
महाराष्ट्र विधानसभा 
चौथ ेअधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांच  यादी 
  

सोमिार, ददनाांि १८ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण २७, १९३९ ( शिे ) 
  
(१) शालेय शशक्षण, क्रीिा ि यिुि िल्याण,  

उच् च ि तांत्रशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतति 
िायय, अल्पसांखयाांि वििास ि िक्फ मांत्र  

 

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

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

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

प्रश्नाांच  एिूण सांखया - ६६ 
------------------------------------- 

  
हाफकिन महामांिळात पोशलओबल्ि खरेदीच्या  

तनविदाप्रकक्रयेत झालेला गैरव्यिहार 
(१) *  १०३२३८   श्र .पथृ् ि राज चव्हाण (िराि दक्षक्षण) :   सन्माननीय अन्न 
ि औषध प्रशासन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हाफककन महामींडळात पोललओबल्क खरेदीच्या ननविदाप्रकियेत झालले्या 
गरैव्यिहार प्रकरणी कें द्रीय दक्षता आयोगाच्या सचूनाींच ेपालन झाल ेनसल्याच े
माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणात मा.सिोच्च न्यायालयाने गरैव्यिहार झाला 
असल्याचे नमदू करून सींबींधिताींिर कारिाई करण्याच ेआदेर् ददल ेआहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणात राज्य र्ासनाकडून कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्र . धगरीश बापट : (१) ि (२) मा.सिोच्च न्यायालयाने दद.२७ जुल,ै २०१७ रोजी 
ददलेल्या न्यायननणशयामध्ये प्रस्ततु प्रकरणी कें द्रीय दक्षता आयोगाच्या मागशदर्शक 
तत्िाचे पालन झाल ेनसल्याचे नमदू केल ेआहे. तथावप, सदर न्यायननणशयामध्ये 
सींबींिीताींिर कारिाई करण्याचे कोणतहेी आदेर् देण्यात आलेले नाहीत. 
(३) ि (४) प्रस्ततु प्रकरणीची चौकर्ी करण्याच्या अनषुींगाने र्ासन स्तरािर 
कायशिाही करण्यात येत आहे. 

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

िाई (जज.सातारा) येथे अिैध विक्रीिरीता पाठविण्यात  
येत असलेले धान्य जप्त िेल्याबाबत 

  

(२) *  ९५८९१   श्र .शांभरूाज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िाई (जज.सातारा) येथील महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळाच्या लगत 
असलेल्या खाजगी जागेतील पत्र्याच्या र्डेमिून स्िस्त िान्य दकुानदाराींना 
विकला जाणारा ९२०० ककलो र्ासकीय गहू ि १५०० ककलो ताींदळू छापील पोती 
बदलनू प्लास््ीक पोत्यात िान्य भरुन अििै वििीकरीता पाठविताना पोललस 
विभागाने पकडला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िाई येथील महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळाच्या लगत 
असलेल्या खाजगी जागतेील पत्र्याच्या र्डेमध्ये महसलू विभागाच्या 
अधिकाऱ याींनी सदर कारिाई केली असनू याननलमत्ताने जजल्हा परुिठा विभागाची 
अकायशक्षमता ननदर्शनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िान्य गरैव्यिहाराप्रकरणी जजल्हा परुिठा र्ाखचेी 
एसआय्ी माफश त तसेच जजल्हा परुिठा अधिकाऱ याींच्या गरैितशणकुीची 
उच्चस्तरीय चौकर्ी करािी अर्ी मागणी जजल््यातनू होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, िाई येथील िान्य गरैव्यिहारासींदभाशत र्ासनाने चौकर्ी केली 
आहे काय, त्यात काय आढळून आल ेि त्यानसुार सींबींधिताींिर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, त्याचे थोडक्यात स्िरुप काय आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . धगरीश बापट : (१) हे खरे आहे.  
     िाई येथील एमआयडीसी लगत खाजगी जागेतील पत्र्याच्या र्डेमिुन 
९,३०० ककलो गहु ि २१५० ककलो ताींदळु असा मदु्देमाल पोललस विभाग ि परुिठा 
विभागातील कमशचारी याींनी सींयकु्तपणे पकडलेला आहे.  
(२) सदर प्रकरणी जप्त करण्यात आललेा मदु्दमेाल हा तहलसलदार, िाई  ि 
पोलीस याींनी सींयकु्तररत्या पकडलेला आहे. तहलसलदार हे तालकु्याच ेपरुिठा 
विभागाचे प्रमखु म्हणून काम करतात. त्यामळेु परुिठा विभागाकडून कायशिाही 
झालेली नाही, अस ेम्हणणे सींयजुक्तक नाही. 
(३) या प्रकरणाच्या अनषुींगाने तिार प्राप्त नाही. 
(४) या प्रकरणी श्री.प्रर्ाींत र्ींकर पलींग ेयाींच्या खाजगी गोदामामध्ये सदरच े
िान्य आढळून आल्याने त्याींच्या विरुध्द जजिनािश्यक िस्त ुअधिननयम, १९५५ 
च्या कलम ३ ि ७ अींतगशत िाई पोललस स््ेर्न येथे ग.ुर.नीं. ०२७० ददनाींक २ 
ऑक््ोबर, २०१७ रोजी गनु्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. तसेच जजिनािश्यक 
िस्त ु अधिननयम, १९५५ च्या कलम ६-अ अन्िये जप्त मदु्देमालाच्या 
विल्हेिा्ीबाबत जजल्हाधिकारी, सातारा याींच्याकड ेकायशिाही सरुु आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मुक्ताईनगर-बोदिि-िरणगाांि (जज.जळगाांि) या पररसरात ल  
८१ गािाांच  पाण पुरिठा योजना पूणय िरण्याबाबत 

(३) *  १०२९७९   श्र .एिनाथराि खिसे (मकु्ताईनगर) :   सन्माननीय 
पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मकु्ताईनगर-बोदिड-िरणगाि (जज.जळगाींि) या पररसरातील ८१ गािाींची 
पाणी परुिठा योजना कायशक्षमतनेे कायाशन्िीत करण्यासाठी महाराषर जीिन 
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प्राधिकरणाकडून मागविण्यात आलेल्या ननविदाींचा प्रस्ताि सदस्य सधचि, 
महाराषर जीिन प्राधिकरण याींच्या विचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर ननविदाींची प्रकिया तातडीने पणूश करुन कामास सरुुिात 
करण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . बबनराि लोण िर : (१) होय. 
(२) मकु्ताईनगर ि बोदिड तालकु्यातील ५१ गािे प्रादेलर्क पाणी परुिठा 
योजनेच्या ननविदा प्रस्तािास महाराषर जीिन प्राधिकरणाच्या ननविदा 
सलमतीच्या दद.०५.१२.२०१७ रोजीच्या बठैकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 
     भसुािळ तालकु्यातील ३१ गाींिे प्रादेलर्क पाणी परुिठा योजनेच्या कामाची 
ननविदा प्रलसद्ध करण्यात आली. सदर ननविदेकररता प्रथम न्यनुतम देकार सादर 
केलेल्या ठेकेदाराने अनतररक्त सरुक्षा अनामत रक्कम न भरल्यामळेु तो अपात्र 
ठरला. त्यामळेु द्वितीय न्यनुतम देकार सादर केलेल्या ठेकेदारास प्रथम 
न्यनुतम देकाराइतका देकार कमी करण्यास तयार असलेबाबत विचारणा करुन 
ठेकेदाराकडून याबाबत मादहती प्राप्त झाल्यानींतर, सदर कामाची ननविदा 
मजीप्राच्या ननविदा सलमतीच्या पढुील बठैकीत ठेिण्याचा ननणशय दद.०५.१२.२०१७ 
रोजीच्या ननविदा सलमतीच्या बठैकीत घेण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
नाांदरूख (ता.मालिण, जज.शसांधदुगुय) जलस्िराज्य प्रिल्पात अतनयशमतता 

िरणाऱ्या ताांत्रत्रि सेिा पुरिठादारािर िारिाई िरण्याबाबत 
(४) *  १००७०९   श्र .सांतोष दानिे (भोिरदन), अॅि.भ मराि धोंि े
(आष्ट्टी) :  सन्माननीय पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नाींदरूख (ता.मालिण, जज.लस ींिुदगुश) जलस्िराज्य प्रकल्पाच्या स्थाननक ननिी 
लेखा परीक्षण विभाग, लस ींिुदगुश याींनी केलले्या विर्षे लेखा परीक्षणाच्या 
अहिालात सदर प्रकल्पाच्या कामात खरेदी/ननविदा प्रकियेत ि मोजमाप 
नोंदिहीत अननयलमतता, र्ासन ननणशयाप्रमाणे देयके अदा न करणे अर्ा गींभीर 
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अननयलमतता ननदर्शनास आल्याने मखु्य कायशकारी अधिकारी, जज.प., लस ींिुदगुश 
याींनी ताींत्रत्रक सेिा परुिठादार श्री. प्रदीप सीताराम सामींत याींचेिर फौजदारी गनु्हा 
दाखल करण्याबाबतचे पत्र पोलीस अिीक्षक, लस ींिुदगुश याींना ददनाींक ३१ माचश, 
२०१७ रोजी िा त्यासमुारास ददले असतानाही आजतागायत सींबधिताींिर फौजदारी 
गनु्हा दाखल करण्यात आललेा नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, स्थाननक ननिी लखेा परीक्षण अहिालात ताींत्रत्रक सेिा परुिठादार 
याींनी केलेली अननयलमतता स्पष्पणे नमदू असतानाही मालिण पोलीस 
ठाण्यातील तपास अधिकाऱयाींनी केलेल्या चौकर्ीत सदरहु लेखा अहिालाकड े
हेतपुरुस्सर दलुशक्ष करून ताींत्रत्रक सेिा परुिठादाराविरुद्ध परुािा नसल्याची सबब 
देिनू अद्यापपयतं फौजदारी गनु्हा दाखल केला नसल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१७ 
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
ननषपन्न झाल ेआहे आणण सदर प्रकल्पातील दोषी ताींत्रत्रक सेिा परुिठादाराविरुद्ध 
तातडीने फौजदारी गनु्हा दाखल करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, सदर प्रकरणी फौजदारी गनु्हा दाखल करण्यास ददरींगाई करणाऱया 
मालिण पोलीस ठाण्यातील सींबधित अधिकाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . बबनराि लोण िर : (१), (२) ि (३) मखु्य कायशकारी अधिकारी, जजल्हा 
पररषद लसींिुदगुश याींच्या दद. ३१ माचश, २०१७ च्या पत्रान्िये ताींत्रत्रक सेिा 
परुिठादाराविरूद्ध फौजदारी गनु्हा दाखल करण्याबाबत पोलीस अिीक्षक, लस ींिुदगुश 
याींना कळविण्यात आल.े तथावप, सदर प्रकरणी केलेल्या चौकर्ीमध्ये ताींत्रत्रक 
सेिा परुिठादार श्री. प्रददप लसताराम सािींत याींचेिर कारिाई करणे इतपत परुािा 
उपलब्ि झालेला नाही. त्यामळेु त्याींचेविरूद्ध गनु्हा दाखल केला नाही, अस े
पोलीस अिीक्षक, लस ींिुदगुश याींनी दद. १९ सप् े्ंबर,२०१७ रोजीच्या पत्रान्िये मखु्य 
कायशकारी अधिकारी, जजल्हा पररषद लसींिुदगुश याींना कळविल ेआहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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सातारा (जज.सातारा) येथ ल झतेनथ िेशमिल ॲण्ि अलाईि इांिस्रीज या 
बनािट औषधे उत्पादन िरणाऱ्या िारखान्यािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(५) *  ९५२३७   श्र .अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), िॉ.शमशल ांद माने (नागपरू 
उत्तर), श्र .सरदार ताराशस ांह (मलुुांि), श्र .सतुनल िेदार (सािनेर) :  सन्माननीय 
अन्न ि औषध प्रशासन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  सातारा (जज.सातारा) येथील झेननथ केलमकल ॲण्ड अलाईड इींडस्रीज 
बनाि् औषिे उत्पादन करणारा कारखाना तातडीने बींद करण्याचे आदेर् अन्न 
ि औषि प्रर्ासन विभागाने ददल्याची बाब ददनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी िा 
त्या समुारास ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास, सदर कीं पनीमध्ये मान्यताप्राप्त तज्ञ नसणे, गणुित्ता तपासणी 
ि कोणतीही चाचणी न करता उत्पादन केलले्या औषिाींची बाजारात वििी करणे 
अर्ा अनेक बाबी “एफडीए” च्या अहिालात ननदर्शनास आल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कीं पनीची सहआयकु्त, सातारा याींनी तपासणी करुन त्याचा 
अहिाल सहआयकु्त, पणेु याींना सादर केल्यािर उक्त तपासणी अहिालानींतर 
मींत्री महोदयाींकडून आदेर् येईपयतं सींबींिीत कीं पनी विरोिात कारिाई करण् यास 
ददनाींक १ नोव्हेंबर, २०१७ पयतं हेतपुरुस्सर ददरींगाई केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेि त्यानसुार उक्त कीं पनीिर कारिाई करण्यास ददरींगाई करणाऱया 
सबींधिताींिर ि उक्त कीं पनीिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . धगरीश बापट : (१) हे अींर्त: खरे आहे.  
(२) होय. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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पुणे जजल््यात भेसळयुक्त अन्नसाठा आढळून आल्याबाबत 
  

(६) *  ९५९९०   श्र .शभमराि तापिीर (खिििासला), प्रा.(श्र मत ) मेधा 
िुलिणी (िोथरुि)  सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु जजल््यात भेसळयकु्त लमठाई, खाद्यतले, खिा, फरसाण, बेसन, 
िनस्पती तपू आणण घी इत्यादी २२ लाख ८५ हजार रुपये ककींमतीचा अन्नसाठा 
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आला, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल ेि त्यानसुार भेसळयकु्त अन्नपदाथश उत्पादकाींिर ि वििी करणाऱयाींविरुद्ध 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . धगरीश बापट : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) या कालाििीत लमठाई, खाद्यतले, मािा, फरसाण याींचे २७ नमनेू विर्षे 
मोदहम राबिनू विश्लेषणाकरीता घेऊन कमी दजाशचे असल्याच्या सींर्यािरुन 
साठा जप्त करण्यात आला होता. विश्लेषणास घेतलेल्या २७ नमनू्याींपकैी ०४ 
कमी दजाशच,े ०३ गरै छाप्याचे, ०८ नमनेू प्रमाणणत दजाशचे आढळल ेआहेत. १२ 
नमनू्याींचा अहिाल प्रलींत्रबत आहे. कमी दजाशच्या ि गरै छाप्याचे नमनु्याींच्या 
अहिालािर अन्न सरुक्षा ि मानदे अधिननयम २००६ अींतगशत न्यायननणशय ख्ल े
दाखल करण्याची कारिाई करण्यात येत आहे. उिशरीत १२ प्रकरणी अहिाल प्राप्त 
झाल्यािर पढुील कारिाई करण्यात येत आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

मुांबईसह राज्यात गुटखा ि तांबाखजून्य  
पदाथाांच  विक्री होत असल्याबाबत 

(७) *  ९६८४१   िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्र मत  तनमयला गावित 
(इगतपरूी), श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण), श्र .विजय ििटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), 
श्र .अशमन पटेल (मुांबादेि ), श्र .अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्र .नस म खान 
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(चाांददिली), श्र मत  अशमता चव्हाण (भोिर), श्र .ि .प .सािांत (नाांदेि उत्तर), 
श्र .भारत भालिे (पांढरपरू), श्र .मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्र .प्रिाश 
फातपेिर (चेंबरू), श्र .जयप्रिाश मुांदिा (बसमत), श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्र .सम र िुणािार (दहांगणघाट), अॅि.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्र .अशमत 
साटम (अांधेरी पजश्चम), श्र .सदा सरिणिर (मादहम), श्र .जगदीश मळु ि 
(ििगाि शरेी), श्र .तिुाराम िात े(अणुशक्त  नगर), श्र मत  तपृ्त  सािांत (िाांदे्र 
पिूय), श्र .मांगेश िुिाळिर (िुलाय), श्र .रणध र सािरिर (अिोला पिूय), िॉ.सांजय 
रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य र्ासनाने सन २०१२ मध्ये गु् खा उत्पादन आणण वििीिर बींदी 
घातल्यानींतरही मुींबईसह राज्यात गु् खा सहजररत्या उपलब्ि होत असल्याची 
बाब माहे ऑक््ोबर,२०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पणेु र्हरातील ि पनिेल तालकु्यातील र्ाळा,महाविद्यालय 
तसेच र्कै्षणणक पररसरामध्ये तींबाखूजन्य गु् खा ि लसगारे् पदाथांच्या वििीस 
बींदी असताना सींस्थेचा पररसर ि सभोिताली, मेहकर (जज.बलुढाणा) र्हरासह 
जानेफळ, डोणगाींि, सलुतानपरू आदद दठकाणी तसेच दठकदठकाणी पान्पऱया ि 
स््ॉलिर दकुानदार मोठया प्रमाणािर गु् खा तसेच तींबाखूजन्य पदाथांची 
सराशसपणे वििी करीत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच अिाशपरू (जज.नाींदेड) र्हरात तयार करण्यात येत असलेल्या बनाि् 
गु् ख्याची राजरोसपणे वििी होत असनू दहींगोली जजल््यात गु् खा ि 
तींबाखूजन्य पदाथांची वििी होत असल्याचे माहे ऑक् ्ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननदर्शनास आल,े मींगळिेढा (जज.सोलापरू) येथे १० लाख रुपये 
ककींमतीचा बकेायदेर्ीरररतीने परराज्यातनू वििीस येणारा गु् खा जप्त करण्यात 
आला असल्याच ेददनाींक ११ ऑगस््, २०१७ रोजी िा त्यासमुारास ननदर्शनास 
आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच साींतािुझ (मुींबई) येथे ददनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी आधथशक गनु्हे 
र्ाखेच्या सीबी कीं रोल विभागाने एक को्ी रूपयाींचा गु् खा जप्त केला, ददनाींक 
४ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी डोंगरीच्या सोलापरू स्री् पररसरातील एका गोदामािर 
िाड ्ाकून रूपये १५ लाख ककींमतीच े १३० गु् ख्याचे बॉक्स जप्त केल े ि 
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गजुरातहून आलले्या एका ्ेम्पोचा पाठलाग करून घा्कोपर येथील असल्फा 
जव्हलेज भागात पोलीसाींनी ददनाींक १० ऑक््ोबर, २०१७ रोजी रूपये १५ लाखाींचा 
गु् खा पकडला असनू त्याच दरम्यान लातरू जजल््यात देखील कनाश् कातनू 
आलेला रक पकडला, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल े ि त्यानसुार राज्यात गु् खा वििीस बींदी करण्याबाबत ि 
याप्रकरणातील दोषीींिर कारिाई करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे,  
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
     छुप्या मागाशने वििीस उपलब्ि होत असलले्या गु् ख्यािर अन्न ि औषि 
प्रर्ासनाकडून िेळोिेळी कारिाई केली जात.े 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अिाशपरू (जज.नाींदेड) र्हरात बनाि् गु् खा तयार करण्यात येत असनू 
त्याची राजरोसपणे वििी तसेच दहींगोली जजल्हयात गु् खा ि तींबाखजून्य 
पदाथाशची वििी होत असल्याचे ननदर्शनास आल ेहे खरे नाही. 
     मींगळिढेा (जज.सोलापरू) येथ े१० लाख रुपये ककींमतीचा बेकायदेर्ीरररत्या 
परराज्यातनू वििीस येणारा गु् खा पोलीसाींकडून जप्त करण्यात आललेा आहे. 
पोलीस आणण अन्न ि औषि प्रर्ासनाकडून याबाबत पढुील कारिाई करण्यात 
येत आहे. 
(४) सी.बी. कीं रोल, आधथशक गनु्हे विभाग, मुींबई या कक्षाने प्रश्नामध्ये नमदू 
ददनाींकास नमदू केल्याप्रमाणे कारिाई केली असनू त्यामध्ये खाली नमदू प्रमाणे 
रकमेच्या गु् ख्यासींबींिी कारिाई केलेली आहे. 
 दद.०३.१०.२०१७ रोजी रु. २८,८७,१५०/- 
 दद.०४.१०.२०१७ रोजी रु. १२,६५,०००/-  
 दद.१०.१०.२०१७ रोजी रु. ९,३१,४६०/- 
     त्याच बरोबर अन्न ि औषि प्रर्ासनाच्या लातरू कायाशलयाने 
दद.२७.१०.२०१७ रोजी एमएच ४३ िाय ५१६१ या िाहनातनू ४२,१२,०००/- 
ककींमतीचा प्रनतबींिीत अन्न साठा जप्त केला आहे. 
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(५) अन्न ि औषि प्रर्ासन तसेच पोलीसाींकडून िळेोिेळी प्राप्त होणाऱया 
मादहती नसुार कारिाई केली जात.े यापढेु देखील याप्रमाणेच कारिाई करण्यात 
येईल. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

गुांदिली (ता.शभिांि , जज.ठाणे) येथ ल न्यूिेरा िेलनेस व्हेंचर  
िां पन च्या गोदामातून उत्तेजि द्रव्ययुक्त धचक्िी ि  

