशमतीकड ेवगज करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

खटाि (ता.पलुस, जर्.साांगली) येथ ल पाण्याी  टािी पाडून  
सुमारे १५ लाखाांी ेनुिसान झालेबाबत 

  

(२२) *  ११४७७७   श्र .अशमन पटेल (मुांबादेि ), श्र .अस्लम शखे (मालाड 
पजश्ीम) :   सन्माननीय पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) ख्ाव (ता.पलसु, जर्.साींगली) येथील र्ुनी पाण्याची ् ाकी पाडताींना प्रिासन 
व ठेकेिाराने िक्षता न घेतल्यामळेु नवीन पाण्याची ् ाकी पाडून िासनाच ेसमुारे 
रुपये १५ लाखाींचे नकुसान झाल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यावेळी एक व्य्ती गींभीर र्खमी झाली असनू एका घराच े
नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रिासनाचा ननषकाळर्ीपणा व ठेकेिाराींच्या चुकीमळेु ही घ्ना 
घडली असल्यामळेु सींबींधधताींवर कारवाई करण्याबाबत या घ्नेतील बाधधत 
घराची नकुसानभरपाई व र्खमी व्य्ती याींना आधथजक मित िेण्याबाबत 
कोणती कायजवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आल,े नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . बबनराि लोण िर : (१) हे खरे नाही. 
पडलेल्या नववन उींच साठवण ्ाकीचे िेयक अद्याप पयांत कीं त्रा्िाराला 

अिा करण्यात आलले ेनाही त्यामळेु िासनाच ेकोणतहेी आधथजक नकुसान झालले े
नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 

मौर्े ख्ाव ता पलसू येथील र्ुनी वपण्याच्या पाण्याची ्ाकी सींबींधधत 
ठेकेिार हे चुकीचे पध्ितीने पाडत असताींना ती नव्याने बाींधलेल्या ्ाकीवर 
पडल्याने नववन वपण्याच्या पाण्याची ्ाकी पडली असनू त्यामध्ये कोणीही 
र्खमी झालेले नाही त्यामळेु आधथजक मित िेण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

ठेकेिार चुकीच्या पध्ितीने र्ुनी ्ाकी पाडत असताींना नवीन ्ाकी 
पडल्याने ती स्वखचाजन ेनवीन ्ाकी बाींधून िेणेसींबींधधच ेतसेच बाधधत झालले्या 
घराची िरुुस्ती करुन िेणेबाबत ठेकेिाराने िपथपत्र दिल ेआहे. 

तसेच नव्याने बाींधणेत येणाऱया उींच साठवण ्ाकीसाठी पडलेल्या 
्ाकीचा पाया र्शमनीखाली असलेने अन्यत्र नववन उींच साठवण ्ाकी 
बाींधण्यासाठी आवश्यक र्ागा ग्रामपींचायतीने उपलब्ध करुन दिली असनू सिर 
दठकाणी ठेकेिाराने दि.२१/०२/२०१८ रोर्ी काम सरुु केले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाशशि पुरिठा विभागात ल दोन िमचीाऱ् याांना  
तनलांब त िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२३) *  ११६०७३   श्र मत  स माताई हहरे (नाशशि पजश्ीम) :   सन्माननीय 
अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) नाशिक येथील नागररकाींना रेिनकाडज िेण्यास दिरींगाई तसेच नागररकाींनी 
सािर केलले्या कागिपत्रात चुकीच्या त्रु् ी िाखवनू नागरीकाींची फसवणूक करीत 
असल्यामळेु तसेच कामातील अननयमीततचे्या कारणास्तव परुवठा ववभागातील 
िोन कमजचाऱ याना ननलींबीत करण्यात आल्याची बाब माहे फेब्रवुारी, २०१८ मध्ये 
वा त्या िरम्यान ननििजनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यामध्ये केवळ कमजचाऱ याींवर ननलींबनाची कारवाई करुन परुवठा 
ववभागाच्या अधधकाऱ याींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) तसेच, नाशिक जर्ल््यातील शिधापबत्रका धारकाींचे आधार क्रमाींकाची र्ोडणी 
करण्यासाठी परुवठा ववभागाच्या अधधकाऱ याींनी रेिन िकुानिाराींकडून पिैाींची 
मागणी करुन मोठ्या प्रमाणात गरैव्यवहार केल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०१८ मध्ये 
वा त्या िरम्यान ननििजनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, परुवठा ववभागातील गरैकारभाराबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त 
झाल्यामळेु नाशिक परुवठा ववभागातील सींबींधधत अधधकारी/कमजचारी याींची 
चौकिी करण्यासाठी चौकिी सशमती नेमण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शिधापबत्रका धारकाींच्या आधार क्रमाींक र्ोडणी करण्याच्या 
परुवठा खात्याच्या कामासाठी रेिन िकुानिाराींकडून पसै ेगोळा करण्यात आल,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, याबाबतचा चौकिी सशमतीचा अहवाल िासनाला सािर केला 
आहे काय चौकिीचे ननषकषज काय आहेत, त्यानींसार िोषीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्र . धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४), (५) व (६) नाशिक जर्ल््यातील नाशिक तहशसल कायाजलयातील 
कामकार्ाबाबत प्राप्त झालले्या तक्रारीच्या अनषुींगाने जर्ल्हाधधकारी, नाशिक 
याींनी तपासणी पथकाची नेमणूक केली. तपासणी पथकाने केलले्या 
तपासणीमध्ये परुवठा ववभागातील कामकार्ात अननयशमतता दिसनू आल्याने 
िीमती सोनाली मींडशलक, अव्वल कारकून परुवठा, हया सकृतििजनी िोषी 
आढळून आल्याने, त्याींना ननलींबबत करण्यात येवनू ववभागीय चौकिी प्रस्ताववत 
करण्यात आली आहे. तसचे तहशसलिार, नाशिक याींच्याववरुध्ि ववभागीय 
चौकिी प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. 

