
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

शकु्रिार, ददनाांि २८ जलु,ै २०१७ / श्रािण ६, १९३९ ( शिे ) 
  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण यिुि िल्याण,  
उच् च ि िां्रशशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतिि िाय , 
अल्पसांखयाांि वििास आणण िक्फ मां्रशी 

 

याांचे प्रभारी 
विभाग (२) अन् न ि नागरी परुिठा आणण ्ाहि सांरक्षण,  

अन् न ि औषध प्रशासन, सांसदीय िाय  मां्रशी 
(३) पया िरण मां्रशी 
(४) पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मां्रशी 

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ४३ 
------------------------------------- 

  
राज्याि हृदयरोग शस्ञक्रीयेसाठी िापरल्या जाणा-या सामु् ीचा पनुिा पर िरुन 

िसेच मोिीब ांद ूि ित्सम शस््रशकक्रयेसाठी िापरण्याि येणाऱ्या लेन्सची  
जास्ि किां मि आिारुन रुगणाांची फसिणिू होि असल्या ा ि 

  

(१) *  ८४९०५   श्री.शभमराि िापिीर (खडििासला), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप 
पश्श्चम), श्री.सरदार िाराशसांह (मलुुांड), डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्िर), श्री.अिलु 
भािखळिर (िाांददिली पिू ), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.अशमि साटम 
(अांधेरी पश्श्चम), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.प्रिाश फािपेिर (चें रू), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुला ), श्री.ििुाराम िािे (अणशुक्िी नगर), श्री.सांदीपानराि 
भमुरे (पठैण), श्री.सतुनल राऊि (विक्रोळी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), 
श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुां ादेिी), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.हष िध न सपिाळ ( लुढाणा), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), डॉ.सांिोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोड), श्री.अशमि विलासराि देशमखु 
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(लािरू शहर), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम), प्रा.िषा  गायििाड (धारािी), श्री.िालीदास िोळां िर (िडाळा), 
श्री.िुणाल पाटील (धळेु ्ामीण), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), डॉ.पिांगराि 
िदम (पलसू िडेगाि), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), 
श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पश्श्चम), श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर), श्री.विजय 
औटी (पारनेर), श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), डॉ.सांजय 
रायमलुिर (मेहिर), श्री.सभुाष सा णे (देगलरू), श्री.जयप्रिाश मुांदडा ( समि), 
श्री.प्रिाप सरनाईि (ओिळा माश्जिडा), श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्री.उन्मेश 
पाटील (चाळीसगाि), श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसन्नर), श्रीमिी मतनषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.ओमप्रिाश ऊफ   च्च ू िडू (अचलपरू), डॉ.अतनल  ोंडे (मोशी), 
डॉ. ालाजी किणीिर (अां रनाथ), डॉ.भारिी लव्हेिर (िसोिा), श्री.शाांिाराम मोरे 
(शभिांडी ्ामीण), श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आां ेगाि), श्री.शशशिाांि शशांदे (िोरेगाि), श्री.भास्िर 
जाधि (गहुागर), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्माना ाद), श्री.पाांडुरांग  रोरा 
(शहापरू), श्री.नरहरी णिरिाळ (ददांडोरी), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.सरेुश लाड 
(िज ि), श्री.किसन िथोरे (मरु ाड), श्री.विजय रहाांगडाले (तिरोडा), श्री.किशोर 
पाटील (पाचोरा), श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी), 
श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 (१)  मुींबईतील   फो्ीज, हिरानींदानी िेल्थ केअर प्रा. लल., ज्यपुप्र प्लॅह्नम 
मलुुींड, बीएईएस अींधेरी,  कमल नयन बजाज औरींगाबाद, सियाद्री पणेु, वोखिा्ट 
नागपरूसि  राज्यातील अन्य रुग्णालयात कॅथे्र खरेदी व रुग्णाींना हदलेल्या 
देयकाींची अन्न व औषध प्रशासनाने तपासणी केली असता हृदयरोगावरील 
शस्त्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या कॅथे्र व इतर सामगु्रीचा  पनुवाटपर  करुन 
रुग्णाींची आर्थटक फसवणकू करण्यात येत असल्याचे हदनाींक ७ जनू, २०१७ रोजी 
वा त्या समुारास ननदशटनास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच मोतीबबींद ु वा तत्सम शस्त्रक्रियेसाठी वापरल्या जाणा-या पवपवध 
कीं पनीच्या लेन्सच्या मळू क्रकमींतीच्या तब्बल २० ्क्कक्कयापयतं  अर्धक शलु्क 
आकारुन पविेते व रूग्णालयाकडून रूग्णाींची फसवणकू करण्यात येत असल्याची 
बाब मािे जनू २०१७ मध्ये वा त्यासमुारास ननदशटनास आली आिे, िे िी खरे 
आिे काय,    
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणाींची  शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व  सींबधीत दोषी पवरोधात कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आिे तसेच राज्यात सदर प्रकाराींना प्रनतबींध 
घालण्यासाठी  कोणत्या उपाययोजना केल्या  वा करण्यात येत आिेत, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची  कारणे काय आिेत? 
  
श्री. धगरीश  ापट : (१)  अन्न व औषध प्रशासनाव्दारे माचट, २०१७ ते मे, २०१७ 
या कालावधीत राज्यातील प्रमखु ०८ रूग्णालयाींची व त्याींच्या औषध भाींडाराची 
तपासणी करण्यात  आली. तपासणी  करण्यात आलेल्या ०८ रूग्णाींलयाींपकैी  ०७ 
रूग्णालयात अँजजओप्लास्त््ी या प्रक्रियेसाठी वापरण्यात येत असलेल्या   कॅथे्रचे 
ननजटन्तकु्रककरण करून त्याचा पनुटवापर रूग्णाला कल्पना न देता करीत 
असल्याचे ननदशटनास आले आिे.सदर रूग्णालये  त्यासाठी शलु्कदेखील आकारत 
असल्याचेिी तपासणीदरम्यान ननदशटनास आले.    
(२)  अन्न व औषध प्रशासनाने  मोतीबबींद ु वा तत्सम शस्त्रक्रियेसाठी वापरल्या 
जाणा-या पवपवध कीं पनीच्या लेन्सच्या क्रकमींतीबाबत चौकशी केली असता कुठेिी 
MRP पेक्षा जास्त्त क्रकीं मत आकारल्याचे आढळून आलेले नािी. 

तथापप रूग्णालयास व परुवठादाराींना आकारण्यात येणा-या क्रकमती 
MRP  पेक्षा खूप कमी असल्याचे आढळले. रूग्णालयास व परुवठादाराींना 
आकारण्यात येणा-या क्रकमती व MRP मध्ये २०० ते ३०० ्क्कके तफावत 
आढळली.  
(३) व (४) अन्न व औषध प्रशासनाने याबाबत चौकशी केली आिे. इन्राॲक्कयलुर 
लेन्स या मेडीकल डडव्िायसेसचा समावेश औषधाच्या व्याख्येत सन २००५ च्या 
अर्धसचुनेनसुार करण्यात आला आिे. मार सदर डडव्िायसेसच्या  क्रकमतीवर 
सध्या ननयींरण नसल्याने व कुठेिी MRP पेक्षा जास्त्त क्रकीं मत आकारल्याचे 
आढळून आलेले नसल्याने प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात आलेली नािी.   

प्रश्न भाग-१ मधील रूग्णालयाींपवरूध्द अन्न व औषध प्रशासनाकडून 
कारवाई करण्यात येत आिे.   
(५)  प्रश्न उद् ावत नािी. 
 

----------------- 
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राज्यािील औषधे आणण अन्नधान्याांिील होणारी भेसळ रोखण्या ा ि 
  

(२) *  ८४८३७   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुां ादेिी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), डॉ.सांिोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हष िध न सपिाळ ( लुढाणा), 
अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांि ठािूर 
(पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिू ), 
श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.प्रिाश आब टिर (राधानगरी), प्रा.िषा  गायििाड 
(धारािी), श्री.भाऊसाहे  िाां ळे (श्रीरामपरू), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्रीमिी अशमिा चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांि 
(नाांदेड उत्िर), श्री.योगेश ( ाप)ू घोलप (देिळाली), श्री.उन्मेश पाटील 
(चाळीसगाि), श्री. ाळासाहे  मरुिुटे (नेिासा), श्री.नारायण िुचे ( दनापरू), 
श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ११ को्ीिून अर्धक जनतेची औषध सरुक्षा फक्कत १०० औषध 
ननरीक्षकाींवर अवलींबनू असनू त्यापकैी केवळ ८७ अन्न ननरीक्षक कायटरत 
असल्याचे तसेच अन्न व औषध प्रशासन पवभागात ग् ‘अ’ ते ग् ‘ड’  
सींवगाटतील ११७६ पदे मींजरू असनू यातील ४०७ पदे ररक्कत असल्याचे   मािे जनू 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशटनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, अन्न भेसळ प्रनतबींधात्मक कायदयानसुार चाचणी अिवाल 
प्रयोगशाळेने १४ हदवसाींत पाठपवणे बींधनकारक असताना अन्न व औषध 
प्रशासनाच्या मुींबई येथील प्रयोगशाळेतील अप-ुया कमटचाऱ्याींमळेु मुींबई ठाण्यासि 
बािेरुनिी पाठपवलेल्या अन्न पदाथांच्या नमनु्याींच्या चाचणीसाठी क्रकमान दोन ते 
तीन महिन्याींची प्रनतक्षा करावी लागत असल्यामळेु भेसळ रोखणे  शक्कय िोत 
नसल्याचे तसेच मोठया प्रमाणात  तिारी प्रलींबबत असल्याचे  मािे एपप्रल, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशटनास  आले आिे, िे  िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील औषधे आणण अन्नधान्याींतील िोणारी भेसळ  
रोखण्यासाठी व अन्न पदाथाटच्या चाचण्याींच्या नमनु्याींचे अिवाल तातडीने 
उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्ीने तसेच ररक्कत पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायटवािी केली  वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. धगरीश  ापट : (१)  अन्न व औषध प्रशासनामध्ये एकूण ११७६ मींजरू पदे 
असनू यापकैी ४०९ पदे ररक्कत आिेत. तसेच औषध ननररक्षकाींच्या १६१ मींजरू 
पदाींपकैी १०० पदे भरली आिेत व अन्न सरुक्षा अर्धकारी सींवगाटतील २६५ मींजरू 
पदाींपकैी १७८ पदे भरलेली आिेत. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) अन्न व सरुक्षा व मानदे अर्धननयम २००६ अतींग टत घेण्यात आलेले नमनेु 
सावटजननक आरोग्य पवभागाच्या अखत्यारीतील व अन्न सरुक्षा प्रार्धकरणाने 
प्रार्धकृत केलेल्या ८ प्रयोगशाळाींमध्ये पाठपवण्यात येत आिेत. तसेच 
प्रयोगशाळेंमध्ये प्राप्त औषध व अन्न नमनु्यातील चाचणीची गणुवत्ता 
वाढपवण्याच्या दृष्ीने व त्वरेने पवश्र्लेषण करता यावे याकररता अत्याधनुनक 
उपकरणे खरेदी करण्यात येत आिे. त्याचप्रमाणे प्रशासनाच्या अन्न चाचणी 
प्रयोगशाळेच्या बळक्ीकरणाकररता कें द्र शासनाचे अन्न सरुक्षा व मानदे 
प्रार्धकरणादवारे समुारे ०८ को्ी रुपयाींची आत्याधनुनक उपकरणे खरेदी करण्यास 
मान्यता देण्यात आली आिेत. 
अन्न व औषध प्रशासनातील प्रयोगशाळाींसि सवटच पदाचा आढावा घेऊन पदाींचा 
सधुाररत आकृतीबींध मींजरू करून घेण्याबाबत आवश्यक कायटवािी करण्यात येत 
आिे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नािी. 

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

राज्यािील अभ्यासक्रम सी ीएसइ च्या धिीिर िरण्याचा  
शासनाने घेिलेला तनण य  

  

(३) *  ८५०७०   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिू ), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्रीमिी 
मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमि साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्रीमिी तनम ला 
गाविि (इगिपरूी), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अमर िाळे 
(आिी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सीबीएसइट व आयसीएससी लशकणाऱ्या पवदयार्थयांच्या तलुनेने 
राज्याचा अ्यासिम सोपा असल्याने एनइटइट्ी व आयआय्ी सारख्या पररके्षत 
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राज्यातील पवदयाथी मागे राित असल्याने मा.लशक्षणमींरी याींनी राज्यातील 
अ्यासिम सीबीएसइटच्या धतीवर करण्याचा ननणटय घेतला असल्याचे मािे जनू, 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान  ननदशटनास आले आिे, िे, खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, अ्यासिम बदलनू शाळा सरुू िोवनूिी अदयाप नवीन 
अ्यासिमाचे पसु्त्तक उपलब्ध नसल्यामळेु पवदयार्थयांचे शकै्षणणक नकुसान झाले 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्कत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, व त्यानसुार  
अ्यासिमाचे पाठयपसु्त्तक उपलब्ध करून देण्याबाबत व पवदयार्थयांच्या  
शकै्षणणक नकुसानाला जबाबदार असणाऱ्या सींबींर्धत अर्धकाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािडे : (१) राज्यातील पवज्ञान शाखेतील उच्च माध्यलमक स्त्तरावरील 
पवदयार्थयांना कें द्रीय पातळीवर िोणा-या परीक्षाींमध्ये स्त्पधाट करण्याच्या दृष्ीने इ. 
११ वी व इ. १२ वी पवज्ञान शाखेचा अ्यासिम व मलू्यमापनात  आवश्यक 
बदल करण्याचा ननणटय घेण्यात आला असनू, त्यानसुार राज्य मींडळातफे पढुील 
आवश्यक  कायटवािी करण्यात येत आिे. 
(२) नािी. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नािी. 

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

विदभा सह राज्यािील अनेि शाळाांना सी ीएसई आणण शशक्षणाधधिा-याांची 
मान्यिा नसिाांनाही विद्याथ्याांना प्रिेश देण्याि येि असल्या ा ि 

  

(४) *  ८४८९७   श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील 
(शशडी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अमर 
िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अशमन पटेल (मुां ादेिी), 
श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर), श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांि 
पाटील (इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आां ेगाि), श्री.शशशिाांि शशांदे 
(िोरेगाि), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्माना ाद), श्री.पाांडुरांग  रोरा (शहापरू), 
श्री.नरहरी णिरिाळ (ददांडोरी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.िभैि वपचड (अिोले), 
श्री.सरेुश लाड (िज ि), श्री.किसन िथोरे (मरु ाड), श्री.सरदार िाराशसांह (मलुुांड), 
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श्री.सांजय पोिनीस (िशलना), श्री.िालीदास िोळां िर (िडाळा), प्रा.िषा  गायििाड 
(धारािी), श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी), श्री.गणपि गायििाड (िल्याण पिू ), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.विलास िरे ( ोईसर), श्री.दहिेंद्र ठािूर (िसई), 
श्री.क्षक्षिीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.जयप्रिाश मुांदडा ( समि), श्री. ा रुाि 
पाचणे (शशरुर), श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मल ार दहल), श्री.शभमराि िापिीर 
(खडििासला), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), 
अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण 
पश्श्चम), श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिू ), श्री.विलासराि जगिाप (जि), 
श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पश्श्चम), श्री.पास्िल धनारे (डहाण)ू, श्रीमिी मेधा 
िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पवदभाटतील बिुसींख्य इींगजी माध्यमाींच्या शाळाींना कें द्रीय माध्यलमक लशक्षण 
मींडळ (सीबीएसई) क्रकीं वा भारतीय माध्यलमक लशक्षण प्रमाणपर (आयसीएसई) ची 
मान्यता तसेच लशक्षणार्धका-याींचे ना िरकत प्रमाणपर नसताींनािी पवदयार्थयांना 
नसटरीपासनू  सातवीपयतं प्रवेश हदला जात असनू याकडे लशक्षणार्धकाऱ् याींचे दलुटक्ष 
िोत असल्याची बाब  हदनाींक १५ जनू, २०१७ रोजी वा त्या समुारास ननदशटनास  
आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच राज्यातील प्राथलमक, माध्यलमक व उच्च माध्यलमक लमळून ६०० पेक्षा 
अर्धक शाळा मान्यतेपवना सरुु असल्याचे लशक्षण पवभागाने मािे जनू, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान जािीर केले असनू, मुींबई, ठाणे, पालघर, रायगड या 
भागातील लशक्षण उपसींचालक तसेच पाललका लशक्षण अर्धकाऱ्याींच्या परवानगी 
लशवाय प्राथलमक व माध्यलमक अशा एकूण ३१८ अनर्धकृत शाळाींची नावे जाहिर 
करण्यात आली असनू त्यापकैी ठाणे जजल्ियात सवाटर्धक १२९ शाळा, मुींबईत 
११३ शाळा असनू कल्याण डोंबबवली मिापाललका के्षरात ५ इींग्रजी व १ हिींदी 
माध्यमाची शाळा अनर्धकृत असल्याचे तसेच पणेु जजल्िा पररषदेने या अनषुींगाने 
जािीर केलेल्या यादीत पणु्यामध्ये ४१ शाळा ननयमबाह्य असल्याचे ननदशटनास  
आले िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, अनर्धकृत शाळाींमध्ये पालकाींनी पवदयार्थयांचा प्रवेश घेऊ नये असे 
जाहिर केले असले तरी िी सींस्त्थाचालकाींच्या खो्या जाहिराती, आश्वासने व 
पालकाींचे अज्ञान यामळेु परवानगी नसलेल्या शाळेमध्ये पवदयार्थयांना प्रवेश देवनू 
पवदयार्थयांसि पालकाींची फसवणकू केली जात आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(४) असल्यास, या अनर्धकृत शाळाींमध्ये मराठी व इींग्रजी माध्यमाींच्या  एकूण 
क्रकती शाळाींचा समावेश आिे व याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार पढेु काय कारवाई 
केली आिे तसेच उक्कत  शाळाींमध्ये  प्रवेश घेतलेल्या पवदयार्थयांचे शकै्षणणक वषट 
वाया जाव ूनये याबाबत शासनाने कोणती कायटवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. विनोद िािडे : (१) नािी. 
(२), (३), (४) व (५) अींशत: खरे आिे. 
बालकाींचा मोफत व सक्कतीच्या लशक्षणाचा अर्धकार अर्धननयम, २००९ ची प्रभावी 
अींमलबजावणी करण्याच्या अनषुींगाने शासनाच्या हद. ३ डडसेंबर, २०१२ च्या 
अर्धसचुनेनसुार अनर्धकृत शाळेवर कारवाई करण्याबाबत सक्षम प्रार्धका-याींना 
प्रार्धकृत केले आिे. अनर्धकृत शाळेत प्रवेश घेऊ नये यासाठी अनर्धकृत 
शाळाींची यादी वतटमानपरात प्रलसद्ध करण्यात येते. तसेच अनर्धकृत शाळेवर 
तात्काळ कारवाई करण्याचे ननदेश सवट लशक्षण ननरीक्षक/ लशक्षणार्धकारी याींना 
देण्यात आले आिेत. अनर्धकृत शाळा बींद झाल्यानींतर पवदयार्थयांचे नजजकच्या 
मान्यताप्राप्त शाळेत समायोजन करण्यात येते. 