अन्य सादहत्य जप्त िेल्याबाबत 
  

(८) *  ९७९७९   श्र .शरददादा सोनािणे (जुन्नर), श्र .सरदार ताराशस ांह (मलुुांि), 
श्र .सतुनल िेदार (सािनेर) :   सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म.ुपो.गुींदिली (ता.लभिींडी, जज.ठाणे) येथील न्यिेूरा िेलनेस व्हेंचर प्रा.लल.या 
कीं पनीच्या गोदामातनू अन्न ि औषि प्रर्ासनाने ददनाींक ३० जुल,ै २०१७ रोजी 
िा त्या समुारास छापा ् ाकून उत्तजेक द्रव्ययकु्त धचक्की ि कच्चा माल, पॅककीं ग 
सादहत्य तसेच अन्य मलर्नरी जप्त केल्याचे ननदर्शनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कीं पनी अन्न ि औषि प्रर्ासनाच्या सिश ननयमाींचे उल्लींघन 
करून उत्तजेक द्रव्ययकु्त धचक्कीचे उत्पादन ि वििी करीत असल्याच े
ननदर्शनास आल्यामळेु सहा मदहन्याींपिूी या कीं पनीच्या कायाशलयािर अन्न ि 
औषि प्रर्ासनाच्याितीने कारिाई करुनही सींबींिीत कीं पनीने प्रनतसाद न ददल्याने 
उक्त छापा ्ाकण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कीं पनीच्या मुींबईतील कायाशलयािर ज्या ददिर्ी कारिाई 
करण्यात आली त्याच ददिर्ी लभिींडी येथील गोदामािर छापा ्ाकून मलर्नरी, 
कच्चा माल ि इतर सादहत्य जप्त करणे आिश्यक असताींना असे करण्यात आल े
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेि त्यानसुार उक्त कीं पनीिर तसेच सींबधित दोषी अधिकाऱयाींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . धगरीश बापट : (१) सदरची घ्ना ददनाींक २९/०७/२०१७ रोजीची आहे. मेससश 
न्यिेूरा िेलनेस व्हेंचर प्रा.लल, म.ुपो.गुींदिली (ता.लभिींडी, जज.ठाणे) या कीं पनीिर 
प्रर्ासनाने छापा ्ाकून सींर्नयत धचक्की-स्िी् मी् (न्यदुरर्न बार), चोकोफज 
ि चोकोस्लीम या अन्न पदाथाशचा नमनुा घेऊन साठा जप्त करण्यात आलेला 
आहे. सदर पेढी ही उत्पादक पेढी नसल्याने कच्चा माल, पॅककीं ग सादहत्य ि अन्य 
मलर्नरी जप्त करण्याचा प्रश्न येत नाही. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
(४) िडाळा, मुींबई येथील मेससश न्यिेूरा िेलनेस व्हेंचसश प्रा.लल. कीं पनीिर ददनाींक 
१५/११/२०१६ रोजी छापा ्ाकण्यात आला ि त्याअनषुींगाने विश्लेषणासाठी 
घेतलेल्या अन्न पदाथाशत कोणत्याही प्रकारच ेउत्तजेक द्रव्य आढळून आलेले 
नाही. तथावप, सदर प्रकरणातील अन्न पदाथश लेबलदोषयकु्त आढळून आल्याने 
कीं पनीिर पढुील कारिाई करण्यात येत आहे. प्रस्ततु प्रकरणी र्ासनाने अद्याप 
चौकर्ी केली नसनू सींबींिीताींकडून ददरींगाई ककीं िा कतशव्य कसरूता आढळल्यास 
पढुील उधचत कारिाई करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यात ज िनािश्यि िस्तूांच्या किां मत त झालेली िाढ 
  

(९) *  ९५२३०   श्र .िुणाल पाटील (धळेु ग्राम ण), श्र .विजय ििटे्ट िार 
(ब्रम्हपरूी), श्र .अशमन पटेल (मुांबादेि ), श्र .अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), 
श्र .नस म खान (चाांददिली), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्र .हषयिधयन 
सपिाळ (बलुढाणा), श्र .सांदीप नाईि (ऐरोली), श्र मत  ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्र .शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्र .जयांत पाटील (इस्लामपरू), 
श्र .जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्र .मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्र .िालीदास 
िोळांबिर (ििाळा), श्र मत  तनमयला गावित (इगतपरूी), श्र .हसन मशु्र फ 
(िागल), श्र .अजजत पिार (बारामत ), श्र .ददलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), 
श्र .पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्र .िभैि वपचि (अिोल)े, श्र .हनमुांत िोळस 
(माळशशरस), श्र .नरहरी णझरिाळ (ददांिोरी), श्र .राजशे टोपे (घनसािांग ), 
श्र .राणाजगज तशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्र मत  सांध् यादेि  देसाई-िुपेिर 
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(चांदगि), श्र .शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराि उत्तर), श्र .राहुल जगताप 
(श्र गोंदा), श्र .सरेुश लाि (िजयत), श्र .ददपि चव्हाण (फलटण), िॉ.सत श 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल), श्र .अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), 
श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशिी), श्र .बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
अॅि.यशोमत  ठािूर (ततिसा), िॉ.पतांगराि िदम (पलसू ििगेाि), श्र .अमर 
िाळे (आिी), श्र मत  अशमता चव्हाण (भोिर), श्र .ि .प .सािांत (नाांदेि उत्तर), 
श्र .िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्र .सभुाष भोईर (िल्याण ग्राम ण) : 
सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात इींिनाचे दर सातत्याने िाढत असल्यामळेु डाळीींसह काींदे, तले ि 
इतर जीिनािश्यक िस्तूींच्या दरात गत दोन मदहन्याींपासनू मोठी िाढ होऊन 
राज्यातील जनता महागाईमळेु त्रस्त झाली असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये 
िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय,     
(२) असल्यास, राज्यातील विविि भागात िाढत्या महागाई विरोिात 
आींदोलने-ननदर्शने होत असनू ठाणे र्हरात ददनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी िा 
त्या समुारास महागाईविरोिात जजल्हाधिकारी कायाशलयािर मोचाश काढण्यात 
आला होता ि स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मा.मखु्यमींत्र्याींना विविि मागण्याींच े
ननिेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आल ेि त्यानसुार जीिनािश्यक िस्तूींच्या ककीं मतीिर ि महागाईिर 
ननयींत्रण आणण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . धगरीश बापट : (१), (२) ि (३) राज्यातील ४ कें द्राींच्या एकत्रत्रत सरासरी 
दरानसुार माहे सप् े्ंबर, २०१७ च्या तलुनेत ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये चणाडाळ 
४.३४%, तरुडाळ १.७५%, उडीदडाळ ३.०९%, मगुडाळ १.४०%, मसरूडाळ २.८१%, 
सोयातले ०.३६% सनफ्लािर तले १.१५%, या जीिनािश्यक िस्तुींच्या ककींमतीत 
सरासरी घ् झाललेी आहे. तर पामतले ०.०२% र्ेंगदाणा तले १.२६% ि काींदा 
२५.६०% या िस्तुींच्या ककींमतीत िाढ झालेली आहे.  
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     तसेच ऑक््ोबर, २०१७ या मदहन्याच्या तलुनेत नोव्हेंबर, २०१७ या 
मदहन्यात चणाडाळ ६.१४%, तरुडाळ ३.३४%, उडीदडाळ २.८५%, मगुडाळ 
१.६३% या जीिनािश्यक िस्तुींच्या ककींमतीत सरासरी घ् झालेली आहे. तर 
मसरूडाळ ०.०९% पामतले १.४०%, र्ेंगदाणा तले ०.४१%, सोयातले ०.२७%, 
सनफ्लािर तले ०.४७%, ि काींदा ३५.१६% या जीिनािश्यक िस्तुींच्या ककींमतीत 
सरासरी िाढ झालेली आहे.     
     जजल्हाधिकारी, ठाणे याींच्याकड े महागाई सींदभाशत ननिेदन प्राप्त झाल े
आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
राज्यात ल २२ जजल््यामध ल ४९ हजार रेशन दिुाने बांद ठेिल्याने स्िस्त 

धान्य दिुानाांच्या अन्नधान्य वितरणािर झालेला पररणाम  
  

(१०) *  ९५३१३   श्र .जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्र .अजजत पिार 
(बारामत ), श्र .ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्र .जयांत पाटील (इस्लामपरू), 
श्र .शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्र .किसन िथोरे (मरुबाि), श्र .पाांिुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्र मत  ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्र .िभैि वपचि (अिोल)े, 
श्र .हनमुांत िोळस (माळशशरस), िॉ.सत श (अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल), 
श्र .शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराि उत्तर), िॉ.सांजय रायमलुिर 
(मेहिर), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू), श्र .शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), 
श्र .गणपत गायििाि (िल्याण पिूय), श्र .सांदीप नाईि (ऐरोली), श्र .हसन मशु्र फ 
(िागल), श्र .सांजय िेळिर (ठाणे), श्र .मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्र .दत्तात्रय 
भरणे (इांदापरू), श्र .राहुल जगताप (श्र गोंदा), श्र .राणाजगज तशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्र .ददपि चव्हाण (फलटण), श्र .जयदत्त क्ष रसागर (ब ि), 
श्र .रुपेश म् हात्र े(शभिांि  पिूय), श्र .सदानांद चव्हाण (धचपळूण), श्र .बबनराि शशांदे 
(माढा), श्र .राहूल िुल (दौंि), श्र .सांग्राम थोपटे (भोर) : सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
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(१) राज्यातील २२ जजल््यामिील ४९ हजार रेर्न दकुाने माहे ऑगस््, २०१७ 
मध्ये बींद ठेिल्याने रास्त िान्य दकुानातनू अन्निान्य वितरणािर विपररत 
पररणाम होऊन लाखो कु्ूींबाींपयतं अन्निान्य पोहोचू र्कल ेनाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच राज्यातील २२ जजल््यातील ४९ हजार रेर्न दकुाने ददनाींक १ ऑगस््, 
२०१७ पासनू बींद करण्याचा ननणशय राज्य र्ासनाने घेतला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच बलुढाणा जजल्हयातील सिश महसलू विभागातील अन्न परुिठा 
कायाशलयातील कमशचाऱ याींचा सींप असल्यामळेु मींगळिेढा ि माढा (जज.सोलापरू) 
येथील लाभार्थयांना ऐन ददिाळीत रेर्न दकुानातनू िान्य लमळालेल ेनाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रश्नी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आल े ि त्यानसुार राज्यातील जनतलेा सािशजननक वितरण 
व्यिस्थेअींतगशत लमळणारे िान्य ि इतर िस्त ूउपलब्ि करुन देण्याच्यादृष्ीने 
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . धगरीश बापट : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) महसलू कमशचाऱयाींचा दद.१ ऑक््ोबर, २०१७ त ेदद. १३ ऑक््ोबर, २०१७ या 
सींपाच्या कालाििीत बलुडाणा जजल्हयात महसलू आस्थापनेतील परुिठा 
र्ाखेमध्ये कायशरत कमशचाऱयाींपकैी काही कमशचारी सींपािर गेले होत.े तथावप, मळू 
परुिठा आस्थापनेतील कायशरत कमशचारी हे कायाशलयात हजर असल्यामळेु स्िस्त 
िान्य दकुानाींतनू अन्निान्य वितरणािर कोणताही विपरीत पररणाम झाल्याची 
बाब आढळून आलेली नाही. तथावप, मींगळिेढा ि माढा (जज.सोलापरू) 
तालकु्यातील दकुानाींतगशत लाभार्थयांना परुिठा करण्यात विलींब झालेला असनू 
सदर िान्य लाभार्थयांना माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये प्रािान्याने वितररत करण्यात 
आल ेआहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यात ल रात्र शाळेत िाम िरणाऱ् या शशक्षिाांना प्रलांत्रबत  
िेतनासह सेिातनितृ् त चा लाभ शमळणेबाबत 

  

(११) *  ९८१०३   श्र .सांजय िेळिर (ठाणे), श्र .नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर), 
श्र .डि मल्लीिाजूयन रेड्ि  (रामटेि), श्र मत  सांग ता ठोंबरे (िेज), श्र मत  तपृ्त  
सािांत (िाांदे्र पिूय), श्र .मांगेश िुिाळिर (िुलाय), िॉ.राहूल पाटील (परभण ), 
अॅि.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), अॅि.पराग अळिण  (विलेपाले), श्र .प्रशाांत 
ठािूर (पनिेल), श्र मत  मतनषा चौधरी (ददहसर), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन 
(सायन-िोळ िािा), श्र .योगेश सागर (चारिोप), श्र .सरेुश धानोरिर (िरोरा), 
श्र .उन्मेश पाटील (चाळ सगाि), श्र .विजय िाळे (शशिाज नगर), श्र .राज 
परुोदहत (िुलाबा), श्र .उदेशस ांग पािि  (शहादा), िॉ.भारत  लव्हेिर (िसोिा) : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील रात्र र्ाळेत काम करणाऱ या लर्क्षकाींना गत ४ मदहन्याींपासनू िेतन 
लमळाल े नसल्याची बाब ददनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी िा त्या सुमारास 
ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, र्ासन ननणशय ददनाींक १७ मे, २०१७ नसुार रात्रर्ाळा ि रात्र ज्यनुनअर 
कॉलेजमिील १०१० लर्क्षक, ३४८ लर्क्षकेत्तर कमशचाऱ याींची सेिा समाप्त केली, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रात्र र्ाळेत ददिसा अनतररक्त असलेल्या लर्क्षकाींचे समायोजन 
केल े गेले असल्याने ददिसा कननषठ महाविद्यालयामध्ये एकही लर्क्षक 
अनतररक्त नसल्यामळेु रात्र कननषठ महाविद्यालयातील काम करणाऱ या 
लर्क्षकाींना सेिेतनू कमी न करता त्याींना लर्क्षण उपसींचालक, मुींबई याींच्या 
ददनाींक २१ जलु,ै २०१७ रोजीच्या पत्रानसुार रात्र कननषठ महाविद्यालयाींच्या 
सेिेत ठेिले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, ददनाींक २८ ि २९ ऑगस््, २०१७ रोजी लर्क्षण उपसींचालक, मुींबई 
याींच्या पत्रानसुार रात्र कननषठ महाविद्यालयाींतील लर्क्षकाींचे िेतन तात्काळ अदा 
करण्याच्या सचूना ददल्या असताना लर्क्षण उपसींचालक कायाशलय ि िेतन 
अधिक्षक याींच्यात समन्िय नसल्याने रात्र कननषठ महाविद्यालय लर्क्षकाींच े
िेतन थाींबविल्यामळेु या लर्क्षकाींमध्ये प्रचींड नाराजी ननमाशण झाली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, बहुताींर् लर्क्षक हे सकाळच्या सत्रामध्ये अनदुाननत, 
विनाअनदुाननत र्ाळाींिर पणूशिेळ लर्क्षक असनू त े र्ासनाच्या सिश पेन्र्न, 
सेिाननितृ्ती, गॅ्रज्यईु्ी आदीींचा लाभ घेतात, मात्र याच र्ाळाींिर मागील अनेक 
िषांपासनू कायशरत असलले े अिशिेळ लर्क्षक तसेच रात्रर्ाळाींमिून ननितृ्त 
झालेल्या सेिाननितृ्त लर्क्षकाींना कोणताही लाभ लमळत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(६) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, तयात काय आढळून 
आल ेि त्यानसुार उक्त लर्क्षकाींच्या प्रलींत्रबत मागण्या ि ननितृी लाभ तसेच 
िेतन लमळण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािि े: (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) उच्च माध्यलमक ि कननषठ महाविद्यालयामध्ये लर्क्षक अनतररक्त 
नसल्याने समायोजनाअभािी रात्रर्ाळेतील उच्च माध्यलमक ि कननषठ 
महाविद्यालय यामिील विद्यार्थयांच्या अध्यापनािर विपररत पररणाम होऊ नये 
याकररता रात्रीच्या उच्च माध्यलमक/कननषठ महाविद्यालय यामध्ये दबुार सेिा 
करणाऱ या लर्क्षकाींच्या सेिा तात्परुत्या स्िरुपात, सदर पदािर ननयलमत लर्क्षक 
उपलब्ि होईपयतं चाल ूठेिण्यात आलले्या आहेत. 
     र्ालाथश िेतन प्रणालीमिून यापिूी िगळण्यात आलेल्या दबुार सेिा 
करणाऱ या लर्क्षकाींच्या नािाचा अींतभाशि सदर िेतन प्रणालीमध्ये करण्याच्या 
सचूना सींबींिीत सक्षम प्राधिकाऱ यास देण्यात आलेल्या आहेत. 
(५) ि (६) महाराषर खाजगी र्ाळेतील कमशचारी (सेिेच्या र्ती) ननयमािली,१९८१ 
मिील ननयम २१ ्ीप-४ नसुार रात्रर्ाळेतील कायशभार हा पणूशिेळ लर्क्षकाच्या 
ननम्मा असल्याने पणूशकाललक लर्क्षकाींना अनञुेय असलले ेभविषय ननिाशह ननिी, 
ननितृ्तीिेतनादी लाभ फक्त रात्रर्ाळेत काम करणाऱ या लर्क्षकाींना अनञुेय होत 
नाही. 

----------------- 
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अहमदनगर जजल््यात ल शशिी मतदार सांघ ि राहता तालुक्यात ल 
गािाांचा मुखयमांत्र  पेयजल योजनेमध्ये समािेश िरण्याबाबत 

  

(१२) *  ९५२३५   श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशिी), श्र .विजय ििटे्ट िार 
(ब्रम्हपरूी), श्र .नस म खान (चाांददिली), श्र .अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्र .अशमन पटेल (मुांबादेि ), श्र .त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्राम ण), 
श्र .सतुनल िेदार (सािनेर), श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .अस्लम शखे (मालाि 
पजश्चम), श्र .हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी) : 
सन्माननीय पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) लर्डी मतदारसींघातील (जज.अहमदनगर) मौ.आश्िी खदुश, वप्र ींपी, लौकी 
मजमपरू, झरेकाठी, खळी, मोरिाडी, तरसिाडी, अस्तगाींि दहेगाींि कोऱहाळे तसेच 
राहाता तालकु्यातील केळिड ब.ु ि कोऱहाळे या गािाींचा कें द्रीय राषरीय पेयजल 
योजनाींमध्ये र्ासनाने समािेर् केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र र्ासनाने सन २०१५-१६ पासनू राषरीय पेयजल योजना बींद 
केली असल्याने सदर गािाींमध्ये वपण्याच े पाणी उपलब्ि होण्याकररता या 
गािाींच्या योजनाींचा समािेर् मखु्यमींत्री पेयजल योजनेमध्ये करुन त्यानसुार 
योजना कायाशजन्ित करािी अर्ी मागणी ग्रामस्थाींनी मखु्य कायशकारी अधिकारी, 
जजल्हा पररषद, अहमदनगर, प्रिान सधचि, पाणीपरुिठा ि स्िच्छता विभाग, 
मा.पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मींत्री याींचेकड ेननिेदनाद्िारे िारींिार केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसेच या गािातील योजनाींचा प्रािान्याने मखु्यमींत्री पेयजल योजनेत 
समािेर् करण्याबाबतची मागणी मा.विरोिी पक्ष नेत,े वििानसभा याींनी ददनाींक 
६ सप् े्ंबर, २०१७ रोजीच्या पत्रान्िये मा.पाणीपरुिठा मींत्री याींच्याकड ेकेली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ग्रामस्थाींनी केलेली मागणी ि सादर केलेल्या ननिेदनानसुार 
र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे तसेच त्याबाबतची 
सद्य:जस्थती काय आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . बबनराि लोण िर : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) लर्डी मतदार सींघातील मौ.आश्िी खु ि वप ींप्री लौकी आजमपरू या दोन 
गािाींच्या पाणी परुिठा योजना राषरीय ग्रामीण पेयजल कायशिम सन २०१४-१५ 
अींतगशत मींजूर असनू सद्यजस्थतीत सदरच्या योजना भौनतकदृष्या पणूश झाल्या 
असनू योजनेतनू पाणी परुिठा सरुू केला आहे.            
     मखु्यमींत्री ग्रामीण पयेजल कायशिम १ मध्ये केलिड ब.ु ि कोऱहाळे ही 
दोन गािे समाविष् असनू दोन्ही गािाींच्या पाणी परुिठा योजनेचे सादरीकरण 
दद.२४.४.२०१७ च्या ताींत्रत्रक सलमतीसमोर झाल े असनू त्याबाबतचा पतूशता 
अहिाल र्ासनास प्राप्त झालेला आहे. सदर योजनाींना मान्यता देणेबाबत पढुील 
कायशिाही चाल ूआहे. 
     झरेकाठी, खळी, मोरिाडी-तरकसिाडी (अस्तगाींि) ि दहेगाींि कोऱहाळे या 
गािाींचा समािेर् मखु्यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायशिम ्प्पा २ मध्ये करण्याचे 
प्रस्तावित आहे.  
     तथावप, सन २०१७-१८ साठी राषरीय ग्रामीण पेयजल कायशिमाच्या कृती 
आराखडयास मींजूरी लमळालेली असनू त्यामध्ये झरेकाठी, खळी, मोरिाडी- 
तरकसिाडी (अस्तगाींि) ि दहेगाींि कोऱहाळे या गािाींचा समािेर् आहे. सदर 
गािाींच्या योजनाींना ताींत्रत्रक ि प्रर्ासकीय मींजूरी देणेबाबत कायशिाही चाल ूअसनू 
सदर कामे ननिीच्या उपलब्ितनेसुार हाती घेण्यात येत आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यात बायोमॅदरि पध्दत ने पॉस मश नद्िारे धान्य  
िाटपात ग्राहिाांच  गैरसोय होत असल्याबाबत 

