
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, ददनाांि ०५ जुल,ै २०१८ / आषाढ १४, १९४० ( शिे ) 
  
(१) शालेय शशक्षण,क्रीडा ि यिुि िल्याण, उच् च 

ि तांत्रशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतति िायय, 
अल्पसांखयाांि वििास ि िक्फ मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग (२) अन् न ि नागरी परुिठा, ग्राहि सांरक्षण, अन् न 
ि औषध प्रशासन, सांसदीय िायय मांत्री 

(३) पयायिरण मांत्री 
(४) पाणीपरुिठा ि स् िच् छता मांत्री 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ५२ 
------------------------------------- 

  
बुलढाणा, िोल्हापूर ि नाांदेड जजल््यात बाटलीबांद अशुध्द  

पाण्याची विनापरिाना विक्री होत असल्याबाबत 
  

(१) *  ११९४२३   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.नसीम खान (चाांददिली), अॅड.यशोमती 
ठािूर (ततिसा), डॉ.सजुजत शमणचिेर (हातिणांगले), श्रीमती अशमता चव्हाण 
(भोिर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती 
तनमयला गावित (इगतपरूी) :   सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बलुढाणा जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागात बहुताींश आरओ पलाा्ँ  हे 
ववना परवाना सरुु असनू अशधु्द पाण्याचा परुवठा करत असणे, कोल्हहापरू 
जिल्ह्यात बोअररींगचे पाणी शधु्द पाणी म्हणून ववकणारे ववनापरवाना कारखान े
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सरुु असणे तसेच नाींदेड जिल्ह्यात ववनापरवाना अशधु्द बा्लीबींद पाणी ववकून 
कोट्यवधी रुपयाींचा व्यवसाय करत असल्हयाचे ददनाींक १७ मे, २०१८ रोिी वा त्या 
समुारास ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, यासींदभाशत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल े व त्यानसुार येथील बेकायदा आरओ पलॅं्द्वारे ववनापरवाना 
अशधु्द पाणी परुवठा करणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) हे अशींत: खरे आहे. 
(२) होय. नाींदेड येथे बा्लीबींद पाण्याचे उत्पादन करणाऱया पढेीवर कारवाई 
करण्यात आली असनू पाण्याचा नमनुा असरुक्षित आढळल्हयाने ख्ला दाखल 
करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

बुलढाणा, दहांगोली ि नाांदेड जजल््यात स्िस्त धान्याचा तसेच  
िेरोसीनचा होत असलेला गैरव्यिहार 

  

(२) *  ११८६८१   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.हषयिधयन 
सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), 
डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शस ांदखेड राजा), डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि), श्री.सतुनल 
िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरूी), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.जयप्रिाश 
मुांदडा (बसमत), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  े्ंभणूाश (ता.खामगाव, जि.बलुढाणा) येथील भारतीय अन्न महामींडळाच्या 
गोदामातनू शासकीय गोदामात धान्य वाहतकू करणाऱ या वाहनाला ६ कक.मी. 
अींतरावरील शासकीय गोदामात पोहचायला १ त े२ ददवसाींचा कालावधी लागत 
असल्हयाचे तसेच प्रत्येक ट्रकमधून धान्य कमी येत असल्हयाची तक्रार ददनाींक १० 
एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या समुारास शासकीय गोदाम व्यव्थापकाींनी 
तहसीलदाराींकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्हयास, बलुढाणा तहसील कायाशलयाींतगशत ववतरण अधधकारी वगाशच्या 
दलुशिामळेु ऑनलाईन ३१ हिार शशधापत्रीका धारकाींपकैी केवळ १६ हिार 
शशधापत्रीका धारकाींना धान् य शमळत असनू १५ हिार शशधापत्रीका धारकाींना 
धान्य न देता काळाबािार करत असल्हयाच ेददनाींक ०५ एवप्रल, २०१८ रोिी वा 
त् यासमुारास ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश मींत्रालयीन ् तरावरुन 
माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान देण्यात आल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच औढा (जि.दहींगोली) व नायगाव (जि.नाींदेड) तालकु्यात केरोशसनचा 
काळाबािार होत असनू िवळा बािार येथील अधश घाऊक ववके्रता ककरकोळ 
परवानाधारकाींना अधाशच को्ा ववतरीत करीत असल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५)  असल्हयास, खामगाींव येथे रेशनचे धान्य आणण दहींगोली व नाींदेड येथील 
केरोसीन ्व्त धान्य दकुानदाराींना ववतररत न करता रेशन माकियाींमािश त 
काळया बािारात ववकून होत असलेला गरैव्यवहार तसेच परुवठा वाहतकू कीं त्रा् 
करार रद्द करणे इत्यादीींबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेव त्यानसुार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही, बलुढाणा तालकु्यात एकूण ४३,२७३ शशधापत्रत्रकाधारकाींना 
ई-पॉझ मशीनद्वारे धान्य वा्प करण्यात येत,े शशधापत्रत्रकाधारकाींचे धान्य 
काळ्या बािारात ववक्री होत असल्हयाबाबतची बाब ननदशशनास आलेले नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) औींढा, (जि. दहींगोली) तसेच नायगाींव खै. (जि. नाींदेड) या तालकु्याींमध्ये मे, 
२०१८ वा त्यादरम्यान अधश घाऊक ववके्रत्याींकडून ककरकोळ केरोशसन 
परवानाधारकाींना अधाश को्ा ववतरीत करीत असल्हयाबाबतची तक्रार प्रापत 
झालेली नाही. 
(५) खामगाव येथे अन्नधान्याच्या वाहतकुीदरम्यान अन्य प्रकरणी पकडलेल्हया 
वाहनासींदभाशत पोलीस ््ेशन खामगाव येथे गनु्हा नोदववण्यात आला असनू 
पोशलस तपास सरुु आहे. तर, वाहतकू कीं त्रा्दारासींदभाशत प्रापत झालेल्हया 
तक्रारीींच्या अनषुींगाने उपायकु्त, परुवठा औरींगाबाद याींना चौकशी करण्याच्या 
सचूना ददल्हया असनू चौकशी अहवाल अद्याप शासनास प्रापत झालेला नाही. 
त्याचप्रमाणे औींढा, जि.दहींगोली व नायगाींव, जि.नाींदेड येथे केरोशसन 
मािीयाींमािश त काळ्या बािारात केरोशसन ववकल े गले्हयाची बाब ननदशशनास 
आलेली नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

राज्यातील उत्तम गुणित्ता प्राप्त िरणा-या महाविद्यालयाांना  
वित्तीय स्िायत्तता देण्याबाबत 

(३) *  १२०२४९   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूय), श्री.वििास िुां भारे 
(नागपरू मध्य), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), 
श्री.त्र्यांबिराि शभस े (लातरू ग्रामीण), डॉ.आशशष देशमखु (िाटोल), श्री.सांजय 
िेळिर (ठाणे), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.बाळासाहेब सानप (नाशशि 
पिूय) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील ववद्यापीठावरील परीिाींच ेओझे कमी करण्याबरोबरच शासनाचा 
आधथशक भार कमी करण्यासाठी राज्यातील उत्तम गणुवत्ता प्रापत करणा-या 
महाववद्यालयाींना ववत्तीय ्वायत्तता देण्याचा प्र्ताव शासनाच्या ववचाराधीन 
असल्हयाच ेमाहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्हयास, ववत्तीय ्वायत्तता बहाल केल्हया िाणा-या महाववद्यालयाींना 
शिैणणक शलु्हक आकारणी, शशिण व शशिकेतर पदे भरणे, परीिा घेणे इत्यादी 
अधधकार शमळणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, आधथशकदृषट्या मागास असणाऱया ववद्यार्थयाांना इच्छा असनूही 
उच्च शशिण घेता येणार नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय असल्हयास, 
त्याअनषुींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील शशक्षिाांना िरािी लागणारी अशैक्षणणि िामे 
  

(४) *  ११७९८४   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), प्रा.िषाय गायििाड 
(धारािी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.िसांतराि 
चव्हाण (नायगाांि), श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरूी), श्री.सतुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.धैययशील 
पाटील (पणे), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.सभुाष उफय  पांडडतशठे 
पाटील (अशलबाग), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.अतनल बाबर 
(खानापरू), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), 
श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.अब् दलु 
सत्तार (शसल्लोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), श्री.तिुाराम िात े (अणशुक्ती नगर), श्री.सदा 
सरिणिर (मादहम) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  



6 

(१) राज्यात, शशिकाींना सवश शशिा व राषट्रीय माध्यशमक शशिण अशभयान हे 
दोन्ही आणण शशिण प्रशशिण योिनाींचे एकत्रीकरण करुन राबववण्यात येणाऱया 
‘समग्र शशिा अशभयानाची सरुुवात पवूश प्राथशमक त े १२ वीच्या वगाशपयांत 
नेण्याचा ननणशय कें द्रीय मनषुयबळ ववकास मींत्रालयाने घेतल्हयाने या योिनेसाठी 
पवूश प्राथशमक त ेबारावीपयांतच्या ववद्यार्थयाांशी ननगडडत असलेली ४४ मदु्याींची 
मादहती  दोन ददवसात सादर करण्याच ेआदेश ददल ेआहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्यासाठी ््ूडी्ं  डे् ाबेस मॅनेिमें् इन्िॉमेशन शस््म 
(एसडीएमआयएस) ही नवीन प्रणाली ववकशसत करण्यात आली असनू उक्त 
मादहती ददनाींक १८ एवप्रल, २०१८ पयांत ऑनलाईन भरुन ददनाींक २१ एवप्रल, 
२०१८ रोिी मखु्याध्यापकाींची सभा व ददनाींक २५ एवप्रल, २०१८ रोिी शशिण उप 
सींचालकाींनी भरलले्हया मादहतीचा आढावा घेणे असा कायशक्रम ठरववण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, मुींबईसह राज्यातील शशिकाींना मतदार सींघातील ओळखपत्राच ेवा्प 
करणे, ददव्याींग मतदाराींचा शोध घेणे यासह इतर बीएलओची काम े तसेच 
इतरत्र अनेक अशिैणणक काम ेलादली िात असनू शाळाींमधील शशिकाींना पेपर 
तपासणी, ननकाल, दहावी पनुरशधचत अ्यासक्रमाचे प्रशशिण ही काम े सरुु 
असतानाच शासनाने समग्र शशिा अशभयान योिनेसाठी ऑनलाइन मादहती 
भरुन देण्याचा आदेश काढला असल्हयाने सींतपत शशिकाींनी ऑनलाईन मादहती 
भरण्यासाठी प्रत्येक शाळेत ्वतींत्र सींगणक ऑपरे्र नेमावा अन्यथा आींदोलन 
करण्याचा इशारा शशिक पररषदेने माहे एवप्रल, २०१८  मध्ये वा त्यादरम्यान 
ददला असल्हयाचे ननदशशनास आल ेआहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकक्रयेतील मादहती ही यापवूी सरल प्रणालीत भरण्यात 
आली त्याच मादहतीचा उपयोग समग्र शशिा अशभयानासाठी करावा अशी सचूना 
शशिकाींनी शशिण ववभागास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) तसेच शाळाबा्य ऑनलाईन कामाचा ताण, शाळेचा ननकाल लावण्याची 
कालमयाशदा गाठताींना मानशसक सींतलुन ढासळल्हयाने चाींदवड तालकु्यातील 
मेसनखेड खुदश शाळेत कायशरत असलेल्हया श्री.मकुुीं द मनोहरदास शोभावींत या ५४ 
वषीय मखु्याध्यापकाने ददनाींक २६ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या समुारास गळिास 
घेवनू आत्महत्या केल्हयाचे ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(६) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, त्यात 
काय आढळून आल ेव  त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्हयास, ववलींबाची कारणे का आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अशा ्वरुपाचे ननवेदन प्रापत झाल ेनाही. 
(४) अशा प्रकारची सचूना शासनास प्रापत नाही. तथावप सरल प्रणालीमध्ये 
असलेली १४ बाबीींची ववद्याथीननहाय मादहती स््ुडीं् डे् ाबेस मॅनेिमें् 
इन्िॉमेशन शस््म (एसडीएमआयएस) मध्ये पो श् करण्यात आलेली असनू 
उवशररत ३० प्रकारची मादहती शाळाींनी भरणे आवश्यक आहे. 
(५) प्रशासकीय कामकािाच्या ताणामळेु आत्महत्या केली हे खरे नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सुययलक्ष्मी िॉटन शमल, नगरधन, एनटीपीसी ि इतर िां पन्याच े
(ता.रामटेि, जज.नागपूर) िेशमिलयुक्त ि राखशमश्रीत  
पाणी िन्हान नदीत सोडल्याने प्रदषुण झाल्याबाबत 

  

(५) *  १२१७७०   श्री.डड मल्लीिाजूयन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय 
पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सयुशलक्ष्मी कॉ्न शमल, नगरधन, एन्ीपीसी व इतर कीं पन्याींचे (ता.राम्ेक, 
जि.नागपरू) केशमकलयकु्त व राखशमश्रीत पाणी कन्हान नदीत सोडण्यात येत 
असल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, त् यामळेु ्थाननक नागररकाींच्या तसेच इतर सजिवाींच्या 
आरोग्यावर पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे, चौकशीत काय आढळून 
आल ेव त्यानसुार  कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
     तथापी, महाराषट्र प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाच्या नागपरु येथील प्रादेशशक 
कायाशलयास दद. ८/३/२०१८ रोिी नगरपींचायत मौदा याींच्या मािश त कन्हान नदीच े
पाणी दषुीत झाल्हयाबाबत पत्र प्रापत झाल ेहोत.े सदर पत्राच्या अनषुींगाने दद. 
२१/३/२०१८ रोिी सदर तक्रार ्थळाला भे् देऊन तसेच सदर पररसरातील इतर 
उद्योगाींना भे् ददली असता उद्योगाींमािश त प्रत्यि व अप्रत्यिरीत्या नदीमध्ये 
औद्योधगक साींडपाणी अथवा घरगतुी साींडपाणी सोडत असल्हयाचे ननदशशनास 
आल े नाही. पींरत ु नगरपींचायत मौदा याींच्या हद्दीतील घरगतुी साींडपाणी 
ववनाप्रकक्रया नदीपात्रात सोडत असल्हयाच ेननदशशनास आल.े 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) नगरपींचायत मौदा याींचे घरगतुी साींडपाणी ववनाप्रकक्रया नदीमध्ये सोडत 
असल्हयाने महाराषट्र प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकडून नगरपींचायतीस दद. २५/४/२०१८ 
रोिी पत्र देण्यात आल ेअसनू दद. २१/६/२०१८ रोिी कारणे दाखवा नो्ीस 
बिावण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई विद्यापीठातील ऑनलाईन मुल्याांिन प्रकक्रयेत झालेल्या 
गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(६) *  ११७४१३   श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), 
श्री.त्र्यांबिराि शभस े (लातरू ग्रामीण), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्रीमती तनमयला गावित 
(इगतपरूी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.जयिुमार गोरे (माण), िुमारी प्रणणती 
शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), अॅड.यशोमती ठािूर 
(ततिसा), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
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श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.नारायण िुचे 
(बदनापरू), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.प्रताप 
सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), 
श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.ददलीप 
िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे 
(िोरेगाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.नरहरी 
णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.सरेुश लाड (िजयत), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.अब ूआजमी (मानखूदय शशिाजीनगर), श्री.सतुनल 
राऊत (विक्रोळी) :  सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या ववधी शाखेच्या प्रलींत्रबत असलेल्हया ननकालाींपकैी तीन 
ववषयाींचे ननकाल ददनाींक १४ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास िाहीर झाल े
असनू पॅ्रजक््कल परीिेत अनेक ववद्याथी नापास झाल ेअसल्हयाचे ददनाींक १९ 
एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच एलएलएमच्या सत्र ३ मध्ये प्रत्येकी १०० गणुाींच ेदोन लखेी पेपर व 
१०० गणुाींची पॅ्रजक््कल परीिा असत ेत्यामळेु हयमुन राईट्स लॉ या ग्रपुमधुन 
७६ ववदयाथी पररिेला बसले होत ेत्यापकैी २२ ववदयार्थयाांना पॅ्रजक््कल पररिेत 
१०० पकैी ५० पेिाही कमी गणु शमळाल्हयाने उक्त ववद्यार्थयाशचे शिैणणक 
नकुसान होऊन त्याींच्यावर नापास होण्याची वळे आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, मुींबई ववद्यापीठाच्या ववधी अ्यासक्रमाच्या परीिेची 
अननयशमतता कायम असनू प्रलींत्रबत असलेल्हया ननकालाींमळेु ववधी 
अ्यासक्रमाची परीिा पनु्हा एकदा पढेु ढकलण्यात आल्हयाचे तर ववधी 
ववभागातील पदव्यतु्तर पदवीच्या सात बहुपयाशयी प्रश्न उत्तराींसह छापल्हयाची 
चूक कबलु करणाऱया पेपर से्रवर ववद्यापीठाने कोणतीही कारवाई केली 
नसल्हयाचे तसेच मुींबई ववद्यापीठाच्या पररिा ननयींत्रकाींवर कारवाई करुन पररिचेे 
ननकाल वेळेत लावण्यासींदभाशत ववद्याथी सींघ्नाींनी माहे मे, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान मा.राज्यपाल व मा.उच्च व तींत्रशशिण मींत्री याींचेकड े तक्रारी 
केल्हयाचे ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) तसेच, मुींबई ववद्यापीठातील पदवी आणण पदव्यतु्तर अ्यासक्रमातील ३० 
परीिा पढेु ढकलण्याचा ननणशय ववद्यापीठाने घेतला असनू गतवषी प्रमाणे 
यावषीही ववद्यार्थयाशच ेशिैणणक सत्र धोक्यात येणार असल्हयाचे तसेच सातत्याने 
बदलणाऱया वेळापत्रकामळेु पढुील वषाशच्या वळेापत्रकावर पररणाम होण्याची 
शक्यता ननमाशण झाली असल्हयाचे तर ननकाल हा खूपच कमी असनू 
ववद्यापीठाने ननैतक िबाबदारी ्वीकारुन पनुमुशल्हयाींकन करावे आणण 
ववद्यार्थयाांना ददलासा देण्याबाबतची मागणी ववद्याथी सींघ्नेने ववद्यापीठाकड े
माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, मुींबई ववद्यापीठातील ऑनलाईन मलु्हयाींकन प्रकक्रयेत झालले्हया 
गरैप्रकाराची  चौकशी करण्यासाठी शासनाच्या मादहती व तींत्रज्ञान ववभागाच्या 
प्रधान सधचवाींच्या अध्यितखेाली नेमण्यात आलेल्हया त्रत्रसद्यीय सशमतीचा 
अहवाल शासनास प्रापत झाला आहे काय, 
(६) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेव त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे.   
     ननकाल उशीरा लागल्हयामळेु नापास ववद्यार्थयाांना परीिा अिश भरता याव े
व परीिा देता यावी याकरीता प्रलींत्रबत असलेल्हया ननकालाींमळेु ववधी 
अ्यासक्रमाची परीिा पढेु ढकलण्यात येत.े  
     ववधी ववभागातील पदव्यतु्तर पदवीच्या सात बहुपयाशयी प्रश्न उत्तराींसह 
छापल्हयाची चकू  कबलु करणाऱया पेपर से् रला ववद्यापीठाच्या दद. १५/०९/२०१७ 
च्या पत्रान्वये “भववषयात अश्याप्रकारच्या चुका पनु्हा होणार नाहीत याची 
सवशतोपरी काळिी घेण्यात यावी”  अशी सक्त ताकीद देण्यात आली आहे.  
     तसेच मुींबई ववद्यापीठाच्या पररिा ननयींत्रकाींवर कारवाई करुन पररिेच े
ननकाल वळेेत लावण्यासींदभाशत ववद्याथी सींघ्नाींनी केलेल्हया तक्रारी शासनास 
प्रापत झालेल्हया आहेत. 
(४) अींशत: खरे आहे. 
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(५) उपरोक्त प्रकरणी गरैप्रकाराची चौकशी करण्याकरीता प्रधान सधचव, मादहती 
व तींत्रज्ञान याींच्या अध्यितखेाली ्थापन करण्यात आलेल्हया त्रत्रसद्यीय 
सशमतीचा अहवाल अद्याप शासनास प्रापत झाला नाही. 
(६) लाग ूनाही. 

