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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

शकु्रिार, ददनाांि ११ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण २०, १९३९ ( शिे ) 
  

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

 

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

अन् न ि औषध प्रशासन, सांसदीय िायय मां्रशी 
(३) पयायिरण मां्रशी 
(४) पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मां्रशी 

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ६८ 
------------------------------------- 

  
शासनाने विदभायिील १९६ महाविद्यालये दांद िरययाचा घेिलेला तनणयय 

(१) *  ८५५८३   श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांदेगाि), श्री.जयांि पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग दरोरा (शहापरू), 
श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (दागलाण), श्री.राजेश 
टोपे (घनसािांगी), श्री.शामराि ऊफय  दाळासाहेद पाटील (िराड उत्िर), 
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने विदर्ाातील राषरसींत तकुडोजी महाराज नागपरू विद्यापीठ, सींत 
गाडगे बाबा अमरािती विद्यापीठ ि गोंडिाना विद्यापीठ, गडचचरोली या तीन 
विद्यापीठाींतगात १९६ महाविद्यालये बींद करण्याचा ननर्ाय  माहे म,े २०१७ 
मध्ये िा त्या दरम्यान  घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्याींची काररे् काय आहेत, 
(३) तसेच सदर महाविद्यालये बींद केल्याने विद्यार्थयाांचे शकै्षणर्क नकुसान 
होऊ नये म्हर्ून शासनाने कोर्ती कायािाही केली िा करण्याींत येत आहे, 
(४) नसल्यास विलींबाची काररे् काय आहेत? 

श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) विद्यार्थी स सींयेयेचा अर्ाि तसेच महाविद्यालयाींनी सलींनिकनकरर् न 
केल्यामळेु, सींबींचित महाविद्यालये बींद करण्याची कायािाही सरुू आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िरोरा (जज.चांद्रपूर) िालुक्यािील नळ योजनेद्िारे दवूषि  
पाणी पुरिठा होि असल्यादादि 

  

(२) *  ९४३७०   श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िरोरा (निज.चींद्रपरू)तालकु्यातील नागरी ग्रामपींचायतद्िारा पार्ी परुिठा 
करीत असलेल्या नळ योजनेद्िारे दवूित पार्ी परुिठा होत असल्याचे माहे 
जुल,ै २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदाशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु पररसरातील नागररकाींना गॅस्ट्रो, काविळ अशा 
सार्थी ीच्या रोगाची लागर् झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ठठकार्ी नागररकाींना शधु्द पाण्याचा परुिठा 
करण्याकररता तसेच सार्थी ीच्या रोगािर ननयींत्रर् ममळविण्याकररता शासनाने 
कोर्ती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत  ?  
  
श्री. ददनराि लोणीिर : (१)  हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) मौजा नागरी, (ता.िरोरा, निज.चींद्रपरू) या गािात स्ट्ितींत्र नळ पार्ी परुिठा 
योजनेद्िारे सरुळीत पार्ी परुिठा होत आहे. सदर गािात सार्थी ीचे रोग 
उद्भिलेले नसनू, गािातील सिा सािाजननक वपण्याच्या पाण्याचे स्ट्त्रोत  
ननजांतकुीकरर् करुन ग्रामपींचायतीमार्ा त शदु्ध पार्ी परुिठा करण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

पन्हाळा ि शाहुिाडी (जज.िोल्हापूर) िालुक्याांिील प्राथशमि  
शाळाांच्या इमारिीांच्या दरुुस्िीदादि 

(३) *  ९२११९   श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरिीर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पन्हाळा( निज.कोल्हापरू) तालकु्यात एकूर् ११४ प्रार्थी ममक शाळा असनू २० 
प्रार्थी ममक शाळाींच्या इमारती िोकादायक असल्याचे तसेच शाहुिाडी तालकु्यात 
एकूर् २७४ प्रार्थी ममक शाळा असनू  अनेक शाळाींच्या इमारती िोकादायक 
असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उदचगरी पकैी गरुििाडी शाळा परू्ापरे् पडली असनू तसेच 
पािसाळ्यात अन्य इमारती कोसळण्याची शक्यता असल्यामळेु विद्यार्थयाांच्या 
जीिीतास िोका ननमाार् झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ामळेु निजल्हा पररिद  शाळाींचा प् घ्त चालला 
असनू पालकाींचा कल खाजगी शाळाींकड ेिाढला आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त तालकु्याींतील प्रार्थी ममक शाळाींच्या इमारती दरुुस्ट्त 
कररे्बाबत ककीं िा निीन इमारत बाींिरे्बाबत शासनाने कोर्ती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे,   
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
    पन्हाळा तालकु्यात २० प्रार्थी ममक शाळाींच्या इमारती ि शाहुिाडी 
तालकु्यात ३६ शाळा इमारती िोकादायक आहेत. 
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(२) हे खरे नाही. 
     वि.मीं.गरुििाडी, ता.शाहूिाडी येर्थी ील ३ िगाखोल्याींची इमारत 
ठद.१५/०५/२०१७ रोजी र्कूीं पामळेु पडली आहे. शाळेतील मलुाींची सरुक्षक्षत 
इमारतीत बसण्याची व्यिस्ट्र्थी ा केली आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
     पालकाींचा कल खाजगी शाळाींकड े असनू निजल्हा पररिद शाळेची 
प्सींयेया कमी झाली आहे. 
(४) सन २०१७-१८ साठी निजल्हा ननयोजन सममतीकडून निजल्हा पररिदेच्या 
शाळाींच्या इमारतीींच्या दरुूस्ट्तीकररता रू.२५० लक्ष  तसेच िगाखोली 
बाींिकामासाठी रू.५० लक्ष इतकी तरतदू करण्यात आली आहे. सिा मशक्षा 
अमर्यानाींतगात िोकादायक शाळाींमध्ये १६ िगाखोल्या,  ७ निीन िगाखोल्या 
ि १५ शाळा इमारत दरुूस्ट्ती इ. बाींिकामे सरुू आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

चांद्रपूर जजल््यािील उद्योगाांमुळे होि असलेले पाणी ि  
ध्िनी प्रदषूण तनयांत्र्रशि िरणेदादि 

  

(४) *  ९१६४८   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपरू), अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :   
सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपरू निजल््यात उद्योगाींच्या रसायनामळेु नद्याींच ेपार्ी प्रदवूित झाल्याच े

तसेच  शहरातील ध्िनी प्रदिूर्ाच ेप्रमार् िाढत असल्याची बाब ठदनाींक ८ जून, 

२०१७ रोजी िा त्यासमुारास ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त निजल््यात उद्योगाींच्या रासायननक पाण्यािर कोर्तीही 
प्रकिया न करता  नद्याींमध्ये सोडल े जात असल्याने इरई नदीिरील 

जलशधु्दीकरर् केन्द्रातनू  नागररकाींना प्रदवूित पाण्याचा परूिठा होत असल्याच े

तसेच ध्िनीप्रदिूर्ामळेु नागरीकाींची श्रिर्शक्ती कमी होरे्, मानमसक तार् िाढरे्, 

ननद्रानाश, मानमसक आजार अशा विविि प्रकारच े आजार होत असल्याचे 
ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त निजल््यात प्रदिूर् करर्ाऱ्या सींबींचित कीं पन्याींिर प्रदिूर् 

मींडळाकडून कोर्तीही कारिाई होत नसल्याच े माहे जून २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 

आल े ि त्यानिुींगाने सींबींचित दोिी कीं पन्याींिर कोर्ती कारिाई केली ि 

निजल््यातील प्रदिूर् ननयींत्रत्रत करण्याबाबत कोर्ती कायािाही केली िा करण्यात 

येत आहे, 

(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
महाराषर प्रदिूर् ननयींत्रर् मींडळाद्िारे माहे जून मठहन्यात नदीच्या सींकमलत 
पाण्याच्या नमनु्याींच्या परृ्थी :करर् अहिालानसूार या कालाििीत नदीचे पार्ी 
प्रदवूित झालेले नाही.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही.  
(४) महाराषर प्रदिूर् ननयींत्रर् मींडळामार्ा त उद्योगाींस काही अ्ी ि शतींच्या 
अिीन राहून सींमतीपत्र प्रदान करण्यात येत.े सदर सींमतीपत्रातील अ्ी ि 
शतींच्या उल्लींघनाच्या अनिुींगाने महाराषर प्रदिूर् ननयींत्रर् मींडळामार्ा त 
पयाािरर्ीय कायद्यातील तरतदूीनसूार कारिाई करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

जुन्नेर ि देहेड (जज.धळेु) येथे तनमायण झालेली िीव्र पाणीटांचाई 
(५) *  ८५२६३   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ्ामीण), श्री.डी.एस.अदहरे 
(साक्री) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  जुन्नेर (निज.िळेु) येर्थी  ेतीव्र पार्ी ी्ंचाई ननमाार् झाली असनू ग्रामस्ट्र्थी ाींना 
पाण्यासाठी र््कीं ती करािी लागत असल्याने उक्त ठठकार्ी  
पार्ीपरुिठयासाठी  ्ँकर मींजूर करण्यात आला नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ 
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच बेहेड (ता.सािी, निज.िुळे) येर्थी े दरििस वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई 
र्ासत असल्यामळेु याििस ला्ीपा्ा िरर्ाच ेपार्ी खाप-या - कुप-या पाझर 
तलािात सोडािे अशी मागर्ी येर्थी ील ग्रामस्ट्र्थी ाींनी निजल्हा प्रशासनाकड े केली 
असल्याचे माहे रे्ब्रिुारी २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानिुींगाने प्रश्न र्ाग (१) मिील गािाला ्ँकर मींजूर 
करण्याबाबत ि प्रश्न र्ाग (२) मिील ग्रामस्ट्र्थी ाींच्या मागर्ीबाबत ि उक्त 
गािे कायमस्ट्िरुपी पार्ी ी्ंचाई मकु्त करण्याबाबत कोर्ती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ददनराि लोणीिर : (१) ि (२)   हे खरे आहे. 
(३)  सन २०१६-१७ मिील पार्ी ी्ंचाई कायािमा अींतगात जुन्नेर गािास 
निजल्हाचिकारी, िुळे याींच्या ठद. ३१.०३.२०१७ च्या आदेशान्िये तात्परुती परुक 
नळ पार्ी परुिठा योजना मींजूर करण्यात आली.  सदर योजना        
ठदनाींक ०९.०५.२०१७ रोजी कायाानिन्ित करुन गािाचा पाण्याचा प्रश्न 
 कायमस्ट्िरुपी सोडविण्यात आलेला आहे.  

तसेच ला्ीपाडा िरर्ातनू खापऱ्या - कुपऱ्या पाझर तलािात       
ठद. २९.०३.२०१७ रोजी ४० एम. सी. एर्. ्ी. पार्ी सोडण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्नच उद्् ाित नाही. 

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

िोल्हापूर येथील पांचगांगा नदी प्रदषूणमुक्ि िरणेदादि 

(६) *  ८६६६५   डॉ.सजुजि शमणचिेर (हाििणांगले), श्री.राहूल िुल (दौंड), 
श्री.सा्ं ाम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर), श्री.भास्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरिीर), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्िर), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड 
उत्िर) : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ४९ नद्याींच ेपार्ी प्रदवूित झाल्याने नगरपामलका ि महानगर 
पामलकाींनी त्याच्या अर्थी ासींकल्पातील २५ ्क्के ननिी नद्याींच्या सींििान ि 
प्रदिूर्मकु्ती करण्यासाठी िापरािा असे आदेश मा. पयाािरर् मींत्री याींनी 
ठदनाींक ३० माचा, २०१७ रोजी िा त्या समुारास ठदले होत े परींत ुकोर्त्याही 
नगरपामलका ि महानगर पामलकाींनी त्या आदेशाचे पालन केले नसल्याची 
बाब ठदनाींक १८ जून २०१७ रोजी िा त्या समुारास ननदशानास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कोल्हापरू येर्थी ील पींचगींगा नदीतील प्रदिूर् ठदिसेंठदिस िाढत 
चालले असनू कोल्हापरूातील जयींती नाल्यातील प्रदवूित पार्ी र्थी े्  पींचगींगा 
नदीत सोडल्याप्रकरर्ी महाराषर प्रदिूर् ननयींत्रर् मींडळाने महापामलका 
आयकु्ताींना ठदनाींक ८ जून, २०१७ रोजीच्या समुारास नो्ीस बजािली हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोल्हापरू निजल््यातील पींचगींगा नदीच े प्रदिूर् रोखण्यासाठी 
शासनाने ७४ को्ी ननिी उपलब्ि करून ठदला असला तरी सदर ननिीचा 
विननयोग योकय त-हेने होत नसल्याची बाब ठदनाींक १८ जून, २०१७ रोजी िा 
त्या समुारास ननदशानास आली हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच कोल्हापरू निजल्हा पररिदेने ३९ गािाींसाठी माचगतलेल्या १०८ को्ी 
ननिीचा प्रस्ट्ताि पाच िि,े नमृसींहिाडीत स्ट्िच्छता प्रकल्पासाठीच्या सव्िातीन 
को्ी रुपये ननिीचा प्रस्ट्ताि मागील ििार्रापासनू तर पींचगींगा नदीतील 
प्रदिूर् रोखण्यासाठीचा प्रस्ट्ताि गेल्या सहा-सात ििाापासनू शासनाकड े
प्रलींत्रबत आहे हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आल,े त्यानसुार पढेु कोर्ती कायािाही तर्थी ा कारिाई केली आहे िा करण्यात 
येत आहे, नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
(२) जयींती नाल्यामिील घरगतुी साींडपार्ी र्रुन िाहत असल्याच्या 
तिारीच्या अनिुींगाने महाराषर प्रदिूर् ननयींत्रर् मींडळाने जयींती नाल्याचे 
र्रुन िाहत असलेले साींडपार्ी तातडीने अडविण्यासाठी ि र्थी ाींबविण्यासाठी 
कायािाही करण्याबाबत कोल्हापरू महानगरपामलकेस कळविण्यात आले होत.े 
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सदरच्या अनिुींगाने महानगरपामलकेने याबाबत कायािाही केल्याचे कळविण्यात 
आले होत.े 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
• निजल्हा पररिद, कोल्हापरूमार्ा त ३९ गािाींचा समािेश असलेला रु. १०८ 
को्ीींचा सविस्ट्तर प्रस्ट्ताि विर्ागामार्ा त कें द्र शासनास ठदनाींक २४/११/२०१४ 
रोजी मींजूरीस्ट्ति पाठविण्यात आला होता. तर्थी ावप, कें द्र शासनाने र्क्त 
अनतप्रदवूित शहरी र्ागाींचे प्रस्ट्ताि हाती घेत असल्याने सदर प्रस्ट्ताि नामींजूर 
करण्यात आलेला आहे. 
• सद्यनिस्ट्र्थी तीत ३९ गािाींपकैी लोकसींयेयेने मोठ्या असलेल्या ६ गािाींचा ि 
कोडोली (ता. पन्हाळा) अशा एकूर् ७ गािाींसाठी साींडपार्ी व्यिस्ट्र्थी ापन 
प्रकल्प नाबाडा मार्ा त राबविण्यात येत आहे. 
• निजल्हा पररिद, कोल्हापरू याींचेमार्ा त उिाररत ३० गािाींचा साींडपार्ी ि ३८ 
गािाींचा घनकचरा व्यिस्ट्र्थी ापन यासाठी एकूर् रु. ९४.५० को्ीच्या 
अींदाजपत्रकास मींजूरी देण्याबाबतचे पत्र ठदनाींक ०६/०६/२०१७ रोजी पयाािरर् 
विर्ागास प्राप्त झाले. सदर पत्रासोबत प्रकल्प अहिाल जोडण्यात आलेला 
नसल्याने सदरबाबत निजल्हा पररिदेस विर्ागाच्या ठदनाींक १५/०६/२०१७ 
रोजीच्या पत्रान्िये कळविण्यात आलेले आहे. 
• नमृसींहिाडी स्ट्िच्छता प्रकल्प पयाािरर् विर्ागास प्राप्त नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िलिाडा (िा.शहापूर, जज.ठाणे) येथील भारि तनमायण योजने अांिगयि 
पाणी पुरिठा योजना पूणय िरययादादि 

(७) *  ८८३२१   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शहापरू (निज.ठारे्) तालकु्यातील डोळाखाींबेपासनू ७ कक.मी. अींतरािर 
असर्ाऱ्या तलिाडा ग्रामपींचायत हद्दीतील रोडिहाळ, गाींडूळिाडा या आठदिासी 
पाड्यातील र्ारत ननमाार् योजनेअींतगात १ को्ी रुपयाींची पार्ी परुिठा 
योजना मींजूर करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त योजना दहा ििाांचा कालाििी उल्ून अपरू्ा असल्याच े
ि  सदर पाड्यातील मठहलाींना अद्यापही पाण्यासाठी ५ कक.मी.ची पायपी् 
करािी लागत असल्याचे ठदनाींक २५ मे, २०१७ रोजी िा त्या समुारास 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त योजनेत बनाि् कागदपत्र ेतयार करून लाखो रुपयाींचा 
अपहार झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानिुींगाने सींबींचितािींर कोर्ती कारिाई केली तसेच उक्त 
योजना परू्ा करून कायमस्ट्िरूपी पार्ी परुिठा करण्याकररता कोर्ती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत? 
  
श्री. ददनराि लोणीिर : (१) ि (२) हे अींशत: खरे आहे. 
राज्यातील शहापरू (निज. ठारे्) तालकु्यातील डोळखाींब येर्थी ील अनिस्ट्तत्िातील 
साकुली नळ पार्ी परुिठा योजनेची जॅकिेल हा  उद्भि घेऊन िचिात िेग 
कायािमाींतगात सन २००८-०९ मध्ये तलिाडा, रोडिहाळ ि रोडिहाळपाडा 
योजना अींदाजपत्रकीय रक्कम रु. ७४.५८ लक्ष ि गाींडूळिाडा नळ पार्ी परुिठा 
योजना अींदाजपत्रकीय रक्कम रु. २२.५२ लक्ष मींजूर आहे. 

सदर दोन्ही योजना अद्याप आचर्थी ाक ि र्ौनतकदृष्या अपरू्ा आहेत.  
परींत ू या योजनाींतनू आिश्यकतनेसुार बायपासद्िारे ४-५ ििाापासनू पार्ी 
परुिठा सरुु आहे.  सद्य:निस्ट्र्थी तीत डोळखाींब विर्ागात िादळाने विद्यतु 
परुिठा खींडीत झाल्याने योजनेचा पार्ी परुिठा पिूाित होऊ शकला नाही.  
दरम्यान तलिाडा येर्थी  े असलेल्या लघ ु नळ पार्ीपरुिठा योजनेद्िारे  दोन 
साध्या विठहरी ि दोन वि ींिन विठहरीद्िारे, रोडिाहाळ येर्थी े एका वि ींिन 
विहीरीद्िारे तसेच गाींडूळिाडा येर्थी े अनिस्ट्तत्िातील तीन साध्या विठहरी ि एक 
वि ींिनविहीरीद्िारे पार्ी परुिठा सरुु आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
वितरीत केलेला ननिी ि कामाचे झालेले मलु्याींकन यात आचर्थी ाक तर्ाित 
नाही. 
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(४) सदर योजनेचे ककरकोळ काम बाकी असनु  योजना परु्ा करुन 
घेण्यासाठी सींबींचित सममतीच्या अध्यक्ष ि सचचि याींची सनुािर्ी घेण्यात 
येऊन योजना अींनतम करण्याबाबत सचुचत करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

डॉ.दादासाहेद आांदेडिर मराठिाडा विद्यापीठाच्या लेटरहेडिर 
 दोगस तनयुक्िी आदेश देययाि आल्यादादि 

  

(८) *  ९०५८७   श्री.अिलु सािे (औरांगादाद पिूय) :   सन्माननीय उच् च ि 
िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठिाडा विद्यापीठातील मलपीक सौ. रींजना 
जगदाळे याींनी एका तरुर्ाकडून  मशपाई पदाची नोकरी लािनू देण्यासाठी १० 
लाख रुपये घेिनू  विद्यापीठातील र्ाईन आ ा् विर्ागात पाच ठदिस ड्यू् ी 
ठदली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सौ.जगदाळे याींनी विद्यापीठाच्या ले्र हेडिर विद्यापीठाच े
बोिचचन्ह ि नाि िापरलेले बोगस ननयनुिक्तपत्र ठदले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय असल्यास, 
चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानसुार दोिीींविरुध्द कोर्ती  कारिाई केली 
आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े : (१) ि (२) विद्यापीठातील नमदू मलपीक याींनी अनेक 
तरुर्ाींना विद्यापीठात नोकरी लािनू देत े म्हर्ून त्याींच्याकडून लाखो रुपये 
घेऊन तरुर्ाींची र्सिर्कू केल्याची तिार नमदू विद्यापीठात प्राप्त असनू 
त्यासोबत विद्यापीठाच्या ले् र हेडिर विद्यापीठाचे नाि ि बोिचचन्ह असलेले 
ननयकु्ती आदेशाची प्रती जोडलेल्या आहेत, हे खरे आहे. तर्थी ावप, विद्यापीठ 
प्रशासनाने सदर आदेशातील व्यक्तीस ननयकु्ती ठदलेली नाही. 
(३) प्राप्त तिारीच्या अनिुींगाने विद्यापीठ प्रशासनाने सींबींचित मलपीकाकडून 
लेखी खुलासा घेतला असनू प्रकरर्ी विद्यापीठ स्ट्तरािरुन कायािाही सरुु आहे.  
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तसेच र्सिर्ूक झालेल्या व्यक्तीने सींबींचित मलपीका विरुध्द पोलीस स्ट््ेशन, 
मस्ी चौक, औरींगाबाद येर्थी  ेग.ुर.नीं. २३७/१७ दाखल केलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यािील पेन्शन योजनमेधील ियोिधृ्द िलािाराांचा िोटा 
िाढविययादादि 

  

(९) *  ८६४१८   श्री.प्रिाश आत्रदटिर (राधानगरी), श्री.जयांि पाटील 
(इस्लामपरू) :   सन्माननीय साांस् िृतिि िायय मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या साींस्ट्कृनतक ि काया विर्ागाची ियोिधृ्द कलाकाराींना 
पेन्शन देण्याची योजना असनू उक्त योजनेमिील कलाकाराींना ममळर्ारा ६० 
हून अचिक को्ा िाढविण्याची मागर्ी मा. साींस्ट्कृनतक कायामींत्री याींचकेड े
कोल्हापरू निजल््यातील लोककलाकर सींघातरे् करण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ियोिधृ्द कलाकाराींना मानिन देण्याकरीता निजल्हापररिदेच्या 
ननिड सममतीकडून छाननी करून पेन्शन मींजूर करण्यात येत े मात्र 
निजल््यामध्ये कलाकार मानिनाकरीता येर्ाऱ्या अजााची सींयेया जास्ट्त असनू 
शासनाने को्ा िाढविण्याची आिश्यकता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानसुार  उक्त को्ा िाढविण्याकरीता कोर्ती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) होय. 
(२) नाही. 
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(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
दहांगोली जजल््यािील राज्यस्िरीय सशमिीने िाढलेल्या पाणी पुरिठा 

योजनाांच्या ्रशटुीांची पुियिा िरययादादि 
  

(१०) *  ९२४५४   श्री.िानाजी मटुिुले (दहांगोली) :  सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठहींगोली निजल््यातील १७ को्ी ५७ लाख रुपयाींच्या सात पार्ी 
परुिठ्याच्या योजनाींमध्ये राज्यस्ट्तरीय सममतीने त्रु् ी काढल्या असनू पाच 
मठहन्याींचा कालाििी उल्ुनही उक्त त्रु् ीींची पतुाता झाली नसल्यामळेु विविि 
गािात पार्ी ी्ंचाई ननमाार् झाली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त त्रु् ीींची पतुाता होत नसल्यामळेु विविि गािाींतील 
गािकऱ्याींना  उन्हाळ्यात पार्ी परुिठा होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानिुींगाने उक्त त्रु् ीींची पतूाता करून पार्ी परुिठा 
करण्याबाबत कोर्ती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत? 
  