(१३) *  ९५९२०   श्र .बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्र .अशमन पटेल 
(मुांबादेि ), श्र .अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्र .नस म खान (चाांददिली), 
श्र .पथृ् ि राज चव्हाण (िराि दक्षक्षण), श्र .विजय ििटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), श्र मत  
स माताई दहरे (नाशशि पजश्चम), श्र .अतनल बाबर (खानापरू), श्र .सदानांद 
चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि 
सांरक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात स्िस्त िान्य दकुानाींमध्ये डडजज्ल पीओएस मर्ीन प्रणालीने 
िान्य वितरण करण्यास अनेक अडचणी येत आहेत अर्ी तिार ऑल महाराषर 
फेअर प्राईस र्ॉपकीपसश फेडरेर्नने केल्याच ेमाहे ऑक् ्ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननदर्शनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच अहमदनगर जजल््यामध्ये ि लमरज (जज.साींगली) येथील ग्राहकाींना 
बायोमॅदरक पध्दतीने पॉस मर्ीनद्िारे िान्य िा्प केले जात आहे परींत ुकाही 
ग्राहकाींची रेंज नसल्याने मर्ीनमध्ये डा्ा भरला जात नाही, लाभार्थयांचे अींगठे 
जुळत नाही, लाभार्थयांची पणूश मादहती नाही तर किी सव्हशर बींद होत असल्याने 
त्याचा त्रास दकुानादाराींसोबतच ग्राहकाींनाही होत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ 
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच नालर्क जजल््यातील लर्िापत्रत्रकािारकाींची आिार जोडणी 
ठेकेदाराकडून करुन घेताना परुिठा खात्याने दकुानदाराींकडून तीन िेळा िगशणी 
गोळा करुन इपॉस यींत्रात चकुीची मादहती जोडण्यात आल्याने जिळपास ३० त े
४० ्क्के लर्िापत्रत्रकािारक अन्निान्यापासनू िींधचत रादहल्याची घ्ना माहे 
ऑगस््, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सींबींधित ठेकेदाराने केलले्या चुकीमळेु नागररकाींना 
अन्निान्यापासनू िींधचत रहाि ेलागल्याने चुकीच्या कामाबद्दल रेर्नदकुानदाराींच े
आधथशक नकुसान झाल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेि त्यानसुार डडजज्ल पीओएस मर्ीन प्रणालीद्िारे ग्राहकाींना 
सहज ि सलुभ ररतीने लाभ लमळण्याबाबत कोणती कायशिाही केली आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . धगरीश बापट : (१) होय. 
(२) अींर्त: खरे आहे.  
(३) ि (४) हे खरे नाही. 
(५) र्ासनाने घेतलेल्या ननणशयानसुार लाभार्थयांची बायोमेरीक ओळख प्िनू 
िान्य िा्प करण्यात येत आहे. ज्या लाभार्थयांचे आिार अधिप्रमाणन होत नाही 
अथिा ज्या लाभार्थयांचा डा्ाबेसमध्ये समािेर् नाही असे पात्र लाभाथी 
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अन्निान्य लमळण्यापासनू िींधचत राहणार नाहीत याबाबत कायशिाही करण्याच्या 
दद. १७.४.२०१७ च्या पत्रान्िये सचूना देण्यात आल्या आहेत ि त्यानसुार 
अन्निान्याचे िा्प सरुु आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

शभिांि  ि िोंत्रबिली (जज.ठाणे) येथे विनापरिाना आयुिेददि औषधाांच े
उत्पादन िरणाऱ्या उत्पादिाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(१४) *  १०१७८८   श्र .रुपेश म् हात्र े (शभिांि  पिूय) :   सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासन मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लभिींडी ि डोंत्रबिली (जज.ठाणे) येथ े विनापरिाना आयिेुददक औषिाींच े
उत्पादन करणाऱया उत्पादकाींिर अन्न ि औषि प्रर्ासन विभागाने केलेल्या 
कारिाईत रुपये २७ लाखाींहून अधिक रुपयाींचा औषिाींचा साठा ि मलर्नरी जप्त 
केल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये िा त् या दरम्यान ननदर्शनास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आल ेि तद्नसुार विनापरिाना औषि उत्पादन ि वििी करणाऱया 
कीं पनीविरुध्द कोणती कारिाई केली तसेच उक्त प्रकार कायमस्िरूपी 
रोखण्यासाठी कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, याबाबतची 
सद्यजस्थती काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . धगरीश बापट : (१) मे. एम.एम. प्रोडक््स डोंत्रबिली येथे विनापरिाना 
आयिेुदीक औषिे उत्पादन होत असल्याच े ननदर्शनास आल्यािर ददनाींक 
०३.११.२०१७ रोजी प्रर्ासनाकडून िाड ् ाकण्यात आली. तथेील प्राप्त माहीतीच्या 
अनषुींगाने ददनाींक ०६.११.२०१७ रोजी मे. मनन डडस्रीब्यु् रसश लभिींडी जज. ठाणे 
या वितरकािर िाड ्ाकण्यात आली. एकुण दोन्ही प्रकरणात रु. २७,७८,२११/- 
ऐिढा ककींमतीचा आयिेुदीक औषिी साठा ि मलर्नरी जप्त करण्यात आली. 
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(२) उपरोक्त दोन्ही आस्थापनाींमिून जप्त केलेल्या औषिीपकैी ८ नमनेु चाचणी 
ि विश्लेषनाकरीता पाठविण्यात आले असनू त्याचा अहिाल प्रलींत्रबत आहे. सदर 
मालाच्या जप्तीबाबत न्यायालयातनू ददनाींक ०७.११.२०१७ रोजी कस््डी ऑडशर 
घेण्यात आली आहे. दोन्ही प्रकरणाींची प्रर्ासनाकडून चौकर्ी सरुु असनू नमनुाींच े
चाचणी अहिाल प्राप्त झाल्यािर सींबींिीताींविरुध्द न्यायालयात ख्ला दाखल 
करण्यात येईल. प्रर्ासनातील अधिकारी त्याींच्या कायशक्षेत्रात गोपननय माहीती 
घेिनू िेळोिेळी कारिाई करतात. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

तळोजा (ता.पनिेल, जज.रायगि) औद्योधगि िसाहत त ल  
िां पन्याांमधनू होणारे प्रदषूण 

  

(१५) *  ९५१९६   अॅि.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्र .सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्र मत  मतनषा चौधरी (ददहसर), िॅप्टन आर.तशमल 
सेल्िन (सायन-िोळ िािा), श्र मत  स माताई दहरे (नाशशि पजश्चम), िॉ.भारत  
लव्हेिर (िसोिा), प्रा.िषाय गायििाि (धाराि ), श्र .अशमन पटेल (मुांबादेि ), 
श्र .अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्र .नस म खान (चाांददिली), श्र मत  तनमयला 
गावित (इगतपरूी), अॅि.यशोमत  ठािूर (ततिसा) :   सन्माननीय पयायिरण 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनिेल (जज.रायगड) येथील खोपोली औद्योधगक पररसरातनू घातक रसायन 
भरुन तळोजा औद्योधगक पररसरातील नाल्यामध्ये बेकायदा पध्दतीने 
सोडणाऱ या एका ्ँकरचालकाला ग्रामस्थाींनी पकडल ेहोत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी ग्रामस्थाींनी तळोजा औद्योधगक पोलीस ठाण्यात 
तिार नोंद केली मात्र पोलीसाींनी गनु्हा दाखल करण्यास ददरींगाई केल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच तळोजा औदयोधगक िसाहतीतील डुकॉल ऑरगॅननक्स ॲण्ड कलसश 
प्रा.लल., कीं पनी बींद करण्याचा आदेर् महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने ददला 
आहे, हे ही खरे आहे काय. 
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(४) तसेच तळोजा पररसरातील रसायनयकु्त प्रदवूषत पाणी कासाडी नदी ि 
अींतगशत ग्ारामध्ये जात असल्याने नागररकाींच्या ि मकु्या प्राण्याींच्या जजिीतास 
िोका ननमाशण होऊन िेगिेगळया आजाराींना सामोरे जािे लागत असनू 
तळोजासह पनिेल, खारघर पररसरामध्येही प्रदषूण होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,चौकर्ीत काय 
आढळून आल ेि त्यानसुार प्रदषूणाला कारणीभतू ठरणाऱया घ्काींिर तसेच 
त्याकड े दलुशक्ष करणाऱया प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाच्या अधिकाऱयाींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . रामदास िदम : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) कासाडी नदीमध्ये साींडपाणी जाऊ नये यासाठी महाराषर औद्योधगक विकास 
मींडळास साींडपाणी िाहून नेणा-या पाईपलाईन ि चेंबरची दरुुस्ती करण्यासाठी 
कायशकारी अलभयींता महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळ, अललबाग याींना 
ददनाींक ८.९.२०१७ ि ददनाींक ३०.१०.२०१७ रोजी महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण 
मींडळाने जल (प्र. ि प्र.नन.) कायदा १९७४ च्या ३३ अन्िये प्रस्तावित आदेर् 
बजािण्यात आलले ेआहेत. तसेच प्राथलमक आरोग्य कें द्र िािींजे येथील िदै्यकीय 
अधिकारी याींनी अस ेकळविल ेआहे.की सन २०१६-१७ या कालाििीत १९४६२ 
बाहय रुग्ण ि सन-२०१७-१८ (एवप्रल २०१७ त ेनोव्हेंबर, २०१७) या कालाििीत 
१०,८७८ बाहय रुग्ण असल्याचे कळविलेले आहे. 
(५) होय, दोषी आढळलेल्या मे. डुकॉल ऑरगॉननक्स ॲण्ड  कलसश प्रा.लल.या 
उद्योगास ददनाींक १८.०८.२०१७ रोजी उत्पादन बींद करण्याचे आदेर् देण्यात आल े
आहेत.तसेच ददनाींक ९/११/२०१७ रोजी मा.मींत्री (पयाशिरण) ि सदस्य सधचि, 
महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने केलेल्या सींयकु्त पहाणीत तळोजा येथील 
सामहुीक साींडपाणी प्रकिया यींत्रणा पणूश क्षमतनेे चालवित नसल्याचे ननदर्शनास 
आल े होत े त्यानसूार साींडपाणी प्रकिया यींत्रणा चालविणे ि देखभाल यािर 
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ननयींत्रण ठेिण्याची जबाबदारी व्यिजस्थतररत्या पार न पाडल्यामळेु प्रादेलर्क 
कायाशलय  महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळ, निी मुींबई येथील ५ अधिकाऱयाींना 
कारणे दाखिा नो्ीसा बजािण्यात आलले्या आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

शशरूर (जज.पुणे) तालुक्यात ल पात्र विद्याथी गणिेशाच्या  
अनुदानापासून िांच त असल्याबाबत 

  

(१६) *  ९९०७१   श्र .बाबरुाि पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लर्रूर (जज.पणेु) तालकु्यातील समुारे १४ हजार पात्र विद्याथी गणिरे्ाच्या 
अनदुानापासनू िींचीत राहणार असल्याच े ददनाींक ४ जुल,ै २०१७ रोजी िा 
त्यासमुारास  ननदर्शनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, र्ासनाच्या ददनाींक ५ डडसेंबर, २०१६ रोजीच्या 
र्ासनननणशयानसुार िस्त ू रूपात लमळणाऱया लाभाच े हस्ताींतरण अनदुान 
स्िरूपात थे्  लाभार्थयाशच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याने 
विद्याथांच्या बॅंक खात्यािर गणिेर्ाची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लर्रूर तालकु्यातील विद्यार्थयांची बॅंक खाती र्ाळेमध्येच 
असतानाही १४ हजार विद्याथी र्ाळा सरुू झाल्यानींतर १५ ददिसाींपयतं 
गणिेर्ापासनू िींचीत होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि त्यानसुार कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) ि (४) सिश लर्क्षा अलभयानाींतगशत पात्र विद्यार्थयांच्या पालकाींनी र्ाळा सरुु 
होण्यापिूीचे गणिेर् खरेदी केल ेअसल्यामळेु विद्याथी गणिेर्ापासनू िींधचत 
राहील ेनाहीत. तथावप, काही पात्र विद्यार्थयांची बँकेत खाती न उघडल्यामळेु 
त्याींच्या खात्यािर योजनेच्या लाभाचे पसै ेिगश करता आलेले नाहीत. तथावप, 
सदर लाभार्थयांचे बँकेत खात ेउघडण्याची कायशिाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

जळगाि (जज.जळगाांि) येथ ल हाफकिन युतनट  
बांद िरण्याच्या तनणययाबाबत 

(१७) *  ९७६६८   िॉ.सत श (अण्णासाहेब) पाटील (एरांिोल), श्र .राहुल जगताप 
(श्र गोंदा), श्र .प्रदीप नाईि (किनिट), श्र .शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्र .जयांत 
पाटील (इस्लामपरू), श्र .जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्र .मिरांद जाधि-पाटील 
(िाई), श्र .सांदीप नाईि (ऐरोली), श्र .अजजत पिार (बारामत ), श्र .ददलीप 
िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्र मत  ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्र .पाांिुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्र .िभैि वपचि (अिोल)े, श्र .हनमुांत िोळस (माळशशरस), श्र .नरहरी 
णझरिाळ (ददांिोरी), श्र .दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्र .राजेश टोप े (घनसािांग ), 
श्र .राणाजगज तशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्र .ददपि चव्हाण (फलटण), 
श्र .हसन मशु्र फ (िागल) :   सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्र  पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाि (जज.जळगाींि) येथील हाफककन यनुन्मध्ये सदी-खोकला पासनू 
पोललओ पयतं विविि रोगाींिरील लसी ि औषिे बनविण्याची सींपणूश यींत्रणा 
असताना तसेच उक्त यनुन्ला र्ासनाकडून परेुर्ा ऑडशर असतानाही 
व्यिस्थापकीय सींचालक, हाफककन मींडळ याींच्याकडून उक्त यनुन् बींद करण्यात 
आल्याचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान र्ासनाच्या ननदर्शनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बाब हाफककनच्या कमशचारी सींघाने मा. पालकमींत्री तसेच 
मा.िदै्यकीय लर्क्षण ि औषिी द्रव्ये मींत्री याींच्याही ननदर्शनास आणली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, हाफककनचे जळगाि यनुन् बींद करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आल ेआहे ि त्यानुसार यनुन् बींद न करता सरुु ठेिण्याबाबत कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . धगरीश बापट : (१) हाफककन महामींडळाची सहयोगी कीं पनी असलेल्या 
हाफककन अजजींठा फामाश लल. जळगाींि यनुन्मध्ये केिळ क्षार सींजजिनी, 
प्रनतजैिके, ज्िरनार्काची औषिे, मानसोपचार औषिे, क्षयरोग औषिे, पो्दखूी 
ि ॲलजीिरील औषिे याींचे उत्पादन करण्यात येत.े सदर यनुन्मध्ये पोललओची 
लस अथिा इींजके्र्न याींचे उत्पादन करण्यात येत नाही. हाफककन 
व्यिस्थापकीय सींचालक मींडळाकडून हाफककनचे जळगाि येथील यनुन् बींद 
करण्याबाबत कोणतहेी ननदेर् देण्यात आलेले नाहीत. 
(२) होय. 
(३) हाफककनचे जळगाि येथील यनुन् बींद करण्यात आलेले नाही.   
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

रुईखरैी (ता.दहांगणा, जज.नागपूर) येथ ल पाण  पुरिठा  
विहीरीमध्ये दषु त पाण  जात असल्याबाबत 

  

(१८) *  १०१२४६   श्र .सशमर मेघे (दहांगणा) :   सन्माननीय पाण परुिठा ि 
स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगणा (जज.नागपरू) मतदारसींघातील ग्रा.प. रुईखैरी येथील पाणी परुिठा 
विहीरीींमध्ये दवूषत पाणी जात असल्याबाबत तसेच  मौजा बोरखेडी (फा्क) 
येथील मींजूर पाणी परुिठा योजनेंतगशत बोथली, िाकेश्िर, बोरखेडी ि मोहगाींि 
येथे पाणी परुिठा करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी, दहींगणा याींनी कायशकारी 
अलभयींता, पाणी परुिठा जज.प. नागपरू याींना ददनाींक ८ जुल,ै २०१७ रोजी िा 
त्यासमुारास ननिेदन ददल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त ननिेदनाच्या अनषुींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
त्यात काय आढळून आल ेि त्यानसुार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . बबनराि लोण िर : (१) याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीकडून दद.४/८/२०१७ 
रोजी कायशकारी अलभयींता, ग्रामीण पाणी परुिठा विभाग, जजल्हा पररषद, नागपरू 
याींना ननिेदन प्राप्त झाल ेआहे.  
(२) ग्रामपींचायत रुईखैरी येथील नळ पाणी परुिठा योजनेचे २ स्त्रोत विहीरी 
असनू, त्याींच्या पाण्याचे नमनेु भजुल सिेक्षण विकास यींत्रणेमाफश त तपासण्यात 
आल ेअसनू, त्याींच्याकडून प्राप्त अहिालानसुार पाणी वपण्यायोग्य असल्याच े
आढळून आल ेआहे.  
     बोरखेडी फा्क या गािाचा मखु्यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायशिमाींतगशत 
समािेर् करण्यात आला असनू त्यास दद. ६/११/२०१७ रोजी मींजूरी देण्यात आली 
आहे. त्यामळेु सदर योजनेत इतर ४ गािाींचा समािेर् करण्यात आला नाही.  
     तथावप, मखु्यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायशिम, ्प्पा-२ अींतगशत ४ गािाींचा 
समािेर् करण्याकरता पिूश व्यिहायशता अहिाल सादर करण्यात आला आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
नाांदगाांि ि चाांदिि (जज.नाशशि) तालुक्यात ल ४२ गािाांना प्रादेशशि नळ 

पाण  पुरिठा योजनेद्िारे सुरळ त पाण  पुरिठा होण्याबाबत 
  

(१९) *  १०२२९१   श्र .पांिज भजुबळ (नाांदगाि) :   सन्माननीय पाण परुिठा 
ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदगाींि ि चाींदिड (जज.नालर्क) तालकु्यातील ४२ गािाींच्या प्रादेलर्क नळ 
पाणी परुिठा योजनेची विद्यतु देयके महाराषर जीिन प्राधिकरण विभागाने न 
भरल्यामळेु या योजनेचा विद्यतु परुिठा िीज वितरण कीं पनीमाफश त खींडडत 
करण्यात आला असनू या योजने अींतगशत असलेली गाींि ेमाहे ऑगस््, २०१७ 
पासनू वपण्याच्या पाण्यापासनू िींधचत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त योजना देखभाल दरुुस्ती (ओ.अडँ एम.) अींतगशत 
महाराषर जीिन प्राधिकरण विभागामाफश त चालविण्यात यािी अर्ी मागणी लखेी 
ननिेदनाद्िारे स्थाननक लोकप्रनतननिी, नाींदगाींि याींनी मा.पाणी परुिठा ि 
स्िच्छता मींत्री याींच्याकड ेददनाींक १० ऑगस््, २०१७ रोजी िा त्या समुारास केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले आहे ि त्यानसुार उक्त गािाींना सरुळीत पाणी परुिठा होण्याबाबत 
तसेच उक्त ननिेदनाच्या अनषुींगाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . बबनराि लोण िर : (१) होय, अींर्त: खरे आहे 
     मींजूर योजनेअींतगशत योजनेची देखभाल ि दरुूस्ती करण्यासाठी ननिीची 
तरतदू ि उपलब्िता नसल्याने माहे जून २०१७ पासनू योजनेची विद्यतु देयके 
महाराषर जीिन प्राधिकरणामाफश त भरण्यात आललेी नाहीत. तथावप, योजनेच े
कायाशन्ियन करून योजना महाराषर जीिन प्राधिकरणामाफश त दद. १.११.२०१३ 
पासनू ्प्प्या ्प्प्याने गािाींना पाणी परुिठा करून दद. ३१.७.२०१७ पयतं 
चालिनू सधु्दा जजल्हा पररषद, नालर्क याींनी ननरींतर पाठपरुाव्या नींतरही 
हस्ताींतरीत करून न घेतल्याने दद. १.८.२०१७ पासनू योजनेव्दारे पाणी परुिठा 
बींद करण्यात आलेला आहे. योजनेतील समाविष् गािाींना स्थाननक उदभिाव्दारे 
सींबींधित ग्रामपींचायतीमाफश त पाणी परुिठा करण्यात येत आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे, 
(३) सदर मागणीचे अनषुींगाने महाराषर जीिन प्राधिकरणाने त्याींचा अहिाल 
सादर केला आहे.सदरची योजना जजल्हा पररषद, नालर्क याींनी हस्ताींतरीत करून 
घेऊन चालविणे आिश्यक असल्याने योजना हस्ताींररत करणेबाबत महाराषर 
जीिन प्राधिकरणाकडून पाठपरुािा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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देव्हाि  (ता.तुमसर, जज.भांिारा) येथ ल पाण  पुरिठा  
योजना सुरु िरण्याबाबत 

  