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

राज्यात प्लाजस्टि बांदीच्या तनणययाची अांमलबजािणी िरण्याबाबत 
  

(७) *  ११६६२६   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्री.नारायण पाटील 
(िरमाळा), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), 
िॅप्टन आर.तशमल सले्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.िभैि 
वपचड (अिोले), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.सांजय िदम (दापोली), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूय), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), श्री.हनमुांत डोळस 
(माळशशरस), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापरू), श्री.नरेंद्र पिार 
(िल्याण पजश्चम), श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), 
श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), 
श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.ज्ञानराज चौगलेु 
(उमरगा), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरूी), 
श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
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श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.जयिुमार गोरे 
(माण), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपरू), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्ि)े, श्री.राहुल 
बोंदे्र (धचखली), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), 
श्री.सतुनल प्रभ ू(ददांडोशी), श्री.महेश चौघलेु (शभिांडी पजश्चम), श्री.अतनल िदम 
(तनफाड), श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.अतनल बाबर (खानापरू), 
श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत 
साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.राजेश टोप े(घनसािांगी), श्री.मनोहर भोईर (उरण), 
श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूय), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.ददलीप 
िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.भास्िर जाधि 
(गहुागर), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), 
श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर (िजैापरू), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर 
शहर), श्री.सरेुश लाड (िजयत), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.मांगेश िुडाळिर 
(िुलाय), िुमारी प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.राज परुोदहत 
(िुलाबा), श्री.तिुाराम िात े(अणुशक्ती नगर) :   सन्माननीय पयायिरण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पलाज््क वापरामळेु ननसगाशच े होणारे नकुसान व भववषयात 
पयाशवरणाच ेसींवधशन होण्याच्यादृष्ीन ेपयाशय उपलब्ध करुन न देता पलाज््क 
बींदीींचा ननणशय िाहीर केला परींत ु त्याची अींमलबिावणी करण्याकररता परेुशी 
यींत्रणा नसल्हयाने सामान्य िनता व व्यावसानयक याींच्यामध्ये सींभ्रमाव्था 
ननमाशण झाल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, औरींगाबाद जिल्ह्यातील वाळूि रेल्हवे््ेशन, धचकलठाणा, पठैण 
इ. औदयोधगक वसाहतीमधील अनेक कीं पन्यामध्ये पलाज््क बींदी असनूही 
थमाशकोलचे उत्पादन सरुुच असल्हयाच े प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाने केलेल्हया 
तपासणीमध्ये ननदशशनास आल्हयाने येथील ७ कीं पन्याींना नो्ीस ददली असनू 
त्यात थमाशकोल कीं पनीचाही समावेश असल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, शासनाने माहे माचश, २०१८ पासनू पला््ीक बींदी लाग ूकेल्हयाने 
२ हिार ५०० पला््ीक वपशव्या उत्पादकाींचा व्यवसाय बींद होवनू ५६ हिार 
नोंदणीकृत कामगार बेरोिगार झाल्हयाने पला््ीक उत्पादक उद्योिकाींनी माहे 
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यासमुारास मा.मखु्यमींत्री तसेच मा.पयाशवरण मींत्री याींना 
त्याींच्या मागण्याींचे ननवेदन ददल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, ५० मायक्रॉनहून कमी िाडीच्या पलॅज््कच्या वपशव्याींचे उत्पादन 
करणाऱ या व्यावसायीकाींवर कारवाई केल्हयाच्या ववरोधात मा.न्यायालयाने 
पलॅज््क बींदी योग्य ठरवनू उत्पादकाींना ३ मदहन्यात पलॅज््क उत्पादनाची 
ववल्हहेवा् लावण्याची मदुत देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, पलाज््कच े उत्पादन, वापर व नष् करण्यासींदभाशत तसेच 
पलाज््कला पयाशय शोधण्यासाठी मा.मखु्यमींत्री याींनी ददनाींक १८ एवप्रल, २०१८ 
रोिी वा त्यासमुारास सधचवाींची एक सशमती ननयकु्त केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(६) असल्हयास, सदर सशमतीची रचना व कायशकिा काय आहेत, सशमती ककती 
कालावधीत आपला अहवाल सादर करणार आहे तसेच पलॅज््कच्या वपशव्याींच े
समळु उच्चा्न करण्याची योिना ’’पलॅज््क बॅग मॅन्यिॅुक्चरसश असोशशएशन 
ऑि इींडडयाने’’ (पाबीएमएआय) मा.मखु्यमींत्री, मा.पयाशवरण मींत्री आणण 
मा.उद्योग मींत्री याींना सादर केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(७) असल्हयास, पलाज््क बींदीनींतर िमा होणाऱया पलाज््क बाबत शासनाने 
कोणता ननणशय घेतला वा घेण्यात येणार आहे तसेच पलाज््क बींदीमळेु 
बेरोिगार झालेले कामगार व पलाज््कला पयाशय उपलब्ध करुन देणे 
इत्यादीींबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. औरींगाबाद जिल्हयातील वाळुींि रेल्हवे ्थानक, धचखलठाणा, पठैण 
इत्यादी औद्योधगक वसाहती मधील पलाज््क व थमाशकॉल उत्पादन घेत 
असलेल्हया १० उद्योगाींना प्र्ताववत ननदेश बिाववण्यात आले आहेत. 
(३) होय. 
(४) हे खरे नाही. 
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(५) ददनाींक २२.३.२०१८ तसेच ददनाींक १०.०४.२०१८ च्या शासन ननणशयाींन्वये 
पलाज््क थमाशकॉल पासनू बनववण्यात येणा-या उत्पादनाींवर बींदी सींदभाशत 
मा.मींत्री पयाशवरण याींच्या अध्यितखेाली शक्ती प्रदत्त सशमती गदठत करण्यात 
आली आहे. 
(६) सदर शक्ती प्रदत्त सशमतीमध्ये मा.मींत्री (ववत्त)/उच्च व तींत्र 
शशिण/उद्योग/कामगार तसेच मा.राज्यमींत्री (पयाशवरण), अपर मखु्य सधचव 
(पयाशवरण), मा.मखु्यमींत्रयाींच ेअपर मखु्य सधचव, प्रधान सधचव (ववधी व न्याय 
ववभाग) सधचव (लघ ुव मध्यम उद्योग) तथा ववकास आयकु्त (उद्योग) सद्य 
सधचव महाराषट्र प्रदषुण ननयींत्रण मींडळ, आयकु्त ववक्रीकर, सींचालक (पयाशवरण) 
सद्य आहेत. 
    सदर सशमती पलाज््क व थमाशकॉल उत्पादनाींवर बींदी आणण्यासींदभाशत 
प्र्ताववत प्रारुप ननयमामध्ये सधुारणा करुन अींनतम करणे व या ननयमानामध्ये 
भववषयामध्ये आवश्यकती सधुारणा करणे व अींमलबिावणीबाबत आढावा घेऊन 
वेळोवेळी ननणशय घेईल. 
(७) सदर अधधसचुनेनसुार िमा होणा-या पलाज््कच्या ववल्हहेवा्ीबाबत 
खालीलप्रमाणे कायशवाही करण्याबाबत अींतभूशत केललेा आहे. 
    उत्पादक, ववके्रत,े ककरकोळ, व्यापारी, ववतरक, वापरकत े(अधधसचूनेप्रमाणे 
लाग)ू याींनी उपलब्ध साठयाची ववल्हहेवा् 

१. राज्याच्या िते्राबाहेर ववक्री 
२. प्राधधकृत पनुशचक्रण करणा-या घ्कास ववक्री 
३. ्थाननक ्वराज्य सी्ं थेकड े शा्त्रीय ववल्हहेवाठीसाठी ककीं वा 

पनुशचक्रणासाठी ह्ताींतरण करण अधधसचूनेच्या ददनाींकापासनू अशा प्रकारे तीन 
मदहन्याच्या आत करावी.  
     तसेच ्थाननक ्वराज् य सी्ं था याींनी अज्तत्वातील बींदीत पलाज््क 
व्तुींचा घ्काच्या साठयाचे ककीं वा त्यापासनू ननमाशण होणा-या कच-याचे 
सींकलन, वाहतकू व्यव्था करुन ती प्राधधकृत पनुशच्रकण करणा-या घ्कास 
ककीं वा शा्त्रीय ववल्हहेवा्ीसाठी व्यव्था ननमाशण करावी. हयासाठी अधधसचूनेच्या 
ददनाींकापासनू तीन मदहन्याींची मदुत देण्यात आलेली आहे. 
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     सदरची बींदी अधधसचूनेनसुार ददनाींक २३ माचश, २०१८ पासनू लाग ू
करण्यात आली आहे. पलाज््कला पयाशवरण परुक पयाशय उपलब्ध असनू तसेच 
पलाज््क बींदीमळेु बेरोिगार झालले्हया कामगाराींबाबत कामगार ववभागाकडून 
मादहती घेण्यात येऊन त्याबाबत पढुील आवश्यकती कायशवाही करण्यात येईल. 

----------------- 
  
लोटे (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथील औदयोधगि िसाहतीतील िपांन्याांच े
साांडपाणी नाल्यामध्ये शमसळून बांधाऱ्याच ेपाणी दवूषत होत असल्याबाबत 
  

(८) *  ११६५८७   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमत 
विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.त्र्यांबिराि शभस े(लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाय 
गायििाड (धारािी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हषयिधयन सपिाळ 
(बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.राहुल 
बोंदे्र (धचखली), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय पयायिरण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लो्े (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) येथील औदयोधगक वसाहतीतील रासायननक 
साींडपाणी मौिे घाणेखुी्ं  गावातील नाल्हयामध्ये शमसळल्हयाने बींधाऱयाचे पाणी 
दवूषत झाल्हयाचे ददनाींक २४ माचश, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननदशशनास आल े
असल्हयाने सींतपत ग्राम्थाींनी सीई्ीपी कायाशलयावर माहे माचश, २०१८ मध्ये वा 
त्या दरम्यान मोचाश काढला होता, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सदर औदयोधगक वसाहतीतील रासायननक कचरा, घनगाळ हा 
तळोिा येथील मुींबई  वे्् मॅनेिमें् येथे पाठववण्याच ेननदेश असताना दगुाश 
केशमकल्हस या कीं पनीतील ठेकेदाराने मौि ेआवाशी-भेंडवेाडी येथील मागाशवरील 
मानवी व्तीत ्ाकल्हयाने उक्त रासायननक कचरा खाल्हल्हयाने मौि े
गणुदे-तलारीवाडी येथील एका शतेकऱयाची म्हैस मतृ झाल्हयाचे माहे मे, २०१८ 
दसुऱया आठवड्यात वा त्या दरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्हयास, सदर कारखान्याींना २५० सीओडी उत्सगाशची मयाशदा असताींनाही 
त्याचे उल्हलींघन करून समुारे १ लाख सीओडी उत्सगश होत असल्हयामळेु या 
पररसरातील  नागररकाींना उग्र वासाने श्वास घेण्यात त्रास होत असने, प्रदवूषत 
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पाणी लगतच्या शतेिशमनीींमध्ये िाऊन शतेीचेही नकुसान होत असल्हयाने, सदर 
औद्योधगक ववकास महामींडळातील प्रदषूण करणाऱया कारखान्याींबाबत पयाशवरण 
प्रेमीींनी महाराषट्र प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकड ेकेलले्हया तक्रारीची दखल न घेणे 
तसेच सदर कारखान्याींवर कारवाई न केल्हयास ददनाींक १९ मे, २०१८ रोिी वा 
त्यासमुारास प्रदषूण महामींडळ कायाशलयामध्ये आत्मदहन करण्याचा इशारा 
्थाननकाींनी ददला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्हयास, कें द्रीय सशमतीकड े केलेल्हया तक्रारीच्या अनषुींगाने ददनाींक १८ 
एवप्रल, २०१८ रोिी सदर कारखान्याची पहाणी केली असता गिुरातच्या प्रदषूण 
ननयींत्रण मींडळाने कें द्र शासनाला पाठववलेल्हया अहवालात कोणत्या बाबी 
नमदू  केल्हया आहेत, त्यानुषींगाने सींबींधधत कारखान्याींवर कोणती कारवाई केली 
तसेच प्रश्न भाग १ व २ बाबत चौकशी करुन सींबींधधत कीं पनी, ठेकेदार आणण 
रासायननक घनकचरा मानवी व्तीत ्ाकणाऱयाींकड े दलुशि करणाऱया 
अधधकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) हे अींशत खरे आहे. 
(४) कें दद्रय प्रदषूण ननयींत्रण मींडळ, नवी ददल्हली याींनी ददनाींक १८ एवप्रल, २०१८ 
रोिी मे.शे्रयस इ ी्ंरशमडीए् या कारखान्याची पाहणी करून या कारखान्याींला 
ददनाींक ११/०६/२०१८ रोिी नो्ीस बिावली आहे. 
(५) प्रश्र उद्् ावत नाही. 

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

शभिांडी (जज.ठाणे) ग्रामीण भागातील पाणी टांचाई दरू िरण्याबाबत 
  

(९) *  ११८०४३   श्री.रुपशे म् हात्र े (शभिांडी पिूय), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण 
पजश्चम), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूय), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), 
अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शभवींडी (जि.ठाणे) मधील ग्रामीण भागातील पाणी ् ींचाई दरू करण्यासींदभाशत 
मखु्यमींत्री नळपाणी योिना ्पपा क्र.२ मधून शभवींडी पवूश या मतदार सींघातील 
गाव-पाडयाींची काम ेतातडीने करणेबाबत मा.पाणी परुवठा व ् वच्छता मींत्री याींना 
्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ३ माचश, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास लेखी 
ननवेदन ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त तालकु्यात गतवषी १९ ॅ्ंकरने पाणीपरुवठा केला होता 
तथावप त्या देयकाचे ५५ लाख ठेकेदाराला न शमळाल्हयाने त्याींनी पाणीपरुवठा बींद 
करण्याचा इशारा ददला असल्हयाचे ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सध्या २८ गावे ८८ पाड्याींमध्ये पाणी ी्ंचाई असताींना उप 
अशभयींता  सतत गरैहिर राहत असल्हयाने पाणी ी्ंचाईबाबत उपाययोिना न 
केल्हयास श्रमिीवी सींघ्नेने आींदोलनाचा इशारा ददला असल्हयाने शभवींडी पींचायत 
सशमतीचे ग्ववकास अधधकारी याींनी ग्रामसेवक व पाणी परुवठा 
अधधकाऱयाींसमवेत पाणी ी्ंचाईबाबत ददनाींक २९ एवप्रल, २०१८ रोिी वा 
त्यासमुारास घेतलेल्हया आढावा बठैकीत पाणी ी्ंचाई दरू करण्याकररता 
कोणकोणत्या उपाययोिना केल्हया वा करण्यात येत आहेत तसेच त्याबाबतची 
सद्य:ज्थती काय आहे, 
(४) असल्हयास, माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केलेल्हया सवेिणानसुार 
ककती गावपाडयाींमध्ये पाणी ी्ंचाई ननमाशण झाली आहे तसेच त्याींना तातडीने 
पाणी परुवठा करण्यासींदभाशत शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्हया वा 
करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) शभवींडी तालकु्यात कोठेही पाणी ् ींचाई नाही. उप अशभयींता याींच्याकड े
कायशकारी अशभयींता, ग्रामीण पाणी परुवठा ववभाग, जिल्हहा पररषद, ठाणे या 
पदाचा अनतररक्त कायशभार होता. 
     श्रमजिवी सींघ्नेने ददलेल्हया ननवेदनाच्या अनषुींगाने ग्ववकास अधधकारी, 
पींचायत सशमती, शभवींडी व उप अशभयींता, पाणी परुवठा उप ववभाग, शभवींडी याींनी 
ददनाींक २९ एवप्रल, २०१८ रोिी पाणी ् ींचाईबाबत ग्रामसेवकाींच्या आढावा बठैकीत 
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तातडीच्या उपाययोिना करण्याकररता आज्तत्वातील वपण्याच्या पाण्याची 
साधने कायाशजन्वत ठेवणे व तसेच वव ींधण ववदहर घेणे, लघ ुनळ पाणी परुवठा 
योिना घेणे याबाबत सचूना ददल्हया आहेत. 
     सींभाव्य ी्ंचाईग्त गाव-पाडयाींमध्ये आवश्यकतनेसुार १४ वा ववत्त 
आयोग व पेसा अींतगशत १५ दठकाणी लघ ुनळ पाणी परुवठा योिना व ९१ 
दठकाणी वव ींधनववहीरी घेण्यात आल्हया आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
पारसी िॉलनी, दादर (मुांबई) येथील मुांबई विद्यापीठाच्या मालिीचा 

भूखांड खाजगी वििासिाला देिून िेलेला गैरव्यिहार 
  

(१०) *  ११८७५२   श्री.सरदार ताराशस ांह (मलुुांड), श्री.शरददादा सोनािणे 
(जुन्नर), श्री.रुपेश म् हात्र े(शभिांडी पिूय) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दादर (मुींबई) येथील पारसी कॉलनी येथील मुींबई ववद्यापीठाच्या मालकीचा 
असलेला एक भखूींड ववद्यापीठ प्रशासनाने सन २००६ मध्ये एका खािगी 
ववकासकाला कोणत्याही प्राधधकरणाची परवानगी न घेता ववकासाकरीता देऊन 
कोट्यवधी रुपयाींचा गरैव्यवहार केला असल्हयाने त्याची  चौकशी करावी अशी 
लेखी मागणी यवुा सेनेच्या शसने् सद्याींनी पत्राद्वारे  मा.राज्यमींत्री  उच्च व 
तींत्र शशिण याींच्याकड े केली असल्हयाचे ददनाींक ७ मे, २०१८ रोिी वा त्या 
समुारास ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शसने् सद्याींनी ददलेल्हया लेखी ननवेदनातील प्रमखु मागण्या 
कोणत्या आहेत, 
(३) तसेच, उपरोक्त िागेत बाहेरुन येणा-या ववदयार्थयाांसाठी गे्् हाऊस बाींधणे 
प्र्ताववत होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
या सींदभाशत यवुा सेनेच्या शसने् सद्याींनी दद.२१.०४.२०१८ रोिी ननवेदन ददल े
आहे. 
(२) शसने् सद्याींनी मा. राज्यमींत्री, उच्च व तींत्र शशिण याींना ददलले्हया 
ननवेदनात प्रमखु मागण्या खालीलप्रमाणे आहेतः- 
     १. ववकासकाींनी मुींबई ववद्यापीठास ककती िागा ददली. 
     २. या िागेचा काय उपयोग केला िात आहे. 
     ३. त्याच्या वापराबाबत ववद्यापीठाींस काही भाड ेककीं वा ननधी ददला िात 
आहे का. 
     ४. याबाबत सखोल चौकशी करण्यात येऊन दोषीवर कायशवाही करण्यात 
यावी. 
(३) हे खरे नाही. 
     श्रीमती सौदाशमनी पींतवदै्य याींनी दद.०७.०५.१९७८ रोिी केलेल्हया दसुऱया व 
अींनतम मतु्यपूत्राच्या परुवणीतील (Second Codicil Will) मधील कलम क्र.४ 
अन्वये मुींबई ववद्यापीठाींस सदर Property साठी ्कीम तयार करण्यासाठी 
सचुीत करण्यात आल ेआहे. 
(४) याबाबत मानद ववधी सल्हलागार मुींबई ववद्यापीठ याींचा सल्हला घेण्यात येत 
असनू त्याींच्या सल्हल्ह यानसुार पढुील कायशवाही ववद्यापीठ ्तरावर करण्यात 
येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोल्हापूर ि साांगली जजल्हयातील िारणा धरणाच्या  
लाभक्षेत्रातील गािाांना पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 

(११) *  ११८३२९   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), 
श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), डॉ.सजुजत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश 
आबबटिर (राधानगरी) :  सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  कोल्हहापरू व साींगली जिल्हहयातील वारणा धरणाच्या लाभिेत्रातील अनेक 
गावाींना अद्यापही परेुसा पाणीपरुवठा करण्यात येत नसल्हयाचे माहे मे, २०१८ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कोल्हहापरू जिल्ह्यातील ११९ गावे अदयापी पाणी ी्ंचाईग्र्त 
असनू जिल्ह्यातील गावाींना शधु्द पाण्याचा ननयशमत परुवठा करणे, गावातील 
पढुील दहा वषाशची लोकसींख्या गहृीत धरुन रुपये २२२ को्ी रुपयाींचा दोन 
प्रादेशशक नळ-पाणीपरुवठा योिनाींच्या महाराषट्र िीवन प्राधधकरणाने तयार 
केलेल्हया प्र्तावास ववकास प्राधधकरणाने अद्याप मान्यता ददली नसणे तसेच 
राधानगरी, भदुरगड, आिरा, शाहूवाडी, कागल, पन्हाळा अशा एकूण २० पाणी 
परुवठा योिनेची काम ेननधीअभावी प्रलींत्रबत असल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, कोल्हहापरू व साींगली जिल्ह्यातील सबींधधत गावाींना पाणी परुवठा 
होण्याच्या दृष्ीन ेप्रलींत्रबत पाणी परुवठा योिनाींकररता ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्याींत येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२)  कोल्हहापरु जिल्हहयामध्ये सन २०१७-१८ च्या उन्हाळयात ३७ गावे/वाडया 
ी्ंचाईग्र्त आढळून आल्हयाने २९ वव ींधण ववहीरी व ८ खािगी ववहीरी / वव ींधन 

ववहीरी अधधग्रहण करुन पाणी परुवठा करण्यात आला आहे. 
     कोल्हहापरु शहरालगतच्या गावाींना पाणी परुवठा करण्यासाठी दधूगींगा नदी 
उद्भव घेऊन रु. २२०.०० को्ी ककींमतीची  एक प्रादेशशक योिना प्र्ताववत 
करण्यात आली होती. परींत,ु कोल्हहापरू नागरी िेत्र ववकास प्राधधकरणाच्या 
ददनाींक २५/५/२०१८ रोिीच्या सभेत एक प्रादेशशक योिनेऐविी पाचगाव व इतर 
३ गाींवे ्वतींत्र प्रादेशशक योिना व प्रादेशशक उींचगाव व इतर ७ गाींवे ्वतींत्र 
प्रादेशशक योिना तयार करावी असे ठरववण्यात आल ेआहे. त्यानसुार महाराषट्र 
िीवन प्राधधकरण याींचेमािश त कायशवाही सरुु करण्यात आली आहे. सदर 
योिनाींबाबत जिल्हहा पररषद, कोल्हहापरुच्या सवशसाधारण सभेचा ठराव होण्यासाठी 
शशिारस करण्यात आली आहे. तसेच, मौ.कोडोली, ता.पन्हाळा, जि.कोल्हहापरू या 
गावासाठी महाराषट्र िीवन प्राधधकरणमािश त योिना राबववण्यात येत असनू, ती 
पणुशत्वाच्या ्पयावर आहे. 
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     राधानगरी, भदुरगड, आिरा, शाहुवाडी, कागल व पन्हाळा अशा एकूण २० 
योिनाींची काम ेननधी अभावी प्रलींत्रबत नाहीत. 
(३) महाराषट्र िीवन प्राधधकरण ववभाग, कोल्हहापरू याींनी नागरी िेत्र ववकास 
प्राधधकरण िेत्रातील एकूण १६ गावाींसाठी दधुगींगा नदी उद्भव घेऊन दर ददवशी 
दरडोई १३५ शल्र पाण्याच ेप्रमाण गहृीत धरुन योिनेचा प्र्ताव नागरी िते्र 
ववकास प्राधधकरण, कोल्हहापरू याींचे मािश त शासनास सादर करण्याची कायशवाही 
चाल ूआहे. 
     साींगली जिल्हहयातील राषट्रीय ग्रामीण पेयिल कायशक्रम व मखु्यमींत्री 
ग्रामीण पेयिल कायशक्रमातींगशत नळ पाणी परुवठा योिना पणुश करण्यासाठी सन 
२०१६-१७ मध्ये रु. २९.०४ को्ी व सन २०१७-१८ मध्ये रु. ३१.८९ को्ी इतका 
ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. साींगली जिल्हहयातील ननधी अभावी 
एकही योिनेचे काम बींद नाही. 
     कोल्हहापरू जिल्हहयातील सन २०१७-१८ च्या कृती आराखडयातील एकणू ५८ 
योिना प्रगतीपथावर असनू, त्यासाठी एकूण ३७.४३ को्ी ननधी उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेला आहे. सदर ननधी ग्राम पींचायतीकड ेवगश करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िोरेगाि (जज.सातारा) येथील आयनॉक्स इांटरनॅशनल युतनव्हशसयटी या 

