
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

शकु्रिार, ददनाांि ३० नोव्हेंबर, २०१८ / अग्रहायण ९, १९४० ( शिे ) 
  
(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि यिुि िल्याण, उच् च 

ि िांत्रशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतिि िा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 छिा मांत्री 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ९४ 
------------------------------------- 

  
राज्यािील बोगस पटसांखया दाखविणाऱ् या  

शाळाांिर िारिाई िरण्याबाबि 
  

(१) *  १२७४४०   अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन 
िथोरे (मरुबाड), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.सांिोष दानिे 
(भोिरदन), श्रीमिी माधुरी शमसाळ (पियिी), श्रीमिी सांगीिा ठोंबरे (िेज), 
श्रीमिी मांदा म्हात्र े (बेलापरू), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), िॅप्टन 
आर.िशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), 
श्रीमिी सीमािाई दहरे (नाशशि पश्श्चम) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात सन २०११ मध्ये शाळा प्पडताळणी मोहिमेत शासनाची 
हिशाभलू करून राज्यातील १४०४ शाळा व नाींिेड जिल्ियातील १७७ 
शाळाींमध्ये बोगस ववद्यार्थी प्सींख्या िाखवनू शासनाची हिशाभलू करून 
अर्र्थिक फसवणूक केल्याच ेननिशिनास आल ेआिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बोगस प्सींख्या िाखववणा-या शाळाींवर फौििारी गनु्िे 
िाखल करण्याचे आिेश प्रार्थममक मशक्षण सींचालनालयाने हिल्याचे मािे िुल,ै 
२०१८ मध्ये वा िरम्यान ननिशिनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर हिलेल्या आिेशाची अींमलबिावणी करण्यात येवनू ककती 
शाळाींवर गनु्िे िाखल करण्यात आले आिेत, 
(४) असल्यास, गत ७ वर्ष ेया शाळाींवर प्रत्यक्षात कोणतीच कारवाई करण्यात 
न येण्याची कारणे काय आिेत, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास 
बोगस प्सींख्या िाखवनू शाळा चालववणाऱ्या सींस्र्थाचालकाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय   
आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े : (१) ववशरे्ष प्पडताळणी मोहिममेध्ये राज्यातील १४०४ 
शाळाींमध्ये सिर हिवशी ५० ्क्के पेक्षा कमी उपजस्र्थती आढळून आली. 
(२) ववशरे्ष प्पडताळणी मोहिमेत ५० ्क्के पेक्षा कमी उपजस्र्थती 
आढळलेल्या व त्यानींतर कमी प्सींख्या असलेल्या शाळाींच्या व्यवस्र्थापनाींवर 
फौििारी गनु्िे िाखल करण्याचे आिेश मशक्षण सींचालक (प्रार्थममक), पणेु 
याींनी हि. २४.०७.२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये सवि मशक्षणार्िकारी (प्रार्थममक) 
याींना हिले आिे.  
(३) आतापयतं ४ माध्यममक शाळाींवर कारवाई करण्यात आली आिे. 
(४) व (५) मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाि खींडपीठाने रर् यार्चका 
क्र.४१६८/२०१२ मध्ये याबाबतच्या शासन ननणिय, हि. ०२.०५.२०१२ मिील 
परी. क्र. १.१ त े १.७ मिील आिेश रद्द ठरववल्याने शाळाींववरुध्ि कारवाई 
करण्यात आली नािी. मा. उच्च न्यायालय, औरींगाबाि खींडवपठाने िनहित 
यार्चका क्र. १७/२०१२ मध्ये सींबींर्ित शाळाींचा खुलासा प्राप्त झाल्यावर योग्य 
ती कारवाई करण्याच ेननिेश िेऊन यार्चका ननकाली काढली आिे. त्यानसुार 
कायिवािी सरुु आिे. 

----------------- 
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ददहसर (मुांबई) येथील रुस्िमजी टुपसय शाळेने  
तनयमाबाह्य शुल्ििाढ िेल्याबाबि 

  

(२) *  १२९५११   श्रीमिी िपृ्िी सािांि (िाांदे्र पिूय) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िहिसर (मुींबई) येर्थील रुस्तमिी ्ुपसि शाळेने ननयमाबाह्य शलु्कवाढ 
केल्याची तक्रार ववद्यार्थयांच्या पालकाींनी मुींबई मिानगरपामलकेच्या 
मशक्षणार्िकारी याींच्याकड ेमािे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान केली 
असता यासींबींिी मिानगरपामलका मशक्षण ववभागाच्या शाळा अर्िक्षक व 
ववभाग ननररक्षक याींनी शाळेला प्रत्यक्ष भे् िेऊन वस्तजूस्र्थतीची पडताळणी 
करुन केलेला अिवाल ववभागीय शलु्क ननयामक सममतीचे पिमसध्ि सर्चव व 
मशक्षण उपसींचालक याींच्याकड ेकायिवािीसाठी पाठववण्यात आला आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, अिवालाच्या अनरु्षींगाने रुस्तमिी ्ुपसि शाळेच्या 
व्यवस्र्थापनाने १५ ्क्क्यापेक्षा अर्िक शलु्कवाढ केली असनू ती करताना 
ननयामक सममतीकड े प्रस्ताव सािर न करताच एका वर्षाित ४० ्क्क्यापके्षा 
िास्त ननयमाबाह्य शलु्कवाढ करण्यात आली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार उक्त शाळेच्या व्यवस्र्थापनावर कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत, तसेच कारवाईच्या अनरु्षींगाने 
सद्यःजस्र्थती काय आिे ? 
 
श्री. विनोद िािड े : (१) याबाबतचा अिवाल ववभागीय मशक्षण उपसींचालक, 
मुींबई याींना सािर केला आिे. 
(२) व (३) मिाराषर शकै्षणणक सींस्र्था (शलु्क ववननयमन) अर्िननयम, २०११ 
नसुार याबाबत ववभागीय शलु्क ननयामक सममतीकड ेफी वाढीववरूध्ि अपील 
करता येईल, असे कायिकारी सममतीस ननिशिनास आल ेआिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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राज्यािील प्राथशमि, माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि शाळाांमधील 
शशक्षिाांच्या तनयमबाहय तनयुक्त्याांची मान्यिा रद्द िरण्याबाबि 

  

(३) *  १२७३२०   श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.अश्जि पिार (बारामिी), 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.छगन 
भजुबळ (येिला), श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्री.जयदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.शामराि ऊफय  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्रीमिी समुन 
पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), 
श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.विजय भाांबळे (श्जांिरू), श्री.भाऊसाहेब 
पाटील - धचिटगाांििर (िजैापरू), श्री.सांग्राम जगिाप (अहमदनगर शहर), 
श्री.सरेुश लाड (िजयि), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांजय िदम (दापोली), 
श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
श्री.मधुसदून िें दे्र (गांगाखेड), श्री.नरहरी झिरिाळ (ददांडोरी), श्रीमिी सांध् यादेिी 
देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.गणपि गायििाड 
(िल्याण पिूय), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पश्श्चम), श्री.सरेुश गोरे (खेड 
आळांदी) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील प्रार्थममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक शाळाींमिील 
शासनाचे अनिुान घेऊन चालववल्या िाणाऱ्या अनिुाननत शाळाींमध्ये सन 
२०१२ नींतरच्या शालेय मशक्षक व मशक्षकेतर अशा ४०११ कमिचाऱ्याींच्या 
ननयकु्त्याींना मान्यता िेताना अननयममतता झाली असनू ननयमबािय पध्ितीने 
ननयकु्त करण्यात आलेल्या ४ ििार ११ मशक्षकाींपकैी िवळपास ३ ििार 
मशक्षकाींची चौकशी पणूि झाली असनू उविररत १ ििार ११ मशक्षकाींची चौकशी 
अपणूि असल्याचे तर ६०० िून अर्िक मशक्षकाींच् या मान् यता रद्द करण् यात 
आल् याचे मािे सप् ्ेंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम् यान ननिशिनास आल,े िे खरे 
आिे काय, 
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(२) असल्यास, उविररत १ ििार ११ मशक्षकाींची चौकशी अपणूि रािण्याची 
कारणे काय आिेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, 
चौकशीच्या अनरु्षींगाने मशक्षकाींच् या ननयमबाह्य ननयकु् ती करणाऱ्या सींस् र्था वा 
व् यक् तीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद िािड े: (१) िे खरे आिे. 
(२) सनुावणी घेऊन ननणिय िेण्याची कायिवािी सरुु आिे. 
(३) सनुावणीअींती िोर्षी आढळणाऱ् या तत्कालीन अर्िका-याींवर कारवाई 
करण्यात येणार आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

लासलगाांि विांचरूसह १६ ि येिला (श्ज.नाशशि) िालुक्यािील ३८ 
गािाांिील प्रादेशशि पाणीपुरिठा योजनाांसाठी राज्यािील पायलट 

प्रोजेक्ट म्हणून नाविन्यपूणय योजनेिून सौर प्रिल्प राबविण्याबाबि 
  

(४) *  १२८३४७   श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), 
श्री.ददलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) : 
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) लासलगाींव वव ींचूरसि १६ व येवला (जि.नामशक) तालकु्यातील ३८ 
गावाींतील प्रािेमशक पाणीपरुवठा योिनाींसाठी राज्यातील पायल् प्रोिेक्् 
म्िणून नाववन्यपणूि योिनेतनू सौर प्रकल्प तयार करण्याबाबत 
जिल्िार्िकाऱ्याींना राज्यस्तरावरून सचूना िेण्यात येतील असे आश्वासन 
मा.पाणीपरुवठा व स्वच्छता मींत्री याींनी हिनाींक २१ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास हिले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त सौर प्रकल्प राबववण्याबाबत कायिवािी करण्याची 
मागणी स्र्थाननक लोकप्रनतननिीींनी हिनाींक १२ िानेवारी, २०१८ रोिी मा.मींत्री 
पाणीपरुवठा व स्वच्छता याींचेकड ेव हिनाींक १० ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा 
त्यासमुारास जिल्िार्िकारी, नामशक याींचेकड ेमागणी केलेली आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायिवािी केली वा 
करण्यात येत आिे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) सिर प्रकल्पासाठी ननिी उपलब्ितबेाबतचा प्रस्ताव जिल्िा ननयोिन 
सममती, जिल्िार्िकारी कायािलय, नामशक याींना सािर करण्यात आला आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
मुांबई विद्यापीठाने विधी (लॉ) अभ्यासक्रमाच्या निीन पॅटनयसाठी बार 

िॉश्न्सल ऑफ इांडडयाची मान्यिा घेिली नसल्याबाबि 
  

(५) *  १२९९८६   श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे) :   सन्माननीय उच् च ि िांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठाने वविी (लॉ) अ्यासक्रमाच्या ववद्यार्थयांसाठी ६०/४० िा 
नवीन पॅ्नि यावर्षीच्या शकै्षणणक वर्षािपासनू राबववण्याचा ननणिय घेतला आिे, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई ववद्यापीठाने िा पॅ्नि राबववताना बार कॉजन्सल ऑफ 
इींडडयाची मान्यता घेतली नसल्याच े मािे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्या 
िरम्यान ननिशिनास आल,े िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननणियाला ववद्यार्थी आणण ववद्यार्थी सींघ्नाींनी ववरोि 
केला आिे, िे िी खरे आिे काय, असल्यास, त्याची कारणे काय आिेत, 
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय व त्यानसुार 
कोणती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे तसेच याबाबतची सद्यःजस्र्थती 
काय आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. सिर अ्यासक्रम ननगिममत केलेल्या बार कॉजन्सल ऑफ 
इींडडयाची मागििशिक सचूनाींच्या आिारे सिुाररत करण्यात आले असनू 
मिाराषर सावििननक ववद्यापीठ अर्िननयम, २०१६ नसुार ववद्यापीठाच्या 
सींबींर्ित प्रार्िकरणाचे व व्यवस्र्थापन पररर्षिेची यास मान्यता असल्याने बार 
कॉजन्सल ऑफ इींडडयाची मान्यता घेण्याचा प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(३) अशींत: खरे आिे. मुींबई ववद्यापीठाने वविी (लॉ) अ्यासक्रमाच्या 
ववद्यार्थयांसाठी ६०/४० िा नवीन पॅ्नि यावर्षीच्या शकै्षणणक वर्षािपासनू 
राबववण्याचा ननणिय घेतला असल्याने सिर ननणियाला ववद्यार्थी व  ववद्यार्थी 
सींघ्नाकडून ववरोि प्रक् करण्यात आला िोता.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

पुणे शहरािील मुळा-मुठा नदी सुधार प्रिल्पाबाबि 
  

(६) *  १२९५०२   प्रा.(श्रीमिी) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु शिरातील मळुा-मठुा निी सिुार प्रकल्पासाठी कें द्र शासनाकडून 
िपानच्या िायका कीं पनीच्या माध्यमातनू ९८० को्ी रुपयाींचे अनिुान मींिूर 
झाले असनू कें द्र शासनाने पहिल्या ्प्यात ३१ को्ी ७५ लाख रुपयाींचा ननिी 
शासनाकड े ववतरीत केल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान 
ननिशिनास आल,े िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, सिा महिन्याींपासनू िा ननिी राज्य शासनाकडचे पडून असनू 
सध्य:जस्र्थतीत या प्रकल्पाची गत महिन्यात नवी हिल्ली येर्थे बठैक झाली व 
सिर बठैकीत या कामाच्या सींर्थगतीवरून कें द्राच्या अर्िकाऱ्याींनी 
मिानगरपामलकेवर नारािी व्यक्त केली, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यानसुार मळुा-
मठुा निी सिुारणेचा मित्वाकाींक्षी प्रकल्प लवकरात लवकर सरुु िोण्याच्या 
दृष्ीने शासन स्तरावर कोणती कायिवािी करण्यात आली वा येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) िे खरे आिे.  
(२) व (३) • कें द्र शासनाकडून सिर प्रकल्पाकररता प्राप्त रु.३१.७५ को्ी 
ननिी हि.१५ ऑक््ोबर, २०१८ रोिीच्या शासन ननणियान्वये पणेु 
मिानगरपामलकेस ववतरीत करण्यात आला आिे.  
• सिर प्रकल्पाबाबत हि.६.९.२०१८ रोिी राषरीय निी सींवििन सींचालनायल, 
नवी हिल्ली येर्थे सकुाणू सममतीच्या झालेल्या बठैकीमध्ये कामाींचा आढावा 
घेण्यात येवनू प्रकल्प सल्लागार व पणेु मिानगरपामलकेस आवश्यक त्या 
सचूना राषरीय निी सींवििन सींचालनायलाकडून िेण्यात आल्या आिेत.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

रायगड श्जल्ह्यािील क्रीडा सांिुलाची िामे पूणय िरण्याबाबि 
(७) *  १२६५०६   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.अिलु भािखळिर 
(िाांददिली पिूय), श्री.अशमि साटम (अांधेरी पश्श्चम) :   सन्माननीय क्रीडा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल्ह्यातील ववशरे्षत: ग्रामीण भागातील िोतकरू मलुाींना खेळात 
सींिी उपलब्ि व्िाव्यात या उद्देशाने बाींिण्यात आललेी जिल्िा स्तरावरील 
क्रीडा सींकुले मागी लागली असली तरी तालकुा क्रीडा सींकुले ननिी तसेच 
िागेअभावी अनेक हठकाणी प्रलींबबत असल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये 
वा त्यािरम्यान ननिशिनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त जिल्ह्यातील १५ तालकु्याींपकैी केवळ पाच तालकु्यातील 
क्रीडा सींकुलाच ेकाम पणूि झाले असनू एका तालकु्यातील क्रीडा सींकुलाचे काम 
अींनतम ्प्प्यात तर उविररत ९ तालकु्यातील क्रीडा सींकुलाची कामे प्रलींबबत 
असल्याचे तसेच अमलबाग, मरुूड व पोलािपरू तालकु्याींमध्ये क्रीडा सींकुल 
उभारण्यासाठी शासनाला िागाच उपलब्ि िोऊ शकली नािी, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, सींबींर्ित ववभागाच्या अर्िका-याींच्या िलुिक्षामळेुच उविररत नऊ 
तालकु्यातील क्रीडा सींकुलाचे काम प्रलींबबत असल्यामळेु ग्रामीण भागातील 
क्रीडा क्षेत्रातील िोतकरू मलुाींचे नकुसान िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय व त्यानसुार 
क्रीडा सींकुल ननमािण करण्याच्या कामात िलुिक्ष करणाऱ् या सींबींर्ित 
अर्िकाऱ् याींवर कोणती कारवाइि केली व उविररत ९ तालकु्यातील क्रीडा सींकुले 
ननमािण करण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
श्री. विनोद िािड े: (१), (२) व (३) िे खरे नािी. 
(४) रायगड जिल्ह्यातील एकुण १५ तालकु्यापकैी पेण, तळा, रोिा, माणगाींव, 
पनवेल व सिुागड या सिा तालकु्यातील क्रीडा सींकुलाचे काम पणूि झालेले 
असनू श्रीवििन, म्िसळा, मिाड, खालापरू या चार तालकुा क्रीडा सींकुलाींची 
कामे अींनतम ्प्प्यात आिेत. तर किित व उरण या िोन तालकुा क्रीडा 
सींकुलाींची बाींिकाम सरुु करण्यासाठी अींिािपत्रक व आराखड े तयार झालेले 
असनू कामे सरुु करण्यात येत आिेत. 
     मरुुड तालकुा क्रीडा सींकुलासाठी िागेचा शोि सरुु आिे. तर अमलबाग 
तालकुा क्रीडा सींकुलासाठी मौ.रेविींडा येर्थील व पोलािपरू तालकुा क्रीडा 
सींकुलासाठी मौ.कापड े ब.ु येर्थील मिाराषर राज्य औद्योर्गक ववकास 
मिामींडळाच्या िागेची मागणी करण्यात आलेली आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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मौजे सोनई, िरजगाि सह २१ िाड्या/िस्त्याांना (िा.नेिासा, 
श्ज.अहमदनगर) पाणी पुरिठा िरणारी योजना श्जल्हा  

पररषदेिड ेहस्िाांिरीि िरण्याबाबि 
  

(८) *  १३२१२८   श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे सोनई, करिगाव व इतर २१ वाड्या/वस्त्याींना (ता.नेवासा, 
जि.अिमिनगर) िीवनिायी ठरलेल्या पाणी परुवठा योिनेची मिुत सींपलेली 
असताना जिल्िा पररर्षिेकड े िी योिना िस्ताींतरीत करण्यासाठी शासकीय 
स्तरावर कोणताच ननणिय न झाल्याने या गावातील ग्रामस्र्थाींना वपण्याच्या 
पाण्याची ी्ंचाई भास ूलागली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायिवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िे खरे नािी. 
(२) योिना िस्ताींतरणाबाबत मिाराषर िीवन प्रार्िकरण व जिल्िा पररर्षि, 
अिमिनगर याींच्यामाफि त सींयकु्त पिाणी पणूि करण्यात आली आिे. 
सद्य:जस्र्थतीत योिनेतील सवि गावाींना व वाडया-वस्त्याींना सरुळीत पाणी 
परुवठा सरुु आिे. योिना िस्ताींतरीत करण्याची कायिवािी चाल ूआिे.   
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

मुांबई ि निी मुबई येथील दधु भेसळ िरणाऱ्याांिर  
िारिाई िरण्याबाबि 

  

(९) *  १२८२११   श्री.अब ू आजमी (मानखूदय शशिाजीनगर), अॅड.पराग 
अळिणी (विलेपाले), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), िॅप्टन आर.िशमल 
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.गणपिराि देशमखु (साांगोले), श्री.सतुनल शशांदे 
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(िरळी), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू), श्री.उन्मेश 
पाटील (चाळीसगाि), श्री.सदा सरिणिर (मादहम) :  सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील घणसोली सेक््र २५ येर्थील नमो क्रोझन िकुानात 
भेसळयकु्त िगु्ििन्य पिार्थि तयार केले िात असल्याने भेसळ करून तयार 
केल्या िाणाऱ्या पनीरवर पशवुदै्यकीय ववभाग, मिानगरपामलका आणण 
एफडीए ने कारवाई करून ६०० ककलो पनीर िप्त केले असनू ६०० मल्र ििु 
आणण पाम तले नष् केल ेअसल्याचे हिनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा 
त्यासमुारास ननिशिनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२)  तसेच साींताकू्रझ पवेूकडील वाकोला, गाविेवी आणण िेवारी नगर येर्थील 
घराींवर मुींबई गनु्िे शाखचे्या अर्िकाऱ् याींनी छापा ्ाकून नामाींककत ििू 
कीं पन्याींच्या वपशव्याींमध्ये भेसळ करीत असताींना चार िणाींना हिनाींक २६ 
सप् े्ंबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास अ्क केली, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईत रासायननक भेसळीपेक्षा पाण्याची भेसळ अर्िक 
प्रमाणात िोत असनू येर्थील मिर डअेरी, वारणा ििू, नामशक, श्रीरींग 
ककसनलाल सारडा, िेरर्ेि फूड मल. अग्रवाल ममल्क प्रॉडक्् इत्यािी 
नामाींककत ििू उत्पािक कीं पन्याींच्या मुींबईमध्ये आणलेल्या ििुाची तपासणी 
केली असता समुारे साडतेीन लाख मल्र ििू भेसळयकु्त असल्याच े हिनाींक 
१७ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननिशिनास आले, िे िी खरे आिे 
काय, 
(४) असल्यास,  अन्न व और्षि प्रशासनाने केलेल्या पािणीत मुींबईतील 
चिाच्या ्पऱ्या तसेच आईस्क्रीमच्या गाड्याींवर खारिाींडा, अींिेरी, िुिू, 
िहिसर, मालाड इत्यािी हठकाींणावरुन कमी ककींमतीत भेसळयकु्त ििुाचा 
परुवठा केला िात असल्याचे ननिशिनास येवनू  मलुुींड नाका, िहिसर नाका, 
मानखुिि नाका, एरोली ्ोल नाका आणण मलुुींड पवूि ्ोल नाका येर्थ े हिनाींक 
१६ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी केलेल्या तपासणी मोहिमे िरम्यान २२७ 
वािनाींतील साड े तीन लाख मल्र ििु सील करुन २० ििार मल्र 
भेसळयकु्त ििु नष् केल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशिनास आले आिे, िे िीखरे आिे काय, 
 



12 

 
(५) असल्यास, मुींबई शिरातील ििु भेसळ करणाऱ्या व भेसळयकु्त ििु 
ववके्रत्याींची शासनाने चौकशी केली आिे काय चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानसुार िोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
(२) िोय. 
(३) सिर तपासणीत एकूण ९,२२,३२८ मल्र ििु तपासण्यात आले असनू 
३४४४ मल्र ििु एस.एन.एफ. कमी आढळल्याने परुवठािाराकड े परत 
पाठववण्यात आले आिे. तसेच १९,२५० मल्र ििु नष् करण्यात आले आिे. 
(४) िे अींशत: खरे आिे. 
(५) यासींिभाित चौकशी केली असनू मानिाप्रमाणे नसलेल्या ििुाचे एकूण १३ 
नमनेु ववश्लेर्षणासाठी पाठववण्यात आले आिेत. याबाबत अन्न व और्षि 
प्रशासनाकडून पढुील कायिेशीर कारवाई करण्यात येत आिे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
लाचलूचपि प्रतिबांधि विभाग, निी मुांबई याांनी िाशी येथील सहाय्यि 

शशधािाटप अधधिाऱ्याला लाच स्िीिारिाना अटि िेल्याबाबि 
  

(१०) *  १२७६४१   श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आझण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) नवी मुींबई लाचलचूपत प्रनतबींिक ववभाग याींनी ४१ फ, सेक््र १, वाशी 
येर्थील रेशननींग िकुानिाराने कारवाई न करण्याकरीता हिलेली रुपये ३०,००० 
ची लाच स्वीकारताना श्री.ववनोि तकुाराम लाड,े सिाय्यक मशिावा्प 
अर्िकारी व त्याचा सिाय्यक श्री.गोवव ींि वावीया याींना हिनाींक ३ ऑक््ोबर, 
२०१८ रोिी वा त्या समुारास अ्क केली, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, श्री.ववनोि तकुाराम लाड ेिे कािी महिन्याींपवूी अन्न व नागरी 
परुवठा राज्यमींत्री याींच्या आस्र्थापनेवर काम करत असताना त्याींनी अशाच 
प्रकारे राज्यातील ििारो रेशन िकुानिाराींना िमकावनू लाखो रुपयाींची 
बेकायिा सींपत्ती िमववली असल्याच्या असींख्य तक्रारी करण्यात येऊन सधु्िा 
त्याींच्याववरोिात कोणतीिी चौकशी न करता त्याींची सींबींिीत कायािलयात 
बिली करण्यात येऊन सवि तक्रारीींवर िेतपूरुस्सर िलुिक्ष करण्यात येऊन सवि 
तक्रारीींची चौकशी र्थाींबववण्यात आली असल्याचे  पोलीसाींच्या चौकशीत 
ननषपन्न झाले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, लाचलचूपत प्रनतबींिक ववभाग, नवी मुींबई याींनी श्री.ववनोि 
तकुाराम लाड े याींच्या घराची तसेच कु्ुींबीयाींच्या नावावर असलेल्या सवि 
सींपत्तीची चौकशी न करण्याची सविसािारण कारणे काय आिेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार सिर सिाय्यक मशिावा्प अर्िकारी व 
त्याचा सिाय्यक याींचेवर कारवाई करुन त्याींना सिाय्य करणाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) िोय. 
(२) श्री.लाड ेउसनवारी तत्वावर मा.राज्यमींत्री, अन्न व नागरी परुवठा याींच्या 
कायािलयात कायिरत िोत.े प्रशासकीय कारणास्तव त्याींच्या सेवा त्याींच्या मळू 
कायािलयात प्रत्यावपित करण्यात आल्या. 
(३) श्री.लाड े याींच्या कु्ुींबबयाींच्या मालमत्तचेी उघड चौकशी करण्यात येत 
आिे. 
(४) श्री.लाड े याींनी मशिावा्प िकुानिाराकडून लाचेची मागणी केल्याचे 
उघडकीस आले आिे. आरोपी लाड ेव सिआरोपी खािगी व्यक्ती याींच्याववरूद्ध 
भ्रष्ाचार प्रनतबींिक अर्िननयम १९८८ कायद्यान्वये गनु्िा िाखल करण्यात 
आलेला आिे. श्री.लाड े याींना हि.०४/१०/२०१८ रोिी अ्क करण्यात आली 
िोती. त्याींचेवर िाखल केलेल्या गनु्ह्याच्या अनरु्षींगाने हि.०४/१०/२०१८ रोिी 
पासनू त्याींना ननलींबबत केलेले आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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राज्यामध्ये मुांबई िसेच इिर शहराांिील प्रदषुण रोखण्याबाबि 
  

(११) *  १२६४६८   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पश्श्चम), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), 
श्रीमिी तनमयला गाविि (इगिपरूी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
श्री.अशमि साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल) : 
सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मुींबई आणण अनेक शिरात वाढत्या प्रिरू्षणामळेु नागरीकाींच्या 
श्वसनाच्या आिारात वाढ िोत असनू कें द्राने िािीर केलेल्या प्रिवूर्षत ९४ 
शिराींपकैी राज्यातील १७ शिराींचा समावेश असल्याचे मािे ऑगस््, २०१८ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशिनास आल,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई शिर व उपनगरातील िवेत काबिनडाय ऑक्साईड, काबिन 
मोनाक्साईड, सल्फर डायऑक्साई्, नायरोिन डाय ऑक्साई् इ. वायुींचे 
प्रमाण वाढले असल्याच े मिानगरपामलकेच्या पयािवरण जस्र्थतीिशिक वावर्षिक 
अिवालात मािे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान नमिू करण्यात आले 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई शिर व उपनगरात िवेची गणुवत्ता खालावलेली असनू 
अींिेरी व वरळीमिील िवेची गणुवत्ता सवाित वाई् असल्याचे मािे ऑक््ोबर, 
२०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशिनास आल,े िे खरे आिे काय,   
(४) असल्यास, याप्रकरणी मा.ववरोिी पक्षनेता, वविानसभा याींनी हिनाींक ३० 
ऑगस््, २०१८ रोिी सर्चव, पयािवरण व मखु्य सर्चव, मिाराषर शासन 
याींना पत्र पाठवनू प्रिरू्षण रोखण्याच्या दृष्ीने कायिवािी करण्याबाबत ववनींती 
केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार शिरातील प्रिरू्षण कमी करण्याच्या दृष्ीन े
कोणती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१), (२), (३), (४) व (५) िे खरे आिे. 
     मिाराषर राज्यातील १७ शिराींमिील वातावरणातील िवेतील गणुवत्ता 
प्रिवूर्षत झाल्याच े प्रमसध्ि करण्यात आले िोत.े त्यामध्ये मुींबई, नवी मुींबई, 
उल्िासनगर, बिलापरू, पणेू, नागपरू, अकोला, अमरावती, औरींगाबाि, चींद्रपरू, 
िळगाव, िालना, साींगली, कोल्िापरू, लातरू, नामशक आणण सोलापरू या 
शिराींचा समावेश आिे. 
     वरळी व ववलेपाले येर्थे िवा प्रिरु्षण गणुवत्ता मोिणी यींत्रणा 
(CAAQM) स््ेशन ऑक््ोबर २०१८ पासनू कायािन्वीत झालेले असनू मािे 
ऑक््ोबर २०१८ मध्ये इतर घ्काींचे प्रमाण वविीत मयाििेत असनू  PM १०  
व PM २.५ चे प्रमाण  बिुताींश वेळा सरासरी मयाििेपेक्षा िास्त आढळून 
आलेले आिे. 
     म.प्र.नन.मींडळाने मिाराषरातील मोठया शिराींमध्ये िसे औरींगाबाि, 
कोल्िापरू, चींद्रपरू, पणेू, मुींबई, नागपरू, नामशक, नवी मुींबई, सोलापरू, 
अमरावती या शिराींची िवा गणुवत्ता सिुारण्याबाबत नामाींककत अशा राषरीय 
पयािवरण अमभयाींबत्रकी सींशोिन सींस्र्था (ननरी) व भारतीय प्रौद्योर्गक 
अमभयाींबत्रकी सींस्र्था, पवई (आय.आय.्ी.) याींच्यासोबत करारनामा करुन 
ताींबत्रक आराखडा तयार करण्याच े काम हिल ेआिे. 
     म.प्र.नन.मींडळाने नीरी, नागपरू व आय.आय.्ी, मुींबई याींच्यासमवेत 
सींबींर्ित १७ शिरातील भागिारकाींसोबत वळेोवेळी बठैका घेऊन, िवा प्रिरू्षण 
ननयींत्रणाकररता सवि समावेशक कृती आराखडा  तयार करण्याकररता ननिेश 
हिले िोत.े त्या अनरु्षींगाने १७ शिराींच्या मिानगरपामलकेने तयार केललेा 
सविसमावेशक िवा प्रिरू्षण ननयींत्रण आराखडा पनुवविलोकनाकररता कें द्रीय 
प्रिरू्षण ननयींत्रण मींडळास सािर केला आिे. 
     मुींबईतील िवा शधु्िीकरणासाठी प्रायोगीक तत्वावर सद्यजस्र्थतीत 
कलानगर वाींदे्र, घा्कोपर, भाींडुप व सायन येर्थे िवा शधु्िीकरण यींत्रणा  वव ींड 
ओग्मॅ्ेशन आणण प्यरूीफायीींग यनुन् (WAYU)) उभारले आिेत. तसेच मुींबई 
शिरातील वािनाींची सींख्या वाढत असल्याने िवेची गणुवत्ता मोिमाप 
करण्यासाठी १० हठकाणी ननयमीत िवा प्रिरु्षण गणुवत्ता मोिणी यींत्रणा 
(CAAQM) बसववण्यात आलेली असनू त ेमप्रनन मींडळाच्या सींकेत स्र्थळाशी 
िोडण्यात आललेे आिेत. 
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(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
----------------- 

  
राज्यािील शाळा, महाविद्यालयाांमध्ये एनसीसी  

युतनट सुरू िरण्याबाबि 
(१२) *  १२८४७५   श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मिाववद्यालयाींमध्ये ववद्यार्थयांमध्ये एकता, िेशपे्रम आणण 
मशस्त ननमािण व्िावी याकरीता एनसीसी यनुन् सरुू करण्यात आले 
असतानािी सद्यःजस्र्थतीत राज्यातील ८२६ शाळा व ४५३ मिाववद्यालयाींच े
एनसीसी सरुू करण्यास परवानगी ममळण्याबाबतच ेअिि शासनाकड े प्रलींबबत 
असल्याच ेहिनाींक १५ ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्या समुारास ननिशिनास आले, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, ववद्यार्थयांना एनसीसी परेड प्रमशक्षणाकड ेवळावे यासाठी िािा 
गणु आणण सनै्यिलात प्रािान्य िेण्यात येत असतानािी सिरिू शाळा, 
मिाववद्यालयाींना एनसीसी सरुू करण्यास परवानगी ममळणेबाबतच े प्रलींबबत 
अिि मींिूर न करण्याची सविसािारण कारणे काय आिेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय व त्यानसुार 
एनसीसीच्या प्रनतक्षेत असलेल्या प्रस्ततु शाळा व मिाववद्यालयाींच्या 
परवानग्या मींिूर करण्याबाबत तसेच ववद्यार्थयांना घडववण्यासाठी सविच शाळा 
व मिाववद्यालयात एनसीसी अननवायि करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायिवािी 
केली वा करण्यात येत आिे,  
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. विनोद िािड े : (१), (२) व (३) अींशत: खरे आिे. शाळा, 
मिाववद्यालयाींना एनसीसी यनुन् सरुू करण्यास परवानगी ममळणेबाबतचे 
अिि अनतररक्त मिासींचालक, राषरीय छात्र सेना याींचेमाफि त कें द्र शासनास 
सािर केले आिेत. सिर अिि मींिूर करणे या बाबी कें द्र शासनाच्या 
अखत्यारीतील आिेत.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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राज्य आझण राष्ट्रीय स्िरािरील बोगस खेळाडू प्रमाणपत्र  
देणाऱ्याांविरुध्द िारिाई िरण्याबाबि 

  