(२०) *  १०१४९७   श्र .विजय रहाांगिाल े(ततरोिा), श्र .चरण िाघमारे (तमुसर), 
श्र .राजेश िाश िार (सािोली) :   सन्माननीय पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देव्हाडी (ता.तमुसर, जज.भींडारा) येथील मखु्यमींत्री पेयजल योजनेिर सन 
२००३ त े२०१४ या कालाििीत रूपये ३ को्ी एिढी रक्कम खचश केल्यानींतर 
उक्त योजना पणूश करण्यात आली होती. तथावप, तद्नींतर सींबींधित विभागाने 
उक्त योजनेकड ेदलुशक्ष केल्यामळेु सदरहू योजना आता बींद झाली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल े ि त्यानसुार उक्त योजना योग्य रीतीने सरुु करण्याकररता कोणती 
कायशिाही केली ि उक्त योजनेकड ेदलुशक्ष करणाऱया सींबींधिताींिर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . बबनराि लोण िर : (१) हे खरे नाही.  
     देव्हाडी (ता.तमुसर, जज.भींडारा) ही योजना ििीत िेग कायशिमाींतगशत 
घेऊन ददनाींक २५.८.२००८ रोजी कायाशन्िीत करण्यात आली होती. मात्र सदर 
योजनेच्या हस्ताींतरणाकररता सींयकु्त पाहणी ि िारींिार पाठपरुािा करुनही 
जजल्हा पररषदेने सदर योजना हस्ताींतरीत करुन न घेतल्यामळेु बींद आहे. 
(२) सदर योजना पिूशित सरुु करण्याकररता मखु्यमींत्री ग्रामीण पेयजल 
कायशिमाींतगशत देव्हाडी (ता.तमुसर, जज.भींडारा) या नळ पाणी परुिठा योजनेच े
पनुरुज्जीिन करण्याच्या रु.६९.५५ लाख इतक्या रकमचे्या प्रस्तािास मींजुरी 
देण्यात आली आहे. सदर योजनेची काम ेसरुु करण्यात आली असनू योजनेतनू 
लिकरच पाणी परुिठा सरुु करण्यात येणार आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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अहमदनगर जजल्हयात ल जजल्हा पररषद ि खाजग   
अनुदातनत शाळाांमध ल मुलाांना देण्यात येणाऱ् या  

पोषण आहाराच  तपासण  िरण्याबाबत 
(२१) *  ९७६७९   श्र .बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जजल्हयातील समुारे तीन साडतेीन हजार जजल्हा पररषद र्ाळा 
तसेच सातर् ेखाजगी अनदुाननत र्ाळाींमिील मलुाींना देण्यात येणाऱ या ननकृष् 
दजाशच्या पोषण आहाराची तपासणी करण्याची मागणी माहे जुल,ै २०१७ मध्ये िा 
त्या दरम्यान  जजल्हापररषद सदस्याींनी केली असता या प्रकरणी अहिाल सादर 
करण्याचे आदेर् मा.र्ालेय लर्क्षण मींत्री याींनी ददल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी अहिाल सादर करण्यात आला आहे काय, 
त्यात काय आढळून आल ेि त्यानसुार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािि े: (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर तिारीच्या अनषुींगाने िान्यादी मालाची तपासणी केली असता, 
प्रयोगर्ाळा तपासणी अहिालानसुार ताींदळू ि िान्यादी माल खाण्यास योग्य 
असल्याबाबत अहिाल प्राप्त झाला आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

धाटाि (ता.रोहा,जज.रायगि) येथ ल औद्योधगि िसाहत त ल  
रासायतनि िारखान्यातून होणाऱ्या प्रदषूणाबाबत 

(२२) *  १००६१८  श्र .धैययश ल पाटील (पेण), श्र .सभुाष उफय  पांडितशठे पाटील 
(अशलबाग) : सन्माननीय पयायिरण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) िा्ाि (ता.रोहा, जज.रायगड) येथील औद्योधगक िसाहतीतील रसायननक 
कारखान्यातनू रसायनयकु्त साींडपाणी िारींिार नदीत सोडले जात,े हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, िा्ाि येथील रासायननक कीं पन्याींनी रसायनयकु्त पाणी माहे 
ऑगस््, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान पडलेल्या मसुळिार पािसाच्या परुाचा 
फायदा घेत कुीं डललका नदीच्या पात्रात सोडल ेि िुक्याचा फायदा घेऊन हिेत 
प्रदवुषत िाय ूसोडल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कारखान्यातनू सोडण्यात आलेले रसायनयकु्त साींडपाणी 
र्तेात लर्रल्याने र्तेीचे नकुसान झाल ेअसनू नागररकाींना त्िचचेे विकार होत 
आहेत तसेच कुीं डललका नदीतील मासे मतृ्यमूखुी पडल्याचेही ननदर्शनास आल,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल ेि त्यानसुार रसायननक कारखान्यातनू िारींिार होणारे प्रदषूण रोखण्यासाठी 
कोणती कायशिाही केली तसेत सींबींधि दोषी कारखान्याींिर कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िोंत्रबिली (जज.ठाणे) औद्योधगि िसाहत त ल हबयटय ब्राऊन िां पन त 
िायूगळत  होऊन स्फोट झाल्याबाबत 

  

(२३) *  ९७९५६   श्र .सभुाष भोईर (िल्याण ग्राम ण) :   सन्माननीय 
पयायिरण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोंत्रबिली (जज.ठाणे) एमआयडीसी फेज २ येथील हबश् श ब्राऊन कीं पनीत ददनाींक 
३० ऑगस््, २०१७ रोजी िा त्या समुारास सायींकाळी िायगूळती होऊन स्फो् 
झाल्याची घ्ना घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेची तिार प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकड ेकरण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त तिारीच्या अनषुींगाने प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाने चौकर्ी 
केली आहे काय, असल्यास चौकर्ीत काय ननषपन्न झाल ेि त्यानसुार दोषीींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . रामदास िदम : (१) हे अींर्त खरे आहे. 
(२) ि (३) होय, हे खरे आहे. 
     सींचालक औद्योधगक सरुक्षा ि आरोग्य कल्याण याींचकेडुन प्राप्त 
अहिालानसुार प्रश्रानािीन कीं पनीकडून रसायनाची हाताळणी करताना रसायनाचा 
हिेर्ी सींपकश  होिनू  िुर/िायचू्या िाफा ननघाल्या होत्या. यासींदभाशत हबश् श ब्राऊन 
उद्योगास महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाकडून ददनाींक ०६.०९.२०१७ रोजी 
प्रस्तावित आदेर् बजाविण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

अजुयननगर (ता.िाटोल, जज.नागपूर) येथ ल महात्मा फुले  
मागासिगीय प्राथशमि शाळेने िेलेल्या अपहाराबाबत 

(२४) *  १०१०२९   श्र .जयांत पाटील (इस्लामपरू) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अजुशननगर (ता.का्ोल, जज.नागपरू) येथील महात्मा फुले मागासिगीय 
प्राथलमक या र्ाळेने र्ाळा स्थलाींतरासींदभाशतील र्ासन ननणयश ि.प्रार्ास्थ 
१८१०/७०८/१०/प्रा.लर्-३ र्ालेय लर्क्षण विभाग ददनाींक १७ जुल,ै २०१३ अन्िये 
अििै आदेर् काढून सदरहू र्ाळा गलुर्ननगर नागपरू येथे स्थलाींतरीत केल्याच े
दाखिनू र्ासनाची फसिणकू केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ाळेच्या पत्त्यात बदल करुन अििै र्ाळा आदेर् पत्र 
ि.१८१०/७०८/१०/प्रा.लर्-३ ददनाींक १९ ऑगस््, २०१४ अन्िये १५ लर्क्षकाींच े
६,३४,७११/- एिढया  रक्कमचेे िेतन काढण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आल,े त्यानसुार ननिीचा अपहार करणाऱया सींस्थाचालक ि लर्क्षण 
विभागातील अधिकाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . विनोद तािि े: (१), (२) ि (३) सदर ददनाींक १७ जुल,ै २०१३ चे आदेर् अििै 
असल्याबाबत प्राप्त तिारीच्या अनषुींगाने तपासणी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

-----------------  
गोंददया जजल््यात मुखयमांत्र  पेयजल योजनेंतगयत ४० पाण पुरिठा 

योजनाांना मांजूरी देताना झालेला गैरव्यिहार 
(२५) *  १०१५२६   श्र .राजेश िाश िार (सािोली), श्र .चरण िाघमारे 
(तमुसर) :   सन्माननीय पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंददया जजल््यात मखु्यमींत्री पेयजल योजनेअींतगशत ४० पाणीपरुिठा 
योजनाींना मींजूरी देण्यात आली असनू माहे फेब्रिुारी, २०१७ पासनू मींजूर 
योजनाींची काम ेसींबींिीत कायशकारी अलभयींत्याींच्या ददरींगाईमळेु प्रलींत्रबत असल्याच े
माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आल,े हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, यासींदभाशत कायशकारी अलभयींता, पाणीपरुिठा विभाग, जजल्हा 
पररषद, गोंददया याींनी पाणीपरुिठा विभागाच ेप्रिान सधचि याींचकेड ेददनाींक १४ 
जून, २०१७ रोजी िा त्या समुारास गठ्ठा पद्धतीने ननविदा प्रलसद्ध करण्याच े
मागशदर्शन माधगतल ेअसता प्रिान सधचिाींनी आदेर्ात नमदु अ्ी-र्तीनसुार 
ननविदा प्रलसद्ध करण्याची सचूना ददली, हे ही खरे आहे काय,    
(३) असल्यास, उक्त मागशदर्शनात कुठेही गठ्ठा पद्धतीने ननविदा प्रलसद्ध करण्याचा 
उल्लेख नसताना कीं त्रा्दाराींर्ी सींगनमत करुन कायशकारी अलभयींता, पाणीपरुिठा 
विभाग, जजल्हा पररषद, गोंददया याींनी ४ त े ५ योजनाींकररता गठ्ठा पद्धतीने 
ननविदा प्रलसद्ध करुन त्यामध्ये र्ासन ननदेर्ाींच्या विरोिात अ्ी-र्ती नमदु 
केल्याची तिार सलुर्क्षक्षत अलभयींता ि नोंदणीकृत कीं त्रा्दार सींघ्नेने मखु्य 
कायशकारी अधिकारी, जजल्हा पररषद, गोंददया याींच्याकड ेमाहे सप् े्ंबर, २०१७ 
मध्ये िा त्या दरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल ेि त्यानसुार सींबींधिताींिर कोणती कारिाई केली तसेच उक्त योजना सरुु 
करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . बबनराि लोण िर : (१) हे अींर्त: खरे आहे. गोंददया जजल््यातील ४० नळ 
पाणी परुिठा योजनाींना विविि ् प्प्यामध्ये मान्यता देण्यात आली असनू अींनतम 
मींजुरी ददनाींक ४ जुल,ै २०१७ रोजी देण्यात आली आहे. ददनाींक १ जुल,ै २०१७ 
रोजी जीएस्ी लाग ूझाल्याने ददनाींक १९ ऑगस््, २०१७ च्या वित्त विभागाच्या 
र्ासन पररपत्रकातील सचूनानसुार ददनाींक २८.०८.२०१७ रोजी प्रलसध्द केलेली 
ननविदा रद्द करण्यात आली आहे. त्यानींतर गोंददया जजल््यातील ग्रामपींचायत 
ननिडणूक आदर्श आचार सींदहता लाग ूझाल्यामळेु िेळेत ई-ननविदा प्रलसद्ध करणे 
र्क्य झाल ेनाही. त्यामळेु ददनाींक १३ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी ई-ननविदा प्रलसद्ध 
करण्यात आली आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. ददनाींक १४ जून २०१७ रोजी कायशकारी अलभयींता, ग्रामीण 
पाणी परुिठा विभाग, जजल्हा पररषद, गोंददया याींनी मखु्यमींत्री ग्रामीण पेयजल 
कायशिमाींतगशत घेण्यात येणाऱया योजनाींची ई-ननविदेची कायशिाही गठ्ठा पध्दतीने 
करण्याबाबतचे मागशदर्शन माधगतले होत.े त्यानषुींगाने सदर योजनाींच्या 
अींमलबजािणीचे अधिकार मखु्य कायशकारी अधिकारी, जजल्हा पररषद याींना 
असल्याने त ेसदर योजनाींच्या ननविदाबाबत ननणशय घेण्यास सक्षम असल्याच े
ददनाींक ६ जुल,ै २०१७ रोजीच्या र्ासन पत्रान्िये कळविण्यात आल ेआहे. 
(३) ि (४) ददनाींक ०१ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी सलुर्क्षीत अलभयींता ि नोंदणीकृत 
कीं त्रा्दार सींघ्नेने तिार केली आहे. मात्र सदर योजनाींच्या अींमलबजािणीचे 
अधिकार मखु्य कायशकारी अधिकारी, जजल्हा पररषद याींना असनू ई-ननविदेच्या 
अ्ी ि र्तीचे प्रारुप तयार करुन ती ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी प्रलसध्द 
करण्यात आली आहे. त्यामळेु चौकर्ी करण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

औरांगाबाद जजल््यात ल प्रदषूण िम  िरण्याबाबत 
  

(२६) *  १००७९०   श्र .सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्र .इम्त याज सय्यद 
(औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय पयायिरण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) िाळूींज (जज.औरींगाबाद) औद्योधगक िसाहतीतील कारखान्याींचे साींडपाणी 
उघड्यािर सोडल े जात असनू सदर पाणी जलमनीत पाझरून जलमनीतील 
जलसाठे ि हात पींपाच ेपाणी दवुषत झाल ेअसल्यामळेु राींजणगाि ि पररसरातील 
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गािातील नागररकाींना पो्दखुी, खोकला, अींगाला खाज येणे आदी अनेक आजार 
होत असनू याबाबतच्या तिारी ग्रामस्थाींनी िारींिार केल्या असल्याचे ननदर्शनास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच पठैण (जज.औरींगाबाद) येथील औद्योधगक िसाहती मिील “मेदरक्स 
प्रा.ली., बी.बी.केलमकल्स, किस््ल केलमकल्स आदी अनेक रासायननक 
कारखान्यातनू उत्सजजशत होणाऱया दवुषत गींि ि रसायनामळेु पररसरातील 
मिुलिाडी, वप ींपळिाडी, िाहेगाि, नारायणगाि, कातपरू, इसारिाडी या गािातील 
ग्रामस्थाींना कायम स्िरूपी दमा, खोकला विविि श्िसन विकार झाल ेअसनू 
उक्त कारखान्या मध्ये अनेक िेळा स्फो् होऊन कामगार मतृ्यमुखुी पडल े
असल्याने या कारखान्याच्या विषारी रसायनाींमळेु ि  िाय ूमळेु मोठी जीवित 
हानी भविषयात होऊ र्कत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच  मौज े धचकलठाणा (जज.औरींगाबाद) येथून सेिन्हील, ्ीव्ही से्ं र 
चौक त ेगजानींद मींददर ि र्जेारी अनेक दठकाणच्या पररसरामध्ये विषारी िाय ू
हिेत सोडण्यात येत असल्याचे ननदर्शनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त जजल््यामध्ये  विषारी िायूींच ेहिेतील प्रमाण मोजणारी 
यींत्रणा उपलब्ि नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल े ि उक्त कारखान्याींकडून सोडण्यात येणाऱया साींडपाण्याबाबत ि 
जजल््यातील प्रदषूण कमी करण्याकररता कायम स्िरूपी उपाय योजना 
करण्यासाठी कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . रामदास िदम : (१) अर्ींत: खरे आहे. 
(२) िदैयककय अधिकारी, पठैण याींच्याकडून प्राप्त अहिालानसुार पठैण 
औद्योधगक िसाहतीमिील रासायननक उद्योगामळेु पररसरातील ग्रामस्थाींना 
कायमस्िरुपी श्िसनाचे विकार झाल्याचे आढळून आल ेनाही. 
     सॅ्ेलाई् फॉमाशस्यु् ीकल, पठैण, जज.औरींगाबाद या कारखान्यात ददनाींक 
२३.०६.२०१६ रोजी रसायनाींचा स्फो् होिनू कारखान्यातील कामगाराचा मतृ्य ू
झाला होता. याबाबत सींबींधित कारखान्यािर फौजदारी ख्ला दाखल करण्यात 
आला असनू प्रकरण न्यायप्रविष् आहे. 
(३) ि (४) हे खरे नाही. 
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(५) सन २०११ पासनू औद्योधगक िसाहत, िाींळूज येथे कायमस्िरुपी रासायननक 
साींडपाणी सयींत्रणा कायाशजन्ित करण्यात आली आहे. तसेच जजल्हयातील प्रदषूण 
कमी करण्याकररता महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकडून कारखान्याची 
िेळोिेळी तपासणी करण्यात येत.े  
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यात ल मान्यता रद्द झालेल्या ि .एि. ि डि.टी.एि. िॉलेजच   
अनामत रक्िम सांस्थाचालिाांना परत िरणेबाबत 

  

(२७) *  १००९५१   श्र .प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील डी.एड. ि डड.्ी.एड. कॉलेजची मान्यता मा.सिोच्च 
न्यायालयाच्या आदेयान्िये रद्द झाल्याने र्ालेय लर्क्षण विभागाच्या महाराषर 
राज्य पररक्षा पररषद, पणेु याींचकेड े अनामत असलेली रक्कम सिश 
सींस्थाचालकाींना परत करणेबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतनीिीींनी प्रिान 
सधचि, र्ालेय लर्क्षण याींचकेड ेददनाींक १४ जून, २०१७ रोजी िा त्या समुारास 
पत्रान्िये केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यातील अनेक सींस्थाच ेलाखो रुपये महाराषर राज्य परीक्षा 
पररषद, पणेु याींचेकड ेप्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार र्ासनाने सींस्था चालकाींची अनामत रक्कम परत 
करणेबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . विनोद तािि े: (१) अर्ींत: खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) मा.सिोच्च न्यायालयाच्या आदेर्ानसुार या सींस्थाींना विद्याथी 
परुविण्याकरीता प्रिेर् प्रकिया अिलींबण्यासाठी सींबींिीत सींस्थेकडून प्रिेर् प्रकिया 
र्लु्क घेण्यात आल ेआहे. त्यामळेु त ेपरत करण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 

 
----------------- 
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हातिणांगले (जज.िोल्हापूर) येथ ल क्रीिा सांिुलाच े 
िाम प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

  

(२८) *  १०२३६६   श्र .सरेुश हाळिणिर (इचलिरांज ) :  सन्माननीय क्रीिा 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हातकणींगले (जज.कोल्हापरू) येथील िीडा सींकुलाचे काम गत १० िषांपासनू 
प्रलींत्रबत असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िीडा सींकुलाच्या कामास सन २००५ मध्ये प्रर्ासकीय 
मींजुरी देण्यात आली  होती तसेच त्यासाठी मींजूर झालेला ननिी अखधचशत 
रादहल्याने परत करािा लागला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िीडा सींकुलासाठी मौ.हातकणींगल ेयेथील भमूापन ि.९६६ 
मिील जागा जजल्हाधिकारी याींच्या पिूश परिानगीलर्िाय हस्ताींतरीत झाल्याचे 
ननदर्शनास आल्याने तहसील कायाशलय, हातकणींगल ेयाींचे ददनाींक ६ जानेिारी, 
२००९ रोजीच्या आदेर्ान्िये र्ासनास जमा करण्यात आली असनू उक्त जागा 
प्राप्त करुन घेण्याबाबत जजल्हा िीडा अधिकारी, याींचे माफश त सरुु करण्यात 
आलेली कायशिाही पणूश झाली आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानसुार 
कोणती कायशिाही करण्यात आली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािि े: (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ि (४) सदर सींकुल उभारणीसाठी मौजे हातकणींगले येथील भमुापन िमाींक 
९६६ मिील २.५० हेक््र जमीन ददनाींक २७.५.२००४ रोजी ९९ िषाशचे भाडपेट्टय्ाने 
नाममात्र रु.१/- भाड्याने प्राप्त झाली होती. परींत ुसदर जागा जजल्हाधिकारी याींच े
पिुशपरिानगीलर्िाय हस्ताींतरीत झाल्याचे ननदर्शनास आल्याने तहसील कायाशलय, 
हातकणींगले याींचे ददनाींक ६.१.२००९ च्या आदेर्ान्िये परस्पर सरकार जमा 
करण्यात आली आहे. तथापी सदर बाबत जजल्हा िीडा अधिकारी, कोल्हापरू 
कायाशलयास अथिा तालकुा िीडा सींकुल सलमतीस कळविण्यात आल ेनाही. 
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     त्यामळेु हातकणींगले तालकुा िीडा सींकुलासाठी दसुरी जागा लमणचे येथील 
गायरान ग् ि.४९९ मिील सलग ७ एकर जागा ही ग्रामपींचायत लमणचे याींनी 
जनरल ग्रामसभा विषय ि.१० दद.२६.०१.२०१७ ठराि ि.१२२ चा जरुरी परुता 
उतारा अन्िये जजल्हाधिकारी, कोल्हापरु याींचे पिूश परिानगीने देणेस मान्यता 
ददलेली आहे. त्या अनषुींगाने तहलसलदार हातकणींगले याींचे कड ेजागा हस्ताींतरण 
करणे बाबतचा प्रस्ताि दद.२७.०५.२०१७ रोजी सादर करण्यात आलेला आहे. सदर 
जागा प्राप्त करुन घेण्याबाबत तालकुा िीडा अधिकारी, हातकणींगल े
याींच्यामाफश त पाठपरुािा करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

दौंि (जज.पुणे) तालुक्यात ल मांजूर क्रीिा सांिुलासाठी  
िृष  विभागाच  जागा शमळणेबाबत 