श्री. ददनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील तनम्मम्मयाहून अधधि पीएच.डी प्रदांध िसेच  

पदिीधर दोगस असल्यादादि 
  

(११) *  ८४९४०   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांदेगाि), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.अजजि पिार (दारामिी), 
श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.पाांडुरांग दरोरा 
(शहापरू), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (दागलाण), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), 
श्री.शामराि ऊफय  दाळासाहेद पाटील (िराड उत्िर), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), डॉ.सिीश (अयणासाहेद) पाटील (एरांडोल), श्री.सांजय परुाम 
(आमगाि), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्रीमिी 
िपृ्िी सािांि (िाांदे्र पिूय), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), 
श्री.त्र्यांदिराि शभसे (लािरू ्ामीण), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), 
श्री.दत्िा्रशय भरणे (इांदापरू), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल) :   सन्माननीय उच् च 
ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ननम्म्याहून अचिक पीएच.डी प्रबींि तसेच  पदिीिर  बोगस 
असल्याच े माहे म,े २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले असनू  
याबाबत मा.उच्च ि तींत्र मशक्षर् मींत्रयाींनीही  ठदनाींक १० मे, २०१७ रोजी िा 
त्यासमुारास  जाठहरपरे् व्यक्त केल,े हे खरे आहे काय, 
(२)  तसेच, मोहनदास प ैसममतीच्या अहिालानसुार राज्यातील पीएच.डी.पकैी 
१३ ्क्के प्रबींिाींचे सींदर्ा (साय्ेशन) िापरले जातात असेही मा. उच्च ि तींत्र 
मशक्षर् मींत्री याींच्या ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नसुार राज्यात बोगस पीएच.डी प्रकररे् 
घडू नयेत याकररता कोर्ती कायािाही केली, तसेच बोगस पीएच.डी पदव्या 
देण्यास जबाबदार असर्ाऱ्याींिर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािड े : (१) राज्यात अध्यााहून अचिक पी.एच.डी. प्रबींि तसेच 
पदिीिर बोगस असल्याचे जाहीरपरे् व्यक्त केल ेहे खरे नाही.         
(२) मोहनदास प ैसममतीचा अहिाल माझ्या ननदशानास आर्ण्यात आला हे 
खरे आहे. 
(३) राज्यात विद्यापीठ अनदुान आयोगाच्या मागादशाक तत्िानसुार पी.एच.डी. 
प्रिेशाबाबत कायािाही केली जात.े 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

प्रिरा सांगम आणण इिर िीन गािािील (जज. अहमदनगर) पाणी 
पुरिठा योजनेची िामे न िरिाच िामाची देयिे  

अदा िरययाि आल्यादादि 
(१२) *  ९४५०४   श्री.दाळासाहेद मरुिुटे (नेिासा) : सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रिरा सींगम आणर् तीन गािे (निज. अहमदनगर) पार्ी परुिठा योजनेच े
आराखडयाप्रमारे् जॅकिेलच ेकाम, पींपहाऊस, नदीपात्र त ेजलशधु्दीकरर् कें द्र, 
कर्ल््र प्लाीं् त े मयुेय जलकुीं र्, वितरर् व्यिस्ट्र्थी ा यापकैी एकही काम 
प्रत्यक्षात न करताच उक्त कामाची देयके अदा करण्यात आल्याची माहे जून, 
२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पार्ी परुिठा योजनेच्या कामाची शासनाने चौकशी केली 
आहे काय, त्यात काय आढळून आले, असल्यास, त्यानसुार सींबचिताींिर 
कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ि उक्त योजना परू्ा 
करण्याबाबत कोर्ती कायािाही केली, याबाबतची सद्यःनिस्ट्र्थी ती काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत?  
  

श्री. ददनराि लोणीिर : (१) ि (२) हे खरे नाही.   
सदरील योजनेची कामे परू्ा करुन योजना पढुील देखर्ाल दरुुस्ट्तीसाठी 
ग्रामपींचायत प्रिरा सींगम कड ेहस्ट्ताींतरीत करण्यात आली आहे. सद्य:निस्ट्र्थी तीत 
योजनेद्िारे पार्ी परुिठा चाल ूआहे.   
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्याि सियशशक्षा अशभयानाचा िोट्यिधी रुपयाांचा  

तनधी अखधचयि रादहल्यादादि 
  

(१३) *  ९२६८५   श्री.जयदत्ि क्षीरसागर (दीड), श्री.ददलीप िळस-ेपाटील 
(आांदेगाि), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.प्रशाांि दांद (गांगापरू), श्री.भरिशठे गोगािले (महाड) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील ३४ निजल््यातील महानगरपामलका ि निजल्हा पररिदाींना 
सिामशक्षा अमर्यानाचे विविि उपिम राबविण्यासाठी कें द्र शासनाकडून 
गतििस  १ हजार ८९४ को्ी ८४ लाखाींचा ननिी देण्यात आलेला असनू केिळ 
१ हजार ५३९ को्ी ७२ लाखाींचा ननिी खचा झाल् याने ३५५ को्ी  १२ लक्ष 
रुपयाींचा ननिी अखचचात राठहल्याची बाब ठदनाींक ९ जनू २०१७ रोजी िा त्या  
समुारास ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२)  तसेच  शाळाींनी ननिीचा योकय विननयोग केला नसल्याने  शाळाींचे 
नकुसान  होत असल्याने  नागररकाींमध्ये तीव्र असींतोि ननमाार् झाला आहे, 
हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सिा मशक्षा अमर्यानाला दरििस कोट्यििी रुपयाींचा ननिी 
प्राप्त होऊनही अींमलबजािर्ीकत् याांच् या उदामसनतमेळेु बराचसा ननिी खचा 
केला जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,  याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानसुार 
सींबींचित एजन् सीिर  कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची  काररे् काय आहेत? 
 
श्री. विनोद िािड े: (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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निीन पनिेल (िा.पनिेल, जज.रायगड) येथील सेंट जोसेफ शाळा 
व्यिस्थापनाच्या मनमानी िारभारादादि 

(१४) *  ९३१७६   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिूय), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमि साटम (अांधेरी 
पजश्चम) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) निीन पनिेल (ता.पनिेल, निज.रायगड) येर्थी ील सेक््र ७ मिील से्ं  
जोसेर् शाळेतील विद्यार्थयाांच्या पालकाींनी शाळेच्या बसची र्ी  र्रली 
नसल्याने शाळा व्यिस्ट्र्थी ापनाने दोन विद्यार्थयाांना शाळेतच उपाशीपो्ी बसिनू 
ठेिले असल्याच ेमाहे जून २०१७ मध्ये  िा त्या दरम्यान ननदशानास आल,े  
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त शाळेच्या र्ी िाढीच्या मदु्दयािरून तसेच  शाळा 
व्यिस्ट्र्थी ापनाच्या मनमानी कारर्ाराच्या विरोिात विद्यार्थयाांच्या  पालकाींनी 
िारींिार आींदोलने केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त शाळेतील विद्यार्थयाांचे पालक शाळेच्या बसच्या र्ीचे 
रुपये १५००० र्रण्यासाठी गेले असताना शाळा व्यिस्ट्र्थी ापनाने सींगर्कीय 
त्रबघाड झाले असल्याच े कारर् साींगनू बस र्ीची रुपये १५००० ची पािती 
देण्यास नकार ठदल्याने पालकाींनीही बस र्ी र्रण्यास नकार ठदला, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानसुार शाळा व्यिस्ट्र्थी ापनाच्या मनमानी 
कारर्ाराबाबत कोर्ती कारिाइा केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) अशा प्रकारची तिार प्राप्त झालेली नाही. 
(२) होय. 
(३) अशा प्रकारची तिार प्राप्त झाललेी नाही. 
 



17 

(४) ि (५) शलु्क िाढीबाबत सींदर्ाात विर्ागीय शलु्क ननयामक सममतीपढेु 
सनुािर्ी चाल ूआहे. शाळेच्या व्यिस्ट्र्थी ापनाच्या मनमानी कारर्ाराबाबत प्राप्त 
झालेल्या तिारीच्या अनिुींगाने कायािाही सरुु आहे.  

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

साांगली जजल्हयािील पाणी पुरिठा योजना  
  

(१५) *  ९१५५६   श्री.अतनल दादर (खानापरू) :  सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली निजल्हयातील विशिेत: खानापरू ि आ्पाडी तालकु्यामध्ये पार्ी 
ी्ंचाई ननमाार् झाल्याने तसेच दवुित पार्ीपरुिठा होत असल्यामळेु  निीन 

पार्ी परुिठा योजना सरुु करण्याबाबत स्ट्र्थी ाननक लोकप्रनतननिीींनी        
मा. पार्ीपरुिठा ि स्ट्िच्छता मींत्री ि मा. पार्ीपरुिठा ि स्ट्िच्छता, राज्यमींत्री 
याींना ठदनाींक २ मे, २०१७ रोजी िा त्यासमुारास लेखी ननिेदन ठदले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त निजल्हयातील विसापरू, जािििाडी, बार्ूरगड आणर् 
माििनगर प्रादेमशक योजना गत चार मठहन्याींपासनू बींद आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त योजना बींद असण्याची काररे् काय आहेत ि असल्यास, 
याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
त्यानिुींगाने उक्त योजना  तातडीने सरुु करण्याकरीता ि प्रश्न र्ाग (१) 
मिील निीन पार्ीपरुिठा योजना सरुु करण्याबाबत कोर्ती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ददनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
    मयुेयमींत्री ग्रामीर् पेयजल कायािमाअींतगात खानापरु, आ्पाडी 
तालकु्यातील गािाींचा समािेश होिनू मींजूरी ममळरे्बाबत लोकप्रनतिीींनी 
मा.ना. राज्यमींत्री पार्ी परुिठा ि स्ट्िच्छता विर्ाग महाराषर राज्य मुींबई 
याींचेकड ेठद.०२/०५/२०१७ रोजी लेखी ननिेदन ठदलेले आहे. 
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(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
विसापरू तालकु्यातील नळ पार्ी परुिठा योजना ठद.१०/०३/२०१७ 

पासनू बींद आहे. जािििाडी ि बार्ुरगड तालकुा खानापरु प्रादेमशक नळ पार्ी 
परुिठा योजना ठद.२९/०९/२०१३ पासनू बींद आहेत. माििनगर तालकुा ममरज 
प्रादेमशक नळ पार्ी परुिठा योजना ठद.१४/०७/२०१७ रोजी सरुु कररे्त आली. 
(३) विसापरू प्रादेमशक नळ पार्ी परुिठा योजना ठद.१०/०३/२०१७ पासनू िीज 
देयकाच्या र्थी कबाकीमळेु बींद आहे. याबाबत तालकुा स्ट्तरािर ि निजल्हा 
स्ट्तरािर सदर योजनेची मळु मदु्दलाच्या र्थी कबाकीची रक्कम र्ररे् बाबत 
बठैका  घेऊन प्रयत्न करण्यात आले. 

जािििाडी ि बार्ुरगड  या प्रादेमशक नळ पार्ी परुिठा योजनाींचा 
उद्भि मसध्देिाडी तलाि लघपुा्बींिारे तलाि कोरडा असल्याने ि योजनेत 
समाविष् गाींिाची मागर्ी नसल्याने योजना बींद आहेत. जािििाडी, बार्ुरगड 
योजना या मागर्ी अर्ािी बींद आहेत. योजनेमिनू ठद.१५/०४/२०१३ त े
२०/०९/२०१३ या ी्ंचाई कालाििीत पार्ी परुिठा कररे्त  आला होता. 

तसेच माििनगर प्रादेमशक नळ पार्ी परुिठा योजनेतनू सध्या पार्ी 
परुिठा सरुु आहे. माििनगर प्रादेमशक योजनेची िीज देयकाची र्थी कबाकीची 
रक्कम ३० हप्त्यात र्ररे् बाबत मशखर सममतीची मागर्ी प्रमारे् प्रस्ट्ताि 
शासनास सादर कररे्त आला होता. शासनाने सदरची र्थी कबाकी १५ 
हप्त्यामध्ये र्ररे्स  मान्यता ठदली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िेज (जज.दीड) िालुक्यािील ्ामीण भागािील नादरुुस्ि असलेले  
हािपांप दरुुस्ि िरणेदादि 

  

(१६) *  ८७४१६   श्रीमिी सांगीिा ठोंदरे (िेज) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) केज (निज.बीड) तालकु्यातील ग्रामीर् र्ागातील तब्बल १७२ हातपींप 
नादरुुस्ट्त असल्याचे माहे जनू, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े 
हे खरे आहे काय,   
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(२) असल्यास, ग्रामीर् र्ागात वपण्याच्या पाण्यासाठी  हातपींपािर अिलींबनू 
असलेल्या नागररकाींना  २-३ कक.मी. इतक्या अींतरािरून वपण्याचे पार्ी 
आर्ाि ेलागत असल्याचे ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्याने, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानसुार १७२ हातपींप दरुुस्ट्त करण्याबाबत कोर्ती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री. ददनराि लोणीिर : (१) केज तालकु्यामध्ये माहे जून -२०१७ च्या प्रगती 
अहिालानसुार एकुर् ७०६ हातपींप असनू त्यापकैी १७३ हातपींप कायमस्ट्िरुपी 
बींद असल्याचे ननदशानास आले आहे. 
(२) ि (३)  उक्त १७३ हातपींप हे दरुुस्ट्त होण्यालायक नाहीत. तर्थी ावप हातपींप 
कायमस्ट्िरुपी बींद असलले्या गािाींमध्ये विशिे घ्क योजना स्ट्र्थी ाननक विकास 
कायािम योजनेतनू बोअर घेऊन हातपींपाद्िारे पार्ी परुिठा करण्यात आला 
आहे. या व्यनतररक्त पींचायत सममती, केज याींच्याकड े माहे जानेिारी, २०१७ 
मध्ये ६ हातपींप नादरुुस्ट्त झाल्याबाबत प्राप्त झालेल्या तिारीींचे ननिारर् 
करुन हे ६ हातपींप त्याच मठहन्यात दरुुस्ट्त करुन पार्ी परुिठा करण्यात 
आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मौजे िेर, ढोिी, िळिडा ि येडशी (जज. उस्मानादाद) या चार 
गािाांसाठीची पाणी पूरिठा योजना पुियिि सुरु िरययादादि 

 

(१७) *  ८७५४८  श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्मानादाद) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे तरे, ढोकी, तळिडा ि येडशी (निज. उस्ट्मानाबाद) या चार गािाींसाठी 
तरेर्ा मध्यम प्रकल्पातनु महाराषर जीिन प्रचिकरर्ाकडून राबविण्यात 
येर्ारी नळपार्ी परुिठा योजना गत ३ त े ४ ििाांपासनू र्ीिर् दषुकाळ ि 
र्थी ककत िीजत्रबलामळेु बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर योजना पिुाित सरुु करण्यासाठी येडशी-लातरू 
राज्यमहामागाािर उक्त चार गािातील ग्रामस्ट्र्थी ाींनी ठदनाींक १९ डडसेंबर,२०१६ 
रोजी िा त्यासमुारास रास्ट्तारोको आींदोलन केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािर उपाय म्हर्ुन तत्कालीन मा.पालकमींत्री याींच्याकडून 
सदर र्थी ककत िीज त्रबलाची रक्कम ननयोजन सममतीकडून उपलब्ि करुन 
देण्यासाठीचा एकमखूी ठराि ठदनाींक २२ डडसेंबर,२०१६ रोजीच्या ननयोजन 
बठैकीत घेतला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानसुार उक्त ननिी उपलब्ि करण्याकररता ि उक्त 
योजना पिूाित सरुु होण्यासाठी कोर्ती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, सदर ननिी कें व्हापयान्त देण्यात येईल, 
(५) नसल्यास,  विलींबाची काररे् काय आहेत, ? 
  
श्री. ददनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) निजल्हा िाविाक योजना (सिासािारर्) अींतगात राबविण्यात येर्ाऱ्या निजल्हा 
स्ट्तरीय योजनाींमध्ये सदर योजनेचा समािेश नसल्यामळेु या कामासाठी 
निजल्हा िाविाक योजनेतनू ननिी उपलब्ि कररे् शक्य होर्ार नाही. सदर 
योजनेतील समाविष् गािाींना त्याींच्या जून्या योजनेतनू पार्ी परुिठा सरुू 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

अिोला जजल्हयािील दषु्ट्िाळ्स्ि भागािील विद्या्यानना देययाि 
येणारे शुल्ि माफीच ेधनादेश त्िररि शमळणेदादि 

  

(१८) *  ९०४९०   श्री.दळीराम शसरसिार (दाळापरू) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



21 

 
(१) अकोला निजल्हयातील ४२ शाळाींनी दषुकाळग्रस्ट्त र्ागातील विद्यार्थयाांना 
देण्यात येर्ारे शलु्क मार्ीचे २३८८ विदयार्थयाांचे िनादेश मशक्षर् 
विर्ागाकडून  प्राप्त करुन घेतले नसल्याची बाब  माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये 
िा त्या  दरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दषुकाळग्रस्ट्त र्ागातील विद्यार्थयाांना शलु्क मार्ीचे िनादेश 
त्िरीत ममळरे्बाबत शासनाने कोर्ती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) ि २) हे खरे नाही. अकोला निजल्हयातील ी्ंचाईग्रस्ट्त 
र्ागातील ८०८७ विद्यार्थयाांपकैी ७४०५ विद्यार्थयाांची परू्ा माठहती उपलब्ि 
असल्याने विद्यार्थयाांना िनादेश/आर.्ी.जी.एस.द्िारे परीक्षा शलु्क अदा 
करण्यात आल ेआहे. उिारीत ६८२ विद्यार्थयाांबाबत त्रु् ी असलेली यादीसधु्दा 
मशक्षर्ाचिकारी (माध्यममक), निजल्हा पररिद अकोला याींचेकड ेत्रु् ी पतूातसेाठी 
देण्यात आलेली आहे. सद्य:निस्ट्र्थी तीत मशक्षर्ाचिकारी (माध्यममक), अकोला 
याींचे स्ट्तरािर कोर्ताही िनादेश प्रलींत्रबत नाही.          