तसेच, नाशिक जर्ल््यातील चाींिवड तहशसल कायाजलयातील 
कामकार्ात केलेल्या अननयशमततापणा करुन कतजव्यात कसरु केल्याने 
उपववभागीय अधधकारी, चाींिवड याींच्या अहवालाच्या अनषुींगाने जर्ल्हाधधकारी, 
नाशिक याींनी िी.योगेि र्ाधव, परुवठा अव्वल कारकून याींना ननलींबबत करण्यात 
आल ेआहे. 
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अन्न सरुक्षा अधधननयमाींतगजत नाशिक जर्ल््यातील शिधापबत्रकेच े
सींगणकीकरणाचे काम ७७ ््के पणूज झालेले असनू उवजररत शिधापबत्रकेचे 
सींगणकीकरणाचे काम पणूज करण्याची कायजवाही सरुु आहे. यासाठी होणारा खचज 
िासनाकडून प्राप्त अनिुानातनु खचज करण्यात येत असल्याने जर्ल््यातील 
कोणत्याही स्वस्त धान्य िकुानिार याींचेकडून पिैाची मागणी करण्यात आललेी 
अिी कुठलीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 

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

मौ.ताांदळूिाड  (ता.पालम, जर्.परभण ) येथ ल स्िस्त धान्य दिुानातून 
शशधापबत्रिा धारिाांना शासनािडून मोफत पुरविण्यात येणारा  

धान्याीा पुरिठा बांद िेल्याबाबत 
  

(२४) *  ११४५४७   श्र .अस्लम शखे (मालाड पजश्ीम), श्र .राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्र .विर्य िडटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), श्र .सतुनल िेदार (सािनेर), 
श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्र .अशमन 
पटेल (मुांबादेि ), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्र .ड .प .सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्र .हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा), प्रा.िषाच गायििाड (धाराि ), श्र मत  तनमचला 
गावित (इगतपरूी), अॅड.यशोमत  ठािूर (ततिसा), श्र .िुणाल पाटील (धुळे 
ग्राम ण), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू), श्र .बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौ.ताींिळूवाडी (ता.पालम, जर्.परभणी) येथील स्वस्त धान्य िकुानातनू माहे 
ऑ््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान अन्नपणूाज शिधापबत्रकाधारकाींना 
िासनाकडून मोफत परुववण्यात येणारा धान्याचा परुवठा बींि करण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, अन्नपणूाज शिधापबत्रकाधारकाींना िासनाकडून मोफत परुववण्यात 
येणारा धान्याचा परुवठा पवुजवत सरुू करण्याबाबत िासनाने कोणती कायजवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . धगरीश बापट : (१), (२), (३) व (४) अन्नपणूाज योर्नेचे कें द्र िासनाकडून 
ननयतन प्राप्त झालेले नाही, याबाबत कें द्र िासनाकड ेपाठपरुावा करण्यात येत 
आहे. 

मौ.ताींिळूवाडी, ता.पालम या गावात अन्नपणूाज योर्नेचा एकही लाभाथी 
नाही. 