----------------- 
  
िोल्हापरू श्जल््यािील शालेय पोषण आहाराचे अिधै िां ्रशाट रद्द िरुन निीन 

तनविदा प्रशसध्द िरणे ा ि 
  

(५) *  ८७०५३   श्री.प्रिाश आब टिर (राधानगरी) :  सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कोल्िापरू जजल्ह्यातील शालेय पोषण आिाराचे अवधै कीं रा् रद्द करून 
तात्काळ नवीन ननपवदा प्रलसध्द करण्याची मागणी स्त्थाननक लोकप्रनतननधीनी 
मा.मखु्यमींरी याींचेकडे हदनाींक ७ एपप्रल, २०१७ रोजी वा त्या समुारास केली,    
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, कोल्िापरू जजल्ह्यात माध्यलमक व प्राथलमक शाळाींमध्ये शालेय 
पोषण आिार साहित्य परुपवणेसाठी गत हदड वषे ननपवदा प्रक्रकया पणुट 
िोवनूिी  ननणटय झाला नसल्याने एम.डी.भतूडा रेडसट याींनी ननपवदा प्रक्रकयेतील 
अ् अवधैररत्या लशर्थल करून ननपवदा लमळपवली, िे िी  खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, शासनाने भतूडा रेडसट याींना हदलेली ननपवदा प्रक्रकया रद्द करून 
जजल्िा स्त्तरावर जजल्िार्धकारी याींचेमाफट त नवीन ननपवदा प्रक्रकया तात्काळ 
प्रलसध्द करणेबाबत कोणती कायटवािी  केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािडे : (१) िे खरे आिे. 
(२), (३) व (४) पवधी व न्याय पवभागाच्या अलभप्रायानसुार ननपवदा अींनतम 
करण्यात आली आिे. प्रस्त्ततु प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे रर् 
यार्चका ि.६८६९/२०१७ दाखल झाली असनू, सदर प्रकरण सदयजस्त्थतीत 
न्यायप्रपवष् आिे. 
 

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

फागणे (श्ज.धळेु) गािाचा मखुयमां्रशी पेयजल योजनेि समािेश िरण्या ा ि 
  

(६) *  ८५६१०   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ्ामीण), श्रीमिी तनम ला गाविि 
(इगिपरूी) :  सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) फागणे (जज.धळेु) येथील नागररकाींना गत २ वषांपासनू भीषण पाणी ी्ंचाईला 
सामोरे जावे लागत असनू गावाींतग टत असलेली पाईपलाईन ४० वषे जनुी 
असल्यामळेु जागोजागी पाण्याची गळती िोत असनू पाण्याची ्ाकीिी कालबािय 
झाली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, पाणी परुवठा सरुळीत िोण्यासाठी फागणे गावाचा मखु्यमींरी 
पेयजल योजनेत समावेश करण्यात यावा, अशी येथील नागररकाींची मागणी आिे, 
िे िी खरे आिे काय,  
(३) असल्यास, उक्कत मागणीच्या सींदभाटत शासनाने कोणती कायटवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.   नराि लोणीिर : (१) िोय. 
(२) िोय. 
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(३) पाणीपरुवठा व स्त्वच्छता पवभागाच्या हद.०७ मे, २०१६ रोजीच्या शासन 
ननणटयान्वये मखु्यमींरी ग्रामीण पेयजल कायटिम राबपवण्याचा ननणटय घेण्यात 
आला आिे.  सदर  कायटिमामध्ये  मौ. फागणे गावाचा समावेश करण्यात आला  
असनू, त्याकररता रु.९०.०० लक्ष इतक्कया ननधीची तरतदू करण्यात आली आिे. 
तसेच कायटकारी अलभयींता, जजल्िा पररषद, धळेु याींना योजनेचा सपवस्त्तर प्रकल्प 
अिवाल शासनास मान्यतेसाठी सादर करणेबाबत सचूना देण्यात आल्या आिेत.  
(४) प्रश्न उद् ावत नािी. 

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

राज्याच्या उच्च ि िां्रश शशक्षण विभागाच्या तनयां्रशणाखाली असलेल्या 
विद्यापीठाांच्या विभाजना ा ि 

  

(७) *  ८५७५२   डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.प्रिाश 
फािपेिर (चें रू), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुला ), श्री.ििुाराम िािे (अणशुक्िी नगर), श्री.सभुाष 
सा णे (देगलरू), श्री.सतुनल राऊि (विक्रोळी), डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर), 
श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.त्र्यां िराि शभसे (लािरू 
्ामीण), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.शाांिाराम मोरे (शभिांडी ्ामीण), 
श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपरू) :   सन्माननीय उच् च 
ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वाढती मिापवदयालयाींची व पवदयार्थयांची सींख्या लक्षात घेता 
सध्याच्या पवदयापीठाींच्या यींरणा अपऱु्या पडत असनू, पररके्षतील गोंधळ, ननकाल 
लावण्यास िोणारा अक्षम्य पवलींब, गरैव्यवस्त्थापन इ. मळेु त्यावर ननयींरण 
ठेवण्यासाठी राज्यातील सवटच पवदयापीठाींचे पवभाजन करुन शींभर ते हदडशे 
मिापवदयालयाींसाठी एक याप्रमाणे लिान-लिान पवदयापीठे स्त्थापन करण्याचा 
क्रकीं वा प्रत्येक जजल्ियात पवदयापीठाींची उपकें दे्र स्त्थापन करण्याबाबतचा ननणटय 
शासनाने मािे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान घेतला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच,  राज्याच्या उच्च व तींर लशक्षण पवभागाच्या ननयींरणाखाली असलेल्या 
पवदयापीठ पवभाजन करण्यासींदभाटत नेमलेल्या सलमतीचा अिवाल शासनास प्राप्त 
झाला आिे काय, 
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(३) असल्यास, सलमतीने सादर केलेल्या अिवालातील लशफारशीींचे स्त्वरुप काय व 
त्यावर शासनाने कोणती कायटवािी केली वा करण् यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत व याबाबतची सदयःजस्त्थती काय 
आिे ?  
श्री. विनोद िािडे : (१) खरे नािी. 
(२) राज्यातील अकृपष  पवदयापीठाींतग टत उपकें द्र ननलमटती सींदभाटत एक समान 
धोरण ननजश्चत करण्यासाठी हद. २८.०४.२०१५ च्या  शासनननणटयान्वये माजी  
प्र.कुलगरुु डॉ. योगानींद काळे याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमती गठीत करण्यात 
आली िोती. सदर सलमतीने आपला अिवाल शासनास हद.२३.०२.२०१६ रोजी सादर 
केला आिे. 
(३) व (४) सींदभाटत, डॉ.योगानींद काळे सलमतीने प्रामखु्याने स्त्थाननक पवदयार्थयाटचे 
शकै्षणणक हित, सींशोधनात्मक पवस्त्तारीत सेवा, प्रशासकीय प्रमाणता, उपकें द्रासाठी 
पायाभतु सपुवधाींचा पवकास आर्थटक स्त्रोताचे ननयोजन पदरचना इत्यादी बाबी 
सींदभाटत सलमतीने लशफारशी केल्या असनू सलमतीने केलेल्या लशफारशीींची 
व्यविायटता तपासनू अकृपष पवदयापीठाींतग टत उपकें द्र स्त्थापन करण्याबाबतचा 
ननणटय घेण्याचे शासनाच्या पवचारधीन आिे. 

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

नगरधन (िा.रामटेि, श्ज.नागपरू) ्ाम पांचायिीने अनदुातनि शौचालय 
िाटपामध्ये िालेला गरैव्यिहार 

  

(८) *  ८६१२५   श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पश्श्चम) :  सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नगरधन (ता.राम्ेक, जज.नागपरू) ग्रामपींचायतीमध्ये १८९ लाभार्थयांनी राज्य 
शासनाकडून शौचालयाकरीता हदल्या जाणाऱ्या १२००० रूपयाींच्या अनदुानात 
गरैव्यविार केल्याचे  मािे एपप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशटनास आले, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्कत  ग्रामपींचायतीमध्ये २१५ पेक्षा जास्त्त ग्रामस्त्थाींकडे  शौचालय 
नसल्याने त्याींनी ग्रामपींचायतीमध्ये अजट दाखल केला असनू  या लाभार्थयांना 
शौचालयाच्या लाभापासनू वींचीत ठेवण्यात येऊन त्याचा लाभ गावातील श्रीमींत 
वगाटतील व्यक्कतीींना देण्यात आला, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, याप्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश मा. पालकमींत्र्यानी मखु्य 
कायटकारी अर्धकाऱ्याींना देऊनिी कोणतीिी कारवाई करण्यात आलेली नािी, िे िी 
खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार उक्कत ग्रामपींचायतीवर कोणती कारवाई 
केली वा  करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.   नराि लोणीिर : (१) यासींदभाटत हदनाींक १३.४.२०१७ रोजी तिार प्राप्त 
झाली आिे. 
(२), (३) व (४) मा. पालक मींरी ,नागपरू जजल्िा याींनी हदलेल्या ननदेशानसुार 
मखु्य कायटकारी अर्धकारी जजल्िा पररषद नागपरू याींच्या हदनाींक १५.४.२०१७च्या 
आदेशान्वये चौकशी सलमतीदवारे चौकशी केली. चौकशी अिवालानसुार  सर्चव, 
ग्रामपींचायत नगरधन याींच्यावर लशस्त्तभींग पवषयक कायटवािी  सरुू करण्यात 
आली असनू अींनतम ्प्प्यात आिे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नािी. 

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

िाांदे्र येथील शासिीय िां्रशतनिेिनच्या जे.जे िसतिगृहाच्या खोलीिील 
 छि िोसळल्या ा ि 

  

(९) *  ८५५७७   श्री.सांजय पोिनीस (िशलना), श्रीमिी िपृ्िी सािांि (िाांदे्र पिू ), 
श्री.सभुाष उफ  पांडडिशेठ पाटील (अशल ाग), श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), श्री.धयै शील 
पाटील (पेण), श्री.अशमन पटेल (मुां ादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), 
श्री.िालीदास िोळां िर (िडाळा), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.िुणाल पाटील 
(धळेु ्ामीण), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोड), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), प्रा.िषा  गायििाड (धारािी), डॉ.पिांगराि 
िदम (पलसू िडेगाि), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.सतुनल 
राऊि (विक्रोळी) :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय तींरननकेतन, वाींदे्र, मुींबई येथील सन १९६८ साली बाींधण्यात 
आलेल्या जेजे वसतीगृिाची जवळपास ४० वषट दरुूस्त्ती करण्यात आली नसनू 
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परेुशा देखभाल-दरुुस्त्ती अभावी सदर वसनतगृिाच्या एका खोलीतील छत     
हदनाींक ९ एपप्रल, २०१७  रोजी वा त्यासमुारास कोसळून झालेल्या दघुट् नेत एक 
पवदयाथी जखमी झाला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१६-१७  मध्येिी  एका पवदयार्थयांवर व लशक्षकाींवर स्त्लॅब 
पडल्याने त्याींना गींभीर दखुापत झाली िोती, िे िी  खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर घ्ना घडण्यापवूी यवुा सेनेने सदरिू  वसतीगृिाची 
दरुावस्त्था झाल्याबाबत तींरननकेतनात आींदोलन करून प्राचायांना ननवेदन हदले 
आिे तसेच  तींर लशक्षण सींचालक याींच्याकडे अनेकवेळा तिारी केल्या आिेत, िे 
िी खरे आिे काय, 
(४) तसेच या वसनतगृिामध्ये शासकीय तींरननकेतन, मुींबई आणण जे.जे.आक्रकट ्ेक्क् 
कॉलेजचे पवदयाथी राित असनू पवदयार्थयांकरीता परेुशा मलुभतू सोयी-सपुवधािी 
उपलब्ध नािीत, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानसुार गरज ू पवदयार्थयांच्या रािण्याच्या दृष्ीने जे.जे.वसनतगृि 
ससुज्ज करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली आिे वा करण्यात येत आिे, 
नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद िािडे : (१) हदनाींक ९/०४/२०१७ रोजी पिा्े वसतीगृिाच्या एका 
खोलीतील छताच्या प्लास्त््रचा तकुडा पडला असनू त्यामध्ये एका पवदयार्थयाटस 
क्रकरकोळ जखम झाली िोती . 
(२) नािी. 
(३) नािी. 
(४) या वसनतगृिामध्ये शासकीय तींरननकेतन, मुींबई या सींस्त्थेतील पवदयाथी राित 
असनू त्याींना मलूभतू सोयी सपुवधा उपलब्ध आिेत. 
(५) सदर वसतीगृिातील इमारतीच्या मजबतूीकरणाचे व दरुुस्त्तीचे अींदाजपरक 
तयार करण्याबाबत शासकीय तींरननकेतन मुींबई या सींस्त्थेने हदनाींक १०/०४/२०१७ 
व हदनाींक २७/०६/२०१७ रोजीचे पराींन्वये अर्धक्षक अलभयींता, सा.बाीं.पव. याींना 
कळपवलेले आिे. 
 

----------------- 
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मांगळिेढा (श्ज.सोलापरू) येथे क्रीडा सांिूल उभारण्या ा ि 
  

(१०) *  ८८९७९   श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), प्रा.िषा  गायििाड (धारािी), 
श्रीमिी तनम ला गाविि (इगिपरूी), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.अस्लम शेख 
(मालाड पश्श्चम), श्री.अशमन पटेल (मुां ादेिी) :   सन्माननीय क्रीडा मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळवेढा  (जज.सोलापरू) शिराची िद्दवाढ न झाल्याने  तेथे िीडा सींकूल 
उभारण्यात आले नसल्यामळेु खेळाडूींची व व्यायाम करणा-या तरुण तरुणीींची 
गरैसोय िोत असल्याचे मािे एपप्रल,२०१७ मध्ये वा त्या  दरम्यान ननदशटनास 
आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, शिराची िद्दवाढ शासनाने करण्याबाबत तसेच साींगोला, पा्खळ, 
खोमनाळ क्रकीं वा मरवडे या रस्त्त्याींच्या आसपासची जागा आरक्षक्षत करुन 
िीडासींकूल उभारण्याबाबत कोणती कायटवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. विनोद िािडे : (१) िे खरे नािी.  
(२) मींगळवेढा तालकुा िीडा सींकुलाचे उभारणीचे काम सरुु आिे. त्यामळेु नवीन 
जागेची अथवा वाढीची आवश्यकता नािी. सदर िीडा सींकुल बाींधकामासाठी 
्प्प्या्प्प्याने रु.१००.०० लक्ष ननधी पवतरीत करण्यात आलेले आिे. सदर 
ननधीतनू २०० मी. धावनपथ, कबड्डी, खो-खो, व्िॉलीबॉल, िॅन्डबॉल व 
बास्त्के्बॉल या िीडा सपुवधा पणुट झालेले आिे. सदर कामावर रु.१६.०० लक्ष खचट 
करण्यात आला आिे. सदर सींकुलाचा वापर चाल ु आिे. त्यामळेु मींगळवेढा 
शिराची िद्दवाढ िा प्रश्न उद् ावत नािी. 
(३) प्रश्नच उद् ावत नािी. 