दषुकाळग्रस्ट्त र्ागातील विद्यार्थयाांना देण्यात येर्ारे शलु्क मार्ीचे 
िनादेश विद्यार्थयाांच्या नािे असल्याने विद्यार्थयाांना िनादेश प्राप्त 
होण्याकररता मशक्षर्ाचिकारी कायाालयाचे नो्ीस बोडािर शाळाींचे शाळा 
साींकेताींक िमाींकासह यादी एवप्रल मठहन्यात प्रमसध्द करण्यात आली होती. 
त्यानसुार अकोला निजल्हयातील शाळाींचे मयुेयाध्यापकाींनी सिा िनादेश प्राप्त 
करुन घेतले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

दुलढाणा जजल््याि व् यायामशाळा सादहत् य खरेदी ि दाांधिाम  
अनुदान िाटपाि झालेला गैरव्यिहार 

(१९) *  ८६९२६   श्री.हषयिधयन सपिाळ (दलुढाणा) : सन्माननीय क्रीडा मां्रशी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  बलुडार्ा निजल् ्यात िीडा विर्ागाच् या माध् यमातनू सन २०१५-१६ ि 
२०१६-१७ मध्ये  व् यायामशाळा साठहत् य खरेदी ि बाींिकाम अनदुान िा्पात  
गरैव्यिहार झाले असल्याच ेठदनाींक  १ एवप्रल, २०१७  रोजी िा त् या समुारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय,असल्यास, 
त्यानसुार साठहत् य ि बाींिकाम अनदुान िा्पात गरैव्यिहार  करर्ा-या 
सींबींिीताींिर कोर्ती कारिाई केली  िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची काररे् काय  आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व्यायामशाळा विकास अनदुान योजना ही अनदुान मींजूर झाल्याच े
सींबींिीत सींस्ट्र्थी ेस कळविल्यापासनू दोन ििाात परू्ा कराियाची असल्याने, 
त्यानींतर सींस्ट्र्थी ेचा अहिाल प्राप्त झाल्यािर तपासर्ी अींती याबाबत अींनतम 
निस्ट्र्थी ती सादर करण्यात येत.े तसेच व्यायाम साठहत्य खरेदी बाबत सींपरू्ा 
प्रिीया तपासनू पाहरे् ि साठहत्य परुिठा अहिाल याबाबत अनदुानीत 
सींस्ट्र्थी ाींची तपासर्ी विर्ागीय उपसींचालक, िीडा ि यिुक सेिा, अमरािती  
याींचे मार्ा त करण्यात येिनू  तपासर्ी अहिालातील ननषकिाानसुार कायािाही 
करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
मेळघाट (जज. अमराििी) जजल्हा पररषदेच्या प्राथशमि शाळेमध्ये 

शालेय पोषण आहार योजनेि झालेला गैरव्यिहार 
  

(२०) *  ९१६७६   श्री.चरण िाघमारे (िमुसर), श्री.प्रभदुास शभलािेिर 
(मेळघाट) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मेळघा् (निज. अमरािती) निजल्हा पररिदेच्या प्रार्थी ममक शाळेमध्ये शालेय 
पोिर्  आहार योजनेत मोठ्या प्रमार्ात गरैव्यिहार झाल्याचे माहे माचा, 
२०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास निजल्हा पररिद मशक्षर् विर्ागाकडून दरििस लेखापररक्षर् 
करण्यात येत,े हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आतापयांत  एकीं दरीत ककती प्रार्थी ममक शाळाींचे लखेापररक्षर् 
करण्यात आले असनू  त्यापकैी ककती प्रार्थी ममक शाळाींमध्ये पोिर् आहार 
योजनेत गरैव्यिहार  झाललेा आहे, 
(४) असल्यास, शासनाने याप्रकरर्ी चौकशी केली आहे काय ि त्यानसुार 
दोिीींिर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े:  (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) सदर योजनेंतगात निजल्हा पररिदेने स्ट्र्थी ापन केलेल्या दक्षता 
पर्थी क तपासर्ीत तसेच, लेखा पररक्षर्ामध्ये योजनेत कोर्त्याही प्रकारचा 
गरैव्यिहार आढळून आला नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

अांदरनाथ (जज.ठाणे) िालुक्यािील सरळगाांि ्ामपांचायि क्षे्रशािील 
आददिासी पाडयाांना दारिी धरणािून पाणी पुरिठा िरययादादि 

  

(२१) *  ९२३८९  डॉ.दालाजी किणीिर (अांदरनाथ) : सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनार्थी  (निज.ठारे्) तालकु्यातील बारिी िरर्ापासनू नजीक असलेल्या 
सरळगाींि ग्रामपींचायत क्षते्रात येर्ाऱ्या ९ आठदिासी पाड्यात र्ीिर् पार्ी 
ी्ंचाईमळेु आठदिासीींना पाण्यासाठी िर्िर् करािी लागत,े हे खरे आहे काय,  

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानिुींगाने बारिी िरर्ातनू  सदर आठदिासी पाड्याींना  
पार्ीपरुिठा करून पार्ी ी्ंचाई कायमस्ट्िरुपी दरू करण्याबाबत कोर्ती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. ददनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
सरळगाींि ग्रामपींचायत अींबरनार्थी  तालकु्यामध्ये नसनू मरुबाड 

तालकु्यामध्ये आहे ि बारिी िरर्ापासनू अींदाजे २० ककीं .मी. अींतरािर आहे.  
ग्रामपींचायती अींतगात ३ महसलु गािे ि ९ पाड ेअसनू त्यामध्ये ४ आठदिासी 
पाड ेआहेत. 

सदर गाि/पाडयाींमध्ये अनिस्ट्तत्िातील पार्ी परुिठा सािनाींमिून परेुसा 
पार्ी परुिठा उपलब्ि असल्याने मागील ७ ििाामध्ये ्ँकरची मागर्ी प्राप्त 
झालेली नाही. 
(२) सरळगाींि ग्रामपींचायतीमध्ये ९ हातपींप, ७ साध्या विठहरी ि १ वि ींिन 
विठहरिरुन विद्यतुपींप योजना ि २ स्ट्ितींत्र नळ पार्ी परुिठा योजना 
कायाानिन्ित आहेत.  तसेच ग्रामपींचायतीमिील ८ पाडयाींसाठी सन २०१०-११ 
मध्ये डोईर्ोडी  नदी उद्भि घेऊन राषरीय ग्रामीर् पेयजल कायािमाींतगात नळ 
पार्ी परुिठा योजना मींजुर करण्यात आली असनू योजनेमिुन पार्ीपरुिठा 
देखील सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िोंडगाि (िा. चाांदरूदाजार, जज. अमराििी) ्ामपांचायि येथे 
शौचालयाच्या अनुदानाि झालेला गैरव्यिहार 

  

(२२) *  ९३३४३   श्री.ओमप्रिाश ऊफय  दच्चू िडू (अचलपरू) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तोंडगाि (ता.चाींदरूबाजार, निज.अमरािती) ग्रामपींचायत येर्थी  े स्ट्िच्छ र्ारत 
ममशन अींतगात शौचालयाच्या अनदुानात बोगस लार्ार्थी स दाखिनू  लाखो 
रुपयाींचा गरैव्यिहार करण्यात आल्याची तिार स्ट्र्थी ाननक लोकप्रनतननिी, 
अचलपरू याींनी ठदनाींक  १४ डडसेंबर,२०१५ रोजी िा त्यासमुारास पींचायत 
सममती, ग् विकास अचिकारी, चाींदरूबाजार याींचेकड ेकेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानिुींगाने सींबींचिताींिर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. ददनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) प्राप्त तिारीची मयुेय कायाकारी अचिकारी निजल्हा पररिद,अमरािती 
मार्ा त चौकशी केली असता,ग्रामपींचायत नमनुा-८ िर ४ कु्ुींबाची मालमत्ता 
नसताना ियैनिक्तक शौचालयाचे प्रोत्साहनपर अनदुानाचा लार् देरे्, ियैनिक्तक 
शौचालयाच े यादीमध्ये इतर प्रिगााच्या कु्ुींब प्रमखुाच्या नािासमोर एस.सी. 
प्रिगा नमदू कररे्, अशा प्रकारे अननयममतता घडल्याचे ननदशानास आल े
आहे.सदर अननयममततापायी सबींचित ग्रामसेिक याींची जबाबदारी नननिश्चत 
करण्यात येिनू त्याींची एक  िाविाक िेतनिाढ पढुील िेतनिाढीिर पररर्ाम न 
करता ठदनाींक १५/०२/२०१७ च्या आदेशान्िये रोखण्यात आली आहे ि शासन 
अनदुान रूपये २४,०००/-तीन समान हप्त्यामध्ये िसलू करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

पालघर जजल््यािील नळ पाणीपूरिठा योजना नगरपांचायिीिड े
हस्िाांिरीि िरय यादादि 

  

(२३) *  ८८८७९   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर निजल््यात राषरीय ग्रामीर् पेयजल योजनेअींतगात सन २०१५ 
मध्ये रूपये ४ को्ी ८८ लाख ननिी योजनेसाठी मींजूर करून पींचायत सममती 
पार्ीपरुिठा विर्ाग ि नगरपींचायत याींचकेड े प्रलींत्रबत असल्याने उक्त  
योजना यशस्ट्िी झाली नसल्याचे ठदनाींक २६ मे २०१७ रोजी िा त्यासमुारास 
ननदशानास आले आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ठठकार्ी पार्ी साठविण्यासाठी असलेल्या पाण्याच्या 
्ाकीचे काम परू्ा होऊन  दोन ििााचा कालाििी झाला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, पार्ीपरुिठा होत नसतानाही पार्ीपट्टी आकारर्ी केली जात 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानसुार उक्त ठठकार्ी सरुळीत पार्ी परुिठा 
करण्याकररता ि सदर योजना नगरपींचायतीकड े हस्ट्ताींतररत करण्याबाबत 
कोर्ती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री.ददनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
 राषरीय ग्रामीर् पेयजल कायािमाींतगात सन २०१४-१५ मध्ये 
पालघर निजल्हयातील तलासरी तालकु्यातील ग्रामपींचायत तलासरी करीता 
रुपये ४ को्ी ८८ लक्ष ककींमतीची नळ पार्ीपरुिठा योजना मींजुर करण्यात 
आली. सदर योजनेचे काम परु्ा असनू पार्ीपरुिठा सरुु आहे. सदर योजना 
माचा, २०१८ पयांत ठेकेदारामार्ा त चालविण्यात येर्ार असनू सदर कालाििी 
परु्ा झाल्यानींतर योजना नगरपींचायतीस हस्ट्ताींतरीत करण्यात येर्ार आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) योजना परु्ा करण्याचा कालाििी सींपषु्ात येण्याआिीच तलासरी 
नगरपींचायत झाल्याने ग्रामीर् पार्ी परुिठा विर्ाग अर्थी िा ठेकेदार 
याींचेमार्ा त कोर्त्याही प्रकारची पार्ीपट्टी आकारण्यात येत नाही.  तसेच 
पार्ी उपलब्ि असल्याने पार्ी ी्ंचाई नाही. 
(४) माहे माचा २०१८ पयांत काम परु्ा करुन  योजना नगरपींचायतीकड े
हस्ट्ताींतरर्ाची कायािाही करण्यात येर्ार आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
चांद्रपूर जजल्हयािील पाणीपुरिठा योजनाांची िामे प्रलांत्रदि असल्यादादि 
(२४) *  ९३१३६   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपरू निजल्हयातील चींद्रपरू, पोंर्रू्ाा, र्द्रािती, चचमरू, िरोरा, राजुरा, 
कोरपना, निजिती, मस ींदेिाही, मलू, सािली, नागर्ीड येर्थी ील पार्ीपरूिठा 
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योजनाींचे ७ को्ी ३४ लक्ष रूपयाींची कामे प्रलींत्रबत असल्याचे ठदनाींक ३ जून 
२०१७ रोजी िा त्यासमुारास मा. कें द्रीय गहृमींत्री याींच्या अध्येक्षतखेाली चींद्रपरू 
येर्थी े झालेल्या पार्ीपरुिठा आढािा बठैकीत ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच, चींद्रपरू निजल्हयात राषरीय ग्रामीर् पेयजल कायािमाींतगात गत 
तीन ििाापासनू ३७ योजना प्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आढािा बठैकीत सींबींिीत अचिकाऱ्याींनी निजल्हाचिकारी, 
चींद्रपरू याींना निजल्हयातील दगुाम र्ागामध्ये मींजूर झालेल्या योजनाींसह 
पार्ीपरूिठा सींदर्ाातील सिा प्रलींत्रबत योजनाींचा अहिाल एक मठहन्यात सादर 
करण्याचे ठरले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर अहिाल निजल्हाचिकारी याींना सादर करण्यात आला आहे 
काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि  त्याअनिुींगाने निजल्हयातील प्रलींत्रबत पार्ीपरुिठा योजना 
कायाान्िीत करण्यासाठी कोर्ती कायािाही केली िा  करण्यात येत  आहे, 
नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  

श्री. ददनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३), (४) ि (५) होय. 

यासींदर्ाात ननिासी निजल्हाचिकारी याींनी ठदनाींक ३/६/२०१७ अन्िये  
उपविर्ागीय अचिकारी, उपविर्ागीय अमर्यींता, ग् विकास अचिकारी ि 
शाखा अमर्यींता याींची सममती ननयकु्त केली असनू, सदर योजनाींबाबत 
िस्ट्तनुनष ् अहिाल सादर करण्याचे कळविण्यात आले आहे. त्यानसुार 
कायािाही करण्यात येत आहे. 

तसेच, प्रलींत्रबत पार्ी परुिठा योजना कायाानिन्ित करण्यासाठी ज्या 
योजनाींना ननिी उपलब्ि  आहे अशा योजना शौचालय बाींिकामासाठी 
पाठपरुािा कररे्, सममतीमिील िाद ननिारर् कररे् ि कीं त्रा्दाराकडून कामे 
परू्ा करण्याबाबत पाठपरुािा करण्यात येत आहे. 

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



28 

नागपूर उत्िर विभागािील महालक्ष्मी उच्च प्राथशमि शाळेिील 
इमारिीि िापड िारखाना चालू िरययाि आल्यादादि 

  

(२५) *  ८९५६१   डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्िर) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू उत्तर विर्ागातील आनींदनगर येर्थी ील महालक्ष्मी उच्च प्रार्थी ममक 
शाळा ि विदयालयाच्या इमारतीत कापड कारखाना चाल ू करण्यात आला 
असल्याचे माहे म,े २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान  ननदशानास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदर्ााची तिार नागपरु निजल्हा पररिद  मशक्षर् विर्ागाच े
सर्ापती याींच्याकड ेप्राप्त झाली आहे, हे  ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, सदर कारखान्यामळेु विदयार्थी ाांच्या  निजविताला िोका ननमाार् 
झाला असनू शाळा प्रशासन ि सींचालक मींडळाच्या  सींगनमताने  उक्त 
कारखाना सरुु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,  सदर प्रकरर्ाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
असल्यास, चौकशीत काय काढळून आले ि त्यानसुार सींबींचिताींिर कोर्ती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. मशक्षर् सर्ापती निजल्हा पररिद, नागपरू याींनी 
ितामानपत्रातील बातमीच्या अनिुींगाने पत्राव्दारे मशक्षर्ाचिकारी कायाालयास 
कळविले होत.े 
(३) हे खरे नाही. मशक्षर् विर्ागाच्या अचिकाऱ्याींनी सदर शाळेस र्े् देऊन 
कारखाना ह्विण्याचे ननदेश ठदले ि त्याप्रमारे् कारखाना ह्विण्यात आला 
आहे. 
(४) क्षेत्रत्रय अचिकाऱ्याींिर जबाबदारी नननिश्चत करण्याची कायािाही सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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औांढा नागनाथ (जज.दहांगोली) येथे शशधािाटप धान्याचा  
होि असलेला िाळादाजार 

(२६) *  ८६६५८   डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्महपरूी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम 
शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांदादेिी), श्रीमिी तनमयला गाविि 
(इगिपरूी), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि 
रेल्िे) : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औींढा नागनार्थी  (निज.ठहींगोली) येर्थी े माके् कमम्ीजिळ एका निीन 
बाींिकाम केलेल्या घराींमध्ये ९२ मशिािा्पाच्या गव्हाची पोती पोमलसाींनी 
घातलेल्या छाप्यामध्ये आढळून आल्याने उक्त मशिािा्प िान्याचा काळा 
बाजार औींढा तालकु्यातील इतर ठठकार्ी सरुु असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालकु्यातील मशिािा्प िान्याचा होत असलेल्या 
काळ्या बाजाराची तसेच परुिठा विर्ागाची चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानसुार सींबींचित दोिीींिर 
कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश दापट : (१) होय. 
(२) ि (३) पोलीस उपननररक्षक, औींढा नागनार्थी  ि पोलीस ननररक्षक, उप 
विर्ागीय पोलीस अचिकारी कायाालय ग्रामीर् ठहींगोली याींच्या सोबत श्रीमती 
रतन सींर्ाराि पोले, रास्ट्तर्ाि दकुानदार, अठहल्यानगर, रा.औींढा, नागनार्थी  
याींचे घरातील खोल्याींची पाहर्ी केली असता एका खोलीत ९२ कटे्ट गहू 
आढळुन आले.  तसेच त्याींच्या रास्ट्तर्ाि दकुानाची पाहर्ी केली असता 
त्यामध्ये ५७ कटे्ट गहू मशल्लक असल्याचे आढळून आले. दोन्ही जागेचा 
पींचनामा करण्यात येऊन जागेिर एकूर् १४९ कटे्ट गहू म्हर्जेच ७४.५० 
निक्िी्ं ल गहू मशल्लक आढळून आला. पोलीस उपननररक्षक याींनी श्रीमती रतन 
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सींर्ाराि पोले ि त्यास पयाायी व्यिस्ट्र्थी ा असलेले श्रीमती सींगीता मळेु या 
दोन्ही दकुानाच े अमर्लेख े जप्त केले ि रास्ट्तर्ाि दकुानदार याींचा मलुगा 
श्री.मारोतराि सींर्ाराि पोले याींचेविरुध्द औींढा नागनार्थी  पोलीस स्ट््ेशन येर्थी े 
गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
सौ.रतन सींर्ाराि पोले, रास्ट्तर्ाि दकुानदार, औींढा नागनार्थी , ता.औींढा याींच्या 
रास्ट्त र्ाि दकुानाचा परिाना निजल्हा परुिठा अचिकारी, ठहींगोली याींच्या 
ठद.२७.०६.२०१७ च्या आदेशान्िये ननलींत्रबत करण्यात येऊन १०० ्क्के 
अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

डोंत्रदिली, अांदरनाथ, ददलापूर (जज.ठाणे) येथील रासायतनि िारखाने 
दवुषि पाणी उल्हास ि िालधनुी नदीि सोडि असल्यादादि 

(२७) *  ९२३४५  श्री.गणपि गायििाड (िल्याण पिूय), श्री.नरेंद्र पिार 
(िल्याण पजश्चम), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांदादेिी), डॉ.दालाजी किणीिर 
(अांदरनाथ) : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) डोंत्रबिली, अींबरनार्थी , बदलापरू (निज.ठारे्) येर्थी ील रासायननक कारखाने, 
उल्हासनगरातील जीन्स कारखाने तसेच काींबा येर्थी ील ए.एस इीं्रप्राईजेस याींच े
रासायननक दवुित पार्ी योकय प्रकिया न करता  उल्हास ि िालिुनी नदीत 
सोडले जात असल्याने उक्त नद्या ि कल्यार् खाडी प्रदवूित झाली असल्याचे 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच ठारे्, कल्यार्-डोंत्रबिली शहरी  र्ागाींसाठी पार्ी परुिठा करर्ाऱ्या 
उल्हासनदीमध्ये जलपर्सची िाढ झाली असनू नदीपात्रात साींडपार्ी सोडण्यात 
येत असल्याने पार्ी प्रदवूित होत असनू महाराषर प्रदिूर् ननयींत्रर् मींडळाच े
याबाबत दलुाक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कल्यार् डोंत्रबिली, उल्हासनगर, मीरा र्ाईंदर, अींबरनार्थी  
बदलापरू या शहराींमिील कचऱ्याची शास्ट्त्रोक्त विल्हेिा् लािण्यासाठी काही 
उपाययोजना नाहीत तसेच को्यििी रूपये खचा करून तयार करण्यात 
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येर्ाऱ्या र्युारी ग्ार योजनेचे काम परू्ा झाले नसल्यामळेु साींडपार्ी 
नदीपात्रात ममसळत असल्याने सींपरू्ा ठारे् निजल््यामध्ये प्रदिूर्ात िाढ झाली 
आहे ि त्यामळेु तरे्थी ील नागररकाींच्या ि लहान मलुाींच्या आरोकयास िोका 
ननमाार् झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानिुींगाने सींबींचिताींिर कोर्ती कारिाई केली  ि नदीच े
प्रदिूर् रोखण्याबाबत कोर्ती कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत? 
  

श्री. रामदास िदम : (१) हे अशींत खरे आहे. 
(२) हे खरे नसनू महाराषर प्रदिूर् ननयींत्रर् मींडळाकडून याबाबत उल्हासनगर 
महानगरपामलकाकड ेिेळोिळी पाठपरूािा करण्यात येत आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
(४) ि (५) महाराषर प्रदिूर् ननयींत्रर् मींडळाकडून नदी प्रदिूर् रोखण्याच्या 
अनिुींगाने सींबींचित दोिी उद्योग, सामाईक साींडपार्ी प्रकिया यींत्रर्ा, सींबींचित 
महानगरपामलका ि नगर पामलका याींच्यािर िेळोिेळी कायदेशीर कारिाई 
करण्यात आली असनू सींबींचिताींिर न्यायालयात ख्ले दाखल करण्यात आले 
आहेत. तसेच, मा. न्यायालयाींच्या  ननदेशानसूार उल्हास नदीमध्ये होर्ारे 
प्रदिूर् रोखण्याकररता मा. मयुेय सचचि, तसेच, विर्ागीय आयकु्त, कोकर् 
याींच्या अध्यक्षतखेाली सममत्या गठीत करण्यात आल्या असनू या 
सममत्याींमार्ा त उल्हास नदीच्या प्रदिूर्ाबाबत िेळोिळी आढािा घेण्यात येत 
आहे. 