(२९) *  १००८८७   श्र .राहूल िुल (दौंि), श्र .सांग्राम थोपटे 
(भोर) :   सन्माननीय क्रीिा मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दौंड (जज.पणेु) तालकु्यातील मींजूर िीडा सींकुलासाठी दौंड येथील कृषी 
विभागाची जागा (ग् नीं.६६/१ एकूण क्षते्र ३६ एकर) लमळणेबाबतची मागणी 
स्थाननक लोकप्रनतननिीनी ददनाींक ९ ऑगस््, २०१७ िा त्यापिूी देखील मा.िीडा 
मींत्री तसेच सधचि, िीडा विभाग याींचेकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त िीडा सींकुलाला र्ासनाने तत्िता मान्यता देखील ददलेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कृषी विभागाची जागा िीडा सींकुलाला लमळणे बाबत र्ासनाने 
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) कृषी विभागाकड ेजागा मागणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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परभण  जजल्हा पररषदेच्या पाण  पुरिठा योजना ि लघु शसांचन 

विभागामध्ये अतनयशमतता झाल्याबाबत 
  

(३०) *  १०२६८२   िॉ.राहूल पाटील (परभण ) :   सन्माननीय पाण परुिठा ि 
स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जजल्हा पररषदेच्या पाणी परुिठा विभागात सन २०११-१२ या 
आधथशक िषाशत पाणी परुिठा योजना ि सादहत्य खरेदीत ३ को्ी १० लाख ४५ 
हजार ५१६ रुपयाींची तर लघ ुलस ींचन विभागात १ को्ी ४१ लाख २७ हजार ४७४ 
रुपयाींची अननयलमतता झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदर्शनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेि त्यानसुार दोषी आढळून येणाऱया सींबींधिताींिर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे ि याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . बबनराि लोण िर : (१) अींर्त: खरे आहे.  
     सदरील रक्कमा या सन २०११-१२ स्थाननक ननिी लखेा परीक्षण 
अहिालात दर्शविण्यात आलले्या तात्परुत्या/अींनतम स्िरुपातील अमान्य रक्कमा 
आहेत. 
(२) सन २०११-१२ या वित्तीय िषाशत लेखा पररक्षण अहिालानसुार तात्परुत्या / 
अींनतम स्िरुपात रक्कमा अमान्य केल्याचे ि तात्परुती अननयलमतता झाल्याची 
लेखा परीक्षणात आक्षेप नोंदविण्यात आलेला आहे. सदरील लेखा परीक्षण 
आक्षेपाचा अनपुालन अहिाल तयार करुन आक्षेप िगळण्याची कायशिाही चाल ू
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

  
 



39 

गोरेगाांि (जज.गोंददया) येथ ल नेहरु सेिा सहिारी सोसायटी ि पूती  
शते  उद्योग साधन सामुग्र  पुरिठा खरेदी-विक्री  

सोसायटीने धान विक्रीत िेलेला गैरव्यिहार 
  

(३१) *  ९७०८९   श्र .मधुिरराि चव्हाण (तळुजापरू), श्र .सभुाष भोईर 
(िल्याण ग्राम ण) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि 
सांरक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोरेगाींि (जज.गोंददया) येथील नेहरु सेिा सहकारी सोसाय्ी ि पतूी र्तेी 
उद्योग सािन सामगु्री परुिठा खरेदी वििी सोसाय्ी याींनी कागदोपत्री िान 
खरेदी केल्याचे दाखिनू गरैव्यिहार केला याबाबत िान वििी र्तेकऱयाींनी 
(अडत्याींनी) सींबींधित जजल्हाधिकारी, डी.सी.सप्लाय अधिकारी, नागपरू ि 
विभागीय आयकु्त, नागपरू याींचेकड ेलेखी तिार केली असल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, असल्यास, 
चौकर्ीत काय आढळून आल,े त्यानसुार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . धगरीश बापट : (१) होय, याबाबत ईमेल द्िारे तिार प्राप्त झालेली आहे. 
(२) सदर प्रकरणी माकेद्ींग फेडरेर्न माफश त स्िींतत्रपणे चौकर्ी करण्यात आली. 
चौकर्ी अहिालात खरेदीमध्ये अननयलमतता आढळून आली नाही, परींत ुप्रत्यक्ष 
खरेदी करण्यात आलेला िान ि धगरणीमालकाींना देण्यात आलेला िान यामध्ये 
घ् आल्यामळेु घ्ीची रक्कम माकेद्ींग फेडरेर्नकडून मींजूर घ् िजा जाता, 
सदर सींस्थेला देय असलेल्या प्रर्ासकीय खचाशतनू िसलू करण्यात आली आहे. 
तसेच, जजल्हा माकेद्ींग अधिकारी, गोंददया याींनी सदर सींस्थेकडून रब्बी हींगाम 
२०१६-१७ चे िान खरेदीचे काम ददनाींक १४.४.२०१७ च्या आदेर्ान्िये काढून 
घेतले आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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रोदहणखेि (ता.मोताळा, जज.बुलिाणा) ि १२ गािाांचा  
पाण पुरिठा बांद असल्याबाबत 

  

(३२) *  ९६०४६   श्र .हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशिी), श्र .विजय ििटे्ट िार (ब्रम्हपरूी) :   सन्माननीय पाण परुिठा ि 
स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रोदहणखेड (ता.मोताळा, जज.बलुडाणा) ि १२ गािाींचा पाणीपरुिठा योजनेव् दारे 
होणारा पाणी परुिठा सींबींिीत कीं त्रा्दाराने ददनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१७ पासनु 
बींद केला असल् याची बाब ददनाींक २७ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी िा त् या समुारास 
ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त ठजकाणचा पाणी परुिठा बींद केल् यामळेु रोदहणखेड ि १२ 
गाींिे वपण् याच् या पाण् यापासनू िींधचत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास,याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,त्यात काय ननष पन् न 
झाल ेि त्यानसुार उक्त दठकाणी पाणी परुिठा योजना त् िररत सरुू करणे बाबत 
कोणती कायशिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . बबनराि लोण िर : (१) होय, हे खरे आहे.    
     कीं त्रा्दाराने ददनाींक २५/१०/२०१७ रोजी देखभाल दरुुस्तीकरीता आिश्यक 
ननिी नसल्याचे कारणास्ति पाणी परुिठा बींद केला होता. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सिश ग्रामपींचायत ि जजल्हा पररषद समिेत बठैक घेऊन पाणी परुिठा 
तात्काळ सरुळीत सरुु करण्याचे ननदेर् देण्यात आल.े तसेच सिश ग्रामपींचायतीींना 
योजनेची पढुील काम ेि देखभाल दरुुस्ती सरुु ठेिण्याकरीता लर्खर सलमती 
स्थापन करण्याकरीता मागशदर्शन करण्यात आल.े ि ददनाींक २६/१०/२०१७ पासनू 
सरुळीत पाणी परुिठा सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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अांजनगाि (जज.अमराित ) पांचायत सशमत ने तनमयलग्राम योजनेंतगयत 
गिांि  प्रशशक्षण शौचालय बाांधिामामध्ये िेलेला गैरव्यिहार 

(३३) *  ९९४२७   श्र .अशमत झनि (ररसोि) :  सन्माननीय पाण परुिठा ि 
स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींजनगाि (जज.अमरािती) पींचायत सलमतीने ननमशलग्राम योजनेंतगशत गिींडी 
प्रलर्क्षण र्ौचालय बाींिकाम सींपणूश तालकु्यात राबिनू तालकुा र्ौचालय मकु्त 
झाला अस े दाखविल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदर्शनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त योजना राबविण्यात आल्याचे कागदोपत्री  दाखिनू या 
योजनेखाली र्ौचालय बाींिकाम ि गिींडी प्रलर्क्षणाची देयके ननयमबाहयररतीने 
ऑफ लाईन पध्दतीद्िारे अदा करण्यात आली असनू यामध्ये लाखो रुपयाींचा 
अपहार झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेि त्यानसुार सींबधिताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . बबनराि लोण िर : (१) हे खरे नाही. 
     तथावप अर्ा आर्याच ेितृ्त  ददनाींक २१.१०.२०१७ रोजी दैननक देर्ोन्नती 
या ितृ्तपत्रामध्ये  प्रलसध्द झाल ेहोत.े 
(२) हे खरे नाही. 
      अींजनगाींि सजुी अधिनस्त एकूण ४९ ग्रामपींचायती आहेत. त्यापकैी ११ 
ग्रामपींचायतीींमध्ये १२ गिींडी प्रलर्क्षण देण्यात आल.े प्रनत प्रलर्क्षण ५० र्ौचालय 
बाींिकामाचे उद्दीष् होत.े ९ ग्रामपींचायतीींनी गिींडी प्रलर्क्षणासाठी त्याींना वितरीत 
केलेला ननिी खचश केलेला आहे.त्याची प्रमाणके ि गिींडयाींची स्िाक्षरी दप्तरी 
उपलब्ि आहेत. ददहगाींि ग्रामपींचायतीमध्ये पणूश ५० लाभाथी नसल्याने सदर 
ननिी अखचीत रादहला आहे. उिशरीत ग्रामपींचायतीमध्ये गिींडी प्रलर्क्षणासाठी 
स्थाननक गिींडी उपलब्ि असल्याने खचश झाललेा नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यात शालेय स्तरािर “मुखय तनिाल क्षेत्र” (िेआरए) पध्दत 

राबविण्याबाबत तसेच उस्मानाबाद जजल्हा पररषद शाळेमध्ये 
 सोलार पॅनल पुरिठा िरण्याबाबत 

  

(३४) *  ९८४८८   श्र .सरेुश धानोरिर (िरोरा), श्र .तिुाराम िात े(अणशुक्त  
नगर), श्र .राणाजगज तशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्र .अजजत पिार (बारामत ), 
श्र .शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्र .जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्र .जजतेंद्र आव्हाि 
(मुांब्रा िळिा), श्र .प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्र .सदा सरिणिर 
(मादहम) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) र्ासनाने राज्यातील र्ालेय स्तरािर “मखु्य ननकाल क्षेत्र” (केआरए) पध्दत 
राबविण्याचा ननणशय माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान घेतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) तसेच उस्मानाबाद जजल््यातील जजल्हा पररषदेच्या सिश प्राथलमक ि 
माध्यलमक अर्ा एकूण १०९३ र्ाळा असनू मा.मखु्यमींत्री याींनी लर्क्षण विभागास 
ददलेल्या (केआरए) “मखु्य ननकाल क्षते्र” उदद्दष्ाप्रमाणे सिश र्ाळा डडजी्ल होणे 
अपेक्षक्षत असनूही बऱयाच जजल्हा पररषद र्ाळेची विद्यतु देयके थकीत 
असल्यामळेु तथेील विद्यतु परुिठा खींडीत केल्याने उक्त र्ाळाींना सोलार 
पॅनलचा परुिठा करण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिी उस्मानाबाद 
याींनी ददनाींक १० जुल,ै २०१७ रोजी िा त्या समुारास लखेी पत्रान्िये केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, केआरए पध्दतीत ककती ि कोणती उदृदीष्े ठेिण्यात आली 
आहेत ि त्याची अींमलबजािणी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार र्ासनाने उस्मानाबाद जजल्हा पररषद र्ाळेमध्ये सोलार 
पॅनल परुिठा करण्याबाबत ि राज्यात केआरए पध्दत राबविण्याबाबत कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . विनोद तािि े: (१) होय. 
(२) र्ासनाकड े सदर मागणी प्राप्त झालेली नाही. तथावप सभापती, कृषी, 
पर्सुींििशन ि दगु्िविकास सलमती, जजल्हा पररषद, उस्मानाबाद याींनी दद.२३ मे, 
२०१७ च्या पत्रान्िये लर्क्षणाधिकारी (प्राथलमक), जज.प.उस्मानाबाद याींच्याकड े
या सींदभाशत मादहतीची मागणी केलेली आहे. 
(३) मा.मखु्यमींत्री महोदयाींनी विभागास पढुीलप्रमाणे KRA सींदभाशत उदद्दष्े ददल े
असनू त्या सींदभाशत विभागिार बठैका घऊन ननयोजन करण्यात येत आहे. 
     १. खाजगी अनदुाननत ि विनाअनदुाननत र्ाळाींमध्ये प्रिेर् सींदभाशत 
विद्याथी ि पालक याींना त्रास न होता सींपणूश प्रिीया ही पारदर्शक Digital 
पध्दतीने ि सलुभपणे होण्याकरीता योग्य त ेननयोजन करुन सिुारणा करणे. 
     २. ASER evauation प्रमाणे सिश जजल्हे सातारा जजल््याच्या २०१६च्या 
मानाींकनानसुार आणणे. 
     ३. िषाशत ४ बा्य परीक्षा/चाचणी घेऊन पालकाींना कळविणे. 
     ४. इयत्ता १ ली त े१०िी तील विद्यार्थयांच्या मलूभतू क्षमता विकलसत 
करणे. 
     ५. प्रगत र्कै्षणणक महाराषर अींतगशत ७५% प्राथलमक र्ाळाींना प्रगत करणे. 
     ६. प्रगत र्कै्षणणक महाराषर अींतगशत ५०% उच्च प्राथलमक र्ाळाींना प्रगत 
करणे. 
     ७. प्रगत र्कै्षणणक महाराषर अींतगशत माध्यलमक स्तर माध्यलमक र्ाळाींना 
प्रगत करणे. 
     ८. Aग्रेड मध्ये नसलेल्या र्ाळाींनी ककमान १शे्रणी िाढ करणे. तसेच ३३ % 
र्ाळा A गे्रड मध्ये आणणे. 
     ९. इयत्ता नििी त ेदहािीमिील विद्यार्थयांच ेगळतीचे प्रमाण मागील 
िषाशच्या तलुनेत ५०% नी कमी करणे. 
     १०. सिश र्ाळा डडजज्ल करणे (१००%). 
     ११. २५% र्ाळाींमध्ये बायोमॅरीक लाग ूकरणे. (Thump impression / 
Facial Recognition ) 
     १२. राज्यातील १००० प्रगत र्ाळाींमिील १००% विद्यार्थयांमध्ये 
स्िच्छतचे्या सियी रुजविणे. 
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(४) सद्य:जस्थतीत उस्मानाबाद जजल्हा पररषद र्ाळेमध्ये सोलार पॅनल परुिठा 
करण्याबाबतचा प्रस्ताि र्ासनाच्या विचारािीन नाही ि राज्यात केआरए पध्दत 
राबविण्याबाबत विभागिार आढािा बठैका घेऊन ननयोजन करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

नि  मुांबई शहरात ल जल ि िाय ूप्रदषूण रोखण्याबाबत. 
  

(३५) *  ९५६९९   श्र .सांदीप नाईि (ऐरोली), श्र .मनोहर भोईर (उरण), 
श्र .अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशिी), 
श्र .अशमन पटेल (मुांबादेि ), श्र .बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), अॅि.यशोमत  
ठािूर (ततिसा), िॉ.पतांगराि िदम (पलसू ििगेाि), श्र .अमर िाळे (आिी), 
श्र .नस म खान (चाांददिली), श्र .विजय ििटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), श्र .सभुाष उफय  
पांडितशठे पाटील (अशलबाग) :   सन्माननीय पयायिरण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) निी मुींबईतील ठाणे-बेलापरू औद्योधगक िसाहतीतील अनेक रासायननक 
कीं पन्या तसेच ठाणे औद्योधगक िसाहतीमिील ८३ कीं पन्या ननयमाींच ेउल्लींघन 
करुन रात्री विषारी गॅस िातािरणात सोडत असनू रासायननक पाणी प्रकिया न 
करताच निी मुींबईतील नाल्याींमध्ये सोडत असल्याचा प्रकार माहे सप् े्ंबर, २०१७ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आला, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच निी मुींबईमध्ये हजारो िाहनाींमळेु मोठ्या प्रमाणािर िाय ूप्रदषूणाची 
समस्या ननमाशण झाली आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िाय ू प्रदषूणाबरोबरच एमआयडीसी क्षेत्रातील रासायननक 
कारखान्यातील दवुषत पाण्यािर कोणतीही प्रकिया न करता त े पाणी निी 
मुींबईतील नाल्यामींध्ये सोडण्यात येत असल्याने जल प्रदषूण िाढले असनू त्याचा 
पररणाम नागररकाींच्या आरोग्यािर होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रदषूण करणाऱया कीं पन्याींची नाि ेमहाराषर प्रदषूण ननयींत्रण 
मींडळ आणण एमआयडीसीलाही पाललकेने कळविली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, र्हरातील िाय ू ि जलप्रदषूण रोखण्याकड े प्रदषूण ननयींत्रण 
मींडळाचे दलुशक्ष होत असल्याने स्थाननक लोकप्रनतननिी, ऐरोली याींनी माहे 
ऑगस््, २०१७ मध्ये िा त् या दरम्यान मा.पयाशिरण मींत्री याींना ननिेदन ददल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त ननिेदनाच्या अनषुींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
त्यात काय आढळून आल ेि त्यानसुार निी मुींबई र्हरातील िाय ूआणण जल 
प्रदषूण रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या ि सींबींधित कीं पन्याींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. तथावप, याबाबतचे ितृ्त ददनाींक 
१२/०९/२०१७ रोजी ितृ्तपत्रामध्ये प्रलसध्द झाल ेहोत.े 
(२) हे अर्ींत: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही.  
(४) हे खरे नाही.  
(५)  हे खरे आहे. 
(६) सदर ननिेदनाच्या अनषुींगाने महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळ, निी मुींबई 
महानगरपाललका ि सीई्ीपी याींच्या प्रनतननिीव्दारे माहे सप् े्ंबर २०१७ मध्ये ८३ 
उद्योगाींच्या केलेल्या सींयकु्त पाहणी दरम्यान कोणत्याही उद्योगाचे औद्योधगक 
साींडपाणी थे् नाल्यात लमसळत असल्याच ेआढळून आल ेनव्हत.े तथावप, माहे 
ऑक््ोबर २०१७ मध्ये महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाच्या स्तरािर करण्यात 
आलेल्या पाहणीत िाऊन पेरोललयम प्रोडक््स या उद्योगाकडून औद्योधगक 
साींडपाणी नाल्यात सोडल ेजात असल्याने सदर उद्योगास उत्पादन बींदचे आदेर् 
देण्यात आले आहेत. तसेच ४ उद्योगाींनी सींमती पत्राच्या अ्ीींची पतुशता न 
केल्यामळेु सदर उद्योगाींना प्रस्तावित आदेर् ि ५ उद्योगाना कारणे दाखिा 
नो्ीस बजािण्यात आल्या आहेत. 
(७) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यात प्राथशमि माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि अनुदातनत  
शाळाांमध ल िेलेली तनयमबाहय शशक्षि भरत  

  

(३६) *  ९९२५२   प्रा.(श्र मत ) मधेा िुलिणी (िोथरुि), श्र .सांग्राम थोपटे 
(भोर) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील र्ासकीय ि खाजगी अनदुाननत प्राथलमक, माध्यलमक ि उच्च 
माध्यलमक र्ाळाींमध्ये लर्क्षक भरतीस पणूशपणे बींदी असताना सिशच 
जजल््याींमध्ये ७ हजारापेक्षा जास्त लर्क्षकाींच्या करण्यात आलेल्या ननयमबाहय 
भरतीमध्ये प्राथलमक ४८८, माध्यलमक २ हजार ८०५ ि उच्च माध्यलमक ७१८ 
अर्ा एकूण ४ हजार ११ लर्क्षकाींच्या मान्यता ननयमबा्य असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, लर्क्षण आयकु्ताींच्या अध्यक्षतखेाली नेमलेल्या सलमतीकडून २ 
मे, २०१२ नींतर देण्यात आलेल्या लर्क्षक मान्यतचे्या चौकर्ीत ४ हजार ११ 
मान्यतमेध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र नसणे, पदाची जादहरात प्रलसद्ध न करता 
ननयकु्ती करणे, रोस््र न पाळणे अर्ा प्रकारच्या अननयलमतता ननदर्शनास 
आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच उक्त ननयमबाहय  भरती करण्यात आलेल्या  लर्क्षकाींच्या िेतनािर 
र्ासनाच्या नतजोरीतनू ९७ को्ी रुपये खचश झाल्याचेही ननदर्शनास आल,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्ासनाने उक्त र्ाळाींमिील  लर्क्षकाींच्या ननयमबा्य ननयकु्त्या 
रद्द करुन त्याींच्याकडून िेतन िसलू केल ेजाणार आहे काय, 
(५) असल्यास, यासींदभाशत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, ि त्यानसुार दोषी 
आढळलेल्या अधिकारी सींचालकाींिर कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अींर्त: खरे आहे. 
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(४) चौकर्ीनींतर मान्यता रद्द करण्याची कायशिाही करण्यात येईल. 
(५) कायशिाही सरुु आहे. 