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

सािांििाडी (श्ज.शसांधदूगू  ) िालकु्यािील पाणी टांचाई दरू िरण्या ा ि 
  

(११) *  ८५७३६   श्री.िभैि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माजगाींव (ता.सावींतवाडी, जज.लसींधदूगू ट) येथील जीवन प्रार्धकरण पवभागाने 
दीड को्ी रुपये खचट करुन उभारलेली नळ पाणी परुवठा योजना सदयःजस्त्थतीत 
बींद आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, लसींधदुगु ट जजल्ह्यातील तालकु्कयात पाणी ी्ंचाई ननमाटण झाली 
असल्याने पाणी ी्ंचाई ननवारणाथट ग्रामस्त्थ व स्त्थाननक लोकप्रनतननधीींकडून  
जजल्िार्धका-याींना ५१ प्रस्त्ताव प्राप्त झाले आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्कत तालकु्कयातील गावाींमध्ये ननमाटण झालेली पाणी ी्ंचाई दरू 
िोण्यासाठी पींचायत सलमतीने सचुपवलेल्या कामाींचा प्रस्त्ताव जजल्िार्धकारी याींनी  
प्रलींबबत ठेवला आिे, िे िी खरे आिे काय,  
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास  
जजल्ह्यातील तालकुा ननिाय गावे व वाड्याींमधील पाणी ी्ंचाई ननवारणाथट क्रकती 
प्रस्त्तावाींना मींजरूी देण्यात आली आिे तसेच उक्कत हठकाणाींची तीव्र पाणी ी्ंचाई 
दरू करण्याकररता कोणती कायटवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.   नराि लोणीिर : (१) िे खरे आिे. 
(२) सावींतवाडी तालकु्कयातील सन २०१६-१७ च्या पाणी ी्ंचाई कृती आराखडयातील 
२५ प्रस्त्ताव जजल्िार्धकारी याींचेकडे सादर करणेत आले. 
(३) व (४) िे खरे नािी. 

सावींतवाडी तालकु्कयातील नळ योजना पवशेष दरुुस्त्ती करणे-६, पवींधन 
पवहिरी घेणे-१०, पवींधन पवहिरी दरुुस्त्त करणे-६, पविीर खोल करणे गाळ काढणे-३ 
अशा एकूण -२५ कामाींना प्रशासकीय मींजरुी देण्यात आली आिे.  
      तसेच माजगाींव गावातील ६ वाडयाींमध्ये पवींधन पविीर पवशेष दरुुस्त्तीची ६ 
कामे मींजरू आिेत. गावामध्ये सदयजस्त्थतीत पाणी ी्ंचाई नािी. 
(५)  प्रश्न उद् ावत नािी. 

----------------- 
  
मौजे दधुा (श्ज.  लुडाणा) या गािािील जलस् िराज् य योजने अांिग ि  ांद पडलेली 

पाणीपरुिठा योजना सरुु िरणे ा ि 
  

(१२) *  ८६९९५   श्री.हष िध न सपिाळ ( लुढाणा) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे दधुा (जज. बलुडाणा)  या गावाकरीता दोन वषाटपवूी जलस्त् वराज् य 
पाणीपरुवठा योजनेअींतगटत ढालसावींगी तलावातनू पाणी परुवठा सरुू िोऊन 
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सींबींधीत ग्रामस्त् थाींना साधारण वषटभर पाण्याचा लाभ लमळाला  तदनींतर  उक्कत 
योजना बींद पडल् याने गावात पाणी ी्ंचाईची समस्त्या ननमाटण झाली  असल् याचे 
मािे मे, २०१७ मध्ये वा त् या दरम्यान ननदशनाटस आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, उक्क त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार उक्कत योजना सरुु करण् यासाठी  कोणती कायटवािी 
केली वा करण् यात येत आिे, 
(३) नसल् यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.   नराि लोणीिर : (१) व (२) अींशत: खरे आिे. 
     मौजे दधुा (ता.जज. बलुडाणा) येथे राषरीय ग्रामीण पेयजल कायटिमाींतग टत 
पाणी परुवठा योजना मींजरू करण्यात आली असनू, सदर योजनेतनू मे, २०१४ 
पासनू पाणी परुवठा करण्यात येत आिे. तथापप,  मे, २०१७ मध्ये वीज 
परुवठयात ताींबरक बबघाडामळेु १ महिना योजनेचा पाणी परुवठा बींद िोता. सदर 
कालावधीत गावात जनु्या अजस्त्तत्वातील बोअरवरुन पाणी परुवठा करण्यात आला 
आिे. वीज परुवठा सरुळीत झाल्यानींतर योजनेचा  पाणी परुवठा सरुु आिे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नािी. 

----------------- 
  
िोरपना (श्ज. चांद्रपरू) िालकु्यािील गडचाांदरू शशिारािील माणणिगढ िां पनीच्या 

रसायनयकु्ि धरुामळेु पररसराि होणारे प्रदषूण 
  

(१३) *  ८९८५९   डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्िर), अॅड.सांजय धोटे (राजरूा) :   
सन्माननीय पया िरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोरपना (जज. चींद्रपरू) तालकु्कयातील गडचाींदरू लशवारातील माणणकगढ 
कीं पनीच्या रासायननक धरुामळेु पररसरातील नागररकाींना फुप्फूस, दमा व 
श्वासाच्या जजवघेण्या आजाराच्या घ्नाींमध्ये मोठया प्रमाणात वाढ झाल्याने 
नागररकाींच्या आरोग्याला धोका ननमाटण झाल्याचे मािे एपप्रल २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशटनास आले आिे, िे खरे आिे काय 
(२) तसेच, सदर धरुामळेु पररसरातील अनेक शेतकऱ्याींच्या शेकडो एकर जलमनी 
नापीक झालेल्या आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, मिाराषर प्रदषुण ननयरींण मींडळाच्या अर्धकारी व प्रकल्प 
सींचालकाच्या सगनमताने सदर प्रकरणाकडे अक्षम्य दलुटक्ष िोत आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करुन शासनाने कोणती करवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. रामदास िदम : (१) वषट २०१६-१७ मध्ये पवचाराधीन तालकु्कयात 
श्वसनसींस्त्थेशी सींबींधीत आजारी रुग्णाींची सींख्या वाढली िे खरे आिे, तथापप, 
सदर आजार प्रदषूणामळेु झाल्याचे ननजश्चत साींगता येणार नािी.  
(२) िे खरे नािी. 
(३) िे खरे नािी. 
(४) उदयोगातील धरुाींडयातनू बािेर पडणाऱ्या िवेची गणुवत्ता मोजण्यासाठी 
सींबींर्धत उदयोगाने धरुाींडयाींना ननयलमत धरुाींडे तपासणी   (Continuous Stack 
monitoring)  यींरणा बसपवल्या असनू त्या कायटरत आिेत.  तसेच उदयोगाच्या 
पररसरातील / वातावरणातील िवेची गणुवत्ता मोजण्यासाठी एकूण तीन 
वेगवेगळया हठकाणी मिाराषर प्रदषूण ननयींरण मींडळाच्या माग टदशटनानसुार  
स्त्वींयचलीत वातावरणीय िवा गणुवत्ता तपासणी सींयींरणा (Continuous 
Ambient Air Quality monitoring station)  उभारण्यात आली असनू ते 
देखील कायटरत आिे.  या व्यनतररक्कत मींडळातफे वेळोवेळी धरुाींडयातनू बािेर 
पडणाऱ्या िवेची तसेच पररसरातील / वातावरणातील िवेची गणुवत्ता तपासली 
जाते.  ती सींमती परातील पवहित मयाटहदत आिे. तसेच सवट बार्धत रुग्णाींवर 
व्यवजस्त्थत उपचार झाले आिेत. त्यामळेु चौकशी करण्याचा प्रश्न उद् ावत नािी.  
(५) प्रश्न उद् ावत  नािी. 

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

चोपडा (श्ज. जळगाांि) िालकु्यामध्ये क्षारयकु्ि दवुषि पाणी परुिठा  
होि असल्या ा ि 

  

(१४) *  ९१५१३   श्री.चांद्रिाांि सोनािणे (चोपडा) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चोपडा (जज. जळगाींव) येथे क्षारयकु्कत दपुषत पाणी परुवठा िोत असल्याने 
आर.ओ.लसस्त््ीम बसपवण्यासाठी ननधी उपलब्ध िोण्याकररता स्त्थाननक 
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लोकप्रनतननर्धींनी हदनाींक १७ फेब्रवुारी, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास  मा.पाणी 
परुवठा व स्त्वच्छता मींरी याींच्याकडे परादवारे मागणी आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच, धानोरा, गोरगावले ब.ुवढोदा, सनपलेु, गोरगावले खुदट, कोळींबा, कठोरा, 
कुरवेल, क्रकनगाींव, ब ु ता. यावल, क्रकनगाींव खुदट, न्िावी, दहिगाींव आहद गाींवाना 
दपुषत पाणी परुवठा िोत असल्याने नागररकाींना क्रकडनीचे पवकार उदभवत असनू 
नागररकाींच्या जजवीतास धोका ननमाटण झाला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, उक्कत गावात स्त्वच्छ पाणी परुवठा व्िावा याकररता आर ओ 
लसस्त््ीम बसपवण्याबाबत तात्काळ ननधी उपलब्ध करणेकररता शासनाने कोणती 
कायटवािी  केली वा करण्यात  येत आिे 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री.   नराि लोणीिर : (१) िोय. 
(२) ग्रामीण पाणी परुवठा पवभाग, जजल्िा पररषद जळगाींव याींचे माफट त 
पपण्याच्या पाण्याची रासायननक तपासणी अलभयान राबपवले असता, सदर 
अलभयानात नमदू गावाींमध्ये नायरे्चे प्रमाण आढळून आले असल्याचा अिवाल 
सींबर्धत प्रयोगशाळेने सादर केलेला आिे. आरोग्य पवभागाकडून केलेल्या 
सवेक्षणानसुार सदर गावाींमध्ये क्रकडनीचे पवकार उद्भवलेले नािीत. 
(३) आर. ओ. प्रणाली ५०० लल्र/ताशी ते ४००० लल्र/ताशी या सन २०१६-१७ 
च्या क्रकमान दरास जजल्िा पररषदेमाफट त मींजरूी देण्यात आली असनू, 
ग्रामपींचायतीस १४ व्या पवत्त आयोगातील प्राप्त ननधीतनू आर. ओ. प्रणाली 
घेण्याबाबत कळपवण्यात आले आिे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नािी. 

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

निी मुां ईिील पनिेलजिळील िळोजा ि िामोठे औद्योधगि िसाहिीिील 
िां पन्याांमळेू होणारे प्रदषूण 

  

(१५) *  ८९४१२   श्री.वििास िुां भारे (नागपरू मध्य), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप 
पश्श्चम), श्री.चरण िाघमारे (िमुसर) :   सन्माननीय पया िरण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबईतील पनवेलजवळील तळोजा औदयोर्गक वसाितीतील ग्लोबल 
मरीन (एक्कसपो्ट) कीं पनीतील प्रदषुणाने पररसरातील नागररकाींचे  आरोग्य  
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धोक्कयात आल्याचे मािे एपप्रल २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले आिे, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्कत कारखाना १५ हदवसाींत बींद करावा अन्यथा आींदोलन 
करण्यात येईल असा इशारा गावकऱ्याींनी हदला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, तळोजा व कामोठे येथील कारखान्याींच्या प्रदषूणामळेु राज्य 
पयाटवरण मींडळाने प्रदषूण करणाऱ्या कीं पन्या व कारखान्याींचा ४० ्क्कके पाणी 
कपातीचा ननणटय घेतला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास,  सदर ननणटयाला डावलनू उक्कत पररसरातील कीं पन्याींनी पवघातक 
व पवषारी पाणी व वाय ू यावर कोणतीच उपाययोजना केलेली नसल्याने येथील 
औदयोर्गक पररसरातील कारखान्याींतील पवषारी वाय ूव पाण्यामळेु प्रदषुण िोत 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली आिे काय,चौकशीचे ननषकषट 
काय व त्यानसुार सदर कारखान्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आिे, याबाबतची सदयजस्त्थती काय आिे, नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय  
आिेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) िे खरे नािी. 
(२) िोय. 
मिाराषर प्रदषूण ननयींरण मींडळाच्या हद. २४/०५/२०१७ रोजीच्या बींद आदेशान्वये 
आजलमतीस सदरिू कीं पनी बींद आिे.     
(३) मिाराषर प्रदषूण ननयींरण मींडळाने तळोजा औदयोर्गक वसाितीतील सामहूिक 
साींडपाणी प्रक्रिया यींरणेची कायटप्रणाली सधुारण्यासाठी केवळ सदर औदयोर्गक 
वसाितीतील औदयोर्गक घ्काींच्या पाणी परुवठयामध्ये ४०%  कपातीचा ननणटय 
घेतला िोता. कामोठे येथील उदयोगाींबाबत ४०% पाणी कपातीचा कोणतािी 
ननणटय मिाराषर प्रदषूण ननयींरण मींडळामाफट त घेण्यात आलेला नािी. 
(४) िे खरे नािी. 
(५) तळोजा औदयार्गक वसाितीतील मिाराषर प्रदषूण ननयींरण मींडळाच्या 
समींनतपराच्या मानकाींचे उल्लींघन करणाऱ्या ६३ उदयोगाींच्या पाणी परुवठयामध्ये 
आजतागायत ४०% कपात करण्यात आली आिे.     

----------------- 
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पणेु श्जल््याि सि  शशक्षा अशभयानाांिग  ि ्ांथालय अनदुानािनू पसु्िि 
खरेदीमध्ये िालेली अतनयशमििा 

  

(१६) *  ८८७१२   श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु जजल्ह्यात सवट लशक्षा अलभयानाींतग टत नापवन्यपणूट उपिमातनू ग्रींथालय 
अनदुानाचे एकूण ३ लाख ६१ िजार ९०० रुपये खेड पींचायत सलमतीच्या लशक्षण 
पवभागातील सवट लशक्षा अलभयान पवभागाकडे  जमा करून  तालकु्कयातील १५४ 
शाळाींच्या खात्यावर प्रत्येकी २३५० रुपये  याप्रमाणे हदनाींक ५ ऑक्क्ोबर २०१६ 
रोजी वा त्यासमुारास वगट करण्यात आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्कत शाळाींनी शालेय व्यवस्त्थापन सलमतीसमोर पवषय मींजरू 
करून खरेदी करावी असे बींधनकारक असतानािी जजल्िा पररषदेतील तसेच 
पींचायत सलमतीच्या अर्धकाऱ्याींनी खाजगी प्रकाशकाींना िाताशी धरून परस्त्पर 
प्रकाशकाकडून पसु्त्तकाींचे सींच खरेदी करण्यास लशक्षकाींना सक्कतीने भाग पाडल्याचे 
मािे एपप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशटनास आले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, ग्रींथालय अनदुानातील पसु्त्तक खरेदीतील अननयलमतता व 
गरैव्यविार  याची चौकशी करण्यात आली आिे काय व त्यानषुींगाने शासनाने 
कोणती कायटवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. विनोद िािडे : (१) िे खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नािी. 