----------------- 
  
मेहिर (जज. दुलढाणा) िालुक्यािील महाजल योजनेअांिगयि िरययाि 

आलेली िामे तनिृष्ट्ट दजायची झाल्यादादि 
  

(२८) *  ८७८९२   डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर) : सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेहकर  (निज. बलुढार्ा) तालकु्यात महाजल योजनेअींतगात को्यििी 
रुपयाींची करण्यात आलेली कामे ननकृष् दजााची असनू याबाबत िररषठ 
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स्ट्तरािरुन चौकशी करण्याची मागर्ी तरे्थी ील नागररकाींनी सींबचित 
अचिकाऱ्याींकड ेमाहे म,े २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, असल्यास, त्यानसुार सींबींचितािींर कोर्ती कारिाई केली िा 
करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास , विलींबाची काररे् काय आहेत? 
  
श्री. ददनराि लोणीिर : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) विर्ागीय आयकु्त, अमरािती याींचे ननदेशानसुार, निजल्हाचिकारी याींनी 
मेहकर तालकु्यातील ५ गािातील पार्ी परुिठा योजनाींची चौकशी करुन ठद. 
२९/६/२०१७  रोजी विर्ागीय  आयकु्त, अमरािती याींना अहिाल सादर केला 
आहे. चौकशी अहिालातील ननषकिाानसुार अींमलबजािर्ीमिील त्रु् ीमळेु 
योजना अपरु्ा असल्याचे ठदसनू आले.  यास्ट्ति सींबींचित यींत्रर्ाचे समन्िय 
तर्थी ा सींननयींत्रर् करुन प्रगती पर्थी ािरील योजना परु्ा करण्याची मोहीम हाती 
घेण्याच्या सचूना विर्ागीय आयकु्ताींनी निजल्हाचिकारी, बलुडार्ा याींना ठदल्या 
आहेत.   
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

मुांदईसह पुणे, िोल्हापूर, नाशशि, लािूर, औरांगादाद विभागाि  
िेलेली तनयमदाहय शशक्षि भरिी 

  

(२९) *  ८४९६५   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्महपरूी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर), श्री.राजु िोडसाम (अणी), 
डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्िर), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.चरण 
िाघमारे (िमुसर), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण 
पजश्चम), श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिूय), श्री.विलासराि जगिाप 
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(जि), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.सरदार िाराशस ांह (मलुुांड), श्री.विजय 
िाळे (शशिाजीनगर), श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.किसन िथोरे (मरुदाड), 
श्री.वििास िुां भारे (नागपरू मध्य), श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम), 
श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.डड मल्लीिाजूयन रेडडी (रामटेि), श्री.रणधीर 
सािरिर (अिोला पिूय), श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), श्री.सभुाष भोईर 
(िल्याण ्ामीण), श्री.राज परुोदहि (िुलादा), श्री.दाळासाहेद मरुिुटे (नेिासा), 
श्री.राजेश िाशीिार (सािोली), श्री.िृष्ट्णा गजदे (आरमोरी), श्रीमिी मधेा 
िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह परेु्, कोल्हापरू, नामशक, लातरू, औरींगाबाद विर्ाग तसेच 
स्ट्र्थी ाननक स्ट्िराज्य सींस्ट्र्थी ाींच्या ि खाजगी अनदुाननत शाळाींमध्ये  राज्य 
शासनाची मशक्षक र्रतीला बींदी असतानाही सन २०१६ पयांत ७ हजार २२८ 
मशक्षकाींची ननयमबाहय  र्रती करण्यात आली  असनू  उक्त र्रतीस ६२ 
मशक्षर् अचिका-याींनी ननयमबाहय मान्यता ठदली असल्याचे तसेच या  
मशक्षकाींच्या िेतनािर शासनाच्या नतजोरीतनू ९७ को्ी रूपये खचा झाले 
असल्याच े ठदनाक १५ जून, २०१७ रोजी िा त्या समुारास ननदशानास  आले 
आहे, हे  खरे आहे काय, 
(२)  तसेच अनतररक्त ठरलेल्या  मशक्षकाींचे अन्य शाळाींत शींर्र ्क्के 
समायोजन झाल्यामशिाय खाजगी ककीं िा स्ट्र्थी ाननक स्ट्िराज्य सींस्ट्र्थी ाींच्या 
शाळाींमध्ये मशक्षक ि मशक्षकेत्तर र्रती करण्यात येि ूनये याबाबतचा ठदनाींक 
२ मे, २०१२ रोजी तत्कालीन मयुेय सचचि याींनी आदेश काढला, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, शालेय मशक्षर् विर्ागाचे प्रिान सचचि याींनी राज्यात  
बेकायदा मशक्षक र्रती झाली असल्याचे मान्य करुन यास जबाबदार 
असलेल्या ६२ मशक्षर् अचिकाऱ्याींना काररे् दाखिा नो्ीसा पाठविल्या आहेत, 
ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच अमरािती विर्ागाचे तत्कामलन उप सींचालक, रामिन पिार याींनी 
शासनाची परिानगी न घेता एका खाजगी मशक्षर् सींस्ट्र्थी ेच े पदाचिकारी, 
मशक्षक, ि मशक्षर्ाचिकाऱ्याींिर ननयमबाहय मशक्षक  ि विद्यार्थी स र्रती 
प्रकरर्ी गनु्हे दाखल का केल े असा  ठपका ठेिनू त्याींना ननलींबीत करण्यात 
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आल्यानींतर मॅ्च्या नागपरू खींडवपठाने त्याींच े ननलींबन ननयमबाहय  
ठरिल्याच ेि रामिन पिार याींनी आपली विर्ागीय चौकशी सरुु करािी, अशी 
ठदनाींक ७ जून, २०१७ रोजी िा त्या समुारास  शासनाकड े लेखी मागर्ी  
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ाची शासनाने चौकशी  केली आहे काय ि 
त्यानसुार सींबींचितािर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद िािड े : (१) प्राप्त तिारीच्या आिारािर याप्रकरर्ी सखोल 
तपासर्ी सरुु आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) प्राप्त तिारीींच्या अनिुींगाने सखोल तपासर्ी कररता सिा सींबींचिताना 
आयकु्त मशक्षर् कायाालयामार्ा त ज्ञापनाव्दारे विचारर्ा करण्यात आली आहे. 
(४) ि (५) तत्कालीन उपसींचालक रामिन पिार याींनी केलेल्या विविि 
अननयममतत े प्रकरर्ी त्याींना आयकु्त, मशक्षर् याींच्या ठद.०७.०८.२०१५ च्या 
आदेशान्िये ननलींत्रबत केले. सदर ननलींबन आदेशास मा. महाराषर प्रशासकीय 
न्यायचिकरर्, नागपरू याींच्या ठद.३१.०८.२०१५ रोजीच्या आदेशान्िये स्ट्र्थी चगती 
ठदली आहे. त्याींनी केलेल्या अननयममततपे्रकरर्ी त्याींच्या विरुध्द दोिारोप 
बजािण्यात आले असनू विर्ागीय चौकशीची कायािाही सरुु आहे. 

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

राज्यािील रा्रशशाळा दांद िरययादादिचा शासन तनणयय 
रद्द िरययादादि 

(३०) *  ८५८१५   श्री.सांजय पोिनीस (िशलना), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांदेगाि), 
श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्मानादाद), 
श्री.पाांडुरांग दरोरा (शहापरू), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.सरेुश लाड (िजयि), श्री.किसन िथोरे 
(मरुदाड), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.विजय औटी (पारनेर) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील रात्रशाळा बींद पाडर्ारा ठदनाींक १७ मे, २०१७ चा शासन 
ननर्ाय रदद  करण्याच्या मागर्ीसाठी ठदनाींक १५ जून, २०१७ पासनू मशक्षक 
र्ारती आणर् महाराषर प्रदेश रात्र प्रशाला मयुेयाध्यापक सींघाच्या ितीने 
आींदोलन करण्यात येर्ार असल्याचे  माहे म,े २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, राज्यातील १७६ रात्रशाळाींमध्ये समुारे ३० हजार विदयार्थी स 
मशक्षर् घेत असनू या शाळाींतील एक हजार १० मशक्षकाींच्या सेिा समाप्त 
करण्याचा ननर्ाय शासनाने ठदनाींक २२ मे,२०१७ रोजी िा त्यासमुारास घेतला 
असनू या शाळाींतील मयुेयाध्यापक अनतररक्त मशक्षकाींना हजर करुन घेत 
नसल्याप्रकरर्ी मशक्षक सींघ्नाींनी मा.मशक्षर्मींत्री, उपसींचालक, मशक्षर् 
विर्ाग याींचेकड े ठदनाींक १६ जून, २०१७ रोजी िा त्या समुारास तिार केली 
आहे, हे  ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ननर्ायामळेु ठदिसर्र कष् करर्ा-या होतकरु मलुाींच्या 
मशक्षर्ाचा प्रश्न ननमाार् झाला असनू या ननर्ायाच्या विरोिात मा. मयुेयमींत्री 
याींना लोकप्रनतननिीींचे मशष्मींडळ र्े्ले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने रात्र शाळाींसींदर्ाात जाहीर केलले्या शासन ननर्ायाला 
विरोि कररत रात्र शाळाींतील मयुेयाध्यापकाींनी मशक्षकाींना सामािनू न घेता 
ठदनाींक १५ जून, २०१७ रोजी शाळाींबींद आींदोलन केले असनू  शासनाने 
तात्काळ ननर्ाय न घेतल्यास बेमदुत उपोिर् करण्याचा इशाराही मशक्षक 
लोकप्रनतननिी याींनी ठदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने  चौकशी केली आहे काय ि त्यानसुार 
कोर्ता ननर्ाय घेतला आहे िा घेण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) अशा आशयाचे ननिेदन प्राप्त झाले आहे, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
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(५) सदर शासन ननर्ायान्िये ठदिस शाळा ि रात्रशाळा अशा दोन्ही ठठकार्ी 
काम करर्ाऱ्या मशक्षक / मशक्षकेत्तर कमाचाऱ्याींना दबुार नोकरी करता येर्ार 
नाही, असा ननर्ाय घेतलेला आहे. याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने शासनाने 
घेतलेली र्मूमका योकय असल्याच े ठद.१६/०६/२०१७ च्या न्याय ननर्ायात 
मान्य केले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मुांदई विद्यापीठाशी सांलग्नीि महाविद्यालयाांनी शुल्ि िाढ  
िेली असल्यादादि 

  

(३१) *  ८६७६४   श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम), श्री.राजेश 
िाशीिार (सािोली), श्री.चरण िाघमारे (िमुसर) :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई विद्यापीठाशी सींलकनीतअनेक महाविद्यालयाींमध्ये विद्यार्थयाांना 
आिश्यक सोयीसवुििा नसताना ही १०० ्क्के शलु्क िाढ केली असल्याच े
माहे, एवप्रल, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विद्यापीठाने ननकाल िेळेत लागािेत यासाठी निीन तींत्रज्ञान 
आर्ले असल्यामळेु खचाही िाढल्याने  तसेच पेपर तपासर्ीसाठी प्राध्यापकाींच े
मानिन िाढविल्यामळेु हा िाढलेला खचा र्ागविण्यासाठी शलु्क िाढ केल्याचे 
विद्यापीठ प्रशासनाने स्ट्पष् केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर शलु्क िाढीमळेु  गोरगरीब विद्यार्थयाांना  र्दूांड बसर्ार 
असल्याने उक्त ननर्ायाविरोिात विद्यार्थी स-मशक्षक सींघ्नानी विरोि 
दशाविल्याची बाब ठदनाींक २० एवप्रल, २०१७ रोजी िा त्यासमुारास ननदशानास 
आली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने यासींदर्ाात कोर्ती कायािाही केली िा करण्यात  
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) हे खरे नाही. 
मुींबई विद्यापीठाने र्क्त पररक्षा शलु्कात िाढ केलेली आहे.  

(२) हे अींशत: खरे आहे. 
विद्यापीठामध्ये मशक्षकाींकडून विविि परीक्षाविियक कामे करुन 

घेतली जातात.  ही कामे त्याींना त्याींची ननयममत मशक्षर्विियक कामे करुन 
अनतररक्तररत्या करािी लागतात. यासाठी त्याींना मानिन ि येण्या-जाण्याच्या 
खचााची प्रनतपतुस केली जात.े  गेल्या १६ ििाात या ननयमात सिुारर्ा 
करण्यात आलेली नाही.  सिा मशक्षक सिींगाातनू मानिन ि प्रिास खचा 
यामध्ये िाढ करण्याची मागर्ी िारींिार करण्यात येत असल्यामळेु यािर 
विचारविननमय करण्यासाठी सिा अचिषठात्याींची सममती ननयकु्त करुन 
सममतीच्या मशर्ारशीनसुार विविि प्राचिकरर्ाींमध्ये तपमशलिार चचाा होऊन 
सदर िाढ मान्य करण्यात आली आहे. 
(३) नाही. अशी पत्र ेविद्यापीठास प्राप्त झालेली नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

नाशशि येथील शालेय पोषण आहारामध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(३२) *  ८९४९४   श्रीमिी सीमािाई दहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) निजल्हा पररिद नामशक मशक्षर् विर्ागातील शालेय पोिर् आहार वितरर् 
प्रर्ालीमध्ये गरैव्यिहार झाल्याच े माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदशानास  आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त गरैव्यिहाराची शासनाने  चौकशी केली आहे काय,  
त्यात काय आढळून आले ि त्यानसुार सींबचिताींिर  कोर्ती कारिाई  केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काये आहेत ? 
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श्री. विनोद िािड े : (१) ि (२) प्राप्त तिारीच्या अनिुींगाने केलेल्या 
चौकशीमध्ये परुिठेदारामार्ा त कमी िजनाचा माल शाळाींना परुविण्यात येत 
असल्याच्या तिारीमध्ये तर्थय नसल्याचे ननषपन्न झाले. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

खालापूर (जज.रायगड) िालुक्यािील मच्छी प्रकक्रया  
िां पनीिून होणारे प्रदषूण 

  

(३३) *  ८८१९९   श्री.सभुाष उफय  पांडडिशठे पाटील (अशलदाग) :   
सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खालापरू  (निज.रायगड) तालकु्यातील एका खाजगी मरीन प्लाीं् ि.जी.२ 
मिील मच्छी प्रकिया कीं पनीत कोर्तीही आिनुनक यींत्रर्ा नसल्याने सडलेल्या 
मच्छीपासनू तले बनविले जात असल्याने  उक्त   पररसरातील जिळपास २ 
कक.मी. अींतरापयांत दगुांिी पसरली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  सदर कीं पनीतनू मोठ्या प्रमार्ात िुर सोडला जात असल्याने 
िाय ुप्रदिुर्ाने नागररकाींचे आरोकय िोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि असल्यास, त्यानसुार सदर कीं पनीिर कोर्ती कारिाई केली  
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. रामदास िदम : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
खालापरू (निज. रायगड) तालकुा येर्थी  ेमरीन प्लाीं् िमाींक जी-२ मिील 

मच्छी प्रकिया कीं पनी अनिस्ट्तत्िात नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  
   

----------------- 
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शासनाने दालधच्रशिाणी दांद िरुन ई-दालभारिी सांस्था स्थापन 

िरययाच्या घेिलेल्या तनणययादादि 
 

(३४) *  ८४८६९   श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांदेगाि), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण 
(दागलाण), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंदरू), श्री.सांजय पोिनीस (िशलना), डॉ.सांजय 
रायमलुिर (मेहिर), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण 
्ामीण), श्री.ििुाराम िाि े (अणुशक्िी नगर), श्री.सभुाष सादणे (देगलरू), 
श्री.पाांडुरांग दरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगिाप 
(श्रीगोंदा), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.अजजि 
पिार (दारामिी), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), श्री.गणपि गायििाड 
(िल्याण पिूय), श्री.प्रिाप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.अजय चौधरी 
(शशिडी), श्री.शाांिाराम मोरे (शभिांडी ्ामीण), श्री.अतनल दादर (खानापरू), 
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्री.सांदीपानराि भमुरे 
(पठैण), श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने बालचचत्रिार्ी ही सींस्ट्र्थी ा कायमची बींद करुन नव्याने        
ई-बालर्ारती स्ट्र्थी ापन करण्याचा ननर्ाय ठदनाींक ३१ मे, २०१७ रोजी िा 
त्यासमुारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, इन्से् उपग्रहाद्िारे प्रेक्षवपत करण्यात येर्ाऱ्या शकै्षणर्क 
कायािमाच्या ननममातीकररता राज्य शासनाने परेु् येर्थी  ेठदनाींक  २७ जानेिारी, 
१९८४ रोजी स्ट्र्थी ापन केलले्या  बालचचत्रिार्ी या सींस्ट्र्थी ेतील कमाचाऱ्याींना 
आगाऊ एक मठहन्याचे िेतन देिनू ठदनाींक १ जून, २०१७ पासनू सेिा मकु्त 
करण्याचा आदेश शालेय मशक्षर् विर्ागाने काढला, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास,  नव्याने स्ट्र्थी ापन केलले्या ई-बालर्ारतीचा कायािम परू्ा 
क्षमतनेे चालािा याकररता  शासनाने कोर्ती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, तसेच या सींस्ट्र्थी ेत काम करर्ाऱ् या कमाचाऱ् याींबाबत शासनाने कोर्ता 
ननर्ाय घेतला आहे िा घेण्यात येर्ार आहे, 
(४) नसल्यास विलींबाची काररे् काय आहेत? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३)  ई-बालर्ारती ही सींस्ट्र्थी ा स्ट्र्थी ापन करण्याची कायािाही सरुू आहे. 

बालचचत्रिार्ी या सींस्ट्र्थी ेतील कायारत कमाचाऱ्याींना औद्योचगक कलह 
कायदा, १९४७ नसुार एक मठहन्याची आगाि ू नो्ीस पे देऊन सिा 
कमाचाऱ्याींना ठदनाींक ३१ मे, २०१७ रोजी सेिामकु्त करण्यात यािे, असा 
ननर्ाय घेण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
माण (जज.सािारा) उत्िर भागाि ११ गािाांसाठी असलेली शशांगणापूर 

प्रादेशशि नळपाणी योजना सुरु िरणेदादि 
  

(३५) *  ९२६६२   श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मार् (निज.सातारा) उत्तर र्ागात ११ गािाींसाठी असलेली मश ींगर्ापरू 
प्रादेमशक नळपार्ी योजना गत तीन ििाापासनू बींद झाली असल्याचे माहे 
मे,२०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले ि त्यानिुींगाने उक्त नळपार्ी योजना सरुळीत सरुु 
करण्याबाबत कोर्ती कायािाही  केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. ददनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
मश ींगर्ापरू प्रादेमशक नळ पार्ी परुिठा योजना माहे जानेिारी २०१३ 

पासनू बींद आहे. 
(२) प्रादेमशक मशींगर्ापरू नळ पार्ी परुिठा योजना सरुु कररे्कामी योजनेची 
दरुुस्ट्ती कररे्, विद्यतु देयकाींची र्थी कबाकी ि पािसाळा िगळता इतर ी्ंचाई 
कालाििीत ९ मठहने योजना चालविरे्साठी येर्ाऱ्या रु. ५३३.७१ लक्ष ननिी 
शासनाींमार्ा त ममळरे्कामीचा ठराि जलव्यिस्ट्र्थी ापन ि स्ट्िच्छता सममती 
निजल्हा पररिद सातारा सर्ा ठद.०९/१०/२०१५ मध्ये पारीत करुन तसा अहिाल 
प्रर्थी म शासनास सादर केलेला होता. शासनाने सदर  प्रस्ट्ताि             
मा. निजल्हाचिकारी सातारा याींचे मार्ा त शासनास सादर कररे्बाबत ठदनाींक 
१३/०१/२०१६ रोजी सचूना ठदलेिरुन सदरचा प्रस्ट्ताि ठदनाींक २५/०२/२०१६ रोजी 
मा.निजल्हाचिकारी सातारा याींचेकड ेसादर केलेला आहे. 

सद्य:निस्ट्र्थी तीत योजनेची िीज देयके र्थी कबाकीची रक्कम 
रु.१,७८,२६,४१०/- इतकी असनू महाराषर राज्य िीज वितरर् कीं पनीने विद्यतु 
परुिठा ठदनाींक ०२/१२/२०१३ रोजी तात्परुत्या स्ट्िरुपात ि ठदनाींक ०१/०४/२०१४ 
रोजी कायम स्ट्िरुपी खींडीत केलेला आहे.      

योजनेचा उद्भि नीरा उजिा कालिा िमापरुी ता. माळमशरस, निज. 
सोलापरु येर्थी े असनू इतर उपाींगे सातारा निजल््यात असलेने महाराषर राज्य  
वितरर् कीं पनीने सोलापरू ि िडूज ता. ख्ाि, निज. सातारा येर्थी ील ठठकार्ी 
न्यायलयात  दािा दाखल केला असल्यामळेु  सद्य:निस्ट्र्थी तीत योजना 
न्यायप्रविषठ आहे.  