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

राज्यात प्राथशमि ि माध्यशमि शाळाांमध ल गुणिांत विद्यार्थयाांना 
देण्यात येणाऱ्या शशष्ट्यितृ्त च्या रक्िमेत िाढ िरण्याबाबत 

  

(२५) *  ११६३३८   श्र .विर्य िाळे (शशिार् नगर) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)राज्यातील गणुवींत ववद्यार्थयाांना गरीब पररजस्थतीमळेु शिक्षणापासनू वींधचत 
राहाव ेलाग ूनये यासाठी शिक्षण ववभागाने १९५४ पासनू ४ थी व ७ वी मध्य  े
शिकत असलेल्या ववद्यार्थयाांची स्कॉलरशिप परीक्षा घेऊन िरमहा शिषयवतृ्ती 
सरुु केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्राथशमक व माध्यशमक िाळाींमधील गणुवींत ववद्यार्थयाांना 
िासनाकडून शिषयवतृ्तीची िरमहा १०० रुपये इतकी अल्प र्कम िेण्यात येत 
असल्याने तसेच शिषयवतृ्ती मध्ये वाढ होत नसल्याने शिषयवतृ्ती परीक्षेसाठी 
बसणाऱया ववद्याथी सींखेत लक्षणीय घ् झाल्याचे ननििाजनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववद्यार्थयाांच्या िकै्षखणक खचाजत मोठया प्रमाणात वाढ झाल्याने 
तसेच शिषयवतृ्तीची र्कमही अल्प प्रमाणात असल्याने पालक व ववद्याथी 
शिषयवतृ्ती शमळवण्याबाबत प्रयत् निील नसल्याचे आढळून आल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास शिषयावतृीच्या र्कमेत वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराषर 
राज्य परीक्षा पररषिेने िासनाकड ेसािर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल ेव त्यानसुार सिर प्रस्ताव तत्काळ मींर्ूर करण्याबाबत कोणती कायजवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) अिींतिः खरे आहे. 
(३) नाही. 
(४) व (५) होय. 

सन २०११ च्या र्नगणनेनसुार सिर शिषयवतृ्तीच्या िरात वाढ 
करणेबाबत प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

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

राज्यात ल १२ हर्ार विना अनुदान त इांग्रर्  माध्यमाच्या शाळाांी े
आरटीईी े६५० िोटी रूपये थिीत असल्याबाबत 

(२६) *  १०८६४७   श्र .सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्ीम) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील १२ हर्ार ववना अनिुानीत इींग्रर्ी माध्यमाच्या िाळाींना ‘राई् ्ु 
एज्यकेुिन’ या कायद्यात समाववष् केल्यामळेु त्या िाळेमधील २ लक्ष 
ववद्यार्थयाांच ेआर्ीईचे ६५० को्ी रूपये िासनाकड ेथकीत असल्याची बाब माहे 
डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननििजनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या इींग्रर्ी माध्यमाच्या िाळाींना िासनातफे २५ ््के प्रवेि 
आर्ीई अींतगजत िेणे बींधनकारक केल े असनु त्याप्रमाणे प्रती ववद्याथी 
रु.१८,६००/- िेण्यात येणार होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या िकै्षणीक सींस्थाींना िासनातफे आर्ीईअींतगजत सन २०१३-१४ 
व सन २०१४-१५ याकरीता ६० को्ी रूपये उपलब्ध करून िेण्यात आल ेपरींत ु
त्यानींतर अद्यापपयांत कुठलाही ननधी उपलब्ध करून िेण्यात आलेला 
नसल्यामळेु सींस्था सींस्थाचालकाींना आधथजक भार सोसावा लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल ेव त्यानसुार ववना अनिुानीत इींग्रर्ी माध्यमाच्या िाळाींना आर्ीई चा 
ननधी उपलब्ध करून िेण्याकररता कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही.  
(२) अींित: खरे आहे. 
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(३) हे खरे नाही. 
तथावप, आर्ीईअींतगजत २५ ््के राखीव र्ागाींवर प्रवेशित 

ववद्यार्थयाांच्या िकै्षखणक िलु्काकररता सन २०१७-१८ पयांत रु.१६४.२० को्ी 
इतका ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात आला असनू आवश्यक ननधी उपलब्ध करुन 
िेण्याची कायजवाही करण्यात येत आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

हररहरेश्िर (ता.श्र िधचन, जर्.रायगड) येथ ल  
मारळ पाण  पुरिठा योर्नेबाबत 

 

(२७) *  ११६२२९ श्र .सभुाष उफच  पांडडतशठे पाटील (अशलबाग) :   सन्माननीय 
पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) िीवधजन (जर्.रायगड) तालु् यातील हररहरेश्वर येथील मारळ पाणीपरुवठा 
योर्ना मींर्ूर असनूही ती पणूज झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योर्नेवर १० को्ी मींर्रू असनूही ८ त े९ को्ी रूपये खचज 
होवनूही अद्यापपयांत अननयशमतता असनू ही योर्ना पणूज झाली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आल,े असल्यास, उ्त योर्ना पणूज होण्याकरीता कोणती कायजवाही 
करण्यात आली आहे वा येत आहे, तसेच उ्त योर्ना केव्हापयांत पणूज होणे 
अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . बबनराि लोण िर : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) रायगड जर्ल््यातील तालकुा िीवधजन येथील हररहरेश्वर येथील मारळ पाणी 
परुवठा योर्ना भौनतकदृषट्या पणूज झालेली असनू आधथजकदृषट्या अींनतम 
करण्याची प्रकक्रया सरुु आहे. सद्य:जस्थतीत नळ पाणी परुवठा योर्नेतनू सिर 
गावाला ननयशमत व परेुसा पाणी परुवठा सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुरुड (जर्.रायगड) येथ ल रेशतनांग दिुानात ल धान्य िाळ्या  
बार्ारात वििले र्ात असल्याबाबत 