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

मुां ई, निी मुां ई आणण ठाणे शहराि  फा ि होि असलेली भेसळ 
  

(१७) *  ८६५५७   श्रीमिी ददवपिा चव्हाण ( ागलाण), श्री.शशशिाांि शशांदे 
(िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग  रोरा (शहापरू), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.सरेुश लाड 
(िज ि), श्री.अश्जि पिार ( ारामिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), 
अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांि ठािूर 
(पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पश्श्चम), 
श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिू ), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.अशमि 
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साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आां ेगाि), श्री.िभैि वपचड 
(अिोले), श्री.शामराि ऊफ   ाळासाहे  पाटील (िराड उत्िर), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), श्री.किसन िथोरे (मरु ाड), श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
डॉ.भारिी लव्हेिर (िसोिा), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :   सन्माननीय 
अन्न ि औषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई व नवी मुींबईत बेकायदा बफाटचे उत्पादन वाढल्याचे ननदशटनास आल्याने 
अन्न व औषध प्रशासनाने हदनाींक ९ ते २१ मे २०१७ या कालावधीत २६ हठकाणी 
छापे ्ाकून ७२ िजाराींचा ननकृष् दजाटचा बफट  नष् केल्याचे तसेच मुींबई व  
कल्याण-डोंबबवली मिानगरपाललका िददीतील दपूषत बफट  पविी करणाऱ्या 
दकुानाींवर अन्न व औषध प्रशासनाच्या ठाणे पवभाग पथकाने छापे घालनू 
केलेल्या कारवाईत २६० क्रकलो बफट  नष् करण्यात आल्याचे मािे जनू २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशटनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२)  तसेच लभवींडी (जज.ठाणे)  कृषणा कॉम्प्लेक्कस येथील   खाण्यासाठी अयोग्य 
असलेल्या बफाटच्या आर जी आईस फॅक्क्रीवर मािे जनू २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान छापा ्ाकला, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास,मुींबई,नवी मुींबई व ठाणे शिरातील खादय पदाथट व पेय पदाथट 
पवकणाऱ्या फेरीवाल्याींकडील ९५ ्क्कके  बफाटमध्ये आरोग्यास धोकादायक असे ई-
कोलाय  असल्याचे ननदशटनास  आले, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्कत प्रकरणाींची शासनाने  चौकशी केली आिे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनसुार बफाटची ननलमटती व पविी करणा-याींवर कोणती कारवाई 
केली तसेच भेसळयकु्कत बफाटची पविी िोव ूनये म्िणनू  कोणती कायटवािी  केली 
वा करण्यात येत आिे,  
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. धगरीश  ापट : (१) अन्न व औषध प्रशासनाव्दारे मािे मे व जनू २०१७ 
मध्ये मुींबईत बफाटचे एकूण २१ नमनेु पवश्लेषणासाठी घेण्यात येऊन एकूण ७३०८ 
क्रकलो गॅ्रम बफाटचा रू. १३९९६/-  क्रकमतीचा साठा जप्त करून नष् करण्यात 
आला. नवी मुींबईत  बफाटचे उत्पादन व पविी करणा-या एकूण १८ आस्त्थापनाींची 
तपासणी करण्यात आली.तेथनू  बफाटचे एकूण ०२ नमनेु पवश्लेषणासाठी घेण्यात 
येऊन एकूण ३८५० क्रकलो गॅ्रम बफाटचा रू. १३२२८/- क्रकमतीचा साठा जप्त करून 
नष् करण्यात आला. कल्याण डोंबबवली मिानगरपाललका िद्दीत  बफाटचे उत्पादन 
व पविी करणा-या एकूण १७ आस्त्थापनाींची तपासणी करण्यात आली. तेथनू  
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बफाटचे एकूण ०४ नमनेु पवश्लेषणासाठी घेण्यात येऊन एकूण २६०० क्रकलो गॅ्रम 
बफाटचा रू. २६०००/-  क्रकमतीचा साठा जप्त करून नष् करण्यात आला. 
(२) अन्न व औषध प्रशासनाव्दारे हद. ०६/०५/२०१७ रोजी खाण्यासाठी असलेल्या 
बफाटचे उत्पादन करणा-या मे. आर जी आईस फॅक्क्री,  कृषणा कॉम्प्लेक्कस, 
लभवींडी, ठाणे या पेढीची तपासणी करण्यात आली 
(३) मुींबई मिानगरपाललकेच्या आरोग्य खात्यातफे घेण्यात आलेल्या मोहिमेमध्ये 
मुींबई मिानगरपाललकेला फेरीवाल्याींकडील ९५ ्क्कके बफाटमध्ये आरोग्यास 
धोकादायक असे ई-कोलाय जीवाण ू असल्याचे ननदशटनास आले आिे अशा 
आशयाची बातमी हद. २९-०४-२०१७ रोजीच्या मिाराषर ्ाईम वतृ्तपरात प्रलसध्द 
झाली िोती.  
 (४) अन्न व औषध प्रशासनाव्दारे हद. ०६/०५/२०१७ रोजी मे. आर जी आईस 
फॅक्क्री,  कृषणा कॉम्प्लेक्कस, लभवींडी, ठाणे या पेढीची तपासणी करण्यात आली. 
या पेढीतनू १) बफट  तयार करण्यासाठी उपयोगात येणारे पाणी व २) मानवी 
खाण्यासाठीच्या बफट  या दोन अन्न पदाथांचे नमनेु पवश्लेषणासाठी घेऊन समुारे 
२९९६ क्रकलो बफट  नष् करण्यात आला. पवश्लेषणासाठी पाठपवण्यात आलेल्या 
नमनु्याींचे अिवाल प्रनतक्षाधीन आिेत. 
कोकण  पवभागात तपासणीसाठी घेण्यात आलेल्या ३१ नमनु्याींपकैी ०४ नमनु्याींचे 
अिवाल प्राप्त झाले असनू त्यापकैी ०१ नमनेु प्रमाणणत तर ०१ नमनूा असरुक्षक्षत 
तर ०२ नमनेु कमी दजाटचे  घोपषत झाले आिेत. उवटरीत २७ नमनु्याींचे अिवाल 
प्रलींबबत आिेत.   
 मुींबई पवभागातील तपासणीसाठी घेण्यात आलेल्या २१ नमनु्याींपकैी ०३ नमनु्याींचे 
अिवाल प्राप्त झाले असनू त्यापकैी ०२ नमनेु प्रमाणणत तर ०१ नमनूा 
अप्रमाणणत घोपषत झाला आिे. उवटरीत १८ नमनु्याींचे अिवाल प्रलींबबत आिेत. 
कमी दजाटच्या व असरुक्षक्षत नमनु्याींप्रकरणी ननयमानसुार कारवाई घेण्यात येत 
आिे. 
अन्न व औषध प्रशासनाव्दारे भेसळयकु्कत बफाटची पविी िोऊ नये म्िणनू 
उन्िाळ्याच्या हदवसात पवशेष मोिीम राबपवण्यात येते. बफाटचा साठा आरोग्यास 
अपायकारक जस्त्थतीत ठेवल्याचे आढळून आल्यास अथवा तो कमी दजाटचा क्रकीं वा 
असरुक्षक्षत घोपषत झाल्यास त्यावर  ननयमानसुार कारवाई घेण्यात येते.  . 
(५) प्रश्न उद् ावत नािी. 

----------------- 
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िराड (श्ज. सािारा) िालकु्याि जिै िचरा व्यिस्थापन प्रिल्प  
मांजरू िरण्या ा ि 

  

(१८) *  ९००३९   श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अशमन पटेल 
(मुां ादेिी) :   सन्माननीय पया िरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) कराड  (जज. सातारा) तालकु्कयातील उपजजल्िा व खाजगी रुग्णालयासाठी १०० 
बेड वा अर्धक बेडची रचना असणाऱ्या रुग्णाींलयासाठी जवै कचरा व्यवस्त्थापन 
प्रकल्प आवश्यक असनू देखील अदयाप कोणतािी जवै कचरा प्रकल्प मींजरू नािी, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदयजस्त्थतीला जवै कचऱ्याची पवल्िेवा् शास्त्रोक्कत पद्धतीने न 
करता कृषणा-कोयना नदीच्या पाण्यात केली जात असल्याने  पयाटवरण तसेच 
नागररकाींच्या आरोग्याला धोका ननमाटण िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास उक्कत प्रकरणात शासनाने कोणती कायटवािी केली वा करण्यात येत 
आिे 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
श्री. रामदास िदम : (१) िे खरे नािी.  
मे.कराड िॉस्त्पी्ल असोलसएशन व मे. नेअर इन ननड, बीएमडब्लू् ी सजव्िटसेस, 
सातारा या दोन सामाईक जवै वदैयकीय कचरा भस्त्मीकरण प्रक्रिया प्रकल्पाकडून 
कराड (जज. सातारा) तालकू्कयातील शिरी व ग्रामीण भागातील िॉजस्त्प्ल मधनू 
ननमाटण िोणारा जवै वदैयकीय कचरा गोळा करुन त्याची शास्त्रोक्कत पध्दतीने 
पवल्िेवा् लावण्यात येते. तसेच, मे.कृषणा चॉरर्ेबल रस्त््, कृषणा इन्स्त््ी्यू्  
ऑफ मेडीकल सायन्स व डडम यनुनव्िटलस्ी, कृषणा िॉस्त्पी्ल सींशोधन कें द्र, 
कराड, ता.कराड, जज.सातारा  या खाजगी िॉस्त्पी्लकडे त्याींचा वयैक्कतीक जवै 
वदैयकीय कचरा भस्त्मीकरण प्रक्रिया प्रकल्प अजस्त्तत्वात आिे 
(२) िे खरे नािी.            
(३) प्रश्न उद् ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद् ावत नािी. 

----------------- 
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राष्ट्रीय क्रीडा स्पधेिील राज्याच्या पदिप्राप्ि खेळाडूांना रोख पारीिोवषिे वििररि 
िरण्यास होि असलेला विलां  

  

(१९) *  ८९८६६   श्री.अश्जि पिार ( ारामिी), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), 
श्री.शशशिाांि शशांदे (िोरेगाि), श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.नरहरी 
णिरिाळ (ददांडोरी), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्माना ाद), डॉ.सिीश 
(अण्णासाहे ) पाटील (एरांडोल), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.गणपि 
गायििाड (िल्याण पिू ) :   सन्माननीय क्रीडा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

 (१) केरळ येथे  सन २०१५  मध्ये झालेल्या राषरीय स्त्पधेतील  राज्याच्या खो-
खो सींघातील लशवछरपती परूस्त्कार पवजेत्या खेळाडूींसि राज्यातील १२ खेळाडूींचा 
समावेश असलेल्या सवुणटपदक पवजेत्या सींघाच्या बक्षीसाथीचे ७ लाख रुपये 
अदयापिी त्याींना देण्यात आले नािीत तसेच राज्यासाठी राषरीय स्त्पधांमध्ये 
सवुणटपदक प्कावणाऱ्या राज्यातील १२३ खेळाडूींचे ५ को्ी २०  लक्ष रुपये सधु्दा 
अदयापिी त्याींना देण्यात आलेले नािीत, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच, राज्याच्या  या िीडा धोरणाला नाराज झालेल्या ३० पेक्षा अर्धक 
खेळाडूींनी  मिाराषर राज्य सोडून कनाट्क, पींजाब व िररयाणा राज्याच्या सींघात 
आपला समावेश करावा, असे प्रयत्न सरुु केले आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, ऑलजम्पक सींघ्नेने खेळाडूींच्या प्रलींबबत असलेल्या 
पाररतोपषकाची  रक्ककम लमळण्याबाबत शासनाला समुारे ९  स्त्मरणपरे पाठपवली  
असनू राज्याच्या मा. अथटमींत्र्याींची भे् घेऊनसधु्दा त्याींच्या पाररतोपषकाची रक्ककम 
अदयापिी त्याींना देण्यात आलेली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, आींतरराष रीय व राष रीय स्त् तरावरील िीडा स्त् पधेतील राज्याच्या 
पदकप्राप्त खेळाडूींना दयावयाच् या रोख पाररतोपषकाींच् या पवचाराधीन असलेल्या 
सधुाररत प्रस्त् तावावर शासनाने कोणता ननणटय घेतला आिे, 
(५) असल्यास, अदयाप पाररतोपषकाची रक्ककम न देण्याची कारणे काय आिेत, 
तसेच खेळाडूींची थकीत असलेली रक्ककम देण्याबाबत व राज्यातील खेळाडू 
परराज्यात जाऊ नयेत याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात 
येत आिे, नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद िािडे : (१) िोय. 
(२) नािी. 
(३) िोय. 
(४) शासनाच्या पवचाराधीन आिे. 
(५) पवत्त पवभागाच्या मान्यतेनींतर तात्काळ खेळाडूींची थकीत असलेली रक्ककम 
देण्यात येईल. 

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

राज्यािील अनदुातनि शाळाांमधील शशक्षि भरिी िें द्रीय पध्दिीने  
पररक्षा घेऊन िरण्या ा ि 

  

(२०) *  ८५२१४   श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मल ार दहल), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आां ेगाि), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.पाांडुरांग  रोरा (शहापरू), श्री.िभैि 
वपचड (अिोले), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण ( ागलाण), श्री.शशशिाांि शशांदे 
(िोरेगाि), श्री.शामराि ऊफ   ाळासाहे  पाटील (िराड उत्िर), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), डॉ.सिीश (अण्णासाहे ) पाटील (एरांडोल), श्री.सरेुश लाड (िज ि), 
श्री.अश्जि पिार ( ारामिी), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ्ामीण), श्री.गणपि 
गायििाड (िल्याण पिू ), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), 
श्री.चांद्रिाांि सोनािणे (चोपडा), श्री.दत्िा्रशय भरणे (इांदापरू), श्री.प्रिाश आब टिर 
(राधानगरी), श्री.अजय चौधरी (शशिडी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनदुाननत व अनदुानास पार ठरलेल्या शाळाींमधील लशक्षक भरती 
कें द्रीय पध्दतीने  अलभयोग्यता चाचणी (ॲजप्््यडू ्ेस्त््) घेऊन मेरर्वरच 
करण्याचा ननणटय राज्य शासनाने मािे मे, २०१७  मध्ये वा त्या  दरम्यान 
घेतला  असल्याचे ननदशटनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, लशक्षक भरतीसाठी कें द्रीय पध्दतीने अलभयोग्यता चाचणी घेण्याची 
कारणे काय आिेत, तसेच  सदरचा ननणटय पवनाअनदुाननत शाळाींना लाग ूिोणार 
आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायटवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
तसेच या योजनेचे थोडक्कयात स्त्वरुप काय आिे, 
(४)  नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद िािडे : (१) राज्यातील खाजगी अनदुाननत, अींशत: अनदुाननत व 
अनदुानास पार ठरलेल्या शाळाींमधील लशक्षक भरती अलभयोग्यता चाचणीतील 
गणुाींच्या आधारे िोण्याबाबतचा ननणटय हद.२३/६/२०१७ रोजी घेण्यात आलेला आिे, 
िे खरे आिे. 
(२) लशक्षक भरती प्रक्रियेत सवट उमेदवाराींना ननवडीची समान सींधी लमळावी, उच्च 
गणुवत्ताधारक उमेदवाराींची ननवड िोण्यासाठी तसेच भरती प्रिीया पारदशटकपणे 
िोण्याकररता अलभयोग्यता  चाचणी घेण्याचा ननणटय घेण्यात आला. सदरचा 
ननणटय पवनाअनदुाननत शाळाींना लाग ूनािी. 
(३) प्रथम अलभयोग्यता चाचणी सिा महिन्याच्या आत घेण्याबाबत कायटवािी सरुु 
आिे. 

नतचे स्त्वरुप थोडक्कयात खालीलप्रमाणे आिे :- 
• लशक्षक पारता परीक्षा उत्तीणट असलेला उमेदवार इयत्ता  पहिली ते 
आठवीकररता अलभयोग्यता चाचणी देण्यासाठी पार असेल. 
• शाळा व्यवस्त्थापन त्याींच्या शाळेतील लशक्षकाची / लशक्षण सेवकाची ररक्कत पदे 
भरण्याकररता बबींद ू नामावलीसि पवषयाींच्या तपशीलानसुार, शासनाने क्रकीं वा 
शासनाने प्रार्धकृत केलेल्या अलभकरणाने पवकलसत केलेल्या सींगणकीय प्रणालीवर 
क्रकमान १५ हदवसाींकररता जाहिरात प्रलसध्द करेल. 
• सदर जाहिरातीस अनसुरुन इच्छूक उमेदवारास त्यास अलभयोग्यता चाचणीत 
लमळालेल्या गणुाींसि ऑनलाईन प्रिीयेमाफट त अजट करता येईल. 
• जाहिरातीत नमदू केलेली मदुत सींपल्यानींतर शाळा सलमती कामकाजाच्या पाच 
हदवसाींमध्ये गणुवत्ता यादी प्रलसध्द करेल व गणुवत्ता यादीनसुार उमेदवाराची 
ननवड करुन ननयकु्कती देण्याची कायटवािी करेल. 
• प्रत्येक उमेदवारास सेवाप्रवेश वयोमयाटदेत ५ वेळा चाचणी देण्याची मभुा असेल. 
या चाचण्याींमध्ये लमळालेल्या अर्धकार्धक गणुाच्या आधारावर ननयकु्कतीस पार 
असेल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नािी. 