(१३) *  १३०८८२   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमि), डॉ.भारिी लव्हेिर 
(िसोिा) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात ववभागीय मशक्षण उपसींचालक ववभागात सन २००९ मध्ये 
खेळाडूींच्या राखीव असलेल्या कोट्यामध्ये चतरु्थि शे्रणी वगािसाठी भरण्यात 
आलेल्या खेळाडूींच ेशकै्षणणक व कक्रडा प्रमाणपत्र बोगस असल्याच ेमािे िुल,ै 
२०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशिनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणात प्राववण्य असलेल्या खेळाडूींना वगळून बोगस 
कागिपत्र ेसािर करणाऱ्या खेळाडूींचा समावेश करण्यात आला, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) तसेच, राज्यस्तरीय आणण राषरीय स्तरावरील बोगस खेळाडू प्रमाणपत्र 
ममळववण्यासाठी वगेळी यींत्रणा कायिरत असल्याचे मािे ऑगस््, २०१८ मध्ये 
वा त्यािरम्यान ननिशिनास आल ेअसनू राज्यस्तरीय बोगस खेळाडू प्रमाणपत्र 
रुपये ५ त े८ लाख तर राषरीय स्तरावरचे प्रमाणपत्र ममळवण्यासाठी रुपये १३ 
त े१७ लाख हिले िातात, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार बोगस खेळाडू प्रमाणपत्र ववतररत करणाऱ्या 
यींत्रणेतील सींबींर्ित िोर्षीींना अ्क करुन त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद िािड े: (१) व (२) नािी. 
मशक्षण उपसींचालक कायािलयामाफि त करण्यात आलेल्या चतरु्थि शे्रणीतील 
कमिचारी भरती प्रकक्रयेत खेळाडूींचे शकै्षणणक व क्रीडा प्रमाणपत्र बोगस 
असल्याची बाब शासनाच्या ननिशिनास आलेली नािी. 
(३) व (४) ववववि स्तरावरील कािी खेळाींची बोगस प्रमाणपत्र े हिली िात 
असल्याबाबतची तक्रार क्रीडा व यवुक सेवा सींचालनालयाकड े हिनाींक २७ 
ऑगस््, २०१८ रोिी प्राप्त झाली आिे.त्या अनरु्षींगाने सींबींर्ित ववभागीय 
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उपसींचालक याींच्याकडून प्राप्त स्पिांच्या अमभलेखाींची शिाननशा केली असता 
सिर तक्रारीत तर्थय नसल्याचे आढळून आले आिे.    
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

परभणी श्जल्ह्याला शुध्द पाण्याचा पुरिठा िरण्याबाबि 
  

(१४) *  १३२६५८   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जिल्ह्यातील १२३३ पाणी नमनु्याींची तपासणी मािे एवप्रल त े
ऑगस््, २०१८ या कालाविीत करण्यात आली असनू त्यापकैी २८१ पाणी 
नमनेु िवुर्षत असल्याचे आढळून आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शसनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, 
िवुर्षत पाण्यामळेु नागरीकाींना ववववि आिाराींची लागण िोऊ नये यासाठी 
कोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आिेत, त्याची सद्यःजस्र्थती 
काय आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िे खरे आिे. 
     परभणी जिल्ह्यातील १२३३ पाणी नमनु्याींची तपासणी मािे एवप्रल त े
ऑगस््, २०१८ चे पाणी नमनेु तपासणी अिवाल खालीलप्रमाणे - 

नमनेु 
 

तपासणी केलेले 
एकुण नमनेु 

वपण्यास योग्य 
नमनेु 

वपण्यास अयोग्य 
नमनेु 

रासायननक ७३६ ५४९ १८७ 
अनिुैववक ४९७ ४०३ ९४ 
एकुण १२३३ ९५२ २८१ 

(२) परभणी जिल्िा पररर्षिेच्या वतीने िरवर्षी जिल्ियातील सवि ग्रामपींचायत 
स्तरावरील िलसरुक्षक, ग्रामआरोग्य पाणी परुवठा व स्वच्छता सममती 
सिस्य सर्चव, ग्रामसेवक, सरपींच आरोग्य सेवक, शाखा व कननषठ अमभयींता 
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ग्रा.पा.प.ु याींना व्यवजस्र्थत पाणी शधु्िीकरण करणे, नळगळती शोिून काढणे, 
TCL िाताळणे, पाणी िवूर्षत झाल्यावर करावयाच्या उपाययोिना बद्दलची 
माहिती पाणी गणुवत्ता कायिशाळेच्या माध्यमातनू िेण्यात येत.े िवूर्षत पाणी 
नमनेु असलेल्या ग्रामपींचायतीींना िवूर्षत स्त्रोताच्या शधु्िीकरणासाठी पत्राद्वारे  
कळववण्यात येत.े ववववि योिनातींगित परभणी जिल्ियात ३८ आर.ओ. 
बसववण्यात आले असनू, जिल्ियात ७ D.F.U. बसववण्यात येत आिेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
राज्यािील महाराष्ट्र प्रदषुण तनयांत्रण मांडळािील बेिायदा तनयुक्त्या 

मा.उच्च न्यायालयाने रदद िेल्याबाबि 
  

(१५) *  १३३९२५   श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम) :   
सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मिाराषर प्रिरु्षण ननयींत्रण मींडळाने सन २००९ मध्ये फील्ड 
ऑफीसर या पिावर ११७ ननयकु्त्या आणण ३९ उमेिवाराींची प्रनतक्षा 
यािी ननयमबाह्यररत्या करण्यात आल्याचा ननषकर्षि िेवनू मा.उच्च 
न्यायालयाने सवि ननयकु्त्या रिि केल्याच े मािे ऑक््ोंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशिनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, आरक्षणाच ेकमाल प्रमाण ५२ ्क्के असनूिी या भरतीत ६५ 
्क्के िागाींवर राखीव प्रवगाितील उमिवाराींची ननवड करण्यात आली असणे, 
आिीच्या प्रनतक्षा यािीत ककीं वा आताच्या ननवड यािीत नाव नसणाऱ्या १० 
उमेिवाराींची ननयकु्ती करण्यात येणे तसेच सिर पिासाठी अमभयाींबत्रकी पिवी 
अशी शकै्षणीक अििता असतानाींसधु्िा आठ वाणीज्य पिवीिराींची ननयकु्ती 
करण्यात आली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने उच्चस्तरीय अर्िकाऱ्याींमाफि त चौकशी 
केली आिे काय, चौकशीचा अिवाल काय आिे व त्यानसुार चौकशीअींती 
सींबर्ित िोर्षी अर्िकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) व (२) मा.उच्च न्यायालय,खींडपीठ औरींगाबाि याींनी 
हि.२२.०१.२०१८ च्या आिेशान्वये मिाराषर प्रिरु्षण ननयींत्रण मींडळाने क्षेत्र 
अर्िकारी (Field Officer) पिासाठी सन २००९ मध्ये हिलेली िािीरात रद्द 
बातल केली असनू या पिावरील सवि ननयकु्त्या अविै ठरववल्या आिेत. 
(३) व (४) मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाि खींडपीठाच्या हि.२२ िानेवारी २०१८ 
रोिीच्या आिेशाववरुध्ि मिाराषर प्रिरु्षण ननयींत्रण मींडळाकडून मा.सववोचच्च 
न्यायालयात ववशरे्ष ववनींती यार्चका (Special Leave Petition) िाखल 
करुन उच्च न्यायालयाच्या ननणियास आव्िान हिलेले आिे.मा.सववोचच्च 
न्यायालयाने मा.उच्च न्यायालयाच्या ननणियास स्र्थर्गती हिलेली असनू 
प्रकरण न्यायप्रववषठ आिे. त्यामळेु राज्य शासनातफे उच्चस्तरीय अर्िका-
याींमाफि त चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

िाशीम श्जल्ह्यािील व्यायामशाळाांची िपासणी िरण्याबाबि 
  

(१६) *  १३१९६७   श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी) :   
सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाशीम जिल्ह्यात जिल्िा वावर्षिक योिनेतनू अनिुान िेण्यात आलेल्या 
कािी व्यायामशाळा बींि असनू या प्रकरणी तपासणी करण्याच्या सचूना 
मा.पालकमींत्रयाींनी क्रीडा ववभागाला मािे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
हिल्या िोत्या, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, त्यानसुार २२ व्यायामशाळाींची तपासणी करण्यात आली आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय व त्यानसुार 
सींबींिीत व्यायामशाळाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) व (३) मा.पालकमींत्री याींनी हिलेल्या सचूनेनसुार जिल्िा क्रीडा अर्िकारी, 
वामशम याींच्यामाफि त २०१६-१७ मध्ये मींिूरी हिलेल्या २२ व्यायामशाळा 
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सींस्र्थाींची तपासणी करण्यात आली. ५ सींस्र्थाींच े काम पणूि झाले असनू १५ 
सींस्र्थाींचे काम प्रगतीपर्थावर आिे. २ सींस्र्थाींनी त्याींना मींिूर केलेले अनिुान 
परत केले आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

बुलढाणा, गोंददया, नाशशि ि रायगड श्जल्हयािील धान्य  
गोदामाांची प्रशासिीय मान्यिा रद्द िेल्याबाबि 

  

(१७) *  १२८०१०   डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आझण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) ग्रामीण भागातील पायाभतू ववकासासाठी नाबाडिने सरुु केलेल्या ववकास 
ननिी मामलका-१७ अींतगित नववन बाींिकामासाठी शासनाने मींिूरी हिलेल्या 
बलुढाणा, गोंहिया, नामशक व रायगड जिल्ियातील १० िान्य गोिामाींची 
प्रशासकीय मान्यता ववववि कारणाींमळेु रद्द करण्याचा ननणिय हिनाींक २१ 
ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास घेण्यात आला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार जिल्ह्यातील गोिामाींची मान्यता रद्द 
करण्याची कारणे काय आिेत, 
(३) असल्यास, याबाबतची सद्यःजस्र्थती काय आिे ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१), (२) व (३) नाबाडिच्या ग्रामीण पायाभतू ववकास 
ननिी अींतगित उपलब्ि किि स्वरुपातील अर्थिसिाय्याने नवीन गोिाम 
बाींिकामाचा कायिक्रम शासनाने िाती घेतला आिे. सिर कायिक्रमाींतगित 
प्रशासकीय मान्यता हिलले्या नवीन गोिाम बाींिकामाींपकैी कािी गोिाम 
बाींिकामाींना िागा उपलब्ि न िोणे, प्रशासकीय मान्यता हिलेल्या 
अींिािपत्रकातील कामाच्या अींिािपत्रकीय खचाित वाढ अपेक्षक्षत असल्याने 
सिर कामे सरुु न िोणे याींसारख्या कारणाींमळेु सींबींर्ित जिल्िा परुवठा 
अर्िकारी याींच्या अिवालानसुार रायगड, नामशक, गोंहिया व बलुढाणा या 
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जिल्ह्यातील एकूण ११ नवीन गोिाम बाींिकामाींची प्रशासकीय मान्यता 
हि.२१.०८.२०१८ रोिीच्या शासन ननणियान्वये रद्द करण्यात आली आिे. सिर 
प्रशासकीय मान्यता रद्द केलेल्या गोिाम बाींिकामाींपकैी नामशक जिल्ह्यातील 
७ गोिाम बाींिकामाींसाठी नव्याने प्राप्त प्रस्तावाींना तत्पवूीच हि.२५.०७.२०१८ 
रोिीच्या शासन ननणियान्वये प्रशासकीय मान्यता िेण्यात आली आिे. 

----------------- 
  
जेिापूर (िा.चाांदिड, श्ज.नाशशि) येथील गोंगलु अॅग्रो प्रा.शल. िां पनीच े

रासायतनि साांडपाणी नाल्याद्िारे जाांबूटिे धरणाि  
सोडण्याि येि असल्याबाबि 

  

(१८) *  १२७९५१   श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसन्नर) :   सन्माननीय 
पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िेतापरू (ता.चाींिवड, जि.नामशक) येर्थील गोंगल ु अॅग्रो प्रा.मल. कीं पनीच े
रासायननक साींडपाणी नाल्याद्वारे िाींबू् के िरणात सोडण्यात येत असल्याने 
िरणातील पाणी िवुर्षत झाल्याचे हिनाींक २३ िलु,ै २०१८ रोिी वा 
त्यासमुारास ननिशिनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, िरणातील िवुर्षत पाण्यामळेु पररसरातील १० गावाींतील 
नागररकाींचे आरोग्य िोक्यात आले असनू िरणात सोडण्यात येणारे िवुर्षत 
पाणी तात्काळ बींि करून उक्त कीं पनीवर कारवाई करावी अशी मागणी 
स्र्थाननक लोकप्रनतननिीींनी प्राींतार्िकारी, चाींिवड याींचकेड े हिनाींक २१ िुल,ै 
२०१८ रोिी वा त्यासमुारास लेखी ननवेिनाद्वारे केली आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनरु्षींगाने शासनाने कोणती कायिवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) व (२)  प्रश्नािीन ववर्षयाबाबत  तक्रारी प्राप्त झाल्या 
िोत्या िे खरे आिे. 
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(३) सिर तक्रारीच्या अनरु्षींगाने मिाराषर प्रिरू्षण ननयींत्रण मींडळाने हिनाींक 
२७.७.२०१८ रोिी प्रश्नािीन उद्योगाच्या केलले्या पिाणीमध्ये सिर उद्योगाच े
उत्पािन बींि असल्याच ेआढळून आले. तर्थावप उद्योगाच्या रहिवाशी वस्तीतनू 
ननमािण िोणारे घरगतुी साींडपाणी कारखान्याच्या पाठीमागील बािूस 
असलेल्या खड्डयात सोडले िात असल्याचे आढळून आले. त्यामळेु मिाराषर 
प्रिरू्षण ननयींत्रण मींडळाने सिर उद्योगाला हिनाींक १३.८.२०१८ रोिी कारणे 
िाखवा नो्ीस बिावली आिे व उद्योगाने त्याींना हिलेल्या सींमतीपत्रातील 
अ्ीचे उल्लींघन केल्याचे ननिशिनास आल्यामळेु उद्योगाने िमा केलेली रुपये 
५.०० लक्ष बकक िमी िप्त करण्यात आली आिे.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

रत्नाधगरी श्जल्हयाि डॉ.पांजाबराि देशमुख िसिीगहृ तनिायह भत्िा 
योजनेची अांमलबजािणी िरण्याबाबि 

  

(१९) *  १३३४३०   श्री.राजन साळिी (राजापरू) :   सन्माननीय उच् च ि 
िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मिाववद्यालयाींसि अमभयाींबत्रकी मिाववद्यालयात मशक्षण 
घेणाऱ् या ववद्यार्थयािना शासकीय वसतीगिृ अपरेु पडत असल्याने डॉ.पींिाबराव 
िेशमखु वसतीगिृ ननवािि भत्त्ता योिनेअींतगित खािगी सींस्र्थाींमाफि त 
वसतीगिृ ननमािण करण्याबाबतचा ननणिय शासनाने मािे ऑगस््, २०१८ मध्ये 
वा त्यािरम्यान घेतला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननणियाची अींमलबिावणी रत्नार्गरी जिल्ियात करण्यात 
आलेली नसल्याने अनेक ववद्यार्थी वसतीगिृाींपासनू वींर्चत राहिले असनू 
सद्य:जस्र्थतीमध्ये त्याींना खािगी भाडयाच्या िागेत रािावे लागत असल्याने 
आर्र्थिक भार सोसावा लागत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास. याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास उक्त 
ननणियाची अींमलबिावणी करण्याबाबत कोणती कायिवािी करण्यात आली वा 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) नािी. 
     तर्थावप, डॉ.पींिाबराव िेशमखु वसनतगिृ ननवािि भत्ता योिनेंतगित 
नोंिणीकृत सींस्र्थाींना वसनतगिृ चालववण्यासाठी शासकीय व स्र्थाननक सींस्र्था/ 
मींडळ याींच्या ववना वापर पडून असलेल्या इमारती आर्र्थिकदृषट्या मागास 
प्रवगाितील ववद्यार्थयांकररता वसनतगिृ चालववण्यासाठी भाड्याने िेण्याबाबतचा 
ननणिय घेण्यात आला आिे. तसेच राज्यातील जिल्िा मखु्यालयाच्या हठकाणी 
शासकीय व इतर इमारती डॉ.पींिाबराव िेशमखु वसनतगिृ ननवािि भत्ता 
योिनेंतगित वसनतगिृ चालववण्यासाठी भाड्याने िेण्याकररता उपलब्ि नसतील 
तर अशा हठकाणी या योिनेंतगित नोंिणीकृत सींस्र्थाींना आर्र्थिकदृषट्या मागास 
प्रवगाितील ववद्यार्थयांसाठी स्वत:च्या इमारतीमध्ये वसनतगिृ चालववण्याकररता 
परवानगी िेण्याचा शासनाने ननणिय घेतला आिे. 
(२) नािी. 
     रत्नार्गरी जिल्ह्यामध्ये शासकीय तींत्रननकेतन, रत्नार्गरी या सींस्र्थेमध्ये 
वसनतगिृाची प्रवेश क्षमता १५६ इतकी असनू १३८ ववद्यार्थी प्रवेशीत आिेत. 
सद्य:जस्र्थतीत वसनतगिृापासनू वींर्चत राहिल्याबाबत कोणतीिी तक्रार 
ववभागीय कायािलयाकड ेप्राप्त झालेली नािी. आर्र्थिकदृषट्या िबुिल घ्कातील 
व्यावसानयक अ्यासक्रमाींना प्रवेश घेतलेल्या ववद्यार्थयानंा मिानगर क्षेत्रासाठी 
रुपये १०,०००/- व इतर शिरे व ग्रामीण भाग रुपये ८,०००/- याप्रमाणे 
वसनतगिृ ननवािि भत्ता िेण्यात येतो. 
(३) उच्च व तींत्र मशक्षण ववभागाच्या हिनाींक १३ िलु,ै २०१८ च्या शासन 
ननणियानसुार ववना वापर पडून असलेल्या शासकीय व इतर इमारती 
आर्र्थिकदृषट्या मागास प्रवगाितील ववद्यार्थयांकररता वसनतगिृ चालववण्यासाठी 
भाड्याने िेण्याबाबत जिल्िार्िकारी याींच्या अध्यक्षतखेालील सममतीमाफि त 
कायिवािी सरुु आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

 
----------------- 
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राज्याि बेिायदेशीरररत्या इांटरनेट ई-फामयसीद्िारे ऑनलाईन  
औषधाांची विक्री होि असल्याबाबि 

  

(२०) *  १२८०२९   श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.गणपिराि देशमखु 
(साांगोले), प्रा.(श्रीमिी) मेधा िुलिणी (िोथरुड), श्री.जयिुमार गोरे (माण), 
श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :  सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववशरे्षत: रत्नार्गरी येर्थे गभिपात व अन्य और्षिाींची ऑनलाईन 
ववक्री करताना कीं पन्याींकडून ववना वप्रजस्क्रप्शन, ववना ववक्री बबल और्षिपरुवठा 
केला िात असल्याचे मािे ऑगस्् २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशिनास 
आल्याने अणखल भारतीय और्षि ववके्रता सींघ्नेच्यावतीने बेकायिेमशरररत्या 
इीं्रने् फामिसीच्या माध्यमातनू ऑनलाईन और्षि ववक्री व इि पो ि्ल याबाबत 
शासन व प्रशासनाच्या भमूमकेच्या ववरोिात हिनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी 
वा त्यासमुारास राज्यव्यापी बींि पकुारण्यात आला िोता, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, गभिपाताची और्षिे, जस््रोईड, नशा करण्यासाठी लागणारी 
और्षिे बेकायिेशीरपणे ऑनलाईन सििपणे उपलब्ि िोत असनू त्याच ेमळू 
कनेक्शन िे हिमाचल प्रिेश, हिल्ली, बेंगळूर, चेन्नई येर्थे असल्याचे तसेच 
ऑनलाईन कीं पन्याींकडून डडजि्ल वप्रजस्क्रप्शन तयार करणे, त्यावर डॉक््राींचा 
पत्ता नसणे, डॉक््राींची नावे बनाव् असणे तसेच ऑनलाईन फामिसीद्वारे 
वेबसाई्ने िेण्यात येणाऱ्या र्चठ्ठीवरील डॉक््र िे नोंिणीकृत नसल्याच े
एफडीएला चौकशीत आढळून आले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, कें द्रीय और्षि मिाननरीक्षकाींनी और्षिाींची ऑनलाईन ववक्री 
करण्यासींिभाित तत्कालीन आयकु्त याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती स्र्थापन 
करून अिवाल पाठवला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, ऑनलाईन और्षिी ववक्री मळेु और्षि ववके्रत्याींच्या व्यापारावर 
ववपरीत पररणाम िोत असल्याने उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे 
काय, त्यात काय आढळून आले, त्यानसुार सींबर्ित िोर्षी कीं पन्या व 
व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) िे खरे नािी. 
(२) िे अींशत: खरे आिे. 
(३) िोय. 
(४) या सींिभाित चौकशी केली असनू अन्न व और्षि प्रशासनाने 
वप्रजस्क्रप्शनवर ककीं वा वप्रजस्क्रप्शनमशवाय िोणाऱ्या ऑनलाईन और्षि ववक्री 
प्रकरणाींचा तपास करुन और्षिे व सौंियि प्रसािने कायद्यातींगित मागील ३ 
वर्षाित एकूण ७ प्रकरणी प्रर्थम खबर अिवाल (FIR) नोंिववण्यात आल ेआिेत. 
तसेच १६ परुवठािाराचे परवाने रद्द, ८ परुवठािारच े परवाने ननलींबबत, ५ 
प्रकरणी न्यायालयात ख्ले िाखल करण्यात आल े आिेत. ४ प्रकरणी 
परुवठािाराने स्वत: व्यवसाय बींि करुन परवाने प्रशासनाकड ेसािर केल्याने त े
रद्द करण्यात आले आिेत. ११ प्रकरणी परुवठािार इतर राज्यातील असल्याने 
कारवाईस्तव सींबींर्ित राज्याच्या और्षि ननयींत्रकास कळववण्यात आले आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

मांचर (िा.आांबेगाि, श्ज.पुणे) येथील श्जल्हा पररषद शाळेच्या  
पोषण आहाराि सोनकिड ेआढळल्याबाबि 

  

(२१) *  १२९७९४   श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबगेाि), श्री.अश्जि पिार 
(बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींचर (ता.आींबगेाव, जि.पणेु) येर्थील जिल्िा पररर्षि शाळा नीं.१ येर्थ े
ववद्यार्थयांना हिल्या िाणाऱ् या पोर्षण आिारात सोनककड े आढळल्याचे मािे 
िुल,ै २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशिनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास पोर्षण आिारात सोनककड ेआढळल्याने उक्त शाळेस परुववण्यात 
आलेला पोर्षण आिार बिलनू िेण्यात आला आिे काय, 
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(३) असल्यास, त्याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय आढळून आले आिे व त्यानसुार कोणती कायिवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) व (२) िे खरे नािी. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
उमरगा/लोहारा (श्ज.उस्मानाबाद) िालुक्यािील राष्ट्रीय पेयजल योजना 

२०१८-१९ अांिगयि मांजूर असलेल्या योजना रद्द न िरणेबाबि 
  

(२२) *  १३२८७१   श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उमरगा/लोिारा (जि.उस्मानाबाि) तालकु्यातील सालेगाव, बाभळसरू, 
मातोळा, कवठा, पेठसाींगवी, नारींगवाडी, नारींगवाडी (पवूि), नाईचाकूर, बोरी, 
िेवळी, िेवळी िक्षक्षण, सास्तरू, िोळी आिी भकूीं पग्रस्त गावाींचा राषरीय 
पेयिल योिना २०१८-१९ अींतगित समावेश करण्यात आला आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, पाणीपरुवठा व स्वच्छता ववभाग याींच्या हिनाींक २७ िुल,ै 
२०१८ रोिीच्या राषरीय पेयिल योिनेनसुार कामे पणूि झालेल्या पवूीच्या ३ 
व आत्ताच्या २२ गावाींना राषरीय पेयिल योिनेमिून वगळण्यात येणार 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त गावाींमध्ये १९९३ च्या भकूीं पानींतर सिर 
योिनेअींतगित पणूि झालेली कामे ननकृष् असल्याने या गावाींमध्ये राषरीय 
पेयिल योिना २०१८-१९ अींतगित पाणी परुवठ्याची कामे पणूि करणेबाबत 
स्र्थाननक लोकप्रनतननिीींनी हिनाींक २ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्या समुारास 
लेखी ननवेिनाद्वारे मा.पाणीपरुवठा व स्वच्छता याींच्याकड ेकेली आिे, िे खरे 
आिे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िोय. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) िोय. 
(४) उमरगा तालकु्यात २२ खेडी प्रािेशीक योिना व ३ खेडी प्रािेशीक पाणी 
परुवठा अशा िोन योिना आिेत. त्यापकैी २२ खेडी योिनेतनू सध्या ३ 
गावाना पाणी परुवठा सरुू आिे. योिनेत समाववष् ८ गावे सध्या स्वतींत्र 
योिनेतनू पाणी परुवठा घेत आिेत. यापकैी आता ११ गावाींनी स्वतींत्र 
योिनाींची मागणी केली आिे त्याप्रमाणे राषरीय पेयिल कायिक्रम २०१८-१९ 
मध्ये समाववष् करण्यात आले आिे. त्याचप्रमाणे ३ गावाींच्या प्रािेमशक 
योिनेतील एक गाव पाणी परुवठा घेत असनू१ गाव स्वतींत्र झाले असनू १ 
गावाने स्वतींत्र पाणी परुवठा योिनेची मागणी केल्याने २०१८-१९ च्या 
आराखडयात समाववष् केले आिे.तर्थावप हिनाींक ०७/०९/२०१८ रोिीच्या 
पत्रान्वये प्रािेमशक पाणी परुवठा योिनेत समाववष् गावाींनी स्वतींत्र योिनेची 
मागणी केल्यास त्याचा ववपरीत पररणाम प्रािेमशक पाणी परुवठा योिनेच्या 
पररचलानावर िोत असल्याने व शासनाने प्रािेमशक पाणी परुवठा योिनेच्या 
पनुिरुज्िीवनाचा मखु्यमींत्री कायिक्रमातींगित िाती घेतलेला असल्याने या 
योिनाींचा स्वतींत्र प्रस्ताव मींिूरीपवूी शासन स्तरावरून छाननी करण्याच्या 
सचुना क्षबेत्रय कायािलयास  िेण्यात आल्या आिेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

राज्यािील नद्या प्रदषुणमुक्ि िरण्याबाबि 
  

(२३) *  १२६६१०   श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम 
शखे (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), श्रीमिी तनमयला गाविि 
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(इगिपरूी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), अॅड.गौिम चाबिुस्िार (वप ांपरी), 
डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र 
पश्श्चम), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्रीमिी अशमिा चव्हाण (भोिर), 
श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.धैययशील पाटील (पेण), श्रीमिी ज्योिी 
िलानी (उल्हासनगर), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सभुाष उफय  
पांडडिशठे पाटील (अशलबाग), श्री.लक्ष्मण जगिाप (धचांचिड), श्री.सरेुश गोरे 
(खेड आळांदी) :  सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील कारखान्याींमिील प्रिवुर्षत साींडपाणी व रसायनयकु्त पाण्यावर 
प्रकक्रया न करता त ेनद्याींमध्ये सोडण्यात येत असल्याने कें द्र शासनाने सन 
२०१६ मध्ये केलेल्या सवेक्षणानसुार राज्यातील ५९ नद्या प्रिवुर्षत झाल्याने 
त्याींचे अजस्तत्वच िोक्यात आल्याच े मािे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशिनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, रायचूर कृर्षी सींशोिन ववद्यापीठाने केलेल्या तपासणीत 
पजश्चम मिाराषरात कृषणा खो-यातील २४ प्रमखु नद्याींपकैी कृषणा, कोयना, 
पींचगींगा, वारणा, ििुगींगा इत्यािी नद्याींचे आठ नमनेु तपासले असनू यातील 
पाच नमनेु अनतशय िवुर्षत असनू सिर नद्याींच्या पाण्यामध्ये णझींक, मससम, 
आसेननक अशा ववर्षारी घ्काींचे अर्िक प्रमाण असल्याने त ेवपण्यासाठी, शतेी 
आणण पशिुनासाठीिी अयोग्य असल्याचे मािे िून, २०१८ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशिनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच, पणेु जिल्ियातील वप ींपरी-र्च ींचवड येर्थे औद्योर्गक वसाितीतील 
केममकल व राखममश्रीत पाणी आणण वप ींपरी-काळेवाडी तसेच आिुबािुच्या 
कीं पन्या व वस्त् याींमिील साींडपाणी र्थे् पवना व इींद्रायणी निी पात्रात सोडत 
असल्याने इींद्रायणी निी प्रिरु्षणाबाबत उपाययोिना करण्यासाठी मा.पयािवरण 
मींत्री याींनी सवि मिानगरपामलका, नगरपररर्षिा आणण ग्रामपींचायतीच्या 
अर्िकाऱ्याींसमवेत हिनाींक १ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी आळींिी येर्थील शासकीय 
ववश्रामगिृात बठैक घेतली िोती, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, कें द्रीय प्रिरु्षण ननयींत्रण मींडळाच्या सन २०१४ च्या 
अिवालानसुार राज्यातील २८ प्रिरू्षीत नियाींमध्ये उल्िास निी व वालिूनी 
निीचा अींतभािव असनू उल्िास निीचे प्रिरु्षण रोखण्यासाठी िररत लवािाने 



30 

२०१७ ची डडेलाईन िेऊनिी शासनाने कोणतीिी कायिवािी न केल्याने प्रिरु्षण 
रोखण्याचा कृती आराखडा िोन महिन्यात सािर करण्याचे आिेश लवािाने 
हिले असल्याचे मािे ऑक््ोंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशिनास आले 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, नद्याींचे प्रिरू्षण रोखण्याबाबत शासनाने केवळ “नमामी 
चींद्रभागा” या योिनेंतगित चींद्रभागा िी एकमेव निी स्वच्छ करण्याचा प्रकल्प 
िाती घेतला असनू राज्यातील इतर नद्या प्रिरु्षणाबाबत आवश्यक त ेउपाय 
योिण्यात राज्य शासनाला स्वारस्य असल्याचे हिसत नािी, अशा शब्िाींत 
मुींबई मा.उच्च न्यायालयाने नापसींती व्यक्त केली असल्याचे मािे िुल,ै २०१८ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशिनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय व लवािाने हिलेल्या 
आिेशानसुार राज्यातील नद्या प्रिरु्षण मकु्त करण्यासींिभाित शासनाने कोणती 
कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) िवुर्षत साींडपाण्यामळेु िोणा-या निी प्रिरू्षणाच्या 
ननकर्षावर सन २०१६ आणण २०१७ या कालाविीत मिाराषरातील ५३ प्रिवूर्षत 
नियाींच्या पट्टयाींची यािी कें द्रीय प्रिरू्षण ननयींत्रण मींडळाने सप् े्ंबर, २०१८ 
मध्ये प्रमसध्ि केली आिे.  
(२) रायचूर कृवर्ष सींशोिन ववद्यावपठाने केलेल्या तपासणी अिवाल मिाराषर 
प्रिरू्षण ननयींत्रण मींडळास अिवाल प्राप्त झालेला नािी. तर्थावप मिाराषर 
प्रिरू्षण ननयींत्रण मींडळाने कृषणा खो-यातील  कृषणा, कोयना व पींचगींगा या 
नद्याींचे मागील िोन वर्षािचे पाणी नमनेु तपासले असता णझींक, मससम, 
आसेननक या ववर्षारी घ्काींचे प्रमाण मानींकापेक्षा कमी आढळून आले आिे. 
(३) इींद्रायणी निी प्रिरू्षणाबाबत उपाययोिना करण्यासाठी हिनाींक १.९.२०१८ 
रोिी आळींिी येर्थील शासकीय ववश्रामगिृात बठैक घेण्यात आली िोती. 
(४) िोय. 
     मा राषरीय िररत लवाि, नवी हिल्ली याींनी हिनाींक २०.९.२०१८ रोिी 
िेशातील प्रिवूर्षत नियाींच्या पट्टयाींबाबत कृती आराखडा बनववण्याबाबतच े
ननिेश हिले आिेत.  
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(५) िे खरे नािी.  
(६) राज्यातील नियाींचे प्रिरू्षण कमी करण्यासाठी पढुीलप्रमाणे उपाययोिना 
करण्यात येत आिेत- 
     १) स्र्थाननक स्वराज्य सींस्र्थाींनी त्याींच े साींडपाणी व्यवस्र्थापन व 
घनकचरा व्यवस्र्थापनासाठी भाींडवली खचाितनू २५ ्क्के रक्कम राखीव ठेवनू 
याच कारणासाठी वापरणे बींिनकारक करण्यात आले आिे. 
     २) स्र्थाननक स्वराज्य सींस्र्थाींनी त्याींच्या साींडपाणी यींत्रणा बाींिुन 
अद्ययावत करण्याकररता सींबींर्ित सींस्र्थाींना मिाराषर प्रिरू्षण ननयींत्रण 
मींडळामाफि त नो्ीसा पाठववण्यात आल्या आिेत. 
     ३) नद्याींचे प्रिरू्षण कमी करण्यासाठी कें द्र शासन परुस्कृत राषरीय निी 
कृती योिनेची राज्यस्तरावर अींमलबिावणी करण्यात येत आिे. 
     ४) नवीन गिृ प्रकल्पाींना पयािवरण अनमुती िेताना साींडपाणी प्रकक्रया 
यींत्रणा बसववणे बींिनकारक करण्यात आले आिे. 
     ५) साींडपाणी प्रकक्रया यींत्रणेच्या प्रकक्रयायकु्त ववसगि िोणा-या पाण्यासाठी 
बबओडी व मसओडीची मानके अर्िक कडक प्रकक्रया करण्यात आली आिेत. 
     ६) मिाराषर प्रिरू्षण ननयींत्रण मींडळाने निीच्या प्रिवूर्षत पट्टयाींचे प्रारुप 
कृती अिवाल बनववण्याच े काम ननरी या सींस्र्थेबरोबर सरुु केले आिे. 
आतापयिन्त ४३ निीच्या प्रिवूर्षत पट्टयाींच े प्रारुप कृती अिवाल तयार केले 
असनू त े कें द्रीय प्रिरू्षण ननयींत्रण मींडळाला सािर केले असनू काम 
प्रगतीपर्थावर आिे. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

औरांगबाद येथील विभागीय शशक्षण उपसांचालि िायायलयामाफय ि 
िेलेल्या पदोन्नत्याांबाबि 

  