ठदनाींक १६/०३/२०१६ रोजी मश ींर्ापरू प्रादेमशक योजना पनुश्च सरुु 
करण्याच्या दृष्ीने निजल्हा पररिद सातारा येर्थी े योजनेतील  समाविषठ 
मशींर्ापरू, मोही, खु्बाब, माडस, िािरठहरे, राींजर्ी, पळशी, रार्ींद, 
पयांती,कारखेल, डींगीरिाडी इ. गािाींच्या सरपींच ग्रामसेिक तसेच ग्विकास 
अचिकारी ि उप अमर्यींता याींचे समिेत योजनेबाबत बठैक अयोनिजत केली 
असता र्क्त मशींगर्ापरू, मोही, खु्बाब, माडस या चार गािाच्या 
ग्रामपींचायतीचे पदाचिकारी उपनिस्ट्र्थी त होत.े ि उपनिस्ट्र्थी त गािापकैी मश ींगर्ापरू 
िगळता मोही, खु्बाब, माडस, या चार गािच्या ग्रामपींचातीने प्रादेमशक 
योजनेतनू पार्ी घेण्यास नकार देऊन प्रादेमशक मशींगर्ापरू योजनेमिून पार्ी 
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घेण्यामध्ये  स्ट्िारस्ट्य दाखविले नाही. सद्या माडस, मोही,  पळशी, राींजर्ी, 
ि  पयांती, या गािाींना ्ँकरने पार्ी परुिठा सरुु आहे. तसेच पेयजल 
सींजीिनी योजनेतगात महाराषर राज्य वितरर् कीं पनीची र्थी कबाकी ५० ्क्के  
पयांत र्ररे्ची मानमसकता उपनिस्ट्र्थी त ग्रामपींचायतीच्या पदाचिकाऱ्याींमध्ये 
ठदसनू आली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िोल्हापूर जजल्हयािील ३०९ दठिाणच ेपाणी वपययास  
अयोग्य असल्यादादि 

  

(३६) *  ८९७३१   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडिर 
(शाहूिाडी) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरू निजल्हयात गत तीन मठहन्यात तपासण्यात आलेल्या पाण्याच्या 
नमनु्यातील ३०९ ठठकार्च ेपार्ी वपण्यास अयोकय असल्याचे माहे म,े २०१७ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ठठकार्चे पार्ी वपण्यास अयोकय असण्याची काररे् 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि उक्त र्ागात शधु्द पाण्याचा परुिठा करण्याकरीता  कोर्ती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ददनराि लोणीिर : (१) होय. 

कोल्हापरु निजल््यातील एकूर् १२ तालकु्याींपकैी ४२९९ वपण्याच्या 
पाण्याचे नमनेु माहे रे्ब्रिुारी त े मे २०१७ या कालाििीत अर्ुजैविक 
तपासर्ीसाठी घेण्यात आले होत.े त्यापकैी  प्रर्थी म तपासर्ीत एकूर् ३३० 
नमनेु दवुित आढळले होत.े 
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(२) वपण्याच्या पाण्याचे क्लोरीनेशन योकयररत्या न झालेने    
जैविकद्रषृट्या वपण्यास  अयोकय आले आहेत. 
(३) दवुित आढळलेल्या पाण्याच्या नमनु्याींबाबत सींबींचित प्रार्थी ममक आरोकय 
कें द्र, निजल्हा आरोकय अचिकारी, सिा सींबींचित तालकुा आरोकय अचिकारी, सिा 
ग्विकास अचिकारी याींना तात्काळ ई-मेलद्िारे  र्जूल सिेक्षर् 
विर्ागामार्ा त योकय ती उपाययोजना कररे्बाबत कळविण्यात आले. 

त्यानसुार सींबींचित ग्रामपींचायतीींनी दवुित आढळलेल्या पार्ी 
नमनु्याींच्या स्ट्त्रोताींचे शधु्दीकरर् करुन घेतले. त्यानींतर सदर स्ट्त्रोताींतील  
वपण्याच्या पाण्याचे नमनेु पनु्हा प्रयोग शाळाींकडून पनुातपासर्ी करुन घेतली  
असता  त ेसिा वपण्यास योकय असल्याचे आढळून आले आहे. 
(४) सदर बाबतीत विलींब झाला नाही. 

----------------- 
  
पालसई (िा. िाडा जज. पालघर) येथील िळांभई, आसनस, पालसई ि 
दोराांड ेयेथील अपूणय नळपाणी योजनेि झालेल्या गैरव्यिहारादादि 

  

(३७) *  ९४३७४   श्री.रुपेश म्म हा्रश े(शभिांडी पिूय) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  पालसई (ता.िाडा निज.पालघर) ग्रामपींचायत येर्थी ील कळींर्ई, आसनस, 
पालसई ि बोराींड े येर्थी ील अपरू्ा नळपार्ी योजनेत झालेल्या 
गरैव्यिहाराबाबतची चौकशी करण्याबाबतचे लेखी ननिेदन लोकप्रनतननिी-
मर्िींडी पिूा याींनी मयुेय कायाकारी अचिकारी, निज.प. पालघर याींच्याकड ेठदनाींक 
२४ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी िा त्यासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदर्ाात  उप मयुेय कायाकारी अचिकारी,पार्ी ि स्ट्िच्छता 
विर्ाग, निज.प. पालघर याींनी  ग्विकास अचिकारी, पींचायत सममती, िाडा 
निज. पालघर याींच्याकड ेठदनाींक १२ मे, २०१७ रोजी िा त्यासमुारास अनेकिेळा 
पत्रव्यिहार करुनही त्यािर ग्विकास अचिकारी याींनी अद्याप कोर्तीही 
कायािाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त  प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तद्नसुार याप्रकरर्ी दलुाक्ष करर्ाऱ्या सींबींचित 
ग्विकास अचिकारी, पींचायत सममती, िाडा याींच्यािर तातडीने कारिाई 
करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे,सदरहू 
प्रकरर्ाबाबतची सद्यनिस्ट्र्थी ती काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत? 
  
श्री. ददनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

प्रस्ट्ततु प्रकरर्ी पींचायत सममती स्ट्तरािर घेण्यात आलेल्या 
सनुािर्ीस सिाानमूत े झालेल्या ननर्ायानसूार र्ारतीय प्रौद्योगीकी सींस्ट्र्थी ान    
(I.I.T.)  मुींबई या त्रयस्ट्र्थी  यींत्ररे् मार्ा त सदर योजनाींची चौकशी  ि तपासर्ी 
सरुु आहे. 
(३) सदर योजनाींच ेत्रयस्ट्र्थी  ताींत्रत्रक पररक्षर् प्रगतीपर्थी ािर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िल्याण (जज. ठाणे) िसेच मुांदई ि नाशशि या नागरी पररक्षे्रशाि 
अनधधिृि प्राथशमि शाळा सुरु असल्यादादि 

  

(३८) *  ९००५०   श्री.अद ूआजमी (मानखूदय शशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात विशिेकरून राज्य मशक्षर् पररिदेने मशर्ारस केलेल्या कल्यार् 
(निज. ठारे्) तसेच मुींबई ि  नामशक या प्रामयुेयाने मशक्षर् उपसींचालक नागरी 
पररक्षेत्रात प्रार्थी ममक  अनचिकृत शाळाींची उर्ारर्ी झाल्याने पालकाींचे होत 
असलेले आचर्थी ाक शोिर् र्थी ाींबविण्याची मागर्ी  स्ट्र्थी ाननक नागररकाींनी, 
जनप्रनतननिी, मशक्षर्प्रमेी, विद्यार्थी स सींघ्ना याींनी मा.मयुेयमींत्री, मा. मींत्री 
(शालेय मशक्षर्), मा. राज्यमींत्री(शालेय मशक्षर्), मा.राज्यमींत्री (अल्पसींयेयाींक 
विकास), मयुेय-सचचि तसचे सींबींचित विर्ागाचे प्रिान सचचि तर्थी ा मशक्षर् 
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सींचालक आणर् त्याींच्या अचिनस्ट्त नागरी सेिाींचे प्राचिकारी याींच्या ठदनाींक १८ 
जून, २०१७ िा त्यासमुारास ननदशानास आर्ले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबबत शासनाने चौकशी केली आहे काय असल्यास चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार पढेु  कोर्ती  कायािाही  केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े : (१) अनचिकृत शाळा असल्याच े ननदशानास आले आहे. 
परींत ुया शाळाींमध्ये आचर्थी ाक शोिर् होत असल्याबाबत तिार प्राप्त नाही. 
(२) बालकाींचा मोर्त ि सक्तीच्या मशक्षर्ाचा अचिकार अचिननयम, २००९ ची 
प्रर्ािी अींमलबजािर्ी करण्याच्या अनिुींगाने शासनाच्या ठद. ३ डडसेंबर, २०१२ 
या अचिसचुनेनसुार अनचिकृत शाळेिर कारिाई करण्याबाबत सक्षम 
प्राचिकाऱ्याींना प्राचिकृत केले आहे. अनचिकृत शाळेत प्रिेश घेऊ नये यासाठी 
अनचिकृत शाळाींची यादी ितामानपत्रात प्रमसद्ध करून अनचिकृत शाळेिर 
तात्काळ कारिाई करण्याच े ननदेश सिा मशक्षर् ननरीक्षक/ मशक्षर्ाचिकारी  
याींना देण्यात आले आहेत. अशा अनचिकृत शाळा बींद झाल्यानींतर 
विद्यार्थयाांचे ननिजकच्या मान्यताप्राप्त शाळेत समायोजन करण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
  
 
िासेगाांि, भाळिणी, खडी (िा.पांढरपूर,जज.सोलापूर) या  दांद असलेल्या 

िीन प्रादेशशि पाणीपुरिठा योजना  िायायजन्िि िरणेदादि 
  

(३९) *  ९३२०५   श्री.भारि भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कासगेाींि, र्ाळिर्ी, खडस (ता.पींढरपरू, निज.सोलापरू) या तीन प्रादेमशक 
पार्ीपरुिठा योजना बींद असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, खडस योजनेतील उबींरगाि येर्थी ील पार्ी शधु्दीकरर् कें द्राची 
दरुािस्ट्र्थी ा झाली असनू येर्थी ील विद्यतु मो्ारी, रोठहत्र इ.साठहत्य गहाळ झाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानसुार उक्त् ा तीनही योजनाींच्या त्रु् ी दरू करुन 
कायाानिन्ित करण्याबाबत ि सदर पार्ीशधु्दीकरर् कें द्राची दरुुस्ट्ती करुन तरे्थी  े
सरुक्षारक्षक नेमण्याबाबत कोर्ती कायािाही केली  िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ददनराि लोणीिर : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) ि (३) होय. हे खरे आहे. 

खडस प्रादेमशक पार्ी परुिठा योजनेतील उींबरगाींि येर्थी ील जलशधु्दी 
कें द्रामध्ये चोरी झालेल्या साठहत्याबाबत ठदनाींक ७/१०/२०१५ रोजी पींढरपरू 
पोलीस स्ट््ेशन येर्थी े तिार नोंदविली आहे. 

योजनेतील रान्सर्ॉमार मिील कॉईल ि ऑईल चोरीला गेलेमळेु 
रान्सर्ामार दरुुस्ट्तीच े अींदाजपत्रकास मान्यता ठदली असनू ई- ननिीदा प्रकिया 
सरुु केलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मुांदई विद्यापीठामाफय ि शशिसेनाप्रमुख दाळासाहेद ठािरे अध्यासन 
िें द्रास तनधी उपलब्ध िरुन देणेदादि 

  

(४०) *  ९२०५७   श्री.सतुनल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय उच् च ि िां्रश 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई विद्यापीठातरे् गतििस जाहीर करण्यात आलेल्या मशिसेनाप्रमखु 
बाळासाहेब ठाकरे अध्यासन कें द्राचे काम ननिी अर्ािी प्रलींत्रबत असल्याची 
बाब माहे जून, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्य शासनाकडून अपेक्षक्षत असलेल्या चार को्ीींच्या 
ननिीपकैी केिळ एक को्ीचा ननिी देण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त  अध्यासन कें द्राच्या उर्ारण्यासाठी आिश्यक असललेा 
ननिी उपलब्ि करून देण्याबाबत शासनाने कोर्ती  कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशतः खरे आहे.  

स्ट्िगसय बाळासाहेब ठाकरे याींचे अध्यासन कें द्र स्ट्र्थी ापन करण्यासाठी 
रु.५.०० को्ी इतका ननिी मुींबई विद्यापीठास उपलब्ि करुन देण्याबाबत 
शासनामार्ा त घोिर्ा करण्यात आली होती. त्याअनिुींगाने पठहल्या ्प्प्यात 
मुींबई विद्यापीठास रु.१.०० को्ी इतका ननिी उपलब्ि करुन देण्यात आला 
आहे. 
(३) मशिसेनाप्रमखु बाळासाहेब ठाकरे अध्यासनासींदर्ाात मुींबई विद्यापीठाने 
केलेल्या कायािाहीचा प्रगती अहिाल  विद्यापीठाकडून िारींिार मागिनूही 
शासनास अद्याप अप्राप्त आहे. सदर अहिाल शासनास प्राप्त झाल्यानींतर,  
पढुील कायािाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
जळगाांि जजल््यािील पाणी पुरिठा योजनाांचा मुखयमां्रशी पेयजल 

योजनेमध्ये समािेश िरययादादि 
  

(४१) *  ९२०६३   श्री.चांद्रिाांि सोनािणे (चोपडा), श्री.शशरीषदादा चौधरी 
(अमळनेर) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींि निजल््यातील लासनू ि ८ गाींिे प्रादेमशक पार्ी परुिठा योजना, 
िढोदा ि ६ गािे प्रादेमशक पार्ी परुिठा योजना, चहाडस पार्ी परुिठा योजना, 
िानोरा पार्ी परुिठा योजना आणर् गोरगािले ब.ु पार्ी परुिठा योजना या 
योजनाींचा मयुेयमींत्री ग्रामीर् पेयजल कायािम ्प्पा ि.२ अींतगात समािेश 
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करण्यात यािा अशी मागर्ी स्ट्र्थी ाननक लोकप्रनतननिीींनी ठदनाींक ८ ऑगस्ट््, 
२०१६ रोजी तसेच ठदनाींक २० मे, २०१७ रोजी मा.पार्ी परुिठा मींत्री 
याींच्याकड ेतसेच ठदनाींक २४ जानेिारी, २०१७ रोजी मयुेय कायाकारी अचिकारी, 
निजल्हा पररिद, जळगाींि याींचेकड ेपत्राव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच अींमळनेर (निज.जळगाींि) तालकु्यामध्ये सिााचिक १७ गािाींमध्ये 
पार्ी ी्ंचाई ननमाार् झाल्याने अींमळनेर मतदार सींघातील प्रादेमशक पार्ी 
परुिठा योजनेस खास बाब म्हर्ून मयुेयमींत्री ननिी अींतगात प्रािान्याने मींजूरी 
ममळरे्बाबतची मागर्ी स्ट्र्थी ाननक लोकप्रनतननिी, अींमळनेर याींनी         
मा. मयुेयमींत्री याींचेकड े ठदनाींक १० माचा, २०१७ रोजी िा त्यासमुारास केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानसुार उक्त मागर्ी सींदर्ाात  कोर्ती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री. ददनराि लोणीिर : (१) होय. मा. लोकप्रनतननिीींची ठदनाींक ०५.०५.२०१६, 
ठदनाींक ०७.०६.२०१६, ठदनाींक ०५.०७.२०१६ ठदनाींक ०४.०३.२०१७ ि ठदनाींक 
२४.०५.२०१७ ची पत्र ेशासनास प्राप्त झाली आहेत. 
(२) होय. 
(३) सदर पत्राींन्िये केलले्या विनींतीबाबत चौकशी करण्यात येत आहे. 
चौकशीअींती सदर गािे ननकिाींत बसत असल्याचे आढळून आल्यास त्याींचा 
समािेश प्रस्ट्तावित मयुेयमींत्री ग्रामीर् पेयजल कायािम ्प्पा-२ मध्ये करता 
येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

अांदरनाथ (जज.ठाणे) येथील शशधािाटप दिुानािील गहू ि  
रॉिेलचा होि असलेला िाळादाजार 

(४२) *  ८५९९१   श्री.भरिशठे गोगािले (महाड) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) अींबरनार्थी  (निज.ठारे्) येर्थी ील एका मशिािा्प दकुानातील गहू ि रॉकेलचा 
काळाबाजार करर्ा-या दोघाींना पोमलसाींनी  माहे जून, २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात काय 
आढळून आले, त्यानसुार सींबींचिताींिर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) असल्यास, प्रश्नोक्त मशिािा्प दकुानाचे परिाना रद्द करण्याबाबत 
कोर्ती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश दापट : (१) होय, खरे आहे. 
(२) ि (३) अींबरनार्थी  येर्थी ील मशिािा्प अचिकारी, सहायक मशिािा्प 
अचिकारी ि मशिािा्प ननररक्षक, कर्रत्या पर्थी कातील ननररक्षकाींनी 
सींयकु्तपरे् ठदनाींक ३.०६.२०१७ रोजी अचिकृत मशिािा्प दकुान िमाींक ४६ 
र् ६८ ची सींपरू्ा तपासर्ी केली.  सदर तपासर्ीत गींर्ीर दोि आढळून 
आल्याने दकुानदाराविरुध्द अींबरनार्थी  पोमलस ठारे्,  येर्थी े ठदनाींक ३.०६.२०१७ 
रोजी जीिनािश्यक िस्ट्त ु कायद्यानसुार र्ौजदारी गनु्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. 

उपननयींत्रक मशिािा्प र् पररमींडळ याींनी ठदनाींक १३.०६.२०१७ च्या 
आदेशान्िये सदर दकुानाचे प्राचिकारपत्र ननलींत्रबत केले. तर्थी ावप, सदर 
आदेशास ठद.१६.६.२०१७ च्या शासन आदेशान्िये स्ट्र्थी चगती देण्यात आली 
असनू सद्य:निस्ट्र्थी तीत सनुािर्ीअींती होर्ाऱ्या आदेशाच्या अचिन राहून दकुान  
सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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आसनगाांि (पूिय) (िा.शहापूर, जज.ठाणे) येथील प्रादेशशि  
पाणीपुरिठा योजनेदादि 

  

(४३) *  ८८९७१   प्रा.िषाय गायििाड (धारािी) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आसनगाींि (पिूा) (ता.शहापरू, निज.ठारे्) येर्थी े मोठ्या प्रमार्ात लोकिस्ट्ती 
िाढली असल्याने या पररसरातील गािाींमिील नागररकाींसाठी प्रादेमशक 
पार्ीपरुिठा योजना सरुु करण्यात यािी याबाबतचा प्रस्ट्ताि आसनगाींि 
ग्रामपींचायतीने ठारे् निजल्हा पररिदेमार्ा त माहे रे्ब्रिुारी, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान शासनाकड ेमींजरूीसाठी सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रादेमशक पार्ीपरुिठा योजना प्रस्ट्तािास शासनाने 
गतििस मान्यता देऊन त्यासाठी १५ लक्ष रुपये ननिी ग्रामपींचायतीस उपलब्ि 
करुनही प्रस्ट्ततु येाजनेचे काम अद्यापपयांत सरुु करण्यात आले नसल्याच े
ठदनाींक ११ मे, २०१७ रोजी िा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची चौकशी करुन ननिी प्राप्त होऊनही उक्त योजनेच े
काम सरुु न होण्यास जबाबदार असर्ाऱ्या सींबींचित दोिीींिर कारिाई 
करण्यासह प्रादेमशक पार्ीपरुिठा योजना तातडीने सरुु करण्याबाबत शासनाने 
कोर्ती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री. ददनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 

आसनगाींि प्रादेमशक पार्ी परुिठा योजनेचा  प्रस्ट्ताि निजल्हा पररिद, 
ठारे् याींचेकडून शासनास प्राप्त झाला नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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



51 

नाांदेड येथील स्िामी रामानांद िीथय मराठिाडा विद्यापीठामध्ये िरययाि 
आलेल्या स्िीय सहायि पदाच्या भरिीदादि 

(४४) *  ९०४१९   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्री.सभुाष सादणे (देगलरू), 
श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंदरू), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (दसमि) :   सन्माननीय 
उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्ट्िामी रामानींद नतर्थी ा मराठिाडा विद्यापीठ, नाींदेड याींनी माहे रे्ब्रिुारी, 
२०१२ मध्ये स्ट्िीय सहाय्यक हे पद सरळसेिेने र्रण्यासाठी जाठहरात ठदली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जाठहरातीस अनसुरुन अनेक बेरोजगार उमेदिाराींनी अजा 
र्रले, पात्र उमेदिाराींची लखेीपररक्षा, कौशल्य चाचर्ी पररक्षा घेण्यात आली ि 
मलुाखतीच े आयोजन करण्यात आले असताींना अचानकपरे् सदर पदे 
सरळसेिेने न र्रता पदोन्नतीने र्रण्यात आले असनू याप्रकरर्ी चौकशी 
करण्याची मागर्ी उमेदिाराींनी कुलसचचि, विद्यापीठ नाींदेड ि मा.उच्च ि 
तींत्र मशक्षर् राज्यमींत्री याींच्याकड े ठदनाींक २० जानेिारी, २०१७ रोजी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
त्यात काय आढळून आले ि त्यानसुार बेराजेगाराींची र्सिर्कू करुन 
सरळसेिेची पदे पदोन्नतीने र्रर्ा-या सींबींचित दोिी अचिका-याींिर शासनाने 
काय  कारिाई केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत? 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. सदर पदासाठी एकूर् ४ उमेदिाराींकडून आिेदन पत्र 
प्राप्त झाले होत.े त्यापकैी २ अजादार पात्र झाले. या पात्र उमेदिाराींची लखेी 
पररक्षा विद्यापीठाने घेतली. तर्थी ावप, सदर पदासाठी लघलेुखन चाचर्ी, 
ी्ंकलेखन चाचर्ी, मलुाखत आदी प्रकिया बाकी होत्या. तद्नींतर विद्यापीठ 