----------------- 
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मुां ईसह राज्यािील अनेि खाजगी शाळाांनी िेलेली शलु्ि िाढ 

  

(२१) *  ८४९४९   अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.अशमन पटेल (मुां ादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील 
(शशडी), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्रीमिी तनम ला गाविि (इगिपरूी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.िालीदास िोळां िर (िडाळा), श्री.विजय 
िडेट्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ्ामीण), श्री.अब् दलु सत्िार 
(शसल्लोड), श्री.सतुनल प्रभ ू(ददांडोशी), प्रा.िषा  गायििाड (धारािी), डॉ.सांिोष टारफे 
(िळमनरुी), डॉ.पिांगराि िदम (पलसू िडेगाि), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), 
श्री.सांजय पोिनीस (िशलना), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिू ), श्रीमिी मतनषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अशमि साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू 
उत्िर), श्रीमिी िपृ्िी सािांि (िाांदे्र पिू ), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.विजय 
िाळे (शशिाजीनगर), श्रीमिी सीमािाई दहरे (नाशशि पश्श्चम), श्री.भाऊसाहे  
िाां ळे (श्रीरामपरू), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.गणपि गायििाड (िल्याण 
पिू ), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.रुपेश म् हा्ेरश (शभिांडी पिू ), श्री.शभमराि 
िापिीर (खडििासला), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.त्र्यां िराि शभसे (लािरू 
्ामीण), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आां ेगाि), श्री.शशशिाांि 
शशांदे (िोरेगाि), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्माना ाद), श्री.पाांडुरांग  रोरा 
(शहापरू), श्री.नरहरी णिरिाळ (ददांडोरी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.िभैि 
वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे (मरु ाड), श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मल ार दहल), 
डॉ.सशु्जि शमणचेिर (हाििणांगले), श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)   मुींबईतील यनुनव्िसटल, ठाकूर इीं्रनशॅनल, लोखींडवाला, से्ं अॅन्स, लसस्त््र 
ननवेहदता व गरोडडया   इत्यादी पवपवध १० शाळाींनी वाढपवलेल्या फी वाढीच्या 
ननषेधाथट पवदयाथी व पालकाींनी शासनाच्या लशक्षण पवभागाकडे वारींवार तिारी 
करुन शाळा व्यवस्त्थापनापवरुध्द कारवाई करावी अशी मागणी केली असनू सदर 
तिारीींच्या अनषुींगाने लशक्षण सींचालक, उपसींचालक व लशक्षण पवभागाने अदयाप 
कोणतीच कारवाई न केल्याने मुींबईसि नवी मुींबई व ठाणे पररसरातील 
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शासनाच्या व फी वाढ करणा-या शाळा व्यवस्त्थापनाींच्या ननषेधाथट हदनाींक २० 
एपप्रल,२०१७ रोजी वा त्यासमुारास आझाद मदैान, मुींबई येथे आींदोलनिी करण्यात 
आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(२)  तसेच मुींबईतील दादर (पवूट) येथील राजे लशवाजी पवदयालय, इींडडयन 
एज्यकेुशन सोसाय्ी या सींस्त्थेने मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार १५ ्क्कके 
फी वाढ करण्याचा आदेश तसेच फी शलु्क ननयींरण अर्धननयमानसुार तीन 
वषाटतनू एकदा फी वाढ करण्याची तरतदु असतानािी सींस्त्थेने उल्लींघन करुन 
इयत्ता १ ली ते ४ थी या प्राथलमक शाळेत १००% तसेच ५ वी ते १० वी 
माध्यलमक शाळेत सन २०१०-११ ते २०१५-१०१६  या चार वषाटत सलग फी वाढ 
केली असल्याचे तसेच  मिषी कवे  लशक्षण सींस्त्थेची महिलाश्रम शाळा आणण 
ज्यनुनयर कॉलेजने ५ वी ते ७ वी पवना अनदुाननत वगांसाठी ९६ ्क्कके, ८ वी ते 
१० वी पवना अनदुाननत वगांसाठी ८१ ्क्कके, तर ५ वी ते १० वी अनदुाननत 
वगांसाठी २६ ्क्कके एवढी फी वाढ घेणारच असा पपवरा घेतला असल्याचे िी खरे 
आिे काय 
(३)  तसेच राज्य शासनाने प्रवेश शलु्क ननयींरण सलमती बरखास्त्त करुन खाजगी 
शाळाींना प्रवेश शलु्क ठरपवण्याची स्त्वायतत्त्ता हदल्यामळेु कोल्िापरू जजल्ियातील 
इींग्रजी माध्यमाींच्या खाजगी शाळािी दरवषी जवळपास २० ्क्कक्कयाींनी शलु्क वाढ 
करीत आिेत,  िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, खाजगी सींस्त्थाींच्या नफेखोरीला आळा घालण्याबाबत राज्य 
सरकारने हदनाींक १ डडसेंबर, २०१४ पासनू मिाराषर शकै्षणणक सींस्त्था शलु्क 
पवननयमन अर्धननयम, २०११ िा कायदा सवटर लाग ू केला असनू सदर 
कायदयाची अींमलबजावणी सरुु िोण्यापवूीच शलु्कवाढीबाबत पालकाींकडून असींख्य 
तिारी प्राप्त झाल्याने राज्य सरकारने हदनाींक १ एपप्रल, २०१६ रोजी 
व्िी.जी.पळशीकर याींच्या अध्यक्षतेखाली पवभागीय शलु्क ननयामक व पनुरीक्षण 
सलमती ननयकु्कत केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, या सवट प्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार फी वाढीवर अींकुश घालण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायटवािी केली वा करण्यात येत आिे,नसल्यास,पवलींबाची 
कारणे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद िािडे : (१) मुींबईतील यनुनव्िसटल, ठाकूर इीं्रनशॅनल, लोखींडवाला, 
से्ं ॲन्स, लसस्त््र ननवेहदता व गरोडडया इत्यादी पवपवध शाळाींनी केलेल्या फी 
वाढीसींदभाटत पालकाींनी तिारी केल्या आिेत.        
(२) राजे लशवाजी पवदयालय, मिपषट कवे सींस्त्थेची महिलाश्रम शाळा व ज्यनुनअर 
कॉलेज याींनी फी वाढ केली आिे िे खरे आिे.       
(३)  अींशत: खरे आिे.       
(४) व (५) मिाराषर शकै्षणणक सींस्त्था शलु्क पवननयमन अर्धननयम २०११ मध्ये 
सधुारणा करण्यासींदभाटत लशफारस करण्यासाठी पनुरीक्षण सलमतीचे अध्यक्ष माजी 
न्यायमतूी श्री. व्िी.जी.पळशीकर याींच्या अध्यक्षतेखाली सलमती स्त्थापन केली 
आिे.       

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

 लुढाणा श्जल्हा पररषदेच्या २१३ शाळेिील विद्याथ्याांचे पोषण आहाराचा  
तनधी थिीि असल्या ा ि 

  

(२२) *  ८७८९६   डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा जजल्िा पररषदेच्या (ता.मेिकर, जज.बलुढाणा) २१३ शाळेतील 
पवदयार्थयांचे पोषण आिाराचे गत नऊ महिन्यापासनू १ को्ी ४३ लाख ३९ िजार 
रुपये थकीत असल्याचे मािे मे, २०१७ मध्ये वा  त् या दरम्यान ननदशटनास आले, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय व त्यानसुार कोणती 
कायटवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािडे : (१) िे खरे नािी. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नािी. 
 

----------------- 
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सोलापरू येथील िधृ्द लोििलािांिाांच्या मानधनाि िाढ िरण्या ा ि 
  

(२३) *  ८९१०६   िुमारी प्रणणिी शशांदे (सोलापरू शहर मध्य) :   सन्माननीय 
साांस् िृतिि िाय  मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापरू जजल्ियातील ८७१ वधृ्द लोककलावींताींना गत सिा महिन्याींपासनू  
रु.१५०० देण्यात येणारे मानधन लमळाले नसल्याने त्याींच्यावर उपासमारीची वेळ 
आली असल्याचे मािे मे २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशटनास आले, िे खरे 
आिे काय, 
(२) तसेच, वधृ्द  लोककलावींताींच्या मानधनात दपु्प् वाढ करुन ते रु.३,००० 
करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आिे, िे िी खरे आिे काय,  
(३) असल्यास, वधृ्द लोककलावींताच्या मानधनात वाढ करुन प्रत्येक महिन्याचे 
मानधन वेळेवर देण्याबाबत शासनाने कोणती कायटवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद िािडे : (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे आिे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद् ावत नािी. 

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

िाघोली (िा. हिेली, श्ज.पणेु) येथील शशधािाटपाच्या गव्हाची िाळ्या  
 ाजाराि होि असलेली विक्री 

  

(२४) *  ८८४६१   श्री.िालीदास िोळां िर (िडाळा) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) वाघोली (ता.िवेली, जज.पणेु)  येथील लशधावा्पाचा २०० पोती गिू काळया 
बाजारात पविीसाठी नेत असताना पोलीसाींनी पकडला असल्याचे मािे एपप्रल, 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशटनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, या सींदभाटत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबींर्धत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  

श्री. धगरीश  ापट : (१) िोय. 
(२) तिलसलदार, िवेली याींनी गनु्िेगाराींपवरुध्द हद.१२.०४.२०१७ रोजी लोणीकीं द 
पोलीस स्त््ेशन याींचेकडे ग.ुर.नीं २४८/२०१७, भा.द.पव. कलम ४६८ व जीवनावश्यक 
वस्त्त ुकायदा १९५५ चे कलम ३ व ७ नसुार कायदेशीर क्रफयाटद दाखल केली आिे. 
तसेच जप्त मदेु्दमालाच्या पवल्िेवा्ीबाबत जीवनावश्यक वस्त्त ु कायदा, १९५५ 
कलम ६ ब नसुार जजल्िार्धकारी, पणेु याींचेकडे पढुील कायटवािी करण्यात येत 
आिे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नािी. 

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

डहाण ू(श्ज.पालघर) येथील  डापोखरण नळपाणी परुिठा  
योजनेच्या दरुुस्िी ा ि 

  

(२५) *  ९१५६२   श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.शरददादा सोनािणे 
(जनु्नर), श्री.सरदार िाराशसांह (मलुुांड), श्री.अशमि साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.डड 
मल्लीिाजू न रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मां्रशी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डिाण ू(जज.पालघर) येथील पजश्चम क्रकनारपट्टीवरील २९ गावे व चार वाडयाींना 
बडापोखरण नळपाणी योजनेतनू पाणीपरुवठा िोत असनू सदर योजनेतील जनुा् 
नादरुुस्त्त जलवाहिन्यामळेु पाणी परुवठा सरुळीत िोत नसल्याचे तसेच  
कालबाह्य झालेल्या उक्कत योजनेच्या नतुनीकरणासाठी शासनाने ४३ को्ी 
रुपयाींचा ननधी दिा वषाटपवूी मींजरू करुनिी अदयापिी उक्कत योजनेचे काम अपणूट 
असल्याचे हदनाींक १९ मे, २०१७ रोजी वा त्या समुारास ननदशटनास आले, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्कत योजनेतील जलवाहिन्या जनु्या असल्याने व कािी ताींबरक 
अडचणीींमळेु गावाींना परेुसा पाणी परुवठा िोत नसल्याने तेथील गावकऱ्याींना तीव्र 
पाणी ी्ंचाईला सामोरे जावे लागत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानषुगाींने उक्कत काम पणूट करण्याबाबत कोणती कायटवािी 
केली वा करण्यात येत आिे तसचे उक्कत कामास पवलींब करणाऱ्या सींबींर्धताींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.   नराि लोणीिर : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
रु.४३.२८ को्ी ढोबळ क्रकीं मतीच्या बडा पोखरण पाणी परुवठा योजनेस हदनाींक 
१४.११.२०१३ रोजीच्या शासन ननणटयादवारे प्रशासकीय मींजरुी प्राप्त झाली असनू, 
हदनाींक ५.३.२०१४ रोजी कायाटदेश देण्यात आले आिे.  योजनेतील समापवष् ३३ 
गावाींपकैी २९ गावाींना चाचणी स्त्वरुपात पाणी परुवठा सरुु करण्यात आलेला असनू 
उवटररत कामे प्रगतीपथावर आिेत. 
(२) व (३) िे खरे नािी. 

पजश्चम भागातील नव्याने ्ाकण्यात आलेली मखु्य जलवाहिनी 
्प्प्या्प्प्याने कायाटजन्वत करुन मे २०१६ पासनू अजस्त्तत्वातील व नवीन पवतरण 
व्यवस्त्थेच्या माध्यमातनू सरुळीत पाणी परुवठा सरुु केला आिे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नािी. 

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

न्याहाळे ब्रदु्रि (िा.जव्हार, श्ज.पालघर) ्ामपांचायि हद्दीिील चार 
 पाडयाांना पाणी परुिठा िरणे ा ि 

  

(२६) *  ८६८८१   श्रीमिी तनम ला गाविि (इगिपरूी), श्री.अशमन पटेल 
(मुां ादेिी), प्रा.िषा  गायििाड (धारािी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :   
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) न्यािाळे ब्रदु्रक (ता.जव्िार, जज.पालघर) ग्रामपींचायत िद्दीतील चार पाडयाींना 
पपण्याच्या पाण्याची भीषण पाणी ी्ंचाई ननमाटण झाली असनु या चार पाडयाींच्या 
ग्रामस्त्थाींनी  ्ँकरची मागणी जव्िार पींचायत सलमतीकडे करुनिी ्ॅंकर लमळत 
नसल्याचे हदनाींक २४ एपप्रल,२०१७ रोजी वा त्या समुारास ननदशटनास आले आिे, 
िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, उक्कत हठकाणच्या महिलाींना पाण्यासाठी पिा्ेपासनू नदी, नाले, 
कोरडया पवहिरीींवर वणवण भ्कावे लागत आिे,  िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय 
आढळून आले व असल्यास, उक्कत हठकाणी कायमस्त्वरूपी पाणी परुवठा 
करण्याकररता कोणती कायटवािी केली व प्रश्न भाग (१) मधील मागणीकडे दलूटक्ष 
करणाऱ्या सींबींर्धतावींर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.   नराि लोणीिर : (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी.  
(३) न्यािाळे बदु्रकु (ता. जव्िार, जज. पालघर) ग्रामपींचायत िद्दीतील खालील चार 
ी्ंचाईग्रस्त्त पाडयाींमध्ये कायमस्त्वरुपी पाणी परुवठा करण्याकररता खालीलप्रमाणे 

उपाययोजना घेण्यात आल्या आिेत. 
अ) न्यािाळे (ब.ु) काष्ीचा पाडा या पाडयात पवूीच्या दोन पविीरी असनु 

सन २०१४-१५ या वषाटत ठक्ककर बाप्पा योजने अींतगटत साधी पवहिरिी पणूट 
करण्यात आली आिे.   

ब) न्यािाळे (ब.ु) मोरर्गळा या पाडयात पवुीच्या दोन साध्या पविीरी 
असनू सन २०१६-१७ अींतटगत ठक्ककर बाप्पा आहदवासी उपाय  योजनेतनु साधी 
पवहिर नव्याने मींजरु करण्यात आली आिे. तसेच  या पाडयात N.G.O माफट त 
साठवण तलावाचे काम िाती घेण्यात आले आिे. 

क) न्यािाळे (ब.ु) लशवा कोरडयाची मे् या पाडयात पवुीच्या दोन साध्या 
पवहिरी व दोन बडुकी (लिान पवहिर) अजस्त्तवात आिेत. 

ड) न्यािाळे (ब.ु) मोगरावाडी या पाडयात पवुीच्या दोन पविीरी 
अस्त्तीत्वात असनू पाडया जवळून खडखड धरणाचा कालवा गेला आिे. सदर 
कालव्याचे दरुुस्त्तीचे काम चाल ुअसल्यामळेु केवळ यावषी सदर पाडयात ्ँकरची 
आवश्यकता भासली आिे. 

अशा प्रकारे सींबींर्धत पाडयाींमध्ये पाणीपरुवठाच्या वरीलप्रमाणे 
कायमस्त्वरुपी उपाययोजना करण्यात आलेल्या आिेत.  ्ँकरच्या मागणीकडे 
दलुटक्ष झालेले नसल्याने कोणावरिी कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् ावत नािी.  
(४) प्रश्न उद् ावत नािी. 

----------------- 
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आगाशी िुां भारिाडा (िा.िसई, श्ज.पालघर) येथील शशधािाटप दिुानािील 
रॉिेलची िाळ्या  ाजाराि होि असलेली विक्री 

 (२७) *  ८५९३६   श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.रुपेश म् हा्ेरश (शभिांडी पिू ) :   
सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आगाशी कुीं भारवाडा (ता.वसई,जज.पालघर) येथील एका लशधावा्प दकुानात ५ 
िजार लल्र ननळे रॉकेलची काळयाबाजारात पविी करत असताना जन आींदोलन 
सलमतीच्या कायटकत्यांनी हदनाींक १४ जनू, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास रींगेिात 
पकडल्याचे ननदशटनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्कत दकुानात हदलेल्या को्यापेक्षा जास्त्त रॉकेलचा साठा 
असल्याचे ननदशटनास आले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर रॉकेल परुवठा पवभागाच्या मदतीने वसई गोदामामधनू  
उपलब्ध िोऊन त्यासाठी दरमिा परुवठा अर्धका-याींना १० िजाराींचा िप्ता देत 
असल्याची उक्कत दकुानदाराने माहिती हदली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्कत प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबींर्धताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश  ापट : (१)  व (२) मौजे आगाशी कुीं भारवाडा, ता.वसई, जज.पालघर 
येथील क्रकरकोळ केरेालसन परवानाधारकापवरुध्द हद.१२.६.२०१७ रेाजी प्राप्त 
झालेल्या तिारीच्या अनषुींगाने परुवठा ननररक्षक, वसई याींनी तपासणी केली 
असता साठा रजजस्त््रवर दशटपवण्यात आलेल्या लशल्लक साठ्यापेक्षा ८० लल्र 
केरेालसन जास्त्त असल्याचे आढळून आले.            
(३) अशा स्त्वरुपाची कोणतीिी माहिती उक्कत परवानाधारकाने हदलेली नािी. 
(४) केरोलसन परवान्याची तपासणी केली असता तपासणीत गींभीर देाष आढळून 
आल्याने  परवानाधारकापवरुध्द अनाटळा पोललस ठाण्यात गनु्िा रजज.नीं.II६/१७, 
हद.१३.६.२०१७ रोजी दाखल करण्यात आला आिे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नािी. 