(२४) *  १३०५०५   श्री.सांजय शशरसाट (औरांगाबाद पश्श्चम) :  सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरींगबाि येर्थील ववभागीय मशक्षण उपसींचालक या कायािलयामाफि त सन 
२००५ त े२००९ व सन २०१२ पासनू त े२०१६-१७ व माचि, २०१८ पयतं या 
कालाविीत मशक्षणार्िकारी (माध्याममक/प्रार्थममक) याींनी मोठ्या प्रमाणात 
कननषठ मिाववद्यालयातील ज्यनुनअर प्राध्यापक, मशक्षक व मशक्षकेत्तर 
कमिचारी याींच्या पिमान्यता आरक्षण डावलनू हिल्या असल्याचे शासनाने 
ननयकु्त केलले्या ववववि चौकशी सममत्याच्या चौकशी िरम्यान मसध्ि झाललेे 
असनूिी कोणतीिी कायिवािी िोत नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मशक्षण उपसींचालक औरींगाबाि, या कायािलयात मलपीकाने 
वररषठाींच्या त्रासाला कीं ्ाळून आत्मित्या केल्याचे ननिशिनास आले आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार तत्कालीन मशक्षण मशक्षणार्िकारी 
(माध्यममक/प्रार्थममक) व सक्षम मींिूरी अर्िकारी याींच्यावर कोणती कारवाई 
केली तसेच सींबींिीत मिाववद्यालयाच्या मशक्षक व मशक्षकेत्तर कमिचारी 
याींच्या वेतनावर शासनाला करोडो रुपये खचि िोत असल्याने या बाबत 
कोणती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) िे खरे नािी. 
(२) वररषठाींच्या त्रासाला कीं ्ाळून आत्मित्या केली, िे खरे नािी. 
(३) चौकशी सममतीमाफि त चौकशी करण्यात आली असनू त्याअनरु्षींगाने 
तत्कालीन मशक्षण उपसींचालकाींची ववभागीय चौकशी सरुु आिे. 
     कननषठ मलवपकाच्या आत्मित्याप्रकरणी िोन अर्िकारी/कमिचारी 
याींच्याववरुध्ि गनु्िा िाखल करण्यात आला िोता. तर्थावप, मा.उच्च 
न्यायालय, खींडपीठ औरींगाबाि तसेच मा.सववोचच्च न्यायालयाच्या आिेशानसुार 
सिर गनु्िा खारीि करण्यात आलेला आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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पालीदेिद (सुिापूर) (िा.पनिेल, श्ज.रायगड) पाणीपुरिठा  
योजनेि िालेला गैरव्यिहार 

  

(२५) *  १२६४२०   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालीिेवि (सकुापरू) (ता.पनवेल, जि.रायगड) पाणीपरुवठा योिनेत 
गरैव्यविार झाल्याचा अिवाल चौकशी सममतीने हिला असनू यातील 
गरैव्यविार करणाऱ्याींवर कारवाई करण्याची मागणी रायगड जिल्िापररर्षिेत 
हिनाींक १२ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास केली आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय त्यानसुार उक्त 
चौकशी सममतीने हिलेल्या अिवालात कोणकोणत ेअर्िकारी व ठेकेिार िोर्षी 
आढळून आले आिेत, त्याींचेवर कोणती कारवाई केली व त्याच ेस्वरुप काय 
आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िे खरे आिे. 
(२) ग्राम पाणी परुवठा व स्वच्छता सममती, पालीिेवि सकुापरू, ता. पनवेल, 
जि.रायगड येर्थील योिनेत भ्रष्ाचार झाल्याबाबत चौकशी सममतीने हिलेल्या 
खालीलप्रमाणे कायिवािी करण्यात आली आिे. 
     ग्राम पाणी परुवठा व स्वच्छता सममती, सकुापरू (पालीिेवि), 
ता.पनवेल या सममतीकडील पाणी परुवठा योिनेचा ताबा सवि आर्र्थिक 
व्यविाराींसि ग्रामपींचायत, पालीिेवि याींच्याकड े हिनाींक ०२.०६.२०१८ रोिी 
िेण्यात आला िोता. 
     मालमत्ता खरेिी करण्याचा अर्िकार ग्राम पाणी परुवठा व स्वच्छता 
सममतीस नतानािी सिर सममतीने पाण्याची ्ाकी बाींिण्यासाठी िागा 
खरेिीपो्ी रु.१८.०० लक्ष इतका खचि केला आिे. सिर रक्कम कोणास अिा 
केली याची नोंि कॅशबकुात हिसनू येत नािी. िे ननयमबाह्य असल्याने 
रु.१८.०० लक्ष सींबींर्िताींकडून िनािेश क्र.०९१३५७ अन्वये हिनाींक ०२ िून, 
२०१८ रोिी वसलू करण्यात आले. 
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     चौकशी अिवालाचे अवलोकन करुन प्रर्थमिशिनी ननिशिनास आलेल्या 
अननयममततचेी पररगणना करुन सममतीचे तत्कामलन अध्यक्ष / सर्चव 
याींच्याकडून िनािेश क्र.०५८३८९ अन्वये रु.५,८८,७४१/- इतकी रक्कम 
ग्रामपींचायतीने वसलु केलेली आिे. तसेच त्याींच्यावर योग्य ती प्रशासकीय 
ककीं वा फौििारी कायिवािी करणेसाठी जिल्िा पररर्षिेला करण्यात येत आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

मौजे जैिापूर (िा.श्ज.सािारा) येथील पाणीटांचाई बाबि 
  

(२६) *  १३३७०३   श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे िैतापरू (ता.जि.सातारा) येर्थे तीव्र पाणी ी्ंचाई झाली असनू गावच े
ववस्तारीकरण झाल्याने व निीतील वाळू उपशामळेु गावाला पाणी परुवठा 
अपरुा पडत असल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशिनास आल,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, राषरीय पेयिल योिनेतींगित पाणी परुवठा योिना कायािजन्वत 
झालेली आिे मात्र पाणीपरुवठा करणाऱ्या ववहिरीची क्षमताच कमी झाल्याने 
ववहिर क्षमतावाढ ककीं वा नवीन ववहिर खोिण्यास ग्रामपींचायत आर्र्थिकदृषट्या 
सक्षम नसल्याने शासनाने ननिी मींिूर करण्याची आवश्यकता आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, भववषयातील पाणी परुवठ्याची अनतररक्त मागणी लक्षात घेता 
भिुल सवेक्षण व ववकास यींत्रणेकडून अिवाल प्राप्त करुन घेऊन गावाची 
पाणी परुवठ्याची समस्या सोडववण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िे खरे नािी. 
(२) व (३) योिनेची कामे अींिािपत्रकाप्रमाणे पणूि करुन योिना कायािजन्वत 
करण्यात आली आिे. गावाचे ववस्तारीकरण झाले असल्याने वविीरीची क्षमता 
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वाढ करण्यासाठी भिुल सव्िेक्षण आणण ववकास यींत्रणा याींचकेडून वविीरीच े
सव्िेक्षण करण्याबाबत कायिवािी चाल ूआिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

राज्यािील शालेय पुस्ििाि थोर पुरुष ि सांिाच्या िुटुांबबयाांबद्दल 
अिमानिारि मजिूर छापल्याबाबि 

  

(२७) *  १३१५२३   श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), श्री.महेश चौघलेु (शभिांडी 
पश्श्चम), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सवि मशक्षा अमभयानातील एकाजत्मक परूक वाचन योिनेंतगित 
ववद्यार्थयांना ववतरीत करण्यात आलले्या “समर्थि श्री रामिास स्वामी” 
पसु्तकात छत्रपती सींभािी मिारािाींबद्दल वािग्रस्त वविान नमिू 
केल्यापाठोपाठ “सींताींचे िीवनप्रसींग” िे पसु्तकिी वािग्रस्त ठरले असनू या 
पसु्तकात सींत तकुाराम मिारािाींची पत्नी मशवराळ िोती असा अवमानकारक 
उल्लेख असल्याच े हिनाक १५ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
ननिशिनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िोन्िी पसु्तकाींची पडताळणी शासनाकडून करण्यात 
आली आिे काय, 
(३) असल्यास, या बाबतची तक्रार ववववि सामाजिक व रािकीय सींघ्नेने 
शासनाकड ेकेली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार सिरिू िोन्िी पसु्तकातील र्थोर परुुर्ष व 
सींताच्या कु्ुींबबयाींबद्दल अवमानकारक मिकूर छापल्याप्रकरणी िोर्षी असलेल्या 
सींबर्िताींवर तसेच पसु्तक ववतरण करणाऱ्या प्रकाशक, लेखक व मशक्षण 
ववभागातील अर्िकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आिे. 
(२) िोन्िी पसु्तकाींची सममतीद्वारे पडताळणी करण्यात आली आिे. 
(३) िोय. 
(४) सममती अिवालानसुार सिर पसु्तके रद्द करण्यात आली आिेत. उविरीत 
सवि पसु्तकाींचे परीक्षण पणूि झाल्यानींतर याबाबत कायिवािी करण्यासींबींिी 
ननणिय घेण्यात येईल.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

उस्मानाबाद श्जल्ह्याि आर.ओ. प्लान्ट सुरु िरण्याबाबि 
  

(२८) *  १२७२९४   श्री.बसिराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ग्रामीण भागात सवािर्िक िवूर्षत पाणीपरुवठा िोणाऱ्या चार 
जिल्ह्याींपकैी उस्मानाबाि या जिल्ह्याचा समावेश असल्याने गौण खननि 
मिून आर.ओ.प्लान्् योिनेसाठी रुपये २ को्ी २६ लाख रुपयाींचा मींिूर 
ननिी मा.पालकमींत्रयाींनी अन्यत्र वळववल्याचे हिनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी 
वा त्यासमुारास ननिशिनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उस्मानाबाि जिल्िापररर्षि ववरोिी पक्षनेत्याींनी यासींबींिी 
प्रशासककय मान्यता व ई- े्ंडर प्रकक्रया पणुि करुनिी अद्याप आर.ओ.प्लान्् 
कायािजन्वत करण्यात आला नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३)  असल्यास, यासींबींिीच ेअींिािपत्रक तपासण्यासाठी चौकशी सममती नेमनू 
ववलींब करण्यात येत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४)  असल्यास, जिल्ह्यात आर.ओ. प्लान््साठीचा मींिूर ननिी उपलब्ि 
करुन िेऊन सिर योिना किीपयतं कायािजन्वत करण्यात येणार आिे तसेच 
यास ववलींब करणाऱ्याींववरुध्ि शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
 



37 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िे खरे आिे. 
(२) मा.जिल्िार्िकारी याींच े प्रशासकीय मान्यता व ननिी ववतरण आिेश 
हिनाींक १५.०३.२०१८ नसुार ४३ आर.ओ. प्लान््साठी रू. २२६.१८ लक्ष इतक्या 
रकमेस प्रशासकीय मींिुरी प्रिान केली असनू ई-ननवविा मागववण्यात आल्या 
आिेत. सिर ननवविा प्रकक्रयेबाबत ताींबत्रक मदु्द े उपजस्र्थत झाल्याने ननवविा 
प्रकक्रया स्र्थर्गत ठेवण्यात आलेली आिे. 
(३) व (४) अींशत: खरे आिे. 
     हिनाींक ३०.०७.२०१८ रोिी झालेल्या उस्मानाबाि जिल्िा खननि 
ननयामक पररर्षिेच्या बठैकीत मा.पालक मींत्री मिोियानी हिलेल्या सचूनेनसुार 
यासींबींिीच ेअींिािपत्रक तपासण्यासाठी चौकशी सममती ननयकु्त करण्यात 
आली िोती. चौकशी पणूि झाली असनू सममतीचा अिवाल जिल्िार्िकारी, 
उस्मानाबाि याींना सािर करण्यात आला आिे. सिर अिवाल जिल्िार्िकारी 
कायािलयाने मा.पालक मींत्री मिोियाींना पढुील ननणियार्थि सािर केला आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

मुांबईिील विविध शाळाांमधील िुिडी गैरव्यिहाराच्या  
चौिशी िरण्याबाबि 

  

(२९) *  १२८८२८   श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्रीमिी तनमयला गाविि (इगिपरूी), 
डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शिरातील शाळामिील १ ििार २४ तकुडयाींचे उपनगरातील 
शाळामध्ये बेकायिेशीर िस्ताींतरण करुन गरैव्यविार केला असल्याने या 
सींिभाित जिल्िार्िकाऱ्याींनी सखोल चौकशी करुन अिवाल शासनास सािर 
करण्याचे आिेश हिले आिेत, िे खरे आिे काय,  
(२) असल्यास, जिल्िार्िकारी, मुींबई उपनगर याींनी सखोल चौकशी केली आिे 
काय, 
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(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार सींबींर्िताींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े : (१) या सींिभाित सखोल चौकशी करुन अिवाल सािर 
करण्याचे जिल्िार्िकारी, मुींबई उपनगर याींना कळववले आिे. 
(२) व (३) चौकशीची कायिवािी सरुु आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

मांडणगड (िा.मांडणगड, श्ज.रत्नाधगरी) िालुक्याि निीन  
पाणीपुरिठा योजना राबविण्याबाबि 

  

(३०) *  १३१७९९   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींडणगड (जि.रत्नार्गरी) तालकु्यातील सन १९७२ मध्ये ननमािण केलेली 
पाणी परुवठा योिना सध्या नािरुुस्त असल्याच ेमािे ऑगस््, २०१८ मध्ये 
वा त्यािरम्यान ननिशिनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मींडणगड येर्थील वाढत्या लोकसींख्येला पाणी परुवठा कमी 
पडत असल्याने नवीन पाणी परुवठा योिना राबववण्याच्यादृष्ीने 
अींिािपत्रकाप्रमाणे आवश्यक असलेला रुपये १५ को्ी इतका ननिी उपलब्ि 
करुन िेण्याची मागणी स्र्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.मखु्यमींत्री याींचेकड े
हिनाींक १० ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्या समुारास केली आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने पािणी केली आिे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार मींडणगड शिरातील िनतलेा परेुसे पाणी ममळावे 
याकररता कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  



39 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िे खरे आिे. 
(२) िोय, िे खरे आिे. सिर पत्र नगर ववकास ववभागास प्राप्त झाले आिे. 
(३) मींडणगड नगरपींचायतीकडून पाणी परुवठा योिना तयार करण्याच्या 
अनरु्षींगाने नव्याने शिर ववकास आराखडा व सववस्तर प्रकल्प अिवाल पणूि 
करुन त्यापढुील कायिवािी सरुु आिे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

नागपूर शहरािील अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळाांमध्ये  
अपहार िाल्याबाबि 

  

(३१) *  १२६६१८   श्री.ओमप्रिाश ऊफय  बच्चू िडू (अचलपरू), श्री.शशरीषदादा 
चौधरी (अमळनेर), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपरू), श्री.मोहन फड 
(पाथरी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नागपरू शिरातील सन २०१३-२०१४ या कालाविीत अनिुानास पात्र 
ठरलेल्या शाळाींनी शासन ननणियात फेरफार करून खो्े िस्तावेि व बनाव् 
अनिुान पत्र बनवनू ६० ्क्के वेतन अनिुानापो्ी २ को्ी ९५ लाख ३६ 
ििार ८८२ रुपयाींचा अपिार करण्यात आला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, अनिुान ्प्पा मींिुरीच े शासकीय अमभलेख मशक्षणार्िकारी 
प्रार्थममक जिल्िा पररर्षि नागपरू याींच्या कायािलयातनू गिाळ ककीं वा नष् 
करण्यात आले आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, प्रत्यक्ष अनिुान मींिूर नसताना आणण अर्िकची पिे  भरून 
पवूिलक्षी प्रभावाने अनिुान मींिूर करून ननिीचा अपिार करण्यात आला, िे िी 
खरे आिे काय, 
(४) तसेच, शाळा सींचालक आणण सींबींर्ित अर्िकारी याींनी माहिती असनूिी 
सींगनमताने प्रकरण िडपण्याकररता आपल्या वररषठ अर्िकाऱ्याींची परवानगी 
न घेता रुपये ७,३९,०९६  रुपये  इतकी  रक्कम  बेकायिेशीरपणे वसलू केली 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(५) असल्यास, मशक्षण आयकु्त याींनी सींबींर्ित शाळा सींचालक, मखु्याध्यापक, 
मशक्षणार्िकारी कमिचारी आणण मशक्षण सींचालक याींचेसि ३८ लोकाींवर 
मशस्तभींगाची कारवाई करून फौििारी गनु्िे िाखल करण्याची मशफारस केली 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(६) असल्यास, मशक्षण आयकु्त याींनी हिलेल्या ननिेशानसुार एक वर्षांचा 
कालाविी उल्ून िी िोर्षीींवर कोणतीिी कारवाई झाली नािी िे िी खरे आिे 
काय, असल्यास याबाबतची कारणे काय आिेत, 
(७) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे े् काय असल्यास 
त्यानसुार सींबींर्ित िोर्षीींवर कोणती कारवाई केली तसेच अपिार केलेला ननिी 
वसलु करण्याबाबत कोणती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
श्री. विनोद िािड े: (१) व (२) अींशत: खरे आिे. 
(३) व (४) अींशत: खरे आिे. 
     अनार्िकृतपणे वेतन अनिुान घेतलेल्या शाळाींना नो्ीस हिली असता, 
शाळाींनी रुपये ३६,१२,३३५/- इतकी रक्कम शासनाकड ेिमा केली. 
(५) िे खरे आिे. 
(६) व (७) याबाबत सींबींर्ित अर्िकारी/कमिचारी याींचेववरुध्ि ववभागीय चौकशी 
सरुु असनू त्या अर्िकारी/कमिचारी व सींबींर्ित शाळेचे मखु्याध्यापक, 
मशक्षक/मशक्षकेतर कमिचारी याींची लाचलचुपत प्रनतबींिक ववभागामाफि त चौकशी 
करण्यास शासन मान्यता िेण्यात आली आिे. त्यानसुार चौकशी सरुु आिे. 
प्रकरण न्यायप्रववषठ आिे. 

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

नाांदेड श्जल्हयािील िृष्ट्णूर एमआयडीसीिील मेगा अगँ्रो  
िां पनीमध्ये होि असलेला धान्याचा िाळाबाजार 

  

(३२) *  १२६६१५   श्री.सरदार िाराशस ांह (मलुुांड), श्री.शरददादा सोनािणे 
(जुन्नर), श्रीमिी अशमिा चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), 
श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.अतनल (अण्णा) गोटे (धुळे शहर), 
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श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), अडॅ.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.राजाभाऊ (पराग) िाज े(शसन्नर) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा 
आझण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींिेड जिल्ियातील मिैा व पीठ तयार करणाऱ् या कृषणूर एमआयडीसीतील 
मेगा अकग्रो कीं पनीमध्ये काळया बािारातनू गिू व ताींिळूाचे २०० रक िान्य 
शासकीय गोिामात उतरववले िात असताींना जिल्िा पोलीस ववशरे्ष पर्थकाने 
पकडले असल्याचे हिनाींक २० िुल,ै २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननिशिनास 
आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर पर्थकाने केलेल्या चौकशीत सिर कीं पनीत उतरववलेल्या 
वेगवेगळया भसुार रेडड ींग िकुानिाराींची िेयके बोगस असणे, बनाव् 
पावतीद्वारे शासकीय िान्य खरेिीची िेयके िेण्यात येणे, सिर िान्य 
शासकीय गोिामातील असल्याचे तसेच तपु्पा भागातील िवािर नगर येर्थील 
भारतीय अन्न मिामींडळाच्या गोिामातनू नाींिेड, परभणी व हिींगोली 
जिल्ह्यात िान्याचा परुवठा करण्यात येत असनू येर्थूनच शासकीय िान्याची 
उचल करुन वाितकू परुवठािारकाकडून िे िान्य शासकीय गोिामात आणले 
िात असल्याच े ननषपन्न झाल्याने सिर परुावे बबलोलीच्या जिल्िा सत्र 
न्यायालयात हिनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास स्र्थाननक 
पोलीसाींनी सािर केल,े िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मखुेड, िेगलरू व बबलोली या तालकु्यातनू मािे िानेवारी त े
िुल,ै २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान समुारे २०० त े २५० रक िान्य सींबींिीत 
गोिामात पोिोचले नािी तसेच मखुेड, ववियनगर, किाळा, िेगलरू येर्थील 
्ोल नाक्याींवर वािनाींच्या नोंिीमध्ये तफावत असल्याचे तपासात ननषपन्न 
झाले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, िान्य वाितकू करणारे वाितकू ठेकेिार श्री.राि ुपारसेवार व 
पवूीचे ठेकेिार श्री.तकुाराम मिािन िे या गरैव्यविारातील मखु्य आरोपी 
असनू त्याींनी िा गरैव्यविार केल्याचे परुावे पोलीस तपासात ननषपन्न झाले 
असनूिी हिींगोलीच े ठेकेिार श्री.खुराणा याींच्यासि एकूण ७ मखु्य आरोपी 
अनेक महिन्याींपासनू फरार आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
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(५) असल्यास, या प्रकरणी झालेल्या तपासामध्ये सकृतिशिनी िोर्षी असलेल्या 
प्रत्येक व्यक्तीववरुध्ि अन्न व नागरी परुवठा ववभागाने तसेच पोलीसाींनी 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, पोलीसाींनी केलेला तपास व न्यायालयाला सािर केलेले परुावे 
या आिारे िोर्षी व्यक्तीींववरुध्ि आरोपपत्र सािर करण्यास तसेच सींबींर्िताींवर 
कारवाई बाबत िोत असलले्या ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) िे खरे नािी, हि.१८ िुल,ै २०१८ रोिी नाींिेड िवािर 
नगर, तपु्पा येर्थील भारतीय खाद्य ननगमच्या बेस डपेोतनु सावििननक 
ववतरण व्यवस्र्थचेे अन्निान्य घेऊन ननघालेली हिींगोली जिल्ह्यातील ७ वािने 
व नाींिेड जिल्ह्यातील ३ वािने अशी एकूण १० वािने नाींिेड पोलीसाींनी 
कृषणूर पररसरात पकडली, िे खरे आिे. 
(२) हि.१८ िुल,ै २०१८ रोिीच्या कारवाईच्या आिारे स्र्थाननक पोमलसाींनी 
त्याींच्या स्तरावर केलेल्या चौकशीच्या आिारे स्र्थाननक पररसरातील रेडीींग 
कीं पन्याींकडून बनाव् बबलाींच्या आिारे व्यविार केल्याचा आरोप ठेवनू 
त्याींच्यावर गनु्िे िाखल केले आिेत.  
(३) िे वस्तजुस्र्थतीस िरून नािी. 
(४) िोय, िे खरे आिे.  
(५) या प्रकरणी िोर्षी आढळून आलेल्या व्यक्तीींववरूध्ि पोमलस स््ेशन, कुीं ्ूर 
येर्थे िीवनावश्यक वस्त ू अर्िननयमातील कलम क्र.३ व ७ नसुार गनु्िा 
क्र.१०९/२०१८ िाखल करण्यात आला असनू, सद्य:जस्र्थतीत राज्य गनु्िा 
अन्वेर्षण शाखेकडून पढुील तपास करण्यात येत आिे.  
     ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाि याींनी या प्रकरणाच्या सखोल 
चौकशीसाठी नाींिेड व हिींगोली जिल्ह्यामध्ये अपर जिल्िार्िकारी याींच्या 
अध्यक्षतखेाली चौकशी सममत्या गठीत केल्या िोत्या. या सममत्याींचा अिवाल 
प्राप्त झाला असनू, त्याची छाननी ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाि याींच्याकडून 
करण्यात येत आिे.  
(६) ववलींब झालेला नािी. 

----------------- 
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भाांडुप-सोनापूर, एल बी एस रोड (प) येथील निदीप िां पनीव्दारे होि 
असलेले िायू प्रदषूण 

  

(३३) *  १३३५६५   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पश्श्चम) :   सन्माननीय 
पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भाींडुप-सोनापरू, एल बी एस रोड (प) येर्थील नविीप कीं पनी मध्ये आर 
एम सी बनववण्याच े काम अिोरात्र सरुू असल्याने िवेत मोठ्या प्रमाणात 
प्रिरू्षण िोऊन पररसरातील नागररकाींना ववववि आिार िोत असल्याने सिर 
कीं पनीचे आर एम सी बनववण्याचे काम बींि करण्यात यावे व कीं पनीला 
परुववलेला ववियतु परुवठा खींडडत करण्यात यावा या स्र्थाननक नागररकाींच्या 
मागणीच्या अनरु्षींगाने स्र्थाननक लोकप्रनतननिीींनी हिनाींक २८ एवप्रल, २०१६ 
रोिी व त्यासमुारास माननीय पयािवरण मींत्री व ऊिाि मींत्री याींना हिनाींक १६ 
मे,२०१६ रोिी तसेच आयकु्त मुींबई मिानगर पामलका याींना हिनाींक १७ मे, 
२०१६ रोिी वा त्यासमुारास ननवेिनाद्वारे उक्त कीं पनीवर कारवाई करावी 
अशी मागणी केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास 
ननवेिनातील मागणीच्या अनरु्षींगाने आतापयतं कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) व (२) िे खरे आिे,  
     म.प्र.नन. मींडळाने सिरील उद्योगास हि.१०/३/२०१६ रोिी बींिचे आिेश 
पाररत केलेले िोत.े तिनींतर मींडळाने सिरील उद्योगास अ्ी व शती घालनू 
रु. ५ लक्षची बॅक िमी घेऊन सशर्थि उत्पािन चालचू ेआिेश हि. २८/४/२०१६ 
रोिी हिलेले िोत.े  
     म. प्र. नन. मींडळाने हिलेल्या आिेशानसुार सिर उद्योगाने िवा प्रिरु्षण 
ननयींत्रण सयींत्रणेचे आिुननकरण करुन घेतले िोत.े त्यानरु्षींगाने मींडळाकडून 
सिरील उद्योगास भे्  हिली असता सिरील आिेशाचे पालन केल ेअसल्याचे 
ननिशिनास आले िोत.े  
 



44 

     तर्थापी, निीकच्या काळात  तक्रारीच्या अनरु्षींगाने ननरी सींस्र्था 
(NEERI) व म. प्र. नन. मींडळाच्या अर्िकाऱ् याींमाफि त  हि. ०९/७/२०१८ रोिी 
व २०/९/२०१८ रोिी सींयकु्त पािाणी करण्यात आलेली िोती. पािणीिरम्यान 
आढळून आलेल्या त्रृ् ीच्या अनरु्षींगाने उद्योगास हि. १७/११/२०१८ रोिी कारणे 
िाखवा नो्ीस बिावण्यात आलेली आिे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

मुांबई विद्यापीठाने राष्ट्रीय उच्चस्िर अशभयान (रुसा) अांिगयि 
शमळालेला तनधी आपल्या मुदि ठेि खात्याि गुांिविल्याबाबि 

(३४) *  १३००६५   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.िशमल 
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.नरेंद्र पिार 
(िल्याण पश्श्चम), श्री.नरेंद्र महेिा (शमरा भाईंदर) :   सन्माननीय उच् च ि 
िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठाने राषरीय उच्चस्तर मशक्षा अमभयान (रुसा) अींतगित 
ममळालेला ननिी आपल्या मिुत ठेव खात्यात ठेवल्याने रुसाच्या ननयमाींच े
उल्लींघन केल्याचे मिालखेाकाराींच्या अिवालाद्वारे मािे ऑगस््, २०१८ मध्ये 
वा त्यािरम्यान ननिशिनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उच्च मशक्षणाचा ििाि वाढावा यासाठी कें द्र सरकारच्यावतीने 
रुसा िी योिना सरुु करण्यात आली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई ववद्यापीठाला या योिनेअींतगित नवीन अ्यासक्रम 
आणण क्लस््र ववद्यापीठ सरुु करुन उच्च मशक्षणाला हिशा िेण्यासाठी सन 
२०१५-१६ या वर्षािसाठी ५ को्ी रुपये ममळाले िोत,े िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, या ननिीचा वापर ववद्यार्थयांच्या ववकासासाठी न करता 
ववद्यापीठाींनी स्वत:च्या खात्यात िमा केला असनू ववद्यापीठाला ३७ लाख 
रुपयाींचे व्याि िी ममळाले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय व त्यानसुार 
ववद्यार्थयांच्या ववकासासाठी ननिी खचि न करणाऱ्या ववद्यापीठावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) िोय, िे खरे आिे. 
(३) िोय, िे खरे आिे. 
(४) व (५) अींशत: खरे आिे. रुसाकडुन प्राप्त झालेला रुपये ०५.०० को्ी 
एवढा ननिी निीकच्या काळात खचि करण्यािोगे नसल्यामळेु सिर ननिी 
ववद्यापीठाच्या ननयमानसुार मिुत ठेवी मध्ये गुींतववण्यात आला िोता व 
त्यावर व्याि म्िणून रु. २०,४३,७३९/- इतकी रक्कम मुींबई ववद्यापीठास 
प्राप्त झाली आिे. सिर व्यािापो्ी प्राप्त झालेली रक्कम रुसा ननिीमध्ये 
वगि करण्यात आली आिे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

िेळठण (िा.िाडा, श्ज.पालघर) ग्रामपांचायिीच्या हद्दीिील िेनस 
बायोक्युदटिल या िां पनीिर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(३५) *  १३०२४०   श्री.भरिशठे गोगािले (महाड), श्री.विलास िरे (बोईसर), 
श्री.क्षक्षिीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहिेंद्र ठािूर (िसई) :   सन्माननीय 
पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) केळठण (ता.वाडा, जि.पालघर) ग्रामपींचायतीच्या िद्दीतील वेनस 
बायोक्यहु्कल या कीं पनीतील साींडपाण्यावर प्रकक्रया न करता त े शतेात 
सोडण्यात येत असल्यामळेु गोराड येर्थील ववहिरीच ेपाणी िवुर्षत िोऊन ििारो 
एकर भातशतेी व स्र्थाननकाींचे आरोग्य िोक्यात आल्याचे मािे ऑगस््, २०१८ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशिनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर िवुर्षत पाण्यामळेु भातशतेीचे नकुसान िोत असल्याने 
गोराड येर्थील ग्रामस्र्थाींनी तिमसलिाराींकड े तक्रार करुनिी कारवाई करण्यात 
आली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर कीं पनीचे िवूर्षत साींडपाणी भातशतेीत गेल्याने आहिवासी 
शतेकऱ् याींवर उपासमारीचे सींक् ओढवलेले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(४)  असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय 
आढळून आले व ति े्नसुार उक्त िोर्षी कीं पनीववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) िे खरे आिे.  
(२) िे खरे नािी. 
     सिर तक्रारीच्या अनरु्षींगाने मिाराषर प्रिरू्षण ननयींत्रण मींडळाने केलेल्या 
पिाणी िरम्याने कारखान्यामिील आढळून आलेल्या त्रु् ीच्या अनरु्षींगाने 
कारखान्यास हिनाींक ९.८.२०१८ रोिी हिलेल्या आिेशाींचे पालन न केल्याने 
हिनाींक १३.८.२०१८ रोिी कारखान्यास िल प्रिरू्षण ननयींत्रण कायिा, १९७४ च े
कलम ३३ अन्वये उत्पािन बींि करण्याचे ननिेश  िेण्यात आले िोत.े तद्नींतर 
मिाराषर प्रिरू्षण ननयींत्रण मींडळाने  कािी अ्ी व शती घालनू सिर कारखाना 
पनु्िा सरुु करण्यास हिनाींक ६.१०.२०१८ रोिी परवानगी हिली आिे. 
(३), (४) व (५) िमसलिार, वाडा याींच्या अिवालानसुार कीं पनीच्या ऑईल 
ममश्रीत साींडपाण्यापासनू भात शतेीचे नकुसान झाले आिे. 