विद्यापीठाविरुध्द िारिाई िरण्याबाबत 
(१२) *  ११७२४६   श्री.सतुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.अजजत पिार (बारामती), 
श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राजेश टोप े(घनसािांगी), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती समुन पाटील 
(तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर (िजैापरू), 
श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश लाड (िजयत), श्री.सांजय िदम 
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(दापोली), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.नरेंद्र 
पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापरू), श्री.सतुनल प्रभ ू
(ददांडोशी) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कोरेगाींव (जि.सातारा) येथे आयनॉक्स इी्ं रनॅशनल यनुनव्हशसश् ी नावाने 
ऑनलाईन बोगस ववद्यापीठ ्थापन करुन पीएचडी व मानद पीएच.डी. तसेच 
डी. शल् पासनू हवी ती पदवी देण्यात येत असल्हयाच ेददनाींक ३१ माचश, २०१८ 
रोिी वा त्या समुारास ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, उक्त ववद्यापीठाच ेतथाकधथत कुलपती डॉ.ववठ्ठल श्रीरींग मदणे 
याींनी कोणत्याही ववषयातील पदवी त ेपीएचडी पयांतची पदवी ककमान ५० हिार 
रुपायाींस ववक्री करुन कोट्यवधी रुपयाींचा आधथशक गरैव्यवहार केला असल्हयाने 
कुलपतीला पोशलसाींनी पकडल्हयाचे ददनाींक ३० माचश, २०१८ रोिी वा त्या समुारास 
ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, राज्यात मुींबई, पणेु, नाशशक, नागपरू या शहराींमध्ये यिुीसीची 
मान्यता न घेता, अशभमत असल्हयाचा दावा करणारी आणण उच्च व तींत्रशशिण 
ववभागाची मान्यता नसणारी एकूण १३ बोगस ववद्यापीठे कायशरत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास 
चौकशीत काय आढळून आल ेव त्यानसुार सींबींधधताींववरुध्द कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) अींशत: खरे आहे. 
     एकूण ६ बोगस ववद्यापीठाबाबत  तक्रारी  प्रापत झाल्हया असनू, परुींदर 
ववद्यापीठ, सासवड, पणेु या ववद्यापीठाबाबत ववधी व न्याय ववभाग २०१३ चा 
महाराषट्र अधधननयम क्र.२० नसुार कारवाई सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील विनापरिाना व्यिसाय िरणाऱ्या खाद्य  

व्यािसातयिाांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(१३) *  ११८२५९   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.पास्िल धनारे 
(डहाण)ू, श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), 
श्री.त्र्यांबिराि शभस े(लातरू ग्रामीण) :   सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ननम्म ेखाद्य व्यावसानयक ववनापरवाना व्यवसाय करत असनू 
परवाना व नोंदणीशशवाय सरुु असलले्हया या व्यावसानयकाींवर कोणतीही कारवाई 
होत नसल्हयाने तसेच कागदपत्राींची पडताळणी न करताच त्याींना परवाने ददल े
िात असल्हयाने महालखेापालाींनी अन्न व औषध प्रशासनावर आिेप घेतला 
असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच, राज्यात १६.८६ लाख व्यावसानयकाींपकैी केवळ ९.४३ लाख खाद्य 
व्यावसानयकाींनी िून २०१६ पयांत नोंदणी केली असनू उवशरीत ७.४३ लाख खाद्य 
व्यावसानयक नोंदणी आणण परवान्याींशशवाय व्यवसाय करत असल्हयाच े
महालेखापालाींनी आपल्हया अहवालात नमदू केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल,े त्यानसुार सींबींधधत अधधकारी-कमशचाऱयाींवर तसेच ववनापरवाना 
व्यवसाय करणाऱया खाद्य व्यावसानयकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) होय. 
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     सन २०१८ माचश अखेर पयांत प्रशासनाकड े ९.१२ लाख नोंदणी/परवाने 
देण्यात आलेले आहेत. ववनापरवाना/ववनानोंदणी अन्न व्यवसानयकाींवर 
प्रशासनाकडून वेळोवळी कारवाई करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

खडिली (जज.ठाणे) येथील जे.िे.एस. िॉलेज ऑफ आटयस, िॉमसय आणण 
सायन्स या महाविद्यालयामध्ये विद्याथ्याांना थेट  

दटिायबीएसस् सी मध्ये प्रिेश ददल्याबाबत 
(१४) *  ११७१२१   श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण 
ग्रामीण), श्री.महेश चौघलेु (शभिांडी पजश्चम), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.त्र्यांबिराि शभस े(लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.अस्लम 
शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.सतुनल 
राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठाशी सींलग्न असलेल्हया खडवली (जि.ठाणे) येथील, िे.के.एस. 
कॉलेि ऑि आ श्स, कॉमसश आणण सायन्स मध्ये साडचेार लाख रुपये घेऊन थे् 
द्वायबीएस् सी मध्ये २५ ववद्यार्थयाांना प्रवेश ददल्हयाबाबतच्या तक्रारी मा.उच्च 
व तींत्र शशिण मींत्री, सधचव, सींचालक व मुींबई ववद्यापीठ याींचेकड ेआल्हया आहेत, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, उक्त गरैप्रकार ववद्यापीठाच्या परीिा ववभागातील कमशचाऱयाींच्या 
सींगनमताने केला असनू ववद्यार्थयाशकडून पसै ेघेतल्हयानींतर त्याींना प्रथम आणण 
जव्दतीय वषाशला प्रवेश न देता बीए् सीच्या अखेरच्या वषाशत प्रवेश ददल ेिात होत े
तसेच ् या ववद्यार्थयाांना प्रथम आणण जव्दतीय वषाशच्या अ्यासक्रमाच्या बनाव् 
गणुपत्रत्रका सदु्धा तयार करून देण्यात येत असल्हयाच ेननदशशनास आल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय,  
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(३) असल्हयास, या गरैप्रकाराची चौकशी करण्यासाठी, नेमलेल्हया सशमतीने 
शासनास ददनाींक १७ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या समुारास सादर केलेल्हया 
अहवालाद्वारे उक्त बाब ननदशशनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार सींबींधधताववरुध्द कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. या सींदभाशत कुलगरुु याींनी नेमलेल्हया 
चौकशी सशमतीच्या अहवालानसुार थे् द्.वाय.बी.ए्सी मध्ये २५ ववद्यार्थयाांना 
प्रवेश ददला ही बाब पणूशपणे खरी नसनु सशमतीच्या ननषकषाशनसुार १ लाख ४० 
हिार रुपयाचा देवाण घेवाण झाल्हयाचा उल्हलेख आहे. तसेच या सींदभाशत 
कोणतीही तक्रार आली नसनु ववद्यापीठाच्या पररिा ववभागाने कागदपत्र े
तपासणी दरम्यान ननदशशनास आलेली बाब आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     यामध्ये महाववद्यालयाचे प्राचायश, ववद्यापीठातील हींगामी कमशचारी व 
MKCLया एिन्सीचा एक कमशचारी याींचा सींबींध असल्हयाचे आढळून आल ेअसनू 
थे् बी.ए्सी च्या अखेरच्या वषाशत प्रवेश ददल्हयाची बाब खरी नाही.   
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) सदर प्रकरणी शासन्तरावरुन कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, 
तथावप ववद्यापीठाने ्थापन केलेल्हया चौकशी सशमतीचा अहवाल ववद्यापीठाने 
परीिा व मलू्हयमापन मींडळाच्या बठैकीत ठेवण्यात आला होता.  सदर बठैकीत 
पढुील ठराव पाररत करण्यात आले आहेत 
     १. सदर महाववद्यालयाच्या पररिेतील अननयशमतत े सींबींधीची बाब 
ववद्वत पररषदपढेु ठेवण्यात यावी. 
     २. प्रवेशासींदभाशत MKCL च्या अधधकाऱयाींचे महाववद्यालयाींच्या 
कमशचाऱयाींशी कोणताही सींबींध येव ूनये. 
     ३.  PRN सींबींधी व्यवहार ववद्यापीठाचे उपकुलसधचव आणण सहाय्यक 
कुलसधचव याींच्या लखेी नोंदीशशवाय होऊ नये. 
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४. MKCL ने सींबींधीत ववभागाच्या शलणखत आदेशाशशवय कुठलेही कायशवाही 
करु नये. 
     सदर ठराव पररिा व मलू्हयमापन मींडळाच्या पढुील बठैकीत मींिूर 
झाल्हयानींतर सदर बाब ववद्यापीठाच्या ववद्वत पररषदेपढेु ठेवण्यात येईल. 
(५) लाग ूनाही. 

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

गोदािरी नदी पात्रात (जज.नाशशि) औद्योधगि क्षेत्रातील  
दवूषत पाण्यामुळे होत असलेले प्रदषुण 

(१५) *  ११७८४७   श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्री.राजाभाऊ (पराग) िाज े
(शसन्नर) : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोदावरी नदी पात्रात (जि.नाशशक) वाहून येणारी पानवेली आणण नाशशक 
शहरासह पररसरातील औद्योधगक िते्रातनू नदीपात्रात शमसळणारे दवुषत 
पाण्यामळेु नाींदरूमध्यमेश्वर पिी अभयारण्यात येणाऱ या देश-ववदेशातील पक्ष्याींचा 
अधधवास धोक्यात आल्हयाच ेतसेच ननिाड तालकु्यातील गोदाकाठ भागातील 
अनेक गावाींना साथीचे रोग आणण शतेीत िारयकु्त पाणी शमसळत असल्हयाच े
माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) तसेच मकुणे (ता.इगतपरुी, जि.नाशशक) धरणात रसायन शमधश्रत पाणी 
सोडल ेिात असल्हयाने धरणातील मास ेमतृ होत असनू दवुषत पाण्यामळेु नदी 
पररसरातील गावाींना आरोग्य ववषयक सम्या ननमाशण झाल्हयाची तक्रार 
ग्राम्थाींनी उप प्रादेशशक अधधकारी, प्रदषूण ननयींत्रण मींडळ, नाशशक याींचेकड े
माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केली असल्हयाचे ननदशशनास आल ेआहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, नाशशक जिल्ह्यात उन्हाळ्यात नागररक तसेच इतर सिीवाींच्या 
वपण्याच्या पाण्यासह आरोग्याच्या भीषण सम्या ननमाशण होत असल्हयाने 
प्रदषुण करणाऱयाींवर दींडात्मक कारवाई करुन गोदावरी नदी प्रदषुणमकु्त करणे 
तसेच इगतपरूी येथील मकुणे गावातील ग्राम्थाींच्या तक्रारी सींदभाशत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) नाही. 

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

तळोजा (ता.पनिेल, जज.रायगड) ि डोंबबिली (जज.ठाणे) येथील 
औद्योधगि िसाहतीतील िां पन्या प्रकिया न िरताच  
साांडपाणी सोडत असल्याने होत असलेले प्रदषुण 

  

(१६) *  १२१३७८   श्री.महेश चौघलेु (शभिांडी पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सभुाष 
उफय  पांडडतशठे पाटील (अशलबाग) :  सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तळोिा (ता.पनवेल, जि.रायगड) येथील औद्योधगक वसाहतीींतील ९९५ 
कारखान्याींपकैी ३३० कारखान् यातनू प्रकक्रया न करता साींडपाणी सोडत असल्हयाने 
कारखान ेबींद करणे तसेच  साींडपाणी शजुध्दकरण प्रकल्ह पाकडून (सीई्ीपी) पाच 
को्ी रुपयाींचा दींड आकारण् याचे आदेश ददल्हली येथील राष ट्रीय हररतलवादाने ददल े
असणे, डोंत्रबवलीतील रसायननक कीं पन् यातील साींडपाणी प्रकक्रया न करताच 
खाडीत सोडल े िात असणे तसेच खोप्े (ता.उरण) ग्रामपींचायत हद्दीतील 
बाींधपाडा हद्दीत खािगी कीं पनीतील कचरा बेकायदेशीरपणे समदु्र ककनाऱयावर 
्ाकून िाळण्यात येणे व खािगी कीं पनीतील खराब मालाचे कीं ्ेनर ररकाम े
केल्हयाने नागररकाींना दगुांधीचा त्रास होऊन सींसगश झाल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये 
वा त्या दरम्यान प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाच्या ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, राज् यातील महाराषट्र औद्योधगक ववकास महामींडळाींतील 
कीं पन्याींकडून प्रदषूण होत असल्ह याच् या अनेक तक्रारी शासनास प्राप त झाल्ह या 
असनू काही कीं पन् याींना दींडही लावण् यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास 
त्यानषुींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



28 

 
श्री. रामदास िदम : (१) तळोिा येथील औद्योधगक वसाहतीत कारखान्याींतनू 
प्रकक्रया न करता साींडपाणी सोडण्यात येत आहे हे खरे आहे. राषट्रीय हररत 
लवादान ेदींडास सवोच्च न्यायालयाने ्थधगती ददली आहे. परींत ुडोंत्रबवलीतील 
रासायननक कारखान्याींतील साींडपाणी त्याींच्या कारखाींन्यामध्ये असलेल्हया 
साींडपाणी प्रकक्रया कें द्रामध्ये प्राथशमक प्रकक्रया केल्हयानींतर पढुील प्रकक्रयाकररता 
सामदुहक औद्योधगक साींडपाणी प्रकक्रया कें द्रामध्ये सोडण्यात येत.े सदर दठकाणी 
पनुश्च प्रकक्रया केल्हयानींतर साींडपाणी खाडीमध्ये सोडण्यात येत.े 
(२) हे खरे आहे. 
(३) महाराषट्र प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकडून उद्योगाींनी बसववलेल्हया प्रदषूण 
ननयींत्रण सयींत्रणेची वळेोवेळी पाहणी व तपासणी करण्यात येत.े पाहणी दरम्यान 
दोषी आढळल्हयास उद्योगावर योग्य ती कायदेशशर कारवाई करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई महानगरपाशलिेला शशक्षण हक्ि िायद्याच्या  
अांमलबजािणीसाठी अनुदान देण्याबाबत 

  

(१७) *  ११७१५७   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.मिरांद जाधि-पाटील 
(िाई), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर 
(िजैापरू), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश लाड (िजयत), 
श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
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(एरांडोल), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरूी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.शशिाजीराि िडड यल े(राहुरी), श्री.सांतोष 
दानिे (भोिरदन), श्री. अब ूआजमी (मानखूदय शशिाजीनगर)  :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शशिण हक्क कायदा लाग ूहोऊन ८ वषाशचा कालावधी होवनूही 
त्याच्या अींमलबिावणीसाठी ननधी नसल्हयामळेु पाचव्या व सहाव्या वेतन 
आयोगानसुार सन २०००-०१ या शिैणणक वषाशपासनू त े सन २०१६-१७ या 
वषाशपयांतींचे रुपये २ हिार १८८ को्ी पिेा अधधक वतेन अनदुान शासनाने 
महापाशलकेलाददल ेनसल्हयाच ेददनाींक २० एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या समुारास 
ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शासनाकड े सन २०००-०१ या शिैणणक वषाशपासनू त े सन 
२०१६-१७ या वषाशपयांतच ेरुपये २ हिार १८८ को्ी पिेा अधधक वेतन अनदुान 
थकीत असल्हयाने मुींबई महानगपाशलकेला चौर्थया आयोगानसुार वेतन दयावे 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, त्यात 
काय आढळून आल े त्यानसुार उक्त थककत अनदुान महापाशलकेला अदा 
करण्याचे दृष्ीने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) शालेय शशिण व क्रीडा ववभाग शासन ननणशय, 
ददनाींक ७ िलु,ै २०१५ अन्वये महानगरपाशलका व नगरपाशलकाींना प्राथशमक 
शशिणावरील खचाशसाठी शालेय शशिण ववभागामािश त देण्यात येणा-या 
अनदुानाबाबतचे सतू्र ववदहत करण्यात आल े आहे. त्यानसुार मुींबई 
महानगरपाशलकेला अनदुान ववतरीत करण्यात येत.े सन २०१७-२०१८ पयशत मुींबई 
महानगरपाशलकेने  मागणी केल्हयानसुार अनदुान ववतरीत करण्यात आल ेआहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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मुांबई शहर ि उपनगरातील आधारिाडय शलांि नसलेल्या  
शशधापबत्रिा धारिाांना धान्य देण्याबाबत 

  

(१८) *  ११६९३१   श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.अजजत पिार (बारामती), 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.शशशिाांत 
शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.राजेश टोप े (घनसािांगी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि 
(गहुागर), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती समुन पाटील 
(तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर (िजैापरू), 
श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश लाड (िजयत), श्री.सांजय िदम 
(दापोली), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.पथृ् िीराज 
चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), प्रा.िषाय 
गायििाड (धारािी), श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरूी), अॅड.यशोमती ठािूर 
(ततिसा), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), 
श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण 
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहर व उपनगर, ठाणे, कळवा आणण मुींब्रा भागातील ५४ लाख 
शशधावा्प पत्रत्रकेवर धान्य देण्यात येत असनू २१ लाख ८२ हिार ५२५ 
शशधावा्प पत्रत्रकाधारकाींना आधार काडाशशी शल ींक केल े नसल्हयाने त्याींना 
शशधावा्प पत्रत्रकेवर धान्य व इतर व्त ुशमळत नसल्हयाचे ददनाींक २४ एवप्रल, 
२०१८ रोिी वा त्या समुारास ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, मुींबईतील लोकप्रनतननधीींनी शशधावा्प ननयींत्रक याींची मुींबई 
कायाशलयामध्ये भे् घेऊन आधारसक्ती मागे घेण्यासाठी ददनाींक २० एवप्रल, 
२०१८ रोिी वा त्यासमुारास मागणी केली आहे तसेच ठाणे जिल्हहयातील 
्थाननक लोकप्रनतननधीींनी शशधावा्प उपननयींत्रक अधधकारी याींची ददनाींक १२ 
एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास भे् घेऊन तक्रार केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, मा.सवोच्च न्यायालयाने आधारकाडश शशधावा्प पत्रत्रकेशी शल ींक 
करण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये असा ननणशय ददला असला तरी मुींबईत 
रेशनकाडश आधारकाडशला शल ींक करण्याच े केवळ ५० ्क्केच काम पणुश झाल े
असल्हयाने ५० ् क्के लाभाथी अन्नाच्या मलुभतू गरिेपासनू वींधचत राहत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील भोिर (जज.नाांदेड) ि मुांबईत अिैधररत्या  
गुटखा विक्री सुरु असल्याबाबत 

(१९) *  ११७२८४   श्री.विजय औटी (पारनेर), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.भरतशठे गोगािले (महाड), श्री.शामराि 
ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), डॉ.सांतोष 
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टारफे (िळमनरुी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पियती) :  सन्माननीय अन्न ि औषध 
प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात भोकर (जि.नाींदेड) येथ ेगु् खा ववक्री सरुु असनू यावर ववभागाने 
नाममात्र कायशवाही केली असणे तसेच मुींबईतील िोगेश्वरी, नालासोपारा, वाशी, 
साींताकु्रझ, अींधेरी व शभवींडी येथे गु् ख्याींची मोठी गोदाम ेअसनू सदर दठकाणी २० 
को्ी रुपयाींच्या गु् ख्याींचा साठा असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये व शसींधदुगुश 
जिल्हहयातील बाींदा येथ ेददनाींक ८ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास रुपये ५५ 
लाख रुपयाींचा अवधै गु् खा तसेच कोपरगाव (जि.अहमदनगर) शहरात रुपये ६१ 
हिार, श्रीगोंदा शहरात १ लाख रुपयाींचा गु् खा पोलजसाींनी ्ाकलेल्हया धाडीमध्ये 
िपत केल्हयाचे तसेच पनवेल तालकु्यातील (जि.रायगड) खाींदेश्वर पोलीस 
ठाण्याच्या हददीत सकुापरू भागात पोशलस व अन्न्न औषध प्रशासनाने सींयकु्त 
कारवाई करुन ददनाींक ३ मे, २०१८ रोिी वा त् या समुारास अींदािे रुपये २ लाख 
१८ हिाराींचा गु् खा व इतर अन्न्नपदाथश िपत केल्हयाच े तसेच पणु्यात चाकण, 
कोंढवा आणण कात्रिमधील भाींगडवेाडीत ट्रकद्वारे गिुरातमधून गु् ख्याची 
आयात होऊन पोलीस यींत्रणेच्या सहकायाशने दरमहा रुपये ५०० को्ीींचा 
गरैव्यवहार होत असल्हयाचे ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर गु् खा ककरकोळ ववके्रत्याींकड े तसेच िेरीवाल्हयाींच्या 
माध्यमातनू पानपट्टी दकुानदारापयांत पोहचववला िात असनू रसायन शमधश्रत 
आरोग्यास घातक असलले्ह या गु् ख्यामळेु अनेकाींचा मतृ्य ू झाल्हयाचे तसेच 
शासनाने गु् खा ववक्रीवर बींदी घातली असनूही राज्यात गु् खा सहि उपलब्ध 
होत असनू अनेक शहरात त्याची िादा दराने ववक्री होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, गु् खा त्कराींशी आधथशक सींबींध असणारे पोलीस, अन्न व औषध 
प्रशासन, आर्ीओ चकेपो्् या सवश अधधकाऱयाींच्या सहकायाशमळेु राज्यात 
गु् ख्याची मोठ्या प्रमाणात त्करी केली िात,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सवश सींबींधधत दोषी अधधकारी/कमशचारी व गु् खा त्काराींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) हे अींशत: खरे आहे.   
(२) हे खरे नाही. 
     प्रशासनाने चौकशी केली आहे. तसेच प्रशासनाच्या वेळोवेळी कारवाई 
अींतगशत राज्यात ३९.८४ को्ी रकमचेा प्रनतबींधधत अन्न पदाथाशचा साठा चाल ू
वषाशत िपत करण्यात आला आहे. तसेच ७१२ ख्ल ेदाखल करण्यात आल े
आहेत. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
     तथावप, प्रापत तक्रारीवर शासन्तरावर चौकशी सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद््वत नाही. 