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

ददघांच  (ता.आटपाि , जज.साांगली) नळ पाण पुरिठा  
योजनेच  चौिश  िरण्याबाबत 

(३७) *  ९६६२७   श्र .अतनल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय पाण परुिठा ि 
स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ददघींची (ता.आ्पाडी, जज.साींगली) नळ पाणीपरुिठा योजनेची महाराषर 
जीिन प्राधिकरण, कोल्हापरू विभाग याींच्यामाफश त चौकर्ी करण्याच ेआदेर् माहे 
ऑगस््, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान मखु्य कायशकारी अधिकारी याींनी ददल े
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त चौकर्ीचा अहिाल र्ासनास सादर करण्यात आला आहे 
काय, त्यात काय आढळून आल,े त्यानसुार दोषी अधिकारी ि कीं त्रा्दाराींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच सदर नळ पाणीपरुिठा योजनेची  तातडीने दरुूस्ती करण्याबाबत ि 
नागररकाींना  ननयलमतपणे वपण्याचे पाणी उपलब्ि करुन देण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायशिाही केली िा करण्यत येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . बबनराि लोण िर : (१) होय, हे खरे आहे. 
     मौजे ददघींची ता.आ्पाडी, जज.साींगली येथील भारत ननमाशण योजनेअींतगशत 
नळ पाणी परुिठा योजनेची अींमलबजािणी महाराषर जीिन प्राधिकरण विभाग, 
साींगली या कायाशलयामाफश त करणेत आली आहे. योजनेच्या झालेल्या कामाच्या 
ननकृषठ दजाश बाबत चौकर्ी ि अननयलमततबेाबत अधिक्षक अलभयींता, 
गणुननयींत्रण ि दक्षता पथक महाराषर जीिन प्राधिकरण नविन प्रर्ासकीय 
इमारत पदहला मजला कन्हैयानगर ठाणे पिुश याींचकेडून तपासणी करुन 
घेणेबाबत अधिक्षक अलभयींता, महाराषर जीिन प्राधिकरण मींडळ,साींगली याींना 
दद.०१/०९/२०१७ रोजी मा.मखु्य कायशकारी अधिकारी जजल्हा पररषद साींगली याींनी 
कळविले आहे. 
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(२) महाराषर जीिन प्राधिकरण या कायाशलयास केलले्या कायशिाहीचा अहिाल 
सादर  करण्या बाबत कळविण्यात आल ेआहे. परींत ुअद्याप अहिाल अप्राप्त 
आहे. तथावप र्ासककय तींत्रननकेतन लमरज या त्रयस्थ यींत्रणेकडून तपासणी 
करणेसाठी दद. २६/१०/२०१७ रोजीच्या पत्रान्िये कळविणेत आल ेआहे. सदर 
तपासणीचा अहिाल प्राप्त होताच कायशिाही करणेत येईल. 
(३) महाडडकिाडी तलािातील उपसा विदहरीिरून करणेत आलेल्या पाणी परुिठा 
योजनेच्या जलर्घु्दीकरण कें द्रातील िाळू खराब झाल्याने गेली दोन िष ेबींद 
असल्याने िापरात न घेता नन ींबाळकर िस्ती तलािालगत असणाऱया याच 
गािच्या उद्भि विदहरीस परेुसे पाणी उपलब्ि असल्याने सदर योजनेमिील 
दाबनललका, उींच ्ाकी ि वितरण व्यिस्था इत्यादी उपाींगाचा िापर करुन 
गािठाण ि योजनेमिील मींजूर िाड्या िस्त्याींना पाणी परुिठा सरुु आहे. 
     पणुश झालेल्या योजनेमिील जलर्धु्दीकरण कें द्राींमिील कफल््रची िाळू 
बदलणे आिश्यक असल्याने  ग्रामपींचायत ददघींची याींचेमाफश त १४ िा वित्त 
आयोग अींतगशत प्राप्त ननिी मिून सदर काम हाती घेणेत येत आहे. त्याचप्रमाणे 
योजनेत समाविष् नसलेल्या िाड्यािस्त्या ि ज्या िाड्या िस्त्याींच्या दठकाणी 
पाणी ी्ंचाई ननमाशण झालेली होती त्या दठकाणी ्ँकरद्िारे दद.२४/०३/२०१७ त े
दद.१५/०९/२०१७ या कालाििीमध्ये पाणी परुिठा केलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
लोहा (जज.नाांदेि) तालुक्यात ल मागासप्रिगायत ल ि दाररद्रय रेषेखालील 

विदयाथी गणिेशापासून िांधचत रादहल्याबाबत 
(३८) *  ९९३८६   श्र मत  अशमता चव्हाण (भोिर), श्र .ि .प .सािांत (नाांदेि 
उत्तर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) र्ासनाने मागासप्रिगाशतील विद्याथी ि दाररद्रय रेषखेालील र्ालेय 
विदयार्थयाशना गणिेर्ासाठी देण्यात येणारी ४०० रुपयाींची रक्कम थे्  बँकेत जमा 
करण्याचा ननणशय घेतला असनू त्यानसुार पालकाींनी गणिेर् खरेदी करुन त्याची 
पािती र्ाळेकड े जमा केल्यानींतरच सींबींधित विदयार्थयाशच्या बँक खात्यात 
गणिेर्ाची रक्कम जमा होणार आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त ननणशयानसुार लोहा (जज.नाींदेड) तालकु्यातील र्ाळाींना 
पींचायत सलमतीच्या लर्क्षण विभागाने अिाशच ननिी ददला असल्याने २०० 
रुपयाींत गणिेर् उपलब्ि करण्याची समस्या ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, त्यामळेु ऐन स्िाींतत्रयददनी विदयार्थयाशना गणिेर्ापासनू िींधचत 
रहाि ेलागले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींदभाशत र्ासनाने चौकर्ी करुन भविषयात विदयाथी 
गणिेर्ापासनू िींधचत राहू नये यासाठी कोणती कायशिाही केली आहे िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािि े: (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) हे खरे नाही.  
     लोहा तालकु्यातील एकूण १५८०४ विद्यार्थयांना प्रनत विद्याथी रु. ४००/- 
याप्रमाणे गणिेर्ाचा ननिी सींबींधित र्ाळा व्यिस्थापन सलमतीकड ेिगश करण्यात 
आला आहे. 
(४) पात्र विद्यार्थयांची बँक खात ेकाढण्याबाबत सचूना ददलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
िोल्हापूर जजल््यात ल पूरपररजस्थत मुळे शशक्षि पात्रता परीक्षा (टीईटी) 

देणाऱ्या उमेदिाराांना पररक्षा देता न आल्याबाबत  
  

(३९) *  १००२२९   श्र .चांद्रदीप नरिे (िरि र), श्र .सत्यज त पाटील-सरुििर 
(शाहूिाि ) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरू जजल्हयामध्ये माहे जुल,ै २०१७ मध्ये झालेल्या परुपररजस्थतीमळेु 
३४ मागश बींद झाले असल्याने महाराषर राज्य लर्क्षक, पात्रता परीक्षा (्ीई्ी) 
देणाऱया उमेदिाराींिर याचा पररणाम  झाला आहे हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त परुपररजस्थतीमळेु परीक्षा कें द्रािर िेळेत पोहचता आल े
नसलेल्या ३०० हून अधिक पररक्षार्थयांना परीक्षेला बसण्याची परिानगी 
नाकारण्यात आल्यामळेु पररक्षार्थयांचे एक िषश िाया गेले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय त्यात काय आढळून 
आल ेि त्यानसुार उक्त परीक्षेला विदहत िेळेमध्ये न पोहोचलेल्या उमदेिाराींसाठी 
पनु्हा परीक्षा घेण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािि े: (१), (२) ि (३) लर्क्षक पात्रता पररक्षेचे आयोजन ददनाींक 
२२/०७/२०१७ रोजी जजल्हयाच्या मखु्यालयी करण्यात आल्याबाबतची प्रलसध्दी 
दैननक ितशमानपत्रातनू तसेच पररक्षा पररषदेच्या सींकेतस्थळािर करण्यात आली 
होती. तसेच पररक्षेकररता िेळेिर उपजस्थत राहण्याच्या सचूना पररक्षाथीच्या 
प्रिेर्पत्रािर देण्यात आलेल्या होत्या. पररक्षेस िेळेिर उपजस्थत राहण्याची पिूश 
कल्पना ददलेली असल्याने पररक्षेस उलर्रा आलेल्या पररक्षार्थयांच े िषश िाया 
जाण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
     परुपररजस्थतीमळेु पररक्षेपासनू िींधचत रहाि े लागल्याबाबतच्या तिारी 
उमेदिाराींकडून पररक्षा पररषदेस प्राप्त झाल्या नाहीत. तसेच पररक्षा देता न 
आलेल्या उमदेिाराींनी पनू्हा पररक्षा घेण्याबाबतची मागणी ही सदर पररषदेस 
प्राप्त झाली नाही. 
सदर पररक्षा राज्यस्तरीय असल्याने, केिळ कोल्हापरूसाठी पनू्हा पररक्षा घेण्याची 
मागणी आल्यास, ती मान्य करणे र्क्य होणार नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

सोलापूर जजल््यात ल अन्नपूणाय शशधापत्रत्रिा धारिाांना  
धान्याचा पुरिठा बांद िेल्याबाबत 

  

(४०) *  १०१४०७   श्र .गणपतराि देशमखु (साांगोल)े :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
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(१) सोलापरू जजल््यातील स्िस्त िान्य दकुानातनू माहे माचश, २०१७ पासनू 
अन्नपणूाश लर्िापत्रत्रका िारकाींना र्ासनाकडून मोफत परुविण्यात येणारा 
िान्याचा परुिठा बींद झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल ेि त्यानसुार उक्त जजल््यातील लाभार्थयांना पिूशित िान्य परुिठा 
होण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, याबाबतची 
सद्यजस्थती काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . धगरीश बापट : (१) ि (२) अन्नपणुाश योजने अींतगशत कें द्र र्ासनाकडून माहे 
ऑक््ोबर, २०१५ पासनूच ेननयतन राज्य र्ासनास उपलब्ि झालेले नाही. सदर 
योजना ही कें द्र र्ासनाची योजना असल्याने पढुील कालाििीसाठीच्या 
ननयतनाची मागणी कें द्र र्ासनाकड े करण्यात आली असनू त्याबाबत 
पाठपरुािादेखील करण्यात येत आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

नाांदगाि खांिशे्िर (जज.अमराित ) तालुक्यात ल १२ गािाांमध्ये  
पाण पुरिठा योजनेत झालेली अतनयशमतता 

  

(४१) *  ९५५२०   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय 
पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदगाि खींडशे्िर (जज.अमरािती) तालकु्यातील १२ गािाींत सन २०१७ मध्ये 
करण्यात आलले्या भारत ननमाशण कायशिमातील पाणीपरुिठा योजनेत मींजूर 
ननिीपेक्षा अधिक रकमेची देयके सादर केल्याचे तसेच सदर योजना १० 
िषाशपासनु  अपणूश जस्थनतत असल्याचे ददनाींक १ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी िा त्या 
समुारास ननदर्शनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल ेि त्यानसुार सींबींधिताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
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(३) तसेच उक्त योजना पणूश करण्याकररता कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . बबनराि लोण िर : (१) अींर्त: खरे आहे.   
     नाींदगाि खींडशे्िर (जज.अमरािती) तालकु्यातील एकूण १४ योजनाींपकैी ४ 
योजना अपणुश होत्या.  
(२) ि  (३) चार अपणूश योजनाींची काम ेसबींिीत ग्राम पाणी परुिठा सलमतीकडून 
करुन घेण्यात आली आहेत.  
     तसेच तफाित आढळून आलले्या दोन सलमतीविरुद्ध गनु्हा 
नोंदविण्याबाबत ग् विकास अधिकाऱ याींना कळविण्यात आल े आहे. एक 
सलमतीकडून जादाची रक्कम िसलू करण्यात आली आहे. तर एका सलमतीिर 
फौजदारी गनु्हा दाखल करण्याची कायशिाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राज्यात ल शाळाांमध ल िला, शारीररि शशक्षण आणण िायायनुभि 
शशक्षिाांच्या तनयुक्त बाबत 

  

(४२) *  १००८३१   श्र .सतुनल शशांदे (िरळ ) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १०० पके्षा अधिक प्सींख्या असलले्या एकूण एक हजार ८३५ 
र्ाळाींमध्ये कला, र्ारीररक लर्क्षण आणण कायाशनभुि या विभागाींसाठी लर्क्षक 
नेमण्याकरीता र्ालेय लर्क्षण ि िीडा विभागाने काढलेल्या अध्यादेर्ात या 
जागा भरताना मानिन न घेणा-यािर भर देण्याच्या सचुना करण्यात आल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२). असल्यास, यामळेु कला, र्ारररीक लर्क्षण ि कायाशनभुि लर्क्षकाींमध्ये 
सींतप्त भािना ननमाशण झाली असनू यासींदभाशत तीव्र आींदोलन करण्याचा इर्ारा 
लर्क्षक सींघ्नाींनी ददला, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय असल्यास, त्यानसुार 
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािि े: (१), (२), (३) ि (४) बालकाींचा मोफत ि सक्तीचा लर्क्षणाचा 
अधिकार अधिननयम,२००९ नसुार उच्च प्राथलमक र्ाळाींमध्ये अींर्कालीन 
ननदेर्काींची ननयकु्ती तसेच अनतथी ननदेर्काींचे पथक तयार करण्याबाबतचा 
र्ासनननणशय ०१ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी ननगशमीत करण्यात आला आहे. 
     याअन्िये अींर्कालीन ननदेर्काींची पदे ननमाशण करण्यास आणण घडयाळी 
तत्िािर तात्परुत्या स्िरुपात पिूशित मानिनािर ननयकु्ती करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. 

----------------- 
  
मांगळिेढा (जज.सोलापूर) येथ ल भोस ेि इतर ३९ गािाांच  प्रादेशशि नळ 

पाण  पुरिठा योजना प्रलांत्रबत असल्याबाबत 
  

(४३) *  १०१६११   श्र .भारत भालिे (पांढरपरू) :    सन्माननीय पाण परुिठा 
ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळिेढा (जज.सोलापरू) येथील भोसे ि इतर ३९ गािाींच्या प्रादेलर्क नळ 
पाणी परुिठा योजनेस ददनाींक ११ जुल,ै २०१४ रोजी िा त्या समुारास प्रर्ासकीय 
मान्यता देऊनही अद्याप सदर योजना प्रलींत्रबत असनू कायाशजन्ित झाली 
नसल्याचे ननदर्शनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजना माहे ऑगस््, २०१७ पयतं पणूश करून योजना 
लोकाींसाठी प्रत्यक्ष कायाशन्िीत करण्याचे मयाशदा आदेर् ददल े असल्याचेही 
ननदर्शनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अद्यापही उपरोक्त योजनेतील बरीचर्ी कामे प्रलींत्रबत असनू 
याबाबत सींबींधित कीं त्रा्दार ि पाणी परुिठा विभाग याींचेकडून ददरींगाई होत 
असल्यामळेु त्या भागातील लोकाींना वपण्याच्या पाण्याची ् ींचाई होत असल्याचेही 
ननदर्शनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
 



54 

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल ेि त्यानसुार सदर पाणी परुिठा योजना तातडीने पणुश करून ती कायाशजन्ित 
करणेबाबत कोणती कायशिाही केली तसेच ददरींगाई करणाऱया सींबींधिताींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, याबाबतची सद्यजस्थती काय आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . बबनराि लोण िर : (१) हे खरे नाही 
     सदर योजनेमिील ४० गािाींपकैी १५ गािाींना चाचणी स्िरुपात 
मागणीनसुार पाणी परुिठा सरुु आहे.उिशरीत गाि ेमाचश,२०१८ अखेर कायाशजन्ित 
करण्यात येत आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही, योजनेची सिशसािारणपणे ७७% काम ेपणूश झाली आहेत.सदर 
योजनेमिील ४० गािाींपकैी १५ गािाींना चाचणी स्िरुपात मागणीनसुार पाणी 
परुिठा सरुु आहे. उिशरीत गािे माचश,२०१८ अखेर कायाशजन्ित करण्यात येत 
आहेत. 
(४) ि (५) भोसे प्रादेलर्क योजनेमिील ४० पकैी १५ गािाींना चाचणी स्िरुपात 
मागणी नसुार पाणी परुिठा सरुु केला आहे. सदर योजनेची काम ेप्रगतीपथािर 
असनू उिशरीत २५ गाींिामिील १३ गाींिे  डडसेंबर, २०१७ अखेर ि १२ गाींिे माहे 
माचश, २०१८ पयतं कायाशजन्ित करण्याचे ननयोजन केलेले असनू सींबींधित 
ठेकेदारास याबाबत समज देण्यात आलेली आहे. ठेकेदारास कामाची प्रगती 
िाढविण्याबाबत नो्ीस देण्यात आली आहे. 
सदर योजने मिील सिश गाींि ेकायाशजन्ित करण्यास लागलेल्या विलींबाची कारणे 
खालील प्रमाणे आहेत:- 
     १) जॅकिेल जाणेसाठीच्या जोडपलुासाठीच्या जागेबाबत स्थाननक 
गािकऱयाींच्या हरकतीमळेु जागा उलर्रा ताब्यात लमळली. 
     २) जलर्धु्दीकरण कें द्रासाठी आिश्यक असणारी जागा एक िषश उलर्राने 
लमळाली. 
     ३) उींच ्ाक्या ि जलर्धु्दीकरण कें द्र बाींिकामासाठी आिश्यक िाळू 
िेळेिर उपलब्ि झाली नाही. 
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     ४) सदर योजनेसाठी ्प्या्प्याने आिश्यक असणारा ननिी काही 
कालाििीत अींर्त: उपलब्ि झाला. 

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

रायगि जजल्हयात समुद्रकिनारी स आरझिे ि पयायिरणाच े 
तनयम िािलून अनधधिृतपणे िेलेली बाांधिामे 

  

(४४) *  ९५१९५   श्र .भास्िर जाधि (गहुागर), श्र .शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्र .जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्र .जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्र .मिरांद 
जाधि-पाटील (िाई), श्र .किसन िथोरे (मरुबाि) :    सन्माननीय पयायिरण 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल्हयातील मरुुड ि जींजजरा, बोली, कालर्द, बारर्ीि ि नाींदगाि 
समदु्रककनारी सीआरझेड ि पयाशिरण कायदयाचा भींग करुन अधिकारी ि 
बाींिकाम व्यािसानयकाींर्ी सींगनमत करुन अनधिकृतपणे अललर्ान बींगल्याींची 
बाींिकाम ेकेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल ेि त्यानसुार सींबींधिताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . रामदास िदम : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) ि (३) अललबाग ि मरुुड तालकु्यातील समदु्रककनारी बाींिण्यात आलेल्या 
अनिुमे १४५ ि १६७ बाींिकाम िारकाींना महाराषर नगर रचना अधिननयम, 
१९६६ िे कलम  ५२, ५३, ५४ ि ५५ तसेच, पयाशिरण (सींरक्षण) कायदा, १९८६ 
चे कलम ३ (१) प १५ अन्िये  सींबींधित तहलसलदाराकडून नो्ीस बजािण्यात 
आल्या आहेत, सदर दाव्याींपकैी अललबाग तालकु्यातील ६१ ि मरुुड तालकु्यातील 
१०१ दाव्याींमिील अनधिकृत बाींिकामाबाबत मा.न्यायालयाने तात्परुत ेस्थधगती 
आदेर् ददले आहेत. 
     सदर दोन्ही तालकु्यातील अनधिकृत बाींिकामाींपकैी अललबाग 
तालकु्यातील ६९ ि मरुुड तालकु्यातील ९५ प्रकरणाींमध्ये महाराषर नगररचना 
अधिननयम, १९६६ चे कलम ५२, ५३, ५४ ि ५५ ि कें दद्रय पयाशिरण ि िन 
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मींत्रालयाच्या ददनाींक ६/१/२०११ रोजीच्या अनघसचूनेमिील ननदेर्ाींच े उल्लींघन 
केल्याचे सींबींधिताविरुध्द पयाशिरण (सींरक्षण) कायदा, १९८६ चे कलम ३(१) ि १५ 
अन्िये गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 

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

यशिांतराि चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्याप ठात  
होत असलेला गैरव्यिहार 

  

(४५) *  ९९३०४   श्र .योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली), श्र मत  ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) यर्िींतराि चव्हाण महाराषर मकु्त विद्यापीठात मोठया प्रमाणािर 
गरैव्यिहार झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त गरैव्यिहाराची तातडीने चौकर्ी करण्यासाठी त्रत्रसदस्यीय 
सलमती गठीत केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, यर्िींतराि चव्हाण महाराषर मकु्त विद्यापीठाच ेमाजी कुलसधचि 
डॉ.प्रकार् अतकरेंची स्ितींत्र सलमतीमाफश त चौकर्ी करण्याचा ननणशय घेतला 
असनू चौकर्ी सरुु असतानाच मकु्त विद्यावपठाच्या तीन-तीन विभागाच्या 
पदाींचा कायशभार त्याींच्याकड ेसोपविण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, र्ासनास सदर चौकर्ी सलमतीचा अहिाल प्राप्त झाला आहे 
काय, सलमतीच्या अहिालात कोणकोणत्या बाबी नमदू केल्या आहेत, 
(५) त्यानसुार र्ासनाने सींबींधित दोषी अधिकऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािि े : (१) विद्यापीठामध्ये गरैव्यिहार झाल्याच्या बातम्या 
ितृ्तपत्रात प्रलसध्द झालले्या आहेत. तसेच या सींदभाशत तिारी विद्यापीठास 
प्राप्त झालेल्या आहेत. 
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(२) होय. कधथत गरैव्यिहाराबाबतीत ितृ्तपत्रातील प्रलसध्द बातम्याींच्या 
अनषुींगाने सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी विद्यापीठाने डॉ.खडककार याींच्या 
अध्यक्षतखेाली त्रत्रस्तरीय सलमती गदठत केलेली आहे. 
(३) होय. प्रश्नािीन प्रकरणी डॉ.अतकरे याींच्या विरुध्द प्राप्त तिारीींची 
तपासणीसाठी डॉ.नींदनिार याींचे अध्यक्षतखेाली त्रत्रसदस्यीय सलमती गदठत 
करण्यात आली असनू त्यापिूीच डॉ.अतकरे याींचा अनभुि विचारात घेऊन 
प्राध्यापक पदाबरोबरच विद्यापीठातील प्रभारी सींचालक, विद्याथी सेिा या ररक्त 
पदाचा अनतररक्त कायशभार दद.३१/०३/२०१७ पासनू ददलेला आहे. तसेच 
विद्यापीठाच्या पररक्षा ननयींत्रक पदाचा तात्परूता कायशभार दद.१४/०८/२०१७ रोजी 
देण्यात आला होता. त्यानींतर श्री.अतकरे याींना दद.२०/०९/२०१७ त े
दद.०२/१०/२०१७ या कालाििीत कुलसधचि पदाचा कायशभार देण्यात आला होता. 
(४) नाही. ितृ्तपत्रातील बातम्याींच्या अनषुींगाने स्थावपत डॉ. खडककार सलमतीचा 
अहिाल अद्याप विद्यापीठास प्राप्त नाही. तथावप, प्रश्नभाग – ३ मध्ये नमदु 
डॉ.अतकरे प्रकरणी डॉ.नींदनिार सलमतीने अहिाल विद्यापीठास सादर केला 
असनू विद्यापीठ स्तरािर छाननी सरुु आहे. 
(५) ि (६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) तालुक् यात ल ४३ नळपाण  पुरिठा  
योजनेच ेिाम अपूणय असल्याबाबत 