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

िारापूर ि बोईसर (श्ज.पालघर) औद्योधगि पररसरािील प्रदषुण 
िरणाऱ्या िां पन्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(३६) *  १२६५०२   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमि विलासराि 
देशमखु (लािरू शहर), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), प्रा.विरेंद्र जगिाप 
(धामणगाि रेल्ि)े, श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्रीमिी तनमयला गाविि 
(इगिपरूी), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.बसिराज पाटील (औसा), 
श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.अमर 
िाळे (आिी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), 
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श्री.अश्जि पिार (बारामिी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांि 
पाटील (इस्लामपरू), श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.जयदत्ि 
क्षीरसागर (बीड), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), 
श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्िर), श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्रीमिी समुन पाटील 
(िासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.मिरांद 
जाधि-पाटील (िाई), श्री.विजय भाांबळे (श्जांिरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील - 
धचिटगाांििर (िजैापरू), श्री.सांग्राम जगिाप (अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश 
लाड (िजयि), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.ददपि 
चव्हाण (फलटण), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) 
पाटील (एरांडोल), श्री.मधुसदून िें दे्र (गांगाखेड), श्री.नरहरी झिरिाळ (ददांडोरी), 
श्री.बबनराि शशांदे (माढा), श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), 
श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.अब ू आजमी 
(मानखूदय शशिाजीनगर), श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.विलास िरे (बोईसर), 
श्री.क्षक्षिीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहिेंद्र ठािूर (िसई) :  सन्माननीय 
पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तारापरू (जि.पालघर) औद्योर्गक वसाितीतील कीं पन्याींमिून ननघणारा १४ 
्न घातक रासायननक घनकचरा ववल्िेवा् लावण्यासाठी तळोिा येर्थे प्रकक्रया 
कें द्रात पाठवणे बींिनकारक असताना सिर प्रकक्रया खर्चिक असल्याने तारापरू 
औद्योर्गक क्षेत्रातील बिुतके कीं पनी मालक केममकल माकफयाींना िाताशी 
िरुन घातक रासायननक कचरा रस्त्यावरच ्ाकत असल्याने घनकचऱ्याच्या 
२०० गोणी बोईसर त ेमुींबई अिमिाबाि मिामागािला िोडणाऱ्या र्चल्िार फा्ा 
या मखु्य रस्त्याच्या कडलेा ्ाकल्यामळेु या रस्त्याला डींवप ींग ग्राउीं डचे स्वरुप 
आल्याचे मािे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशिनास आले आिे,  
िे खरे आिे काय,  
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(२) असल्यास, पालघर येर्थील समदु्रात स्र्थाननक मजच्छमार मासेमारी करीत 
असनु खाडीककनारी वािून येणारे प्लाजस््क, र्थमािकोल तसेच तारापरू 
औद्योर्गक वसाितीतील रासायननक साींडपाणी कोणतीिी प्रकक्रया न करता 
र्थे् नाल्यात व िवळ असलेल्या नवापरू खाडीमागे समदु्रात सोडले िात 
असल्याने खाडीतील मासे मतृ्यमूखुी पडत असणे त्यामळेु पारींपाररक मासेमारी 
व्यवसाय िोक्यात येऊन मजच्छमाराींची उपासमार िोत आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) तसेच ्ी झोनमध्ये एकाच हिवशी २० र्चमण्या मतृ्यमुखुी पडणे, 
खोिकामातनू ननघणारी माती व कारखान्याींमिून ननघणारा घनकचरा िा 
सालवड गावाच्या िद्दीत असलेल्या रस्त्यावर ्ाकत असल्याने पररसरातील 
गावाींमध्ये िगुिंी पसरुन रहिवाशाींचे आरोग्य िोक्यात आले असनू पावसामळेु 
रसायन ममश्रीत पाणी शतेात पसरुन वपकास िोका ननमािण झाला असल्याच े
मािे ऑगस््, २०१८ च्या िसुऱ्या सप्तािात ननिशिनास आले आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(४) असल्यास, तारापरू औद्योर्गक पररसरातील कारखान्याींना पाणी 
वापरण्याची क्षमता व कारखान्यातनू ननघणाऱ्या रासायनीक साींडपाण्यावर 
प्रकक्रया करण्यासाठी सीई्ीपी यींत्रणा बसववणे बींिनकारक असताींनािी 
कारखान्याींकडून त् याची अींमलबिावणी िोत नसल्याने सिर प्रिरु्षण 
रोखण्याबाबत स्र्थाननक मजच्छमाराींनी मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड े अनेकिा 
ननवेिन हिले असनू यासींिभाित सप् े्ंबर-२०१६ मध्ये िररत लवािाने कारवाईचे 
आिेश िेवनूिी तसेच पररसरातील कारखान्यातनू ननघणाऱ्या घातक रसायननक 
पाण्याबाबत शतेकरी तसेच नागररकाींनी औद्योर्गक क्षते्रातील प्रिरु्षण ननयींत्रण 
मींडळाकड ेअनेक तक्रारी करुनिी प्रशासन याकड ेिलुिक्ष कररत आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सिर रसायनयकु्त घातक घन कचरा 
उघडयावर ्ाकणारे कारखाने तसेच तारापरू औद्योर्गक वसाितीतील प्रकक्रया 
न करता रासायननक साींडपाणी खाडीत सोडणाऱ्या कारखान्याींवर कोणती 
कारवाइि केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) ऑगस््, २०१८ मध्ये र्चल्लार फा्ा बोईसर रोडच्या 
कडलेा िोन हठकाणी व मुींबई-अिमिाबाि मागािवर खाननवड े्ोल नाक्यापासनू 
सािारणत: ९ त े १०  कक. मी. अींतरावर रस्त्यालगत अज्ञात इसमाकडून 
घातक घनकचरा ्ाकलेला आढळून आला. सिर ्ाकलेला २५,५७० मे.्न 
घनकचरा त्वरीत शास्त्रोक्त पध्ितीने ववल्िेवा्ीसाठी हिनाींक २० ऑगस््, 
२०१८, २१ऑगस््, २०१८ व २२ ऑगस््, २०१८ रोिी मुींबई वेस्् मॅनेिमें् 
मल. या सामाईक घातक घनकचरा िाताळणी व ववल्िेवा्, सींस्र्थेच्या अर्िकृत 
वािनाद्वारे उचलनू शास्त्रोक्त पध्ितीने ववल्िेवा्ीसाठी पाठववण्यात आला 
आिे. 
(२) िोय खरे आिे, याबाबत स्र्थाननक मजच्छमार सिकारी सींस्र्था व ठाणे 
जिल्िा मजच्छमार सींघ याींनी मािे एवप्रल, २०१८ मध्ये ननवेिन हिलेले आिे. 
(३) िे अींशत: खरे आिे. 
(४) स्र्थाननक मजच्छमार सींस्र्थाींचे ननवेिन प्राप्त असनू त्यानरु्षींगाने सींयकु्त 
पर्थकाने माश्याींच ेनमनेु गोळा करुन त्याच ेपरृ्थ: करण करण्यात आले आिे.  
(५) अनर्िकृतपणे ्ाकलेला घातक घनकचरा शास्त्रोक्त पध्ितीने ववल्िेवा् 
लावण्यासाठी मुींबई वेस्् मॅनेिमें् तळोिा येर्थे तात्काळ पाठववण्यात आला 
आिे. 
     तारापरू (जि.पालघर) औद्योर्गक वसाितीतील कीं पन्याींकडून ननघणारा 
घातक घनकचरा अविैररत्या वाितकू करुन नेला िात असताींना पोमलस 
ववभाग व मिाराषर प्रिरू्षण ननयींत्रण मींडळामाफि त पकडून सिर कारखान्याींवर 
मिाराषर प्रिरू्षण ननयींत्रण मींडळाने कारवाई केलेली आिे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
मोहाडी (श्ज.भांडारा) येथील िरठी सनफ्लॅग आयनय स्टील िां पनी विरुध्द 

िारिाई िरण्याबाबि 
  

(३७) *  १३१८८४   श्री.सांजय परुाम (आमगाि) :   सन्माननीय पयायिरण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मोिाडी (जि.भींडारा) येर्थील वरठी सनफ्लॅग आयनि स््ील कीं पनी 
कारखान्यातनू बािेर पडणाऱ्या ववर्षारी वायचु्या प्रिरु्षणामळेु रोगराई पसरुन 
वरठी, एकलारी, बबड, पाींढराबोडी, मसरसी, बोर्थली, पाींिरा, सातोना, पाचगाींव, 
सोनलुी आिी गावातील नागररकाींना ककि रोग, िमा व इतर ििुिर आिार िोत 
असल्याने कीं पनी व्यवस्र्थापनावर कठोर कारवाई करण्याची तसेच ननयोिनाची 
मागणी मा.मखु्यमींत्री मींत्री, मा.पयािवरण मींत्री याींचकेड ेलोकप्रनतननर्िींनी तसेच 
स्र्थाननक नागररकाींनी हिनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
ननवेिानद्वारे केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायिवािी केली व त्याचे स् वरुप काय 
आिे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) सिरील बाबतच ेननवेिन म.प्र.नन. मींडळाकड ेप्राप्त 
नािी. तर्थावप, हि.५/०९/२०१८ रोिी श्री.तिेपाल मोरे, यरु्थ पॅर्थसि यवुा 
सामाजिक सींघ्ना याींचमेाफि त सिर कारखान्यामिून ववर्षारी वायचु े प्रिरू्षण 
िोत असल्याबाबत तक्रार प्राप्त झाली आिे, िे खरे आिे. 
(२) प्राप्त तक्रारीच्या अनरु्षींगाने मींडळाकडून मे. सनफ्लॅग आयनि स््ील या 
उद्योगाला हि. १४/१०/२०१८ रोिी भे् िेऊन प्रिरू्षण ननयींत्रण व्यवस्र्थेची 
तपासणी करण्यात आली िोती व भे्ी िरम्यान कोणत्यािी प्रकारचे उत्सििन 
िोत असल्याचे हिसनु आले नािी. याबाबतचा अिवाल तक्रारिार याींना हि. 
१८/९/२०१८ रोिी कळववण्यात आला आिे. मिाराषर प्रिरू्षण ननयींत्रण 
मींडळाकडून सिरील उद्योगातनू उत्सिजित िोणा-या िवेचे नमनेु वेळोवेळी 
सींकमलत केले िातात व उत्सिजित िोणा-या िवेची गणुवत्ता सविसािारणपणे 
ववहित मयाििेत आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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लािूर श्जल्ह्याि हजारो िुटुांबाांिड ेिैयश्क्िि शौचालय नसल्याबाबि 
  

(३८) *  १३४०२८   डॉ.सधुािर भालेराि (उदगीर) :  सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातरू जिल् िा िागणिारी मकु्त झाला असला तरी शासनाने शौचालय 
नसलेल् या कु्ुींबाच े फेर सव् िेक्षण करण् याचे ननिेश हिले असनू त् यानसुार 
जिल् ह्यात समुारे २९ ििार ६३ कु्ुींबाींना शौचालय नसल् याच े जिल् िा 
पररर्षिेच् या ननिेशनास आले आिे, िे खरे आिे काय,  
(२) असल् यास, जिल् िा पररर्षिेच् या पाणी परुवठा व स् वच् छता ववभागाने 
सव् िेक्षणाबरोबराच िनिागतृी करून उघडयावर शौचास गेलेल् या अनेक 
व् यक् तीींवर िींडात् मक कायिवािी केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, शौचालय बाींिकाम िलि गतीने िोण्यासाठी मिाराष र ग्रामीण 
रोिगार िमी अींतगित शौचालय बाींिकामाची मोहिम राबवनूिी जिल् िा 
पररर्षिेच् या पायाभतु सवेक्षणानसुार जिल्ह्यात २ लाख ८३ ििार ८४ कु्ुींबाींच े
शौचालयाींचे बाींिकाम मागील ६ वर्षाित पणुि झाले असल् याचे ननिशिनास आले 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल् यास, जिल् ह्यातील एकिी कु्ुींब शौचालय ववना रािू नये यासाठी 
जिल् िा पररर्षि व ग्राम ववकास ववभागाने फेर सव् िेक्षण करण् याचे ननिेश हिले 
आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आिे, नसल् यास ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िे खरे आिे. 
     सन २०१२ च्या पायाभतू सवेक्षणानसुार लातरू जिल्िा िागणिारीमकु्त 
झाला आिे. कें द्र शासनाने हिनाींक ०७/०८/२०१८ च्या पत्रान्वये हिलले्या 
ननिेशानसुार सन २०१२ च्या पायाभतू सवेक्षणातनू सु् लेल्या व त्यावेळी 
शौचालय नसलेल्या कु्ुींबाींचे फेर सवेक्षण करण्याबाबत राज्य शासनाच्या 
हिनाींक २९/०८/२०१८ च्या पत्रान्वये सचूना िेण्यात आल्या िोत्या. सिर 
सवेक्षणानसुार लातरू जिल्ियामध्ये पायाभतू सवेक्षणातनू सु् लेली व 
वयैजक्तक शौचालय नसलेली २९,०६३ इतकी कु्ुींबे ननिशिनास आली आिेत.  
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(२) िोय, िे खरे आिे. 
     गडु मॉननगं पर्थकाच्या माध्यमातनू उघड्यावर शौचालयास िाणाऱ्या 
व्यक्तीींवर िींडात्मक, समि व मागििशिनाव्िारे िनिागतृी करण्यात आलेली 
आिे. 
(३) िोय, िे खरे आिे. 
     पायाभतू सवेक्षण सन २०१२ मिील नोंिीनसुार लातरू जिल्ियातील २ 
लाख ८३ ििार ८४ कु्ुींबाींकड े वयैजक्तक शौचालय नव्ित.े हिनाींक २६ 
िानेवारी,२०१८ पयतं सिर उहद्दष् १०० ्क्के पणूि करण्यात आले आिे. 
(४) व (५) कें द्र शासनाच्या ननिेशानसुार सन २०१२ च्या पायाभतू सवेक्षणातनू 
“सु् लेल्या” व त्यावेळी शौचालय नसलेल्या कु्ुींबाींची माहिती कें द्र शासनाच्या 
SBM-MIS वर ऑनलाईन नोंिी करण्याच े ननिेश कें द्र शासनाकडून हिनाींक 
१३/११/२०१८ व हिनाींक १४/११/२०१८ रोिी प्राप्त झाले आिेत. त्यानसुार 
सववस्तर ननिेश राज्य शासनाच्या हिनाींक १४/११/२०१८ च्या पत्रान्वये सवि 
जिल्िा पररर्षिाींना िेण्यात आल्या आिेत. 

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

माणगाि (श्ज.रायगड) शहरािील िाळ नदीच्या  
पाण्याच ेशुध्दीिरण िरण्याबाबि 

(३९) *  १२९०७९   श्री.सभुाष उफय  पांडडिशठे पाटील (अशलबाग) : 
सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माणगाव (जि.रायगड) शिरातील साींडपाण्यामळेु काळ निीचे पाणी िवूर्षत 
झाले असनू िे िवुर्षत पाणी १०० गावाींतील ििारो लोक वपत असल्याने 
त्याींच्या आरोग्यास िोका ननमािण झाला असल्याने सींबींर्ित कायािलयाकड े
नागरी ववकास सवुविा सींघर्षि सममतीने वारींवार तक्रारी केल्या आिेत, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार काळ निीतील प्रिवुर्षत पाण्याच ेववनाववलींब 
शदु्धीकरण करून त्या पररसरातील ग्रामस्र्थाींना शदु्ध पाणी ममळण्याच्या दृष्ीने 
कोणती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) िे खरे आिे.  
(२) • मिाराषर प्रिरू्षण ननयींत्रण मींडळाद्वारे माणगाींव नगर पींचायत, 
माणगाींव याींच्यावर कारवाई करुन न्यायालयात ख्ला का िाखल करण्यात 
येऊ नये या बाबतची नोह्स हि. १९/०९/२०१८ रोिी बिाववण्यात आलेली 
आिे. 
• माणगाींव नगरपींचायत, माणगाींव याींचेमाफि त काळ निीच े प्रिरू्षण कमी 
करण्याकररता ववववि उपाययोिना करण्यात येत आिेत.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
शशळ-पनिेल (श्ज.ठाणे) महामागायच्या दिुफाय असलेले बेिायदेशीर भांगार 

गोडािून िसेच िारखान्याांिून तनघालेले िेशमिलयुक्ि साांडपाणी 
गािािील नाले ि विदहरीांमध्ये सोडण्याि येि असल्याबाबि 

  

(४०) *  १३३४०२   श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :   सन्माननीय 
पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे येर्थील मशळ-पनवेल मिामागािच्या ितुफाि भींडाली, उत्तरशीव, 
मोकाशी पाडा, िहिसर तसेच मशळ मिापे पररसरात (गरुचरण) अनेक 
अनर्िकृत भींगार गोडावनू व कारखाने सरुु असनू त्यातनू सोडण्यात येणारे 
घातक केममकल यकु्त साींडपाणी गावातील नाले व ववहिरीींमध्ये िात 
असल्याने नागरीकाींच्या आरोग्यावर पररणाम िोत असल्याचे मािे ऑक््ोबर, 
२०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशिनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर अनर्िकृत गोडाऊन व भींगार कारखान्याींवर कारवाई 
करण्याची मागणी स्र्थाननक लोकप्रनतननिीनी हिनाींक १३ माचि, २०१८ 
रोिीच्या पत्रान्वये मा.पयािवरण मींत्री याींच्याकड े केली आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास 
त्यानसुार पयतं ककती कारखान्याींवर कारवाई करण्यात आली असनू ककती 
गोडाऊन बींि करण्यात आल ेआिेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) याबाबतचे वतृ्त हिनाींक २१.१०.२०१८ रोिी स्र्थाननक 
वतृ्तपत्रामध्ये प्रमसध्ि झाले िोत.े  
(२) िे खरे आिे. 
(३) व (४) सिर ननवेिनाच्या अनरु्षींगाने मिाराषर प्रिरू्षण ननयींत्रण 
मींडळामाफि त करण्यात आलेल्या पािणीमध्ये ननवेिनामध्ये नमिू िीन्सवर 
प्रकक्रया करणाऱ्या उद्योगावर हिनाींक ०५/०४/२०१८ रोिी उत्पािन बींिचे आिेश 
िेण्यात आले िोत.े सिरील उद्योग कायमस्वरुपी बींि करण्यात आला आिे. 

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

राज्य शालेय कक्रडा स्पधाय ि राष्ट्रीय शालेय कक्रडा स्पधाममध्ये  
सहभागी होणाऱ्या खेळाडूांना आरक्षण देण्याबाबि 

  

(४१) *  १२९९६५   श्री.अश्जि पिार (बारामिी) :  सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववववि कक्रडा सींघ्नाींकडून आयोजित करण्यात येत असलेल्या 
राज्य शालेय कक्रडा स्पिाि व राषरीय शालेय कक्रडा स्पिांमध्ये सिभागी 
िोणाऱ्या खेळाडूींना शासकीय नोकर भरतीमिील ५ ्क्के खेळाडूींचे आरक्षण 
िेण्यात याव ेअशी मागणी अध्यक्ष, मिाराषर राज्य ऑमलजम्पक असोमसएशन 
याींनी हिनाींक१७ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी वा त्या समुारास केलेली आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) तसेच पणेु, औरींगाबाि, साींगली मिानगरपामलकाींच्या ितीवर राज्यातील 
इतर सवि मिानगरपामलकाींनी त्याींच्या कायिक्षते्रातील राषरीय, अींतरराषरीय 
क्रीडास्पिांमध्ये पिकवविेत्या तसेच छत्रपती ॲवाडि वविेत्या खेळाडुींना 
मिानगरपामलकेचा ठराव करून र्थे् अर्िकारी पिावर नेमणुक िेणेबाबतच े
ननिेश शासनाकडून िेण्यात येणार आिे, िे िी खरे काय, 
(३) असल्यास, सिर मागणीबाबत शसनाने चौकशी केली आिे काय व 
त्यानसुार कोणती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे तसेच 
कायिवािीबाबतची सद्य:जस्र्थती काय आिे व ककती कालाविीमध्ये शासन 
ननणिय ननगिममत करण्यात येणार आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) िोय, राज्यातील प्राववण्य प्राप्त खेळाडूींना शासकीय, 
ननमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी ५ ्क्के आरक्षक्षत लाग ूकरण्यासाठी 
हि. १ िुल,ै २०१६ रोिी सवि समावेशक सचूना ननगिममत करण्यात आल्या 
आिेत. सिर शासन ननणियासोबतच्या पररमशष् “अ” नसुार  राषरीय शालेय 
क्रीडा स्पिेत व राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा स्पिेत प्राववण्य प्राप्त करणाऱ्या 
खेळाडूींना अनकु्रमे ग्-ब व ग्-क पिासाठीचे आरक्षण लाग ूकरण्यात आले 
आिे. तर्थावप, राज्यातील ववववि क्रीडा सींघ्नाींकडून आयोजित करण्यात येत 
असलेल्या राज्य शालेय क्रीडा स्पिाि व राषरीय शालेय क्रीडा  स्पिांमध्ये 
सिभागी िोणाऱ्या खेळाडूींना ५ ्क्के आरक्षण लाग ू करण्याचा प्रस्ताव 
सद्यजस्र्थतीत शासनाच्या ववचारािीन नािी. 
(२) नािी, राज्याच ेनाव उज्ज्वल केलेल्या अत्यचु्च गणुवत्तािारक खळेाडूींना 
शासन सेवेत र्थे्  ननयकु्ती िेण्याकररता हि.९.१२.२०१० च्या शासन 
ननणियान्वये वविीत केलेल्या कायिपध्ितीनसुार कायिवािी करण्यात येत.े 
त्यामळेु मिानगरपामलकाींच्या कायिक्षेत्रातील राषरीय, आींतरराषरीय क्रीडा 
स्पिेतील पिक वविेत े खेळाडू तसेच मशवछत्रपती क्रीडा परुस्कारार्थींना 
मिानगरपामलकेचा ठराव करुन शासन सेवेत ननयकु्ती करण्याचे ननिेश 
िेण्याचा ववर्षय सद्यजस्र्थतीत शासनाच्या ववचारािीन नािी. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
अमराििी श्जल्हयाि अप्रमाणीि औषांधाची विक्री होि असल्याबाबि 

  

(४२) *  १२७१०१   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पश्श्चम), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड 
उत्िर) :   सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल्ियात अप्रमाणीत केलेल्या और्षींिाची खुलेआम ववक्री िोत 
असल्याने अन्न व और्षिे प्रशासनाने िाड ्ाकून चौकशी सरुू केली असता 
६५ और्षींिाींच्या नमनु्यापेकी नऊ नमनेु अप्रमाणीत असल्याचे आढळून 
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आल्याने एफडीएने चार परवाने रद्द करुन ३९ िणाींच ेननलींबन केल्याचे मािे 
ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिेशनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली काय, त्यात काय 
आढळून आले त्यानसुार सींबींर्िताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
(२) या सींिभाित चौकशी केली असता अन्न व और्षि प्रशासनाने अमरावती 
जिल्ह्यात मािे िानेवारी २०१८ त े ऑगस्् २०१८ या कालाविीत और्षिी 
पाठाच े एकूण ६५ नमनेू बािारातनू चाचणीस्तव घेतले िोत.े त्यापकैी ०९ 
नमनेु अप्रमाणणत घोवर्षत झालेले आिेत. सिर अप्रमाणणत और्षिाचे उत्पािक 
परराज्यातील असनू याबाबत ननयमानसुार कारवाई करण्यात येत आिे. 
     वरील कालाविीत प्रशासनाने और्षि ववक्री परवानािारकाींच्या केलेल्या 
ननयममत तपासणी मध्ये आढळून आलेल्या िोर्षाींच्या अनरु्षींगाने और्षि ववक्री 
परवानािारकाींच े०४ परवाने रद्द व ३९ परवाने ननलींबबत केले आिेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

िराड (श्ज.सािारा) िालुक्यािील गािाांचा राष्ट्रीय पेयजल योजनेि 
समािेश िरुन तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(४३) *  १२८४०४   श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर) :  
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) सातारा जिल्ह्यातील कराड तालकु्यात वडोली ननळेश्वर, माींगवाडी व 
डडचोली, सातारा तालकु्यात भरैवगड व सायली, कोरेगाव तालकु्यात वप ींपरी 
(खडकवस्ती) आणण ख्ाव तालकु्यात रिा्णी (लक्ष्मीनगर) या गावातील 
पाणी परुवठा योिना कालबािय झाल्याने सिर गावाींचा राषरीय पेयिल 
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योिनेत समावेश करुन सिर गावाींसाठी पाण्याच्या ्ाक्याींचे बाींिकाम करणे, 
नवीन नळपाणी परुवठा योिना राबवनू ववतरण व्यवस्र्था व रायणझींगमेन 
इत्याहि कामे करण्याची मागणी स्र्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.पाणीपरुवठा व 
स्वच्छता मींत्री याींना मािे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननवेिनाद्वारे केली आिे, िे खरे आिे काय,  
(२) तसेच कराड तालकु्यातील बानगुडवेाडी, भाींबे, िावरवाडी, माींगवाडी, उत्तर 
कोपड,े वाघेरी, र्चखली, साखरवाडी, िींगलवाडी, खालकरवाडी, को्ी व कवठे 
या राषरीय पेयिल योिनेत समाववष् गावातील नळपाणी परुवठा योिनाींच्या 
कामाींसाठी ननिी उपलब्ि करुन िेण्याबाबत लोकप्रनतननिीींनी मा.पाणीपरुवठा 
व स्वच्छता मींत्री याींना मािे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननवेिन 
हिले आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त गावाींमिील पाणी ी्ंचाई िरू िोण्यासाठी हिलेल्या 
ननवेिनाच्या अनरु्षींगाने प्रश्न भाग (१) मिील गावाींचा राषरीय पेयिल 
योिनेत समावेश करणे तसेच प्रश्न भाग (२) मिील प्रलींबबत पाणी परुवठा 
योिनाींसाठी ननिी उलब्ि करुन िेण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) िोय, िे खरे आिे. 
(३) उपरोक्त पाणी ी्ंचाई िरू िोण्यासाठी हिलेल्या ननवेिनाच्या अनरु्षींगाने 
प्रश्न भाग (१) मिील गावाींच्या योिनाींबाबतची आवश्यकता तसेच व्यविायिता 
ववचारात घेऊन ७ गावाींचा समावेश राषरीय ग्रामीण पेयिल कृती आराखडा 
सन २०१८-१९ मध्ये व ३ गावाींचा समावेश राषरीय ग्रामीण पेयिल कायिक्रम 
सन २०१८-१९ परुवणी कृती आराखडया मध्ये प्रस्ताववत करण्यात आला आिे. 
प्रश्न भाग (२) मिील प्रलींबबत पाणी परुवठा योिनाींसाठी सन २०१७-१८ या 
आर्र्थिक वर्षाित कें द्र व राज्य शासनाकडून रू.२४.४७ को्ी ननिी उपलब्ि 
करून िेण्यात आलेला आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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मुांबई विद्यापीठाच्या साांिाकु्रि िाशलना िॅम्पसच्या  

अनेि इमारिीांची दरुिस्था िाल्याबाबि 
  

(४४) *  १२६४४४   श्री.सांजय पोिनीस (िशलना) :   सन्माननीय उच् च ि 
िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या साींताकु्रझ कामलना कॅम्पसच्या अनेक इमारतीींची 
िरुवस्र्था झाल्याच े मािे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशिनास 
आले आिे िे खरे आिे काय,  
(२) असल्यास, अनेक इमारती िीणि झाल्या असनू नवीन इमारती भोगव्ा 
प्रमाणपत्र आणण ननिी अभावी ववनावापर पडून आिेत, िे िी खरे आिे काय,  
(३) तसेच, कॅम्पसमिील िवािरलाल नेिरु ग्रींर्थालयाची अवस्र्था बबक् असनू 
इमारतीच्या स्लॅबच े प्लास््र कोसळले असल्याने ववद्यार्थयांना िीव मठुीत 
घेऊन बसावे लागत आिे, िेिी खरे आिे काय, 
(४) तसेच, मुींबई ववद्यापीठाचे नॅक मलु्याींकन प्रलींबबत असल्याने 
ववद्यावपठाला ननिीिेखील ममळालेला नािी िे िी खरे आिे काय,  
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
नसल्यास, वव ींलबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी. 
(३)  िे अींशतः खरे आिे. 
     िवािरलाल नेिरू ग्रींर्थालयाच्या C wing मिील पसु्तके ठेवण्याच्या 
खोलीच्या छताचा प्लास््रचा कािी भाग हिनाींक २४ िुल,ै २०१८ रोिी 
पडल्यानींतर ती िागा वापरासाठी बींि करण्यात आली आिे. 
(४) िे खरे नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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पालसई (िा.िाडा, श्ज.पालघर) येथील जलस्िराज्य प्रिल्प पाणी 
पुरिठा योजनेि िालेल्या गैरव्यिहारािील अहिालाबाबि 

  

(४५) *  १२९२६७   श्री.रुपेश म् हात्र े(शभिांडी पिूय) :  सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालसई (ता.वाडा, जि.पालघर) येर्थील िलस्वराज्य प्रकल्प पाणी परुवठा 
योिनेत झालले्या भ्रष्ाचाराबाबत जिल्िा पररर्षि, पालघर याींनी ग्ववकास 
अर्िकारी व पींचायत सममती, वाडा याींना हिनाींक २१ ऑगस््, २०१७ रोिी वा 
त् यासमुारास लेखी ननवेिन िेऊन चौकशी अिवाल ववहित वेळेत सािर 
करण्याचे आिेश हिले िोत,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी पींचायत सममती स्तरावर घेण्यात आलेल्या 
सनुावणीस सवािनमूत े झालेल्या ननणियानसूार भारतीय प्रौद्योगीकी सींस्र्थान 
(I.I.T.) मुींबई या त्रयस्र्थ यींत्रणे माफि त सिर योिनाींची चौकशी व तपासणी 
सरुु आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सिर चौकशी व तपासणी पणूि झाली आिे काय तसेच जिल्िा 
पररर्षि, पालघर याींनी हिलेल्या आिेशानसुार या प्रकरणाचा चौकशी अिवाल 
शासनास सािर करण्यात आला आिे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानसुार िोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) िोय, िे खरे आिे. 
     ग्रामपींचायत पालसई, ता.वाडा, जि.पालघर मिील पालसई, बोराींड,े 
कळींभई, आसनस येर्थील िलस्वराज्य व मिािल योिनेची तपासणी 
करण्याबाबत श्री. रूपेश म्िात्र,े मा. वविानसभा सिस्य याींच्याकडून मागणी 
करण्यात आली िोती. तसेच या अनरु्षींगाने हिनाींक १९.०१.२०१७ रोिी पींचायत 
सममती स्तरावर झालेल्या सनुावणीिरम्यान ग्रामपींचायतीने केलेल्या 
मागणीनसुार सिर कामाींची तपासणी आय.आय.्ी मुींबई या त्रयस्र्थ 
सींस्र्थेकडून करण्याबाबत जिल्िा पररर्षि, पालघर कडून हिनाींक ३१/०३/२०१७ 
च्या पत्रान्वये कळववण्यात आले िोत.े सिर सींस्र्थकेडून िानेवारी २०१८ मध्ये 
चौकशी अिवाल प्राप्त झाला आिे. 
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(३) व (४) ववर्षयािीन प्रश्नाच्या भाग १ व २ च्या उत्तरामध्ये नमिू 
केल्याप्रमाणे सिर कामाींची आय.आय.्ी मुींबई या त्रयस्र्थ सींस्र्थकेडून 
तपासणी करण्यात आली. तपासणीअींती आढळून आलेल्या गींभीर 
अननयममतता ववचारात घेवनू, िबाबिार असणा-या सींबर्िताींववरूद्ध कायिवािी 
करण्याबाबत जिल्िा पररर्षि, पालघर याींनी हिनाींक १३/०६/२०१८ च्या पत्रान्वये 
ग् ववकास अर्िकारी, पींचायत सममती, वाडा व उप ववभागीय अमभयींता, 
ग्रामीण पाणी परुवठा, वाडा याींना कळववले आिे. 
     तसेच िबाबिार असणा-या सींबर्िताींववरूद्ध फौििारी गनु्िा िाखल 
करण्याबाबत व मशस्तभींगववर्षयक कारवाई करण्याबाबत पनु्िा ग् ववकास 
अर्िकारी, पींचायत सममती, वाडा व उप ववभागीय अमभयींता, ग्रामीण पाणी 
परुवठा, वाडा याींना हिनाींक १४/११/२०१८ च्या पत्रान्वये कळववले आिे. 

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

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने राज्यािील दरुस्थ विद्यावपठाांच्या 
अभ्यासक्रमाांची मान्यिा रद्द िेल्याबाबि 

  

(४६) *  १२६६६४   श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल), श्रीमिी ददवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्री.अश्जि पिार (बारामिी), श्री.जयांि पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयदत्ि क्षीरसागर (बीड), 
श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्रीमिी 
अशमिा चव्हाण (भोिर), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमिी 
तनमयला गाविि (इगिपरूी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.अस्लम 
शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.बसिराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय उच् च ि 
िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववद्यापीठ अनिुान आयोग (यिुीसी) ने राज्यातील िरूस्र्थ (मकु्त) 
मशक्षण ववभागामाफि त घेतल्या िाणा-या अ्यासक्रमाींची मान्यता रिि 
करण्याचा ननणिय घेतला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, ववद्यापीठ अनिुान मींडळाने राज्यातील मुींबई ववद्यापीठ 
(िरूस्र्थ मशक्षण ववभाग) मशवािी ववद्यापीठ, स्वामी रामानींि तीर्थि मराठावाडा 
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ववद्यापीठ व मिात्मा गाींिी आींतरराषरीय हिींिी ववश्व ववद्यालय याींची मािे 
ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान मान्यता रदृि केली आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) तसेच, ववद्यापीठ अनिुान मींडळाने यशवींतराव चव्िाण मिाराषर मकु्त 
ववद्यापीठाींच्या ३८ अ्यासक्रमाींपकैी केवळ १७ अ्यासक्रमाींना व एसएनडी्ी 
महिला ववद्यापीठाच्या केवळ तीन अ्यासक्रमाींना मािे ऑगस््, २०१८ मध्ये 
वा त्या िरम्यान मान्यता हिली असनू उविररत अ्यासक्रमाींना मान्यता न 
िेण्याची कारणे काय आिेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय व त्यानसुार 
मान्यता रद्द करण्यात आलेल् या ववद्यापीठातनू मशक्षण घेणाऱ्या 
ववभाद्यार्थयांचे शकै्षणणक नकुसान िोव ूनये या कररता कोणती कायिवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
श्री. विनोद िािड े: (१) िे अशींत : खरे आिे. ववद्यापीठ अनिुान आयोगाने 
राज्यातील िरुस्र्थ (मकु्त) मशक्षण ववभागामाफि त घेतल्या िाणाऱ्या सविच 
अ्यासक्रमाींची मान्यता रद्द केलेली नसनु कािी अ्यासक्रमाींची मान्यता रद्द 
केली आिे. त्याबाबतच े स्पष्ीकरण ववद्यापीठ अनिुान आयोगाच्या हि. 
१२/०८/२०१८ च्या पब्लीक नो्ीसमध्ये िेण्यात आलेले आिे. 
(२) िे अशींत: खरे आिे.  ववद्यापीठ अनिुान आयोगाने सिर नमिु 
ववद्यापीठाींची मान्यता रद्द केलेली नसनु िरुस्र्थ मशक्षणासाठी िून, २०१७ 
मध्ये िाहिर केलेल्या नवीन ननयमावलीनसुार हि. ९/०८/२०१८ च्या 
सावििननक सचूनान्वये मशवािी ववद्यापीठ, कोल्िापरू या ववद्यापीठाच्या एका 
अ्यासक्रमास तसेच मिात्मा गाींिी आींतरराषरीय ववश्वववद्यापीठ, विाि या 
ववद्यापीठाच्या एका अ्यासक्रमास मान्यता प्रिान केली आिे, मुींबई 
ववद्यापीठाचे नॅक झालेले नसल्यामळेु अ्यासक्रमाच्या मान्यतचे्या यािीमध्ये 
मुींबई ववद्यापीठाचे नाव नव्ित े तर्थवप, ववद्यापीठ अनिुान आयोगाने हि. 
१७/०९/२०१८ रोिी िरुस्र्थ मशक्षणासाठी नवीन ननयमावमलत नतसरी िरुस्ती 
केली असनू त्यानसुार ववद्यापीठाला नॅक करुन घेण्याची २०२१ पयतं 
वाढववण्यात आलेली आिे. त्यानसुार मुींबई ववद्यापीठाने २०१८-१९ या 
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शकै्षणणक वर्षािसाठी मान्यता ममळववण्याकरीता ववद्यापीठ अनिुान आयोगाकड े
अिि केला असनू याबाबत मान्यतचेी प्रकक्रया सरुु आिे.  तर स्वामी रामानींि 
तीर्थि मराठावाडा ववद्यापीठ, नाींिेड या ववद्यापीठास चाल ूशकै्षणणक वर्षािपासनू 
िरुस्र्थ मशक्षण अ्यासक्रम राबववण्याची मान्यता प्रिान केली नािी. 
(३) यशवींतराव चव्िाण मिाराषर मकु्त ववद्यापीठाच्या ६० पकैी ३२ 
अ्यासक्रमाींना ववद्यापीठ अनिुान आयोगाने िोन ्प्प्यात मान्यता हिलेली 
आिे. पयािप्त मनषुयबळ अभावी उविररत अ्यासक्रमाची मान्यता प्रलींबबत 
िोती. याबाबत आवश्यक त्या मनषुयबळाची पतुिता करुन २४ अ्यासक्रमाींच्या 
मान्यतकेरीता पनु्िा ववद्यापीठ अनिुान आयोगाकड ेप्रस्ताव सािर केला आिे. 
उविररत ४ अ्यासक्रम नवीन असल्याने त ेप्रवेशासाठी उपलब्ि करुन िेण्यात 
आलेले नािी. 
     एसएनडी्ी महिला ववद्यापीठामाफि त चालववल्या िाणाऱ्या १४ िरुस्र्थ 
अ्यासक्रमाींपकैी ९ अ्यासक्रमाींना ववद्यापीठ अनिुान आयोगाने सन २०१८-
१९ व सन २०१९-२० या शकै्षणणक वर्षािकरीता मान्यता प्रिान केली असनू 
उविररत ५ अ्यासक्रमाींना परेुसा मशक्षकवृींि नसल्याने मान्यता नाकारलेली 
आिे.  
(४) अ्यासक्रमाींना मान्यता ममळववण्याबाबत सींबींर्ित ववद्यापीठाकडून 
ववद्यापीठ अनिुान आयोगाकड ेपाठपरुावा सरुु असनू उविररत मशक्षणक्रमाींच्या 
ववद्यार्थयांचे शकै्षणणक नकुसान िोऊ नये म्िणून सिर ववद्यापीठ िे 
अ्यासक्रम मान्यतकेरीता ववद्यापीठ अनिुान आयोगाच्या सींपकाित आिे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

बोररिली मुांबई येथील आददत्य आकििै टेक्चर महाविद्यालयाने  
अतिररक्ि शुल्ि आिारणी िेल्याबाबि 

  

(४७) *  १२८१६८   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय उच् च ि 
िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बोररवली मुींबई येर्थील आहित् य आककि ्ेक् चर मिाववद्यालयाने शलु् क 
ननयमन सममतीने ननिािररत केलेल् या शलु् कापेक्षा अनतररक् त शलु् क 
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आकारल्याने तसेच ववद्यार्थ यांना आवश्यक त्या सोई-सवुविा परुववण् यास 
असमर्थि ठरल् याने ववद्यार्थयािनी उक्त मिाववद्यालयासमोर आींिोलन केल् याचे 
मािे सप् ्ेंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम् यान ननिशिनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय व त्या अनरु्षींगाने 
ननिािररत शलु् कापके्षा अनतररक् त शलु् क आकारणा-या मिाववद्यालयाववरुध् ि 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) या सींिभाित सिसींचालक, तींत्रमशक्षण ववभागीय कायािलय, मुींबई याींचेकडून 
केलेल्या चौकशीनसुार सींस्र्थेने शलु्क ननयामक प्रार्िकरणाने ननजश्चत 
केल्याप्रमाणेच शलु्क आकारणी केली आिे. त्यामळेु सिर सींस्र्थेववरूद्ध 
कारवाईचा प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

बुलढाणा श्जल्ह्यािील पुरिठा अधधिारी ि िाहिूि  
िां त्राटदार याांचिेर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(४८) *  १२८०४२   श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अशमि िनि (ररसोड), 
अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्रीमिी तनमयला 
गाविि (इगिपरूी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.सतुनल 
िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आझण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) बलुढाणा जिल्ह्यात शासकीय िान्य ववतरण करणाऱ्या वाितकू 
कीं त्रा्िाराींवर िीवनावश्यक वस्त ूअर्िननयम ३ व ७ अन्वये गींभीर स्वरूपाच े
गनु्िे बलुढाणा जिल्ह्यातील ववववि पोलीस स््ेशनमध्ये िाखल असताना सदु्धा 
जिल्िा परुवठा अर्िकाऱ्याींच्या सिकायािने सिर वाितकू कीं त्रा्िाराचे कीं त्रा् 
अद्यापिी सरुु असल्याचे हिनाींक १ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
ननिशिनास आल,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास शगेाव येर्थील काळ्या बािारात ववकण्यासाठी खािगी गोिामात 
ठेवण्यात आलले्या िान्यात झालेल्या गरैव्यविाराबाबत जिल्िार्िकारी, 
बलुढाणा याींनी जिल्िा परुवठा अर्िकारी व वाितकु ठेकेिार श्रीनार्थ रान्सपो ि् 
कीं पनी याींची सिर प्रकरणी चौकशी करून त्याींच्यावर गनु्िे िाखल 
करण्याबाबत आिेश पाररत केले िोत,े िे िी खरे आिे काय, 
(३)  असल्यास, उक्त प्रकरणी ३४ तक्रारी ववरोिात अनेक अर्िकारी व 
ववववि चौकशी सममतीमाफि त केलेले चौकशी अिवाल प्राप्त झाल ेआिेत काय, 
त्यानसुार िोर्षी जिल्िा परुवठा अर्िकारी व वाितकू कीं त्रा्िार याींच्यावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) बलुढाणा जिल्ह्यातील वाितकू कीं त्रा्िारावर 
िीवनावश्यक वस्त ु अर्िननयमातील तरतिुीनसुार मौ.शलेिु, ता.र्चखली व 
खामगाव येर्थील प्रकरणाींमध्ये िोन गनु्िे सींबींर्ित पोलीस स््ेशनमध्ये िाखल 
करण्यात आले आिेत.  
(२) व (३) प्रस्ततु प्रकरणी जिल्िार्िकारी याींच्या आिेशानसुार हि. ८ मे, 
२०१७ रोिी चौकशी सममती नेमण्यात आलेली िोती. या सममतीचा     
अिवाल हि. २२ िून, २०१७ रोिी सािर करण्यात आला.  मात्र छाननी अींती 
सींबींर्ित अर्िकारी व कमिचारी याींची बािू माींडण्याची सींिी त्याींना न िेण्यात 
आल्याची बाब ननिशिनास आल्याने पनु्िा फेरचौकशी करण्यासाठी सममती 
गठीत करण्यात आली असनू या सममतीचा अिवाल अप्राप्त आिे.  
(४) ववलींब झालेला नािी. 