----------------- 
  
राज्यात बॅटरी व्यिसायात तनयमाांची अांमलबजािणी होत नसल्याबाबत 

  

(२०) *  ११६६९१   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :    सन्माननीय 
पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात बॅ्री उद्योग तसेच बॅ्री ववक्री करताना कें द्र शासनाच्या ननयमाींची 
अींमलबिावणी केली िात नसल्हयाने अॅशसड हल्हल्हयाच्या घ्नाींमध्ये वाढ होत 
असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्हयास, महाराषट्र प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकडून (MPCB) पयाशवरण 
प्रमाणपत्र न शमळवता राज्यात बॅ्री उद्योग सरुु असनू कें द्र शासनाच्या सन 
२००१ मध्ये तयार करण्यात आलेल्हया दद बॅ्रीि मॅनेिमें् अाँड हाँडशल ींग 
ननयमावलीनसुार वाहनाींमधील बॅ्रीची ननशमशती, पनुवाशपर आणण ववक्रीबाबत 
परवाना आवश्यक असणे व बॅ्री अॅशसडची धोकादायक म्हणून नोंद केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, कें द्र शासनाच्या सदर अधधसचूनेला १६ वषश होऊनही पयाशवरण 
ववभागाने बॅ्री उद्योग सींदभाशत राज्यात कोणतहेी आदेश ननगशशमत केल े
नसल्हयामळेु अॅशसड हल्हल्हयाच्या घ्नाींमध्ये वाढ होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) अशा प्रकारची घ्ना ननदशशनास आली नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) महाराषट्र प्रदषूण ननयींत्रण मडळाकडून वेळोवेळी आदेश / पररपत्रक ननगशशमत 
करण्यात आलेली आहेत. तथावप ॲशसड हल्हल्हयाच्या घ्नामध्ये वाढ होत 
असल्हयाचे ननदशशनास आललेे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील औषधविके्रत्याांच् या परिान्याच ेनूतनीिरण िरण्याबाबत 
  

(२१) *  ११७९७७   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), अॅड.आशशष शलेार 
(िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.राजेश टोप े (घनसािांगी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.िभैि 
वपचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर (िजैापरू), 
श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश लाड (िजयत), श्री.सांजय िदम 
(दापोली), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
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श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापरू), 
श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.अतलु 
भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.सतुनल प्रभ ू
(ददांडोशी), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा), श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरूी), श्री.बसिराज पाटील (औसा), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर) :   सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील रुग्णाींच्या आरोग्याच्या दृष्ीन ेऔषध ववके्रत् याींच् या परवान्याींच े
नतूनीकरण आवश्यक असताना अन्न व औषध प्रशासन  ववभागाकडून त े
करण्यात आल ेनसल्हयाचे माहे माचश, २०१८  मध् ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, औषधे व इींिेक्शन याींची तपासणी न करता ववक्रीला परवानगी 
ददल्हयाने ननयींत्रक व महालखेापररिक याींनी (कॅग) आिेप नोंदववले असल्हयाने 
शासनाच्या दलुशिामळेु रुग्णाींच्या िीवाला धोका ननमाशण झाला असल्हयाचे माहे 
माचश, २०१८ मध्ये  वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, बािारात ववकल ेिाणारे खाद्य पदाथश आणण औषधाींची तपासणी 
करुन त्याची गणुवत्ता तपासण्याची तसेच औषध ववके्रत्याींच्या परवान्याींची 
तपासणी करण्याची िबाबदारी अन्न व औषध प्रशासनावर असताना १,५३५ 
औषध ववके्रत्याींचे परवाने आणण १,२८६ औषध दकुानाींची तपासणी करण्यात 
आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन औषध ववके्रत्याींच्या 
परवान्याींचे नतूनीकरण करण्याबाबत कायशवाही करुन सींबींधधत दोषीींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सोनाळा (जज.िाशशम) धरणािरुन मोतसािांगा धरणात पाणी पुरिठा 
िरणाऱ्या पाईप लाईनच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२२) *  १२१५१४   श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सोनाळा (जि.वाशशम) धरणावरुन मोतसावींगा धरणात पाणी परुवठा 
करणाऱया पाईन लाईन योिनेला धरणात पाणी नसताींना मदुत वाढ देणे, सदर 
योिनेच्या कामास ददनाींक १५ माचश, २०१८ रोिी रुपये साडचेार को्ीची मान्यता 
देणे, प्रशासकीय मान्यता देताींना अ्ीींमध्ये सदर योिना ददनाींक १५ मे, २०१८ 
रोिीपयशत पणूश करण्याचे बींधन असनूही अद्याप प्रलींत्रबत असल्हयाने नागररकाींची 
गरैसोय होत असल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध् ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
     मखु्याधधकारी, नगरपररषद मींगरुळपीर याींच्या अहवालानसुार सोनाळा 
प्रकल्हपाचा मतृ साठा १.८० त े२.१० द.ल.घ.मी. असल्हयाचे कायशकारी अशभयींता, 
वाशशम पा्बींधारे ववभाग, वाशशम याींनी दद. १५.०३.२०१८ च्या पत्रान्वये कळववले 
होत.े या योिनेकररता अींदािे ०.२० त े०.२२ द.ल.घ.मी. पाण्याची आवश्यकता 
होती. त्यामळेु धरणात पाणी नसताना योिनेस मदुतवाढ देण्यात आली, हे खरे 
नाही. शासन्तरावरुन योिना पणूश करण्यास अद्याप मदुतवाढ देण्यात आललेी 
नाही. 
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     नागररकाींची गरैसोय ्ाळण्यासाठी मींगरुळपीर नगरपररषदेने पाणी ी्ंचाई 
ननवारणाथश ा्ँकरव्दारे पाणी परुवठा केलेला आहे.  
(२) जिल्हहाधधकारी, वाशशम याींच्याकडून या योिनेच्या झालेल्हया कामाची तसेच 
याप्रकरणी झालले्हया ववलींबाची सवव्तर चौकशी करुन िबाबदार असलेल्हया 
अधधकारी/कमशचाऱयाींवर िबाबदारी ननजश्चत करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास 
एक मदहन्यात सादर करण्यात यावा अस ेशासन ्तरावरुन कळववण्यात आल े
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील जजल्हापररषदेच्या तसेच स्थातनि स्िराज्य सांस्थेच्या 
शाळाांमध्ये आरटीईप्रमाणे भौतति सुविधा देण्याबाबत 

  

(२३) *  ११९०९२   श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), 
श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सांजय 
िेळिर (ठाणे), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १ लाख १० हिार ३१५ शाळाींपकैी ३ हिार ३४८ शाळाींत मलुाींची 
व २०१८ मलुीींची शौचालये नाहीत तर असलले्हया पकैी ७ हिार ६० शाळाींतील 
शौचालये वापराववना पडून असनू ३ हिार ६५३ शाळाींमध्ये शौचालय नसल्हयाचे 
सन २०१७-१८ मध्ये य-ुडायस या सी्ं थेन े केलेल्हया पाहणी अहवालातनू माहे 
एवप्रल २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आणले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, नागपरू जिल्ह्यातील १९६८ शाळा या शौचालय आणण क्रीडाींगणाववना 
असल्हयाच ेशशिण ववभागाच्या अहवालातनू माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, जिल्ह्यात एकूण २ हिार ९३४ शाळा आहेत त्यापकैी जिल्हहा 
पररषदेच्या पदहली त ेआठवी पयांतच्या १७९१ शाळा असनू त्यामध्ये ७८० तर 
११४३ खािगी शाळाींपकैी १८६ शाळाींनी पणूश सवुवधा ददल्हया आहेत हे ही  खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्हयास, मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार शाळाींमध्ये ्वतःची 
इमारत, कायाशलय मखु्याध्यापकाींचा ्वतींत्र कि प्रत्येक शशिकाींना 
शशकववण्यासाठी ्वींतत्र वगश खोली मलुी व मलुाींकररता ्वींतत्र प्रसाधनगहृ 
पाण्याची ्वींतत्र सोय खळेाचे मदैान  आणण पोषण आहार शशिववण्यासाठी 
्वयींपाकगहृाची व्यव्था असणे  बींधनकारक आहे हे ही  खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, राज्यातील जिल्हहापररषदेच्या तसेच ् थाननक ्वराज्य सी्ं थाींकड े
असलेल्हया अनेक शाळाींमध्ये आर्ीईप्रमाणे भौनतक सवुवधाच शमळत नसल्हयाचे 
तसेच राज्यातील समुारे १३०० शाळा बींद करण्याचा ननणशय घेतला त्याच 
समुारास ‘क्राय’ या सी्ं थेने राज्यातील ८ जिल्ह्याींतील १२२ शाळाींमध्ये सव्हे 
केला असता त्यामध्ये ५७% शाळाींना पणूशवेळ मखु् याध् यापकच नाहीत, ६९% 
शाळाींमध्ये तर शशिक व ववद्यार्थयाांनाच शौचालय ्वच्छ करावे लागत,े १३% 
शाळाींच्या इमारती मोडकळीस आल्हया असनू ३७% शाळाींना सरींिक भजींत 
नसल्हयाबाबत ननषकषश नोंदववला असल्हयाचे य-ुडायसच्या अहवालातनू ननदशशनास 
आणण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     नागपरू जिल्हहयातील ४१११ शाळाींपकैी ८० शाळाींना शौचालय व ३८९ 
शाळाींना क्रीडाींगण उपलब्ध नाही. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४) बालकाींचा मोित व सक्तीच्या शशिणाचा अधधकार अधधननयम, २००९ नसुार 
शाळेस पक्की इमारत, मखु्याध्यापक/ कायाशलयीन कि, प्रत्येक शशिकास १ 
वगशखोली, मलुाींकररता व मलुीींकररता ्वतींत्र ्वच्छतागहृ, वपण्याचे पाणी, 
ककचनशडे या सवुवधा उपलब्ध करावयाच्या आहेत. 
(५) क्राय सी्ं थेने ८ जिल्हहयामधील १२२ शाळाींच्या केलेल्हया सव्हेमध्ये 
कोणकोणत्या सवुवधा उपलब्ध आहेत. याबाबत अहवालात नमदू केल ेआहे. 
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(६) राज्यातील बहुताींश शाळाींत उपरोक्त सवुवधा उपलब्ध आहेत. तसेच ज्या 
दठकाणी सवुवधा उपलब्ध नाही तथेे ननधी उपलब्धतनेसुार त्या परुववण्याची 
तिवीि ठेवली आहे. 

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

राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील पाणीटांचाई दरू िरण्याबाबत 
  

(२४) *  १२१२५३   श्री.राजन साळिी (राजापरू) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािापरू (जि.रत्नाधगरी) तालकु्यात मींदरळे, पडव ेव तळगाव गावातील पाच 
वाडयाींमध्ये पाणी ी्ंचाई ननमाशण झाल्हयाने ॅ्ंकरने पाणी परुवठा करण्याची 
मागणी होत असल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम् यान ननदशशनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदर तालकु्यातील १४ नळपाणी योिनाींची कामे अप-ुया ज्थतीत 
असल्हयाने नागररकाींना पाण्यासाठी भ्कीं ती करावी लागत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार सदर गाव/वाडयाींना पाणीपरुवठा करणे 
तसेच नळपाणी योिनाींची काम ेपणूश करुन पाणी ी्ंचाई दरू करण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     सदर तालकु्यातील राषट्रीय पेयिल कायशक्रमाींतगशत १० नळपाणी 
योिनाींपकैी दोन योिनाींद्वारे पाणी परुवठा सरुु असनू ६ योिनाींच े काम 
प्रगतीपथावर आहे. उवशरीत दोन योिनाींच ेकाम सरुु करण्यात आलेले नाही. 
सद्य:ज्थतीत अज्तत्वातील ्त्रोताद्वारे पाणी परुवठा होतो. 
(३) सदर अपणूश योिना पणूश करण्यासाठी ग्रामपींचायत ्तरावर लखेी ्वरुपात 
पाठपरुवा सरुु आहे. शासनाच्या ददनाींक ०९ माचश, २०१८ च्या शासन ननणशयान्वये 
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ग्राम पाणी परुवठा व ् वच्छता सशमती योिनेचे काम पणूश करीत नसल्हयास सदर 
योिना जिल्हहा पररषदेमािश त पणूश करण्याच्या सचूना देण्यात आल्हया आहेत. 
त्यानसुार कायशवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

शसल्लोड (जज.औरांगाबाद) तालुक्यातील बांद िरण् यात येणा-या 
शाळेतील िजद्यार्थ्याांचे जिळच् या शाळेत समायोजन िरणेबाबत 

  

(२५) *  १२२०५९   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शसल्हलोड (जि.औरींगाबाद) तालकु्यातील पवूी व्तीशाळा म्हणून ओळखल्हया 
िाणा-या व आता प्राथशमक शाळेत रुपाींतर झालले्हया २० शाळाींची गणुवत्ता 
ढासळल्हयामळेु व प ी्ंसख्या कमी असल्हयामळेु शाळा बींद करण्याच े आदेश 
शशिणाधधकारी याींनी माहे िेब्रवुारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ददल ेआहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, कन्नड (जि.औरींगाबाद) तालकु्यातील १० शाळा बींद करण्याबाबत 
शशिणसींचालक, पणेु याींनी माहे िेब्रवुारी,२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान कळववल े
असल्हयाच े ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त शाळा बींद केल्हयास, ववदयार्थयाांची गरैसोय व शशिणापासनू 
वींधचत रहाणार असल्हयाने पालक व ववद्यार्थयाांमध्येधचींतचेे वातावरण ननमाशण 
झाल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, त्यानसुार 
ववद्यार्थयाांचे िवळच्या शाळाींमध्ये समायोिन करण्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) शसल्हलोड (जि.औरींगाबाद) तालकु्यातील ६ शाळाींच ेप् 
शनू्य झाल्हयाने त्या बींद असनू ७ शाळाींमध्ये १० पेिा कमी प्सींख्या असल्हयाने 
त्यातील ववद्यार्थयाांचे निीकच्या शाळेत समायोिन केल ेआहे. 
(२) कन्नड (जि.औरींगाबाद) तालकु्यातील १० पिेा कमी प्सींख्याच्या 
शाळाींमधील ववद्यार्थयाांच े िवळच्या शाळेत समायोिन करण्याबाबत शशिण 
सींचालक (प्राथशमक), पणेु याींनी कळववले आहे. 
(३) नाही. 
(४) ववद्यार्थयाांच ेसमायोिन नजिकच्या गणुवत्तापणूश शाळेत करण्यात आल े
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पालघर जजल््यातील पाणी टांचाई दरू िरण्याबाबत 
  

(२६) *  ११७२२४   श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापरू), 
श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), श्री.पास्िल धनारे (डहाण)ू, श्री.नरेंद्र महेता (शमरा 
भाईंदर), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.राजेश टोप े (घनसािांगी), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.विजय भाांबळे 
(जजांतरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर (िजैापरू), श्री.सांग्राम जगताप 
(अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश लाड (िजयत), श्री.सांजय िदम (दापोली), 
श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ववक्रमगड, मोखाडा, िव्हार तसेच वाडा (जि.पालघर) तालकु्यातनू भातसा, 
तानसा, वतैरणा, वप ींिाळ व देहाि ेया चार बारमाही नद्या वाहत असनू पालघर 
आणण ठाणे जिल्ह्यातील ननयोिनाच्या अभावामळेु गावाींमध्ये वपण्याच्या 
पाण्याची तीव्र ी्ंचाई ननमाशण होत असणे तसेच काही गावाींत ४० त े५० ददवस 
पाणी परेुल इतकाच पाणी साठा शशल्हलक असल्हयाने नागरीकाींना माहे िेब्रवुारी 
मदहन्यापासनूच पाणी ी्ंचाईला सामोरे िाव ेलागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, वाडा तालकु्यातील साखरे, ओगदा, मोखाडा तालकु्यातील ९ गावे 
आणण १९ पाड,े ववक्रमगड तालकु्यातील तादड,े िाींभा-पोचाड, हातने, 
खाड-उघानीपाडा, ्े्वाली, उपराळे आणण उ्ावली-पो्खल व इतर अशा १० 
ग्रामपींचायतीतील गावाींसाठी सन २००५ पासनू सरुु केलेल्हया १० योिनाींपकैी ६ 
योिना १३ वषाशपासनू तर ४ योिना ६ वषाशपासनू प्रलींत्रबत असनू या नळपाणी 
योिनाींसाठी आतापयांत रुपये १ को्ी ९७ लाख ५ हिार खचश करण्यात येऊनही 
सदर योिनेची काम ेप्रलींत्रबत असल्हयाने कीं त्रा्दार व याींस िबाबदार असलेल्हया 
अधधकाऱ याींवर कारवाई करण्याचे आदेश पालघर जिल्ह्याचे पालकमींत्री याींनी 
जिल्हहा प्रशासनाला १ वषाशपवुी ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त अपणूश योिनाींच्या सींदभाशत ्थाननक नागरीकाींनी 
जिल्हहापररषद प्रशासनाकड ेअनेकवेळा लखेी तक्रारी/ननवेदन ेदेवनूही दलुशि होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
       सद्य:ज्थतीत पाण्याचा परेुसा साठा उपलब्ध आहे. परींत ु पालघर 
जिल्ह्यातील भौगोशलक पररज्थतीनसुार काही भागात पाणी ी्ंचाई उद्भव ूशकत.े 
सदर बाब ववचारात घेऊन सन २०१७-१८ मध्ये ववक्रमगड तालकु्यामध्ये ३८ 
वव ींधन ववदहरी खोदाई करुन त्यावर ३८ हातपींप, िव्हार तालकु्यामध्ये ३ वव ींधन 
ववहीर खोदाई करुन ३ हातपींप व वाडा तालकु्यामध्ये ५७ वव ींधन ववदहरी खोदाई 
करुन ५७ हातपींप याींची उभारणी करुन सरुळीत पाणी परुवठा सरुु करण्यात 
आला आहे.   
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     ववक्रमगड तालकु्यातील ७, वाडा तालकु्यातील ८ गाव /पाड े येथील 
नळपाणी परुवठा योिनाींची ववशषे दरुु्ती करणे प्र्ताववत असनू ननववदा 
प्रकक्रया पणूश करण्यात आली आहे.  ी्ंचाई आराखडा सन २०१७-१८ मध्ये िव्हार, 
मोखाडा, वाडा व ववक्रमगड तालकु्याींमध्ये ा्ँकरद्वारे पाणी परुवठा करण्यात 
आला. 
(२) हे खरे नाही. 
     सदर १० योिनाींपकैी केव, साखरे व देहि ेया तीन नळ पाणी परुवठा 
योिना न्यायप्रववषठ आहेत. दादड,े िाींभा पोचाड ेव हातणे या तीन नळ पाणी 
परुवठा योिनाींची काम े बींद असनू काम े पणूश करण्यासाठी ग्रामपींचायतीकड े
पाठपरुावा सरुु आहे. उपराळे काकडपाडा, ्े्वाली बागपाडा, औींदेखाींड, उ्वली 
पो्खळ या योिनाींची काम ेप्रगतीपथावर आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
     बहुिन मकु्ती पा्ी सींघ्नेने ववक्रमगड तालकु्यातील ्े्वाली 
योिनेबाबतच्या सम्या ननवारणाथश धडक रा्ता रोको आींदोलन करण्याबाबत 
ददनाींक ११.०४.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये कळववल े होत.े त्यानसुार ददनाींक 
१५.०४.२०१७ रोिी आींदोलन करण्यात आल.े अपणूश योिनाींच्या सींदभाशत जिल्हहा 
पररषद, पींचायत सशमती व ग्रामपींचायत ्तरावरुन पाठपरुावा करण्यात येत 
आहे. 
(४) व (५) सदर योिनाींची काम ेपणूश करण्याच्यादृष्ीने ग्ववकास अधधकारी 
(प्रभारी) याींच्यासमोर ग्राम पाणी परुवठा व ्वच्छता सशमत्याींच्या कामाींची 
सनुावणी ददनाींक १९.०७.२०१७ रोिी घेण्यात आली. परींत,ु सींबींधधत सशमत्या 
सींबींधधत योिनाींचे काम करण्याबाबत उदाशसन आहेत. आता शासनाने ददनाींक 
०९ माचश, २०१८ च्या शासन ननणशयानसुार सवश योिना अींमलबिावणी जिल्हहा 
पररषद ् तरावर करण्याच्या सचुना ददल्हया आहेत. त्यानसुार कायशवाही सरुु आहे. 