(२८) *  ११५३०६   श्र .योगेश सागर (ीारिोप) : सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) मरुुड (जर्.रायगड) िहरातील नगरपररषि िाळा क्र.१ च्या बार्ूला असलेल्या 
िासनमान्य रेिननींग िकुानातील अींत्योिय योर्नेंतगजत िाररद्र्य रेषखेालील 
लोकाींना कमी ककींमतीत व मोफत दिले र्ाणारे धान्य काळ्या बार्ारात ववकत 
असल्याच ेदिनाींक १० फेब्रवुारी, २०१८ मध्ये वा त्या समुारास ननििजनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सिर प्रकरणी रेिन िकुानिार व व्यापाऱयाींववरोधात मरुुड 
पोशलसात गनु्हा नोंि करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आल,े त्यानसुार सिर प्रकरणी िासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . धगरीश बापट : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) दिनाींक ०६.०२.२०१८ रोर्ी ित्तकृपा मदहला बचत ग् सींचालीत रास्तभाव 
धान्य िकुानिार याींना वा्प करण्यात आलेल्या ताींिळातील ३० गोणी ताींिळू 
सिर िकुानातनू काळाबार्ाराने िकुानिार गौतम छगनिास र्ैन, रा. मरुूड 
बार्ारपेठ, ता.मरुूड याींना ववक्रीकरीता माल ्ेम्पोमधनू उतरवीत असताना 
पकडण्यात आला. सिर माल र्ैन याींच्या ककराणा िकुानात व ्ेम्पोत शमळून 
आल्याने िोन सरकारी पींचासमक्ष तहशसलिार, मरुूड याींनी सिरचा ताींिळू व 
्ेम्पो र्प्त करून ताींिळू िासकीय धान्य गोिाम मरुूड येथे र्प्ती रजर्स््री 
नोंि करून ठेवण्यात आलेला आहे.  

नमिु गनु््यातील आरोपी ववरूध्ि र्ीवनावश्यक वस्त ू अधधननयम, 
१९५५ अींतगजत मरुुड पोलीस ठाणे येथे  गनु्हा िाखल करण्यात आला आहे. 

सिर ित्तकृपा मदहला बचत ग् रास्त भाव धान्य िकुान मरुुड-१ सील 
करण्यात आलेला असनू सिर िकुान साईकृपा रास्त भाव धान्य िकुान मरुुड-४ 
याींना र्ोडण्यात आल ेआहे. 
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दि.०७/०२/२०१८ रोर्ी िाखल केलेल्या गनु््यानसुार जर्ल्हा परुवठा 
अधधकारी, रायगड याींनी सौ.शितल सींतोष घरत, ित्तकृपा मदहला बचत ग्, 
रास्त भाव धान्य िकुान मरुुड क्र.१ याींना महाराषर अनसुधूचत वस्त ूककरकोळ 
ववके्रता अनजु्ञाप्ती आिेि १९७९ मधील तरतिुीनसुार नो्ीस िेऊन सनुावणीस 
हर्र राहण्याबाबत कळववण्यात आल ेआहे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात ल २३ जर्ल््यात स्िच्छ भारत शमशनी  िामधगरी 
असमाधानिारि असल्याबाबत 

  

(२९) *  ११६०९९   अॅड.यशोमत  ठािूर (ततिसा) :   सन्माननीय 
पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील २३ जर्ल््यात स्वच्छ भारत शमिनची कामधगरी 
असमाधानकारक असनू िौचालयासाठी ननधी िेऊनही अमरावती, यवतमाळ 
जर्ल््याींचा ननधी अखधचजत राहील्याने मा.पाणीपरुवठा व स्वच्छता मींत्री याींनी 
नारार्ी व्य्त केली असल्याचे माहे र्ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान 
ननििजनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्यजस्थतीत राज् यात १ लाख ८६ हर्ार िौचालये नािरुुस्त 
असनू िरुुस्तीच े५२ को्ी रुपये अखधचजत असल्याच ेआढळून आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व उपरो्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायजवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . बबनराि लोण िर : (१) स्वच्छ भारत शमिन अींतगजत स्वच्छ भारत कोष 
रस्् माफज त नािरुूस्त िाैचालय िरुूस्त करून वापरात आणण्यासाठी राज्यास 
रूपये ५२.१६ को्ी प्राप्त ननधी राज्यातील २३ जर्ल््याींना ववतरीत करण्यात 
आलेला आहे. 
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यवतमाळ जर्ल््यास स्वच्छ भारत कोष अींतगजत रुपये २०२.६७ लक्ष 