----------------- 
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राज्यािील साियजतनि ग्रांथालयाांच्या अनुदानाि िाढ िरण्याबाबि 
  

(४९) *  १२६५९५   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.अमल महाडीि 
(िोल्हापरू दक्षक्षण), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्िर), श्री.उल्हास पाटील 
(शशरोळ), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमि िनि 
(ररसोड) :  सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील सावििननक ग्रींर्थालयाींच्या अनिुानात वाढ करणे ग्रींर्थालयाींना 
ििाि व वगि वाढ करणे यासि शासनमान्य सवि सावििननक ग्रींर्थालय सेवकाींना 
वेतनशे्रणी मानिन सेवाशती लाग ूकरण्याबाबत मा.मींत्री व राज्यमींत्री, उच्च व 
तींत्रमशक्षण तसेच मा.मींत्री ववत्त व ननयोिन याींचे अध्यक्षतखेाली वेळोवेळी 
बठैका आयोजित करून अनिुान वाढीबाबत मागणी करण्यात आली आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२)  असल्यास राज्यातील सावििननक ग्रींर्थालयाींच ेअनिुानवाढीबाबत माननीय 
ववत्त व ननयोिन मींत्री याींचे अध्यक्षतखेाली हिनाींक १० सप् े्ंबर, २०१८ रोिी 
वा त्यासमुारास झालेल्या बठैकीच्या अनरु्षींगाने राज्यातील सवि ग्रींर्थालयाींची 
माहिती अद्यावत करणे यासि अनिुान वाढीबाबत लवकरच सकारात्मक 
भमूमका घेण्यात येईल असे आश्वासन िेण्यात आले आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३)  तसेच, राज्यातील िमाििाय आयकु्त याींच्या नवीन िोरणानसुार व सन 
२०१२ पासनू कािी ग्रींर्थालये बींि करण्यात आलेल्या अनिुानामळेु व गत ४ 
वर्षाित एकािी नवीन ग्रींर्थालयास मान्यता हिली नसल्याने कोल्िापरू 
जिल्ियासि राज्यातील अनेक ग्रींर्थालय बींि पडण्याच्या मागािवर असनू 
त्यापकैी कोल्िापरू जिल्ियातील एकूण ६८५ ग्रींर्थालय बींि िोणार आिेत िे, िी 
खरे आिे काय, 
(४) तसेच, राज्यातील ग्रींर्थालय कमिचा-याींचा वेतनात मिागाई ननिेशाींकनसुार 
वाढ करणे, सेवाशती आणण वेतन शे्रणी िेणे इत्यािी मागण्याींसाठी ग्रींर्थालय 
सींघातफे हिनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास राज्यव्यापी 
आींिोलन करण्यात आले िोत,े िे िी खरे आिे काय, 
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(५) असल्यास, राज्यात नवीन ग्रींर्थालयास मान्यता िेण्याबाबतचे ककती व 
कोणकोणत्या ववभागातनू प्रस्ताव शासनाकड े प्राप्त झाले आिेत, उक्त 
प्रस्तावास मान्यता िेण्याबाबत काय कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, 
त्यानसुार राज्यातील सावििननक ग्रींर्थालयाींच्या अनिुानात वाढ करणे, ग्रींर्थालय 
सेवकाींना शे्रणी वाढ िेणे, ग्रींर्थालयाचे कमिचारी याींची वेतनवाढ, ग्रींर्थालयाच े
सींगणकीकरण, आिुननकीकरण, कामकािाच े समन्वय तसेच सावििननक 
ग्रींर्थालयाींचे अनिुानात वाढ करणे इ. ववववि मागण्याींबाबत कोणती कायिवािी 
केली वा करण्यात येत आिे आिे, 
(७) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) िोय, िे खरे आिे. 
(३) िे खरे नािी. 
(४)  िोय, िे खरे आिे. 
(५) मा.मींत्रीमींडळाच्या बठैकीतील ननणियानसुार शासन ननणिय हि.२२ माचि, 
२०१३ आणण शासन ननणिय हि.०७ िून, २०१४ अन्वये यापढेु नवीन 
सावििननक ग्रींर्थालयाींना मान्यता िेण्यात येव ू नये असा शासन ननणिय 
ननगिममत करण्यात आला आिे. त्यानसुार सद्यजस्र्थतीत राज्यात नवीन 
सावििननक ग्रींर्थालयास मान्यता िेण्यात येत नािी. त्यामळेु नवीन सावििननक 
ग्रींर्थालयास शासन मान्यतसेाठी कोणतिेी प्रस्ताव प्राप्त झालेले नािीत. 
(६) राज्यातील नोंिणीकृत शासनमान्य सावििननक ग्रींर्थालयाींना िेण्यात 
येणाऱ्या परररक्षण अनिुानातील ५०% रक्कम कमिचा-याींच्या वेतनासाठी व 
उविरीत ५०% रक्कम वेतनेतर अनजु्ञेय बाबीींवरील खचािसाठी म्िणून हिली 
िात.े ग्रींर्थालयाच्या व ग्रींर्थालय कमिचा-याच्या ववववि मागण्या ववचारात घेवनू 
कमिचाऱ्याींच्या वेतनात  वाढ करण्याच्या दृष्ीकोनातनू शासनमान्य 
सावििननक ग्रींर्थालयाच्या परररक्षण अनिुानात वेळोवेळी वाढ करण्यात आली 
आिे, त्यानसुार सध्या परररक्षण अनिुान िेण्यात येत आिे. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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आरोंदा (िा.सािांििाडी, श्ज.शसांधदुगुय) येथील िाांदळिनाांची िोड 
िरणाऱ्या मे.व्हाईट ऑचीड इस्टेट प्रा.शल. िां पनीच्या  

सांचालिाांिर िारिाई िरण्याबाबि 
(५०) *  १३१८३९   श्री.तनिशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय पयायिरण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आरोंिा (ता.सावींतवाडी, जि.मस ींिुिगुि) येर्थे िे्ीचे बाींिकाम करताना 
काींिळवनाींची तोड करून उच्च न्यायालयाचा आिेश व मिाराषर शासनाच े
हिनाींक २१ ऑक््ोबर, २००५ रोिीचे पररपत्रक यामिील अ्ीशतीचा भींग 
केल्याप्रकरणी मे.व्िाई् ऑचीड इस््े् प्रा.मल.कीं पनीच्या सींचालकाींवर कारवाई 
करण्यासींिभाित श्री. अनपुम काींबळी याींनी मा.पयािवरण मींत्री याींना मािे िून, 
२०१७ मध्ये हिलेल्या ननवेिनाच्या अनरु्षींगाने चौकशी करण्याचे आिेश हिनाींक 
१३ िून, २०१७ रोिी पयािवरण ववभागाच्या अप्पर मखु्य सर्चवाींना हिले िोत,े 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, पयािवरण ववभागाच्या उप सर्चवाींनी हिनाींक १६ ऑगस््, 
२०१७ व हिनाींक २४ िानेवारी, २०१८ रोिी रोिी जिल्िार्िकारी, मस ींििुगुि 
याींना पत्राद्वारे अिवाल सािर करण्याचे आिेश हिले िोत े तर्थावप 
जिल्िार्िकारी, मस ींिुिगुि याींचेकडून अिवाल सािर करण्यास ववलींब िोत आिे 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, वर नमिू प्रकरणी psu-moto यार्चका िाखल करून 
घेण्यासींिभाित हिनाींक १ ऑगस््, २०१८ रोिी श्री.अनपुम काींबळी याींनी मुींबई 
उच्च न्यायालयाच्या मखु्य न्यायािीशाींच े लक्ष वेिले असता मा.उच्च 
न्यायालयाने हिनाींक १४ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी पत्रान्वये प्रिान मखु्य 
वनसींरक्षक, नागपरू व जिल्िार्िकारी, मस ींिुिगुि याींना आवश्यक ती कायिवािी 
करण्याच्या सचुना हिल्या िोत्या तर्थावप अद्यापपयतं सींबींर्िताींनी कोणतीिी 
कायिवािी केली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
असल्यास, त्यानसुार आरोंिा िे्ीचे बाींिकाम करताना काींिळवनाींची तोड 
करणाऱ्या सींबींर्ित कीं पनीच्या सींचालकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) व (२) िे खरे आिे. 
(३) िे खरे आिे. 
    मा.उच्च न्यायालयाने प्रिान मखु्य वनसींरक्षक  नागपरू व जिल्िार्िकारी 
याींना योग्य ती कायिेशीर कायिवािी करण्याच्या सचूना हिल्या आिेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
राज्यािील १ िोटी ८७ लाख विदयार्थयामची आधारिाडय जोडणी िाली 

नसल्याने शाळाांची सांचमान्यिा प्रलांबबि असल्याबाबि 
  

(५१) *  १२६६११   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), 
डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे), 
श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्रीमिी तनमयला गाविि (इगिपरूी), श्री.भारि 
भालिे (पांढरपरू), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू 
ग्रामीण), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सतुनल 
िेदार (सािनेर), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.बाळासाहेब थोराि 
(सांगमनेर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.अश्जि पिार 
(बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील २ को्ी २६ लाख २० ििार २३२ ववद्यार्थयांपैंकी १ को्ी ८७ 
लाख ३ ििार १८६ ववियार्थयांची आिारकाडि िोडणी केलेली नसल्यामळेु 
शाळाींची सींचमान्यता प्रलींबबत असल्याचे मािे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशिनास आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, सोलापरू जिल्ियासि सींपणूि राज्यातील १ को्ी ८७ लाख 
ववद्यार्थयांपकैी सवािर्िक ववद्यार्थी मुींबई -ठाण्यातील असल्याचे ननिशिनास 
आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, पहिली त े बारावीच्या ववद्यार्थयांना आिारकाडि नोंिणीची 
सक्ती केली असताींनािी राज्यातील बिुताींश ववद्यार्थयांची अि|याप 
आिारकाडिच काढलेली नसल्याचे मािे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशिनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय,  
(४) असल्यास, ववद्यार्थी व पालकाींना वारींवार सचूना िेऊन िी आिारकाडि 
ममळत नसल्याने ववद्यार्थयािची आिारकाडि िोडणी करण्यात अडचणी येऊन 
या वर्षी सदु्धा अनेक मशक्षकाींना ववद्यार्थयांच्या सींखेअभावी अनतररक्त ठराव े
लागले असल्याने मशक्षकामध्ये असींतोर्ष पसरला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त् यानसुार प्रलींबबत 
असलेल्या ववियार्थयांचे आिार िोडणीचे काम मिुतीत पणूि करण्यासाठी 
कोणती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे 
काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१), (२), (३) व (४) िे खरे नािी. 
(५) आिार नोंिणी लवकर, सरुळीत व ननयममतपणे िोण्याची कायिवािी सरुु 
आिे. 

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

पराांडा (श्ज.उस्मानाबाद) येथील शशििालीन ऐतिहाशसि  
भुईिोट किल्ल्याची िालेली दरुिस्था 

  

(५२) *  १३२०४८   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय साांस् िृतिि िायय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पराींडा (जि.उस्मानाबाि) येर्थील मशवकालीन ऐनतिामसक भईुको् 
ककल्ल्याच्या बरुुिावर व त्बींिीवर मोठया प्रमाणावर झाडाींची वाढ 
झाल्यामळेु ककल्ल्याची त्बींिी व बरुुि ढासळण्याचा िोका ननमािण झाला 
आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, ककल्ला सींवििनासाठी शासनाकडून ४ को्ी ४० लाख रुपये 
ननिी मींिूर असनूिी िरूुस्ती केली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत स्र्थाननक लोकप्रनतननिीनी मा.साींस्कृनतक मींत्री 
याींचेकड ेरासायननक प्रकक्रया करुन झाड ेनष् करण्यात येत असल्याचे हिनाींक 
१६ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी पत्राद्वारे ननिशिनास आणल ेआिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त पत्राच्या सींिभाित शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
त्यात काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायिवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी. 
     गड सींवििन योिनेअींतगित हि.११ डडसेंबर, २०१५ च्या शासन 
ननणियान्वये सिर ककल्ल्याच्या ितन व िरुुस्ती कामाकररता रुपये 
४,४२,४७,८५५/- इतक्या रकमेच्या अींिािपत्रकास 
     प्रशासकीय मान्यता िेण्यात आली असनू त्यानसुार आतापयतं या 
कामाकरीता रुपये ३,६६,२२,०४२/- इतक्या रकमेच े ितन-िरुुस्तीच े काम 
करण्यात आले आिे. 
(३) मा.वव.स.स. श्री.रािुल मो्े याींनी पराींडा ककल्ला, जि.उस्मानाबाि या राज्य 
सींरक्षक्षत स्मारकाच्या त्बींिी व बरुूिाींवरील झाड े रासायननक प्रक्रीया करून 
नष् करण्याबाबत 
     मा.मींत्री, साींस्कृनतक कायि याींना ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये ववनींती केली 
आिे.  
(४)  खींिकातील झाड ेकाढताना ग्लायफोसे् या रासायननक और्षिाींचा वापर 
करण्यात आला आिे. सिर काम परुातत्वशास्त्र सींकेतानसुार करण्यात आले 
आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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िळांब (िा.िळांब, श्ज.यििमाळ) येथे धान्याचा  
साठा जप्ि िेल्याबाबि 

  

(५३) *  १३३६६८   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आझण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कळींब (ता.कळींब, जि.यवतमाळ) येर्थे कागवोच वािन क्रमाींक एम.एच २९ वप 
११७ पकडल ेअसता ४८ जक्वी्ं ल गिू, १४५ पोती ताींिळु व साखर असे समुारे 
५ लक्ष ककमींतीच ेिान्य िप्त केले असनू सिर िान्य िे विाि येर्थून कळींब 
येर्थे ववक्रीकरीता आणले असल्याचे हिनाींक २७ सप््ेबींर, २०१८ रोिी वा 
त्यासमुारास ननिशिनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायिवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) िोय. िे खरे आिे. हि. २६ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी 
नागपरू रोड, नववन बायपास, कळींब, जि. यवतमाळ येर्थे जिल्िा परुवठा 
कायािलय, यवतमाळ व पोलीसाींनी केलेल्या सींयकु्त कारवाईमध्ये वािन क्र. 
एम.एच. २९ पी ११७ मिुन ४८ पोती गिू  (विन अींिािे २४ जक्वी्ं ल), १४५ 
पोती ताींिळु (अींिािे विन ७२.५० जक्वी्ं ल) व ३ पोती साखर (विन अींिाि े
१.५० जक्वी्ं ल) िप्त करण्यात आला आिे.                       
(२) सिर प्रकरणी कळींब पोलीस ठाणे येर्थे सींबींर्िताींववरुध्ि िीवनावश्यक 
वस्त ु अर्िननयम १९५५ च े कलम ३ व ७ आणण गनु्िा क्र.३२६, हि. २६ 
सप् े्ंबर, २०१८ रोिी नोंिववण्यात आला असनू िप्त िान्यसाठा शासकीय 
िान्य गोिाम कळींब येर्थे िमा करण्यात आला आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

 
----------------- 
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खडििासला िे पानशिे (िा.हिेली,श्ज.पुणे) धरण पररसरािील रेस्टॉरांट 

ि ररसॉटयच ेदवुषि साांडपाणी धरणाि िसेच नागरी िस्िीि  
सोडले जाि असल्याबाबि 

  

(५४) *  १३१८४५   श्री.शभमराि िापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खडकवासला त ेपानशते (ता.िवेली, जि.पणेु) िरण पररसरातील रेस््ॉरीं् 
व ररसॉ ि्चे िवुर्षत साींडपाणी िरणात तसेच नागरी वस्तीत सोडले िात 
असल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशिनास आल,े िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत मिाराषर प्रिरू्षण ननयींत्रण मींडळाकड ेतक्रारी करुनिी 
अद्याप कोणतीच कायिवािी करण्यात आली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच मिाराषर प्रिरू्षण ननयींत्रण मींडळाकड ेिलसींपिा ववभाग, पणेु याींनी 
साींडपाणी िरणात येण्यापासनू रोखण्यास असमर्थि असल्याचे पत्रव्यविाराद्वारे 
कळववले असल्याचे ननिशिनास आल,े िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायिवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) व (२) िे खरे नािी. 
(३) िे खरे नािी, तर्थावप उप अर्िक्षक अमभयींता, पणेु पा्बींिारे मींडळ, पणेु 
याींनी त्याींच्या हिनाींक १.८.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये खडकवासला िरण 
पररसरातील गावाींमिून ननममिती िोणारे घरगतुी साींडपाणी िलाशयात 
नाल्याव्िारे ममसळत असल्याने याबाबत योग्य त्या प्रनतबींिक उपाययोिना 
करण्याबाबत मखु्य कायिकारी अर्िकारी, जिल्िा पररर्षि, पणेु व प्रािेमशक 
अर्िकारी, मिाराषर प्रिरू्षण ननयींत्रण मींडळ, पणेु याींना कळववले िोत.े  
(४) खडकवासला िलाशयाच्या पाण्यात पररसरातील ग्रामपींचायत िद्दीमिील 
साींडपाणी ममसळणार नािी, याबाबत आवश्यक ती उपाययोिना करण्याबाबत 
प्रािेमशक अर्िकारी, मिाराषर प्रिरू्षण ननयींत्रण मींडळ, पणेु याींनी त्याींच्या 
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हिनाींक १८/९/२०१७, ११/९/२०१८ व हिनाींक १७/११/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये 
मखु्य कायिकारी अर्िकारी, जिल्िा पररर्षि, पणेु याींना सरू्चत केले आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी.  

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

घारगाि (िा.श्रीगोंदा, श्ज.अहमदनगर) येथील श्जल्हा पररषदेच्या 
प्राथशमि शाळेच्या खोल्याांच्या बाांधिामाबाबि 

  

(५५) *  १२८७७४   श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्री.िभैि वपचड (अिोले), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) घारगाव (ता.श्रीगोंिा, जि.अिमिनगर) येर्थील जिल्िा पररर्षिेच्या प्रार्थममक 
शाळेच्या इमारतीच ेबाींिकाम पडून वर्षि झाले असनूिी नव्या शाळा खोल्याींच े
बाींिकाम करण्यात आले नसल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशिनास आल,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या शाळा खोल्याींचे नवीन बाींिकाम त्वरीत सरुु करण्याबाबतच े
ननवेिन मािे िानेवारी, २०१८ मध्ये हिले असता मािे माचि २०१८ मध्ये वा 
त्यािरम्यान आठ वगि खोल्या उभारण्यासाठी ननिी िेण्याचे आश्वासन 
मशक्षणार्िकारी याींनी हिले िोत,े िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त आठ वगि खोल्याींचे बाींिकाम करण्यात आल ेआिे काय, 
तसेच नवीन वगि खोल्याींच्या बाींिकामास केव्िा सरुुवात करण्यात येईल, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय असल्यास, 
त्यानसुार कोणती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आिे. 
     तर्थावप जिल्िा पररर्षि प्रार्थममक शाळा, घारगाींव येर्थे परेुशा वगिखोल्या 
उपलब्ि आिेत. 
(२) अींशत: खरे आिे. 
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(३) सींिमभिय शाळेतील ८ वगिखोल्याींची िरुूस्ती करण्यात आल्या असनू एक 
वगिखोली नवीन आिे. तसेच २ वगिखोल्याच्या बाींिकामासाठीची कायिवािी सरुू 
आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

लोणी िाळभोर (श्ज.पुणे) येथील एमआयटी शैक्षझणि सांस्थेच्या 
िसिीगहृािील विद्यार्थयामना अन्नािून िालेली विषबाधा 

  

(५६) *  १३०३३०   श्री.सतुनल राऊि (विक्रोळी) :   सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोणी काळभोर (जि.पणेु) येर्थील एमआय्ी या शकै्षणणक सींस्र्थेच्या 
वसतीगिृातील अडीचश े ववद्यार्थयांना अन्नातनु ववर्षबािा झाली असल्याच े
हिनाींक २९ ॲगस््, २०१८ रोिीच्या वा त्यासमुारास ननिशिनास आले आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय असल्यास, 
त्यात काय आढळून आले व त्यानसुार एमआय्ी या शकै्षणणक सींस्र्थेवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, असल्यास त्याचा तपशील काय 
आिे, 
(३) नसल्यास, ववलबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
(२)  या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली असनू प्रार्थममक आरोग्य कें द्र, लोणी 
काळभोर याींनी पाण्याच े १५ नमनेु ववश्लेर्षणासाठी घेतले िोत.े सिर 
नमनु्यापकैी ०७ नमनेु वपण्यास अयोग्य असल्याचा अिवाल मखु्य अनिुीव 
शास्त्रज्ञ, राज्य आरोग्य प्रयोगशाळा, पणेु याींनी हिला आिे. 
     सिर शकै्षणणक सींस्र्थेतील ववद्यार्थांना िेवण परुवणाऱ्या एकूण ०५ 
आस्र्थापनाींची तपासणी केली असनू अन्न सरुक्षा मानिे ननयमन २०११ च्या 
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तरतिुीींचे उल्लींघन केल्याने सिर आस्र्थापनाींना प्रत्येकी रु.२५,०००/- इतका िींड 
ठोठावण्यात आला आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
राज्याि शाळाांमध्ये आधथयि दबुयल घटिािील विद्यार्थयामसाठी राखीि 

असलेल्या जागाांपैिी ४० टक्िे जागा ररक्ि असल्याबाबि 
  

(५७) *  १२६५४२   श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू), श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), 
श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.अश्जि पिार (बारामिी), श्री.जयांि 
पाटील (इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ 
(येिला), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.नरहरी 
झिरिाळ (ददांडोरी), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.सरेुश लाड (िजयि), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), श्री.सतुनल प्रभ ू
(ददांडोशी) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात मशक्षण िक्क कायद्यानसुार (आर्ीई) खासगी शाळाींमध्ये 
आर्र्थिकदृषट्या िबुिल मागास घ्कातील ववद्यार्थयांच्या प्रवेशाकररता चाल ू
शकै्षणणक वर्षािसाठी राज्यभरात राबववण्यात आलेल्या आर्ीई प्रवेश 
प्रकक्रयेनींतर ५४ ििार िागा ररक्त राहिल्या असनू मुींबई उपनगरात ६२ ्क्के 
तर ठाणे जिल्ह्यात सवािर्िक १०९२६ िागा ररक्त राहिल्याच े मािे िुल-ै
ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशिनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यात एकूण १ लाख २६ ििार िागावर प्रवेश घेण्यासाठी 
अिि िाखल झाले असतानािी सिरिू िागा ररक्त रािण्याची सविसािारण 
कारणे काय आिेत,   
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार गरिू ववद्यार्थयांना प्रवेश ममळवनू 
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िेण्यासाठी व िेतपूरुस्सर िागा ररक्त ठेऊन नींतर िेणगी घेऊन खािगी 
पध्ितीने िागा भरणा-या शाळाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आिे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) िे अींशत: खरे आिे. 
(२) पालकाींना पसींतीची शाळा न ममळाल्याने ननवड िोऊनिी प्रवेश न घेणे, 
घरािवळ पसींतीची शाळा न ममळणे, प्रवेश प्रकक्रयेत इींग्रिी माध्यमाच्या शाळे 
व्यनतररक्त इतर माध्यमाच्या शाळेसाठी अिि कमी येणे. 
(३) आर्ीई अींतगित २५ ्क्के राखीव िागाींवरील प्रवेश प्रकक्रया िी ऑनलाईन 
पध्ितीने िोत असल्याने िेतपूवूिक कोणत्यािी शाळेत िागा ररक्त ठेवण्यात 
येत नािीत. कािी शाळेत िागा ररक्त राहिल्यास या िागा सविसािारण 
ग्ातील ववद्यार्थयांना प्रत्यावतीत ककीं वा वगि करता येणार नािी अशी तरतिू 
शासन ननणिय हि.१६/०१/२०१८ अन्वये केलेली आिे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

पुणे शहरािील शसांहगड सांस्थानाच्या ईबीसी सिलि  
योजनेि िालेला गैरव्यिहार 

(५८) *  १३३१०४   श्री.जगदीश मळुीि (िडगाि शरेी) :   सन्माननीय उच् च 
ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु शिरातील मसींिगड सींस्र्थानाच्या आर्र्थिकदृषट्या िबुिल घ्काला 
िेण्यात येणाऱ्या ई बी सी सवलत योिनेत गरैव्यविार झाल्याचे हिनाींक २० 
ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननिशिनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास अशा ककती शकै्षणणक सींस्र्थाकडून िेण्यात येणाऱ्या ई बी सी 
सवलत योिनेमध्ये गरैव्यविार झाला आिे व त्याींची सींख्या ककती आिे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यानसुार कोणती 
कायिवािी करण्यात आली वा येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद िािड े : (१) मस ींिगड ्ेक्नीकल इजन्स्््यु् , पणेु या सींस्र्थेने 
शकै्षणणक वर्षि २०१६-१७ या वर्षािच्या रािर्षी छत्रपती शािू मिाराि मशक्षण 
शलु्क मशषयवतृ्ती योिनेच्या मशषयवतृ्तीच्या रकमेचा गरैवापर केला असल्याच े
ननिशिनास आले आिे. 
(२) पणेु ववभागात मसींिगड ्ेक्नीकल एज्यकेुशन सोसाय्ी, पणेु या सींस्र्थेसि 
अन्य ५ सींस्र्थाींनी शकै्षणणक वर्षि २०१६-१७ मिील रािर्षी छत्रपती शािू 
मिाराि मशक्षण शलु्क मशषयवतृ्ती योिनेची मशषयवतृ्तीची अींिािे रुपये 
१०.७२ को्ी इतकी रक्कम ववद्यार्थयांना ववतरीत केलेली नािी. 
(३) सींबींर्ित सींस्र्थाींववरुध्ि मशक्षण शलु्क मशषयवतृ्तीच्या रकमेचा गरैवापर 
केल्याचे ननिशिनास आल्याने अशा सवि प्रकरणी शासनाची फसवणकू केल्याची 
तक्रार पोमलस स््ेशनमध्ये िाखल करण्याची कायिवािी करण्याच्या सचूना 
िेण्यात आल्या आिेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

अिोला श्जल्ह्याि पाांढऱ्या शशधापबत्रिाांिर िेशरी शशधापबत्रिाांचे  
शशक्िे मारुन वििररि िेल्याबाबि 

(५९) *  १३३९४८   श्री.हररष वप ांपळे (मतुि यजापरू) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आझण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) अकोला जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात वररषठाींची परवानगी वा आिेश 
नसताींना केशरी मशिापबत्रका कमी पडल्याने पाींढऱ्या मशिापबत्रकाींवर केशरी 
मशिापबत्रकाींचे मशक्के मारुन त्या ववतरीत केल्याचे मािे माचि, २०१७ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशिनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, प्रस्ततु प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जिल्िा परुवठा 
अर्िकाऱी याींनी तिमसलिार, नायब तिमसलिार व ननरीक्षण परुवठा अर्िकारी 
याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) असल्यास, केलेल्या कायिवािीच्या अनरु्षींगाने काय ननषपन्न झाले व 
त्यानसुार सींबींर्ित िोर्षीींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) व (३) अकोला जिल्ह्यातील अकोला तालकु्यात वररषठाींची परवानगी वा 
आिेश नसताना पाींढऱ्या मशिापबत्रकाींवर केशरी मशिापबत्रकाींचे मशक्के मारुन 
ववतरीत केल्याचे जिल्िा परुवठा अर्िकारी, अकोला याींचे कायािलयाचे 
ननिशिनास आल्यावर तिमसलिार अकोला याींचेकडून हि.०३.११.२०१६ च े
पत्रान्वये खुलासा मागववण्यात आला असनू तिमसलिार कायािलयामाफि त 
सींबींर्ित कमिचारी याींना हि.०३.०३.२०१७ चे पत्रान्वये   कारणे िाखवा नो्ीस 
िेण्यात आली आिे. तसेच सींबींर्ित कमिचारी याींच्याकडून सिर अननयममतत े
पो्ी शभु्र मशिापबत्रकाींच्या िराप्रमाणे रु.१,५५,०९०/- रकमेचा चलनाव्िारे भरणा 
करुन शासनिमा करण्यात आली आिे. तसेच तत्कालीन काडि मलवपक 
श्री.वभैव िोिरे याींचेवर कायिवािी करुन त्याींची इतरत्र कायािसनावर  
हि.२८.०२.२०१७ च े आिेशान्वये बिली करण्यात आली आिे. शासनाच े
कोणतिेी नकुसान झालेले नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
राज्यािील नागरीिाांना स्िच्छ ि शुध्द पाण्याचा पुरिठा िरण्याबाबि 

  