----------------- 
  
िल्याण (जज.ठाणे) येथील मुांबई विद्यापीठाच ेउपिेद्र सुरु िरणेबाबत 

  

(२७) *  ११८७००   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 
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(उस्मानाबाद), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.सरेुश लाड (िजयत), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण 
ग्रामीण) :  सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कल्हयाण (जि.ठाणे) येथे मुींबई ववद्यापीठाच्या उपकें द्राच्या इमारतीचे 
बाींधकाम पणूश होऊनही उपकें द्र सरुु केल े िात नसल्हयाने महापाशलका सदर 
उपकें द्राची िागा ताब्यात घेणार असल्हयाबाबत कल्हयाण-डोंत्रबवली महापाशलकेच े
महापौर याींनी ददनाींक ०४ मे, २०१८ रोिी तसेच त्यासमुारस मुींबई ववद्यापीठच े
कुलगरुु याींचकेड ेववनींतीपत्र ेपाठववलेली आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच उक्त उपकें द्राचे काम अनतशय सींथ गतीने सरुु असल्हयाचे माहे मे 
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आल ेअसनू उपकें द्र माहे िून २०१८ 
मध्ये वा त्या दरम्यान सरुु करण्यात येणार आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच  उक्त उपकें द्राबाबत धोरण ननजश्चत करण्यासाठी डॉ.योगानींद काळे 
याींच्या अध्यितखेाली नेमलेल्हया सशमतीने अहवाल शासनास सादर केला असनू 
सदर अहवालानसुार उपकें द्राबाबतचे धोरण ज्वकाराव े ककीं वा कस े ही बाब 
तपासण्यात येत असल्हयाने त्यावर शासन्तरावर अद्याप ननणशय घेण्यात 
आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास त्यानसुार 
पररसरातील हिारो ववद्यार्थयाांच्या सोयीसाठी कल्हयाण येथील उपकें द्र लवकरात 
लवकर सरुु करण्यासींदभाशत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे व 
त्याची िलननषपत्ती काय आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींशतः खरे आहे. 
(२) हे अींशतः खरे आहे. ववद्यापीठाच्या ननधीअभावी व काही ताींत्रत्रक कारणाींमळेु 
काम सींथगतीने सरुु आहे. तथावप,  शिैणणक वष े २०१८-१९ पासनू सदर 
उपकें द्रामध्ये दरू व मकु्त अध्ययन सी्ं थेचे कें द्र सरुु करण्याबाबत मुींबई 
ववद्यापीठ सकारात्मक आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
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(४) शिैणणक वष े२०१८-१९ पासनू सदर उपकें द्रामध्ये ्कूल ऑि इींजिननअरीींग 
अींतगशत M.Tech (Computer Engineering) चा कोसश सरुु करण्याचा मानस 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बुलढाणा जजल्हयात विशषेतः लोणार तालुक्यातील पाणी टांचाई  
दरू िरणे ि जजल्हा हागणदारी मुक्त िरण्याबाबत 

  

(२८) *  ११९०६७   डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर), श्री.हषयिधयन सपिाळ 
(बलुढाणा) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बलुढाणा जिल्हहयात ववशषेत: लोणार तालकु्यात भगुभाशतील पाणी पातळी 
खालावली असल्हयाने  तसेच ९१ प्रकल्हपाींत ७ ्क्के िलसाठा असनू ३३ प्रकल्हप 
कोरड े पडल्हयामळेु मोताळा (जि.बलुढाणा) तालकु्यातील ६६ व इतर २५५ 
गावाींमध्ये माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान पाणी ी्ंचाई ननमाशण झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच जिल्हहयात िेब्रवुारी, २०१८ अखेर जिल्हहा हगणदारीमकु्त करण्याच्या 
शासनाच्या आदेशान्वये ववभागीय आयकु्ताींनी सचूना ददल्हया असताींनाही ननधी 
अभावी जिल्हहयातील शकेडो शौचालयाची काम ेप्रलींत्रबत असनू काही दठकाणी 
मींिूर होऊनही प्रत्यिात शौचालये बाींधण्यात आली नसल्हयाने कागदावरील 
अहवाल व प्रत् यि िेत्रीय ज्थतीमध् ये मोठ्या प्रमाणावर तिावत असल्हयाचे माहे 
मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे काय, 
(३) असल्हयास, बलुढाणा जिल्हहा हगणदारीमकु्त घोवषत करण्यात आला असला 
तरी पाण्याअभावी अज्तत्वात असलेली शकेडो शौचालये बींद असल्हयाने ् वच्छता 
अशभयान अयश्वी झाल्हयाचे ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल,े त्यानुसार उक्त जिल्ह्यात पाणी परुवठा करणे व जिल्हहा 
हागणदरी मकु्त करण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) बेसलाईन सवे २०१२ प्रमाणे सवश कु्ुींबाींना शौचालयाची सवुवधा देण्यात 
आली असनू सवाांनी शौचालय वापरावे अशी अपेिा आहे. पाण्याअभावी 
शौचालयाचा वापर होत नाही ही धारणा बरोबर नाही. सध्या बाींधलेल्हया 
शौचालयाच्या वापरासाठी तवेढेच पाणी लागत ेिेवढे पाणी उघडयावर शौचासाठी 
लागत.े शौचालयाच्या सातत्याने वापरासाठी िन िागतृी मोदहम सातत्याने 
राबववणे सरुु आहे. जिल्हहयातील पाणी ् ींचाई ननवारणाथश जिल्हहयाचा २०१८-१९चा 
पाणी ी्ंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये एकूण ९३९ 
गावाींमध्ये रु.२२६४.५२ लाख ककींमतीच्या १४७२ उपाययोिनाींचा समावेश 
करण्यात आला असनू आवश्यकतपे्रमाणे त्याींची अींमलबिावणी करण्यात येत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
  
सातपूर ि अांबड (जज.नाशशि) औद्योधगि िसाहतीतील िारखान्याांच े
साांडपाणी भूशमगत गटाराऐिजी नैसधगयि नाल्यात सोडत असल्याबाबत 

  

(२९) *  ११८३४५   श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय 
पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातपरू व अींबड (जि.नाशशक) औद्योधगक वसाहतीतील कारखान्याींना 
परवागनी देताींना सवशच ववभागाकडून साींडपाण्याची योग्य ववल्हहेवा् लावण्याच े
नमदू असताींनाही भशूमगत ग्ार न बाींधता साींडपाणी नसैधगशक नाल्हयात सोडत 
असल्हयाच ेमाहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल े व त्यानसुार महाराषट्र प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने सींबींधधत 
कारखान्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?   
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श्री. रामदास िदम : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे.  
     माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये महाराषट्र औद्योधगक ववकास महामींडळाकड े
सातपरू औद्योधगक वसाहतीमधील कारखान्याींनी साींडपाणी उघडयावर 
सोडल्हयाबाबत तक्रार प्रापत झाली होती. त्यानषुींगाने दोषी आढळून आलले्हया ८ 
कारखान्याींना उत्पादन बींद करण्याचे व ४३ उद्योगाना कारणे दाखवा नो्ीसा 
मे-२०१८ मध्ये बिावण्यात आलेल्हया आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात आांतरराष्ट्रीय दजायच्या १०० शाळा सुरु िरण्याबाबत 
  

(३०) *  ११७५८१   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.सांदीपानराि 
भमुरे (पठैण), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूय), श्री.मनोहर भोईर (उरण), 
श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हनमुांत 
डोळस (माळशशरस), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.प्रताप 
सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूय), 
श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.शामराि 
ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.सतुनल 
राऊत (विक्रोळी), श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.अतनल िदम (तनफाड), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.प्रिाश सिेु 
(मागाठाणे) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शशिणाचा दिाश आींतरराषट्रीय पातळीवरचा असावा याकररता 
्थाननक ्वराज्य सी्ं था, आददवासी ववकास ववभाग, सामाजिक न्याय ववभाग 
व शालेय शशिण ववभाग याींच्या शाळाींमधून आींतरराषट्रीय दिाशच्या १०० शाळा 
ननमाशण करण्याबाबत शासन ववचाराधीन असल्हयाचे माहे माचश, २०१८  मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, शासनाने ज्याप्रमाणे राज्य शशिण मींडळ, कें द्रीय माध्यशमक 
मींडळ (सीबीएसई) आणण अन्य माध्यशमक मींडळाच्या शाळा चालववल्हया िातात 
त्याच धतीवर शशशवुगाशपासनू त ेइयत्ता बारावीपयांत राज्यात १०० आींतरराषट्रीय 
दिाशच्या शाळा चालववण्याचा ननणशय घेतला असनू येत्या शिैणणक वषाशपासनू १३ 
जिल्हहयात १३ शाळा सरुु करण्यात येणार असनू येत्या िून पासनू सरुु होणाऱ या 
अ्यासक्रमाच्या पदहल्हया ्पपयात बाल वगश त ेइयत्ता ३ री पयांत अ्यासक्रम 
शशकववला िाणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, पदहल्हया ् पपयात सरुु करण्यात यावयाच्या १३ जिल्हहयाींची ननवड 
कोणत्या ननकषावर करण्यात आली, ववद्यार्थयाांच्या प्रवेशासाठी कोणत्या अ्ी व 
शती ननजश्चत केल्हया आहेत तसेच या शाळाींपैंकी प्रत्येकी ककती शाळा इींग्रिी, 
मराठी, दहींदी, उदूश, गिुराती, तलेग,ु कन्नड व ताशमळ माध्यमातील आहेत व 
शाळाींमध्ये कोणकोणत्या प्राथशमक मलुभतू सोईसवुवधा उपलब्ध करुन देण्यात 
येणार आहेत, 
(४) असल्हयास, या शाळाींच्या अ्यासक्रमासाठी ्वतींत्र व ्वायत्त्त ’’महाराषट्र 
आींतरराषट्रीय शशिण मींडळ’’ तयार केल ेअसनू या शाळाींसाठी एक सशमती गदठत 
करण्यात आली आहे, हे ही ही खरे आहे काय,असल्हयास, या सशमतीचा अहवाल 
शासनास प्रापत झाला आहे काय,असल्हयास, त्याचे ्वरुप काय आहे,  
(५) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, त्यात 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) आींतरराषट्रीय शिैणणक दिाशच्या १०० शाळा ननमाशण करण्याचा शासन ननणशय 
क्र.शगैवुा२०१७/प्र.क्र..१५२/१७/एसडी-६ दद. ३० नोव्हेंबर, २०१७ नसुार काढण्यात 
आलेला आहे त्यानसुार आींतरराषट्रीय दिाशच्या शाळा तयार करण्यासाठी शाळा 
ननवडीचे ननकष ननजश्चत करण्यात आल ेआहेत. 
(४) आींतरराषट्रीय शाळा मींडळाचे व्यव्थापन, पयशवेिण व ननयींत्रण करण्यासाठी 
आींतरराषट्रीय शशिण मींडळ सशमतीची ्थापना शासन ननणशय क्र.शगैवुा-२०१८/ 
प्र.क्र.२/१८/एसडी-६ दद. १२ माचश, २०१८ नसुार ्थापन करण्यात आलेली आहे. 
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     उपरोक्त शासन ननणशयानसुार सशमत्याींची रचना व कायश ननजश्चत 
करण्याचे अधधकार ्थायी सशमतीस देण्यात आललेे आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील १५८ प्राथशमि, ६३१ माध्यशमि शाळा ि िाही  
तुिड्याांना अनुदान देण्याचा घेतलेला तनणयय 

  

(३१) *  १२२६८५  श्री.योगेश सागर (चारिोप), प्रा.िषाय गायििाड 
(धारािी) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील ववनाअनदुानीत शाळाींना अनदुान देण्यासाठी राज्य सरकारने 
ददनाींक १ व २ िुल ै२०१६ रोिी वा त्यासमुारास राज्यातील १५८ प्राथशमक, ६३१ 
माध्यशमक शाळा व काही तकुड्याींना अनदुानास पात्र ठरववल ेहोत ेतसेच या सवश 
पात्र शाळाींना आणण तकुड्याींना अनदुान देण्याचा ननणशय घेतला होता, हे खरे आहे 
काय,  

(२) असल्हयास, ददनाींक ९ मे २०१८ रोिी वा त्यासमुारास िादहर झालले्हया शासन 
ननणशयात ५१ माध्यशमक शाळा, १९ माध्यशमक शाळाींमधील ५४ तकुड्याींवरील 
३७३ शशिकाींच्या व १७८ शशिकेतर पदाींना वगळण्यात आल ेअसल्हयाच े ददनाींक 
११ मे,२०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्हयास, सदर ननणशयामळेु या शाळाींमधील शशिक व शशिकेतर 
कमशचाऱयाींमध्ये असींतोष पसरला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास त्यानसुार 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) शासन ननणशय, ददनाींक १ व २ िुल,ै २०१६ अन्वये १५८ 
प्राथशमक व ६३१ माध्यशमक शाळा व ५०४ प्राथशमक १६०५ माध्यशमक शाळाींच्या 
तकुडयाींना अनदुानास पात्र घोवषत करण्यात आल.े 
(२) होय. 
(३) व (४) नाही. मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठ येथे दाखल झालेल्हया 
िनदहत याधचका क्र. ३/२०१८ मधील मदु्याींच्या अनषुींगाने सदर शाळाींबाबत 
सखोल तपासणी करुन ननणशय घेण्यात येत आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
अांधेरी (पूिय) मुांबई येथे जजल्हा क्रीडा सांिुलाच्या प्रलांबबत बाांधिामाबाबत 
  

(३२) *  १२०१४१   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पिूय) : सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींधेरी (पवूश) येथील मौिे-मरोळ व मौि-े कोंडीवव् येथील अनकु्रमे न. भ.ू 
मा.क्र. ४३२ व १६७ या भखूींडावरील क्रीडा सींकुलाच्या कामाकरीता  प्रापत 
िागेवरील अनतक्रमण रोखणे, िागा सरुक्षित ठेवणे तसेच सींरिण शभींतीच्या 
कामाकरीता ननधी उपलब्ध होऊन ननववदा-प्रकक्रया व कीं त्रा्दाराची ननयकु्ती 
झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच उक्त भखूींडावरील आरिण बदल प्र्ताव व जिल्हहा क्रीडा सींकुलाचा 
सधुाररत आराखडा सन २०१६ मध्ये मींिुरीसाठी मुींबई महानगरपाशलकेकड े
पाठवला असनू सदर आरिण बदल प्र्ताव व सधुाररत आराखड्याींना 
महानगरपाशलकेने मींिुरी ददली असल्हयाचे तसेच सन २०३४ बहृन्मुींबई ववकास 
ननयोिन आराखड्यामध्ये सदर भखूींडावर क्रीडा सींकुलाचे आरिण प्र्ताववत 
करण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर क्रीडा सींकुल बाींधण्याकररता सन २०१५ पासनू ्थाननक 
लोकप्रनतननधीनी सातत्याने पाठपरुावा करुनही तसेच पालकमींत्री व  क्रीडामींत्री 
याींनी वारींवार आदेश देऊनही आराखड ेव अींदािपत्रके बनवनू क्रीडा ववभागाने 
ननधीची तरतदू  केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, सदर कामाच्या कायाशरींभास जिल्हहा कक्रडा अधधकारी याींनी आवार 
शभ ींतीच ेआराखड ेउपलब्ध करून ददले असनू सदर सींरिण शभींतीच्या कामास 
अद्यापही कायाशरींभ झालेला नाही, हे ही खरे आहे, 
(५) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, त्यानसुार 
सदर सींरिण शभींतीचे काम लवकरात लवकर सरुु करून दीघशकाळ प्रलींत्रबत 
असलेले क्रीडा सींकुलाचे काम पणुश करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मरोळ न.भ.ूक्र.४३२ मधील १४,७७० चौ.मी. िागेपकैी केवळ ५७०० चौ.मी. 
मोकळी िागा शशल्हलक असनू उवशररत भखूींडावर िवळपास ५०० पात्र/अपात्र अशा 
सशमश्र झोपडया आहेत. तसेच कोंडीवव् न.भ.ूक्र.१६७ मधील १२,२६८ चौ.मी. 
िागेपकैी ३,५०० चौ.मी. मोकळी िागा शशल्हलक असनू उवशररत िागेवर २५० त े
३०० पात्र/अपात्र अशा सशमश्र झोपडया आहेत. सदर अनतक्रमण ह्वनू सींरिक 
शभींतीचे काम सरुु करण्यात आल ेहोत.े तथावप, सींरिक शभींतीचे काम करणाऱया 
कीं त्रा्दारास अनतक्रमणामध्ये पाडलेल्हया झोपडीधारकाींनी मारहाण केली व काम 
करण्यास ववरोध दशशववला. त्यामळेु अनतक्रमीत झोपडयाींबाबत ननणशय होईपयांत 
एकूण २६,७३९ चौ.मी. िागेपकैी मोकळी िागा ककती उपलब्ध होत आहे 
याबाबतची मादहती उपलब्ध होत नाही. त्यामळेु त्यादठकाणी ववकशसत 
करावयाच्या बाबी व त्याींचे अींदािपत्रक तयार करता येत नसल्हयाने ननधीची 
तरतदू केली नाही. 
(४) व (५) न.भ.ूक्र.१६७ या दठकाणी आवार शभ ींतीचे काम सरुु करण्यात आल े
होत.े तथावप, अनतक्रशमत झोपडीधारकाींनी कामास ववरोध केल्हयामळेु व 
कीं त्रा्दाराच्या कामगाराींना मारहाण केल्हयामळेु सध्या काम बींद आहे. सावशिननक 
बाींधकाम ववभागाने कोंददवव्ा येथील ७००० चौ.मी. व मरोळ येथील ४००० 
चौ.मी. िागेवर सींरिक शभींत कोठे बाींधावयाची याबाबत ववचारणा केली होती. 
त्यानषुींगाने जिल्हहाधधकारी  याींच्याशी चचाश केली असता त् याींनी सावशिननक 
बाींधकाम ववभाग याींना देण्यात आलेल्हया नकाशामध्ये कोणत्या दठकाणी सींरिक 
शभींत बाींधावी याबाबत माककां ग करुन द्यावे आणण पात्र झोपडया वगळून 
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मोकळया िागी सींरिक शभींत बाींधावी अशा सचूना ददल्हया आहेत. त्यानसुार 
जिल्हहा क्रीडा अधधकारी कायाशलयाकडून सावशिननक बाींधकाम ववभागास माककां ग 
करुन देण्यात आल े असनू लवकरच सींरिक शभींतीच्या बाींधकामास पनुश्च: 
सरुुवात करण्यात येत आहे. उक्त िागेवरील पात्र / अपात्र झोपडयाबाबत मादहती 
घेऊन त्या दठकाणी उपलब्ध असणाऱया मोकळया िागेवर क्रीडा सींकुलाच्या बाबी 
ववकासीत करण्याचे प्र्ताववत असनू सदर िागा सींरक्षित व्हावी यासाठी बींद 
असलेले काम सरुु करण्याबाबतची कायशवाही सींकुल सशमतीमािश त करण्यात येत 
आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पालघर जजल्हयातील महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळातील 
िराखान्याांतुन सोडण्यात येणाऱ्या रासायतनि साांडपाण्यामुळे  

प्रदषुणात होत असलेली िाढ 
  

(३३) *  १२२१३२   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), श्री.धैययशील पाटील (पेण), 
अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.नरेंद्र 
महेता (शमरा भाईंदर), िॅप्टन आर.तशमल सले्िन (सायन-िोळीिाडा), 
अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत 
साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सभुाष उफय  पांडडतशठे पाटील (अशलबाग), श्री.दहतेंद्र 
ठािूर (िसई), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत 
ठािूर (पनिेल), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमत 
विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि 
शभस े(लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.योगशे सागर 
(चारिोप) :   सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) पालघर येथील माहीम गावातील पाणेरी नदीत महाराषट्र औद्योधगक ववकास 
महामींडळातील दवुषत पाणी सोडल्हयामळेु नदीच्या प्रदषुणात वाढ होणे, बोअरवेल 
व ववदहरीींचे पाणी दवुषत होऊन नागरीकाींना आरोग्यववषयक सम्या ननमाशण 
होणे, वसई तालकु्यातील (जि.पालघर) वाशलव, गोणखवरे, नवघर, सानतवली, 
धच ींचपाडा या भागातील औद्योधगक वसाहतीमधील तयार होणारी घातक रसायने 
नायगाव पवूश सोपाराखाडीत सोडण्यात येत असल्हयामळेु पररसरातील 
प्रदषुणामध्ये वाढ होत असल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बोइशसर (जि.पालघर) येथील तारापरू महाराषट्र औद्योधगक 
ववकास महामींडळातील सामदुानयक साींडपाणी प्रकक्रया कें द्र सन २००८ मध्ये 
उभारल ेअसनू या कें द्राची िमता २५ दशलि ली्र प्रनत ददन इतकी असताना 
उद्योगाींकडून त्यापिेा िा्त पाण्यावर प्रकक्रया केली िात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, पालघर जिल्ह्यातील रासायननक प्रदवुषत साींडपाण्यामळेु नवापरु, 
दाींडी, उच्छेळी व मरुबे या सवश खाडया प्रदवुषत होवनू मासे मतृ पावणे तसेच 
रसायनामळेु पररसरातील खारिु्ीही नष् झाल्हयाचे माहे एवप्रल-मे, २०१८ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर साींडपाणी प्रकक्रया कें द्राच्या वव्ताररत प्रकल्हपास 
शासनाकडून ववलींब होत असल्हयाने अनतररक्त रासायननक साींडपाणी येत 
असल्हयाने नवापरू, दाींडी, उच्छेळी, मरुबे भागातील समदु्राचे पाणी तसेच 
पररसरातील सवश खाडया प्रदवूषत होऊन मासेमारी धोक्यात आल्हयाचे ददनाींक १० 
एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या समुारास ननदशशनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, खाडीतील मासे मतृ्यमूखुी पडल्हयाने पारींपाररक मासेमारी 
करणाऱ याींवर उपासमारीची वेळ आल्हयाने त्याींनी तारापरू औद्योधगक पररसरात 
सीई्ीपी आणण प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाच्या कायाशलयामध्ये ३० त े४० ककलो मतृ 
मासे गोळा करुन ् ेबलाींवर व इतरत्र ् ाकून आपला सींताप व्यक्त केला होता, हे 
ही खरे आहे काय, 
(६) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मादहम नदी तसेच 
पालघर जिल्ह्यातील खाडया प्रदषुणमकु्त करण्यासाठी कायशवाही करुन यात 
दोषी असलले्हया कीं पन्याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४) अींशत: खरे आहे. 
(५) हे खरे आहे.   
(६) मा.जिल्हहाधधकारी पालघर याींनी ददनाींक ०९.०४.२०१८ रोिी नवापरू येथ े
घडलेल्हया मासे मतुशककची गींभीर दखल घेऊन ददनाींक १३.०४.२०१८ रोिी ववशषे 
सशमती  गदठत करण्यात आली आहे.    
    महाराषट्र प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकडून उद्योगाींना वेळोवेळी भे् ी  देऊन 
सींमतीपत्रातील अ्ी व शतीची तपासणी केली िात.े तसेच प्रकक्रयाकृत 
साींडपाण्याचे नमनेु सींकशलत करण्यात येतात. सदर भे्ी दरम्यान सींमतीपत्रातील 
अ्ी व शतीच ेउल्हलींघन झाल्हयाचे आढळून आल्हयास दोषी उद्योगाींना प्र्ताववत 
ननदेश, अींतररम आदेश अथवा बींदचे आदेश बिवण्यात येतात. भे्ी दरम्यान 
दोषी आढळलेल्हया एकूण ०८ उद्योगाींना उत्पादन बींदचे आदेश देण्यात आल े
असनू सदर पकैी ०३ उद्योगाींनी सादर केलले्हया प्रदषूण ननयींत्रणबाबतच्या 
उपाययोिना व प्रनतज्ञापत्राच्या आधारे काही अ्ी व शथीस अनसुरुन उत्पादन 
पनु:श्च सरुु करण्याबाबतचे आदेश देण्यात आल ेआहेत 