व्यिस्ट्र्थी ापन पररिदेच्या ननर्ायानसुार विद्यापीठाने शासन राजपत्र        
ठद. २४.०६.१९९७ मिील तरतदुीनसुार सदर पद पदोन्नतीने र्रले आहे. 
याबाबत मा. मींत्री (उच्च ि तींत्र मशक्षर्) याींच्याकड ेतिार प्राप्त झाली आहे. 
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(३) प्रकरर्ी शासनाच्या ठद.१६.०२.२०१७ च्या पत्राच्या अनिुींगाने 
विद्यापीठाकडून ठद.२८.०२.२०१७ अन्िये शासनास अहिाल प्राप्त झाला. सदर 
अहिालाच्या अनिुींगाने सींचालक, उच्च मशक्षर्, परेु् याींच्याकडून काही 
मदु्दयाींची माठहती प्राप्त करुन घेण्यात आली असनू प्रकरर्ी कायािाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

ठाणे शहराि तनिृष्ट्ट अन्न पदाथानची विक्री होि असल्यादादि 
  

(४५) *  ८५९३७   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय अन्न ि औषध 
प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठारे् शहरातील िेगिगेळया र्ागात २३ खाद्यपदार्थी ााच्या दकुानाींतनू 
ननकृष् अन्न पदार्थी ाांची वििी होत असल्याचे अन्न ि औिि प्रशासन 
विर्ागाच्या तपासर्ीमिून ठदनाींक १४ जून,२०१७ रोजी िा त्यासमुारास 
ननदशानास  आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चायननज रेस्ट््ॉरीं्, हॉ्ेल्स, चायननज गाडया ि र्ळाींच्या 
हातगाडयाींचा यामध्ये समािेश आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरर्ाची चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार दोिीींविरुध्द कोर्ती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे,  
(४)  नसल्यास,  विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश दापट : (१) ि (२)  ठारे् शहरातील िेगिेगळ्या र्ागात सदोि 
अन्न पदार्थी ाांची वििी करर्ा-या चायनीज हॉ्ेल्स, गाड्यासह विविि २३ 
आस्ट्र्थी ापनािर अन्न ि औिि प्रशासनाने कारिाई केल्याबाबतची बातमी    
ठद. १४/०६/२०१७ रोजीच्या ितामानपत्रात प्रमसध्द झाली होती, हे खरे आहे. 
(३)  अन्न ि औिि प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या तपासर्ीच्या िेळी 
ननदशानास आलेल्या त्रु् ीींच्या अनिुींगाने १७ अन्न आस्ट्र्थी ापनाींचे परिाने  
ननलींत्रबत करण्यात आले आहेत, २ आस्ट्र्थी ापनाींना ठारे् महानगरपामलकेने 
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त्याींच्या ननयमानसुार सील केलेले आहे, १ आस्ट्र्थी ापना महानगरपामलकेने रस्ट्ता 
रुीं दीकरर्ामध्ये तोडली आहे, १ आस्ट्र्थी ापनाविरूध्द  न्यायननर्ाय प्रकरर् 
दाखल करण्यात आले आहे. ०२ आस्ट्र्थी ापनाींनी तपासर्ीच्या िेळी ननदशानास 
आलेल्या त्रु् ीींची पतुाता केल्याने त्याींचेविरूध्द कारिाई करण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
चाफेड (िा.देिगड, जज.शसांधदुगुय) गािठाण भागािील पाणी टांचाईदादि 

  

(४६) *  ८७२५०   श्री.तनिशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चारे्ड (ता.देिगड, निज.मस ींिुदगुा)  गािठार् र्ागातील रारे्िाडी, बौध्दिाडी, 
घाडीिाडी ि मोंडकरिाडी येर्थी ील ग्रामस्ट्र्थी ाींना मागील १० ििाापासनू वपण्याच्या 
पाण्याची र्ीिर् ी्ंचाइा र्ासत आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सदरहू चारे्ड-गािठार् येर्थी े राषरीय पेयजल योजनेंतगात 
असलेल्या शासकीय विठहरीच्या पाण्याची पातळी माहे जानेिारी 
मठहन्यापासनूच अत्यींत कमी झाली असनू दसुरे पाण्याचे कोर्तहेी स्ट्त्रोत 
नसल्याने तरे्थी ील ग्रामस्ट्र्थी ाींना पाण्यासाठी िर्िर् करािी लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त गािातील पाण्याचा प्रश्न कायम स्ट्िरूपी सु् त नाही 
तोपयांत येर्थी े ्ँकर द्िारे पार्ीपरुिठा करण्यात यािा अशी मागर्ी सरपींच, 
चारे्ड याींनी तहमसलदार देिगड, ग्विकास अचिकारी,पींचायत सममती, 
देिगड, ग्रामीर् पार्ीपरुिठा विर्ाग, देिगडचे कननषठ अमर्यींता आदीकड े
माहे एवप्रल २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान लेखी ननिेदनाद्िारे केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानिुींगाने चारे्ड-गािठार् येर्थी  े कायम स्ट्िरूपी पार्ी  
परुिठा होण् याकररता  कोर्ती कायािाही केली  िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत? 
  



54 

श्री. ददनराि लोणीिर : (१)  अींशत: खरे आहे.  
सदर ठठकार्ी गेल्या १० ििाापासनू पार्ी ी्ंचाई नसनू या ििसच्या 

उन्हाळयामध्ये पार्ी ी्ंचाई सदृश्य पररनिस्ट्र्थी ती ननमाार् झाली होती. 
(२) अींशत: खरे आहे.  

राषरीय ग्रामीर् पेयजल कायािमाींतगात घेण्यात आलले्या विहीरीच्या 
पाण्याची पातळी माहे एवप्रल-मे, २०१७ मध्ये कमी झाली होती.  
(३) ि (४) हे खरे आहे.  

सरपींच, चारे्ड याींनी केलेल्या मागर्ीनसुार घाडीिाडी, रारे्िाडी, 
मोंडकरिाडी, ि बौध्दिाडी याींना ठद. ०८ मे, २०१७ त े ठद. ०९ जून २०१७ 
पयांत ्ँकरद्िारे पार्ी परुिठा कररे्त आला आहे. 

तसेच चारे्ड गािठार्ातील उक्त िाडयाींना पार्ी परुिठयाची 
कायमस्ट्िरुपी सोय कररे्साठी राषरीय ग्रामीर् पेयजल कायािम सन २०१७-
१८ च्या आराखडयात निीन नळ पार्ी परुिठा योजना मींजूर करण्यात आली 
आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मौजा गोडखरैी (िा.िळमेश्िर जज.नागपूर) या गािाि पाणी पुरिठा 
योजनेिरीिा तनधी शमळययादादि 

  

(४७) *  ९१४९१   श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्महपरूी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी) :   
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मौजा गोडखैरी (ता.कळमेश्िर, निज.नागपरू)  या गािात र्ीिर् पाण्याची 
ी्ंचाई ननमाार् होत असल् यामळेु स्ट्र्थी ाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.पालकमींत्री, 

नागपरू तर्थी ा मा. ऊजाा मींत्री आणर् निजल्हाचिकारी, नागपरू याींच्याकड ेठदलेल्या 
ननिेदनानसुार गोडखैरी पार्ी परुिठा योजनेचा १ को्ी ९९ लक्ष ८९ हजार 
४४१ रूपयाींच्या प्रस्ट्तािास ताींत्रत्रक मान्यता ममळाली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मयुेय कायापालन अचिकारी, निजल्हा पररिद,नागपरू याींनी 
मा.पालकमींत्री महोदयाींच्या ननदेशानसुार ठदनाींक ३ एवप्रल, २०१७ रोजी िा 
त्यासमुारास सदर योजनेकरीता निजल्हा ननयोजन सममतीच्या राज्याच्या 
ठहश्श् यातनू खचा करण्याची परिानगी देऊन त्या प्रमारे् ननिी ममळण्याबाबत 
प्रस्ट्ताि सादर केला असता अद्यापही ननिी प्राप्त झाला नसल्याच े ठदनाींक 
२० जून २०१७ रोजी िा त्या समुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानसुार सदर योजनेस ननिी ममळण्याबाबत  कोर्ती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,  विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ददनराि लोणीिर : (१) अींशत:  खरे आहे. 

सदर योजनेच्या रु. १ को्ी ८९ लक्ष १४ हजार १५९ इतक्या 
ककींमतीच्या अींदाजपत्रकास  ठद. ३०/६/२०१७ रोजी ताींत्रत्रक मान्यता प्रदान केली 
आहे. 
(२)  ि (३) हे खरे आहे. 

राषरीय ग्रामीर् पेयजल कायािमाअींतगात निजल्हयाच्या मागील ििााचा 
अखचचात ननिी रु. ५४७.९६ लक्ष ि या ििसच्या सन २०१७-१८ अींतगात निजल्हा 
ननयोजन सममती मार्ा त रु.१२२४.६९ लक्ष इतका ननयतव्यय (सिासािारर् 
योजना) मींजूर करण्यात आला आहे. असा एकूर् रु.१७७२.६५ लक्ष मींजूर 
ननयतव्यय सन २०१७-१८ कररता उपलब्ि आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

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

गोफण (िा.रोहे,जज.रायगड) गािामध्ये ि रोहे िालकु्याि होि  
असलेल्या अन्नधान्य गैरव्यिहारादादि 

(४८) *  ९४२८३   श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुच े
(ददनापरू) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ्ाहि सांरक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गोर्र् (ता.रोहे, निज.रायगड) गािात असर्ा-या रास्ट्त र्ाि िान्य 
दकुानात झालेल्या गरैव्यिहाराची माठहती  उघडकीस आली असनू दर दोन 
मठहन्याींमध्ये उक्त तालकु्यातील अन्निान्याचा होर्ारा गरैव्यिहार ननदशानास 
येत  असल्याची माठहती माहे जुल,ै २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त गरैव्यिहारामळेु लार्ार्थी ींना हक्काच्या अन्निान्यापासनू 
िींचचत राहिे लागत असल्याने याबाबत अनेक तिारी निजल्हा परुिठा 
अचिकारी याींच्याकड ेकरण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानसुार सींबींचिताींिर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
  

श्री. धगरीश दापट : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

गरैव्यिहारामळेु लार्ार्थयाांना हक्काच्या अन्निान्यापासनू िींचचत राहािे 
लागत असल्याबाबतच्या तिारी निजल्हा परुिठा अचिकारी, रायगड  
कायाालयाकड ेप्राप्त झालेल्या नाहीत. 
(३) परुिठा ननरीक्षक अचिकारी, रोहा याींनी सदर प्रकरर्ी चौकशी केली असनू 
रास्ट्तर्ाि िान्य दकुान गोर्र्, ता.रोहा या दकुानात दोि आढळून आल्याने  
ठद.१९.७.२०१७ ि ठद.२८.७.२०१७ रोजी सनुािर्ी ठेिण्यात आली होती.  सदर 
सनुािर्ीच्यािेळी रास्ट्तर्ाि दकुानदार याींनी अमर्लेख सादर न केल्यामळेु 
अींनतम सनुािर्ी ठद.९.८.२०१७ रोजी ठेिण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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पुणे शहर ि जजल््याि भेसळयुक्ि दधुाच ेप्रमाण  
िाढि असल्यादादि 

(४९) *  ८४९०४   श्री.शभमराि िापिीर (खडििासला) :  सन्माननीय अन्न 
ि औषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परेु् शहर ि निजल््यामध्ये रे्सळयकु्त दिुाच े प्रमार् िाढले असनू 
नागररकाींपयांत वितरीत होर्ाऱ्या  दिुामध्ये डड्जा्ं  पािडर, यरुरया, निस्ट्कम्ड 
दिु पािडर, कॉनिस्ट््क सोडा, कलकुोज, रींग, तले, स्ट््ाचा सारखे घातक घ्क 
समाविष् असल्याची बाब माहे जून, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास 
आली,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परेु् निजल््यासह मुींबई शहरात अशाप्रकारे रे्सळयकु्त दिुाचा 
परुिठा ि वििी होत असल्याचे ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि  दिूामध्ये रे्सळ करर्ाऱे ि रे्सळयकु्त दिूाची वििी 
करर्ाऱ्याींिर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,याबाबतची 
सद्यनिस्ट्र्थी ती काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश दापट : (१)  हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
 
आजनगाि (िा.धामणगाि रेल्िे, जज.अमराििी) येथील स्िच्छ भारि 

शमशन अशभयानाअांियगि शौचालय दाांधिामाच्या  
अनुदानामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(५०) *  ९४३४४   प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  आजनगाि (ता.िामर्गाि रेल्िे,निज.अमरािती) येर्थी ील सरपींच ि सचचि 
याींनी स्ट्िच्छ र्ारत ममशनच्या अमर्यानाअींतागत शौचालय बाींिकामाच्या 
अनदुानामध्ये गरैव्यिहार केला असल्याच ेठदनाींक ७ मे, २०१७ रोजी िा त्या 
समुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ठठकार्ी अनदुान प्राप्त लार्ार्थी ींच्या यादीत अनेक नािे 
दोन िेळा आल्याचे तसेच एका कु्ुींबात मींजुर केलेल्या तीन शौचालयाींपकैी 
दोन शौचालय बाींिले असनु एका शौचालयाचे बाींिकाम न करता अनदुान 
घेतले असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास 
चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानसुार सींबींचिताींिर कोर्ती कारिाई केली  
िा  करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ददनराि लोणीिर : (१) या अनिुींगाने ग्रामपींचायत सदस्ट्य ि 
मा.वििानसर्ा सदस्ट्य याींच्याकडून तिार प्राप्त झालेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
पायार्तू सिकै्षर् करताना, सींकेतस्ट्र्थी ळािर एकच नाि दोनिेळा असरे्, 
चुकीची अद्याक्षरे असलेले एक नाि दोन िेळा असरे्, अशी माठहती र्रण्यात 
आली आहे. तर्थी ावप, प्रोत्साहन रक्कम एकाच लार्ार्थयााला देण्यात आली आहे. 
एकाच घरातील िेगिेगळे राहत असलेल्या कु्ुींबाींनी बाींिकाम केलेल्या 
शौचालयास प्रोत्साहन अनदुान देण्यात आले आहे.       
(३) ग्रामपींचायत सदस्ट्य ि मा. वििानसर्ा सदस्ट्य याींच्याकडून प्राप्त 
तिारीची चौकशी केली असता, ४२ लार्ार्थयाांना प्रोत्साहन रक्कम रोखीने देरे्, 
प्रोत्साहन अनदुान मागर्ी प्रस्ट्तािासोबत लार्ार्थयाांऐिजी अन्य इसमाचे 
छायाचचत्र जोडरे्, तिारदार याींना ियैनिक्तक शौचालयाचा लार् घेतलेल्या 
कु्ुींबाींची चुकीची यादी परुविरे्, अशा प्रकारच्या अननयममतता सींबचित 
ग्रामपींचायत सरपींच ि सचचि याींच्याकडून घडल्याच े ननदशानास आले आहे. 
घडलेल्या कायाालयीन अननयममततपेायी सींबचित ग्रामपींचायत सचचि याींना 
ठदनाींक १४/०६/२०१७ च्या आदेशान्िये शासन सेिेतनू ननलींत्रबत करण्यात आले 
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होत.े चौकशीअींती त्याींना ताककद देण्यात आली आहे. या प्रकरर्ी पनु्हा 
नव्याने रे्रचौकशी करण्यात येत आहे. चौकशी अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर 
सींबचितािर ननयमानसुार कारिाई करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िारापूर (जज.पालघर) येथील िां पन्या समुद्राि रासायतनि  
साांडपाणी सोडि असल्यादादि 

(५१) *  ८६५६१   श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (दागलाण), श्री.सरेुश लाड 
(िजयि), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांदेगाि), 
श्री.शामराि ऊफय  दाळासाहेद पाटील (िराड उत्िर), श्री.अजजि पिार 
(दारामिी), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), 
श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), श्री.किसन िथोरे (मरुदाड), श्री.अिलु भािखळिर 
(िाांददिली पिूय), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.शशरीषदादा चौधरी 
(अमळनेर) :   सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) तारापरू (निज.पालघर) औद्योचगक िसाहतीतील कारखानदाराींनी प्लॉ् न.ई 
र्ागातील नाल्यात पाऊस सरुु होताच रात्रीच्यािेळी रासायननक साींडपार्ी 
सोडल्याची बाब ठदनाींक ७ जून, २०१७ रोजी िा त्यासमुारास ननदशानास आली, 
हे खरे आहे काय. 
(२) तसेच तारापरू (निज.पालघर) येर्थी ील बडया कीं पन्या रात्रीच्या िेळी 
साींडपाण्यािर कोर्तीही प्रकिया न करता समदु्रात साींडपार्ी सोडत असल्याने 
सदर कीं पन्याींना प्रदिुर् मींडळाने उत्पादने बींद करण्याच्या नो्ीसा माहे मे, 
२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ठदल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच तारापरू (निज.पालघर) येर्थी ील सहा कारखान्यातनू प्रदवुित ि प्रकिया 
न केलेले साींडपार्ी समदु्रात सोडले जात असल्याबाबतच्या तिारी अणखल 
र्ारतीय माींगेला समाजाने राषरीय हररत लिादाकड ेकेलेल्या उक्त तिारीच्या 
अनिुींगाने  सींबचित उद्योगाींिर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानिुींगाने सींबींचित रासायननक कीं पन्याींिर कोर्ती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे तसेच पयाािरर् विर्ागाने कारिाई केलेल्या 
कीं पन्याींची नािे काय आहेत ि सद्यःनिस्ट्र्थी तीत ककती कीं पन्या बींद केल्या 
आहेत, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
महाराषर प्रदिूर् ननयींत्रर् मींडळाने माहे एवप्रल ि मे, २०१७ मध्ये १४ 
उद्योगाींिर कारिाई केलेली आहे.  
(३) तारापरू (निज. पालघर) औद्योचगक िसाहतीच्या सामाईक साींडपार्ी 
प्रकिया यींत्ररे्तनू क्षमतपेेक्षा जास्ट्त साींडपार्ी समदु्रात सोडले जात 
असल्याबाबत आणखल र्ारतीय माींगेला समाज ि इतर याींनी मा. राषरीय 
हररत लिाद, परेु् याींच्याकड े याचचका ि. ६४/२०१६ दाखल केली असनू 
प्रकरर् न्यायप्रविषठ आहे. 
(४) ि (५) महाराषर प्रदिूर् ननींयत्रर् मींडळामार्ा त माहे एवप्रल, २०१७ 
दरम्यान रात्रीच्यािेळी ई झोन तारापरू औद्योचगक िसाहतीतील उदयोगाींची 
आकनिस्ट्मक  पाहर्ी दरम्यान दोिी आढळलले्या मे.मसक्िें् सायींठ्कर्क मल., 
मे.र्ामाास्ट्यठु्कल प्रॉडक््स प्रा.मल., मे.यनुनयन पाका , मे.रामदेि केममकल्स, 
मे.कॅममलन र्ाईन सायन् सेस मल., मे.आरती ड्रकज., मे.सॅरेक्स ओव्हरमसज मल. 
या कीं पन्याींना उत्पादन बींदचे आदेश देण्यात आल े होत.े तर, मे.आमशि 
एन््रममडीए्, या कीं पनीस काररे् दाखिा नो्ीस बजािण्यात आली होती.  
तसेच, माहे मे, २०१७ दरम्यान रात्रीच्यािेळी ई झोन तारापरू औद्योचगक 
िसाहतीतील उदयोगाींची आकनिस्ट्मक  पाहर्ी दरम्यान दोिी आढळलले्या 
मे.मींिाना डाईंग., मे.लेविनो कपरू कॉ्न मल., मे.ई लँड इींडडया या कीं पन्याींना 
उत्पादन बींदच ेआदेश देण्यात आले होत.े तर, मे.मसव्हेस्ट््र ्ेक्स्ट््ाईल मल., 
मे.डी.सी.्ेक्स्ट््ाईल मल., मे.मसयाराम मसल्क ममल्स ् मल. या कीं पनीस काररे् 
दाखिा नो्ीस बजािण्यात आली होती. 

सद्य:निस्ट्र्थी तीत या सिा उद्योगाींनी जल ि हिा प्रदिूर् 
ननयींत्रर्ाबाबतच्या केलेल्या उपाययोजना ि सादरीकरर्ाच्या अनिुींगाने, 
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उद्योगाींना योकय त्या अ्ी ि शतस घालनू ि  बँक हमी घेऊन उत्पादन 
पिूाित चाल ू ठेिण्याचे आदेश महाराषर प्रदिूर् ननयींत्रर् मींडळामार्ा त देण्यात 
आले आहेत. 

जुल,ै २०१७ मध्ये  महाराषर प्रदिूर् ननयींत्रर् मींडळाने तारापरू 
औद्योचगक िसाहतीतील मे. नीपरू केममकल्स मल., मे. सारेक्स ओव्हरमसज, 
मे. मसल्िेस्ट््र ्ेक्स्ाईलस प्रा. मल. ि मे. ननर्ाय रसायन मल. या कीं पन्याना 
उत्पादन बींदचे आदेश ठदले असनू मे. पायोननअर इींडस्ट्रीज मल. कीं पनीला 
काररे् दाखिा नो्ीस बजािली आहे.   