(६०) *  १३१५०५   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूय) :  सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील भिूल सवेक्षण व ववकास यींत्रणेेकडून ३५ ििार गावातील २ 
लाख ७९ ििार पेक्षा अर्िक पाण्याच्या नमनु्याची चाचणी केली असनू पाणी 
नमनुा चाचण्याींमध्ये सिर पाणी िवुर्षत आढळून आले असनू ९ ििार ८४५ 
गावातील पाण्याचा ििाि बार्ित झाल्याचे ननिशिनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, वविभाितील चार जिल्ह्याींसि राज्यातील १२ जिल्ह्यात 
पेयिलाचा प्रश्न गींभीर ननमािण झाला असनू पजश्चम वविभाितील खारपान 
पट्टे्यात भगूभाितील पाणी वपण्यायोग्य नसल्याचे िेखील ननिशिनास आले आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, िलस्त्रोत िवुर्षत असलेल्या भागात पाणी परुवठा योिना 
राबववण्यासाठी शासन ववशरे्ष कायिक्रम राबववणार आिे काय तसेच पाणी 
परुवठा योिना मींिुरीसाठीच ेननकर्ष मशर्र्थल करणार आिे काय, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आिे. 
     राज्यात भिूल सवेक्षण आणण ववकास यींत्रणेकडून सन २०१८-१९ या 
आर्र्थिक वर्षाित एकूण १५७२६७ इतके नमनेु तपासण्यात आल ेअसनू त्याींपकैी 
४१८११ इतके नमनेु रासायननक घ्काींनी बािीत आढळलेल ेआिेत. एकूण 
७०४२ गावे बार्ित आढळून आली आिेत.      
(२) अींशत: खरे आिे. 
     अमरावती ववभागात २०१८-१९ अींतगित एकूण २१३५९ स्त्रोताींची पाणी 
नमनु्याींची रासायननक तपासणी करण्यात आलेली आिे. त्यापकैी नायरे्च े
प्रमाण ७३६६ नमनु्यात ननकर्षापेक्षा िास्त प्रमाणात व फ्लोराईडचे प्रमाण 
६१२ नमनु्यात ननकर्षापेक्षा  िास्त  प्रमाणात आढळून आलेले आिे. 
    वविभाितील पणूाि खेाऱ्यातील खारपाण पट्टयात ८९४ गावाींचा समावेश 
असनू या भागातील भिूलात क्षाराच ेप्रमाण िास्त आढळून आले आिे.  
(३) िलस्त्रोत िवूर्षत असलले्या भागात शासनामाफि त सरुक्षक्षत उिभव घेवनू 
कायमस्वरूपी उपाययोिना म्िणून नळ पाणी परुवठा योिनेची प्रािान्याने 
अींमलबिावणी करण्यात येत.े तसेच तात्परुती उपाययोिना म्िणून 
शासनामाफि त पाण्याच े िवूर्षत नमनेु आढळून आलेल्या गावे / वाडयाींमध्ये 
आवश्यकतनेसुार डडफ्लोरीडशेन/ आरओ सींयत्र े बसववण्यात येतात. याप्रमाणे 
्प्पा-१ अींतगित १२२ आर.ओ. सयींत्र े बसववण्यात आली आिेत. ्प्पा-२ 
अींतगित १०६ आर.ओ. सयींत्र े बसववण्याचे आिेश हिले असनू त्यापकैी ४३ 
आर.ओ. सयींत्र े बसववण्यात आली आिेत. तसेच, ्प्पा-३ अींतगित ३२५ 
आर.ओ. सयींत्र ेबसववण्याबाबतच्या कामाची  ननवविा प्रकक्रया अींनतम ्प्प्यात 
आिे. याचप्रमाणे फ्लोराईड बार्ित गावे/ वाडयाींमध्ये १२२ डडफ्लोरीडशेन सयींत्र े
बसववण्याच ेआिेश हिले असनू त्यापकैी ५२ डडफ्लोरीडशेन सयींत्र बसववण्यात 
आल ेआिे. 
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     कें द्र शासन परुस्कृत राषरीय ग्रामीण पेयिल कायिक्रमाींतगित फ्लोराईड 
बार्ित गावे/वाडयाींमध्ये नळ पाणी परुवठा योिनाींची अींमलबिावणी 
प्रािान्याने करण्याचे दृष्ीने राषरीय पाणी गणुवत्ता  उपममशन  राबववण्यात 
येत असनू या अींतगित कें द्र शासनाकडून राज्यास पहिल्या ्प्प्यात 
प्रगतीपर्थावरील योिनाींसाठी रू.१४.८३ को्ी ननिी  उपलब्ि करून िेण्यात 
आला आिे. तसेच, िसु-या ्प्प्यात नववन नळ पाणी परुवठा योिनाींसाठी 
राज्यास रू.३.९६ को्ी ननिी उपलब्ि करून िेण्यात आला आिे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

ठाणे श्जल्ह्याि हयुमन नॉमयल इम्युनोग्लोबीन फॉर इांराव्हेनस 
ॲडशमतनस्रेशन (आय.पी.५%) औषधाची गैरमागायने  

विक्री होि असल्याबाबि 
  

(६१) *  १२६६८५   श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबाड), श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), 
श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.अश्जि पिार 
(बारामिी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.जयदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्मानाबाद), 
श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.राहुल जगिाप 
(श्रीगोंदा), श्रीमिी समुन पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि 
(किनिट), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.दत्िात्रय 
भरणे (इांदापरू), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.विजय भाांबळे (श्जांिरू), 
श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर (िजैापरू), श्री.सांग्राम जगिाप 
(अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश लाड (िजयि), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांजय 
िदम (दापोली), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), 
डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.मधुसदून िें दे्र (गांगाखेड), 
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श्री.नरहरी झिरिाळ (ददांडोरी), श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), 
अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पश्श्चम), िॅप्टन 
आर.िशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.नरेंद्र महेिा (शमरा भाईंदर), 
श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू) :   सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जिल्ियात िीवरक्षक म्िणून वापर करण्यात येणाऱ्या आणण मिाग 
असलेल्या ियमुन नॉमिल इम्यनुोग्लोबीन फॉर इींराव्िेनस ॲडममननस्रेशन 
(आय.पी.५%) या और्षिाची राज्यात तसेच इतर ४ राज्यात गरैमागािने ववक्री 
िोत असल्याने १२ और्षि ववके्रत्याींववरोिात गनु्िा िाखल करण्यात आल्याचे 
मािे ऑगस््, २०१८ च्या शवे्च्या सप्तािात ननिशिनास आले, िे खरे आिे 
काय, 
(२) तसेच भाईंिरच्या ववके्रत्याकड े रािस्र्थान सरकारसाठी व खासगी 
ववक्रीसाठी नािी असा स्पष् उल्लखे असलेल्या और्षिाची ववक्री िोत 
असल्याचे पर्थकाला आढळून आले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार सिर और्षिाींची बेकायिेशीर ववक्री 
करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्याींत येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) िोय. 
(३) या सींिभाित चौकशी केली असनू चौकशीमध्ये ह्यमुन नॉमिल 
इम्यनुोग्लोबीन या और्षिाींवर Rajastan Govt. Supply, Not for Sale 
असा छापलेला मिकूर मम्वनू सिर और्षि ववक्रीसाठी ठेवल्याच ेननिशिनास 
आले. परेल, मुींबई व भाईंिर येर्थील रु.१,६०,०००/- ककीं मतीचा साठा िप्त 
करण्यात आला आिे. तसेच एकूण १२ और्षि ववक्री परवानेिारक 
सींस्र्थाींववरुध्ि हि.२४/०८/२०१८ रोिी भाईंिर (प)ू, जि.ठाणे, पोमलस स््ेशन येर्थ े
प्रर्थम खबर अिवाल (एफ.आय.आर.क्र.०३१५/१८) िाखल करण्यात आला आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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मुांबई, भाांडूप येथील सह्याद्री विद्यालय या शाळेिील विद्यार्थयामना 
झखचडीिून िालेली विषबाधा 

  

(६२) *  १२६४३८   श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), 
श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), श्री.अब ूआजमी (मानखदूय शशिाजीनगर), श्री.िभैि 
नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  मुींबई उपनगरातील भाींडूप (पजश्चम) येर्थील सह्याद्री ववद्यालय या 
खासगी शाळेत मध्यान्ि भोिनात णखचडी खाल्याने मशक्षकाींसि १६ 
ववद्यार्थयांना ववर्षबािा झाल्यामळेु त्याींना मलुुींड येर्थील अग्रवाल रुग्णालयात 
हिनाींक १६ ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास िाखल करण्यात आले, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या ववद्यालयात मलींगायत बचत ग्ाकडून मध्यान्ि आिार 
परुववण्यात येतो, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, 
त्यात काय आढळून आले व त्यानसुार णखचडीतनू ववर्षबािा झाल्याप्रकरणी 
उक्त बचतग्ावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे तसेच 
ववर्षबािीत मलुाींच्या प्रकृतीची सध्यःजस्र्थती काय आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) िे खरे आिे. 
(२) सिर शाळेस मलींगेश्वर महिला मींडळ या सींस्र्थेकडून शालेय पोर्षण आिार 
िेण्यात येत िोता. 
(३) सिर सींस्र्थेकडून शाळाींना परुववण्यात येत असलेल्या आिार वा्पाचे काम 
काढून घेण्यात आले असनू सद्यजस्र्थतीत बार्ित ववद्यार्थयांची प्रकृती 
व्यवजस्र्थत आिे. तसेच, अन्नाचे नमनेु तपासणीसाठी पाठववण्यात आले 
असनू तपासणी अिवाल प्राप्त झाल्यावर ननयमानसुार कायिवािी करण्यात 
येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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राज्यािील भूजलाची पािळी खालािलेल्या भागाि (अधधसूधचि क्षेत्र) 
पाणी पुनभयरणासाठीच्या उपाययोजना िरण्याबाबि 

  

(६३) *  १२७०९४   श्री.अतनल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील भिूलाची पातळी खालावलले्या भागात (अर्िसरू्चत क्षते्र) 
पाणी पनुभिरणासाठीच्या उपाययोिना करणे बींिनकारक करण्यात आले असनू 
पाणी साठवण सींरचनेचा खचि सींबर्िताींकडून वसलू करणे तसेच ननवासी 
आणण अननवासी इमारतीींवर पावसाच्या पाण्याचे पनुभिरण करण्याची यींत्रणा 
उभारण्याचे बींिन घालण्यात आले असनू िी यींत्रणा उभारल्यामशवाय 
कायमस्वरुपी पाणीपरुवठयाचे आणण भोगाव्ा प्रमाणपत्र न िेण्याची तरतिू 
नव्या भिूल ननयमावलीत मािे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
करण्यात आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर नववन ननयमानसुार ववहिरी खोिण्यावर कोणत े ननबिं 
वा ननयम घालण्यात आले आिेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, 
त्यानसुार उक्त ननयमाींची अींमलबिावणी करण्याकररता कोणती कायिवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िे खरे आिे. 
(२) मिाराषर भिूल (ववकास व व्यवस्र्थापन) अर्िननयम, २००९ मिील 
कलम ८(१) नसुार कृर्षी ककीं वा औद्योर्गक वापरासाठी ६० मी्र पके्षा िास्त 
खोलीची ववहिर/ कुपनमलका खोिण्यास प्रनतबींि करण्यात आलेला आिे.  
     मिाराषर भिूल (ववकास व व्यवस्र्थापन)  मसिुा ननयम, २०१८ मिील 
कलम ७(१) नसुार राज्य भिूल प्रार्िकरणास अर्िसरू्चत आणण 
अनअर्िसरू्चत क्षते्राींमध्ये  वपण्याच्या  पाण्याकरीता ६० मी्र ककीं वा त्यापेक्षा 
िास्त खोलीची  ववहिर खोिण्याची  परवानगी िेता येईल. 
(३) मिाराषर भिूल (ववकास व व्यवस्र्थापन) ननयम, २०१८ िे मसिुा ननयम 
हि.२५ िुल,ै २०१८ रोिी प्रमसध्ि केल्यानींतर त े सविसामान्य िनतचे्या 
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अमभप्रायाींकरीता खुले ठेवण्यात आले िोत.े शासनास प्राप्त झालेल्या िरकती 
व सचूना ववचारात घेऊन मसिुा ननयम वविीमींडळाच्या िोन्िी सभागिृापढेु 
ठेवनू वविीमींडळाच्या मान्यतनेे अींनतम करण्यात येतील.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

अशलबाग ि मुरूड (श्ज.रायगड) समुद्रकिनाऱ्यािरील अनधधिृि 
बाांधिामाांिर िारिाई िरण्याबाबि 

(६४) *  १२६६२२   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), 
श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.अश्जि पिार (बारामिी), श्री.ददलीप िळसे-
पाटील (आांबेगाि), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), श्री.सरदार िाराशस ांह (मलुुांड), 
श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर), श्री.सतुनल प्रभ ू(ददांडोशी), श्री.प्रिाप सरनाईि 
(ओिळा माश्जिडा) :   सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) रायगड जिल्ह्यातील समदु्र ककनाऱ्यावर सीआरझडे कायद्याचे उल्लींघन 
करून तसेच स्र्थाननक ग्रामपींचायतीना िाताशी िरून अनेक उद्योगपती, 
व्यापारी इत्यािीींनी अमलबाग येर्थील २१२ व मरुुड येर्थील १५१ व इतर असे 
एकूण ३०० अनर्िकृत बींगले व अन्य स्वरूपाचे बाींिकाम केलेले असनू या 
सवािना केवळ पयािवरण सौरक्षक अर्िननयम कलम १९ नसुार नो्ीस िेण्यात 
आलेल्या आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२)  असल्यास, समदु्र ककनाऱ्यावर बेकायिेशीर बींगले बाींिणाऱ्याींच्या ववरोिात 
कलम १५ अन्वये १६४ गनु्िाींची नोंि करण्यात येऊन ननयमाींचे उल्लींघन 
करुन बाींिकाम केलले्या बींगल्यावर महिन्यारात कारवाई करण्याचा ननणिय 
मा.पयािवरण मींत्री याींनी रायगड जिल्िा प्रशासनाला हिनाींक २१ ऑगस््, 
२०१८ रोिी मींत्रालयात झालेल्या आढावा बठैकीत हिला आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, सीआरझेडचे उल्लींघन करुन अनर्िकृत बींगले वा इतर 
बाींिकाम करणाऱ्याींस पाच वर्षािची कैि व एक लाख रुपयाींचा िींड करण्यात 
येतो, िे िी खरे आिे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार अद्यापयतं एकूण ककती बींगले व इतर 
अनर्िकृत बाींिकामे ननषकामसत करण्यात आलेली आिेत तसेच उविररत 
अनर्िकृत बाींिकामे ननषकामसत न करण्याची कारणे काय आिेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
     अमलबाग तालकु्यातील १४५ व मरुूड तालकु्यातील १६७ बाींिकाम 
िारकाना नो्ीस बिावण्यात आल्या आिेत.तर्थावप अमलबाग तालकु्यातील 
१४५ पकैी १३३ व मरुूड तालकु्यातील १६७ पकैी १५२ बाींिकाम िारकानी 
अनार्िकृत बाींिकाम केल्याचे ननप्र्षन्न झाल्याने कायिवािी सरुू केलेली आिे. 
(२) व (३) िे खरे आिे. 
     पयािवरण (सींरक्षण), १९८६ चे कलम १५ अन्वये उपववभागातील एकूण 
अनार्िकृत बाींिकामापकैी १२८ प्रकरणात गनु्िे नोिववण्यात आले आिेत. 
(४) िोय. 
     अमलबाग तालकु्यातील १४५ प्रकरणापकैी ११ व मरुूड तालकु्यातील १६७ 
प्रकरणापकैी ०६ अनार्िकृत बाींिकाम िारकाची बाींिकामे ननषकामसत 
करण्यात आली आिेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

राज्याि शालेय पोषण आहारामधे ‘होल शमल्ि पािडर’  
सारखया दधु भुिटीचा पूरिठा िरण्याबाबि 

  

(६५) *  १३०२७६   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडिर 
(शाहूिाडी), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.सरेुश 
गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शालेय पोर्षण आिारामिे ििु भकु्ीचा समावेश करून एका 
ववद्यार्थयािला एका हिवसाला सिा गॅ्रम ििु भकु्ी याप्रमाणे एका महिन्याला 
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िोनश े गॅ्रम ििु भकु्ीच े पाकी् िेण्याच्या ननणिय शासनाने हिनाींक २३ 
ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास घेतला आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, शासनाच्या उक्त ननणियानसुार राज्यातील एकूण ककती 
ववद्यार्थयांना या योिनेचा लाभ िोणार आिे, तसेच सिर योिनेची 
अींमलबिावणी किीपासनू सरुु िोणार आिे, 
(३) तसेच, शासकीय गोिामामध्ये ३० ििार ्नाींिून अर्िक भकु्ी पडून 
असनू िा अनतररक्त ििू भकु्ीचा साठा सींपववण्यासाठी ‘िोल ममल्क पावडर’ 
ऐविी कोणतिेी पोर्षक मलू्य नसलेली साडसेात ििार ्न भकु्ी शालेय 
पोर्षण आिाराींतगित ववियार्थयािना िेण्याचा ननणिय शासनाने मािे ऑगस््, 
२०१८ मध्ये घेतला असल्याने पाणीिार ििू वपण्याची वेळ ववद्यार्थयांवर 
येणार आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त पोर्षणमलु्य नसलेली ििु भकु्ी विन कमी करण्याची 
गरि असलेल्या प्रौढाींना उपयकु्त ठरणारी असनू ती शालेय पोर्षण 
आिाराींतगित िेण्यात येणार असल्याने याचा ववपरीत पररणाम मलुाींच्या 
आरोग्यावींर िोणार आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानरु्षींगाने ववद्यार्थयांना कोणतिेी 
पोर्षकमलु्य नसलेल्या ििु भकू्ी परूववण्याऐविी पोर्षकमलु्य असलेल्या ‘िोल 
ममल्क पावडर’ सारख्या ििु भकु्ीचा परूवठा करण्याबाबत कोणती कायिवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) शालेय पोर्षण आिार योिनेस परुक योिना म्िणून 
ििू भकु्ी वा्प योिना प्रायोर्गक तत्वावर ३ महिन्याींसाठी राबववण्याचा 
ननणिय हि. २३/०८/२०१८ रोिी घेतला आिे. 
(२) शालेय पोर्षण आिार योिनेंतगित पात्र असलेले समुारे १.१० को्ी 
ववद्यार्थी सिर योिनेस पात्र असनू सिर ववद्यार्थयांना ििू भकु्ीचा परुवठा 
करण्यासाठी ननवविा प्रकक्रयेद्वारे परुवठेिार ननयकु्त करण्याची कायिवािी सरुु 
आिे. 
(३) व (४) िे खरे नािी. 
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     शालेय पोर्षण आिार योिनेंतगित ववतरीत करण्यात येणाऱ्या ििू 
भकु्ीमध्ये FSSAI च्या मानींकानसुार पोर्षणमलू्ये आिेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

पांचगांगा नदीच्या प्रदषूणास िारणीभूि असलेल्या  
उद्योगाांिर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(६६) *  १२७५६०   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्िर), श्री.उल्हास 
पाटील (शशरोळ) :  सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मिाराषर प्रिरू्षण ननयींत्रण मींडळाने पींचगींगा निीच्या प्रिरू्षणास प्रत्यक्ष-
अप्रत्यक्षपणे कारणीभतू असलेल्या उद्योगाींची मािे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा 
त्यािरम्यान केलेल्या पिाणीत ६७ कापड प्रकक्रया कारखान्याींतनू साींडपाणी 
निीत सोडले िात असल्याचे ननिशिनास आल,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, यानसुार सींबर्ित उद्योगाींच्या व्यवस्र्थापनाींना नो्ीस िेण्यात 
आल्या असल्या तरी सिर पिाणी करतवेेळी साखर कारखाने बींि असल्याने 
प्रिरू्षणास कारणीभतू असलेल्या इतर घ्काींची चौकशी केली आिे काय 
त्यानसुार त्याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
श्री. रामदास िदम : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
(२) मिाराषर प्रिरू्षण ननयींत्रण मींडळामाफि त करण्यात आलेल्या पिाणी 
िरम्यान साखर कारखान्याींचा गळीत िींगाम बींि असल्याने साखर 
कारखान्याींची पिाणी करण्यात आली नव्िती. तर्थावप पींचगींगा निी प्रिरू्षणास 
प्रामखु्याने कारणीभतू असलेल्या कोल्िापरू मिानगरपामलका व  इचलकरींिी 
नगरपामलका याींच्याववरुध्ि मिाराषर प्रिरू्षण ननयींत्रण मींडळामाफि त 
ननयमानसुार कारवाई करण्यात आली आिे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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नाशशि शहरािील १७ ितनष्ट्ठ महाविद्यालयाांनी प्रिेशप्रकक्रयेि  
िाढीि शुल्ि आिारल्याबाबि 

  

(६७) *  १२७५७३   अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्रीमिी मांदा 
म्हात्र े (बेलापरू), श्रीमिी सीमािाई दहरे (नाशशि पश्श्चम) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक शिरातील १७ कननषठ मिाववद्यालयाींनी प्रवेशप्रकक्रयेत 
ववद्यार्थयांकडून वाढीव शलु्क वसलु करण्यात आले असनू या 
मिाववद्यालयाींच्या चौकशीचे आिेश मशक्षण उपसींचालक याींनी काढले आिेत, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याकररता द्ववस्तरीय चौकशी सममती नेमण्यात आली असनू 
तातडीने चौकशी पणूि करण्याचे आिेश िेण्यात आल्याचे मािे िुल,ै २०१८ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशिनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, 
चौकशीच्या अनरु्षींगाने कोणती कारवाई केली आिे वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े : (१) व (२) या बाबत प्राप्त तक्रारीच्या अनरु्षींगाने १७ 
कननषठ मिाववद्यालयाींनी आकारलेल्या शलु्काबाबत ववभागीय मशक्षण 
उपसींचालक, याींनी व्िीस्तरीय चौकशी सममती ननयकु्त केली आिे.    
(३) चौकशीची कायिवािी सरुु आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

पनिेल (श्ज.रायगड) िालुक्याि पाण्याची चोरी ि गळिी  
होि असल्याबाबि 

  

(६८) *  १२६६५०   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.अिलु भािखळिर 
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(िाांददिली पिूय), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमि साटम (अांधेरी 
पश्श्चम) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (जि.रायगड) तालकु्यात मिाराषर िीवन प्रार्िकरणामाफि त 
मिानगरपामलका क्षते्र, ग्रामीण क्षेत्रात पाणी परुवठा करणारी पाताळगींगा निी 
तसेच िे्वणे िरणातील िलवाहिनीतनू िररोि साडतेीन लाख मल्र 
पाण्याची चोरी िोत असल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशिनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मिाराषर िीवन प्रार्िकरणामाफि त पाणी परुवठा करणा-या 
िलवाहिन्या अनेक हठकाणी फु्ल्यामळेु िररोि मोठ्या प्रमाणात पाणी 
गळती िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, पाण्याच े स्त्रोत उपलब्ि असताना पाणी चोरी व पाणी 
गळतीमळेु पनवेल तालकु्यातील ग्रामीण व शिरी भागात पावसाळयानींतर 
पाणी ी्ंचाइि ननमािण झाली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, 
त्यानसुार पाणी चोरी व गळती र्थाींबवण्यासाठी कोणती कायिवािी केली त्याचे 
स्वरूप काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िे  खरे नािी. 
(२) िे अींशत: खरे आिे. 
    न्िावा-शवेा योिनेतील मिृ ू पोलािी पाईपलाईनला समुारे ३० वर्षािचा 
कालाविी िोऊन गेल्याने पाईपलाईनचे आयमुािन सींपषु्ात आले आिे. पनवेल-
उरण तालकु्यातील खार् व रसायनयकु्त िवामानामळेु मिृ ू पोलािी 
पाईपलाईन गींिल्या असनू पाईपलाईनची िाडी हठकठीकाणी कमी झाल्याने 
पाईपलाईन आवश्यक पाण्याचा िाब सिन करु शकत नािी. त्यामळेु सिर 
पाईपलाईन वारींवार फु्त आिे. सिर पाईप लाईनची गळती काढण्याकरीता 
वेळोवेळी श्डाऊन घेऊन िरुुस्तीचे काम करण्यात येत.े त्यामळेु योिनेतील 
ग्रािकाींना ननयममत व परेुशा िाबाने पाणी परुवठा करण्यास अडचणी ननमािण 
िोत आिेत. 
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(३) िे अींशत: खरे आिे. 
     योिनेतील पाईपलाईन िीणि झाल्याने िोणारी पाणी गळती तसेच 
परतीच्या पावसाच्या कालाविीत झालेल्या वािळामळेु वारींवार खींडीत झालेला 
वीिपरुवठा व त्यामळेु योिनेच्या पींपीींग ममशनरीमध्ये व सींयींत्रणेमध्ये 
झालेला बबघाड इ. बाबीींमळेु पावसाळ्यानींतर कािी प्रमाणात पाणी ी्ंचाई 
ननमािण झाली िोती. 
(४) सिर योिनेतील आयमुािन सींपषु्ात आलेली उपाींगे बिलासि व ग्रािकाींची 
वाढीव मागणी गिृीत िरुन नव्याने २२८ ि.ल.मल. क्षमतचेी वाढीव न्िावा-शवेा 
पाणी परुवठा योिना ्प्पा-३ तयार करण्यात आली असनू सिर योिनेस 
ताींबत्रक मींिूरी िेण्यात आली आिे. सिर योिनेच्या कामासींबींिीच्या ननवविा 
प्रकक्रयेची कायिवािी प्रगतीपर्थावर आिे.  तसेच पाईपलाईनच्या ज्या भागात 
मोठी गळती आिे.  तो भाग बिलण्याचा प्रस्ताविी करण्यात येत आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

मुांबई आझण ठाणे शहरािील स्िस्ि धान्य शशधापबत्रिा धारिाांना 
धान्याऐिजी रोख रक्िम देण्याबाबि 

  

(६९) *  १२६४९७   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पश्श्चम), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.सांजय पोिनीस (िशलना), श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिूय), श्रीमिी 
ज्योिी िलानी (उल्हासनगर), श्री.ििुाराम िाि े(अणशुक्िी नगर), श्री.प्रिाप 
सरनाईि (ओिळा माश्जिडा), श्री.सतुनल राऊि (विक्रोळी), श्री.सदा सरिणिर 
(मादहम), श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   
सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आझण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई आणण ठाणे शिरातील अींत्योिय व प्रािान्य ग्ातील २० लाख 
मशिापबत्रका िारकाींना प्रायोर्गक तत्वावर परळ, मिालक्ष्मी ववभागातील िोन 
हठकाणी तसेच ठाण्यातील काींिी िकुानाींमध्ये स्वस्त िान्य योिना सरुु केली 
असनू सिर योिनेंतगित शासन अनिुाननत िान्याऐविी रोख रक्कम बककेत 
िमा करणार असल्याच े हिनाींक १ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
ननिशिनास आल,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त स्वस्त िान्य अन्न सरुक्षा योिना राज्यात सन 
२०१४ पासनू सरुु केली असनू या योिनेंतगित ग्रामीण भागातील कु्ूींबाच े
वावर्षिक उत्पन्न ४४ ििार रुपये व शिरी भागातील ५४ ििार रुपये उत्पन्न 
असणा-याीं कु्ूींबाींना गिू २ रुपये व ताींिळू ३ रुपये िराने िेण्यात येत असणे, 
परींत ु िस्ताींतर अनिुानाची रक्कम ननजश्चत करण्यासाठी नेमक्या कोणत्या 
िराचा आिार घेण्यात येणार आिे याबाबत शासकीय आिेशात स्पष्ता 
नसल्याने ककमान आिारभतू ककींमत म्िणून सध्या गव्िासाठी १७ रुपये ३५ 
पसेै आणण ताींिळुासाठी १५ रुपये ५० पसैे प्रनत ककलो िराने िस्ताींतररत 
करण्यात येणार आिे, बािारभाव िपु्प् असल्याने शासनाने िस्ताींतररत 
केलेल्या पशैातनू लाभार्थयांना बािारातनू िान्य ववकत घेता येणार नसल्याने 
अन्न अर्िकारी अमभयान तसेच महिलाींचे प्रनतननिीत्व करणाऱ्या अणखल 
भारतीय िनवािी महिला सींघ्नाींनी यास ववरोि केला आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, या योिनेमळेु मशिापबत्रका िारक बािारमलू्यानसुार िान्य 
खरेिी करू शकणार नसल्याने िान्याच्या ककमान मलू्यापेक्षा १.२५ िराने रोख 
रक्कम िारकाींना ममळणार आिे काय तसेच केव्िापयतं िी योिना सींपणूि 
राज्यात राबवली िाणार आिे, 
(४) असल्यास, रेशन िकुानिार व कमिचारी याींच्या सींभाव्य बेरोिगाराबाबत 
शासनाने कोणती पयाियी उपाययोिना केली आिे ककीं वा करण्यात येणार आिे 
तसेच सिर योिना राबववल्यामळेु पर-राज्यातनू येणाऱ्या िान्याच्या 
िळणवळणाचा खचि कमी िोणार आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायिवािी केली आिे वा करण्यात येत 
आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) कें द्र शासनाच्या सचूनाींनसुार अन्निान्यावर िेण्यात 
येणारे अनिुान घेण्याबाबत लाभार्थयांना पयाियी सवुविा उपलब्ि व्िावी 
 यास्तव मुींबई-ठाणे मशिावा्प क्षते्रातील िोन रास्तभाव िकुानाींमध्ये 
लाभार्थयांच्या पसींतीनसुार र्थे् लाभ िस्ताींतरण प्रकल्पाची प्रायोर्गक तत्वावर 
अींमलबिावणी करण्याचा ननणिय शासनाने हि. २१ ऑगस््, २०१८ रोिी 
घेतलेला आिे. 
(२) व (३) या योिनेचा लाभ घ्यावयाचा ककीं वा नािी याचे स्वातींत्र 
मशिापबत्रकािारकाींना आिे. तसेच, िान्य िमी ककींमतीच्या (MSP)१.२५ प् 
िर ववचारात घेऊन अनिुान ननिािररत िोणार आिे. सिर योिना प्रायोर्गक 
तत्वावर लाग ूअसनू त्यानींतर प्राप्त ननषकर्षांच्या आिारे सािक बािक ववचार 
करण्यात येणार आिे. 
(४) िी योिना लाभार्थयांच्या पसींतीवर अवलींबनू आिे व रास्तभाव िकुानातनू 
राबववण्यात येत आिे. त्यामळेु याचा रेशन िकुानिार व कमिचारी याींच्यावर 
प्रत्यक्ष पररणाम िोणार नािी. तर्थावप, राज्याने योिना स्वीकारल्यामळेु 
िान्याचा िळण वळणाचा खचि कमी िोणार आिे. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नािी.   

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

शसम्बायशससच्या महाविद्यालयािील दोन प्राध्यापिाांनी  
िेलेल्या अत्याचाराबाबि 

  

(७०) *  १३३९२७   श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम) :  सन्माननीय 
उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्रनतजषठत समिल्या िाणाऱ्या मसम्बायमससच्या (से्ं र फॉर 
मीडीया ॲड कम्यनुनकेशन) ववभागातील आिी व मािी ववद्यार्थीनीनी याच 
ववभागातील प्राध्यापकाववरुध्ि लैंगीक शोर्षणाची लखेी तक्रार सींचालकाींकड े
केली असल्याच ेहिनाींक १५ ऑक््ोंबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननिशिनास 
आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त तक्रारीच्या अनरु्षींगाने नेमलेल्या चौकशी सममतीने 
केलेला चौकशी अिवाल सींचालकाींना सािर केला आिे, िे िी खरे आिे काय व 
या अिवालाचा तपमशल काय आिे, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, 
त्यात काय आढळून आले व त्यानसुार सींबर्ितावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) िे खरे नािी. 
     मसम्बॉयमसस आींतरराषरीय  अमभमत ववद्यापीठ असल्याने सिरची 
चौकशी िी पणुिपणे ववद्यापीठ अनिुान आयोग (वप्रव्िेंशन, प्रोहिबीशन ॲण्ड 
ररड्रसेल ऑफ सेक्शअुल िरॅसमें् ऑफ वमेुन एम्प्लॉइि ॲण्ड स््ुडींट्स इन 
िायर एज्यकेुशनल इजन्स््ट्यशुन्स), रेग्यलेुशन्स, २०१५ मध्ये ननगिममत 
केलेल्या ननयमाींच्या अर्िन रािून करण्यात येत आिे. मसम्बॉयमसस 
ववद्यापीठ अमभमत ववद्यापीठ असल्याने राज्य शासनाच्या अखत्याररत येत 
नािी. त ेकें द्र शासनाच्या ववद्यापीठ अनिुान आयोगाअींतगित कायिरत आिे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
मेहिर शहरासह (श्ज.बुलढाणा) ग्रामीण भागािील शशधापबत्रिाधारि 

स्िस्ि धान्यापासून िांधचि असल्याबाबि 
  

(७१) *  १२८३२७   डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आझण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मेिकर (जि.बलुढाणा) शिर व ग्रामीण भागातील ििारो मशिापबत्रकािारक 
स्वस्त िान्यापासनू वींर्चत असनू द्वारपोच वािनिारकाींचे बबल र्थकल्यामळेु 
सिर योिना बींि झाली असल्याचे मािे िुल,ै २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशिनास आल,े िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, यासींिभाित तिमसलिार, श्री.सींतोर्ष काकड े याींनी शासकीय 
गोिामाला भे् िेऊन िान्य वा्पाची चौकशी करण्याचे आिेश हिले िोते, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार मशिापबत्रकाींिारकाींना स्वस्त िान्याचा ननयममत व 
परेुसा परुवठा िोण्याबाबत कोणती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) िे खरे नािी, मािे िूल,ै २०१८ मध्ये िसुऱ्या 
्प्प्याची वाितकू करणाऱ्या वािनिारकाींची िेयके प्रलींबबत राहिल्याने व 
त्यामळेु वाितकू कीं त्रा्िाराने वाितकू बींि केल्याने ९४ मशिा वा्प 
िकुानिाराींना एका महिन्याच्या िान्याचा परुवठा िोऊ शकला नािी.  
(२) यासींिभाित, तिमसलिार मेिकर याींनी शासकीय िान्य गोिामाला भे्  
हिली िोती. त्याचप्रमाणे ननरीक्षण अर्िकारी, मेिकर याींनी जिल्िा आढावा 
बठैकीत सिर बाब ननिशिनास आणली िोती. 
(३) शासनाने Aepds प्रणालीची अींमलबिावणी राज्यामध्ये मे, २०१८ पासनू 
सरुु केली आिे. त्याचप्रमाणे, परुवठा व्यवस्र्थापन साखळीची पररणामकारक 
अींमलबिावणी करण्यासाठी िान्य उचल वा्प यासींिभाित तपशीलवार 
वेळापत्रक हि. १८ मे, २०१८ रोिीच्या पररपत्रकान्वये आखून हिले असनू, 
त्यानसुार सवि जिल्ह्याींमध्ये अींमलबिावणी िोत आिे.  पररणामस्वरुप 
मशिावा्प िकुानाींपयतं िान्य वेळेवर पोिच ू लागले आिे. याबाबत 
शासनस्तरावरून ननयममत आढावा घेण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
राज्याि अपांग समािेशशि योजनेंिगयि विशषे शशक्षि ि परीचराांच्या 

भरिी प्रकक्रयेि अतनयशमििा िाल्याबाबि 
  

(७२) *  १२८४३५   श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसन्नर) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात अल्पसींख्याींक अपींग समावेमशत योिनेंतगित ५९५ ववशरे्ष मशक्षक 
आणण ३२ परीचाराींच्या भरती प्रकक्रयेत अननयममतता झाल्याने सिर 
मशक्षकाींच्या अविै समायोिनाची चौकशी करण्यासाठी ववशरे्ष पर्थकाची 
ननयकु्ती करण्यात आल्याचे मािे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशिनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मशक्षक व पररचर भरती प्रकक्रयेत झालेल्या अननयममततचेी 
चौकशी २ महिन्यात पणुि करणे अपेक्षक्षत असतानािी सममतीने अद्यापपावेतो 
चौकशी केली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार मशक्षक व पररचर भरती प्रकक्रयेत झालेल्या 
ननयममततबेाबत कोणती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े : (१), (२), (३) व (४) शासन ननणिय, शालेय मशक्षण व 
क्रीडा ववभाग, हिनाींक २१.०५.२०१८ अन्वये अपींग एकाजत्मक मशक्षण योिना 
अींतगित ववशरे्ष मशक्षक/पररचर याींच्या समायोिनामध्ये झालेल्या गरैप्रकाराची 
चौकशी करण्यासाठी ववशरे्ष चौकशी पर्थकाची (SIT) स्र्थापना करण्यात 
आलेली असनू सिर सममतीचा चौकशी अिवाल अद्याप शासनास प्राप्त 
झालेला नािी. 