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

राज्यातील अनधधिृत शाळाांविरुध्द िारिाई िरण्याबाबत 
  

(३४) *  ११७०९९   अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.ददलीप 
िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे 
(िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.राजेश टोप े (घनसािांगी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), 
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श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील 
- धचिटगाांििर (िजैापरू), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश लाड 
(िजयत), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.ददपि 
चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.अशमत 
विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.त्र्यांबिराि शभस े (लातरू ग्रामीण), श्री.किसन 
िथोरे (मरुबाड), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.बळीराम शसरसिार 
(बाळापरू), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरूी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), 
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापरू), श्री.सरेुश धानोरिर 
(िरोरा), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.अब ूआजमी (मानखूदय शशिाजीनगर), 
श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.सतुनल 
राऊत (विक्रोळी), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूय), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), 
श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी), 
श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापरू) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहरामध्ये राज्य शासनाची अथवा मुींबई महानगरपाशलकेची परवानगी 
न घेता  तसेच शशिण हक्क कायद्यातील पात्रता ननकष पणूश न करणाऱया २३१ 
शाळा अनधधकृतपणे सरुु असनू उक्त शाळा बींद होण्याच्या मागाशवर असल्हयाने 
४० हिार ववद्यार्थयाांचे शिैणणक वषश वाया िाणार असल्हयाने या शाळाींना 
मान्यता देण्याबाबतचे धोरण शशथील करण्याची मागणी महापाशलकेच्या शशिण 
सशमतीच्या अध्यिाींनी केली असल्हयाचे माहे  एवप्रल, २०१८ मध्ये  वा त्या 
दरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, शासनाने गत वषी राज्यातील ५८२ शाळा अनाधधकृत असल्हयाच े
िाहीर केले असनू  यापैंकी पणेु जिल्हहयात ८५ अनाधधकृत शाळा तसेच  नवी 
मुींबई महापाशलका िेत्रात १४ ववनापरवाना शाळा सरुु  असल्हयाचे माहे एवप्रल, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम् यान ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, रायगड जिल्हहापररषदेच्या शशिण ववभागाकडून दरवषी मे 
मदहन्यात अनधधकृत शाळाींची यादी प्रशसध्द करण्यात येत असनू गतवषी 
प्रशसध्द करण्यात आलेल्हया ३४ अनधधकृत शाळाींची नाव ेयावषीच्या यादीतही 
पनु्हा िादहर करण्यात आली असनू सन २०१७-१८ या शिैणणक वषाशत शासनाची 
परवानगी प्रापत झाल्हयाशशवाय सदर शाळा पनु्हा सरुु करु नयेत अस ेआदेश 
जिल्हहापररषदेने उक्त सी्ं थाींना देऊनही सदर शाळाींमध्ये सी्ं थाचालकाींनी 
ववद्यार्थयाांना प्रवेश ददला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, राज्यात १ हिार ९२ शाळा अनधधकृतपणे पवूशपरवानगीशशवाय 
सरुु असनू मुींबई मध्ये २२२, पालघर २०८ आणण ठाणे येथ े१८५ अनधधकृत शाळा 
असनू या अनधधकृत शाळाींमध्ये पदहली त ेआठवी या वगाशत १ लाख ३४ हिार 
६६२ तर नववी त ेबारावी ८ हिार १२८ ववद्याथी शशकत असल्हयाचे य-ूडायस 
अहवालातनू माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान  ननदशशनास आल ेआहे , हे 
ही खरे आहे काय,  
(५) असल्हयास, मुींबईतील शाळा बींद झाल्हयास ३५ त े४० हिार ववद्यार्थयाांच्या 
शशिणाचा प्रश्न ननमाशण होणार असनू ही मलेु शाळाबा्य होण्याची भीती आहे 
हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव त्यानसुार उक्त शाळेतील ववदयार्थयाांच ेशिैणणक नकुसान होव ू
नये याकररता कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्हयास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) याबाबतचे ननवेदन / पत्र शासनास सादर झालले ेनाही. 
(२) होय. 
(३) रायगड जिल्ह्यातील ३२ अनधधकृत शाळाींची यादी िाहीर केली असनू या 
अनधधकृत शाळेत प्रवेश न घेण्याचे सधूचत केले आहे. तसेच अनधधकृत शाळा 
बींद करण्याबाबत नो्ीस ददली आहे. 
(४) अींशत: खरे आहे. 
(५) नाही. 
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(६) सदर अनधधकृत शाळाींना कारणे दाखवा नो्ीस देण्यात आली असनू 
याबाबत कायशवाही सरुु आहे. अनधधकृत शाळा बींद करताना त्या शाळेतील 
ववद्यार्थयाांचे लगतच्या मान्यताप्रापत शाळेमध्ये समायोिन करण्यात येत.े 

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

उरण (जज.रायगड) तालुक्यातील पाणी टांचाई दरू िरण्याबाबत 
  

(३५) *  ११७१०९   श्री.मनोहर भोईर (उरण)  :    सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरण (जि.रायगड) तालकु्याला पाणीपरुवठा करण्यासाठी शासनाने रानसई व 
पनुाड ेया दोन धरणाींची ननशमशती केली असताींनाही एवप्रल मदहन्यातच तालकु्यात 
पाणी ी्ंचाई ननमाशण होत,े  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या तालकु्यातील गावाींत पाणी ी्ंचाई ननमाशण होण्याची कारणे 
काय आहेत तसेच सदर पाणी ी्ंचाई दरू करण्याकररता शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     उरण तालकु्यातील पाणी ी्ंचाई भासण्याची शक्यता असलले्हया ८ 
आददवासी वाडयाींचा समावेश २०१७-१८ च्या सींभाव्य पाणी ी्ंचाई कृती 
आराखडयात करण्यात आललेा आहे.  
     त्यापकैी रानसई ग्रामपींचायत अींतगशत एकूण सहा आददवासी वाडया असनू 
त्यापकैी भऱुयाची वाडी व खैरवाडी या २ वाडया रानसई पासनू २ कक.मी. अींतरावर 
व उींचावर आहेत. त्यामळेु उन्हाळयात या वाडयाींमध्ये पाणी ी्ंचाई ननमाशण 
झाल्हयाने ग्रामपींचायतीमािश त ा्ँकरव्दारे पाणी परुवठयाची सोय करुन पाणी 
ी्ंचाई दरू करण्यात आली आहे.    

(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
----------------- 
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शेंदोळा बु. माळेगाि, माडी ि मौजा सालोरा खुदय (ता.ततिसा, 
जज.अमरािती) ि इतर गािातील पाणी टांचाई दरू िरण्याबाबत 

  

(३६) *  १२०१९६   अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्ि)े, 
श्री.अशमत झनि (ररसोड), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्रीमती तनमयला गावित 
(इगतपरूी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सतुनल िेदार 
(सािनेर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), 
श्री.ओमप्रिाश ऊफय  बच्चू िडू (अचलपरू), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.राहुल 
बोंदे्र (धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जिल्ह्यातील शेंदोळा ब.ु माळेगाव, माडी व मौिा सालोरा खुदश 
(ता.नतवसा) व मौि ेसालोरा (खुदश) (ता.मोशी) या गावात पाणी ी्ंचाई असल्हयाने 
गाम्थाींची गरैसोय होत असल्हयाचे तसेच लोहेगाव (ता.मोशी, जि.अमरावती) 
चौकात पाण्यासाठी चक्कािाम आींदोलन केल्हयामळेु दोन तास वाहतकू ठपप 
होऊन पररसरात तणावाचे वातावरण ननमाशण झाल्हयाच ेददनाींक १५ मे, २०१८ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास,  मौि ेसालोरा (खदुश) येथील पाणीपरुवठा ववतरण व्यव्था ही 
िार िूनी असनु दरुु्ती कररता वारींवार खचश करुनही गावात शवे्च्या 
्ोकापयशत पाणीपरुवठा होत नसल्हयाने नववन पाईप लाईनसाठी तसेच रेवसा 
येथील पाण्याची ्ाकी ३० वषश िूनी असल्हयाने नवीन पाण्याच्या ्ाकीसाठी 
राषट्रीय ग्रामीण पेयिल योिनेतींगशत ननधी मींिूर करणेबाबत ्थाननक 
लोकपनतननधीींनी कायशकारी अशभयींता, म.जि.प्रा, अमरावती याींना ददनाींक १५ 
माचश, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास लेखी  ननवदेन ददल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच भातकुली तालकु्यातील सोनारखेडा, िावरा, बेलमारखेडा, अींचलवाडी, 
पोहरा पणुाश, ् ाकरखेडा या सहा गावात मखु्यमींत्री ग्रामीण पेयिल कायशकमातींगशत 
उींच पाण्याची ्ाकी बाींधण्यासाठी ननधी मींिूर करणेबाबत ददनाींक १८ नोव्हेंबर, 
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२०१८ रोिी लेखी ननवेदन ददल्हयाचे तसेच मोझरी ववकास आराखडयाींतगशत 
गरुुदेवनगर, गरुुकुीं ि आश्रम मोझरी गावासाठी सींयकु्त पाणी परुवठा योिना 
कामातील त्रु् ीची पतुशता न करता ग्रामपींचायतीकड ेददनाींक ३१ माचश, २०१८ रोिी 
ह्ताींरीत केली असल्हयाचे ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, मोझरी योिनेतील वपण्याचे पाणी ग्राम्थाींना ननयशमत 
शमळण्याकररता सोलर सरुु करणेबाबत लोकपनतननधीींनी मखु्य अशभयींता, 
महाराषट् िीवन प्राधधकरण, अमरावती याींना लखेी ननवेदन ददल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्हयास, मोशी तालकु्यात अपपर वधाश धरण असनूही या तालकु्यातील 
नागरीकाींना दरवषी पाण्यासाठी आींदोलने करावी लागत असल्हयाने सदर तालकुा 
व अमरावती जिल्ह्यातील पाणी ी्ंचाई दरू करण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अमरावती जिल्ह्यातील शेंदोळा ब.ु माळेगाव, माडी 
व मौिा सालोरा खुदश (ता.नतवसा) व मौि ेसालोरा (खुदश)  (ता.मोशी) या गावात 
पाणी ी्ंचाई ननमाशण झाली होती. तसेच लेहेगाींव, ता. मोशी येथे ददनाींक 
१४.५.२०१८ रोिी रा्ता रोको आींदोलन झाल ेहोत ेहे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) भातकुली तालकु्यातील सोनारखेडा, िावरा, बेलमारखेडा, अींचलवाडी, पोहरा 
पणुाश, ्ाकरखेडा या ६ गावाींचा समावेश मखु्यमींत्री ग्रामीण पेयिल कायशक्रमाींत 
करण्याबाबत ददनाींक १८.११.२०१७ रोिी लेखी ननवेदन देण्यात आल ेआहे, हे खरे 
आहे.  
     मोझरी ववकास आराखडयाींतगशत गरुुदेव नगर, गरुुकुीं ि आश्रम, मोझरी, या 
गावाींकररता पाणी परुवठा योिना कोणतीही त्रु् ी न ठेवता कायाशन्वीत करण्यात 
आली होती. समुारे ४ वषाशपासनू सदर योिना महाराषट्र िीवन प्राधधकरणामािश त 
चालववण्यात येत होती.  
     दरम्यान योिनेच्या दरुु्तीच्या कामाींना जिल्हहाधधकारी, अमरावती याींनी 
ी्ंचाई अींतगशत ददनाींक ०१.०३.२०१८ रोिी प्रशासकीय मान्यता ददली होती. 

तथावप, या कामाींच्या ननववदेस अपेिीत प्रनतसाद न शमळाल्हयामळेु प्र्ताववत 
काम ेकरता आली नाहीत.  
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     योिना ग्रामपींचायत मािश त ह्ताींतरीत करुन घेणे गरिचेे होत.े परींत,ु 
योिना ग्रामपींचायतीने ह्ताींतरीत करुन न घेतल्हयामळेु व सद्य:ज्थतीत 
योिना चालववण्यास महाराषट्र िीवन प्राधधकरणाकड ेननधी उपलब्ध नसल्हयामळेु 
ददनाींक ०१.०४.२०१८ पासनू योिना ग्रामपींचायतीला एकतिी ह्ताींतरीत 
करण्यात आली आहे.  
     सद्य:ज्थतीत या गावाचा पाणी परुवठा सरुळीत सरुु आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) अमरावती जिल्हहयातील पाणी ी्ंचाई ननवारणाथश २०१७-१८ साठी सींभाव्य 
पाणी ी्ंचाई कृती आराखडा मींिुर केला आहे. त्यामध्ये १४२८ गावाींत रुपये 
१७९९.९६ लाख इतक्या ककींमतीच्या एकूण १७४५ उपाययोिना प्र्ताववत 
करण्यात आल्हया आहेत. त्यापकैी आवश्यकतनेसुार २६१ गावाींतील ४९५ लाख 
रुपये ककींमतीच्या ४०८ उपाययोिना पणूश करण्यात आल्हया आहेत. त्यामध्ये 
ा्ँकरने पाणी परुवठा करण्यासह ी्ंचाई अींतगशत अन्य उपाययोिनाींचा समावेश 

आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील विद्याथ्याांना सिय शशक्षा अशभयानाांतगयत गणिेश अथिा 
गणिेशािररता रक्िम शमळण्याबाबत 

  

(३७) *  ११६५९५   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभस े(लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाय 
गायििाड (धारािी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हषयिधयन सपिाळ 
(बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.राहुल 
बोंदे्र (धचखली), श्री.अब ूआजमी (मानखूदय शशिाजीनगर), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर), िॅप्टन आर.तशमल सले्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), डॉ.शमशल ांद माने (नागपरू उत्तर), श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू 
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पजश्चम), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर), 
श्री.ओमप्रिाश ऊफय  बच्च ू िडू (अचलपरू), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील 
(अहमदपरू), श्री.मोहन फड (पाथरी), श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), 
श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.पथृ् िीराज 
चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्री. सांजय 
साििारे (भसुािळ) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवश शशिा अशभयानाींतगशत ववद्यार्थयाांना गणवेश देण्याऐविी 
त्याची रक्कम ववद्यार्थयाशच्या बाँक खात्यात िमा करण्याचा ननणशय शासनाने 
माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला असनूही ववद्यार्थयाांची बाँक 
खातीच न उघडल्हयामळेु शिैणणक वषश सींपले तरीही राज्यातील समुारे १५ लाख 
तर अकोला, बलुढाणा, भींडारा, दहींगोली, लातरू, उ्मानाबाद, परभणी या 
जिल्हहयाींमध्ये ५० ्क्क्याहून अधधक ववद्यार्थयाांना गणवेश अथवा त्याची 
रक्कमही शमळाली नसल्हयाचे माहे एवप्रल-मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सन २०१७-१८ या वषाशत नागपरू जिल्हहयामधील जिल्हहा पररषद व 
महानगरपाशलकेच्या एकूण १७१० शाळाींमधील ८४ हिार ९२१ पात्र लाभाथी 
ववद्यार्थयाांपकैी केवळ ६२ हिार ९९० म्हणिचे ७४.१७ ्क्के ववद्यार्थयाांचे तर 
 ववदभाशतील नागपरू वगळता इतर जिल्हहयामध्ये चींद्रपरू-७९.७७. गोंददया ९०.७०, 
गडधचरोली ९०.२१, वधाश ७५.०१, भींडारा ४१.७४, अमरावती ९८.४२, यवतमाळ 
५८.०५, अकोला ४७.८८, बलुढाणा ४७.६६ व वाशशम ७०.९५ ्क्के ववद्यार्थयाांच े
बॅंक खात ेउघडण्यात ववभागाला यश आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्यात २०१७-१८ या शिैणणक वषाशमध्ये पदहली त ेआठवीच्या 
वगाशत शशिण घेत असलले्हया सवश घ्कातील ववद्याथी, सरकारी ्थाननक 
्वराज्य सी्ं थाच्या तसेच अनसुचुीत िाती,िमाती व दाररद्र्यरेषखेालील सवश 
घ्काींच्या ३७ लाख ६२ हिार २७ ववद्यार्थयाांना प्रत्येकी २ मोित गणवेशासाठी 
४०० रुपयाींची रक्कम त्या ववद्यार्थयाांच्या खात्यात िमा होणे बींधनकारक 
असनूही अद्याप १० लाख ९० हिार ६३३ मलुाींचे बाँक खात े उघडल ेगेलेल े
नसल्हयाचे ददनाींक ३० एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननदशशनास आल,े हे ही 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, ववद्यार्थयाांच्या गणवेशासाठी मींिूर करण्यात आलेले ६४ को्ी 
रुपये शाळाींकड ेपडून असल्हयाचे तसेच याबाबत शशिण ववभागाच ेतत्कालीन 
सधचव श्री.नींदकुमार याींनी १५ मे पयांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश ददल े
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार १५ लाख 
८८ हिार ४८० ववद्यार्थयाांना गणवेश देण्याबाबत तसेच  ववद्यार्थयाांची बॅंक 
खाती उघडण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) सन २०१७-१८ या शिैणणक वषाशमध्ये मोित गणवेश योिनेंतगशत लाभ 
शमळण्यासाठी डडसेंबर, २०१७ पयशत बाँकेत खाती न उघडलेल्हया ववद्यार्थयाांना थे्  
ववद्यार्थयाांच्या बाँक खात्यात लाभाची रक्कम िमा करण्याच्या योिनेतनू सु्  
देण्यात आली होती. 
     तसेच, ्थाननक पातळीवरील काही बाँकाींच्या असहकायश धोरणामळेु 
ववद्यार्थयाांची Zero Balance खाती उघडण्यात अडचणी ननमाशण होत असल्हयाने 
ववद्यार्थयाांची Zero Balance वर बाँक खाती उघडण्याबाबत िलद 
कायशवाहीसाठी बाँकाींना आवश्यक त्या सचूना देण्याबाबत ववत्त ववभागास ववनींती 
केली आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्यात विषेशत: मुांबई, िोल्हापूर, नगर, मालेगाांि बाजार सशमती येथे 

फळे वपिविण्यासाठी घाति रसायनाांचा िापर होत असल्याबाबत 
(३८) *  १२२६०७   श्री.गोिधयन शमाय (अिोला पजश्चम), श्री.हररष वप ांपळे 
(मतुत यजापरू), श्री.अब ूआजमी (मानखदूय शशिाजीनगर), श्रीमती सीमाताई दहरे 
(नाशशि पजश्चम), श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापरू) :   सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात ववषशेत: मुींबई, कोल्हहापरू, नगर, मालेगाींव बािार सशमतीमध्ये 
आींबा, ्रबिु, शलची, केळी इ. िळे वपकववण्यासाठी काबाशईड सारख्या मानवी 
शरीरास घातक असलले्हया रसायनाींचा वापर केला िात असल्हयाचे माहे एवप्रल, 
२०१८ च्या शवे्च्या आठवडयात ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अन्न व औषधे  प्रशासनाने िपत केलले्हया ८०० िळाींपकैी १६१ 
नमनु्याींमध्ये िळे लवकर वपकववण्यासाठी अनेक व्यापारी घातक रसायनाींचा 
वापर करत असल्हयाचे आढळून आल ेअसनू सदर रसायने एका ववशशष् मात्रपेेिा 
िा्त वापरल्हयाने मानवी शरीरावर त्याचा दषुपररणाम होण्याची शक्यता 
असल्हयाचे ददनाींक २८ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननदशशनास आल,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, नगर व काही जिल्हहयात अन्न व औषध प्रशासनाची प्रयोगशाळा 
नसल्हयाने तसेच इतर जिल्ह्यात तपासणीसाठी घेतलेल्हया नमनु्याींची तपासणी 
करण्यासाठी बराच कालावधी लागणे अशा अनेक कारणाीं्तव अन्न व औषध 
प्रशासन ववभागाकडून तपासणी करण्यास ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय. 
(४) असल्हयास, मुींबई कृषी उत्पन्न घाऊक िळ बािारात हापसू आींबा 
वपकववण्यासाठी वापरण्यात येणा-या इथरेल या बायर कीं पनीच्या उत्पानावर 
अन्न व औषधे प्रशासनाने बींदी घातली असनू कृषी खात्याने परवानगी 
ददल्हयानींतरच त ेबािारात ववक्रीसाठी खुले केल ेआणण दसुरीकड ेएिडीए कारवाई 
करीत असल्हयाची मादहती घाऊक व्यापारी व सींघ्ेनेचे अध्यि याींनी ददनाींक २५ 
एवप्रल २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार राज्यातील ज्या बािार सशमत्याींमध्ये अन्न व 
औषध प्रशासनाची प्रयोगशाळा नसेल अशा सशमत्याींमध्ये प्रयोगशाळा तातडीने 
कायाशजन्वत करणे तसेच घातक रसायनाींचा वापर करणाऱयाींवर कारवाई 
होण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे अींशत: खरे आहे, 
(२) दद. २६ एवप्रल, २०१८ रोिी वतृ्तपत्रात अशा आशयाची बातमी प्रशसध्द 
झालेली आहे. सन  ऑग्् २०११ त ेिानेवारी २०१८ या कालावधीत अन्न व 
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औषध प्रशासनातिे िळे व भािीपाला याींचे एकूण ८०० नमनेू ववश्लेषणाकरीता 
घेण्यात आल ेहोत.े यापकैी ६२० नमनेु प्रमाणणत घोवषत करण्यात आल ेआहेत. 
सदर नमनु्याींपकैी १६१ नमनेू असरुक्षित घोवषत करण्यात आले असनू यापकैी 
१५७ प्रकरणी ख्ल ेदाखल करण्यात आल ेआहेत. 
(३) होय, हे खरे आहे 
(४) ददनाींक २५ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास घाऊक व्यापारी सींघ्नेकडून 
कोणतीही तक्रार अथवा ननवेदन अन्न व औषध प्रशासनास प्रापत झालेले नाही. 
हापसू आींबा वपकववण्यासाठी येणाऱया इथरेल या उत्पादनावर अन्न व औषध 
प्रशासनाने बींदी घातलेली नाही. 
     कें दद्रय कक्कनाशके मींडळ व नोंदणी सशमती, िररदाबाद याींनी मे.बायर 
क्रॉपस सायन्स शल. याींना इथेिॉन ३९% एसएल या कक्कनाशकासाठी इथ्रेल या 
टे्रड नावाने नोंदणी प्रमाणपत्र प्रदान केल ेआहे. या नोदणी प्रमाणपत्रामध्ये सदरच े
कक्कनाशक आींबा व इतर िळ वपकाींसाठी वापरण्याकरीता शशिारस केलेली 
आहे. 
(५) राज्यातील बािार सशमत्याींमध्ये अन्न व औषध प्रशासनाच्या प्रयोगशाळा 
नाहीत. तथावप, मुींबई, औरींगाबाद, नागपरू या शहरामध्ये प्रयोगशाळा आहेत. 
त्यामधून तपासणीचे काम केल ेिात.े 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील नद्याांमध्ये साांडपाणी सोडल्यामुळे होत असलेले प्रदषुण 
  