----------------- 
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रायगड श्जल््यािील महाड, रोहा, खालापरू, पनिेल, पेण येथील औद्योधगि 

िसाहिीमधील िां पन्याांमधनू होणारे प्रदषूण 
  

(२८) *  ८८१८८   श्री.सभुाष उफ  पांडडिशेठ पाटील (अशल ाग), श्री.धयै शील 
पाटील (पेण), श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आां ेगाि), श्री.शशशिाांि शशांदे (िोरेगाि), 
श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्माना ाद), श्री.पाांडुरांग  रोरा (शहापरू), श्री.नरहरी 
णिरिाळ (ददांडोरी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.सरेुश 
लाड (िज ि), श्री.किसन िथोरे (मरु ाड), श्री.भरिशेठ गोगािले (महाड) :  
सन्माननीय पया िरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मिाड (जज.रायगड)पररसरातील औदयोर्गक वसाितीतील कािी कारखान्याींवर 
मिाराषर ननयींरण मींडळाने कारवाई करूनसधु्दा सींबींर्धत कारखाने ननयमाींचे 
उल्लींघन करून  रासायननक प्रदपूषत  पाणी ्ेमघर नाला व सापवरी नदीमध्ये 
सोडण्यात येत असल्याने नागरीकाींच्या आरोग्यावर घातक पररणाम िोत 
असल्याप्रकरणी ्ेमघर नाला पररसरातील १३ ग्रामपींचायती व लोकप्रनतननधीींनी 
मा.पयाटवरणमींरी तसेच प्रदषुण पवभागीय अर्धकारी व मिाड येथील       
अर्धका-याींकडे हदनाींक १६ जनू, २०१७ रोजी तसेच वारींवार तिारी केलेल्या 
आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच मिाड औदयोर्गक वसाितीमधील श्रीिरी केलमकल्स या कारखान्याने 
रासायननक साींडपाणी थे् नदीपारात सोडल्याचा प्रकार  मािे जनू,२०१७ मध्ये वा 
त्या दरम्यान घडला आिे, िे िी खरे  आिे काय, 
(३) असल्यास, सदरिू साींडपाण्यामळेु मिाड औदयोर्गक वसाितीमधील ननवासी 
सींकुले त्याचप्रमाणे शिराच्या कािी भागाला लाल रींगाच्या दपुषत पाण्याचा परुवठा 
िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) तसेच उक्कत जजल्ह्यातील मिाड, रोिा, खालापरू, पनवेल, पेण या हठकाणी 
मिाराषर औदयोर्गक के्षरात मोठ्या प्रमाणावर रासायननक कीं पन्या कायटरत असनू 
पयाटवरण पवभागाने रासायननक कीं पन्यानी प्रदपूषत साींडपाणी प्रक्रिया करून 
सोडण्याबाबत हदलेल्या सचूनाींचे उल्लींघन करून उक्कत कीं पन्या नदी पारात 
प्रदपूषत साींडपाणी सोडत असल्याने पररसरातील शेतीचे व छोट्या मजच्छमाराींचे 
नकुसान झाले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून 
आले व असल्यास, त्यानसुार सींबींर्धत दोषी कीं पन्या व अर्धकाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे तसेच उक्कत शेतकऱ्याींचे व छोट्या 
मजच्छमाराींचे िोणारे नकुसान याची भरपाई  देण्याबाबत कोणती कायटवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत? 
  

श्री. रामदास िदम : (१) िे खरे आिे. 
(२) िे खरे आिे. 
(३), (४) व (५) सदर प्रकरणी केलेल्या चौकशीमध्ये  श्रीिरी कॅलमकल एक्कसपो्ट 
लललम्े्, प्लॉ् नीं - अ/८,अ-१५/१, अ-१५/२, अ-९, एमआयडीसी, मिाड या 
कारखान्यामधनु औदयोर्गक साींडपाणी थे् ्ेमघर नाल्यात लमसळत असल्याचे 
ननदटशनास आल्याने सदरील कारखान्यास हद. १३/०६/२०१७ रोजी उत्पादन प्रक्रिया 
बींद करण्याचे ननदेश देण्यात आले आिेत. 
 

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

मोखाडा (श्ज.पालघर) ि शहापरू (श्ज.ठाणे) िालकु्याि तनमा ण 
 िालेली पाणी टांचाई 

  

(२९) *  ८६०७७   श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आां ेगाि), श्री.जयांि पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.शशशिाांि शशांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग 
 रोरा (शहापरू), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण ( ागलाण), श्रीमिी तनम ला गाविि 
(इगिपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुां ादेिी), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू 
शहर), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.शामराि ऊफ   ाळासाहे  पाटील 
(िराड उत्िर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.गणपि गायििाड 
(िल्याण पिू ), श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील 
(उस्माना ाद), श्री.नरहरी णिरिाळ (ददांडोरी), श्री.सरेुश लाड (िज ि), श्री.किसन 
िथोरे (मरु ाड), डॉ. ालाजी किणीिर (अां रनाथ), श्री.पास्िल धनारे (डहाण)ू, 
श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), प्रा.िषा  गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमिी ठािूर 
(तििसा), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री. ाळासाहे  थोराि (सांगमनेर), प्रा.विरेंद्र 
जगिाप (धामणगाि रेल्िे) : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मोखाडा (जज.पालघर) येथे व शिापरू (जज.ठाणे) तालकु्कयातील १६० गाव-पाडे 
येथे भीषण पाणी ी्ंचाई ननमाटण झाली असनू दपूषत पाणी परुवठा िोत असल्याचे 
मािे एपप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशटनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्कत हठकाणी ननमाटण झालेल्या पाणी ी्ंचाईमळेु नागररकाींना 
दररोज १० क्रक.मी अींतराची पायपी् करावी लागत असनू दाींडगाव येथील श्री. 
तकुाराम आगीवले याींचा हदनाींक १० एपप्रल,२०१७ रोजी वा त्यासमुारास आींबळे 
डोिात पडून मतृ्य ु झाला तसेच उक्कत दोन तालकु्कयात पाणी आणण्यासाठी 
गेलेल्या दोन जणाींचा मतृ्य ूझाला, िे िी खरे आिे काय, 
(३)असल्यास, शिापरू तालकु्कयातील भीषण पाणी ी्ंचाईचा प्रश्न सोडपवण्यासाठी 
स्त्थाननक लोकप्रनतननधी, मुींब्रा-कळवा याींनी हदनाींक १७ मे,२०१७ रोजी तसेच 
वारींवार मा.मखु्यमींरी, मा.पाणीपरुवठा मींरी याींचेकडे ननवेदनादवारे मागण्या 
केलेल्या आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्कत प्रकरणाबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने तालकु्कयातील भीषण पाणी ी्ंचाई लक्षात घेता 
कायमस्त्वरूपी पाणीपरुवठा करण्याबाबत  कोणती कायटवािी केली आिे वा 
करण्यात येत आिे तसेच ग्रामस्त्थाींनी ्ँकरने पाणी परुवठा करावा अशी मागणी 
वारींवार जजल्िा प्रशासनाकडे करूनिी ्ँकरने पाणी परुवठा न करणाऱ्या 
सींबींर्धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) तसेच, मतृ्यमुखुी पडलेल्या श्री.तकुाराम आगीवले व दोन व्यक्कतीींच्या 
कु्ूींबबयाींना कोणती आर्थटक मदत केली  वा करण्यात येत आिे, नसल्यास, 
पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री.   नराि लोणीिर : (१)  अींशत: खरे आिे. मोखाडा व शिापरू तालकु्कयामध्ये 
कािी गाींवे/पाड्याींमध्ये सन २०१६-१७ च्या ी्ंचाई कालावधीत पाणी ी्ंचाई ननमाटण 
झाली िोती. तथापप, सदर तालकु्कयाींमध्ये ी्ंचाई कालावधीत दपूषत पाणी परुवठा 
करण्यात आलेला नािी.  
(२) मोखाडा व शिापरू तालकु्कयातील नागररकाींना पाणी ी्ंचाई मळेु १० क्रक.मी. 
अींतराची पायपी् करावी लागते िे खरे नािी. तथापप, शिापरू तालकु्कयातील    
श्री. तकुाराम आगीवले िे हदनाींक ११.०४.२०१७ रोजी  आबले डोि येथे गेले 
असता त्याींचा पाण्यात बडूुन मतृ्य ुझाला आिे. मार त्याबाबतची कोणतीिी नोंद 
 कसारा पोलीस ठाण्यात करण्यात आलेली नािी.  



38 

       
तसेच मोखाडा तालकु्कयातील पोशेरा पकैी पळसपाडा येथील एक महिला 

पाणी आणण्यासाठी गेली असता नतचा पाण्यात बडूुन मतृ्य ुझाला आिे.  
(३) िोय.  
(४) शिापरू तालकु्कयातील ी्ंचाईग्रस्त्त गाींवे/पाडयाींना कायमस्त्वरुपी ्ँकरमकु्कत 
करणेकरीता नालशक जजल्ियातील इगतपरुी तालकु्कयातील भावली धरणावरुन 
गरुुत्वाकषटणादवारे पाणी परुवठा करणेकरीता ९७ गाींवे व २५९ पाडयाींकरीता अींदाजे 
रुपये १७१ को्ीची पाणी परुवठा योजना प्रस्त्तापवत करण्यात आलेली आिे.  

ग्रामपींचायातीच्या मागणीनसुार वेळेवर ्ँकर सरुु करण्यात आले आिेत. 
त्यामळेु कोणावरिी  कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् ावत नािी. 
(५) मोखाडा व शिापरू तालकु्कयात झालेले मतृ्य ू िे आकजस्त्मक मतृ्य ूअसल्याने 
त्याींना आर्थटक मदत करण्यात आलेली नािी.  

तथापप, मतृाींच्या वारसदाराींना कशाप्रकारे आर्थटक मदत देता येईल 
याबाबतचा अिवाल सींबींर्धत जजल्िार्धकाऱ्याींकडून मागपवण्यात आला आिे. 

----------------- 
  
अहमदनगर श्जल््यािील १०८ गािािील वपण्याचे पाणी दवुषि असल्या ा ि 

  

(३०) *  ८९०६३   श्री.भाऊसाहे  िाां ळे (श्रीरामपरू), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील 
(शशडी), श्री. ाळासाहे  मरुिुटे (नेिासा) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अिमदनगर जजल्िा पररषदेच्या आरोग्य पवभागाने मािे माचट, २०१७ मध्ये 
केलेल्या जजल्ह्यातील जलस्त्रोताींची जपैवक तपासणीत १०८ गावातील पपण्याचे 
पाणी दपुषत असल्याचे ननदशटनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामपींचायतीींनी पाणी शधु्दीकरणाच्या कामासाठी ननयकु्कत केलेल्या 
जलरक्षकाींकडून कामात दलुटक्ष केल्यामळेु ग्रामीण भागातील नागररकाींना अशधु्द 
पाण्याचा परुवठा िोत असल्याचे तपासणीत ननदशटनास आले, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय व चौकशीत काय 
आढळून आले, 
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(४) असल्यास, चौकशीनसुार सींबींर्धताींवर कारवाई करण्याबाबत व या गावाींना 
शधु्द पाण्याचा परुवठा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायटवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.   नराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आिे.  
अिमदनगर जजल्िा पररषद आरोग्य पवभाग याींच्या माफट त कननषठ वजै्ञाननक 
अर्धकारी,जजल्िा आरोग्य प्रयोगशाळा अिमदनगर व  वररषठ वजै्ञाननक भजुल 
सव्िेक्षण आणण पवकास यींरणा, अिमदनगर याींच्याकडून मािे,माचट २०१७ मध्ये 
१७२५ पाणी नमनेु तपासण्यात आले .त्यापकैी १०४ गावाींतील १५२ पाणी नमनेु 
दपुषत आढळून आले त्याींची ्क्ककेवारी ८.८१ इतकी आिे.  
(२), (३) व (४) दपुषत आलेल्या स्त्रोताींवर ग्रामपींचायतीकडून योग्य ती उपाय 
योजना करण्यात आली आिे. तसेच ग्पवकास अर्धकारी, याींचेकडून ६८ 
ग्रामसेवकाींना नो्ीशीदवारे समज देण्यात आलेली आिे व ३६ जलसरुक्षकाींना 
नो्ीस देण्यात येवनू समज देण्यात आलेली आिे. 
(५) प्रश्न उदभवत नािी. 

----------------- 
  
लोटे (िा.खेड, श्ज. रत्नाधगरी) औद्योधगि िसाहिीमधील िारखान्याांचे घािि 

रासायतनि साांडपाणी दाभोळ खाडी पा्रशाि सोडण्याि येि असल्या ा ि 
  

(३१) *  ८५२८४  श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   
सन्माननीय पया िरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लो्े (ता.खेड, जज.रत्नार्गरी) औदयोर्गक वसाितीमधील कारखान्याींचे घातक 
रासायननक साींडपाणी दाभोळ खाडी पारात सोडण्यात आल्याने मोठ्या प्रमाणात 
मासे मतृ झाल्याचे तसेच पररसरात  दगुधंी पसरल्याचे हदनाींक १३ ते १७ जनू 
२०१७ वा त्या समुारास ननदशटनास आले, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, मासे मतृ िोण्याच्या घ्नेची  मजच्छमार बाींधवानी माहिती 
देऊनिी प्रदषूण ननयींरण मींडळाचे अर्धका-याींनी दलुटक्ष केल्याचे ननदशटनास आले 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, गत ३ वषांपासनू सातत्याने असे प्रकार घडत असल्याने खाडीतील 
माशाींच्या अनेक जाती नष् झाल्या आिेत. त्यामळेु मासेमारी करून उदरननवाटि 
करणा-या खाडी क्रकनारील ८६ गावाींतील िजारो मजच्छमार कु्ुींबाींवर उपासमारीची 
वेळ आली आिे, िे िी  खरे आिे काय, 
(४) असल्यास,सींक्ात सापडलेल्या मजच्छमाराींना हदलासा देण्यासाठी आर्थटक 
सिाय्य देण्याबाबत तसेच सदर प्रकरणी  दखल न घेणाऱ्या सींबींर्धत 
अर्धकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची  करणे काय आिेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) लभले भोईवाडी, करींबवणे  येथील खाडीमध्ये मासे मतुटकीच्या अनषुींगाने 
मिाराषर प्रदषूण ननयींरण मींडळाच्या अर्धका-याींनी  लभले, करींबवणे खाडी येथे 
हद.१८.०६.२०१७ रोजी  पािणी केली असनू  खाडीतील पाण्याचे तसेच मतृ माशाचे 
नमनेु पथृकरणासाठी हद. १९.०६.२०१७ रोजी प्रादेलशक न्यायवधैक प्रयोगशाळा, 
पणेु येथे  पाठपवण्यात आले आिेत. तसेच सदरील घ्नेच्या अनषुींगाने मिाराषर 
प्रदषूण ननयींरण मींडळाने लो्े परशरुाम औदयोर्गक वसाितीमधील उदयोगाींची व  
सीई्ीपीच्या केलेल्या पािणी दरम्यान दोषी आढळून आलेल्या पाच उदयोगाींना 
उत्पादन बींदचे आदेश, ३१ उदयोगाींना प्रस्त्तापवत आदेश व  २३ उदयोगाींना 
कारणे  दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली आिे. 
(३) िे अींशत: खरे आिे. 
(४) दाभोळ खाडीतील जलप्रदषूणामळेु ननमाटण झालेल्या मासे मतुटकीच्या 
तिारीच्या अनषुींगाने जजल्िार्धकारी रत्नार्गरी याींच्या आदेशान्वये सलमती गठीत 
करण्यात आली आिे. तसेच भोई समाजाच्या उन्नतीसाठी लो्े परशरुाम 
इींडजस्त्रयल असोलसएशन व लो्े  परशरुाम एन्िॉ.प्रो्ेक्कशन को.ऑप.सोसाय्ी लो्े 
याींनी सींयकु्कतपणे पढुील ३ वषाटसाठी सवट समावेशक असे रु. २५.० लाखाची 
आर्थटक मदत देण्याचे मान्य केले असनू दाभोळ खाडी सींघषट सलमतीस 
आतापयतं  रु. २१.० लाख मदत देण्यात आली आिे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नािी. 