----------------- 
  
मुांबई विद्यापीठाच्या विविध परीक्षाांच्या पुनमुयल्याांिन तनिालाि सुमारे 

३५ हजार विद्याथी अनुत्िीणय िाल्याच ेआढळून आल्याबाबि 
  

(७३) *  १३२३१५   श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू) :  सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या ववववि परीक्षाींमध्ये अनतु्तीणि झाल्याने 
पनुमूिल्याींकनासाठी अिि केलेल्या ९७ ििार ववद्यार्थयांपकैी समुारे ३५ ििार 
ववद्यार्थी पनुमूिल्याींकन ननकालात चुकून नापास झाले असल्याचे हिनाींक १८ 
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ऑक््ोंबर, २०१८ रोिी वा त्या समुारास ननिशिनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार ववद्यार्थयांचे शकै्षणणक नकुसान 
करणाऱ्या िोर्षी प्राध्यापक, अर्िकारी व कमिचारी याींच्यावर कोणती कारवाई 
केली तसेच सिर घ्नाींची पनुरावतृ्ती ्ाळण्यासाठी कोणत्या उपाययोिना 
करण्यात आल्या वा येत आिेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) िे खरे नािी. उत्तीणि ववद्यार्थयांना अनतु्तीणि म्िणुन 
िाखववण्यात आलेले नव्ित ेतर िे ववद्यार्थी पररक्षेत अनतुीणि झालेले िोत.े  
(२) पनुमुिल्याींकनासाठी अिि केलेल्या ९७ ििार ववद्यार्थयांपकैी कािी 
ववद्यार्थयांच्या गणुाींमध्ये र्थोड्याफार प्रमाणात वाढ झाल्यामळेु तसेच 
ग्रेमस ींगसाठी असलेल्या अध्यािेशाींमळेु उत्तीणि िोण्यासाठी गे्रस माकि  िेण्याच े
सवुविा असल्यामळेु पनुमुिल्याींकनामध्ये त्यापकैी समुारे ३५ ििार ववद्यार्थी 
उत्तीणि झाले आिेत. यामध्ये प्राध्यापक, अर्िकारी व कमिचारी याींचा 
कोणत्यािी प्रकारचा िोर्ष नसल्यामळेु त्याींचावर कारवाई करण्याचा प्रश्न 
उद्भवत नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
मौजे चाांदरूबबस्िा (िा.नाांदरुा, श्ज.बुलढाणा) येथील स्िच्छ भारि शमशन 

योजनेअांिगयि शौचालय बाांधिामाच्या तनधीचा िेलेला अपहार 
  

(७४) *  १२७४०७   श्री.ओमप्रिाश ऊफय  बच्चू िडू (अचलपरू) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे चाींिरूबबस्वा (ता.नाींिरुा, जि.बलुढाणा) येर्थील स्वच्छ भारत ममशन 
योिनेंतगित गावात शौचालय बाींिकामाचा ननिी सरपींच व सर्चव, 
ग्रामपींचायत चाींिरूबबस्वा याींनी बेकायिेशीरपणे अन्य लोकाींच्या नाव े ववतरीत 
करून गरैव्यविार केला, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, सिर शासकीय ननिीची वसलुी करून िोर्षीवर गनु्िे िाखल 
करून कारवाई करण्याची मागणी लोकप्रनतननिीींनी याींनी हिनाींक ३० िुल,ै 
२०१८ रोिी लेखी ननवेिनाद्वारे केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार सिर रक्कमेची वसलुी शासन कशी व ककती 
कालाविीत करणार आिे तसेच सींबींर्ित िोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) िोय. ग् ववकास अर्िकारी, पींचायत सममती, नाींिरुा याींनी चौकशी करुन 
सािर केलेल्या हि.०२.११.२०१८ च्या अिवालानसुार ग्रामपींचायत चाींिरूबबस्वा 
येर्थील ग्रामसेवक व सरपींच याींनी ननयमबािय शौचालय बाींिकामाबाबत रुपये 
२,६४,०००/- ची अननयममतता केल्याचे आढळून आले आिे सिर प्रकरणी 
सरपींच व ग्रामसेवक िे िोघेिी समान िबाबिार ठरल्याने सिर रकमेची 
वसलुी सींबींिीत सरपींच व ग्रामसेवक याींना एकरकमी भरणा करण्याबाबत 
हि.०३.११.२०१८ रोिी कळववण्यात आले आिे. तसेच हि. ०५.११.२०१८ च्या 
आिेशान्वये सींबींर्ित ग्रामसेवक याींना ननलींबबत केले असनू सींबींर्ित 
सरपींचाींववरुध्ि मिाराषर ग्रामपींचायत अर्िननयम, १९५८ मिील कलम ३९ (१) 
व १७९ नसुार कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्ताव सािर करण्यात येत आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
अांबरनाथ (श्ज.ठाणे) येथील बांटी फूडस ्प्रा.शल.या िां पनीमध्ये पाले जी 
या िां पनीच्या बबस्िीटाांचे अिैधररत्या उत्पादन िेले जाि असल्याबाबि 
  

(७५) *  १२६७०१   श्री.सरदार िाराशस ांह (मलुुांड), श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), 
श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर), श्री.अमर िाळे (आिी) :   सन्माननीय अन्न 
ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील पारले बबस्की् उत्पािन करणा-या कीं पनीत तु् लेल्या आणण 
नाकारण्यात आलेल्या बबस्की्ाींचा पनुवािपर करुन नवीन बबस्की्े तयार करुन 
आींतरराषरीय बािार पेठेत त्याींची पनु्िा ववक्री केली िात े अशी तक्रार 
अमेररकेतील ्ुपह ि्नो शिरामिील वास्तव्यास असलेल्या भारतीय नागररकाने 
राज्य लोकायकु्त याींच्याकड े हिनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये केल्यानींतर 
अन्न व और्षि प्रशासनाच्या मुींबई ववभागातील अर्िकाऱ् याींनी मािे ऑगस््, 
२०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान कीं पनीवर िाड ्ाकली, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच ठाणे जिल्ियातील अींबरनार्थ येर्थील बी्ं ी फूडस े् प्रा.मल.या 
कीं पनीमध्ये अन्न व और्षि प्रशासनाने हिनाींक २८ ऑगस््, २०१८ रोिी वा 
त्यासमुारास ्ाकलेल्या िाडीमध्ये कीं पनीकड े आवश्यक परवाने नसणे, 
बबस्की् पॅके्च्या वेष्नावर छापलेले घ्क पिार्थि वापरले िात नसणे, 
तु् लेल्या बबस्की्ाचा पनुरिवापर करणे तसेच गव्िाऐविी मदै्याचा वापर 
करुन नागरीकाींची फसवणकू करीत असल्याच े ननिशिनास आले आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, अन्न व और्षि प्रशासनाचे आयकु्त श्री.शलेैश आढाव तसेच 
ठाणे ववभागाचे सिआयकु्त श्री.पी.आर.मस ींगरवाढ याींनी केलेल्या तपासाच्या 
आिारे हिनाींक ४ िून, २०१८ रोिी लोकायकु्त न्यायालयामध्ये झालेल्या 
सनुावणीत िोर्षी आढळलेल्या पाले िी कीं पनीचा परवाना रद्द करण्याची 
मागणी केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायिवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) िोय. 
(२) िे अींशत: खरे आिे. 
(३) िे खरे नािी. 
     तर्थावप, मा.लोकायकु्त याींच े हि.०४/०६/२०१८ चे आिेशाींत पिाविीत 
अर्िकारी व सि सींचालक अन्न सरुक्षा व मानके प्रार्िकरण, बाींद्रा पवूि, मुींबई 
िे सिायकु आयकु्त, ठाणे याींनी हि.०५/०३/२०१८ रोिी मे.बी्ं ी फूड्स प्रा.मल. 
या पेढीच्या परवाना ननलींबनाबाबतच्या मशफारशीवर कोणती कारवाई घेतात िे 
बघ ूअसे नमिू केले आिे. 
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(४) अन्न व और्षि प्रशासनाने सिर प्रकरणात बी्ं ी फूड्स प्रा.मल.  अींबरनार्थ, 
ठाणे. याींचवेवरुध्ि  न्यायननणिय प्रकरण क्र.२७०/२०१८ िाखल केले आिे.  
तसेच सिर पेढीचा परवाना ननलींबबत करण्याबाबत अन्न सरुक्षा व मानके 
प्रार्िकरण, मुींबई याींना कळववले आिे. 
     सिर तक्रारीच्या अनरु्षींगाने केलेल्या कायिवािीचा अिवाल तक्रारिार 
तसेच मा.लोकायकु्त याींना कळववण्यात आला असनू मा.लोकायकु्ताींनी सिरची 
तक्रार ननकाली काढली आिे. 

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

िरांदळे-िुां देिाडी (िा.िणििली, श्ज.शसांधदुगुय) नळपाणी पुरिठा  
योजनाांच ेिायायरांभ आदेश ि तनविदा रद्द िरण्याबाबि 

  

(७६) *  १३०८८८   श्री.भरिशठे गोगािले (महाड) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  तरींिळे कुीं िेवाडी (ता.कणकवली, जि.मस ींिुिगुि) या मखु्यमींत्री पेयिल 
कायिक्रम सन २०१७-१८ अींतगित मींिूर झालेल्या नळपाणी परुवठा योिनेच्या 
कामाला हिनाींक १३ डडसेंबर, २०१७ रोिी ताींबत्रक मान्यता िेऊन मखु्य 
कायिकारी अर्िकारी, जिल्िा पररर्षि मसींिुिगुि याींनी हिनाींक २९ डडसेंबर, २०१७ 
रोिी प्रशासकीय मान्यता हिली िोती, िे खरे आिे काय, 
(२)  असल्यास, प्रशासकीय मान्यततेील अ्ीशतीपकैी अ् क्र. ३ मध्ये 
योिनेसाठी आवश्यक भसूींपािन व इतर सवि परवानग्या प्राप्त झाल्यामशवाय 
योिनेच्या ननवविा मागववण्यात येऊ नयेत असे नमिू असताना कीं त्रा्िार 
श्री.उमाकाींत म्िाडिळकर याींची ननवविा स्वीकृत करून कायिकारी अमभयींता, 
ग्रामीण पाणीपरुवठा ववभाग, जिल्िा पररर्षि मसींिुिगुि याींनी हिनाींक २१ 
फेब्रवुारी, २०१८ रोिी त्याींना कायािरींभ आिेश हिला, िे िी खरे आिे काय, 
(३)  असल्यास, िनमाहिती अर्िकारी तर्था शाखा अमभयींता याींनी हिनाींक ३ 
ऑगस््, २०१८ रोिी श्री.अनपुम काींबळी याींना माहितीच्या अर्िकारात उत्तर 
िेताना सिर योिनेचा उद्भव िा तरींिळे िरणातील सींपाहित क्षेत्रात प्रस्ताववत 
असनू सींपाहित क्षेत्रात वविीर खोिकाम व बाींिकाम करण्यासाठी परवानगी 
सींबींर्ित पा्बींिारे खात्याकडून प्राप्त न झाल्याने अद्याप योिनेच्या 
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ववहिरीच्या कामास प्रत्यक्ष सरुुवात झालेली नािी असे नमिू केले आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, प्रशासकीय मान्यततेील अ्ीशतीपकैी अ् क्र. ३ चा भींग 
केल्याप्रकरणी सिर कामाचा कायािरींभ आिेश व कीं त्रा् तात्काळ रद्द करून 
सवि परवानग्या प्राप्त करण्याअगोिर ननवविा मागवणाऱ्या व कायािरींभ आिेश 
िेणाऱ्या कायिकारी अमभयींता ग्रामीण पाणीपरुवठा ववभाग जिल्िा पररर्षि 
मसींिुिगुि याींचेवर मशस्तभींगाची कारवाई करण्यात यावी अशा आशयाची तक्रार 
श्री.अनपुम काींबळी याींनी हिनाींक ४ सप््ेबर २०१८ रोिी ग्रामीण पाणीपरुवठा 
व स्वच्छता मींत्री याींचेकड ेकेली िोती, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त तक्रारीच्या अनरु्षींगाने सिर कामाचा कायािरींभ आिेश 
व कीं त्रा् ककती कालाविीत रद्द करणार व कायिकारी अमभयींता, ग्रामीण 
पाणीपरुवठा ववभाग जिल्िा पररर्षि, मस ींिुिगुि याींचेवर कोणती कारवाई केली 
त्याची सद्य:जस्र्थती काय आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िोय. 
(२) अींशत: खरे आिे. 
     योिनेच्या उद्भव ववहिरीची िागा िलसींपिा ववभाग/वन ववभाग/ रेल्व े
ववभागाच्या अखत्याररत येत नािी. तसेच उद्भव ववहिरीसाठी पाणी आरक्षण 
परवाना घेणे आवश्यक नसल्याने योिनेच्या कामाचे कायािरींभ आिेश हि.२१ 
फेब्रवुारी, २०१८ रोिी िेण्यात आले आिेत.  
(३) िोय. 
     तर्थावप भिूल िाखल्यानसुार उद्भव ववहिरीची िागा िरणातील सींपाहित 
क्षेत्रामध्ये येत नािी. 
(४) िोय. 
(५) सद्य:जस्र्थतीत योिनेच्या कामास सरुुवात करण्यात आलेली नािी. सिर 
काम पणुि करण्याची मिुत (हि.३१.०८.२०१९ पयतं) अद्यापिी मशल्लक 
असल्याने कामाचा मक्ता रद्द केलेला नािी.  
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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निी मुांबई, एमआयडीसीमधील रासायतनि िां पन्याांमधील साांडपाणी 
प्रकक्रया न िरिाच घणसोली ि िोपरी येथील नाल्याि  

सोडण्याि येि असल्याबाबि 
  

(७७) *  १२९३८४   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अश्जि पिार (बारामिी), 
श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू) :   सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई, एमआयडीसीमिील रासायननक कीं पन्याींमिील साींडपाणी 
प्रकक्रया न करताच घणसोली व कोपरी येर्थील नाल्यात सोडण्यात येत 
असल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशिनास आले आिे, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर िवुर्षत पाण्यामळेु व वायपू्रिरू्षणामळेु नागररकाींच्या 
आरोग्याचा गींभीर प्रश्न ननमािण झाला असनू अनेक नागररकाींना डोळयाींचे व 
श्वासनाचे ववकार झाले असल्याने सिर प्रिरू्षण रोखण्याबाबत स्र्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी मािे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान मा.पयािवरण मींत्री 
व प्रिरू्षण ननयींत्रण मींडळ याींना ननवेिन हिले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननवेिनाच्या अनरु्षींगाने शासनाने कोणती कायिवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) िे खरे नािी. 
     तर्थावप ्ी्ीसी औियोर्गक पररसरातील औियोर्गक साींडपाणी वािून 
नेणारी पाईपलाईन फु्ल्याने, िुनी झाल्याने तसेच कािी वेळेस सिर 
पाईपलाईन ककीं वा चेंबर तुींबल्यामळेु औियोर्गक साींडपाणी िवळपासच्या 
नाल्यात ममसळण्याच्या घ्ना  ननिशिनास आल्या आिेत. 
(२) िे खरे आिे.  
(३)  मिाराषर प्रिरू्षण ननयींत्रण मींडळामाफि त वाशी व कोपरखैरणे पररसरातील 
नाल्याींची पिाणी केली असता सिर पररसरातील नाल्याींमध्ये मोठया प्रमाणात 
घरगतुी साींडपाण्याचा ववसगि िोत असल्याचे आढळून आले. याबाबत नवी 
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मुींबई मिानगरपामलकेस कारणे िाखवा नो्ीस मिाराषर प्रिरू्षण ननयींत्रण 
मींडळामाफि त बिावण्यात आली असनू वारींवार फु्णा-या पाईपलाईन, चेंबर 
ओव्िरप्लो या अनरु्षींगाने कायिकारी अमभयींता, मिाराषर औद्योर्गक ववकास 
मींडळ व सी.ई.्ी.पी. याींनािी कारणे िाखवा नो्ीस बिावण्यात आली आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

रायगड श्जल्हयािील शिेिऱ्याांना भाि विक्रीची रक्िम देण्याबाबि 
  

(७८) *  १२९६१६   श्री.सभुाष उफय  पांडडिशठे पाटील (अशलबाग), श्री.भरिशठे 
गोगािले (महाड) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आझण ग्राहि 
सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  रायगड जिल्ियात हिनाींक १४ ऑगस््, २०१७ (२०१७-२०१८) रोिी सरुु 
करण्यात आलले्या भात खरेिी कें द्रातनू मागील ९ त े १० महिन्यापासनू 
शतेक-याींना भाताचे पसैेच ममळाले नसल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशिनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, भाताचे पसेै ममळण्यास ववलींब झाल्यामळेु रोिचा खचि, मलुाींच े
मशक्षण तसेच शतेीच्या पढुील िींगामाच्या बी-बीयाणाींसाठी पसैा उपलब्ि न 
झाल्याने शतेकऱ्याींची आर्र्थिक कोंडी झाली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन शतेकऱ्याींचे पसैे ववनाववलींब 
अिा करणे तसेच यास िोर्षी असलेल्याींवर ननवेिनाद्वारे कारवाइि करण्याची 
मागणी रायगड जिल्ियातील शतेकरी सींघ्नेकडून जिल्िार्िकारी, रायगड 
याींचेकड ेमािे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननवेिनाद्वारे केली आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तिनसुार कोणती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट : (१) अींशत: खरे आिे. 
(२) अशी बाब नािी. सवि शतेकऱ्याींना िानाच्या रकमा अिा करण्यात आल े
असल्याचे जिल्िा पणन अर्िकारी याींनी कळववले आिे. 
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(३) रायगड जिल्िा शतेकरी सींघ्ना याींनी हिनाींक १७/१०/२०१८ रोिीच्या 
पत्रात डडसेंबर, २०१७ मध्ये खरेिी केलेल्या भाताचे पसैे शतेकऱ्याींना ममळाल े
नसल्याचे नमिू केले आिे. 
     तर्थावप सवि शतेकऱ्याींना  िानाच्या रकमा अिा केल्याने कायिवािीचा 
प्रश्न उद्् ावत नािी.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
चांद्रपूर शहराला पाणी पुरिठा िरणाऱ्या इरई नदीि विषारी रसायने 

सोडल्याने मल्टी ऑरगॅतनक्स उद्योग ि रासबबहारी  
ॲग्रो िां पनीिर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(७९) *  १२७१३६   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पश्श्चम), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड 
उत्िर) : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपरू शिराला पाणी परुवठा करणाऱ्या इरई निीत मल््ी ऑरगॅननक्स 
उद्येाग व रासबबिारी ॲग्रो प्रोसेसर या िोन कारखान्याींमिून ववर्षारी रसायने 
सोडल्याने माशाींचा मतृ्य ू झाला असल्याची माहिती मािे ऑक््ोंबर, २०१८ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशिनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याच इरई निीवरुन चींद्रपरू शिराला पाणी परुवठा केला िात 
असल्यामळेू शिरातील अनेक नागररकाींचे आरोग्य िोक्यात आले आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मल््ी ऑरगॅननक्स उद्येाग व रासबबिारी ॲग्रो प्रोसेसर या 
िोन्िी कारखान्यातील ववर्षारी रसायनामळेू मोठया प्रमाणात प्रिरु्षण िोत 
असताींनािी मिाराषर प्रिरु्षण ननयींत्रण बोडि नाममात्र नो्ीस बिावनू 
कागिोपत्री कारवाई करीत आिेत, िे िी खरे आिे काय 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, 
ववर्षारी रसायन सोडून इरई निी प्रिरु्षीत करणाऱ्या उपरोक्त िोन्िी 
कीं पन्याववरूध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे व त्याचा 
तपमशल काय आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी.  
(३) व (४) मिाराषर प्रिरू्षण ननयींत्रण मींडळाकडून मे. मल््ी ऑगॅननक्स 
प्रा.मल. व मे. रासबबिारी ॲग्रो प्रोसेससि मल. मिाराषर औद्योर्गक ववकास 
मींडळ, चींद्रपरू या  उद्योगाींनी घनकच-याींचे ववल्िेवा्ी सिभाितील अ्ी व 
शतीचे उल्लींघन केल्याबाबत या उद्योगाींववरुध्ि िल (प्रिरू्षण, प्रनतबींि व 
ननयींत्रण) कायिा, १९७४ च्या कलम  ३३ अ व िवा (प्रिरू्षण, प्रनतबींि व 
ननयींत्रण), कायिा, १९८१ च्या कलम  ३१ अ अन्वये हिनाींक १.९.२०१८ रोिी 
प्रस्ताववत ननिेश हिले िोत.े तद्नींतर सिर उद्योगाींनी आवश्यक त्या 
उपाययोिना न केल्यामळेु उत्पािन बींि करण्याबाबतचे ननिेश हिनाींक 
२८.९.२०१८ रोिी पाररत केले िोत.े तद्नींतर मे. मल््ी ऑरगॅननक्स प्रा.मल. या 
उद्योगास कािी अ्ी व शतीसि  कारखान्याने िमा केलेली रुपये ५.० 
लक्षची बकक िमी िप्त करुन उत्पािन सरुु करण्याबाबतचे ननिेश  मिाराषर 
प्रिरू्षण ननयींत्रण मींडळाने हिनाींक १५.१०.२०१८ ला हिले आिेत.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
नाशशि, पुणे, औरांगाबाद ि अमराििी श्जल्हयािील आददिासी आझण 

इिर विभागािील पाणी टांचाई दरू िरण्याबाबि 
(८०) *  १२८४१४   श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), 
श्री.शाांिाराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण), श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली), 
श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील आहिवासी भागाींमध्ये पाणी ी्ंचाई ननवारणासाठी शासनाने 
को्यविी रुपयाींचा ननिी िेऊनिी पाणी ी्ंचाई िरू न िोणे तसेच नामशक, 
पणेु, औरींगाबाि, अमरावती ववभागातील १० जिल्ियाींतील ३०९ गावे व ३२२ 
वाडयाींमध्ये पाणी ी्ंचाई ननमािण झाल्याने ३११ क्करने पाणीपरुवठा करण्यात 
येत असल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१८ च्या पहिल्या आठवड्यात ननिशिनास 
आल,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, औरींगाबाि जिल्ियात सवािर्िक पाणी ी्ंचाई असल्याने क्करने 
पाणी परुवठा करण्यात येत असनू नामशक जिल्ियात मािे ऑक््ोबर, २०१८ 
पासनू २४७ गाव-वाडयाींना ५८ क्करने पाणी परुवठा केला िात असनू पढुील 
काळात िी सींख्या आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याने नामशक जिल्िा 
पररर्षिेकडून या सींिभाित शासनास ी्ंचाई आराखडा सािर करण्यात आला 
नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार राज्यात पाणी ी्ंचाई असलेल्या आहिवासी 
भागात तसेच इतर ववभागात परेुशा प्रमाणात पाणी परुवठा िोण्याच्यादृष्ीने 
कोणती कायिवािी केली वा करण्याींत येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हिनाींक ०१.१०.२०१८ च्या साप्ताहिक क्कर 
अिवालानसुार नामशक, पणेु, औरींगाबाि, अमरावती ववभागातील १० 
जिल्ियाींतील ३३१ गावे व ४७१ वाडयाींमध्ये ३२९ क्करने पाणीपरुवठा करण्यात 
येत िोता. 
(२) नामशक जिल्ियात हिनाींक ०१.१०.२०१८ च्या साप्ताहिक अिवालानसुार 
६१ गावे, १७८ वाडयाींमध्ये ५३ क्कसिव्िारे पाणी परुवठा सरुु िोता.  
     तर्थावप नामशक जिल्ियाकडून ी्ंचाई आराखडा सािर करण्यात आला 
नािी, िे खरे नािी. 
(३) नामशक जिल्ियाचा सींभाव्य पाणी ी्ंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात 
आला आिे. 
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     तसेच राज्यातील आहिवासी भाग तसेच इतर भागातील वपण्याच्या 
पाण्याची ी्ंचाई िाताळण्याच्या दृष्ीने सींभाव्य पाणी ी्ंचाई कृती आराखड े
तयार करण्यात आले असनू त्यानसुार आवश्यक त्या उपाययोिना घेण्यात 
येत आिेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

भािसा नगर (िा.शहापूर, श्ज.ठाणे) येथील रेशतनांग दिुानाि  
धान्याचा िाळाबाजार होि असल्याबाबि 

  

(८१) *  १२९५४७   श्री.रुपशे म् हात्र े (शभिांडी पिूय) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आझण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) शिापरू (जि.ठाणे) तालकु्यातील भातसा नगर येर्थील रेशननींग िकुानातनू 
्ेम्पोमध्ये िान्य भरुन काळया बािारात नेत असताींना श्रमिीवी सींघ्नेच्या 
पिार्िकाऱ् याींनी मािे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान सिर ्ेम्पो पकडून 
परुवठा अर्िकारी व पोमलसाींना याबाबत माहिती िेऊन कारवाई करण्याची 
मागणी केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय 
आढळून आले व चौकशीनसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) श्रमिीवी सींघ्नेच े पिार्िकारी याींनी हि.१३.७.२०१८ रोिी तिमसलिार, 
शिापरू याींना भातसा नगर नीं.१ च े रास्तभाव िान्य िकुानिार िकुानातनू 
िान्याची काळाबािार कररत असल्याचे िरूध्वनीवरुन कळववले. त्यानसुार, 
तिमसलिार शिापरू कायािलयातील परुवठा ननररक्षण अर्िकारी व परुवठा 
ननररक्षक याींनी प्रत्यक्ष िागवेर िाऊन िकुानाची तपासणी केली. तपासणीअींती 
३० गोणी (प्रत्येकी ५० ककलो)  ताींिळू, ५० गोण्या गिू (प्रत्येकी ५० ककलो) 
असा एकूण रु.७८,०८७/- इतक्या अींिाजित रकमेचा मदु्देमाल व एमएच-०४ 
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ईवाय ७२९७ या नींबरचा ्ेम्पो िप्त करण्यात आला आिे. तसेच, 
िकुानिाराचे १०० ्क्के अनामत रक्कम शासन िमा करुन िकुानाचा 
परवाना रद्द करण्यात आला आिे. िकुानिाराववरुध्ि जिवनावश्यक वस्त ू
कायिा,१९५५ चे कलम ३ व ७ प्रमाणे शिापरू तालकुा पोलीस स््ेशन येर्थ े
हि.१४/०६/२०१८ रोिी गनु्िा िाखल केला आिे. तसेच, िप्त केलेला ताींिळू व 
गिू सावििननक ववतरण व्यवस्र्थेअींतगित ववक्री करण्याचे आिेश ननगिममत 
करण्यात आले आिेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

राज्याि अिैध गुटखा विक्री िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 
  

(८२) *  १२६८१६   श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली) :   सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात गु् खा बींिी असनूिी छुप्या मागािने गु् खा ववक्री िोत असनू 
चाल ू वर्षाित रुपये ३९.८४ को्ी रक्कमचेा प्रनतबींर्ित अन्नपिार्थािचा साठा 
िप्त करण्यात आला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, ववरारमिील खाननवड े ्ोल नाक्यावर हिनाींक १८ ऑगस््, 
२०१८ रोिी वा त्यासमुारास को्यविी रुपयाींचा गु् खा िप्त करण्यात आला 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात 
काय आढळून आले, त्यानुसार ककती िणाींवर गनु्िे िाखल करण्यात आले व 
त्याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, त् याबाबतची 
सद्यःजस्र्थती काय आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) िोय. 
(३) या सींिभाित चौकशी करण्यात आली असनू सींबींर्ित िोन वािनाींवर 
कारवाई करुन रु.५९,६७,३१०/- ककीं मतीचा प्रनतबींर्ित अन्न पिार्थािचा साठा 
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वािनाींसि िप्त करण्यात आला आिे. सिर साठ्यातनू प्रनतबींर्ित अन्न 
पिार्थािच े नमनेु ववश्लेर्षणासाठी पाठववण्यात आले असनू अिवाल अद्याप 
प्रलींबबत आिे. अन्न व और्षि प्रशासनाकडून पढुील कारवाई सरूु आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

राज्यािील अतिररक्ि शशक्षिाांना स्थातनि स्िराज्य सांस्थाांच्या ि 
खासगी अनुदातनि शाळाांच्या सेिेि सामािून घेण्याबाबि 

(८३) *  १२८१६९   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.गोिधयन शमाय (अिोला 
पश्श्चम), श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.शाांिाराम मोरे (शभिांडी 
ग्रामीण) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील अनतररक् त मशक्षकाींना शासनाच्या आिेशानींतरिी स् र्थाननक 
स् वराज् य सींस् र्थाींच् या व खासगी अनिुाननत शाळाींमध् ये रुिू करुन घेतले 
नसल् याने ३५०० मशक्षक काम नसताना वेतन घेत असल् याचे मािे सप् ्ेंबर, 
२०१८ मध्ये वा त्यािरम् यान ननिशिनास आल,े िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच, कोल्िापरू जिल्ह्यातील मािे सप् े्ंबर, २०१८ च्या प्ावर अनेक 
प्रार्थममक, माध्यममक मशक्षक व मशक्षकेतर कमिचारी शासनाने अनतररक्त 
ठरववले असनू अनेक हठकाणी मशक्षक व मशक्षकेतर कमिचाऱ्याींची पिे ररक्त 
असताना सिर अनतररक्त मशक्षकाचे समायोिन त्या हठकाणी केलेले नािी, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास अनतररक्त असल्याच्या कारणावरून सिरचे कमिचारी शाळेत 
गरैििर राित आिेत व काम न करता त्याींच ेवेतन शासन त्याींच्या खात्यावर 
िमा करीत असल्याने त्याचा आर्र्थिकभार शासनावर पडत आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(४) तसेच, अकोला जिल्ियात यावर्षी १६० अनतरीक्त मशक्षक ठरण्याची 
शक्यता असनू गतवर्षी अल्पसींख्याींक शाळाींतील ४६ मशक्षकाींचे समायोिन 
करण्याचा प्रस्ताव जिल्िापररर्षिेकड ेपाठवनू िेखील सिर मशक्षकाींच ेसमायोिन 
अद्याप करण्यात आले नसल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशिनास आल,े िे िी खरे आिे काय, 
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(५) असल्यास, जिल्िा पररर्षि अींतगित मशक्षकाींचा समावेश करण्याकररता 
मशक्षकाींकडून पशैाची मागणी करण्यात येत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(६) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, 
त्यानसुार अतररक्त असलेल्या मशक्षकाींच े समायोिन करणेबाबत कोणती 
कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आिे. 
(२) व (३) िे खरे नािी. 
     सप् े्ंबर, २०१८ च्या प्सींख्येनसुार बऱ् याच शाळाींची सींचमान्यता 
अद्याप झालेली नािी. त्यामळेु सप् े्ंबर, २०१८ च्या प्सींख्येनसुार अनतररक्त 
मशक्षकाींची सींख्या ननजश्चत झालेली नािी. 
(४) अींशत: खरे आिे. 
     समायोिनाची प्रकक्रया तातडीने पणूि करुन घेण्यात येत आिे. 
(५) िे खरे नािी. 
(६) राज्यातील अनतररक्त मशक्षकाींचे समायोिन ऑनलाईन तसेच 
समपूिेशनाद्वारे करण्याचे आिेश िेण्यात आलेले आिेत. 

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

राज्यािील अल्पसांखयाांि समाजािील पात्र विद्यार्थयामना गि ८ 
िषायपासून शशष्ट्यितृ्िीची रक्िम अदा िेली नसल्याबाबि 

(८४) *  १२७९४०   श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), प्रा.विरेंद्र जगिाप 
(धामणगाि रेल्िे), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.बाळासाहेब थोराि 
(सांगमनेर), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), 
अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.योगेश (बाप)ू घोलप 
(देिळाली), श्री.अशमि िनि (ररसोड), श्रीमिी तनमयला गाविि (इगिपरूी), 
श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.भारि भालिे 
(पांढरपरू), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील अल्पसींख्याींक समािातील १ लाख पात्र ववद्यार्थयांना गत ८ 
वर्षािपासनू मशक्षण ववभागाने मशषयवतृ्तीची रक्कम अिा केली नसल्याचे मािे 
ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशिनास आल,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, नामशक जिल्ियातील २९ ििार अल्पसींख्याक ववद्यार्थयांना 
कें द्र शासनाच्या प्री मॅहरक मशषयवतृ्त्ती योिनेंतगित मींिूर झालेली 
मशषयवतृ्त्ती अद्यापिी िेण्यात आलेली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच, वामशम जिल्ियात कें द्र शासनाच्या स्कॉलरमशप पो ि्लवर समुारे 
११ ििार १७२ अल्पसींख्याींक ववद्यार्थयांनी ऑनलाईन भरलेल्या अिांची 
शाळाींनी तपासणी केली नसल्याने ववद्यार्थयांना मशषयवतृ्तीची रक्कम 
ममळण्यास हिरींगाई झाली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय व त्यानसुार 
अल्पसींख्याक समािातील ववद्यार्थयांना मशषयवतृ्तीची रक्कम त्वरीत अिा 
करण्याबाबत कोणती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद िािड े: (१) अींशतः खरे आिे. 
     सन २००९-१२ व सन २०१४-१५ या कालविीतील वप्र-मॅहरक 
मशषयवतृ्तीस पात्र ठरलेल्या  ज्या ववद्यार्थयांना मशषयवतृ्ती ममळालेली नािी 
अशा ९८,५०८ ववद्यार्थयांचा सरल डा्ा प्रणालीद्वारे शोि घेवनू ६९,८१७ 
ववद्यार्थयांच्या बकक खात्याची माहिती प्राप्त झाली आिे. त्यापकैी ६१,८७५ 
ववद्यार्थयांच्या बकक खात्यामध्ये मशषयवतृ्तीची रक्कम िमा करण्यात आली 
आिे. 
(२) नािी. 
     नामशक जिल्ह्यातील सन २०१७-१८ मध्ये नवीन व नतूनीकरण अशा 
एकूण २७,८५८ ववद्यार्थयांना मशषयवतृ्ती मींिूर झाली असनू सींबींर्ित सवि 
ववद्यार्थयांना मशषयवतृ्ती ववतरीत करण्यात आली आिे.   
(३) वामशम जिल्ह्यातील सन २०१८-१९ मिील नवीन व नतूनीकरण अशा 
एकूण २५,५२८ प्राप्त अिािपकैी २२,६७३ अिांची शाळास्तरावर पडताळणी पणुि 
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झालेली आिे.  प्राप्त अिापंकैी जिल्िास्तरावर प्रलींबबत अिांची सींख्या  ५ व 
शाळाींस्तरावर १,३२२ अिि प्रलींबबत आिेत. उविरीत अिि ववववि कारणाींमळेु 
ररिेक्् करण्यात आलेले आिेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नािी.  