(३९) *  ११६८२९   श्री.अब ूआजमी (मानखदूय शशिाजीनगर), डॉ.शमशल ांद माने 
(नागपरू उत्तर), श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांत 
(नाांदेड उत्तर), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापरू), 
अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल सले्िन (सायन-िोळीिाडा), 
श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर), अॅड.आशशष 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.सभुाष उफय  पांडडतशठे पाटील 
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(अशलबाग), श्री.धैययशील पाटील (पेण), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), 
डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.विजय 
िाळे (शशिाजीनगर), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), अॅड.गौतम चाबिुस्िार 
(वप ांपरी), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा सोनािणे 
(जुन्नर), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी), डॉ.राहूल 
आहेर (चाांदिड), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.शशरीषदादा चौधरी 
(अमळनेर), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पियती), श्री.शभमराि तापिीर 
(खडििासला), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी) :   सन्माननीय पयायिरण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्रीय िल आयोगाने प्रशसद्ध केलेल्हया अहवालात नद्याींमध्ये साींडपाणी 
सोडल्हयामळेु तसेच नदीककनारी व्यवसानयक बाींधकाम करण्याची सवलत 
ददल्हयामळेु पाण्यातील प्राणवायचूे प्रमाण घ्त असनू देशातील नदीतीराींवरील 
६५० शहराींपकैी राज्यातील १६१ शहरातील ४९ नद्याींपकैी बाणगींगा, गोदावरी, 
भीमा, कृषणा, उल्हहास,  तापी, धगरणा, पींचगींगा, मीरा, रींगावली, वशशष्ी, आींबा, 
अमरावती, त्रब ींदसुरा, धारणा, दहवरा, मोर, मोरणा, मळुा, मठुा, पवना, पणूाश, 
इींद्रायणी, पींचगींगा इत्यादी नदयाींच े पाणी प्रदषुीत होऊन ४५ ्क्के 
िलप्रवाींहामधील िलचराींचे आयषुय धोक्यात आल्हयाचे ददनाींक ११ मे, २०१८ वा 
त्यासमुारास ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच कोलाड आींबेवाडी (ता.रोहा, जि.रायगड) ग्रामपींचायतीने कच-यासाठी 
पयाशयी व्यव्था न केल्हयामळेु सदर कचरा गोदा नदीत ्ाकल्हयाने व गोदा नदी 
कुीं डशलका नदीला शमळाली असल्हयामळेु  दोनही नदयाींचे पाणी दवुषत होवनू 
्थाननक नागररकाींच्या आरोग्याला धोका ननमाशण झाला असणे, तसेच पणु्यातील 
वडगाींव शरेी, खराडी, मुींढवा केशवनगर पररसर आणण वप ींपरी-धच ींचवड (जि.पणेु) 
येथील वप ींपरी-काळेवाडी, कीं पन्या व व्त्याींमधील साींडपाणी थे् पवना व 
इींद्रायणी नदयाींमध्ये सोडण्यात येत असणे,  दौंड (जि.पणेु) तालकुा हद्दीतनू 
गेलेल्हया मळुा मठुा व भीमा नदीतील िलपणीमळेु प्रदषुण होऊन नदीकाठच्या 
गावाींमध्ये दगुांधी व डासाींचा प्रादभुाशव झाला असनू, देवळा (जि.नाशशक) 
तालकु्यातील भऊर व पररसरात धगरणा नदीपात्रात मतृ िनावरे ्ाकल्हयामळेु 
दगुांधी पसरुन नागरीकाींचे आरोग्य धोक्यात आल्हयाचे तसेच वप ींपळनेर (जि.धळेु, 
ता.साक्री) येथील पाींझरा नदीत दठकदठकाणी पणशवलेी वाढून शवेाळ तयार 
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झाल्हयाचे व नदीपात्रात मतृ िनावरे ्ाकल्हयामळेु गाळ साचून पाींझरा नदी 
प्रदवूषत झाली असल्हयाचे ददनाींक २२ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्यातील १८ हिार ककमी एकूण लाींबी असणाऱया २१८ प्रमखु 
नद्याींपकैी ८,३१० ककमी प्रदवूषत नद्याींची लाींबी असनू नदीककनारी असलेल्हया 
मुींबई, पणेु, नाींदेड, अकोला, नागपरू, साींगली, अमरावती, कल्हयाण, पनवेल इ. 
शहरात अधधक प्रदषुण असल्हयाचे ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय,   
(४) असल्हयास, नद्याींना प्रदषूण मकु्त करण्यासाठी कोणत्या उपाययोिना 
करणार या सींबींधीची यादी सादर करण्याबाबतचे ननदेश मा.उच्च नायालयाने 
राज्य शासनाल ददल ेअसल्हयाने याप्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे, 
(३) हे अींशत: खरे आहे 
    ्थाननक ्वराज्य सी्ं थाींचे मलैाशमश्रीत साींडपाणी अप्रत्यिपणे काही 
प्रमाणात नदीपात्रामध्ये शमसळत.े 
(४) कें दद्रय प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाच्या ननदेशानसुार राज्यातील नदया पनुजिशवीत 
करण्यासाठी महाराषट्र प्रदषूण ननयींत्रण मींडळामािश त महानगरपाशलका व 
नगरपाशलका याींच्या प्रनतननधीींना बोलावनू प्रदवूषत नदयाींच्या पट्टयाींची 
पनु्थाशपना या ववषयावर दद.२५/०४/२०१८ रोिी कायशशाळा आयोजित केली होती. 
सदर कायशशाळेत साींडपाणी प्रकक्रया यींत्रणा उभारणे, कायाशन्वीत करणे, योग्य 
्तरावर प्रकक्रया करून प्रकक्रयायकु्त साींडपाण्याची ववल्हहेवा् लावणे इत्यादी तसेच 
अल्हप मदुतीच ेव ददघश मदुतीचे प्रकल्हप अहवाल तयार करून अींमलबिावणी 
करणे याबाबत मागशदशशन केल.े तसेच  २७ महानगरपाशलका ८६% साींडपाणी 
ननमाशण करतात तर उवशररत नगरपाशलका अींदाि े १४% साींडपाणी ननमाशण 
करतात. सदरच्या अनषुींगाने महानगरपाशलकाींना भाींडवली ननधीतनू २५% खचश 
साींडपाणी व घनकचरा व्यव्थापन यासाठी करण्याचे ननदेश ददलेले असनू २७ 
महानगरपाशलकाींनी न्ती हमी सदु्धा ददलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुणगे (ता.मालिण, जज.शसांधदुगुय) येथील पुनजीवित िरण्यात  
आलेल्या नळ योजनेच्या तनिृष्ट्ट िामाांबाबत 

  

(४०) *  ११९९१४   श्री.नारायण िुचे (बदनापरू), श्री.सांतोष दानिे 
(भोिरदन) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मणुगे (ता.मालवण, जि.शस ींधुदगुश) येथे ९५ लाख रुपये खचश करून पनुजिशववत 
करण्यात आलले्हया नळ योिनेचे काम ननकृष् दिाशच ेझाले असनू सदर नळ 
पाणीपरुवठा योिना वारींवार बींद पडून नव्या पाईपलाईनला गळती लागल्हयाने 
उन्हाळ्यात वपण्याच्या पाण्याची गरैसोय होत असल्हयाच ेमाहे मे, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, येथील नळ पाणीपरुवठा योिनेच्या ठेकेदार व पो् ठेकेदाराने 
केलेल्हया ननकृष् दिाशच्या कामामळेु पनुिीववत करण्यात आलेली नळ योिना 
वारींवार बींद पडत असल्हयाने नळ योिना सजु्थतीत सरुू होईपयांत सींबींधधत 
ठेकेदारास देयक अदा करण्यात येऊ नये अशी मागणी ्थाननक ग्राम्थाींनी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीचे ननषकषश 
काय आहेत व त्यानसुार सींबींधधत ठेकेदारास देयके अदा न करता काम पणूश 
करून घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     मणुगे (ता.मालवण, जि.शस ींधुदगुश) येथील पनुजिशववत करण्यात आलले्हया 
योिनेचे काम अींनतम ्पपयात असताना योिनेमध्ये काही प्रमाणात गळती 
असल्हयाचे ननदशशनास आल.े 
(२) हे खरे नाही. 
     योिना वारींवार बींद पडत आहे अशी बाब नाही. 
(३) सदर योिनेची ददनाींक ०५/०५/२०१८ रोिी प्रत्यि पहाणी केली असता, 
योिनेमध्ये काही प्रमाणात गळती असल्हयाचे ननदशशनास आले. योिनेमधील 
गळती दरू करण्याच्या लखेी सचूना सींबींधधत ठेकेदारास देण्यात आल्हया असनू 
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त्यानसुार गळती दरू करण्याचे काम सरुु आहे. सद्य:ज्थतीत योिनेतनू पाणी 
परुवठा सरुु आहे. योिनेच्या कामापो्ी रु.२३,५६,४०१/- व रु.२६,४१,२४३/- अशा 
दोन हपत्याींमध्ये अशी एकूण रु.४९,९७,६४४/- इतकी रक्कम ग्राम आरोग्य पोषण 
पाणी परुवठा व ्वच्छता सशमती, मणुगे याींच्याकड ेवगश करण्यात आली आहे. 
गळतीच ेकाम योग्य प्रकारे पणूश झाल्हयावरच सदर कामाचे देयक अदा करण्यात 
येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िोरेगाांि ि िराड तालुक्यातील (जज.सातारा) गािाांचा समािेश राष्ट्रीय 

पेयजल िाययक्रम आराखडा सन २०१७-१८ मध्ये िरण्याबाबत 
(४१) *  ११८४६५   श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड 
उत्तर) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सातारा जिल्ह्यातील मौिे साप, सलुी साठेवाडी, आवी, सासवेु, बेलेवाडी व 
कोंबडवाडी (ता.कोरेगाव), मौि े ककवळ, करवडी यशवींतनगर,माींगवाडी भाींबे 
धावरवाडी (ता.कराड) व मौिे काशशळ, नागठाणे वणेेगाव कामेरी, तकुाईचीवाडी 
मत्यापरू (ता.जि.सातारा) या गावाींचा राषट्रीय पेयिल कायशक्रम आराखडा सन 
२०१७-१८ मध्ये समाववष् करण्याबाबतचे ननवेदन ्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मा.कृषी, िलोत्पादन आणण पणन राज्यमींत्री याींना माहे ऑक््ोबर, २०१७  मध्ये 
वा त्यादरम्यान ददल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल े व तद्नसुार सदर गावाींचा राषट्रीय पेयिल कायशक्रम आराखडयामध्ये 
समाववष् करणेबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्याींत येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) राषट्रीय ग्रामीण पेयिल कायशक्रमाच्या सन २०१७-१८ च्या आराखड्यामध्ये 
सदर गावाींचा समावेश केला आहे व सदर आराखडा मींिूर आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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



69 

िेळापुर (जज.यितमाळ) तालुक्यातील आददिासीबहुल गािाांना शुध्द 
वपण्याच्या पाण्याचा पुरिठा िरण्याबाबत 

  

(४२) *  ११९७३८   श्री.राजु तोडसाम (अणी), श्री.वििास िुां भारे (नागपरू 
मध्य), श्री.सधुािर िोहळे (नागपरू दक्षक्षण) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल्ह्यात ४९३ लोकव्त्या व यापकैी केळापरु तालकु्यातील 
आददवासीबहुल २५ गावाींतील ४१ िलस्रोत हे फ्लोराईडयकु्त असल्हयाने 
गावकऱयाींच्या आरोग्याचा प्रश्न ननमाशण झाल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२ असल्हयास, सदर फ्लोराईडयकु्त पाण्याबाबत नागपरू खींडपीठाने यवतमाळ 
जिल्हहाधधकारी व मखु्याधधकारी याींना नो्ीस बिावनू उत्तर सादर करण्याच े
ननदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, गावकऱयाींना शदु्ध पाणीपरुवठा करण्यास जिल्हहा पररषद व 
पींचायत सशमती अपयशी ठरली असल्हयाने या गावाींतील नागररकाींना शदु्ध पाणी 
परुवठा करणे तसेच नागपरू खींडपीठाने ददलेल्हया ननदेशानसुार शासनाने कोणत्या 
उपाययोिना केल्हया वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     पाणी नमनेु रासायननक तपासणी अशभयान (मान्सनूपवूश) २०१७-१८ 
अींतगशत केळापरू तालकु्याच्या गावातील वपण्याच्या पाण्याच्या एकूण ५८४ 
्त्रोताचे पाणी नमनेु उपववभागीय पाणी गणुवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा, 
पाींढरकवडा येथे तपासणी करीता प्रापत झालेले  आहेत. 
     त्यापकैी २५ गावाींतील ४१ ्त्रोताींतील पाणी नमनु्यामध्ये फ्लेाराईडचे 
प्रमाण ननधाशररत मानकापिेा िा्त असल्हयाचे आढळून आल े आहे. सदर 
गावाींमध्ये २०१७-१८ या वषाशत कोणत्याही प्रकारची साथरोग व ककडनीच ेरूग्णही 
आढळले नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) केळापरु तालकु्यातील २५ गावाींतील ४१ ्त्रोत बाधधत असल्हयाने सदर पाणी 
वपण्यास अयोग्य अस ेिलक लावण्यात आल ेआहेत.गावातील नागररकाींना १३९ 
हातपींप, ७५ सावशिननक ववहीरी,११ ववदयतु पींप व २० नळ पाणी परुवठा योिना 
इ. शधु्द वपण्याच्या पाण्याच ेपयाशयी ् त्रोत उपलब्ध करून सरुळीत पाणी परुवठा 
सरुू आहे. 
     तसेच नागपरू खींडपीठाने ददलले्हया ननदेशाच्या अनषुींगाने सरकारी 
अशभयोक्ता, नागपरू खींडपीठ याींचेकडून मा.न्यायालयास उत्तर सादर करण्याची 
कायशवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िळमनूरी (जज.दहांगोली) तालुक् यातील बांद नळपाणी 
योजना सुरु िरण्याबाबत 

  

(४३) *  ११८६८२   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्रीमती तनमयला गावित 
(इगतपरूी) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कळमनरूी (जि.दहींगोली) तालकु् यात ४०० पिेा अधधक हातपींप पाण्याअभावी 
बींद पडल्हयाने अनेक गाींवामध्ये पाणी ी्ंचाई असनू पाण्याची उपलब्धता 
नसल्हयामळेु व ताींत्रत्रक दरुु्ती अभावी १०४ नळ योिनाींपकैी ३६ नळ योिना बींद 
असणे तसेच औींढा तालकु्यातील २२ ताींडयातील ग्रामपींचायत प्रशासनाच्या योग्य 
ननयोिना अभावी ग्राम्थाींना पाण्यासाठी भ्कीं ती करावी लागत असल्हयाचे माहे 
मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, कळमनरुी व औींढा तालकु् यातील पाणी ी्ंचाई दरू करुन बींद 
असलेल्हया नळ पाणी योिना पवुवशत सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२)  पाणी ी्ंचाई दरु करण्यासाठी ा्ँकरसशद्वारे, ववहीरी व बोअर अधधग्रहण 
करून, नववन वव ींधन ववहीरी घेऊन तसेच नळ पाणी परुवठा योिनाींची ववशषे 
दरुु्ती करून  पाणी परुवठा सरुु करण्यात आला.       
     (१) ा्ँकरद्वारे- ४ योिना 
     (२) ववदहर व बोअर अधधग्रहण करून-११ योिना 
     (३) नववन बोअरवेल घेऊन-३ योिना 
     (४) नळ पाणी परुवठा योिनाींची ववशषे दरुु्ती-१८ योिना 
     तसेच औींढा तालकु्यातील २२ ताींडयाची पाणी ी्ंचाई दरु करण्यासाठी 
     (१) ा्ँकरद्वारे- ३ 
     (२) नळ योिनेद्वारे-३ योिना 
     (३) अधधग्रहणाद्वारे-८ योिना 
     (४) अज्तत्वातील उपाय योिनोद्वारे-७  
     (५) नववन वव ींधन ववहीरीद्वारे-१. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्यात शशधापबत्रिा सांगणिीिृत िरताना येत असलेल्या त्रटुीांबाबत 

  

(४४) *  ११६६२७   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्री.अब ूआजमी 
(मानखूदय शशिाजीनगर), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.अजय चौधरी 
(शशिडी), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.बाळासाहेब 
थोरात (सांगमनेर), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अशमत विलासराि देशमखु 
(लातरू शहर), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती 
ठािूर (ततिसा), श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरूी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.आशसफ शखे 
(मालेगाांि मध्य), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण 



72 

पिूय), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपरू), श्री.जयिुमार गोरे (माण), िुमारी प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर 
मध्य), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपरू), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्ि)े, 
श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.त्र्यांबिराि शभस े (लातरू ग्रामीण), श्री.िसांतराि 
चव्हाण (नायगाांि), श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी), श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), 
श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्रीमती तपृ्ती 
सािांत (िाांदे्र पिूय), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि 
वपचड (अिोल)े, श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.सरेुश लाड (िजयत), डॉ.सजुजत शमणचिेर (हातिणांगले), श्री.सरेुश धानोरिर 
(िरोरा), श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), 
श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.भरतशठे गोगािल े (महाड), 
श्री.राजन साळिी (राजापरू), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.शशरीषदादा 
चौधरी (अमळनेर), श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार 
दहल), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.बाळासाहेब मरुिुटे 
(नेिासा) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सावशिननक ववतरण व्यव्थेने ्व्त धान्य दकुानातनू 
गोरगरीबाींना वा्प करावयाच्या धान्याींसाठी पॅनकाडश, आधारकाडश, बायोमॅट्रीक 
अशा हाय्ेक योिना लाग ू करुन रेशनकाडश आधारकाडशला िोडण्याच्या 
ननणशयामळेु अींदािे ८० % शशधापत्रत्रका सींगणकीकृत झाल्हयाने धान्य चोरी रोखणे 
शक्य झाल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील ववववध जिल्ह्याींमध्ये शशधापत्रत्रकाींबाबत चकुीची 
मादहती अपलोड करणे,  ठाणे, रायगड, रत्नाधगरी, शस ींधुदगुश जिल्हहे  खेड 
(जि.पणेु) तालकु्यातील दगुशम, आददवासी भागातील व इतर जिल्ह्यात ई-पॉस 
मशीन बींद पडल्हयाने धान्य वा्ण्यास अडचणी ननमाशण होत असनू उ्मानाबाद 
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जिल्ह्यात मागील तीन मदहन्याींपासनू ९० हिार कु्ुींबे धान्यापासनू वींधचत 
असल्हयाच ेददनाींक १७ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननदशशनास येणे तसेच 
नाशशक जिल्ह्यात रेशन दकुानदार व शशधापत्रत्रका धारकाींनी जिल्हहाधधकारी 
कायाशलयावर मोचाश काढून गरीब शशधापत्रत्रका धारकाींची आधार नोंदणी पणूश करुन 
त्याींना धान्याच ेवा्प कराव ेअस ेजिल्हहाधधकारी नाशशक याींना लखेी ननवेदन 
ददल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मुींबईत शशधापत्रत्रकेत नावाींची नोंद नसणे, नाींवे चुकलेली असणे, 
मशीनला रेंि नसणे, सव्हशर नादरुु्त असणे, अनेक दठकाणी बो्ाींचे ठस ेिुळत 
नसणे,इ. तक्रारी वाढू लागल्हयाने दकुानदार व ग्राहक याींच्यात वाद होऊन धान्य 
वा्प करण्यात अडचणी ननमाशण होत असल्हयाचे ददनाींक १७ एवप्रल, २०१८ रोिी 
वा त्यासमुारास ननदशशनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्हयास, काही दठकाणी शींभर ्क्के इीं्रने् सवेा उपलब्ध नसल्हयाने 
पवूीप्रमाणे धान्य ववतरण करण्याची परवानगी द्यावी  अथवा इीं्रने् सेवा 
उपलब्ध होईपयांत पॉस मशीन प्रशासनाने परत घ्याव ेअशी मागणी राज्यातील 
रेशन दकुानदाराींनी केली असनू नाींदेड जिल्ह्यातील दकुानदाराींनी केवळ 
आधारिोडणी धारकाींनाच रेशनचे धान्य एका आठवड्यात वा्प करण्याची 
सक्ती न करता कालावधी वाढवनू देण्याची मागणी जिल्हहाधधकारी याींचेकड े
ननवदेनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, राज्यात दकुानदार सींगणक प्रकक्रयेची ताींत्रत्रक कारणे पढेु करून 
वापर करण्यास ्ाळा्ाळ करीत असणे, कळवा, मुींब्रा व शभवींडी (जि.ठाणे) 
शहरातील ३७ एिच्या अधधकारी/कमशचारी याींच्या सींगनमताने व शशधावा्प 
कायाशलयामध्ये दलालाींचा ताबा असनू शशधावा्पामध्ये त्रु् ी असल्हयाचे साींगनू 
नागरीकाींना त्रास देणे तसेच मुींबई, धारावी येथील  शशधावा्प कें द्रातील 
बायोमेदट्रक मशीनचे ने्वकश  गायब झाल्हयाने एम.जि. रोडवरील सोशलनगर 
सोसाय्ी १७ अ ४४ शशधावा्प कें द्र येथे नागररकाींना धान्य शमळत नसणे, खेड 
(जि.पणेु) तालकु्यातील दगुशम, डोंगरी, आददवासी भागातील गोरगरीबाींना 
शशधावा्प दकुानातनू धान्याचे वा्प करण्यात अडचणी ननमाशण झाल्हयाने अनेक 
गोरगरीब ् व्त धान्यापासनू वींधचत असणे, भसुावळ तालकु् यातील आधार शल ींक 
न केल्ह याने १२ हिार शशधापत्रत्रकाधारकाींना बायोमॅट्रीक पध् दतीने धान् य ववतरण 
करण् यात न येणे तसेच नाशशक जिल्ह्यात पॉस मशशनव्दारे ७० ्क्के धान्य 
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ववतरण केलेले असनू १ लाख शशधापत्रत्रकाधारकाींची ओळख प्त नसल्हयाने 
िुन्या पध्दतीनसुार धान्यवा्प करण्याची मभुा ददली असताना ७४ रेशन 
दकुानदाराींनी ननयशमत पध्दतीने धान्य वा्प केल्हयाने त्याींच्यावर गनु्हा दाखल 
करण्यात आल्हयाचे ददनाींक ३० एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननदशशनास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्हयास, राज्यातील ्व्त धान्य दकुानदार व रॉकेल ववके्रत े याींनी 
त्याींच्या ववववध मागण्याींसाठी माहे माचश, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ववधीमींडळावर मोचाश काढला होता तसेच ठाणे जिल्ह्यातील १४७३ शशधावा्प 
दकुानदाराींनी ददनाींक १७ एवप्रल, २०१८ रोिी पासनू सींप पकुारला होता, हे ही खरे 
आहे काय, 
(७)  असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) ई पॉस मशीनद्वारे धान्यवा्प करताना पात्र लाभाथी अनदुाननत 
अन्नधान्यापासनू वींधचत राहू नये या्तव करावयाच्या उपाययोिना दद.२ 
िेब्रवुारी, २०१८ व दद. १२ एवप्रल, २०१८ रोिीच्या पत्राींन्वये मुींबईसह सवश िेत्रीय 
अधधका-याींना कळववण्यात आलेल्हया आहेत. त्यानसुार सवश जिल्ह्याींत ई पॉस 
मशीनमध्ये ताींत्रत्रक सम्या ननमाशण झाल्हयास त्याचे वेळीच ननराकरण केल े
िात.े  
     उ्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये कोणताही पात्र लाभाथी अन्नधान्यापासनू 
वींधचत रादहल्हयाची तक्रार प्रापत झाललेी नाही.  
     नाशशक जिल्ह्यात सींघ्नाींनी जिल्हहाधधकारी नाशशक याींना लखेी ननवेदन 
ददल ेअसनू सवश पात्र लाभार्थयाांना उपरोक्त नमदू शासन पत्राींन्वये ददलेल्हया 
सचूनाींनसुार अन्नधान्याचे ववतरण केल ेिात आहे. 
(४) काही दठकाणी शींभर ् क्के इीं्रने् सेवा उपलब्ध नसल्हयाने पवूीप्रमाणे धान्य 
ववतरण करण्याची परवानगी देण्याच्या मागण्या करण्यात आलेल्हया आहेत. 
     नाींदेड जिल्ह्यामध्ये धान्यवा्प कालावधी वाढवनू देण्याची मागणी 
ननवेदनाद्वारे केल्हयाचे ननदशशनास आलेले नाही. 
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(५) ई पॉस मशीनमध्ये येणा-या तात्काशलक अडचणीींचे तातडीने ननराकरण 
करून धान्यववतरण सरुळीत करण्यात येत असनू पात्र लाभार्थयाांना धान्यापासनू 
वींधचत ठेवण्यात आलेले नाही. धान्य वा्पाबाबत नाशशक जिल्ह्यात कोणत्याही 
रा्तभाव दकुानदाराींववरूध्द गनु्हा दाखल करण्यात आललेा नाही. 
(६) राज्यातील ्व्त धान्य दकुानदार व रॉकेल ववके्रत ेयाींनी त्याींच्या ववववध 
मागण्याींसाठी माहे माचश, २०१८ मध्ये ववधीमींडळावर मोचाश काढला होता तथावप 
ठाणे जिल्ह्यामध्ये सींप पकुारल्हयाची बाब आढळून आललेी नाही. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