ननधी ववतरीत करण्यात आला. त्यापकैी  रूपये ९३.०१ ननधी  खचज झाला आहे 
व रूपये १०९. ६६ लक्ष इतका ननधी शिल्लक आहे. यवतमाळ जर्ल्हयात एकूण 
६६४९ नािरुूस्त िाैचालयापकैी २२७४ इतकी िौचालये लाभार्थयाांनी स्वत: िरुुस्ती 
करुन वापरात आणलेली आहेत. 

स्वच्छ भारत कोष अींतगजत रूपये २४०.९५ लक्ष ननधी अमरावती 
जर्ल्हयास ववतरीत करण्यात आला असनू सिर ननधी खचज न झाल्यामळेु 
शिल्लक आहे. अमरावती जर्ल्हयात एकूण ७६२३ नािरुूस्त िाैचालयापकैी १२३४ 
इतकी िौचालये िरुुस्ती करुन वापरात आणलेली आहेत. 
(२) राज्यात पायाभतू सवेक्षणानसुार २ लक्ष ३९ हर्ार १६६ इतकी िौचालये 
नािरुुस्त होती, त्यापकैी १ लक्ष ४ हर्ार ८९६ इतकी िौचालये िरुुस्त करुन 
वापरात आणण्यात आलेली आहेत. सद्य:जस्थतीत दिनाींक १२ माचज, २०१८ अखेर 
१ लक्ष ३४ हर्ार २७० इतकी िौचालये शिल्लक आहेत. नािरुुस्त िौचालये 
िरुुस्त करुन वापरात आणण्याकरीता स्वच्छ भारत कोष अींतगजत ववतरीत 
करण्यात आलेल्या ननधीपकैी रु.४७ को्ी ४७ लक्ष इतका ननधी शिल्लक आहे. 
(३) राज्यातील नािरुुस्त िौचालय लाभार्थयाांचे मादहती शिक्षण व सींवािाव्िारे 
प्रभावी प्रबोधन करण्यात आल ेआहे. स्वननधी ककीं वा इतर ननधी (वयैज्तक, 
खार्गी उद्योर्काींच ेसामाजर्क उत्तर िानयत्व, महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण 
रोर्गार हमी योर्ना, ववत्त आयोग) मधून नािरुुस्त िौचालय िरुुस्त 
करण्याबाबत लाभार्थयाांकडून स्वत़़: पढुाकार घेण्यात येत आहे. िासनामाफज त 
स्वच्छ भारत कोष अींतगजत शिल्लक ननधीचा आढावा घेऊन लातरू, अकोला, बीड, 
नाशिक, नाींिेड या जर्ल्हयाींकडील शिल्लक ननधी गोंदिया जर्ल््यास पनुववजतरण 
करण्यात आले आहे. 
(४) स्वच्छ भारत कोष अतींगजत िौचालये िरुूस्तीसाठीचा ननधी जर्ल््याींकडून 
खचज करण्याची कायजवाही सरुू आहे. ४३.८५% नािरुूस्त िौचालय िरुूस्त 
करण्यात आले आहे. बऱ याच दठकाणी ग्रामस्थाींनी स्वत:चे पसै ेवापरून िरुूस्ती 
केली असल्यामळेु खचज कमी झाला आहे. 

----------------- 
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लातूर जर्ल््यात ल पाण  पातळ  मोर्ण्याबाबत होत असलेली हदरांगाई 
  