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

राधानगरी (श्ज.िोल्हापूर) गािाचा समािेश मुखयमांत्री  
राष्ट्रीय पेयजल योजनेि िरणेबाबि 

  

(८५) *  १३२८४५   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािानगरी (जि.कोल्िापरू) िे तालकु्याचे हठकाण असनू या गावाचा 
समावेश मखु्यमींत्री/राषरीय पेयिल योिनेत करणेबाबत स्र्थाननक 
लोकप्रनतननिीींनी मा.पाणीपरुवठा मींत्री व मा.राज्यमींत्री याींचेकड े लेखी 
ननवेिनाव्िारे हिनाींक १० ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास मागणी केली 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, रािानगरी िे तालकु्याचे हठकाण असनू येर्थे कायिरत असणारी 
नळपाणी परुवठा योिना अपरुी पडत असल्याने नववन पाणीपरुवठा योिना 
कायािजन्वत करणेबाबात शासनाने कोणती कायिवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िोय,िे खरे आिे. 
(२) मा.आमिार श्री. प्रकाश आबब्कर, याींनी केलेल्या ववनींतीनसुार सन 
२०१८-१९ च्या राषरीय ग्रामीण पेयिल योिनेच्या परुवणी आराखड्यात मौ. 
रािानगरीचा सामावेश करण्यात आला आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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िाांगी (श्ज.बीड) येथील श्जल्हा पररषदेच्या शाळेिील  
विद्यार्थयामना विषबाधा िाल्याबाबि 

(८६) *  १३२०७५   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाींगी (जि.बीड) येर्थील जिल्िा पररर्षिेच्या कें हद्रय प्रार्थममक शाळेत िेण्यात 
आलेल्या शालेय पोर्षण आिारामळेु समुारे १०० पके्षा िास्त ववद्यार्थयांना 
ववर्षबािा झाल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशिनास 
आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, यासींिभाित त्रयस्र्थ सममती गठीत करण्यात येवनू सींबींिीत 
िोर्षी व्यक्तीींववरुध्ि कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी स्र्थानीक 
लोकप्रनतननिीींनी ग्रामववकास व महिला बालकल्याण मींत्री याींच्याकड े हिनाींक 
१५ ऑक््ोंबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, यासींिभाित चौकशी करण्यात आली आिे काय, असल्यास 
त्यात काय आढळून आले व तिनसुार सींबींिीताींववरुध्ि कोणती कायिवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आिे. 
(२) िे खरे आिे. 
(३) सिर प्रकरणी ववद्यार्थयांना उपलब्ि करुन हिलले्या पाण्याचा तपासणी 
अिवाल प्राप्त झाला असनू तपासणीमध्ये सिर पाणी वपण्यास अयोग्य 
असल्याचे आढळून आले आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
पुणे शहराि ऑनलाइन सेिेव्दारे खाद्यपदाथय पुरविणाऱ्या विना नोंदणी 

सुरु असलेल्या िां पन्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 
(८७) *  १३१८४६   श्री.शभमराि िापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



113 

 
(१) पणेु शिरात मोबाईलवरील अॅपवरून ऑनलाइन अन्न परुववणाऱ्या कीं पन्या 
सिर अन्न अस्वच्छ िागेत तयार करुन नागरीकाींना परुवत असल्याचे मािे 
ऑक््ोंबर, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशिनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, एफडीएने ्ाकलेल्या िाडीत अन्न परुवठा करणाऱ्या झोमॅ्ो, 
उबेर, फुडपाींडा, जस्वगी सारख्या नामाींककत कीं पन्याींकड ेअन्नपिार्थि परुवण्याचा 
परवानािी नसल्याचे ननिशिनास आल,े िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच एफडीएने केलेल्या सवेक्षणात २१ सप् े्ंबर त े १ ऑक््ोबर या 
कालाविीत ३४७ आस्र्थापनाींच्या केलेल्या तपासणीमध्ये ११३ आस्र्थापना अन्न 
सरुक्षा मानि कायद्याींअींतगित परवाना व नोंिणी नसताना सरुू असल्याच े
ननिशिनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, यामध्ये िोर्षी आढळलले्या व नागररकाींच्या आरोग्याशी 
खेळणाऱ्या सींबींर्ित कीं पन्याींवर कारवाई करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) िे खरे नािी. 
(२) व (३) अन्न व और्षि प्रशासनाने हि.२१/०९/२०१८ त े ०१/१०/२०१८ 
िरम्यान मुींबई शिरात केलेल्या सवेक्षणात सींबींर्ित कीं पन्याींकड े परवाने 
नसल्याचे ननिशिनास आले असनू एकूण ३६६ आस्र्थापनाींची तपासणी केली व 
१२२ आस्र्थापनाींकड े अन्न सरुक्षा मानिे कायद्याींतगित अन्न परवाना / 
नोंिणी नसल्याचे आढळले आिे. 
(४) उक्त १२२ आस्र्थापनाींवर व्यवसाय बींि करण्याची कारवाई करण्यात आली 
आिे. तसेच झोमॅ्ो उबेर फुडपाींडा जस्वगी   याींना नो्ीसा िेण्यात आल्या 
असनू अन्न व और्षि प्रशासनाकडून पढुील कारवाई करण्यात येत  आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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राज्यािील शालेय विद्यार्थयामच ेदप्िराच ेओि ेिमी िरण्याबाबि 

  

(८८) *  १२६४६७   श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू), 
श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), अॅड.यशोमिी ठािूर 
(तििसा), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.सदा सरिणिर (मादहम) :  
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववद्यार्थयांच्या पाठीवर असलेले िप्तराचे ओझे कमी करण्याचा 
शासनाने ननणिय घेतला असला तरी िे ओझे कमी न झाल्याने मुींबई व 
उपनगरातील ३२.९ ्क्के ववद्यार्थयांना पाठिखुीचा त्रास िोत असल्याच े
मुींबईतील केईएम रुग्णालयातील सिाय्यक प्रा. डॉ. स्वाती परींिपे व त्याींच े
सिकारी याींनी शास्त्रीय ननकर्षाींच्या आिारे केलेल्या पिाणीतनू मािे ऑगस््, 
२०१८ वा त्यािरम्यान ननिशिनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, िप्तराच्या ओझ्यामळेु िोणा-या पाठिखुीच्या अ्यासासाठी 
मुींबई उपनगरातील तीन वेगवेगळया शाळाींतील इयत्त्ता आठवी व नववीत 
मशकणा-या १२ त े१५ वयोग्ातील ५५५ ववद्यार्थयांचे सवेक्षण करण्यात आले 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सवेक्षणाद्वावारे कोणकोणत े आिार आढळून आले 
आिेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय व त्यानसुार 
शालेय ववद्यार्थयांचे िप्तराच ेओझे कमी करण्याकररता कोणती कायिवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) व (२) अींशत: खरे आिे. 
(३) सिर सव्िेक्षणामध्ये ४३.५ % मलुाींमध्ये व ४२.६ % मलुीींमध्ये पाठिखुीच े
प्रमाण आढळले. 
(४) हिनाींक २१ िुल,ै २०१५ रोिी ववद्यार्थयांनी िप्तराच े ओझ े कमी 
करावयाच्या उपाययोिनेबाबतचा शासन ननणिय ननगिममत करण्यात आला आिे 
व हिनाींक ०५ नोव्िेंबर, २०१५ च्या शासन पररपत्रकान्वये सींबींर्िताींववरुध्ि 
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िबाबिारी ननजश्चत करण्याबाबत नमिू करण्यात आल े आिे. तसेच या 
ननणियाच्या अनरु्षींगाने क्षबेत्रय स्तरावरून सींननयींत्रण करण्यात येत.े    
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

शशरदिाड, शशिणििाडी ि लाटिाडी (िा.शशरोळ, श्ज.िोल्हापूर)  
येथील पाणीपुरिठा योजना प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(८९) *  १३०२९४   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडिर 
(शाहूिाडी) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मशरिवाड, मशवणकवाडी व ला्वाडी (ता.मशरोळ, जि.कोल्िापरू) येर्थील 
पाणीपरुवठा योिना अनेक वर्षािपासनू प्रलींबबत असनू अििव् कामे केलेल्या 
ठेकेिाराींवर फौििारी कारवाई करण्याचे आिेश मा.पाणीपरुवठा राज्यमींत्री याींनी 
मािे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान झालेल्या कोल्िापरू जिल्ियात 
पाणीपरुवठा योिनेच्या आढवा बठैकीत हिले आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिर बठैकीत जिल्ियातील आणखी ककती योिना प्रलींबबत 
आिेत व त्या पणूि करण्याबाबत मा.पाणीपरुवठा राज्यमींत्री याींनी कोणत्या 
सचूना सींबर्ित अर्िका-याींना हिल्या आिेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, उक्त 
सचूना व आिेशानसुार कोणती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आिे. 
     ननवविेतील अ्ी/शतीनसुार ठेकेिारावर कायिवािी करण्याचे आिेश हिलेले 
आिेत. 
(२) कोल्िापरू जिल्ियातील प्रलींबबत २८ नळ पाणी योिना पणूि करण्यासाठी 
ननिी उपलब्ि करुन िेणे. तसेच आवश्यक त्या योिना जिल्िा पररर्षिेकड े
वगि करण्यात येऊन प्रािान्याने पणूि करण्याच्या सचूना मा.राज्यमींत्री, पाणी 
परुवठा व स्वच्छता याींनी हिलेल्या आिेत.  



116 

 
(३) ननवविा अ्ी / शतीनसुार ठेकेिाराचा मक्ता रद्द करुन ठेकेिारास काळया 
यािीत ्ाकण्याची कायिवािी सरुु आिे. सिर योिनाींसाठी रु. २०.९० को्ी 
इतका ननिी उपलब्ि करुन िेण्यात आला असनू, सवि सींबींर्ित ग्राम 
पींचायतीींना योिना जिल्िा पररर्षिेकड ेवगि करण्याच्या नो्ीसा िेण्यात आल्या 
आिेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

राज्याि शशक्षि ि शशक्षिेत्िर िमयचाऱ्याांची भरिी िरण्याबाबि 
  

(९०) *  १२६७२४   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिूय), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र 
पश्श्चम), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमि साटम (अांधेरी पश्श्चम), 
श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अश्जि 
पिार (बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.जयदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), 
श्री.सांजय परुाम (आमगाि), श्रीमिी तनमयला गाविि (इगिपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पश्श्चम), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), 
अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांिोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), 
श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.बाळासाहेब 
थोराि (सांगमनेर), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोड), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सत्यजीि पाटील-
सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), 
श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर), श्री.एिनाथराि खडसे (मकु्िाईनगर) : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात सन २०१२ नींतर मशक्षण क्षेत्रातील कमिचा-याींची भरती बींि 
असल्याने मिाराषरातील सवि सींस्र्थाचालकाींनी शासनाच्या ववरोिात मािे 
ऑगस््, २०१८ रोिीपासनू शाळा बींि आींिोलन करण्याचा ननणिय घेतला आिे, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, पणूि वेळ मशक्षक नसल्याने त्याचा अनतररक्त कामाचा ताण 
कायिरत असलेल्या मशक्षकाींवर िोत असल्याने याचा पररणाम गणुवत्तवेर िोत 
असनू इींग्रिी माध्यमाच्या शाळाींकड े पालकाींचा कल वाढला असल्याच े
ननिशिनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सोलापरूसि राज्यात मशक्षक भरती बींि असल्याने बी.एड 
आणण डी्ीएड उत्तीणि ववद्यार्थी मशक्षकाींचा बेरोिगारीचा प्रश्न ननमािण झाला 
असनू ६४ ििार ्ीई्ी उत्तीणि ववद्यार्थी नोकरीच्या प्रनतक्षेत असल्याचे  
तसेच डीएड (डी्ीएड) अ्यासक्रम प्रवेशाच्या हिनाींक ३१ िुल,ै अखेरच्या 
अींनतम फेरीत राज्यात केवळ १० ििार ३०६ ववद्यार्थयांनी प्रवेश घेतल्याने 
राज्यभरातनू यावर्षी ४५ ििार ३३८ िागा ररक्त रािणार असल्याने 
मशक्षणक्षते्रात नोकऱ्याींची सींिी असनूिी अनिुाननत तसेच जिल्िा पररर्षि आणण 
पामलका शाळाींमध्ये भरती करत नसल्याचे ननिशिनास आले आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(४) तसेच राज्यातील माध्यममक शाळाींमिील मशक्षकेत्तर कमिचाऱ्याींच्या 
भरतीस बींिी असल्यामळेु बिुसींख्य शाळेत लेखननक व मशपाई याींची पिे 
ररक्त असनू यामळेु प्रगत मिाराषर शाळा मसध्िी कायिक्रम तसेच िैनींहिन 
शालेय कामकािावर पररणाम िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, सन २००९ च्या मशक्षण िक्क कायद्यानसुार ररक्त पिे 
तातडीने भरणे गरिेचे असतानािी गत सात वर्षािपासनू मशक्षक भरती न 
केल्यामळेु सद्य:पररजस्र्थतीत राज्यातील प्रार्थममक मशक्षकाींची १५ ििारािून 
अर्िक पिे ररक् त असनू खािगी अनिुाननत व जिल्िा पररर्षिाींच्या प्रार्थममक 
शाळाींमध्ये २०,६६१ रायगड जिल्ियात ६३०, भोर वेल्िे व मळुशी तालकु्यात 
जिल्िा पररर्षिेच्या शाळाींमध्ये २३० मशक्षकाींची पिे ररक्त असनू भोर 
तालकु्यातील (जि.पणेु) हिडवोचशी खोऱ्यातील कुडली (ब.ु) कुडली (खु.), मशरवली, 
िगुािडी येर्थील प्रार्थममक शाळाींमध्ये मागणी करुनिी अद्याप मशक्षक ननयकु्त 
करण्यात आले नािीत, िे िी खरे आिे काय, 
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(६) तसेच गडर्चरोली येर्थील जिल्िा पररर्षिेच्या प्रार्थममक मशक्षण 
ववभागाींतगित चामोशी जिल्िा पररर्षिेच्या माध्यममक व उच्च माध्यममक 
शाळेमध्ये गत तीन-चार वर्षािपासनू भौनतक शास्त्र ववर्षयाच्या उच्च माध्यममक 
मशक्षकाींची पिे ररक्त असल्याने तालकु्यातील व ग्रामीण भागातील 
ववद्यार्थयांची गरैसोय िोत असल्याने मशक्षणर्िकारी प्रार्थममक जिल्िा पररर्षि 
मशक्षण सममतीच्या सभेत ररक्त पिाींबाबत ठराव माींडण्यात आला िोता, िे िी 
खरे आिे काय, 
(७) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार मशक्षक व मशक्षकेतर पिे 
भरण्याबाबत कोणती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, नसल्यास 
ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) व (२) अींशत: खरे आिे. 
(३) मशक्षक भरती करण्याच्या अनरु्षींगाने “पववत्र” िी सींगणकीय प्रणाली 
कायािजन्वत करण्यात आलेली आिे. 
(४) िे खरे नािी. 
(५) मशक्षक भरतीकरीता पववत्र सींगणकीय प्रणाली कायािजन्वत करण्यात 
आलेली आिे. 
(६) िे खरे नािी. 
(७) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
राज्यािील महाविद्यालयाांमध्ये प्राध्यापिाांच्या तनयकु्त्या िरण्याबाबि 

  

(९१) *  १२६५२६   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पश्श्चम), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.अतनल बाबर (खानापरू), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्री.शशशिाांि शश ांदे 
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(िोरेगाि), श्री.अश्जि पिार (बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल), श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), 
श्री.तनिशे राणे (िणििली), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्मानाबाद), 
श्रीमिी समुन पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-
िुपेिर (चांदगड), श्रीमिी िपृ्िी सािांि (िाांदे्र पिूय), श्री.राहुल जगिाप 
(श्रीगोंदा), श्री.राज परुोदहि (िुलाबा), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), 
श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.आशशष शलेार 
(िाांदे्र पश्श्चम), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्रीमिी अशमिा चव्हाण 
(भोिर), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्रीमिी तनमयला गाविि (इगिपरूी), 
श्री.वििास िुां भारे (नागपरू मध्य), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), डॉ.शमशलांद माने 
(नागपरू उत्िर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.राहूल 
िुल (दौंड), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), श्री.चांद्रिाांि सोनिणे (चोपडा), 
श्री.गणपि गायििाड (िल्याण पिूय), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पश्श्चम), 
डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), 
श्री.अतनल िदम (तनफाड) :  सन्माननीय उच् च ि िांत्र शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्राध्यापकाींची भरती करण्यासाठी राज्य शासन आणण 
यिुीसीकड े वेळ नसल्यामळेु ३० िानेवारी, २०१० रोिी प्राध्यापकाींच्या भरती 
प्रकक्रयेवर बींिी घालण्यात आली असनू उच्च मशक्षण क्षेत्रातील भरतीबींिीमळेु 
मिाववद्यालयामध्ये प्राध्यापक व सिायक प्राध्यापकाींच्या समुारे ७० ििार 
म्िणिेच ४० ्क्क्याींिून अर्िक िागा ररक्त असल्याने मशक्षणाचा ििाि 
खालावत चालला असल्याच ेमािे ऑगस््-सप् े्ंबर-२०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशिनास आल,े िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच, मुींबई ववद्यापीठासि राज्यातील इतर ववद्यापीठामध्ये उच्च 
मशक्षणाची गणुवत्ता सिुारण्यासाठी ववद्यापीठ अनिुान आयोगाने (यिूीसी) 
२० ववद्यार्थयािमागे एक प्राध्यापक नेमण्याचे आिेश हिले असतानािी 
राज्यभरातील कॉलिेाींमध्ये १०० त े१२५ ववद्यार्थयािमागे एक प्राध्यापक अशी 
जस्र्थती ननमाणि झाली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, सिरिू ररक्त िागा भरण्याची प्रकक्रया तातडीने सरुु करावी, 
ननयममत प्राध्यापकाींप्रमाणेच कीं त्रा्ी प्राध्यापकाींना वेतन ममळावे, ७१ 
हिवसाच्या आींिोलनाच्या कालाविीतील वेतन ममळावे, सातव्या वेतन 
आयोगाची अींमलबिावणी व्िावी, िुनी ननवतृ्ती पेन्शन योिना लाग ूकरण्यात 
यावी, ववना अनिुाननत मिाववद्यालयातील मशक्षकाींना ननयममत वेतन ममळावे, 
समान वेतन िोरण लाग ूकरावे, तक्रार ननवारण प्रणाली लाग ूकरण्यात यावी, 
सिाव्या वेतन आयोगाच्या अींमलबिावणीतील त्रु् ी िरू करण्यात याव्यात, 
ववद्यापीठ कायद्यानसुार मींडळातील नेमणकुाींच े प्रमाण कमी करण्यात यावे 
आिी मागण्याबाबत शासनाकड ेसातत्याने पाठपरुावा करूनिी त्याकड े िलुिक्ष 
झाल्याने प्राध्यापकाींच्या व मशक्षकाींच्या मिाराषर फेडरेशन ऑफ यनुनव्िरमस्ी 
अ ॅण्ड कॉलेि ्ीचर ऑगिनायिेशन (एमफुक््ो) सींघ्नेच्या वतीने हिनाींक ४ 
सप् े्ंबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास मुींबई ववद्यापीठाच्या फो ि् कॅम्पस े् िवळ 
िेल भरो आींिोलन करण्यात आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) तसेच राज्यातील अकृवर्ष ववद्यापीठाींवरील प्राध्यापकाींच्या ररक्त िागा 
भरण्यावर शासनाने घातलेली बींिी तातडीने उठवावी अशी मागणी नॅशनल 
फोरम फॉर क्वॉमल्ी एज्यकेूशन आणण ऑल इींडडया ने् ॲडसे्ं  ररसचि 
सींघ्नेने हिनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१८ रोिी केली असल्याचे तसेच भरती 
प्रकक्रया कशा पद्धतीने राबववली िाणार याचा तत्काळ आकृतीबींि िािीर 
करण्याची मागणी ने्से् पीचडीिारक ववद्यार्थयािच्यावतीने करण्यात आली 
असनू  उक्त मागण्याींसाठी पणेु येर्थील मशक्षण सींचालक कायािलयासमोर  
मािे िून, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान उपोर्षण केल ेअसल्याचे ननिशिनास  
आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) तसेच राज्यातील प्राध्यापकाींसि एमफुक््ो व सींलग्न सींघ्नाींचे प्राध्यापक 
गेल्या ििा हिवसाींपासनू सींपावर असनु पणेु ववभागातील १ ििार ३०२ 
प्राध्यापकाींनी सींपात सिभाग घेतला असनू मा.ववत्त मींत्री याींची पणेु येर्थील 
साववत्रीबाई फुले ववियापीठात एमफुक््ो सींघ्नेच्या पिार्िका-याींनी भे् 
घेतली असता प्राध्यापक भरती, ७१ हिवसाींच े वेतन, सीएचबी प्राध्यापकाींचे 
मानिन वाढववणे याबाबतची नस्ती ववत्त ववभागाकड ेप्रलींबबत साींर्गतल्याने 
सींपकरी प्राध्यापकाींमध्ये सींभ्रमावस्र्था ननमािण झाली आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
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(६) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार ववद्यार्थयांच्या मशक्षणावर ववपररत पररणाम 
िोऊ नये व राज्यातील उच्च मशक्षणाचा ििाि वाढववण्यासाठी प्राध्यापकाींच्या 
ररक्त िागा त्वरीत भरण्याबाबत कोणती कायिवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) िे खरे नािी. 
    उच्च व तींत्र मशक्षण ववभाग, शासन ननणिय क्रमाींक आढावा-
१५१३/प्र.क्र.१२५/ममश-५, हिनाींक ०३.११.२०१८ अन्वये उच्च मशक्षण 
सींचालनालयाच्या अर्िपत्याखालील अशासकीय अनिुाननत मिाववद्यालयातील 
सिाय्यक प्राध्यापक या सींवगाितील पिे भरण्याबाबतची अ् मशर्र्थल करण्यात 
आली आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
     ववद्यापीठ अनिुान आयोगाच्या ननिेशानसुार ववद्याशाखाननिाय 
कायिभार मान्य करण्यात येतो.     
(३) िोय. 
(४) अींशतः खरे आिे. 
      नमिू सींघ्नेने त्याींच्या हिनाींक ११ सप््ेबींर, २०१८ च्या ननवेिनाद्वारे 
त्याींची सींघ्ना सिर आींिोलनात सिभागी नसल्याच े नमिू करून ररक्त 
पिावार केवळ ने्/से् िारकाींनाच ननयकु्त करण्याबाबत मागणी केल्याच े
आढळत.े हिनाींक ०४ िून, २०१८ त ेहिनाींक १२ िून, २०१८ िरम्यान ववत्त 
ववभागाच्या हिनाींक २५.५.२०१७ व हिनाींक २९.६.२०१७ च्या शासन 
ननणियान्वये केलले्या पिभरती ववरोिात सिर सींघ्नेने उच्च मशक्षण 
सींचालनालय व ववभागीय सि सींचालक, उच्च मशक्षण, नागपरू ववभाग, 
नागपरू याींच्या कायािलयासमोर उपोर्षण केले. 
(५) िे खरे नािी. 
    एमफुक््ो व इतर मशक्षक सींघ्नाींचे अध्यापक हिनाींक २५.९.२०१८ त े
हिनाींक १०.१०.२०१८ या कालाविीमध्ये कामबींि आींिोलनामध्ये सिभागी िोत.े 
आींिोलनाच्या शवे्च्या हिवशी हिनाींक १०.१०.२०१८ रोिी पणेु ववभागातील 
एकूण ८५३ मशक्षक सींपात सिभागी िोत.े उच्च व तींत्र मशक्षण ववभाग, शासन 
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ननणिय क्रमाींक सींकीणि-२०१८/(१८५/१८)/ममश-३, हिनाींक १४.११.२०१८ अन्वये 
उच्च मशक्षण सींचालनालयाच्या अर्िपत्याखालील ववववि पिवी/पिव्यतू्तर 
अ्यासक्रमाींसाठी अशासकीय अनिुाननत मिाववद्यालयातील अ्याींगत/ 
तामसका तत्वावरील अध्यापकाींच्या मानिनाच्या िरामध्ये सिुारणा करण्यात 
आली आिे. सींप काळातील ७१ हिवसाींच्या सींपकालीन वेतनाबाबत शासन 
स्तरावरून आवश्यक ती कायिवािी सरुू आिे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

राज्यािील शाळाबाह्य मलुाांच ेसिेक्षण िरण्याबाबि 
  

(९२) *  १२६९०८   श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल), श्री.अतनल बाबर 
(खानापरू), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.अश्जि पिार (बारामिी), 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.छगन 
भजुबळ (येिला), श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्री.जयदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.राहुल 
जगिाप (श्रीगोंदा), श्रीमिी समुन पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.विजय भाांबळे (श्जांिरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर (िजैापरू), 
श्री.सांग्राम जगिाप (अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश लाड (िजयि), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), श्री.मधुसदून िें दे्र (गांगाखेड), श्री.नरहरी झिरिाळ (ददांडोरी), श्रीमिी 
सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.राज परुोदहि 
(िुलाबा), श्रीमिी अशमिा चव्हाण (भोिर), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), 
श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्रीमिी 
ज्योिी िलानी (उल्हासनगर), डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्िर), श्री.सांजय 
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िेळिर (ठाणे), श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन), श्रीमिी माधुरी शमसाळ (पियिी), 
श्री.गणपि गायििाड (िल्याण पिूय), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पश्श्चम), 
डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), 
श्री.गोिधयन शमाय (अिोला पश्श्चम) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात खाण कामगार व स्र्थलाींतरीत मलुाींच्या शोिासाठी मशक्षण 
ववभागाकड ेयींत्रणेच्या असलेल्या अभावामळेु तसेच शाळाबािय मलुाींकड ेिलुिक्ष 
केल्यामळेु शकै्षणणक स्तरावरील िा वगि मोठया प्रमाणात मशक्षणाच्या 
प्रवािापासनू िरू असल्याच े िागनतक साक्षरता हिनाननममत्त मािे सप् े्ंबर, 
२०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशिनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच सन २०१७-१८ या शकै्षणणक वर्षाित राज्यात ६८,२२३ इतकी मलेु 
शाळाबािय असल्याचे माहितीच्या अर्िकान्वये ननिशिनास आले असल ेतरीिी 
िी आकडवेारी फसवी असनू शाळाबािय मलुाींची सींख्या ५ लाखाींिून अर्िक 
असल्याचे मत प्रार्थममक मशक्षणासाठी काम करणाऱ्या सेवाभावी सींस्र्थाींनी 
व्यक्त केले असनू एकूण ६८,२२३ मलुाींपकैी पणु्यात १०,५०२ ठाण्यात ६,४८३ 
तर मुींबईत ६,२७९ शाळाबािय मलेु असल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये 
ननिशिनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३)  असल्यास, शासनाच्या २०११ च्या अर्िसचूनेनसुार िरवर्षी शाळाबािय 
मलुाींचे सव्िेक्षण करणे आवश्यक असताना गत तीन वर्षािपासनू शाळाबािय 
मलुाींचे सवेक्षणच करण्यात आले नसल्याचे तसेच मा.उच्च न्यायालयाने मािे 
माचि, २०१८ पयतं याबाबतचा अिवाल सािर करण्याच्या सचुना हिल्या 
असतानािी मािे ऑगस््, २०१८ महिना सींपला तरीिी मशक्षण ववभागाने 
कुठलाच कायिक्रम आखलेला नािी, िेिी खरे आिे काय, 
(४) तसेच, शाळाबािय मलुाींना मशक्षकाींनी शाळेत आणावे याकररता बालरक्षक 
योिना सरुु करण्यात आली असनू  शाळाबािय ववियार्थयांची शोि मोिीम व 
प्नोंिणी पींिरवडा िरवर्षी शकै्षणणक सत्राच्या सरुुवातीला आयोिीत केला 
िातो  त्यामध्ये शाळा सोडून गेलेल्या मलुाींचा शोि घेवनू वयानसुार समकक्ष 
वगाित िाखल करुन प्रत्येक ववियार्थयांवर तीन ििार रुपये खचि केला िात 
असनू तसेच मोफत पाठयपसु्तके व मध्यान्ि भोिन हिले िात असताींनािी 
शाळाबािय ववद्यार्थयांची सींख्या सींपणूि मिाराषरात मािे मे, २०१८ मध्ये तर 
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मािे ऑक््ोंबर, २०१८ मध्ये ५ लाखापेक्षा िास्त असल्याचे ननिशिनात आल े
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, 
त्यानसुार कोणती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, नसल्यास, ववलींबाची 
कारणे काय आिे ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) िे खरे नािी. 
(२), (३) व (४) शाळाबािय ववद्यार्थयांचे सवेक्षण करावे अशी मागणी 
सातत्याने करण्यात येत असली तरी सवेक्षणात सवि ववद्यार्थयांची (२.५ को्ी) 
माहिती गोळा करणे िे जिकीरीचे व जक्लष् काम आिे. यामळेु  शाळेत 
मशकत असलले्या ९५% मलुाींकड े िलुिक्ष िोऊ शकत,े िे ववचारात घेऊन 
सवेक्षणाऐविी शाळाबािय ववद्यार्थी शोि (Search) मोिीम सरुु करण्यात 
आली आिे. या मोहिमेद्वारे शाळाबाह्य ववद्यार्थयांचा शोि घेतला िातो. 
     सन २०१७-१८ मध्ये शाळाबाह्य बालकाींबाबत नव्याने घेतलेल्या शोि 
मोहिमेनसुार ४४,६९८ शाळाबाह्य बालके आढळली आिेत. अशा बालकाींना 
वयानरुूप पहिली त े िसुरीमध्ये िाखल करण्याची कायिवािी जिल्ह्यामाफि त 
करण्यात येत आिे. तसेच समग्र मशक्षा अमभयानाअींतगित शाळाबाह्य 
मलुाींसींिभाित स्र्थलाींतरण रोखण्यासाठी ननवासी िींगामी वसतीगिृ योिनेअींतगित 
लाभ िेण्यात येतो. मलेु स्र्थलाींतररत झाल्यास त्याींच्यासाठी मशक्षण िमी पत्र 
उपलब्ि करून िेण्यात येत.े राज्याींतगित स्र्थलाींतररत िोणाऱ्या मलुाींच्या 
ििेरीसाठी ॲप वर आिाररत व्यवस्र्था सरल प्रणालीमध्ये करण्यात येत आिे. 
शाळाबाह्य बालकाींचा शोि घेऊन त्या बालकाींना मशक्षणाच्या प्रवािात 
आणण्यासाठी बालरक्षक सींकल्पना नमिू आिे. बालरक्षक िी शासन व्यवस्र्थेत 
झपाट्याने काम करणाऱ्या व्यक्तीस सींबोिण्यात येत आिे. िे बालरक्षक 
शाळाबाह्य मलुाींमध्ये मशक्षणाची गोडी ननमािण करण्यासाठी कायि करीत असनू 
राज्यात या सींकल्पनेला चाींगला प्रनतसाि ममळत आिे. या कामासाठी 
मशक्षकाींना कोणतिेी अनतररक्त मानिन हिले िात नािी िे काम ते 
स्वयींस्फुतीने करीत असतात. राज्यात या पढुील काळात एकसधु्िा मलू 
शाळाबाह्य ककीं वा मशक्षणबाह्य रािणार नािी यासाठी मशक्षण ववभाग 
सींवेिनशील असनू त्यादृष्ीने काम करत आिेत. मशक्षण िक्क कायद्यानसुार 
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राज्यातील ६-१४ वयोग्ातील सवि मलुाींना शकै्षणणक प्रवािात आणण्यासाठी 
प्रयत्नशील रािणार आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

मश्स्जद बांदर (मुांबई) येथील बेसॉन हाउस, ए.एच.एांटरप्रायिसे या 
दिुानािून बनािट डअेरी शमल्ि िॅडबरी चॉिलेटचा  

साठा जप्ि िेल्याबाबि 
  

(९३) *  १२८३०१   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.ििुाराम िाि े
(अणुशक्िी नगर), श्री.सतुनल राऊि (विक्रोळी) :   सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मजस्िि बींिर येर्थील बेसॉन िाउस, ए.एच.एीं्रप्रायझेस या 
िकुानावर अन्न व और्षि प्रशासनाच्या अर्िकाऱ् याींनी हिनाींक १० सप् े्ंबर, 
२०१८ रोिी छापा ्ाकून रुपये १७ लाख ३५ ििार ५६० इतक्या ककींमतीचा 
बनाव् डअेरीममल्क कॅडबरी चॉकले्चा साठा िप्त केला आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार सींबींिीत िोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) नािी. या प्रकरणी आढळून आलेला चॉकले्चा साठा 
बनाव् नसनू लेबल िोर्ष असल्यामळेु िप्त करण्यात आला आिे. 
(२) िोय. लेबल िोर्ष आढळल्याने सींबींर्ितावर न्यायननणिय ख्ला 
क्र.२०५/२०१८ िाखल करण्यात आला आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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शसांहगडािरील (िा.हिेली, श्ज.पुणे) पाणीपुरिठा योजना  
 प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(९४) *  १३१८४८   श्री.शभमराि िापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मस ींिगडावरील (ता.िवलेी, जि.पणेु) अनेक वर्षांपासनू प्रलींबबत असलेली 
पाणीपरुवठा योिना सरुु करण्याची कायिवािी सींबींर्ित प्रशासनाकडून सींर्थ 
गतीने सरुु असल्याने पयि् क, इनतिास प्रेमी व आहिवासी वाड्या/वस्त्याींतील 
नागररकाींची पाण्याअभावी गरैसोय िोत असल्याचे ननिशिनास आले आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त पाणीपरुवठा योिना पणुि िोण्याच्यादृष्ीने शासनाने 
कोणती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आिे. 
(२) आजस्तत्वातील योिनेचे बळक्ीकरण करण्याच्या अनरु्षींगाने 
मस ींिगडावरील राषरीय ग्रामीण पेयिल कायिक्रम सन २०१८-१९ अींतगित 
खामगाींवमावळ योिनेमध्ये समाववष् िरुकिरा, भडाळवाडी व र्थोप्ेवाडी 
गावासाठी रु. २५२.०० लक्ष खचािच्या योिनेस तत्वत: मान्यता िेण्यात आली 
आिे. प्रस्ताववत योिनेचा िरडोई खचि िास्त येत आिे. यामशवाय साींबरेवाडी, 
आतकरवाडी व िनगरवस्ती साींबरेवाडी गावाचा सन २०१८-१९ च्या कृती 
आराखडयात समावेश करण्यात आला आिे. याबाबत कायिवािी चाल ूआिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

विधान भिन :   डॉ. अनांि िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
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