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

दोडामागय (जज.शसांधदुगुय) िालुक्यािील प्राथशमि शशक्षिाांच्या  
एलआयसी विमा रिमेि झालेला गैरव्यिहार 

  

(५२) *  ८८३७२   श्री.िभैि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दोडामागा (निज.मस ींिुदगुा) तालकु्यातील प्रार्थी ममक मशक्षकाींच्या एलआयसी 
विमा रकमेत लाखोचा गरैव्यिहार  झाल्याच ेनकुतचे माहे मे, २०१७ मध्ये िा 
त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २००९ त े २०१२ या कालाििीत काींही मशक्षकाींच्या 
पगारातनू कपात केलेली रक्कम त्याींच्या विमा खात्यात जमा झाली 
नसल्याचे आढळून आले आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर  गरैव्यिहारा प्रकरर्ी प्रार्थी ममक मशक्षक र्ारती 
सींघ्नेच्या पदाचिका-याींनी पींचायत सममती कायाालयासमोर लाक्षणर्क उपोिर् 
केल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर गरैव्यिहारा प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
असल्यास, त्यात काय आढळून  आले ि तदनसुार यास जबाबदार असर्ा-या 
व्यक्तीिर  शासनाने कोर्ती कारिाई  केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची  काररे् काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) ि (२) अींशत: खरे आहे. 
माहे जाने, २०११ त ेम,े २०१२ या कालाििीतील काही मशक्षकाींच्या पगारातनू 
कपात करण्यात आलेली विमा रक्कम एल.आय.सी.कड ेर्रताना अननयममतता 
झालेली आहे.  त्यामळेु मशक्षकाींच्या िेतनातनू कपात केलेली रक्कम त्याींच्या 
विमा खात्यात जमा झालेली नाही.  मात्र ती  एल.आय.सी.कड े जमा 
करण्यात आली आहे.  
(३) होय. 
(४) प्रस्ट्ततु प्रकरर्ी ग्मशक्षर्ाचिकारी, दोडामागा याींचे अहिालानसुार 
कायाालयात एकच कमाचारी कायारत असल्याने ि कामाचा व्याप अचिक 
असल्यामळेु एल.आय.सी. शडेयलु जुळविण्यामध्ये सदरची अननयममतता 
झालेली आहे.  
सदर कायाालयात कमाचाऱ्याींची ननयकु्ती करण्यात आली असनू मशक्षकाींच्या 
िेतनातनू कपात झालेल्या विमा रक्कमेच ेशडेयलु जुळविण्याची कायािाही सरुु 
आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िरगव्हाण (िा.चोपडा जज.जळगाि) येथे दवुषि पाणीपुरिठयामुळे 
अतिसाराची लागण झाली असल्यादादि 

  

(५३) *  ९१०१०   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िरगव्हार् (ता.चोपडा निज.जळगाि) येर्थी  े दवुित पार्ीपरुिठयामळेु  २०० 
हून अचिक जर्ाींना अनतसाराची लागर् झाली असल्याच े माहे म,े २०१७ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने  चौकशी केली आहे काय,त्यात काय 
आढळून आले ि तदनसुार उक्त ठठकार्ी शधु्द पार्ी परुिठा करण्याबाबत 
कोर्ती कायािाही केली िा करण्यात  येत आहे 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. ददनराि लोणीिर : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
िरगव्हार्, ता.चोपडा, निज.जळगाींि येर्थी े दवुित पार्ी परुिठ्यामळेु सार्थी रोग 
विर्ागाच्या अहिालानसुार ११० रुकर् अनतसाराच ेआढळून आलेले आहेत.    
(२) होय. 
ज्या ठदिशी लागर् झाली त्याच ठदिशी प्रत्यक्ष गािास र्े् देऊन सार्थी रोग 
विर्ागामार्ा त सार्थी रोग पर्थी क उपचारासाठी कायारत ठेिनू रुकर्ाींिर उपचार 
करण्यात आलेले आहेत. तसेच सार्थी  उदे्रकाच्या कारर्ाचा शोि घेण्यात आला 
त्यानसुार ३ व्हॉल्ि गळती आढळून आलेली असनू तात्काळ दरुुस्ट्ती करण्यात 
येऊन पाण्याच्या ्ाकीत सपुर क्लोररनेशन करुन पार्ी शधु्द करण्यात आलेले 
आहे.   
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

नाांदखदुय (िा.एरांडोल, जज.जळगाांि) येथील पाणीपुरिठा योजनेि 
्ामपांचायि स्िरािरील स्थातनि सशमिीची परिानगी  

नसिाांना देयिे अदा िरययाि आल्यादादि 
 (५४) *  ८९२८७   डॉ.सिीश (अयणासाहेद) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदखुदा (ता.एरींडोल,निज.जळगाींि) येर्थी ील पार्ीपरुिठा योजनेत 
ग्रामपींचायत स्ट्तरािरील स्ट्र्थी ाननक सममतीची परिानगी नसताींना तसेच 
स्ट्र्थी ाननकाींच्या सदर योजनेच्या कामाबाबत तिारी असताींना जमा झालेला 
ननिी सींगनमताने काढून देयके अदा करण्यात आली आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर योजना अपरू्ा असल्यामळेु ग्रामपींचायतीने ताब्यात 
घेण्यास नकार ठदलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानसुार सींबींचिताींिर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. ददनराि लोणीिर : (१) नाही.  
(२) होय. 
योजना प्रगतीपर्थी ािर असल्याने ग्रामपींचायतीला हस्ट्ताींतरीत झालेली नाही.   
(३) होय. 
नाींदखुदा खु योजनेसाठी रु.३०.५३ लक्ष ननिी सममतीस अदा केलेला आहे. 
चौकशीनसुार झालेल्या कामाचे मलु्याींकन रु. २३.१६ लक्ष ठदसनू येत.े  तसेच 
नाींदखुदा ब.ु योजनेसाठी ३५.५१ लक्ष ननिी सममतीस अदा केलेला असनू, 
झालेल्या कामाचे मलु्याींकन रु. २६.७३ लक्ष ठदसनू येत.े  त्यानसुार ग्राम 
पार्ी परुिठा ि स्ट्िच्छता सममतीच ेअध्यक्ष/सचचि याींना अपरू्ा कामे तात्काळ 
परू्ा करण्याबाबत नो्ीस देण्यात आलेल्या आहेत.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

उदगाांि (जज. िोल्हापूर) जिळ िृष्ट्णा नदीच्या पा्रशाि रासायतनि  
पाणी सोडल्याने मासे मतृ्यूमुखी पडल्यादादि 

  

(५५) *  ८९२३८   डॉ.सजुजि शमणचिेर (हाििणांगले) :   सन्माननीय 
पयायिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उदगाींि (निज. कोल्हापरू) जिळ कृषर्ा नदीच्या पात्रात रासायननक पार्ी 
सोडल्याने लाखो मासे ि जलचर मतृ्यमूखुी पडल्याची घ्ना दोन त े तीन 
िेळा घडूनही महाराषर प्रदिूर् ननयींत्रर् मींडळाकडून कोर्तीच कारिाई केली 
जात नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत स्ट्र्थी ाननकाींनी माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान 
महाराषर प्रदिूर् ननयींत्रर् मींडळाकड े तिारी केल्या आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त तिारीच्या अनिुींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले त्यानसुार  सींबींचिताींिर कोर्ती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ?  
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श्री. रामदास िदम : (१) ि (२) उदगाींि (निज. कोल्हापरू) जिळ कृषर्ा 
नदीच्या पात्रात मासे मतृ झाल्याचे ितृ्त ठदनाींक १३/०४/२०१७ रोजी स्ट्र्थी ाननक 
ितृ्तपत्रात प्रमसद्ध झाले होत.े तसेच ठदनाींक १४/०४/२०१७ रोजी स्ट्र्थी ाननकाींकडून 
दरुध्िनीद्िारे महाराषर प्रदिूर् ननयींत्रर् मींडळास तिार प्राप्त झाली होती हे 
खरे आहे. 
(३) उपरोक्त तिारीच्या अनिुींगाने महाराषर प्रदिूर् ननयींत्रर् मींडळामार्ा त 
ठदनाींक १४/०४/२०१७ रोजी स्ट्र्थी ळपाहर्ी करण्यात आली. स्ट्र्थी ळपाहर्ीच्या 
अनिुींगाने आढळून आलेल्या बाबीींच्या अनिुींगाने महाराषर प्रदिूर् ननयींत्रर् 
मींडळामार्ा त खालीलप्रमारे् कायािाही करण्यात आली. 
• पहार्ीच्या दरम्यान प्रत्यक्ष ि अप्रत्यक्ष औदयोचगक साींडपार्ी नदीत 
ममसळत नव्हत.े तर्थी ावप, साींगली-ममरज-कुपिाड मनपा क्षेत्रातनू ननममात 
घरगतुी साींडपार्ी  नाल्यामार्ा त मौजे उदगािच्या िरील बाजूस (Upstream) 
अींदाज े ९ त े १० ककमी अींतरािर कृषर्ा नदीमध्ये ममसळत े ही िस्ट्तनुिस्ट्र्थी ती 
आहे. 
• पाहर्ी दरम्यान आढळून आलेल्या मतृ माश्याींचे न्यायििैक 
प्रयोगशाळेमार्ा त परृ्थी :करर् करण्यात आले. सदर परृ्थी :करर् अहिालािरून 
मतृ माश्यामध्ये कोर्त्याही प्रकारचे रासायननक घ्क आढळून आले 
नसल्याबाबत कळविले आहे. 
• साींगली – ममरज - कुपिाड महानगरपामलका याींच्याविरुध्द घरगतुी 
साींडपार्ी विनाप्रकिया कृषर्ा नदीत िेगिेगळया नाल्याद्िारे सोडत 
असल्यामळेु निजल्हा न्यायालय, साींगली येर्थी े  ख्ला ि. १२३/२०१५ अन्िये 
ठदनाींक ०३/०३/२०१५ रोजी दाखल केलेला असनू सदर बाब न्यायप्रविषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

दहांगोली (जज.दहांगोली) शहरािील गारमाळ भागािील रॉिेल वििरिाच े
रॉिेल परिाना रद्द िरययादादि 

(५६) *  ९२५१३   श्री.िानाजी मटुिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) ठहींगोली (निज.ठहींगोली) शहरातील गारमाळ र्ागामध्ये ठदनाींक २९ माचा, 
२०१७ रोजी िा त्यासमुारास  र्रार रॉकेल माकर्याला अ्क करण्यात 
आल्यामळेु त्याचा रॉकेल परिाना रद्द करण्याबाबत नागररकाींनी तिार दाखल 
केली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरर्ातील मयुेय आरोपीकड े रॉकेल वििीचा परिाना 
नसताना त्याच्याकड े तीन लाख रुपये ककींमतीचा रॉकेलचा साठा असनूही 
परुिठा विर्ाग ि पोलीसाींनी जार्ीिपिूाक दलुाक्ष केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानसुार सींबींचिताींिर कोर्ती कारिाई केली 
आहे तसेच दोिी रॉकेल वििेत्याचा रॉकेल परिाना रद्द करण्याबाबत कोर्ती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश दापट : (१), (२), (३) ि (४) ठहींगोली निजल््यातील मौजे गारमाळ 
येर्थी े पोलीस ननररक्षक, पोलीस स्ट््ेशन ठहींगोली (शहर) याींनी ठद.२९.३.२०१७ 
रोजी छापा मारला असता चींद ू मर्कारी प्यारेिाले या व्यक्तीने विनापरिाना 
बेकायदेशीरररत्या चोर्ी वििी करण्याचे उद्देशाने ४८८५ मल्र केरोमसनचा 
साठा केल्याचे आढळून आले. सदर साठा जप्त करण्यात आला असनू 
सींबींचिताींविरुध्द पोलीस ननररक्षक, पोलीस स्ट््ेशन ठहींगोली (शहर) याींनी 
जीिनािश्यक िस्ट्त ूअचिननयम १९५५ अन्िये पोलीस स्ट््ेशन, ठहींगोली (शहर) 
येर्थी े ग.ुर.नीं.१४०/२०१७ दाखल केला आहे.         

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

मौजे धाड (जज. दुलडाणा) ि पररसरािील गािाांना अशुध् द 
 पाणी पुरिठा होि असल् यादादि 

  

(५७) *  ८६३०४   श्री.हषयिधयन सपिाळ (दलुढाणा) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौजे िाड (निज.बलुडार्ा) ि पररसरातील ४५ गािाींना पार्ी शधु् दीकरर् 
करण् याची कोर्तीही यींत्रर्ा कायाानिन्ित नसल् याने  अशधु् द पार्ी परुिठा होत 
असल् याच ेठदनाींक २८ माचा, २०१७ रोजी िा त् या समुारास ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, िाड ि पररसरात पार्ी परुिठा करर्ारी जलिाठहनी 
कालबा्य झाली असनू पाईप गींजले आहेत ि पार्ी शधु् दीकरर्ासाठी केिळ 
निब्लचचींग पािडरचा उपयोग केला जातो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक् त प्रकरर्ी  शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात 
काय ननष पन् न झाले ि त्यानिुींगाने उक्त ठठकार्ी शधु् द पार्ी परुिठा कररे् 
बाबत  ि पार्ी शधु्दीकरर्ाची यींत्रर्ा कायाानिन्ित करण्याबाबत कोर्ती 
कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची  काररे् काय आहेत? 
  
श्री. ददनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
मौजे िाड (निज. बलुडार्ा) येर्थी ील पाईपलाईन मलकेज होऊन अशदु्ध पार्ी 
परुिठा होत असल्याच े ठदनाींक २८ जून, २०१७  रोजी ननदशानास आले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अशदु्ध पाण्याचा परुिठा होत असल्याच े तसेच गािामध्ये १०८ व्यक्तीींना 
अनतसाराची लागर्  झाल्याचे ननदशानास आल्याने, ग्रामपींचायत, िाड याींनी 
रु््लेली पाईपलाईन तातडीने दरुुस्ट्त केली आहे. तसेच घरगतुी पार्ी 
शवुद्धकरर्ासाठी निब्लचचींग पािडरचे िा्प तसेच रुकर् उपचार, ननयममत पार्ी 
शदु्धीकरर् करुन सार्थी  आ्ोक्यात आर्रे् इ. उपाययोजना करण्यात आल्या 
आहेत. या आिश्यक कामाींचा प्रस्ट्ताि तयार करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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िसई-विरार (जज.पालघर) येथील ६९ गािाांना  
पाणीपुरिठा िरणेदादि 

  

(५८) *  ८९८४१   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िसई-विरार (निज.पालघर) येर्थी ील ६९ गािाींच्या पार्ीपरुिठा योजनेतील 
जलिाठहनी विनािापर पडून आहेत तसेच उक्त गािाींमध्ये अद्यापपयान्त 
पार्ी परुिठा होत नसल्याच ेननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजना सन २००८ पासनू त े सन २०१०पयांत परू्ा 
करण्याचा कायाादेश महाराषर जीिन प्राचिकरर् याींना ठदलेले असताना उक्त 
पार्ी परुिठा ननयोनिजत कालाििीमध्ये सरुु झाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानसुार उक्त गािाींना कायमस्ट्िरूपी पार्ी परुिठा सरुु 
होण्याकररता कोर्ती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची  काररे् काय आहेत? 
  
श्री. ददनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
योजनेतील ६९ गािाींना िसई-विरार शहर महानगरपामलकेच्या आनिस्ट्तत्िातील 
योजनेतनू विविि ठठकार्ी नळ जोडर्ीद्िारे पार्ी परुिठा कररे् प्रस्ट्तावित 
आहे. सद्यनिस्ट्र्थी तीत ६९ गािाींपकैी ५२ गािे ही िसई विरार शहर 
महानगरपामलकेच्या हद्दीत समाविष् असनू त्यापकैी १० गािाींना 
महानगरपामलकेमार्ा त पार्ी परुिठा सरुु आहे. उिाररत गािाींना 
महानगरपामलकेची प्रगतीपर्थी ािर असललेी नगरोत्र्थी ान अमर्याना अींतगात 
िाढीि १०० द.ल.मल. पार्ी परुिठा योजना (्प्पा-३) परू्ा झाल्यािर उपलब्ि 
होर्ार आहे.  
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
सदर योजनेच्या कामास तीन िेळा मदुतिाढ देण्यात आली.  मींजूर िाढीि 
मदुतीत माहे डडसेंबर २०१४ पयांत योजनेची काम े९८% परू्ा झाली आहेत.  
तर्थी ावप महानगरपामलकेमार्ा त पार्ी तु् िडयामळेु सिा गािाींना नळजोडर्ीद्िारे 
पार्ी उपलब्ि झाले नसल्याने योजना परू्ा होऊ शकली नाही. 
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(३) आजममतीस योजनेचे ९८% काम परू्ा झाले आहे.  शासन ननर्ायानसुार 
योजनेतील सिा गािाींना पार्ी उपलब्ि करुन देण्याची जबाबदारी िसई-विरार 
शहर महानगरपामलकेची आहे.  परींत ू महानगरपामलकेने सिा गािाींना नळ 
जोडर्ीद्िारे पार्ीपरुिठा विठहत िेळेत न ठदल्याने योजना १००% परू्ा होऊ 
शकली नाही.  सद्यनिस्ट्र्थी तीत ६९ पकैी १० गािास महानगरपामलकेमार्ा त पार्ी 
परुिठा सरुु आहे. उिाररत गािाींना महानगरपामलकेमार्ा त पार्ी परुिठा सरुु 
करण्याबाबत िसई-विरार शहर महानगरपामलकेकड ेपाठपरुिठा सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

चांद्रपूर जजल्हयािील हािपांप दरुुस्िीिररिा तनधी ि िाहन  
उपलब्ध िरून देययादादि 

(५९) *  ९३१३९   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपरू निजल्हयातील ७६७७ हातपींपाींपकैी तब्ब्ल ६ हजार ३८८ हातपींप बींद 
असल्याचे माहे म,े २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, निजल्हा पररिद चींद्रपरू याींच्याकड े हातपींप दरुूस्ट्तीचे स्ट्ित:च े
िाहन  नसल्याने अल्प ्ननिी उपलब्ि ्असल्यामळेु ग्रामीर् र्ागातील हातपींप 
दरुूस्ट्ती कररे् शक्य होत नसल्याचेही ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानिुींगाने उक्त निजल्हयात उन्हाळयात र्ीिर् पार्ी ी्ंचाई 
ननमाार् होत असल्याने हातपींप दरुूस्ट्तीसाठी आिश्यक तो ननिी ि 
नागरीकाींना मबुलक पार्ीपरुिठा उपलब्ि ्करून देण्यासाठी कोर्ती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. ददनराि लोणीिर : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) चींद्रपरू निजल््यातील प्रत्येक पींचायत सममतीकड ेहातपींप दरुुस्ट्तीचे स्ट्ितींत्र 
िाहन उपलब्ि करुन देण्यात आले आहे. निजल्हा पररिद चींद्रपरू याींचेकड े
 हातपींप दरुुस्ट्ती कामाकरीता लागर्ारा ननिी परेुसा असनू मोठ्या सींयेयेत 
हातपींप बींद राहून र्ीिर् पार्ी ी्ंचाई ननमाार् झाल्याची बाब ठदसनू आली 
नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िळमनुरी (जज.दहांगोली) िालुक्यािील शासिीय अन्नधान्य गोदामािील 
धान्य स्िस्ि अन्नधान्य दिुानदाराांना मोजमाप न िरिाच  

देययाि येि असल्यादादि 
(६०) *  ८९८२९   डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), 
अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्रीमिी तनमयला गाविि (इगिपरूी), श्री.अशमन 
पटेल (मुांदादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ्ाहि सांरक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळमनरुी (निज.ठहींगोली) तालकु्यातील शासकीय अन्निान्य गोदामातनू 
स्ट्िस्ट्त अन्निान्य दकुानदाराींना मोजमाप न करता िान्य वितररत करण्यात 
येत असल्याचे तसेच दलाल स्ट्िस्ट्त िान्य दकुानदाराींना पशैाचे आममि 
दाखिनू स्ट्िस्ट्त िान्य १००० त े १२०० रुपये प्रनतनिक्िी्ं लने िान्य देत 
असल्याच ेमाहे एवप्रल,२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ग्रामस्ट्र्थी ाींनी निजल्हा परुिठा 
अचिकारी, ठहींगोली याींच्या ननदशानास आर्ून ठदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले ि असल्यास, त्यानसुार सदर गोदामातील कारर्ार 
पारदशाक ि सिुारण्याबाबत तसेच सदर गोदामातील दलालाींचा िािर 
रोखण्याबाबत कोर्ती कायािाही केली ि सींबींचिताींिर कोर्ती कारिाई केली  
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास,विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश दापट : (१) ि (२)  “कळमनरुी येर्थी ील शासकीय गोदामातील 
गलर्थी ान कारर्ार सिुाररे्बाबत” याविियाची तिार श्री. अशोक गरे्शराि 
मस्ट्के याींनी ठद. ०५/०४/२०१७ रोजी तहमसलदार, कळमनरुी याींच्याकड े केली 
होती. तिारीच्या अनिुींगाने तहमसलदार, कळमनरुी याींनी स्ट्ित:          
ठद. २७/०४/२०१७ रोजी चौकशी केली असनू, त्यात तर्थय नसल्याचे ठदसनू 
आले आहे. 