खेड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील खाडीकिनारी असलेल्या गािाांना  
शुध्द वपण्याच्या पाण्याचा पुरिठा िरण्याबाबत 

(४५) *  ११७७३१   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खेड (जि.रत्नाधगरी) तालकु्यातील खाडीककनारी असलेल्हया १५ त े २० 
गावाींतील ववदहरीींच े उद्भव िेब्रवुारी अखेरीस कोरड े पडतात आणण भरती- 
ओहो्ीमळेु कोरडया पडलेल्हया उद्भवाींमध्ये खाडीतील गढूळ व खार् पाणी िात 
असल्हयाने हे पाणी वपण्यायोग्य नसल्हयाने उन्हाळयात पाणी ् ींचाई ननमाशण होत,े 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, खाडी भागातील गावाींचा पाणीप्रश्न सोडववण्यासाठी ददनाींक ३१ 
िुल,ै २०१७ रोिी मा.पाणीपरुवठा व ्वच्छता मींत्री याींच्या उपज्थतीत मींत्रालय, 
मुींबई येथे बठैक घेण्यात येऊन सदर बठैकीत खाडी भागातील किी गावच्या 
हद्दीत असलेल्हया धरणातील गाळ काढण्यासाठी शासनाच्या गाळमकु्त धरण 
योिनेतनू तसेच उद्भव दवूषत असणाऱया ववदहरीींतील योिना आणण अन्य 
योिनाींसाठी तात्काळ ननधी देण्याच ेमा. मींत्री महोदयाींनी मान्य केल ेहोत,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार उक्त योिनाींसाठी ननधी उपलब्ध होण्यासाठी 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे.  
     पाणी तपासणी अहवालानसुार खेड तालकु्यातील तीन गावातील वपण्याच े
पाणी वपण्यायोग्य नसल्हयाच ेआढळून आल.े  
(२) शासनाच्या गाळ मकु्त धरण योिनेतनू किी नळ पाणी परुवठा योिनेच्या 
धरणातनू गाळ काढणेकररता ग्रामपींचायती कडून तसा प्र्ताव घेवनू मींिुरीसाठी 
सादर केल्हया नींतर ननधी देण्याचे मा. मींत्री महोदय याींनी मान्य केल ेहोत.े  
(३) गाळ मकु्त धरण गाळ यकु्त शशवार या योिने अींतगशत किी नळ पाणी 
परुवठा योिनेच्या धरणातील गाळ काढणे बाबत सचुना केल्हयाप्रमाणे जिल्हहा 
पररषद, ग्रामीण पाणी परुवठा ववभाग रत्नाधगरी याींचेकडून या कामा कररता रु. 
२२,४७,६००/- एवढया खचाशचे अींदािपत्रक तयार करण्यात आले.  त्यानषुींगाने 
जिल्हहा पररषद रत्नाधगरी याींनी दद. १५/०१/२०१८ च्या पत्रान्वये ग्रामपींचायत किी 
याींना सदर गाळ िमा करुन वाहून नेणे व त्याचा शतेात वापर करणे याबाबत 
शतेकरी/ग्रामपींचायतीने मागणी करावी अस े कळववले होत.े तथावप, 
ग्रामपींचायतीने असा मागणी प्र्ताव अद्याप जिल्हहा पररषदेला ददलेला नाही. 
त्यामळेु सदर कामास अद्याप मींिूरी देता आली नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात औषधाांचा दजाय तपासून मानाांिनानुसार  
गुणित्ता नसलेल्या औषधाांची झालेली विक्री 

(४६) *  ११७८४८   श्री.अतनल िदम (तनफाड) :   सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अन्न व औषधाींच्या दिाशची तपासणी करुन मानाींकनानसुार 
गणुवत्ता नसलेल्हया औषधाींचा साठा परत घेण्यास ववलींब झाल्हयाने रुग्णाींनी अशा 
औषधाींचे सेवन केल्हयाचा अहवाल भारताच ेननयींत्रक व महालेखापाल (कॅग) याींनी 
ददल्हयाच ेमाहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्हयास, तपासणी केलेल्हया ३७५ प्रकरणाींपकैी ९५ प्रकरणात आणण 
मानाींकनानसुार गणुवत्ता पातळी नसलेल्हया ५० ्क्क्याींपेिा अधधक औषधाींचा 
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साठा परत घेण्यापवूी ६१ प्रकरणात गणुवत्ता पातळी नसलेली औषधे ववकली 
गेल्हयाचे कॅगच्या अहवालात नमदू करण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोपरगाि (जज.अहमदनगर) येथील गोदािरी बायोररफायनरीज 
िारखान्यातील प्रदषुणामुळे नागरीिाांच्या आरोग्यािर  

पररणाम होत असल्याबाबत 
(४७) *  ११७६७२   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय पयायिरण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोपरगाव (जि.अहमदनगर) येथील गोदावरी बायोररिायनरीि 
कारखान्यातनू ननघणारा ज्वलनशशल पदाथश, ववषारी वाय ू व कोळशाची राख 
यामळेु नागरीकाींना ववववध प्रकारच ेश्वसनाचे आिार, डोळयाींची िळिळ इ. 
आिाराींची लागण झाली असल्हयाचे तसेच िमीनी नापीक व ववदहरीचे पाणी 
दषुीत होऊन लालसर झाल्हयाचेही माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव त्यानसूार  कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही, तथावप एवप्रल, २०१८ या  मदहन्यात 
कीं पनीमळेु िल व वाय ूप्रदषुणाबाबतची श्री.्ेके व इतर ् थाननक तक्रारदार याींची 
तक्रार प्रापत झाली होती, हे खरे आहे. 
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(२) श्री.्ेके व इतर ्थाननकाींच्या तक्रारीच्या अनषुींगाने म.प्र.नन.मींडळाने 
श्री.इींद्रकुमार झा, आय.आय.्ी., मुींबई या ताींत्रत्रक तज्ञाींच्या समवेत असलेल्हया 
सशमतीने दद १७/०४/२०१८ रोिी कारखान्याची व शिेारील ववदहरीींची तपासणी 
करून एकूण १४ पाण्याचे नमनेु सींकशलत केल ेआहेत.  
      सदर उद्योगाच्या तपासणी दरम्यान उद्योगाच्या औद्योधगक व घरगतुी 
साींडपाण्याचे नमनेू ववदहत मानकाींच्या मयाशदेपेिा िा्त असल्हयाने प्रादेशशक 
अधधकारी, महाराषट्र प्रदषूण ननयींत्रण मींडळ, अहमदनगर याींनी सदर उद्योगास 
ददनाींक १८.६.२०१८ रोिी कारणे दाखवा नो्ीस बिावली आहे. तसेच ताींत्रत्रक 
सशमतीचा अहवाल प्रापत होताच त्यावर ननयमानसुार आवश्यकती कारवाई 
करण्याची तिवीि ठेवली आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील ५१ किल्ल्याांिर शौचालय उभारण्याबाबत 
  

(४८) *  ११६७७४   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
साांस् िृतति िायय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या परुातत्व ववभागाने मादहतीच्या अधधकारात ददलले्हया मादहतीवरुन 
राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असणाऱया राज्यातील ५१ ककल्हल्हयाींवर एकही 
शौचालय नसल्हयाचे माहे िेब्रवुारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, गड/ककल्हल्हयाींचे पाववत्रय राखण्याच्या दृष्ीने सेवाभावी सी्ं था, 
पणेु आणण परुातत्व व व्तसुींग्रहालय सींचालनालय याींच्या सींकल्हपनेतनू 
महाराषट्रातील गड ककल्हल्हयाींवर ् वच्छतागहृ बाींधण्यासाठी सी्ं थेने लोकवगशणीतनू 
उ्या केलेल्हया ननधीमधून शौचालये बाींधण्याबाबतचा प्र्ताव शासनाकड े
ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्र्तावावर शासनाने कोणता ननणशय घेतला आहे व 
त्यानसुार ककल्हल्हयाींवर शौचालय उभारणीसाठी कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
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(२)  व (३) महाराषट्रातील गड ककल्हल्हयाींवर ्वच्छतागहृ बाींधण्यासाठी स्थेने 
लोकवगशणीतनू उ्या केलले्हया ननधीमधून शौचालय बाींधण्याबाबतचा प्र्ताव 
शासनाकड ेववचाराधीन आहे 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िां धार (जज.नाांदेड) तालुक्यातील पाणीटांचाई दरू िरण्याबाबत 
  

(४९) *  ११८५५४   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कीं धार (जि.नाींदेड) तालकु्यातील सींभाव्य पाणी ी्ंचाई ननवारणाचा कृती 
आराखडा मींिूर होऊन माहे, माचश पयशतींचा या आराखडयाचा पदहला ् पपा सींपला 
असतानाही ववहीरी व वव ींधन ववहीरी अधधग्रहीत न केल्हयामळेु येथील ग्राम्थाींची 
पाण्यासाठी भ्कीं ती सरुु असल्हयाचे ददनाींक २५ माचश, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने येथील ववदहरी व वव ींधनववहीरी 
अधधग्रहीत करुन ग्राम्थाींना तातडीने पाणीपरुवठा करण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) कीं धार तालकु्यात माहे माचश, २०१८ अखेर ५ 
वव ींधन ववहीरीद्वारे ४ गावे व १ वाडी ताींडयाींना पाणी परुवठा करण्यात आला 
होता. सध्या कीं धार तालकु्यात १३ ववहीरी व ६२ वव ींधन ववहीरी अस ेएकूण ७५ 
ववहीरी / वव ींधन ववहीरीद्वारे ४० गाव ेव १८ वाडी ताींडयानाीं पाणी परुवठा सरुु 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

भांडारा जजल््यात निीन बीपीएल िाडयधारिाांना शासनाच्या  
योजनेचा लाभ शमळत नसल्याबाबत 

(५०) *  १२१५१७   श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.िभैि वपचड 
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(अिोल)े :  सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींडारा जिल्ह्यात अींत्योदय, बीपीएल काडश धारकाींना गहू व ताींदळू रुपये २ 
ककलो दराने व अींत्योदय लाभार्थयाांना प्रनत काडश ३५ ककलो धान्य वा्प करण्यात 
येत होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सदर योिनेंतगशत काडशधारकाींना तले, साखर, डाळ इत्यादी व्त ु
देण्यात येत होत्या परींत ुमागील काही वषाशपासनू नववन रेशन काडश धारकाींनी 
नववन रेशन काडश तयार करुनही त्याींना सदर योिनेचा लाभ शमळत नसल्हयाच े
ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, कुीं ्ुबाींत एक ककीं वा दोन लाभाथी असलले्हया कु्ुबाींना अींत्योदय 
मधून वगळुन प्राधान्य कुीं ्ुींब लाभार्थयाांमध्ये समावेश केल्हयाने गरीब व दबुशल 
घ्कातील नागरीकाींच्या रेशनवरील धान्य कोट्यात वाढ करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) राषट्रीय अन्न सरुिा अधधननयम, २०१३ नसुार अींत्योदय 
अन्न योिनेखालील सवश लाभार्थयाांना प्रनतमाह प्रनतशशधापत्रत्रका ३५ ककलो व 
प्राधान्य कु्ुींबातील लाभार्थयाांना प्रनतमाह प्रनतव्यक्ती ५ ककलो याप्रमाणात 
३/- प्रनतककलो या दराने ताींदळू, २/- प्रनतककलो या दराने गहू देण्यात येत आहे.  
(२) अींत्योदय अन्न योिनेच्या लाभार्थयाांना प्रनतमाह प्रनतशशधापत्रत्रका १ ककलो 
साखर देण्यात येत असनू, सवश प्रकारच्या शशधापत्रत्रकाधारकाींना ३५/- प्रनतककलो 
दराने मागणीनसुार तरूडाळ देण्यात येत आहे. 
     शासन ननणशय ददनाींक २१/०५/२०१८ अन्वये नवीन लाभार्थयाांची ननवड 
करताना ददनाींक ३० एवप्रल, २०१८ पयांतच्या शशधापत्रत्रकाींचा समावेश 
करण्याबाबतचा ननणशय घेण्यात आला आहे. ननवड प्रकक्रया सरुु असनू, 
आवश्यकतनेसुार जिल्हहाननहाय इष्ाींक सधुारीत करुन देण्यात येत आहे.  
(३) व (४) अींत्योदय अन्न योिनेमधील एक ककीं वा दोन सद्य असलेल्हया 
शशधापत्रत्रकाींबाबत भींडारा जिल्ह्यात अद्याप कायशवाही करण्यात आली नसल्हयाने 
प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील शाळाांमध्ये शशक्षि भरतीसाठी घेण्यात आलेल्या चाचणी 
परीक्षेमध्ये गुण िाढिून ददल्याची ध्यनीकफत प्रसार  

माध्यमाांिर प्रसाररत झाल्याबाबत 
(५१) *  ११६८५३   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्रीमती देियानी 
फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्री.अतनल िदम (तनफाड), 
श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश 
ऊफय  बच्चू िडू (अचलपरू), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूय), 
श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपरू), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूय), 
श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शाळाींमध्ये शशिक भरतीसाठी घेण्यात आलेल्हया चाचणी 
परीिेमध्ये गणु वाढवनू देण्याचे रॅके् सोशल शमडडयावर कायशरत असल्हयाच ेमाहे 
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, राज्यातील प्राथशमक, उच्च प्राथशमक, माध्यशमक, उच्च 
माध्यशमक शाळाींमध्ये शशिक भरतीसाठी ददनाींक १२ त े२१ डडसेंबर, २०१७ च्या 
दरम्यान १ लाख ७१ हिार ३४८ उमदेवाराींनी चाचणी पररिा ददली असनू सदर 
चाचणी पररिा ई-महा पररिा पो श्लच्या माध्यमातनू सींपणूश सींगणकीय 
प्रणालीच्या आधारे घेण्यात येऊन त्याचा ननकाल पररिा झाल्हयाबरोबर समिला, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त पररिचेा ननकाल ऑनलाईन पध्दतीने माहे  िानेवारी, 
२०१८ मध्ये िादहर केला त्यावेळी सदर ननकालात आणण पररिा झाल्हयावर 
दाखवलेल्हया गणुाींमध्ये १ त े २० गणुाींमध्ये तिावत असल्हयाच े ननदशशनास 
आल्हयाने ववद्यार्थयाांनी  याबाबत घेतलेल्हया आिेपानसुार ननकालाची हाडशकॉपी 
अद्याप पररिाथींना शमळाललेी नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबतची ध्वनीकित समािमाध्यमाींवर प्रसाररत झाली असनू 
सदर ध्वनीकितीमध्ये अनेक रािकीय नेत ेतसेच शशिण खात्यामधील वररषठ 
अधधकाऱयाींचा उल्हलखे केल्हयाचे ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, ददनाींक १२ त े२१ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास झालेल्हया 
शशिक भरतीच्या चाचणी बाबत शासन पनुववशचार करणार आहे काय, 
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(६) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
ननदशशनास आल ेव त्यानसुार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहेत, नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) सदर परीिेतील काही प्रश्नाींबाबत ववद्यार्थयाांकडून आिेप घेण्यात 
आल्हयामळेु सदर प्रश्नाबाबत सामान्य (Normalization) पध्दतीने गणु 
मोिण्याचा (Calculation) ननणशय घेण्यात आला. त्यामळेु प्रत्यि परीिा 
सींपल्हयावर सींगणकावर दाखववण्यात आलेले गणु व प्रत्यि ननकालाद्वारे 
शमळालेले गणु याच्यामध्ये िरक ददसतो. 
(४), (५) व (६) अशा प्रकारची ध्वनीकित समािमाध्यमाींवर प्रसाररत झालेली 
असल्हयाचे आढळत.े याबाबत बींडगाडशन पोलीस ठाणे पणेु येथे तक्रार दाखल 
करण्यात आलेली आहे. 

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

मुांबई येथील अांधेरी, सािीनािा ि विलेपाले येथे बनािट सौंदयय 
प्रसाधनाांचा साठा जप्त िेल्याबाबत 

  

(५२) *  ११८९५१   श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.सांजय साििारे 
(भसुािळ) :   सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येथील अींधेरी, साकीनाका व ववलेपाले येथे अन्न व औषध 
प्रशासनाच्या औषधी ववभागाच्या गपुतवाताश शाखेने गोपनीय मादहतीवरुन ददनाींक 
४ मे, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास एकाचवेळी तीन छाप े् ाकून रुपये दीड को्ीींचा 
बनाव् सौंदयश प्रसाधनाींचा साठा िपत केल्हयाच ेननदशशनास आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, एिडीएच्या अधधका-याींनी ्ाकलेल्हया छापयात अींधेरी (पवुश) 
येथील साईबाबा मींददर िवळ यमनुाबाई चाळीतील एका खोलीत लॉरीअलच्या 
शॉप-ूकीं डडशनरच्या ररकाम्या वापरलेल्हया कीं ्ेनरसश मध्ये अवधैररत्या तयार 
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केलेला शाम् प ूकीं डडशनर ववना परवाना भरला िात असल्हयाचे तसेच मे. बायो 
कॉसमॅक््ीक्स अींधेरी (प) येथे बनाव् शॉम्प ूकीं डडशनर माहे मे, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान आढळून आल,े हे ही खरे आहे काय. 
(३) उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय  आढळून 
आल ेव त्यानसुार दोषीींना अ्क करुन त्याींचवेवरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     मुींबई येथील अींधेरी, साकीनाका व ववलेपाले येथे अन्न व औषध 
प्रशासनाने गोपनीय मादहतीवरुन दद.०४ मे, २०१८ रोिी तीन छाप े् ाकून अींदाि े
४ लाख ७० हिार रुपयाींचा बनाव् सौंदयश प्रसाधनाींचा साठा िपत केला आहे. 
     तसेच दद.०५ मे, २०१८ रोिी ववलेपाले येथ ेछापा ् ाकून अींदािे ४ लाख ८८ 
हिार रुपयाींचा बनाव् सौंदयश प्रसाधनाींचा साठा िपत केला आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी साकीनाका पोशलस ््ेशन येथ े दद.१४/०५/२०१८ रोिी 
सींबधधताववरुध्द प्रथम खबर अहवाल नोंदववला असनू गनु्हा क्र.३०७/१८ आहे 
तसेच अींबोली पोशलस ््ेशन येथे दद.१४/०५/२०१८ रोिी सींबधधताववरुध्द प्रथम 
खबर अहवाल नोंदववला असनू गनु्हा क्र.२४४/१८ आहे. सदर प्रकरणी 
पोशलसाींकडुन पढुील तपास चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
मुद्रणपवूश सवश प्रकक्रया महाराषट्र ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
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