----------------- 
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लोहा (श्ज.नाांदेड) येथील शासिीय धान्य गोदामाि धान्याचा  

गरैव्यिहार िाल्या ा ि 
  

(३२) *  ८९०१६   श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.विजय िडेट्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्रीमिी तनम ला गाविि (इगिपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुां ादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ्ाहि 
सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोिा (जज.नाींदेड) येथील तिलसल कायाटलयाची व  शासकीय धान्य गोदामाची 
बीड येथील  पथकाने मािे एपप्रल २०१७ पािणी केली असता  समुारे ८३ लाख 
रुपयाींचा धान्याचा  गरैव्यविार झाला असल्याचे मािे मे २०१७  मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशटनास आले आिे िे खरे आिे काय 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय आढळून आिे व त्यानसुार सींबर्धत दोषीींवर कोणती कारवाई 
केली  वा करण्यात येत आिे 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश  ापट : (१) लोिा (जज.नाींदेड) येथील तिलसल कायाटलयाची व 
 शासकीय धान्य गोदामाची जजल्िा परुवठा अर्धकारी, बीड याींनी ननयकु्कत 
केलेल्या  पथकाने मािे एपप्रल २०१७ मध्ये तपासणी केली िोती.सदर तपासणी 
अिवालात रास्त्तभाव दकुानदाराींनी ननयतनापेक्षा जास्त्त धान्य उचल केल्याचे 
ननदशटनास आल्यामळेु जजल्िार्धकारी, नाींदेड याींनी हद.१६.०१.२०१७ अन्वये 
रु.८२,९६,७११.३६/- वसलु करण्याचे आदेश हदले असल्याचे नमदू केले आिे. 
जजल्िार्धकारी नाींदेड याींच्या अिवालानसुार याप्रकरणी रु.७२,७९,२१७/- एवढया 
रक्ककमेची वसलुी झालेली आिे व उवटररत रक्ककम रु.१०,१७,४९४.३६/- वसलु 
करण्याची कायटवािी सरुु आिे. 
(२) सदर प्रकरणात ता.लोिा जज.नाींदेड येथील १.श्री.एन.जी.झींपलवाड, 
तत्का.तिलसलदार, लोिा २.श्री.आर.जी.तपूकर, नायब तिलसलदार (सेवाननवतृ्त) 
ता.लोिा ३.श्री.जी.पी.नागरगोजे, नायब तिलसलदार, लोिा ४. श्री.आर.एन . पाठक, 
 नायब तिलसलदार, लोिा ५.श्री.पी.पी.बडवणे, अव्वल कारकुन, तिलसल कायाटलय, 
लोिा ६.श्री.जी.एल.मोहिजे, अव्वल कारकुन, लोिा ७. श्री.सी.पी.धमेकर, 
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गोदामपाल, लोिा जज.नाींदेड या अर्धकारी/ कमटचाऱ्याींच्यापवरुध्द मिाराषर नागरी 
सेवा (लशस्त्त व अपील) ननयम १९७९ चे ननयम ८ व ननयम १२ नसुार सींयकु्कत 
पवभागीय चौकशीचा प्रस्त्ताव दोषारोपपर एक ते चार तयार करुन पवभागीय 
आयकु्कत, औरींगाबाद याींचेकडे सादर केले आिे.   
(३) प्रश्न उद् ावत नािी. 

----------------- 
  
मरुुड-जांजीरा (श्ज. रायगड) येथील मरुुड समदु्र किनारी रसायन शमश्रीि िेलाचा 

ििांग पसरल्याने िासि ि मासे मिृ िाल्या ा ि 
  

(३३) *  ८५२२१   श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.अशोि 
पाटील (भाांडूप पश्श्चम) :   सन्माननीय पया िरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मरुुड-जींजीरा (जज. रायगड) येथील मरुुड समदु्र क्रकनारी रसायन लमश्रीत 
तेलाचा तवींग पसरल्याने   समदु्रातील  कासव व मासे मोठया प्रमाणात  मतृ 
झाल्याचे  हदनाींक १७ मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदशटनास आले आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी प्रदषूण ननयींरण मींडळाच्या अर्धका-याींनी पािणी  
केली आिे काय, पािणीत काय आढळून आले व  रसायन लमश्रीत तेलाचा तवींग 
पसरण्याची कारणे काय आिेत, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबींर्धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) व (२) हदनाींक १७ मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास  
एक मतृ व कूजलेल्या अवस्त्थेतील कासव समदु्रातनू वािून क्रकनाऱ्यावर आला 
िोता. याबाबतची माहिती मिाराषर प्रदषूण ननयींरण मींडळाच्या वतीने हद. 
१३/०७/२०१७ रोजी मरुुड नगरपाललकेचे प्रनतननधी, स्त्थाननक रहिवासी याींच्या 
सोबत केलेल्या पािणी दरम्यान ननदटशनास आली िोती. 
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(३) व (४) मिाराषर प्रदषूण ननयींरण मींडळामाफट त मरुुड तालकु्कयातील मरुुड, 
काशीद व साळाव येथील समदु्राच्या पाण्याच्या गणुवत्तेची दर मिा ननयलमतपणे 
तपासणी करण्यात येत असनू सदर पाण्याच्या परृ्थथकरण अिवालानसूार येथील 
समदु्राच्या पाण्याची गणुवत्ता सवटसाधारणत: पवहित मयाटदेत असल्याचे आढळून 
आले आिे. 

----------------- 
  
सावि्रशी ाई फुले पणेु विद्यापीठाच्या िास्ििुला अभ्यासक्रमाच्या विद्याथ्याांना 

चिुीची प्रश्नपब्रशिा वििरीि िेल्या ा ि 
  

(३४) *  ८५५९५   श्री.शभमराि िापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय उच् च ि 
िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सापवरीबाई फुले पणेु पवदयापीठाच्या परीक्षा पवभागातील वास्त्तकुला 
अ्यासिमाच्या पवदयार्थयांना ४० गणुाींची चकुीची प्रश्नपबरका पवतरीत केल्याची 
बाब मािे मे २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान  ननदशटनास आली, आिे  िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर हदवशी घडलेल्या प्रकाराबद्दल परीक्षा पवभाग प्रमखु अनलभज्ञ 
असल्याने त्याींच्या असिकायाटमळेु आणण पवतरीत केलेल्या चकुीच्या 
प्रश्नपबरकेमळेु पवदयार्थयांना प्रचींड मनस्त्ताप सिन करावा लागला िे िी खरे आिे  
काय, 
(३) असल्यास, मिापवदयालयाींना चकुीचे प्रश्नपबरका पवतरीत करण्याचे प्रकार 
परीक्षा पवभागाकडून वारींवार घडत असताींना सींबींर्धत प्रकरणी आणण दोषी 
आढळणाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई  केली वा  करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास,  पवलींबाची  कारणे काय आिेत ?  
  
श्री. विनोद िािडे : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) व (३) प्राजश्नकाकडून येणाऱ्या प्रश्नपबरका गोपनीयतेच्या दृष्ीने पासवड ट 
लावनू येत असल्याने मिापवदयालयाकडून याबाबत आके्षप अथवा शींका 
घेतल्यानींतर िी बाब पवदयापीठाच्या ननदशटनास येते. 
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हदनाींक २६/०४/२०१७ रोजी वास्त्तकूला अ्यासिमाच्या पररके्षच्या 

दरम्यान प्रश्नपबरका ऑनलाईन पवतरीत केल्यानींतर ११.१५ चे दरम्यान परीक्षा 
कें द्रावरुन कािी प्रश्न अ्यासिमाच्या बािेरील असल्याची माहिती प्राप्त झाली. 
 तदनींतर ११.२० वाजता सवट परीक्षा कें द्राींना सधुारीत प्रश्न पाठपवण्यात येत 
असल्याचे साींगण्यात आले.  तसेच प्रश्नपबरका तयार करुन देणाऱ्या प्राजश्नक 
सलमतीच्या अध्यक्षाींशी सींपकट  साधला असता त्याींनी ११.३७ वाजता सधुारीत प्रश्न 
पाठपवले.  सवट परीक्षा कें द्राना ११.४५ वाजता नव्याने प्रश्न पवतरीत करुन 
पवदयार्थयांना त्या प्रमाणात अधीकचा वेळ देण्याच्या सचूना देण्यात आल्या.   
(४) प्रश्न उद् ावत नािी. 

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

रत्नाधगरी श्जल््यािील पेयजल योजना तनधीअभािी अपणू  असल्या ा ि 
  

(३५) *  ८४८३९   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुां ादेिी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अब् दलु 
सत्िार (शसल्लोड), श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन), श्री.राजन साळिी 
(राजापरू), िुमारी प्रणणिी शशांदे (सोलापरू शहर मध्य) :  सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील वाड्या, वस्त्त्याींमध्यील पपण्याचे पाणी उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी शासनाने सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या ४ चार वषाटच्या 
कालावधीसाठी मखु्यमींरी ग्रामीण पेयजल योजना राबपवण्याचे ठरपवण्यात आले 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२)  असल्यास, मराठवाड्यासि राज्यात पाणी ी्ंचाईची समस्त्या असताना 
पेयजल योजनेच्या प्रभावी अींमलबजावणीसाठी लमळणा-या ८०० को्ी रुपयाींच्या 
ननधीमध्ये  कें द्र शासनाने कपात केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या  योजनाींमध्ये सामापवष् करण्यात आलेल्या ३२ को्ीच्या 
योजनाींमध्ये १६ को्ी रुपयाींचा असलेला सिभाग कें द्र शासनाने न हदल्यामळेु 
तसेच  राज्य शासनानेिी आपला ननधी न हदल्यामळेु रत्नार्गरी जजल्ह्यातील 
पावनेदोनशेच्यावर पेयजल योजना राबपवण्यात आल्या नसनू यापकैी िाती 
घेण्यात आलेल्या ४७ योजनाींपकैी केवळ ३१ योजना पणूट झाल्या असनू १३८ 
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योजना राबपवण्यात आल्या नसल्याची  बाब मािे एपप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशटनास  आले आिे तसेच  ५२३ योजना पणूट झाल्या आिेत परींत ु
कागदोपरी अपणूट असल्याने व नव्या योजनाींना ननधी उपलब्ध िोत नसल्याचे 
मािे जनू २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशटनास आले आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर पयेजल योजनेंतगटत रत्नार्गरी जजल्ह्यातील क्रकती 
तालकु्कयाींमधील गाींवे, वस्त्त्या व वाड्या याींचा समावेश करण्यात आला 
आिे, एकूण क्रकती ननधीची तरतदू करण्यात आली व क्रकती योजना सरुु करण्यात 
आल्या आिेत आिे, 
(५) असल्यास, शासनाने राज्यातील  दषुकाळी भागात जास्त्तीत जास्त्त ननधी 
लमळवनू देण्याबाबत तसेच सदरिू योजना प्रभावीपणे राबपवण्याबाबत कोणती 
कायटवािी केली वा करण्यात येत आिे, नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय     
आिेत ? 
 
श्री.   नराि लोणीिर : (१) िोय. 
(२) अींशत: खरे आिे. 

 मखु्यमींरी ग्रामीण पेयजल कायटिम िा राज्य शासनाचा सवटसमावेशक 
कायटिम असनू यासाठी राज्य शासनाकडून १०० % ननधी उपलब्ध करुन देण्यात 
येतो. 

तथापप, सन २०१५-१६ पासनू कें द्रशासनाने १४ व्या पवत्त आयोगाींतग टत 
राज्यास वाढीव ननधी उपलब्ध करुन हदल्यामळेु राषरीय ग्रामीण पेयजल 
कायटिमाच्या तरतदुीमध्ये कपात केली आिे. या अनषुींगाने कें द्र शासनाने १४ व्या 
पवत्त आयोगाींतग टत उपलबध करुन हदलेला ननधी प्राधान्याने ग्रामीण पाणी 
पेयजल सपुवधाींसाठी उपलब्ध करुन दयावयाचा आिे. 
(३) अींशत: खरे आिे. 
       रत्नार्गरी जजल्ह्यातील राषरीय ग्रामीण पेयजल  कायटिमाच्या सन 
२०१६-१७ च्या आराखड्यात १६८ वाड्याींच्या ९४ योजनाींचा समावेश िोता. त्यापकैी 
१४० वाड्याींच्या ७९ योजना प्रगतीपथावर िोत्या. त्यापकैी मािे माचट, २०१७ अखेर 
४६ वाड्याींच्या २४ योजनाींचा पाणीपरुवठा सरुु करण्यात आला आिे. उवटररत ५५ 
योजनाींपकैी ५० योजनाींचा समावेश सन २०१७-१८ च्या आराखड्यामध्ये करण्यात 
आला आिे. 
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रत्नार्गरी जजल्ह्यातील ५२३ योजना भौनतक दृषट्या पणूट परींत ु
अर्थटकदृषट्या अपणूट आिेत.  या योजनाींपकैी मािे जनू २०१७ अखेर ३२ योजना 
भौनतक व आर्थटकदृषट्या पणूट झाल्या आिेत. उवटररत ४९१ योजना आर्थटकदृषट्या 
पणूट करण्यासाठी जजल्िा जलव्यवस्त्थापन व स्त्वच्छता सलमतीने जजल्िा व तालकुा 
स्त्तरीय सलमती स्त्थापन करुन ननयोजन केले आिे. 
(४) राषरीय ग्रामीण पेयजल योजनाींतग टत रत्नार्गरी जजल्ह्यातील सवट 
तालकु्कयातील ५२७ वाड्याींचा समावेश करण्यात आला आिे. त्यापकैी सन २०१६-
१७च्या आराखड्यातील ८९ वाड्याींच्या ५० योजना प्रगतीपथावर आिेत. राषरीय 
ग्रामीण पेयजल योजनेत नव्या योजना िाती घेऊ नये, असे कें द्र शासनाचे आदेश 
असल्याने नवीन योजनाींची कामे िाती घेण्यात आलेली नािीत. 

मार मखु्यमींरी ग्रामीण पेयजल कायटिमामध्ये रत्नार्गरी जजल्ह्यामध्ये, 
रत्नार्गरी, र्चपळून, सींगमेश्वर, गिुागर, व खेड या ५ तालकु्कयामधील एकूण ११ 
नळ पाणी परुवठा योजनाींचा समावेश केला असनू, त्याकरीता रु.४५०२.८५ लक्ष 
ची तरतदू केली आिे. 

त्यापकैी मौ. पोमेंडी (ब.ु), ता.जज. रत्नार्गरी व मौ. खान ूमावळींकरवाडी, 
ता.जज. रत्नार्गरी या दोन योजनाींना प्रशासकीय मींजरूी देण्यात आली आिे. 
(५) शासनाने राज्यामध्ये पेयजल योजना राबपवण्याबाबत खालीलप्रमाणे कायटवािी 
केलेली आिे. 

राज्याने सवटसमावेशक असा राज्य शासनाचा मखु्यमींरी ग्रामीण पेयजल 
कायटिम राबपवण्याचा ननणटय घेतला आिे. सदर कायटिमाींतग टत नवीन पाणी 
परुवठा योजना राबपवणे, प्रादेलशक पाणी परुवठा योजनाींचे पनुरुज्जीवन करणे, 
प्रादेलशक पाणी परुवठा योजनाींसाठी देखभाल दरुुस्त्ती इ. बाबत तरतदू करण्यात 
आलेली आिे. 

तसेच राषरीय ग्रामीण पेयजल कायटिमाींतग टत कें द्र शासनाकडून प्राप्त 
िोणारा कें द्र ननधी व सम प्रमाणात राज्य हिश्श्याींतग टत जजल्िा वापषटक योजनेतील 
ननधी, २५% पेक्षा जास्त्त प्रगती असलेल्या योजना, फ्लोराईड बार्धत, सींसद 
आदशट ग्राम योजना व िागणदारीमकु्कत असलेल्या गावे/वाड्याींच्या नवीन 
योजनाींसाठी उपलब्ध करण्याबाबत सवट जजल्ह्याींना सचुना देण्यात आलेल्या 
आिेत. तसेच इतर वगटवारीतील प्रगतीपथावरील व प्रस्त्तापवत योजनाींसाठी जजल्िा 
वापषटक योजनेंतगटत उपलब्ध िोणाऱ्या ननधीमधनू सदर योजना पणूट करावयाच्या 
आिेत. 

----------------- 
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रायगड श्जल्हा पररषदेच्या शाळाांची दरुुस्िी िरणे ा ि 

  

(३६) *  ८६०५९   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिू ), श्रीमिी 
मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमि साटम (अांधेरी पश्श्चम) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कजटत (जज.रायगड) तालकु्कयातील कलींब, वारे, खाींडस, ताडवाडी, वींजारपाडा, 
देवपाडा या जजल्िा पररषदेच्या अनेक शाळाींची  दरुावस्त्था झाली असनू गळती 
छते, तु् लेल्या लभींती, सींरक्षक लभींतीचा अभाव व अस्त्वच्छ पररसरात पवदयार्थयांना 
लशक्षण घ्यावे लागत असल्याचे  मािे जनू, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान  
ननदशटनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्कत तालकु्कयातील शाळाींची दरुूस्त्ती करावी अशी पालकाींनी 
वारींवार मागणी करूनिी प्रशासनाकडून कोणतीच दखल घेतली गेली  नािी, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्कत प्रकरणी शासनाने चौकशी करून पवदयार्थयांना  उत्तम 
दजाटचे लशक्षण देण्यासींदभाटत तसेच शाळाींची दरुूस्त्ती करण्याबाबत कोणती 
कायटवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािडे : (१) अींशत: खरे आिे. 
(२) व  (३) कजटत (जज.रायगड) तालकु्कयातील कलींब, वारे, ताडवाडी जजल्िा 
पररषदेच्या शाळाींची डागडूजी केली असनू इमारती सजुस्त्थतीत आिेत. खाींडस 
येथील इमारत धोकादायक झाल्याने पवदयार्थयांची अन्य २ इमारतीींमध्ये सोय 
केली आिे. वींजारपाडा शाळेच्या ३ वगटखोल्याींच्या बाींधकामाबाबत कायटवािी 
करण्यात येत आिे. तसेच देवपाडा येथील इमारतीच्या स्त्लॅबवर ताडपरी 
आच्छादन घालण्यात आले आिे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नािी. 
 