र्ारतीय अन्न महामींडळाकडून अन्निान्याची उचल करुन त े
शासकीय गोदामात आर्ले जात े ि शासकीय गोदामात अन्निान्याचे 
प्रमाणर्करर् करण्यात येत.े प्रमाणर्करर् करताींना प्रत्येक गोर्ीच ेइलेक्रॉननक 
िजन काट्यािर िजन करुन ती ५० ककलोची बनविण्यात येत.े ठहींगोली 
निजल््यामध्ये प्रमाणर्त करण्यात आलेली गोर्ी ही द्िारपोच वितरर् 
व्यिस्ट्र्थी ेंतगात मशिािा्प दकुानदारापयांत पोहोच केली जात.े मशिािा्प 
दकुानदार हे प्रत्यक्ष अन्निान्याची गोर्ी मोजून घेत असनु िान्य कमी 
ममळत असल्याबाबत कोर्त्याही मशिािा्प दकुानदाराने तिार केलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

लोणार (जज. दुलढाणा) िालुक्यािील अांत्योदयधारिाांना  
साखरेच ेिाटप होि नसल्यादादि 

  

(६१) *  ८७९१७   डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) लोर्ार  (निज. बलुढार्ा) तालकु्यातील अींत्योदयिारकाींना गहू, ताींदळू, 
साखर िा्प कररे् बींिनकारक असताींनाही गत दोन ििाापासनू 
अींत्योदयिारकाींना साखरेच े िा्प होत नसल्याने चौकशी करण्याची मागर्ी 
माहे म,े २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान मा. अन्न ि नागरी परुिठा मींत्री 
याींच्याकड ेनिजल्हा पररिद सदस्ट्य राजेश मापारी याींनी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त मागर्ीनसुार चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानिुींगाने अींत्योदयिारकाींना साखर िा्प करण्याबाबत 
कोर्ती कायािाही केली ि सींबचिताींिर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

  

श्री. धगरीश दापट : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर ननिेदनाच ेअनिुींगाने लोर्ार तालकु्यातील स्ट्िस्ट्त िान्य दकुानाची 
निजल्हा परुिठा अचिका-याीं मार्ा त  चौकशी करण्यात आलेली असनू, अींत्योदय 
िारकाींना दकुानदार याींचेकडून ननयमानसुार िान्य ि साखर वितरीत केल्याच े
ननदाशनास आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

नागपूर  जजल्हयासह राज्यािील विद्या्यानच ेशशष्ट्यितृ्िीच ेथिीि 
असलेले हप्िे शमळययादादि 

 (६२) *  ८४९७९   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्महपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.प्रिाश आत्रदटिर 
(राधानगरी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कें द्रीय मनषुयबळ विकास मींत्रालय प्रायोनिजत राषरीय सािन तर्थी ा 
गरु्ित्ता मशषयितृ्ती योजना साठी महाराषर राज्य परीक्षा मींडळ परेु्, परीक्षा 
घेत असनू आठिीमध्ये असलेल्या विद्यार्थयाांनी  मशषयितृ्तीची परीक्षा 
ठदल्यानींतर यामध्ये उत्तीर्ा होऊन गरु्ित्ता यादीत आलेल्या विद्यार्थयाांना 
िाविाक सहा हजार रूपये या प्रमारे् आठिीपासनू बारािीपयांत ३० हजार रूपये 
ममळतात हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पररक्षेमध्ये उत्तीर्ा होऊन गरु्ित्ता यादीत आलेल्या 
नागपरूसह विदर्ाातील विद्यार्थयाांना र्क्त पठहल्या हप्त्याचे सहा हजार रूपये 
ममळाले असनू तीन त ेचार हप्त ेर्थी कीत असल्याच ेठदनाींक १५ जून, २०१७ 
रोजी िा त्या समुारास ननदशानास आले  आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) तसेच कें द्र शासनाने  इयत्ता ८ िी साठी मशक्षर् घेर्ाऱ्या विद्यार्थयाांसाठी 
राषरीय आचर्थी ाक दबुाल घ्क मशषयितृ्ती योजनेअींतगात पात्र   विद्यार्थयाांना  
गत ४ ििाापासनू मशषयितृ्ती ठदली नसल्याने गरीब पर् गरु्िान 
विद्यार्थयाांना मशक्षर्ापासनू िींचचत ठेिले जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नागपरू निजल्हयासह राज्यातील विद्यार्थयाांचे  मशषयितृ्तीच े
र्थी कीत हप्त ेममळण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
  

श्री. विनोद िािड े: (१) ि (२) अींशत: खरे आहे. 
  राषरीय आचर्थी ाक दबुाल घ्क मशषयितृ्ती परीक्षेत ननिड झालले्या 
विद्यार्थयाांना इ. ९ िी त े १२ िी अखेर ४ ििाा करीता दरमहा रु. ५००/- 
प्रमारे् (िाविाक रु. ६०००/-) या प्रमारे् चार ििाासाठी रु. २४,०००/- एिढी 
मशषयितृ्ती ममळत.े 

मशषयितृ्तीची रक्कम जमा करण्याची कायािाही ही कें द्रशासनामार्ा त 
स्ट््े् बँक ऑर् इींडडया, निी ठदल्ली याींचेकडून सींबींचित मशषयितृ्तीिारक 
विद्यार्थयाांच्या बँक खात्यािर ECS पद्धतीने परस्ट्पर जमा करण्यात येत.े 
(३) ि (४) मशषयितृ्तीस पात्र असलेल्या परींत ुखात े िमाींक चुकीचा 
असल्यामळेु/विहीत कालाििीत खात े िमाींक प्राप्त न झाल्यामळेु ज्या 
विद्यार्थयाांना मशषयितृ्ती ममळालेली नाही, त्याबाबत कें द्र शासनास पत्रव्यिहार 
करण्यात आला असनू आिश्यक माठहती कें द्र शासनास सादर करण्यात आली 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

----------------- 
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मांगळिेढा (जज.सोलापूर) येथे वपययाच्या पाययाची िीव्र  

टांचाई तनमायण झाल्यादादि 
  

(६३) *  ९३३००   श्री.भारि भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मींगळिेढा (निज.सोलापरू) ग्रामीर् ि शहरी  र्ागात वपण्याच्या तीव्र पार्ी 
ी्ंचाई झाली असनू मींगळिेढा शहराला ५ ठदिसानींतर पार्ी परुिठा होत 

असल्याच ेमाहे जुल,ै २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानसुार उक्त पार्ी ी्ंचाई असलेल्या 
र्ागाला िठार् येर्थी ील जॅकिेलमिुन पार्ीपरुिठा करण्याबाबत  कोर्ती 
कायािाही केली  िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ददनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 

मींगळिेढा तालकु्यामध्ये ग्रामीर् ि शहरी  र्ागात माहे जुल-ै२०१७ 
मध्ये कुठेही तीव्र पार्ी ी्ंचाई ननमाार् झालेली नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही 

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

पुणे, वपांपरी-धचांचिड येथील मुळा-मुठा, उजनी नदीिील पाययामध्ये 
मयायदेपेक्षा अधधि त्रद.ओ.डी, टोटल िॉशलफामय ि कफिल  

िॉशलफामय विषारी ित्ि आढळून आल्यादादि 
  

(६४) *  ८५१९९   श्री.शभमराि िापिीर (खडििासला) : सन्माननीय 
पयायिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परेु्, वप ींपरी-चच ींचिड तसेच नदीकाठािरील महानगरपामलका, नगरपामलका, 
गािे क्षते्रातील साींडपार्ी, मलैा मळुा-मठुा, उजनी नदीपात्रात ममसळल्यामळेु 
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नदीतील पाण्यामध्ये मयाादेपेक्षा अचिक त्रब.ओ.डी, ्ो्ल कॉमलर्ामा ि कर्कल 
कॉमलर्ामा वििारी तत्ि आढळून आल्याच े माहे जून २०१७ मध्ये  िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच उक्त निजल््यातील मलैाममचश्रत तसेच रासायननक प्रकल्पातनू 
उत्सनिजात होर्ारे साींडपार्ी र्थी े् मळुा-मठुा, इींद्रायर्ी नदीत सोडण्यात येत 
असल्याने नद्याींचे पार्ी प्रदवूित होत असल्याचे माहे जून २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, िारज,े किेनगर, खडकिासला र्ागातनू नदीच्या प्रदिूर्ाचे प्रमार् 
सिााचिक असनू प्रदिूर् करर्ाऱ्या कीं पन्या, कारखान्याींिर कारिाई होत 
नसल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त नद्याींच्या प्रदवूित  पाण्यामळेु नागररकाींच्या ि  
जनािराींच्या आरोकयािर विपररत पररर्ाम झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेि त्यानसुार उक्त नद्याींचे शधु्दीकरर् करण्याकररता ि प्रदिूर् 
करर्ाऱ्या कीं पन्याींिर  कारिाई करण्याकररता कोर्ती कायािाही केली िा  
करण्यात  येत आहे, नसल्यास, विलींबाची  काररे् काय आहेत ? 
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) रासायाननक प्रकल्पातनू उत्सनिजात होर्ारे साींडपार्ी मळुा -मठुा, इींद्रायर्ी 
नदीमध्ये सोडण्यात येत नाही. तर्थी ावप, नदीकाठािरील महानगरपामलका, 
नगरपामलका, गािे या क्षेत्रातील घरगतुी साींडपार्ी नदीपात्रात ममसळत 
असल्यामळेु पाण्याची गरु्ित्ता खालािली आहे ही िस्ट्तनुिस्ट्र्थी ती आहे  
(३) हे खरे नाही.    
(४) हे खरे नाही. 
(५) राज्यातील नद्याींच्या सिेक्षर्ािरुन आढळून आलेल्या  प्रदवूित पट्याींच े
प्रदिूर् कमी करण्यासाठी पढुील प्रमारे् उपाय योजना करण्यात येत आहेत. 
• महाराषर प्रदिूर् ननयींत्रर् मींडळाकडून दरमहा नदीच्या पाण्याचे परृ्थी :करर् 
करण्यात येत.े  
• राषरीय नदी कृनत योजनेंतगात परेु् शहरातील मळुा-मठुा नदी सींििानाच्या 
अनिुींगाने साींडपार्ी सींकलन ि प्रकिया यासाठी कें द्र शासनामार्ा त रू. ९९०.२६ 
को्ी एिढ्या खचााचा प्रस्ट्ताि मींजूर झालेला आहे. 
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• प्रदिूर् ननयींत्रर् मींडळाने उदयोगाींना विनाप्रकिया साींडपाण्याचा विसगा 
करण्यास बींदी घातलेली असनू उदयोगातनू ननममात होर्ा-या साींडपाण्यािर 
प्रकिया करून प्रकियाकृत साींडपार्ी बाहेर सोडण्याचे ननदेश ठदलेले आहेत. 
• राज्यातील  महानगरपामलका ि नगरपामलका याींना साींडपार्ी ि नागरी 
घनकचरा व्यिस्ट्र्थी ापनाबाबत सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 
• नदी प्रदिूर्ास जबाबदार असलेल्या उद्योग/ स्ट्र्थी ाननक स्ट्िराज्य सींस्ट्र्थी ाींिर 
जल प्रदिूर् (प्रनतबींि आणर् ननयींत्रर्) कायदा, १९७४ अन्िये महाराषर प्रदिूर् 
ननयींत्रर् मींडळाकडून कारिाई करण्यात येत.े   
• राज्यात ठदनाींक १२ ऑगस्ट््, २०१६ च्या शासन ननर्ायान्िये नमामम 
चींद्रर्ागा प्राचिकरर्ाची स्ट्र्थी ापना करण्यात आलेली आहे. 

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

िणििली (जज.शसांधुदगुय) िालुक्यािील शाळाांच्या इमारिीच्या 
दरुुस्िीच्या प्रस्िािादादि 

  

(६५) *  ८६४०८   श्री.िभैि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कर्किली (निज.मस ींिदुगुा) तालकु्यातील २२८ शाळाींपकैी ८० शाळाींच्या 
इमारतीचा दरुुस्ट्तीचा प्रस्ट्ताि गत दोन  ििाापासनू मींजूरीअर्ािी  प्रलींत्रबत 
असल्याच े माहे मे, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान  ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असलयास, शाळाींच्या इमारतीची दरुुस्ट्ती न झाल्याने पािसाळयात 
विद्यार्थयाांना िोकादायक इमारतीमध्ये बसािे लागर्ार आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३)  तसेच काींही शाळाींच्या इमारती िोकादायक  असताींनाही प्रशासनाच े
याकड ेदलुाक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात काय 
आढळून आले, तदृनसुार शाळा इमारतीच्या दरुुस्ट्तीबाबत शासनाने  कोर्ती 
कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
कर्किली (निज.मस ींिदुगूा) तालकु्यातील ७४ शाळाींचे छप्पर दरुूस्ट्ती ि 

इतर ककरकोळ दरुूस्ट्तीचे प्रस्ट्ताि प्राप्त झाले होत.े  ३४ शाळाींच्या दरुूस्ट्तीसाठी 
रू.८४.१९ लक्ष रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता ठदली आहे. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 

िोकादायक इमारतीत विद्यार्थयाांना बसविण्यात येत नसनू त्याींची 
पयाायी व्यिस्ट्र्थी ा करण्यात आली आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
नाांदा, त्रददा, आिारपूर, दहरापूर (िा.िोरपना, जज.चांद्रपूर) या गाांिाि 

पाणीपूरिठा होि नसल्यादादि 
  

(६६) *  ९३१६३   अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदा, त्रबबा, आिारपरू, ठहरापरू (ता.कोरपना,निज.चींद्रपरू) या गाींिात जीिन 
प्रचिकरर् योजनेअींतगात पाण्याची ्ाकी बाींिण्यात आली असनू सदर 
्ाकीमिून गत चार ििाापासनू पार्ी साठिर्ूक ि परुिठा होत नसल्याच े
माहे म,े २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२)  असल्यास, उक्त गािात पार्ी परुिठा होत नसल्यामळेु  नागरीकाींना 
वपण्याच्या पाण्याची र्ीिर् पार्ी ी्ंचाई जार्ित आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानिुींगाने  जीिन प्राचिकरर् योजनेअींतगात को्याििी 
रूपये खचा करून बाींिण्यात आलेल्या ्ाक्याींचा िापर पार्ी साठिर्ूक ि 
पार्ी वितरर्ासाठी करण्याबाबत कोर्ती कायािाही केली  िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहे ? 
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श्री. ददनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३)  गाडगेाींि प्रादेमशक पार्ी परुिठा योजनेद्िारे समाविषठ गािाींना  
गािातील ्ाक्याींद्िारे  ग्रामपींचायतीमार्ा त पार्ी परुिठा करण्यात येत आहे. 

मौजे त्रबबी, आिाळपरू या गािाींना प्रादेमशक नळ पार्ी परुिठा 
योजनेद्िारे पार्ी परुिठा होत आहेत. 

मौजा नाींदा येर्थी े अनिस्ट्तत्िातील स्ट्ितींत्र पार्ी परुिठा योजना तसेच 
गािातील उपलब्ि स्ट्त्रोताद्िारे पार्ी परुिठा सरुु आहे. त्यामळेु प्रादेमशक 
पार्ी परुिठा योजनेतनू पार्ी घेण्यात येत नाही. 

मौजा ठहरापरू येर्थी  ेप्रादेमशक योजनेद्िारे जलकुीं र्ापयांत पार्ी परुिठा 
होतो. तर्थी ावप, ग्रामपींचायतीने वितरर् नमलकेची दरुुस्ट्ती न केल्यामळेु  
योजनेमिून पार्ी घेरे् बींद आहे. अनिस्ट्तत्िातील हातपींप, सािाजननक 
विहीरीद्िारे  पार्ीपरुिठा करण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

दहांगोली जजल्हयाि राष्ट्रीय ्ामीण योजनेअांिगयि असलेला तनधी 
अखधचयि रादहल्यादादि 

  

(६७) *  ९३३३६   डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठहींगोली निजल्हयात राषरीय ग्रामीर् योजनेअींतगात सन २००८ पासनू 
समुारे ५०३ को्ी १६लाख रुपयाींतनू १७ योजनाींची कामे केली जात असल्याच े
माहे डडसेंबर, २०१६मध् ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२)  असल्यास,आतापयांत र्क्त दोनच पार्ी परुिठा परू्ा करण्यात आल्या 
आहेत, हे ही खरे  आहे काय, 
(३) असल्यास, यामळेु उिाररत १५ योजनाींिर को्यििीचा ननिी अखचचात 
असल्याने पढुील ििााचा साडचेार को्ी रुपयाींचा ननिी  समायोनिजत करािा 
लागर्ार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, यासींदर्ाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानिुींगाने  सदर योजनाींचे योकय ननयोजन न करर्ा-या 
अचिका-याींिर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे्  काय आहेत? 
  
श्री. ददनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 

राषरीय ग्रामीर् पेयजल कायािम सन २०१६-१७ च्या आराखडयात १७ 
योजनाींचा समािेश आहे. सदर योजनाींची ककींमत रु.५०३.१६ लक्ष एिढी आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 

डडसेंबर, २०१६ अखेर दोन योजना कायाानिन्ित करण्यात आल्या 
होत्या. तसेच,  माचा, २०१७ अखेर १० योजनाींचा पार्ी परुिठा सरुु करण्यात 
आला. 
(३) राषरीय ग्रामीर् पेयजल कायािमाींतगात रु.५०३.१६ लक्ष  इतका ननिी 
मींजूर आहे. त्यापकैी रु.२४०.२५ लक्ष ननिी प्राप्त झाला असनु, रु. २२२.२५ 
लक्ष ननिी खचा झाला आहे. रु. १८.०० लक्ष ननिी मशल्लक असनु अखचचात 
ननिी समायोनिजत करािा लागर्ार नाही. 
(४) सदर योजनाींची कामे सममती ि ठेकेदारामार्ा त करण्यात येत आहेत. सन 
२०१६-१७ च्या आराखडयातील १७ योजनाींपकैी १० योजनेचा पार्ी परुिठा 
चाल ुकरण्यात आला आहे. उिारीत ३ योजनाींचे उद्भि कोरड े गेल्यामळेु आहे 
त्या निस्ट्र्थी तीत योजना अींनतम कराियाचे प्रस्ट्तावित करण्यात आले आहे. 

तसेच, मसरली ता.िसमत येर्थी ील एका योजनेचे सिुारीत अींदाजपत्रक 
तयार करण्यात येत आहे. त्याचप्रमारे् एका योजनेचे काम सममतीतील 
अींतगात िादामळेु न्यायप्रविषठ असल्यामळेु सदरील योजनेबाबत कुठलीही 
कारिाई प्रस्ट्तावित करता आली नाही. तसेच,  दोन योजनाींची कामे सन 
२०१७-१८ च्या आराखडयात समाविषठ करण्यात आली असनु कामे 
प्रगनतपर्थी ािर आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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चांद्रपूर जजल्हयाि मिृ व्यक्िीच्या नािे रॉिेलचा परिाना 
 वििरीि िेल्यादादि 

  

(६८) *  ८४९९४   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्महपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) चींद्रपरू येर्थी ील तहमसल कायाालय आणर् निजल्हा परुिठा अचिकारी 
कायालायाने गरैव्यिहार करुन ठदनाींक २६ नोव्हेंबर, २०१३ रोजी ननिन 
झालेल्या अब्दलु सलाम अब्दलु सत्तार याींच्या नािे असलेला १६२/९२ 
रॉकेलचा परिाना श्री. सत्तार याींच्या मतृ्यनुींतरही पढेु दोन ििा सरुू ठेिला, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर परिान्याची मदुत ठदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ रोजी 
सींपल्यानींतर ठदनाींक ८ रे्ब्रिुारी, २०१६ रोजी त्याींच्या नािे अज्ञात व्यक्तीने 
बनाि् सही करून उक्त परिान्याच्या नतुनीकरर्ाच्या सादर केलेल्या 
अजााची तहमसलदार ि निजल्हा परुिठा अचिकारी, चींद्रपरू याींनी कोर्तीही 
शहाननशा न करता ठदनाींक १८ माचा, २०१६ रोजी मतृकाच्या नािेच परिाना 
वितररत केला असल्याची  माठहती ठदनाींक १५ जून, २०१७ रोजी िा त्या 
समुारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरर्ी  शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, असल्यास, त्यानसुार सींबचिताींिर कोर्ती कारिाई केली  िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची  काररे् काय आहेत ? 

श्री. धगरीश दापट : (१)  ि (२) सदर परिानािारकाच े ननिन झाल े
असल्याची बाब ननदशानास न आल्याने  परिानािारकाच्या मतृ्यनूींतर मे, 
२०१७ पयांत केरेामसन को्ा सरुु होता. तसेच सदर परिान्याच्या 
नतूनीकरर्ासाठी अजा प्राप्त झाल्यानींतर परिान्याच े नतूनीकरर् करण्यात 
आल.े 
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मा.उच्च न्यायालय, नागपरू खींडपीठ येर्थी े दाखल जनठहत 
याचचकेद्िारे परिानािारकाचे ननिन झाले असल्याची बाब ठद. २ मे, २०१७ 
रोजी ननदशानास आली. 
(३)   सदर परिाना निजल्हा परुिठा अचिकारी, चींद्रपरू याींनी ठद. ३.५.२०१७ 
च्या आदेशान्िये रद्द केला आहे. 

ककरकोळ केरेामसन परिानािारकाच े ननिन झाल े असतानाही सदर 
परिान्यािरील केरेामसनची उचल ि िा्प करर्ारा  परिानािारकाचा मलुगा 
ि जािई याींच्याविरुध्द तसेच घाऊक केरोमसन परिानािारकाविरुध्द र्ौजदारी 
गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच या प्रकरर्ी जबाबदार ि दोिी 
अचिकारी / कमाचारी याींचेविरुध्द विर्ागीय चौकशी प्रस्ट्तावित करण्याची 
कायािाही सरुु आहे.    
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांि िळसे 
मुांदई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
________________________________________________________ 
मुद्रर्पिूा सिा प्रकिया महाराषर वििानमींडळ सचचिालयाच्या सींगर्क यींत्ररे्िर 

मुद्रर्: शासकीय मध्यितस मुद्रर्ालय, मुींबई. 
 