(४६) *  ९६४६०   श्र .अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्र .अमर िाळे 
(आिी) :   सन्माननीय पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) धचपळूण  (जज.रत्नाधगरी) तालकु् यातील ४३ नळपाणी परुिठा योजनेचे काम 
गत एक िषाशपासनू अपणूाशिस्थेत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननदर्शनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल े ि त्यानषुींगाने सदर नळपाणी परुिठा योजनेचे काम पणूश करण्याच्या 
दृष्ीन ेकोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . बबनराि लोण िर : (१) होय. 
(२) सदर ४३ पाणी परुिठा योजना पणूश करण्यासाठी तालकुास्तरीय ि 
जजल्हास्तरीय सलमती गठीत करण्यात आली आहे. तालकुास्तरीय सलमतीने 
पाणी परुिठा ि स्िच्छता सलमतीचे अध्यक्ष ि सधचि, तसेच ग्राम पींचायतीचे 
सरपींच ि ग्रामसेिक याींच्या समिेत ददनाींक ११.८.२०१७ रोजी बठैक घेऊन 
योजना पणुश करण्याच्या सचूना ददल्या आहेत. तसेच ददनाींक २२.११.२०१७ रोजी 
झालेल्या जजल्हास्तरीय बठैकीत सदर ४३ योजना पणुश करण्याच्या उप विभागीय 
अलभयींता याींना सचूना देण्यात आल्या आहेत.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

पालघरसह राज्यात ल आददिास  पाड्यािरील बांद िरण्यात  
आलेल्या िस्त शाळाांत ल स्ियांसेिि ि शशक्षिाांबाबत 

  

(४७) *  ९८६८६   श्र .योगेश सागर (चारिोप), श्र .पास्िल धनारे (िहाणू) : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पालघर जजल््यातील आददिासी पाड्यािरील बींद करण्यात 
आलेल्या िस्ती र्ाळाींमिील लर्क्षकाींना प्राथलमक र्ाळामध्ये सामािनू 
घेण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने ददलले्या आदेर्ाचे पालन न केल्याने 
न्यायालयाच्या खींडपीठाने पालघर जजल्हा पररषदेच्या मखु्य कायशकारी अधिकारी 
आणण लर्क्षण अधिकाऱयाींना नो्ीस ददली असल्याचे ददनाींक १० सप् े्ंबर, २०१७ 
रोजी िा त्या समुारास ननदर्शनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील इतर जजल््यातील ग्रामीण भागातील अनेक 
िस्तीर्ाळा बींद करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने “गाि पाडा तथेे र्ाळा” या िोरणानसुार िस्तीर्ाळा सरुु 
करून स्थाननक उमदेिाराींच्या नेमणूका केल्या परींत ुकाही भागातील िस्तीर्ाळा 
बींद पडल्याने ददनाींक १ माचश, २०१४ च्या र्ासन ननणशयानसुार उक्त उमेदिाराींना 
सेिेत सामािनू घेणेबाबतचा प्रस्ताि जजल्हा पररषदेकड े पाठिनू फक्त ८ 
स्ियींसेिकाींना समािनू घेण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, सदर ननणशया विरोिात िस्तीर्ाळा लर्क्षकाींनी याधचका दाखल 
करून न्यायालयाने त्याींना सेिेत घेण्याचा आदेर् ददला असतानाही त्यािर 
जजल्हापररषद पालघर, याींनी कुठलीही कायशिाही न केल्याने िस्तीर्ाळा 
लर्क्षकाींनी मा.न्यायालयात दाखल केलेल्या अिमान याधचका सींदभाशत 
मा.न्यायालयाने िस्तीर्ाळा लर्क्षकाींची ननयकु्ती ि समायोजनाबाबत ददनाींक २ 
ऑक््ोबर, २०१७ रोजी िा त्या समुारास आदेर् ददल्याच ेननदर्शनास आल ेआहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, ि त्यानसुार 
उपरोक्त नमदु स्ियींसेिक ि लर्क्षकाींबाबत तसेच उक्त बींद असलले्या 
िस्तीर्ाळा पिुशित करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्र . विनोद तािि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय हे खरे आहे. 
(४), (५) ि (६) मा.उच्च न्यायालयाने चार आठिडयात जजल्हास्तरािर ननणशय 
घेण्याचे ननदेर् ददल ेआहेत. त्यानसुार ननणशय घेण्यात आलेला आहे. 

----------------- 
  
सारफळ  (ता.बाभुळगाांि, जज.यितमाळ) येथे भूजल यांत्रणेच  परिानग  न 

घेता पाण  पुरिठा विभागाने विहीरीच ेखोदिाम िेल्याबाबत 
(४८) *  १००५३७   िॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय पाण परुिठा 
ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सारफळी (ता.बाभळुगाींि, जज.यितमाळ) येथे सन २०१६-१७ या िषाशमध्ये 
पाणी परुिठा परुक योजनेअींतगशत पाणीपरुिठा ि पाईपलाईन ्ाकणे या 
कामासाठी रूपये १० लक्ष मींजूर करण्यात आल ेअसल्याचे ददनाींक २६ ऑक््ोबर, 
२०१७ रोजी िा त्या समुारास ननदर्शनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पाणी परुिठा विभागाने भजूल यींत्रणेकडून पाणीसाठा उपलब्ित े
बाबतचे प्रमाणपत्र न घेता उक्त दठकाणच्या विहीरीच ेखोदकाम केले असल्याने 
सदर विहीरीला पाणी लागल ेनाही त्यामळेु अनािश्यक खचश झाला, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेि त्यानसुार सींबींधितािर कोणती कारिाई केली ि उक्त दठकाणी 
कायमस्िरूपी पाणी परुिठा करण्याकररता कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . बबनराि लोण िर : (१) होय.  
     सन २०१६-१७ मध्ये नळ पाणी परुिठा योजना विर्षे दरुुस्ती अींतगशत 
रु.९,९५,५१०/- मींजूर करण्यात आले असनू काम प्रगतीपथािर आहे.  
(२) ि  (३) हे खरे नाही.  
सदर कामात विहीरीचे काम प्रस्तावित नसल्याने, भजूल यींत्रणेकडून पाणीसाठा 
उपलब्ितबेाबतचे प्रमाणपत्र घेण्याची आिश्यकता नाही.  
     सदर दठकाणी कायमस्िरुपी पाणी परुिठा योजना अजस्तत्िात असनू, 
उन्हाळयात पाणी कमी पडत असल्यामळेु  उध्िशनललका ि पॅनल बोडशचे काम 
विर्षे दरुुस्तीअींतगशत करणे प्रस्तावित आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

भाईंदर (जज.ठाणे) येथ ल जेसल पािय  खाि किनारी खारफुटीच  
झाि ेतोिून होत असलेले अनधधिृत बाांधिाम 

(४९) *  १०२९०४   श्र .पास्िल धनारे (िहाणू) :   सन्माननीय पयायिरण मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भाईंदर (जज.ठाणे) येथील जेसल पाकश  खाडीककनारी खारफु्ीची झाड ेतोडून 
अनधिकृत बाींिकाम केल्याच ेददनाींक १४ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी िा त्या समुारास 
ननदर्शनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी मेरी्ाईम बोडश ि महापाललकेचे कायशकारी अलभयींत े
तसेच दोन ठेकेदाराींिर पयाशिरण सींरक्षण कायद्याखाली गनु्हा दाखल करण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
  



61 

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेि त्यानसुार सींबधिताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी तहलसलदार ठाणे याींचे कायाशलयामाफश त चौकर्ी करुन 
पयाशिरण सींरक्षण अधिननयम १९८६ चे कलम १५ ि १९ तसेच कलम १५(१) ि 
कलम १५(२) अन्िये लमरा भाईंदर महानगर पाललकेचे कायशकारी अलभींयता, लमरा 
भाईंदर महानगरपाललकेतफे ऋवषकृती इन्रा, मे.सभुाष कन्स्रक्र्न ि महाराषर 
मेरी्ाईम बोडश याींच्याविरुध्द निघर पोलीस स््ेर्न येथे गनु्हा रजज. ि.४०७ 
अन्िये ददनाींक १०.११.२०१७ रोजी गनु्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
पालीदेिद (सुिापूर) (ता.पनिेल, जज.रायगि) अांतगयत पाण  पुरिठा ि 

स्िच्छता सशमत च्या अध्यक्षाांन  िेलेला गैरव्यिहार 
  

(५०) *  ९५६२०   श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्र .सम र िुणािार (दहांगणघाट), 
अॅि.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्र .अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), 
श्र मत  मतनषा चौधरी (ददहसर), श्र .अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) : 
सन्माननीय पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) पालीदेिद (सकुापरू) (ता.पनिेल, जज.रायगड) अींतगशत पाणी परुिठा ि 
स्िच्छता सलमतीचे अध्यक्ष याींनी केलेल्या आधथशक गरैव्यिहाराची चौकर्ी करून 
त्याींच्याविरूध्द गनु्हा दाखल करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे 
सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान प्रिान सधचि, ग्रामविकास ि जलसींिारण 
विभाग, मींत्रालय मुींबइश याींच्याकड ेननिेदनाद्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त पाणी परुिठा ि स्िच्छता सलमतीचे अध्यक्ष याींनी 
ग्रामपींचायत हद्दीतील विकासक ि नागररकाींकडून पाणीपट्टी ि निीन नळ जोडणी 
करीता िसलू केलले्या ननिीचा दरुूपयोग केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल े ि सींबींधिताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे,कारिाईचे स्िरूप काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . बबनराि लोण िर : (१) होय. हे खरे आहे.  
(२) ि (३) सदर प्रकरणाची चौकर्ी करण्याकरीता उप मखु्य कायशकारी अधिकारी, 
(पाणी ि स्िच्छता), रायगड जजल्हा पररषद, अललबाग याींची ददनाींक ०६.१२.२०१७ 
च्या आदेर्ान्िये ननयकु्ती करण्यात आली आहे. याबाबत चौकर्ी सरुु असनू 
चौकर्ी अहिाल प्राप्त झाल्यािर पढुील कारिाई करण्यात येईल. 
(४)  प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

परभण  जजल्हयात िोट्यिध  रुपयाांच्या शासिीय  
धान्याचा झालेला अपहार 

(५१) *  ९९३२५   श्र .सभुाष साबणे (देगलरू) :  सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) परभणी जजल्हयातील तहलसल कायाशलय, परभणी अींतगशत परुिठा 
विभागाच्या गोदामातनू समुारे २४ को्ी ९७ लाख रुपयाींच े१९ हजार १४१ जक्िी्ं ल 
िान्य गायब झाल्याप्रकरणी तत्काललन जजल्हा परुिठा अधिकारी श्री.सींतोष 
िेणीकर याींच्या विरूध्द र्ासकीय िान्याचा अपहार केल्याप्रकरणी गनु्हा 
नोंदविण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाचा तपास पणूश झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेि त्यानसुार सींबधिताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 



63 

श्र . धगरीश बापट : (१), (२), (३) ि (४) परुिठा आयकु्त कायाशलय, मुींबई याींच्या 
पथकाने केलले्या गोदाम तपासणी अहिालानसुार सािशजननक वितरण 
व्यिस्थेअींतगशत वितरीत कराियाच्या अींदाज े४ को्ी ९७ लाख ६९ हजार ९२९ 
रुपये एिढया ककींमतीच्या अन्निान्याचा परभणी येथील र्ासकीय गोदामातनू 
अपहार झाल्याची बाब माहे ऑगस्् २०१६ मध्ये ननदर्शनास आली आहे. 
     सदर प्रकरणात दद.१३.८.२०१६ रोजी ग.ुर.नीं. ३०५/१६ कलम ४२०, ४०९, 
४६८, ४७१, ३४ सह कलम ३, ७ जीिनािश्यक िस्त ुअधिननयम १९५५ अन्िये 
गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रस्ततु प्रकरणी श्री.सींतोष िेणीकर तत्कालीन 
जजल्हा परुिठा अधिकारी, परभणी याींच्यासह १६ जणाींविरुद्ध न्यायालयात 
दोषारोप ि. १०३/१६, दद. ०९.११.२०१६ दाखल करण्यात आलेले आहे. सदर गनु्हा 
न्यायप्रविष् आहे. या प्रकरणी विभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींच्या 
आदेर्ान्िये अपर जजल्हाधिकारी, परभणी याींच्या अध्यक्षतखेाली पाच सदस्यीय 
सलमती गठीत करण्यात आली होती. सलमतीच्या अहिालानसुार श्री.सींतोष 
िेणीकर, तत्कालीन जजल्हा परुिठा अधिकारी, परभणी याींचे विरुद्ध म ऩा.से. 
(लर्स्त ि अपील) ननयम, १९७९ मिील ननयम ८ अन्िये विभागीय चौकर्ी 
प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. 

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

िळांब (ता.िळांब, जज.उस्मानाबाद) येथ ल शासिीय  
गोदामात ल धान्याचा झालेला गैरव्यिहार 

  

(५२) *  ९६६०३   श्र .राणाजगज तशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्र .अजजत पिार 
(बारामत ), श्र .शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्र .जयांत पाटील (इस्लामपरू), 
श्र .जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण 
ग्राहि सांरक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळींब (ता.कळींब, जज.उस्मानाबाद) येथील र्ासकीय गोदामामिून रूपये १ 
को्ी ३१ लाख ९६ हजार इतक्या ककींमतीच्या ४९ ्न िान्याचा गरैव्यिहार 
झाल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची सीबीआय माफश त चौकर्ी करण्याची मागणी 
नागररकाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िान्य गरैव्यिहारामध्ये अधिकारी िगश तसेच मोठ्या 
व्यापाऱयाींचा समािेर् आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल ेि त्यानसुार सींबींधिताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
याबाबतची सद्यजस्थती काय आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . धगरीश बापट : (१) अप्पर जजल्हाधिकारी, उस्मानाबाद याींच्या ननयींत्रणाखाली 
कळींब ि येरमाळा येथील र्ासकीय िान्य गोदामाींची दद.१९.०६.२०१७ त े
दद.२२.०६.२०१७ या कालाििीत तपासणी केली असता ४८७८.४६ जक्िी्ं ल एिढया 
िान्याचा अपहार झाला असल्याचे सकृतदर्शनी ननदर्शनास आल े आहे. 
Economic Cost दरानसुार सदर िान्याची रु.१,३२,९६,०६१/- एिढी ककींमत 
आहे.   
(२) कळींब तालकु्यातील र्ासकीय िान्य गोदामातील घो्ाळयाची ई.डी ककीं िा 
आधथशक गनु्हे र्ाखेमाफश त सखोल चौकर्ी करण्याच्या मागणीच्या सींदभाशतील 
ननिेदन प्राप्त झाल ेआहे. 
(३), (४) ि (५) सदर प्रकरणी दद. ६.६.२०१७ रोजी ग.ुर.नीं.१४८/२०१७ ि 
दद.६.७.२०१७ रोजी ग.ुर.न.१७१/२०१७ प्रमाणे २ गनु्हे दाखल करण्यात आल े
आहेत. ग.ुर.नीं.१४८/२०१७ मध्ये ४ आरोपीींना अ्क केली असनू, सदर गनु्हयाचा 
तपास सरूू आहे. ग.ुर.नीं.१७१/२०१७ मध्ये ६ आरोपीींविरूध्द मा. न्यायालयात 
दोषारोप पत्र दाखल केल ेअसनू त्याचा को श् केस ि. आर.सी.सी. १६७/२०१७ 
दद.११.१०.२०१७ असा आहे. तसेच सदर प्रकरणी श्री.अलभजजत खरा्े, 
गोदामपाल, र्ासकीय िान्य गोदाम, कळींब ि श्री.द्प्परसे एस.एस, नायब 
तहलसलदार, कळींब याींना ननलींत्रबत करण्यात आल ेआहे. उपरो ो़क्त ननलींत्रबत 
अधिकारी/कमशचारी सहीत श्री.अर्ोक नाींदलगािकर, तहलसलदार, कळींब ि 
श्री.डी.एम. मोरे, अ.का.,परुिठा याींच्यािर विभागीय चौकर्ी प्रस्तावित करण्यात 
आली आहे. 

----------------- 
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शशिाज नगर (जज.पुणे) येथ ल धान्य गोदामात  
धान्याचा झालेला गैरव्यिहार 

  

(५३) *  ९५३६५   श्र .शभमराि तापिीर (खिििासला), श्र .योगेश दटळेिर 
(हिपसर) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लर्िाजीनगर (जज.पणेु) येथील िान्य गोदामाची अन्न ि नागरी परुिठा 
विभागाच्या तपासणी पथकाने तपासणी केली असता जिळपास ५० लाख 
रुपयाींच्या िान्याचा गरैव्यिहार झाल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये िा 
त्या दरम्यान ननदर्शनास आणली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आल ेत्यानसुार सींबधिताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . धगरीश बापट : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. तथावप परुिठा आयकु्ताींच े
कायाशलय, मुींबई येथील तपासणी पथकाने दद.१०.०३.२०११ त ेदद.१९.०३.२०११ या 
कालाििीत लर्िाजीनगर, पणेु र्हर गोदामाची फेर तपासणी केली. सदर 
तपासणीत गहू २९५४ पोती कमी आढळून आला. सदर कमी आढळून आलेल्या 
िान्यसाठयाची एकूण रक्कम रु.९,८९,५९०/- असनू सदर िसलुीच्या सींदभाशत 
कायशिाही सरुु आहे. 

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

िजयत (जज.रायगि) येथ ल इांजजतनअरीांग महाविद्यालयात ल  
शशक्षि ि शशक्षिेत्तर िमयचाऱ्याांच्या प्रलांत्रबत िेतनाबाबत 

(५४) *  ९५४२०   श्र .जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्र .अजजत पिार 
(बारामत ), श्र .शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्र .जयांत पाटील (इस्लामपरू), 
श्र .पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्र .िभैि वपचि (अिोल)े, श्र मत  ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) कजशत (जज.रायगड) येथील यादिराि तासगािकर इजन्स्््यु्  ऑफ 
इींजजननअरीींग ्ेक्नॉलॉजी आणण इींजजननअरीींग मॅनेजमें् या दोन 
महाविद्यालयातील लर्क्षक ि लर्क्षकेतर कमशचा-याींना गत १५ मदहन्याींपासनू 
िेतन लमळालेले नसणे, त्याींचा प्रॉजव्हडी्ं  फीं ड भरलेला नसणे, त्याींना गत पाच 
िषांपासनू आयकर रर्नश भरण्यासाठी फॉमश-१६ न देणे इ.बाबतच्या तिारी 
लस्ीझन फोरम या सींस्थेन ेउच्च ि तींत्र लर्क्षण सींचालनालय, मुींबई ि मुींबई 
विद्यापीठ प्रर्ासनाकड ेददनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी िा त्या समुारास केल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास, उक्त प्रकरणी  र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आल ेि त्यानसुार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी प्राप्त तिारीींच्या अनषुींगाने सहसींचालक, तींत्र लर्क्षण 
विभागीय कायाशलय, मुींबई याींच्या स्तरािरून चौकर्ी सलमती गठीत करण्यात 
आली आहे. सदर सलमतीचा अहिाल र्ासनास अद्याप अप्राप्त आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

अांबरनाथ (जज.ठाणे) तालुक्यामध्ये शशधािाटपाच्या  
धान्याचा होत असलेला गैरव्यिहार 

  

(५५) *  १०२२०६   श्र .रुपशे म् हात्र े(शभिांि  पिूय) : सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ (जज.ठाणे) तालकु्यातील परुिठा विभागाच ेकाही अधिकारी ि काही 
दकुानदार याींच्या सींगनमताने होत असलेल्या लर्िािा्प कराियाच्या िान्याचा 
काळाबाजार होत असल्याची चौकर्ी करण्याची मागणी राजकीय पक्षाच्या 
पदाधिकाऱ याींनी तहलसलदार याींच्याकड ेददनाींक ३ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी िा त्या 
समुारास लेखी ननिेदनाद्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त ननिेदनाच्या अनषुींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
त्यात काय आढळून आल,े त्यानसुार सींबींधिताींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्र . धगरीश बापट : (१), (२) ि (३) श्री. सागर अनींत उतकेर याींनी दद.३.११.२०१७ 
रोजी तहलसलदार अींबरनाथ याींना अींबरनाथ परुिठा विभागातील लाभाथी पात्र 
नसताना िान्याचे वितरण होत असल्याची तिार केली. उक्त तिारीच्या 
अनषुींगाने परुिठा ननररक्षक अींबरनाथ याींनी ग्रामीण भागातील ३१ रास्त भाि 
दकुानाींपकैी ०६ रास्त भाि दकुानाींना अचानक भे्ी देऊन सखोल तपासणी केली 
असनू सदर तिारीत तर्थय आढळून आल े नाही. तसेच उक्त तालकु्यातील 
ग्रामीण भागातील सिश रास्त भाि िान्य दकुानदाराींना त्याींच्या दकुानात 
िान्याचा लाभ घेणा-या लाभार्थयांची  यादीच ेआगामी ग्रामसभेत िाचन करुन 
अपात्र लाभार्थयांचा लाभ बींद करण्यासाठी यादी सादर करण्याबाबत कळविण्यात 
आल ेआहे. 
     रास्तभाि दकुानातनू वितरीत होणारे िान्य PoS मर्ीनद्िारे आिार 
िमाींकाच्या आिारे बायोमेरीक ओळख प्िनू देण्याबाबत र्ासनाच ेआदेर् 
आहेत. त्यानसुार कायशिाही करण्यात येत आहे. 