----------------- 
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राज्याि  ेिायदेशीरपणे सरुू असलेल्या ऑनलाईन औषध विक्रीिर  
तन ांध आणण्या ा ि 

  

(३७) *  ८६७७४   श्री.प्रिाश आब टिर (राधानगरी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), श्री.सांदीपानराि 
भमुरे (पठैण) :   सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

 (१) राज्यात बेकायदेशीरपणे सरुू असलेल्या ऑनलाईन औषधे पविीमळेु अणखल 
भारतीय औषध पविेता सींघ्नेमाफट त हदनाींक ३० मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
औषध दकुानाींचा बींद पकुारला िोता, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, ऑनलाईन फामटसीच्या माध्यमातनू बेकायदेशीरपणे नाको्ीक्कस, 
ड्रग्ज, झोपेची औषधे, गभटपाताच्या गोळ्या व गभटललींग ननदानाचे परीक्षण साहित्य 
या सारख्या अनेक धोकादायक औषधाींची पविी सरुू असल्याचे शासनाच्या 
वारींवार ननदशटनास आणनूिी त्याकडे दलुटक्ष िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत  काय 
आढळून आले त्यानसुार उक्कत ई-फामटसीच्या माध्यमातनू िोणाऱ्या औषधाींच्या 
पविीवर ननबधं आणण्याबाबत कोणती कायटवािी केली  वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. धगरीश  ापट : (१) कें द्र शासनाने हद. १६ माचट, २०१७ रोजी औषध 
पविीबाबतचे प्रस्त्तापवत धोरण प्रलसध्द करून  िरकती व सचूना मागपवलेल्या 
आिेत. या कें द्र शासनाच्या औषध पविीबाबतच्या  प्रस्त्तापवत धोरणातील तरतदूी 
पवरोधात अणखल भारतीय औषध पविेता सींघ्नेमाफट त हद. ३० मे, २०१७ रोजी 
बींद पकुारण्यात आला िोता.  
(२) िे खरे नािी. 
(३)  अन्न व औषध प्रशासनाव्दारे सन २०१६ पासनू ऑनलाईन औषध पविीच्या 
प्रकरणी खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आलेली आिे. 
०७ प्रकरणी प्रथम खबर अिवाल दाखल  
१३ प्रकरणी पेढीचा परवाना रद्द 
०६ प्रकरणी पेढीचे परवाने ननलींबबत 
०१ प्रकरणी ख्ला दाखल 



49 

०५ प्रकरणी परराज्यातनू औषध परुवठा झाल्याने सींबींर्धत राज्य औषध 
ननयींरकाींना कळपवण्यात आले आिे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नािी. 

----------------- 
  
आां ोली (िा.सािांििाडी, श्ज.शसांधदुगु  ) के्ष्रशाि येणा-या १३ िाड्याांसाठी असलेल्या 

पाणी परुिठा योजनाांचे िाम तनिृष्ट्ट दजा चे िाल्या ा ि 
  

(३८) *  ८६०७१   श्री.िभैि नाईि (िुडाळ) : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आींबोली (ता.सावींतवाडी, जज.लसींधदुगु ट) के्षरात येणा-या १३ वाड्याींसाठी 
असलेल्या पाणी परुवठा योजनाींच्या ननकृष् कामामळेु मािे एपप्रल, मे आणण जनू 
या महिन्यात तीव्र पाणी ी्ंचाईला सामोरे जावे लागल्याची तिार तेथील 
ग्रामस्त्थाींनी ग्पवकास अर्धकारी, जजल्िा पाणी परुवठा अर्धकारी याींच्याकडे    
मािे एपप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदनाव्दारे केली आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्कत तिारीबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने ननकृष् दजाटचे काम करणा-या ठेकेदाराींवर व 
सींबींर्धतावींर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) तसेच, उक्कत हठकाणी पाणी ी्ंचाईवर मात करण्यासाठी कोणती कायटवािी 
केली वा करण्यात येत आिे,  
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.   नराि लोणीिर : (१) िे खरे नािी. 

आींबोली गावात पाणी ी्ंचाई असलेबाबत तिार/ननवेदन प्राप्त झालेले 
नािी. 
(२) प्रश्न उद् ावत नािी. 
(३) प्रश्न उद् ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद् ावत नािी. 

----------------- 
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मुां ई विद्यापीठ सांलश्गनि अनेि नामाांकिि महाविद्यालयाांनी विविध 
अभ्यासक्रमाांची मान्यिा फी भरली नसल्या ा ि 

  

(३९) *  ८४९५०   अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिू ), श्री.अशमि 
साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.मांगलप्रभाि लोढा 
(मल ार दहल), श्री.अजय चौधरी (शशिडी) : सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई पवदयापीठ सींलजग्नत मिापवदयालयाींची सींख्या  ७५० िून अर्धक असनू 
अनेक नामाींक्रकत मिापवदयालयाींनी  गत ५ वषाटपासनू मिापवदयालय  व पवपवध 
अ्यासिमाींची मान्यता फीच भरली नसल्याचे तसेच कािी मिापवदयालयाींना 
नकॅचे ए मलु्याींकन देखील लमळालेले नसल्याचे  मािे मे, २०१७ मध्ये  वा त्या 
दरम्यान ननदशटनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्कत मिापवदयालयाींत अ्यासिमाींची मान्यता नसतानािी  
अ्यासिम पणूट केलेल्या पवदयार्थयांचे  भपवतव्य धोक्कयात आले असल्याचे 
ननदशटनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मिापवदयालय व अ्यासिम मान्यता फी न भरणारी 
मिापवदयालयाींची सींख्या क्रकती आिे व त्याींची नावे काय आिेत तसेच फी 
भरेपयतं उक्कत अ्यासिमाींची मान्यता रद्द करणार आिे काय, 
(४) असल्यास, अशा मिापवदयालयाींकडून अ्यासिम मान्यता फी वसलू 
करण्यासाठी  तसेच सदर अ्यासिमामध्ये लशक्षण घेणाऱ्या पवदयार्थयांचे वषट 
वाया जाऊ नये याबाबत शासनाने कोणती कायटवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, त्याची काय कारणे आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािडे : (१) िे खरे नािी. 
(२) प्रश्न उद् ावत नािी. 
(३) प्रश्न उद् ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद् ावत नािी. 
(५) प्रश्न उद् ावत नािी. 

----------------- 
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शेिगाि ि पाथडी (श्ज. अहमदनगर) िालकु्यािील ४८ गािाांना पाणीपरुिठा 
िरणारी जलिादहनी नादरुुस्ि असल्या ा ि 

  

(४०) *  ८५९४१   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शेवगाव व पाथडी (जज. अिमदनगर) तालकु्कयातील ४८ गावाींना  जीवनदायी 
योजनेतनू पाणीपरुवठा करणारी  जलवाहिनी हठकहठकाणी फु्ल्यामळेु दररोज 
लाखो ली्र पाणी वाया जात असनू नागररकाींना गढूळ पाणी लमळत असल्याचे 
हदनाींक २८ मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदशटनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने उक्कत योजना सरुळीत सरुु िोण्याबाबत व 
नागररकाींना स्त्वच्छ पाणी लमळणेबाबत शासनाने कोणती कायटवािी केली तसेच 
दलुटक्ष करणाऱ्या अर्धकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
श्री.   नराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आिे. 
(२) सत्वर दरुूस्त्ती  करून वेळोवळी पाणी नमनेु घेण्यात आले. सदर पाणी 
नमनु्याींची रासायननक व जपैवक तपासणी करण्यात येते. तसेच जलशधु्दीकरण 
कें द्रावर दैनींहदन तरु्ी व ब्लीर्च ींग पावडरचा योग्य प्रमाणात वापर करून 
शधु्दीकरण करण्यात येते.सत्वर दरुूस्त्ती करून स्त्वच्छ व शधु्द पाणी परुवठा 
केल्यामळेु कारवाईचा प्रश्न उदभवत नािी. 
(३) प्रश्न उद् ावत नािी. 

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

राज्यािील सि  विद्यापीठामध्ये प्राध्यापिाांच्या दोन हजाराहून  
अधधि जागा ररक्ि असल्या ा ि 

  

(४१) *  ८९०९५   श्री.भाऊसाहे  िाां ळे (श्रीरामपरू), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील 
(शशडी), श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिू ), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), प्रा.िषा  
गायििाड (धारािी) :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) देशातील सवट राज्यातील पवदयापीठे वा त्याींच्याशी सींलग्न मिापवदयालयाींना 
कें द्र शासनाने उच्च लशक्षण सींशोधन पवकास आणण पायाभतू सपुवधा 
परुपवण्यासाठी राषरीय उच्चतर लशक्षण अलभयान सरुु केले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्कत अलभयानाींतग टत मिाराषर राज्याच्या उच्च व तींर लशक्षण 
पवभागाने सन २०१६-१७ या वषाटसाठी २७२ को्ीचा आराखडा सादर केला आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्कत ननधी लमळण्याकररता पवदयापीठामध्ये ररक्कत जागा 
नसाव्यात िी अ् घालण्यात आली असनू  राज्यातील सवट पवदयापीठामध्ये 
समुारे दोन िजारािून अर्धक प्राध्यापकाींच्या जागा ररक्कत असल्याची बाब प्रधान 
सर्चव, उच्च व तींर लशक्षण पवभाग याींनी हदनाींक २५ जनू, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास घेतलेल्या पवदयापीठाींच्या कुलसर्चवाींच्या बठैकीत ननदशटनास 
आणली, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, प्राध्यापकाींच्या ररक्कत जागाींमळेु, कें द्र शासनाने यावषीचा १०० 
को्ी रुपयाींचा ननधी अदयाप हदला नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आिे काय, त्या अनषुींगाने 
प्राध्यापकाींच्या ररक्कत जागा भरण्याबाबत कोणती कायटवािी केली तसेच उक्कत 
जागा ररक्कत ठेवणाऱ्या पवदयापीठाींवर कोणती कारवाई केली, नसल्यास, पवलींबाची 
कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. विनोद िािडे : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) रुसा योजनेसाठी कें द्र शासनाने १२ व्या पींचवापषटक योतनेतींग टत रुपये २७१ 
को्ी रकमेचा प्रकल्प आराखडा मींजरू केलेला आिे. 
(३) अींशत: खरे अिे.  

रुसा योजनेतींग टत ननधी प्राप्त करुन देण्यासाठी पवपवध ननकष असनू 
त्यापकैी पवदयापीठाने ररक्कत जागा भरणे िा एक ननकष आिे. 

या सींदभाटत हदनाींक २५/०५/२०१७ च्या बठैकीत अप्पर मखु्य सर्चव 
 (प्रभारी)  याींनी अकृषी पवदयापीठातील ररक्कत पदे भरण्याच्या सचूना हदल्या 
आिेत.   
(४) माचट २०१७ अखेर कें द्र व राज्य शासनाचा ननधी धरुन रुपये ६८.७० को्ी 
ननधी रुसाला प्राप्त झाला आिे. तसेच जनू २०१७ मध्ये रुपये ३९.०० को्ी एवढा 
ननधी मींजरू केला आिे. 
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(५) प्रश्न उद् ावत नािी.   
सवट अकृषी पवदयापीठे आणण शासनमान्य अलभमत पवदयापीठातील 

एकूण ४८४ लशक्षकीय पदे भरण्याबाबतचा प्रस्त्ताव लशक्षण सींचालक        
(उच्च लशक्षण) याींचेकडून हदनाींक ०१/०६/२०१७ रोजी शासनास प्राप्त झाला आिे. 
   

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

लोटे (िा.खेड, श्ज.रत्नाधगरी) औदयोधगि िसाहिीमधील सामदुहि साांडपाणी 
प्रकक्रया प्रिल्पाच्या क्षमिािाढीच्या िामाि होि असलेला गरैव्यिहार 

  

(४२) *  ८५३३४   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय पया िरण मां्रशी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लो्े (ता.खेड, जज.रत्नार्गरी) औदयोर्गक वसाितीमध्ये असलेल्या सामहुिक 
साींडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या क्षमतावाढीचे ३२ को्ी रुपये खचाटचे  सरुु  असलेले 
काम ननयमानसुार िोत नसनू त्यात मोठ्या प्रमाणात गरैव्यविार िोत असल्याचे 
ननदशटनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आिे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार सींबींर्धताींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा 
करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१), (२) व (३) सदर प्रकल्पास राज्यस्त्तरीय पयाटवरण 
आघात मलू्याींकन प्रार्धकरणाने  (SEIAA) हद. २७/०६/२०१६ रोजी पयाटवरण 
अनमुती प्रदान केली आिे. त्यानसूार प्रकल्पाचे काम मिाराषर औदयोर्गक 
पवकास मिामींडळामाफट त सरुू आिे. सदर प्रकल्पाचे काम सरुू झाल्यापासनू 
कोणत्यािी प्रकारचा गरैव्यविार झाल्याबाबतची तिार प्राप्त झाली नसल् याचे 
कायटकारी अलभयींता, मिाराषर औदयोर्गक पवकास मिामींडळ, रत्नार्गरी पवभाग, 
रत्नार्गरी याींनी कळपवले आिे 

----------------- 
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राज्याि शशक्षिाांची ३२ हजाराहून अधधि पदे ररक्ि असल्या ा ि 
  

(४३) *  ८४८४५   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुां ादेिी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आां ेगाि), 
श्री.शशशिाांि शशांदे (िोरेगाि), श्री.श्जिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्रीमिी ददवपिा 
चव्हाण ( ागलाण), श्री.नरहरी णिरिाळ (ददांडोरी), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), 
श्री.हष िध न सपिाळ ( लुढाणा), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.पांिज भजु ळ 
(नाांदगाि), श्री.जयदत्ि क्षीरसागर ( ीड), श्री.दत्िा्रशय भरणे (इांदापरू), 
श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्माना ाद), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.शामराि 
ऊफ   ाळासाहे  पाटील (िराड उत्िर), श्री.पाांडुरांग  रोरा (शहापरू), श्री.िभैि 
वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
डॉ.सिीश (अण्णासाहे ) पाटील (एरांडोल), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.किसन 
िथोरे (मरु ाड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली 
पिू ), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.सांजय परुाम 
(आमगाि), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पश्श्चम), 
अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.डी.पी.सािांि 
(नाांदेड उत्िर), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर), श्री.सां्ाम 
थोपटे (भोर), श्री.प्रशाांि  ां  (गांगापरू) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात  सन २०१५-१६ या वषाट अखेर प्राथलमक आणण उच्च माध्यलमक 
शाळाींमध्ये लशक्षक व मखु्याध्यापकाींची ३२ िजार ९४४ पदे ररक्कत असल्याची बाब 
मािे एपप्रल, २०१७ मध्ये  वा त्या दरम्यान  ननदशटनास आली आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) तसेच बलुडाणा जजल् िा पररषदेतील  ८५ उच् च श्रेणी मखु् याध् यापक, ५८ उदूट 
प्राथलमक लशक्षक, उदूट माध् यमाच् या सिाय्यक लशक्षकाींची ९६  व मराठी 
माध् यमाची १३४  पदे ररक्क त असल्यची बाब मािे एपप्रल २०१७ वा त् या दरम्यान 
ननदशटनास आली असनु उदूट माध् यमाींची पदे उपलब् ध करून देण् याबाबत जजल् िा 
पररषदेचा प्रस्त् ताव शासनाकडे प्राप् त झाला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) तसेच ता.मींगळवेढा जज.सोलापरू येथे मखु्याध्यापक, पदवीधर लशक्षकाींसि 
प्राथलमक लशक्षकाींची तब्बल ७७ पदे ररक्कत असल्याचे मािे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्या दरम्यान  ननदशटनास आले आिे व मुींबईतील ४९, ठाणे जजल्ह्यातील २३६, 
पालघर १५७ तर रायगड जजल्ह्यातील १६७ शाळा या एक लशक्षकी आिेत, िे खरे 
आिे काय, 
(४) असल्यास, ननयमानसुार राज्यात एकिी शाळा एक लशक्षकी ठेवता येत नािी  
िे खरे आिे काय, त्याचप्रमाणे पवषयानसुार लशक्षक नेमणेिी आवश्यक असताना 
या ननयमाींचे पालन करण्यासाठी लशक्षकाींची भरती करण्याऐवजी कमी 
प्सींख्येच्या शाळाींचे समायोजन करण्याची कायटवािी लशक्षण पवभागाकडून 
करण्यात येत आिे, िे िी  खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, शाळाींचे समायोजनानींतर मींजरू असलेली लशक्षक व 
मखु्याध्यापकाींची पदे कमी िोणार आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(६) असल्यास, शासनाने उक्कत प्रिरणी चौकशी केली आिे काय व त्यानसुार 
लशक्षक व मखु्याध्यापकाींची ररक्कत पदे भरण्याबाबत कोणती कायटवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद िािडे : (१) िे खरे नािी. 
(२) िोय िे खरे आिे. 
(३) िे खरे नािी. 
(४) अींशत: खरे आिे. 
(५) िे खरे नािी. 
(६) प्रश्न उद् ावत नािी. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांि िळसे 
मुां ई.   प्रधान सधचि, 
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मदु्रणपवूट सवट प्रक्रिया मिाराषर पवधानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींरणेवर 

मदु्रण: शासकीय मध्यवती मदु्रणालय, मुींबई. 