(३०) *  ११५२८०   श्र .अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्र .राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्र .बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), प्रा.िषाच गायििाड 
(धाराि ), अॅड.यशोमत  ठािूर (ततिसा), िुमारी प्रणणत  शश ांदे (सोलापरू शहर 
मध्य), श्र .नस म खान (ीाांहदिली), श्र .अशमन पटेल (मुांबादेि ), श्र .अस्लम शखे 
(मालाड पजश्ीम), श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी) :   सन्माननीय पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) लातरू जर्ल््यातील गावाींमधील भरू्ल साठ्याच्या ननयशमत नोंिी घेण्यासाठी 
जर्ल्हा भरू्ल सवेक्षण ववकास यींत्रणेमाफज त गावाींमध्ये ननरीक्षण ववदहरी आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ुन्या १०९ ननरीक्षण ववदहरी आखण नवीन ७७४ ननरीक्षण ववदहरी 
आहेत, परींत ुनवीन ७७४ ननरीक्षण ववदहरीींची अद्यापही पाणी तपासणी झाललेी 
नसल्याचे ननििजनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उ्त तालु् याींमध्ये र्ल सरुक्षा रक्षक नेमले असनूही जर्ल्हा 
पररषिेच्या पाणी व स्वच्छता ववभागाचा ग्रामपींचायतीसोबत समन्वय नसल्याने 
ननरीक्षण तपासणीत अडचणी येत असल्याच ेदिसनू येत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास चौकिीत 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार सींबींधधत अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . बबनराि लोण िर : (१) भरू्ल सवेक्षण आखण ववकास यींत्रणा, लातरू माफज त 
भरू्ल पातळीचा अ्यास करण्यासाठी लातरू जर्ल््यात सद्यजस्थतीत ७९४ 
ननररक्षण ववदहरी आहेत. 
(२) व (३) लातरू जर्ल््यातील एकुण ७९४ ननररक्षण ववदहरीींपकैी ३९ पाणलो् 
क्षेत्रात १०९ ननररक्षण ववदहरीींची स्थापना यापवूीच केललेी असनू र्लस्वराज्य 
्प्पा-२ अींतगजत उवजररत गावाींत ६८५ ननररक्षण ववदहरीींची स्थापना नव्याने केलेली 
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आहे. भरू्ल पातळीचा अ्यास करण्याकरीता या ननररक्षण ववदहरीींची वषाजतनू 
माहे र्ानेवारी, माचज, मे व ऑ््ोबर मदहन्यात नोंिी घेतल्या र्ातात. नव्याने 
स्थावपत केलेल्या ननररक्षण ववहीरीींच्या नोंिी र्लसरुक्षकाींमाफज त घेण्यात येत 
असनू त्याचे सींकलन जर्ल्हास्तरावर करण्यात येत आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
गोरेगाि, मुांबई येथ ल दादासाहेब फाळिे धीत्रनगरीत ल ‘जव्हसशलांग िुड’ 

या सांस्थेला हदलेली र्म न ताब्यात घेण्याबाबत 
  

(३१) *  १०९६४०   श्र .सतुनल प्रभ ू(हदांडोश ) :  सन्माननीय साांस् िृतति िायच 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील, गोरेगाव (पवूज), िािासाहेब फाळके धचत्रनगरीतील, महाराषर 
धचत्रप्, रींगभमूी आखण साींस्कृनतक ववकास महामींडळाने ‘जव्हसशलींग वडु’ या 
सींस्थेला दिललेी २२ एकर र्मीन परत ताब्यात घेणेबाबत मा.सवोच्च 
न्यायालयाने आिेि िेऊनही अद्याप महामींडळाने सिरहू र्मीन ताब्यात घेतली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उ्त र्मीन ताब्यात घेणेबाबत, महामींडळास लागत असलले्या 
ववलींबाची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सद्यिःजस्थतीत ‘जव्हसशलींग वडु’ या सींस्थेच्या एकूण ककती एकर 
र्मीन ताब्यात आहे, तसेच सिर र्मीन तात्काळ िासन तथा महामींडळातफे, 
अद्याप ताब्यात घेणेबाबत कोणती कायजवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) असल्यास, िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आल,े 
तसेच कोणती कायजवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािड े: (१) व (२) अींित: खरे आहे. 

जव्हसशलींग वडूस ्याींना २० एकर र्ागा िेण्यात आली होती. मा.उच्च 
न्यायालयाने दि.०९.०२.२०१२ रोर्ी दिलेल्या ननणजयान्वये १४.५० एकर र्ागा 
तात्काळ व उवजरीत ५.५ एकर र्ागा दि.३१.०७.२०१४ ककीं वा त्यापवूी परत 
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करण्याचा ननणजय दिला. त्यानसुार १४.५० एकर र्ागा महामींडळाच्या ताब्यात 
घेण्यात आली आहे. तथावप, सिर आिेिाववरुध्ि जव्हसशलींग वडुस ् याींनी 
मा.सवोच्च न्यायालयात िाखल केलेली वविषे अनमुती याधचका फे्ाळल्यानींतर 
मा.उच्च न्यायालयाकड े िाखल केलले्या पनुजववलोकन याधचकेवरील 
दि.३१.०७.२०१४ रोर्ीच्या सनुावणी िरम्यान जव्हसशलींग वडुस ्याींच्या ताब्यात 
असलेली ५.५ एकर र्ागा महामींडळास परत करण्याच्या आिेिास स्थधगती दिली 
असल्यामळेु सिर र्ागा ताब्यात घेता आली नाही. 
(३) जव्हसशलींग वडुस ्याींच्या ताब्यात सध्या ५.५ एकर र्मीन असनू प्रकरण 
न्यायप्रववषठ असल्याने सिर र्मीन ताब्यात घेण्यास स्थधगती आहे. या 
आिेिाववरुध्ि महामींडळाने मा.सवोच्च न्यायालयात िाखल केलेली वविषे 
अनमुती याधचका फे्ाळली असनू मा.उच्च न्यायालयात पनुजववलोकन याधचका 
प्रलींबबत आहे. प्रकरण न्यायप्रववषठ असल्याने र्मीन ताब्यात घेण्याची कायजवाही 
करता येत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
धीपळूण (जर्.रत्नागरी) तालुक्यात ल ४३ नळपाण  पुरिठा योर्नेी ेिाम 

अपूणाचिस्थेत असल्याबाबत 
  

(३२) *  ११४५४८   श्र .अस्लम शखे (मालाड पजश्ीम), श्र .राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्र .विर्य िडटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), श्र .सतुनल िेदार (सािनेर), 
श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्र .अशमन 
पटेल (मुांबादेि ), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्र .ड .प .सािांत (नाांदेड उत्तर), 
प्रा.िषाच गायििाड (धाराि ), श्र मत  तनमचला गावित (इगतपरूी), अॅड.यशोमत  
ठािूर (ततिसा), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू), श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण), 
श्र .बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्र .हषचिधचन सपिाळ 
(बलुढाणा) :  सन्माननीय पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) धचपळूण (जर्.रत्नागरी) तालु् यातील ४३ नळपणी परुवठा योर्नेचे काम 
गत एक वषाजपासनू अपणूाजवस्थेत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तालकुास्तरीय सशमतीने पाणीपरुवठा व स्वच्छता सशमतीचे 
अध्यक्ष व सधचव तसेच ग्रामपींचायतीच े सरपींच व ग्रामसेवक याींच्यासमवेत 
बठैका घेऊन ४३ नळ पाणीपरुवठा योर्नेचे काम पणूज करण्यासींबींधी तसेच 
उपववभागीय अशभयींता याींना सचूना िेऊनही काम ेअद्याप सरुु झाली नाहीत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नळपाणी परुवठा योर्नेची काम ेत्वरीत पणूज करण्याच्या दृष्ीन े
िासनाने कोणती कायजवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आल,े 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . बबनराि लोण िर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) धचपळूण (जर्.रत्नाधगरी) तालु् यातील ४३ नळपाणी परुवठा योर्ना 
भौनतकदृषट्या पणूज असनू आधथजकदृषट्या अपणूज आहेत. सिर ४३ योर्ना पणूज 
करण्यासाठी तालकुास्तरीय सशमतीने सनुावणी घेऊनही अपणूज असल्याने त्या 
योर्ना पणूज करण्यासाठी मखु्य कायजकारी अधधकारी, जर्ल्हा पररषि, रत्नाधगरी 
याींनी दिनाींक ०७.१२.२०१७ व दिनाींक २२.१२.२०१७ रोर्ी सनुावणी घेण्यात आली. 
त्यानसुार योर्ना पणूज करण्याबाबत कायजवाही सरुु आहे.  

सद्य:जस्थतीत ३९ योर्नेतनू पाणी परुवठा सरुु असनू २ योर्नाींची काम े
प्रगतीपथावर आहेत व र्ागचे्या बक्षीसपत्राअभावी २ योर्नाींचे काम सरुु होऊ 
िकल ेनाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

तळोर्ा (ता.पनिेल) औद्योधगि विभागात ल िाढत्या प्रदषूणाबाबत 
  

(३३) *  ११५५४६   श्र .योगेश सागर (ीारिोप) :   सन्माननीय पयाचिरण 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) तळोर्ा (ता.पनवेल) औद्योधगक ववभागातील वाढत्या ववघातक ववषारी 
प्रिषूणाची िखल घेवनू पयाजवरण मींत्रालयाने प्रिषूण करणारे कारखाने बींि केल े
आहेत, हे खरे आहे आहे काय, 
(२) असल्यास या ववभागातील पडघे गावार्वळ प्लॉ् नीं. १८५ (१) मध्ये गेल्या 
काही मदहन्यापवूी मच्छी कीं पनी सरुु करण्यात आली असनू या कीं पनीतनू सडकी 
कुर्लेली मच्छी आणून ्ाकण्यात येत असनू नतच्यावर प्रकक्रया करण्यात येत े
अस ेदिनाींक ०१ फेब्रवुारी, २०१८ रोर्ी वा त्यासमुारास ननििजनास आल ेआहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास पररसरात िगुांधी पसरून प्रिषुणाने पडघे, नावड े गाव व 
पररसरातील नागररक हैराण असनू उग्र वासाने लहान मलुाींच्या आरोग्यावर 
पररणाम झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आल,े त्यानसुार िोषी असणाऱ याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?     
  
श्र . रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) तळोर्ा एम.आय.डी सी मध्ये प्लॉ् नबर डब्ल्य ु१८५(१) ची पाहणी केली 
असता मे.यनुनव्हसजल मररन प्रॉड््स या उियोगाने िोन िडे बाींधललेे असनू 
एका िडेमध्ये सकुलेली मच्छी तसेच िसुऱया िडेमध्ये मच्छी सकुववण्यासाठी 
लागणारी यींत्रसामगु्री अधज स्वरूपात उभारण्याचे काम झाल्याचे ननििजनास आल.े 
सिर उद्योगाने महाराषर प्रिषूण ननयींत्रण मींडळाचे सींमतीपत्र घेतलेले नसल्याने 
उद्योगास दिनाींक १९.०१.२०१८ च्या पत्रान्वये काम बींि करण्याचे आिेि िेण्यात 
आलेले आहेत. 
(३) व (४) याबाबत चौकिी करण्यात येत आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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परभण  जर्ल््यात ल अन्नधान्य साठ्याीा शासिीय  
गोदामातून अपहार झाल्याबाबत 

  

(३४) *  ११४५५०   श्र .अस्लम शखे (मालाड पजश्ीम), श्र .राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्र .विर्य िडटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), श्र .सतुनल िेदार (सािनेर), 
श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्र .अशमन 
पटेल (मुांबादेि ), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्र .ड .प .सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्र मत  तनमचला गावित (इगतपरूी), प्रा.िषाच गायििाड (धाराि ), अॅड.यशोमत  
ठािूर (ततिसा), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू), श्र .बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण), श्र .हषचिधचन सपिाळ 
(बलुढाणा) :  सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) परभणी येथील िासकीय अन्नधान्य गोिामाची परुवठा आयु् त कायाजलय 
मुींबई येथील गोिाम तपासणी पथकाने दिनाींक १ ऑगस््, २०१६ त ेदिनाींक ९ 
ऑगस््, २०१६ या कालावधीत तपासणी करुन अहवाल दिला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर तपासणीमध्ये गहू वर्न १३८४१.६२ ज्वीं. व ताींिळु वर्न 
५३००.१८ ज्वीं. कमी आढळून आला एकुण १९१४१.८ ज्वीं.धान्य व त्याींची 
Economic cost प्रमाणे गहु र्कम रुपये ३,२४,५५,८३१/- व ताींिळु रुपये 
१,७३,१४,०९८/- अस े एकूण रुपये ४,९७,६९,९२९/- इत्या रुपयाींचे िासकीय 
धान्य अपहार झाल्याने िासनाचे आधथजक नकुसान झाल्याचे नमिु केल ेआहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर गरैव्यवहारात िी.सींतोष वणेीकर तत्कालीन जर्ल्हा परुवठा 
अधधकारी, परभणी याींच्यासह एकूण २० अधधकारी/कमजचारी र्बाबिार असनू 
त् याींच्याववरुध्ि महाराषर नागरी सेवा (शिस्त व अपील) ननयम १९७९ च्या ननयम 
८ व १२ अन्वये उपायु् त (परुवठा) औरींगाबाि ववभाग, औरींगाबाि याींचेकडून 
सींयु् त ववभागीय चौकिीचा प्रस्ताव सािर करण्यात आला असनू सिर 
प्रस्तावाच्या अनषुींगाने सींबींधधत सवज अधधकारी/कमजचारी याींच्या िोषारोपाची 
िासन स्तरावर छाननी सरुू आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याप्रकरणी िोषारोपाची छाननी कें व्हापासनू सरुु आहे व ती 
कें व्हापयांत पणूज होणे अपके्षीत आहे तसेच ववभागीय चौकिी त्वरीत पणूज करुन 
िोषीींवर कारवाई करण्याच्या दृष्ीने िासनाने कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आल,े तसेच अपहारीत र्कम िोषीींकडून वसलु करण्याबाबत कोणती 
कायजवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . धगरीश बापट : (१) होय खरे आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) होय हे खरे आहे. 
(४) प्रस्तावाची छाननी सरुू असनू छाननीनसुार अपचारी याींचा सेवातपशिल व 
अधधकची मादहती दि. ०१.०३.२०१८ अन्वये मागववण्यात आली आहे. सिर 
मादहती प्राप्त होताच ववभागीय चौकिी त्वरीत पणूज करण्याच्या दृष्ीने कायजवाही 
करून चौकिीअींती िोषी अधधकारी/कमजचारी याींच्यावर कारवाई करण्यात येईल. 
(५) अपहाराच्या एकूण रकम ेपकैी रु.१२,२०,०००/- गोिामपालाने िासन र्मा 
केल ेआहे. उवजररत र्कम ववभागीय चौकिीअींती िोषी अधधकारी/कमजचारी याींच्या 
कतजव्य र्बाबिारीनसुार वसलु करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
मुद्रणपवूज सवज प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
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