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

मुांबईत ल शमठी नदीच्या िाढत्या प्रदषूणाबाबत 
  

(५६) *  ९५१९९   अॅि.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), अॅि.पराग अळिण  
(विलेपाले), श्र मत  मतनषा चौधरी (ददहसर), श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्र .सांजय िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर.तशमल सले्िन (सायन-िोळ िािा), 
श्र .अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशिी), 
श्र .बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्र .अशमन पटेल (मुांबादेि ), अॅि.यशोमत  
ठािूर (ततिसा), िॉ.पतांगराि िदम (पलसू ििगेाि), श्र .विजय ििटे्ट िार 
(ब्रम्हपरूी), श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .नस म खान (चाांददिली), श्र .सांजय 
पोतन स (िशलना), िॉ.भारत  लव्हेिर (िसोिा), श्र .राज परुोदहत (िुलाबा) : 
सन्माननीय पयायिरण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील लमठी नदीला पजश्चम उपनगरात सहा मोठे नाले येऊन लमळत 
असनू या नाल्याींलगत असणारी िस्ती आणण औद्योधगक कीं पन्याींमिून 
परिानगीलर्िाय सोडण्यात येणाऱया प्रककया न केलेल्या रसायनयकु्त 
साींडपाण्यामळेु ि जैविक कचऱयामळेु नदीच ेपात्र प्रदवुषत होत असल्याचा दािा 
िॉचडॉग फाऊीं डरे्नने माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान केला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लमठी नदीच ेिाढत ेप्रदषूण रोखण्याकररता लमठी नदी विकास 
प्राधिकरण ि प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकडून होत असलेल्या उपाययोजनात्मक 
बाबी अयर्स्िी ठरल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच महाराषर प्रदषुण ननयींत्रक मींडळाने केलले्या सिेक्षणामध्ये लमठी नदी 
ि िसोिा ककनाऱयािरील पाणी सिाशधिक प्रदवुषत  असल्याचे आढळून आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मुींबईला प्रत्येक ददिर्ी २४०० लाख लल्र साींडपाणी ननमाशण होत े
त्यातील केिळ १५०० एमएल्ी पाण्यािर प्रकिया करण्याची क्षमता असनू 
मुींबईत फक्त ७ दठकाणी अर्ाप्रकारे प्रकिया केली जात ेि खाजगी कें द्रातनू ९०० 
एमएल्ी पाण्यािर प्रकिया केली जात ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेि सदर दोषी कीं पन्याींविरुध्द कोणती कारिाई केली तसेच लमठी 
नदीला प्रदषुणमकु्त करण्याकररता कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, कायशिाहीची सद्यजस्थती काय आहे,  
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . रामदास िदम : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) लमठी नदीच्या पाण्याची गणुित्ता ही विहीत मानकाींच्या मयाशदेपेक्षा काही 
प्रमाणात आढळून आली आहे. तसेच िसोिा ककना-यािरील पाण्यामध्ये कफकल 
कॉलीरॉमच ेप्रमाण विहीत मयाशदेपेक्षा जास्त आढळून आलेले आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
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(५) महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने बहृन्मुींबई महानगरपाललकेस ददनाींक 
७/९/२०१७ रोजी कायदेर्ीर नो्ीस बजािण्यात आली आहे. त्या सींदभाशत 
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेकडून ७ दठकाणी साींडपाणी प्रकिया सयींत्रणा 
बसविण्याचे काम ननयोजजत आहे. तसेच महाराषर  प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने 
लमठी नदी लगत अो़ो़सलेल्या ८३८ उद्योगाींना उत्पादन बींद करण्याच्या नो्ीसा 
बजािण्यात आलेल्या आहेत. 
(६) प्रश्र उद्् ाित नाही. 

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

शशांगिेतुिाई (ता.नेिासा, जज.अहमदनगर) गािात ल  
विदहरी दवूषत झाल्याबाबत 

  

(५७) *  ९८२३१   श्र .बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा) :   सन्माननीय पयायिरण 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नेिासा (जज.अहमदनगर) औद्योधगक िसाहतीमध्ये असलेल्या पारस फूड या 
कीं पनीचे दवूषत पाणी लर् ींगिेतकुाई गािातील वपण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत असलले्या 
विदहरीजिळ सोडण्यात येत असल्याची तिार येथील ग्रामपींचायतीने िारींिार 
औद्योधगक िसाहतीच्या अधिकाऱ याींकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त तिारीच्या अनषुींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
त्यात काय आढळून आल ेि त्यानसुार सींबधित कीं पनीिर कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्र . रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. तथावप, सदर उद्योगाबाबत मा.मींत्री 
(उद्योग) याींच्याकड ेददनाींक २२.११.२०१७ रोजी झालेल्या बठैकीदरम्यान सदर 
उद्योगामळेु  मोठया प्रमाणात प्रदषूण होत असल्याची बाब उपजस्थत करण्यात 
आली होती. 
(२) महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने,ददनाींक ९.१०.२०१७ ि दद ६.१२.२०१७  
रोजी सदर उद्योगाच्या केलेल्या पाहणीदरम्यान उद्योगाने त्याच्या पररसरात 
पक्के कुीं पन लािलेले असनू यामिून कोणत्याही प्रकारचा पाण्याचा ननचरा होत 



70 

असल्याचे आढळून आल ेनाही. तसेच आजुबाजूच्या पररसरातील विहीरीचे ि 
तळयातील  पाण्याच्या नमनु्याच्या पथृकरणािरून सदर पाणी र्तेी ि वपकाींच्या 
िापराकररताच्या मानींकानाच्या मयाशदेत असल्याचे ननदर्शनास आल ेआहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

राधानगरी (जज.िोल्हापूर) तालुक्यात ल नळ पाण पुरिठा योजनाांच्या 
दरुूस्त िरीता तनध च  तरतूद िरण्याबाबत 

  

(५८) *  ९५५४८   श्र .प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािानगरी (जज.कोल्हापरू) तालकु्यातील नळ पाणीपरुिठा योजनाींच्या 
दरुूस्तीकरीता एकूण ५ को्ी ६ लाख रुपयाींच्या तरतदुीींपकैी जजल्हा पररषद, 
कोल्हापरू याींनी कोणतीही तरतदू केली नसल्याने तालकु्यातील नळपाणी परुिठा 
योजना बींद होत असल्याच े ननदर्शनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपअलभयींता पाणी परुिठा विभाग, रािानगरी याींचेकडून जजल्हा 
पररषदेस नळ पाणीपरुिठा देखभाल दरुूस्तीचे १५ प्रस्ताि पाठिनू देखील एकही 
प्रस्ताि  मींजूर करण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तालकु्यातील नळ पाणी परुिठा योजनाींची दरुूस्ती 
करण्याकरीता ननिीची तरतदू करण्यासाठी जजल्हा पररषद सदस्याींनी मखु्य 
कायशकारी अधिकारी, जजल्हा पररषद, कोल्हापरू याींच्याकड े मागणी करूनही 
अद्याप कोणतीही कायशिाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४)असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल े ि त्यानसुार ननिीची तरतदू करण्यासाठी कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . बबनराि लोण िर : (१) ि (२) नाही हे खरे नाही. 
     रािानगरी तालकु्यातील सन २०१४-२०१५ त े२०१६-२०१७ या तीन िषाशत 
एकूण २९ नळ पाणी योजनाींचे दरुुस्तीच े प्रस्ताि प्राप्त झाल ेहोत,े त्यापकैी 
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ननिीच्या उपलब्ितनेसुार १८ नळपाणी परुिठा योजनाींच्या  दरुुस्तीच्या 
प्रस्तािाींना मींजुरी देिनू दरुुस्तीची कामे करण्यात आली आहेत. सदर योजनाींच्या 
दरुुस्तीसाठी रु. ५९.३१ लक्ष  खचश झालेला आहे, तसेच सद्य:जस्थतीत या सिश 
२९ योजनाींमिून पाणी परुिठा सरुु आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     सन २०१७-२०१८ साठी प्राप्त होणाऱया ननिीतनु  उिशरीत सिश प्रस्तािाींचा 
प्रािान्याने विचार करणेत येईल. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िुरिुां भ (ता.दौंि, जज.पुणे) येथ ल औद्योधगि िसाहत त ल िां पन्या 
रसायन शमधश्रत पाण  ओढा,नाला ि विदहरीत सोित असल्याबाबत 

  

(५९) *  १००९२२   श्र .राहूल िुल (दौंि), श्र .सांग्राम थोपटे (भोर), श्र .शरददादा 
सोनािणे (जुन्नर) :  सन्माननीय पयायिरण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कुरकुीं भ (ता.दौंड, जज.पणेु) येथील केलमकल झोन असलेल्या औद्योधगक 
िसाहतीतील रसायन लमधश्रत पाणी माहे जून-जुल ै२०१७ पासनू पररसरातील 
ओढ्यात, नाल्यात ि विदहरीत सोडल ेजात असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१७ 
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास  आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत कुरकुीं भ, पाींढरेिाडी, मळद येथील ग्रामस्थाींनी अनेक 
िेळा औद्योधगक प्रर्ासनाला ननिेदन ददल ेआहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पररसरातील काही कीं पन्याींिर अििैररत्या पाणी 
सोडल्यामळेु मागील काही ददिसाींपिूी गनु्हे दाखल करण्यात आल ेहोत,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल ेि सोडण्यात येणारे रसायनयकु्त पाणी थाींबिण्यासाठी कोणती कायशिाही 
केली  तसेच सींबींधित कीं पन्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्र . रामदास िदम : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) हे अींर्त: खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) ि (५) कुरकुीं भ पररसरात ददनाींक ०८ ि ०९ ऑक््ोंबर, २०१७ रोजी झालेल्या 
अनतिषृ्ीमळेु औद्योधगक िसाहतीतील पाणी पररसरातील ओढ्या नाल्यामध्ये 
लमसळल्याचे ननदर्शनास आल े होत.े त्यानषुींगाने महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण 
मींडळाने मे. रामकमल केलमकल्स, मे. अलकाइल अमाइन, मे रॅन्क्य ूरेडीमेड 
प्रा.लल., मे. हॉनर लॅब, ि मे.तारीणी स््ील या प्रकल्पाींना ददनाींक ११/१०/२०१७ 
रोजी प्रस्तावित आदेर् बजािले आहेत. 
     तसेच महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने सदर औद्योधगक िसाहतीमिील 
साींडपाणी प्रकियेच्या ददनाींक १३/११/२०१७ त े १८/११/२०१७ रोजी केलले्या 
पाहणीदरम्यान काही प्रकल्पाींनी सींमतीपत्रातील अ्ी ि र्तींचे उल्लींघन 
केल्यामळेु १६ उद्योगाींना कारणे दाखिा नो्ीस ि ५ उद्योगाींना प्रस्तावित 
आदेर् बजािण्यात आल ेआहेत. 
     सदर घ्नेच्या अनषुींगाने जजल्हाधिकारी, पणेु याींनी स्थाननक 
लोकप्रनतनीिीींसोबत ददनाींक ०९/११/२०१७ रोजी घेतलेल्या बठैकीमिील 
ननणशयानसूार महाराषर औद्योधगक िसाहत ि सीई्ीपी याींनी साींडपाणी िाहून 
नेणाऱया पाईपलाईनची  दरुुस्ती पणूश केली असनू सद्यजस्थतीमध्ये प्रकिया 
केलेल्या साींडपाण्याचा विसगश रो्ी येथे करण्यास सरुुिात करण्यात आली आहे. 

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

बुलढाणा जजल् ्यात मालिाहतूि िां त्राटदारामुळे लाभाथ् याांपयांत  
रेशन धान्य पोहचले नसल् याबाबत 

  

(६०) *  ९५०९६   श्र .हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशिी), श्र .विजय ििटे्ट िार (ब्रम्हपरूी), िॉ.सांजय रायमलुिर 
(मेहिर) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र  
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा जजल् ्यात सन २००८ त े२०१६ या कालाििीत समुारे १०० को्ी 
रूपयाींचे रेर्नचे िान्य मालिाहतकू कीं त्रा्दारामळेु जजल् ्यातील लाभार्थ यांपयतं 
पोहचले नसल् याच ेमाहे मे, २०१७ मध्ये िा त्या दरम् यान ननदर्शनास आल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, या प्रकरणी उपायकु् त, परुिठा विभाग, अमरािती याींना चौकर्ी 
अहिाल सादर झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त अहिालाच्या अनषुींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
त्यात काय ननष पन् न झाल े ि त्यानसुार सींबींधित मालिाहतकू कीं त्रा्दारािर 
कोणती कारिाई केली  िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . धगरीश बापट : (१) तत्कालीन अन्निान्य िाहतकू कीं त्रा्दार याींनी दद.१३ मे, 
२००८ त े दद.३१ माचश, २०१० या कालाििीत रु.२३,४९,७५,७७८ ककींमतीच े
अन्निान्य ि दद.०१ एवप्रल, २०१० त ेदद.२० सप् े्ंबर, २०१६ या कालाििीत 
अींदाजजत रु.८३,१७,०६,६५५/- ककींमतीचे अन्निान्य अस े एकूण 
१,०६,६६,८२,४३३/- ककींमतीचे अन्निान्य व्यपगत केल्याची बाब ननदर्शनास 
आली आहे. 
(२) हे खरे नाही, मात्र, अन्य प्रकरणी र्ासनाच्या दद.११ सप् े्ंबर, २०१७ रोजीच्या 
पत्राच्या अनषुींगाने उप आयकु्त (परुिठा) याींनी दद.२५ सप् े्ंबर, २०१७ रोजीच्या 
पत्रान्िये र्ासनास सादर केलेल्या अहिालान्िये दद.१ एवप्रल, २०१० त ेदद.२० 
सप् े्ंबर, २०१६ या कालाििीत िान्य व्यपगत झाल्याची बाब र्ासनाच्या 
ननदर्शनास आणली आहे.  
(३) दद.१३ मे, २००८ त ेदद.३१ माचश, २०१० या कालाििीतील व्यपगत केलेल्या 
िान्यासाठी रु.२,३४,९७,५८२/- एिढा दींड सींबींधित िाहतकू कीं त्रा्दारािर 
आकारण्यात आला आहे, त्यापकैी रु.४४,५४,८५४/- इतक्या रक्कमचेी िसलुी 
करण्यात आली आहे. उिशररत रक्कमेच्या िसलुीसाठी जजल्हाधिकारी, बलुडाणा 
याींनी महसलू िसलूी प्रमाणपत्राच्या कायशिाहीच ेआदेर् ननगशलमत केल ेआहेत. 
याविरुध्द सदर कीं त्रा्दाराने मा.जजल्हा ि सत्र न्यायालय, बलुडाणा येथे अवपल 
दाखल केलेले आहे. सध्या प्रकरण न्यायप्रविष् आहे. 
     दद.१ एवप्रल, २०१० त ेदद. २० सप् े्ंबर, २०१६ या कालाििीतील व्यपगत 
केलेल्या अींदाजजत रु. ८३,१७,०६,६५५/- इतक्या िान्याचे अींनतम प्रमाणपत्र 
भारतीय खाद्य ननगमकडून अद्याप प्राप्त झालेले नाही.  त ेप्राप्त झाल्यानींतर 
सींबींधित िाहतकू कीं त्रा्दाराकडून व्यपगत िान्याच्या ककींमतीच्या १० ्क्के 
रक्कम दींड म्हणून िसलू करण्याची कायशिाही सरुु करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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िोल्हापूर जजल्हयात ल जजल्हा पररषदेच्या प्राथशमि  
शाळा धोिादायि जस्थत त असलेबाबत 

  

(६१) *  १००२३४   श्र .चांद्रदीप नरिे (िरि र), श्र .सत्यज त पाटील-सरुििर 
(शाहूिाि ), श्र .प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू जजल्हयातील जजल्हा पररषदेच्या प्राथलमक र्ाळाींची दरुािस्था 
झाली असल्याच ेि जजल्हयातील २०० र्ाळाींपैंकी ४५९ िगश खोल्या िोकादायक 
जस्थतीत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त िोकादायक जस्थतीत असलले्या र्ाळाींतील विद्यार्थयांच्या 
जीवितास िोका ननमाशण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)असल्यास, उक्त िोकादायक जस्थतीत असलेल्या ४५९ िगशखोल्याींपकैी ३२२ 
िगश खोल्याींच े तातडीने बाींिकाम करण्याची आिश्यकता असल्याने लर्क्षण 
विभागाकडून २२ को्ी ८२ लाख ननिीच् या मागणीचा प्रस्ताि जजल्हा ननयोजन 
सलमतीकड ेसादर करून िगशखोल्या दरुूस्तीकरीता १४ को्ी ३९ लाखाची मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानसुार िगश खोल्याींच्या बाींिकामाकरीता ननिी उपलब्ि करुन 
देण् याबाबत कोणती कायशिाही केली ि करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािि े: (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) ि (४) होय. िगशखोली बाींिकामासाठी रू.२२ को्ी ९६ लाख ि र्ाळा इमारत 
दरुूस्तीसाठी रू.१४ को्ी ३९ लाख इतक्या रक्कमेची मागणी जजल्हा ननयोजन 
सलमती, कोल्हापरू याींचेकड ेकरण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
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मौजे खाांिोत्र  (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथ ल शाळेच्या  

िगयखोल्या धोिादायि असल्याबाबत 
 

(६२) *  ९५४९२   श्र .भास्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे खाींडोत्री (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील सन १९५५ साली 
बाींिलेल्या पिूश प्राथलमक मराठी र्ाळेच्या िगशखोल्या अत्यींत िोकदायक जस्थतीत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर िगशखोल्याींना लागनू दरड असल्याने विदयाथी ि 
लर्क्षकाींच्या जजविताला िोका ननमाशण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त र्ाळेकररता निीन िगशखोल्या बाींिण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननिी याींनी माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान र्ासनाकड े
ननिेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानसुार उक्त 
र्ाळेसाठी िगशखोल्या बाींिण्याबाबत कोणती कायशिाही केली ि करण्यात  येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािि े: (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. िोकादायक िगशखोल्याींत िगश भरत नाहीत. 
(३) होय. 
(४) र्ाळेसाठी चार िगशखोल्या आिश्यक आहेत. सद्य:जस्थतीत तीन सजुस्थतीत 
िगशखोल्या उपलब्ि असनू उिशररत १ िगशखोली २०१८-१९ च्या जजल्हा िावषशक 
योजनेत समाविष् करण्याची तजिीज ठेिली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

 
----------------- 
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िहाणू (जज.पालघर) तालुक्यात ल गािाांना  
सुरळ त पाण पुरिठा िरण्याबाबत 

(६३) *  ९९०१६   श्र .योगेश सागर (चारिोप), श्र मत  मतनषा चौधरी 
(ददहसर), श्र .अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅि.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्र .दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्र .क्षक्षत ज ठािूर (नालासोपारा), श्र .विलास तरे 
(बोईसर), श्र .पास्िल धनारे (िहाणू) :   सन्माननीय पाण परुिठा ि स्िच्छता 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डहाण ू (जज.पालघर) तालकु्यातील पजश्चम ककनारपट्टीिरील िाणगाि, 
धच ींचणी, तारापरू, िाक्ी डहाण,ू ओसार, तार्ी, िाढीिर, मोगरा इत्यादी २५ पेक्षा 
जास्त गािाींना तसेच पररसरातील खेड्यापाड्याींना पाणी परुिठा करण्यासाठी 
समुारे रूपये ४५ को्ी खचश करून र्ासनाने पाणीपरुिठा योजना राबिली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त जजल््यातील डहाण,ू वििमगड, पालघर, तलासरी या चार  
तालकु्याींकररता लस ींचन आणण वपण्याच्या पाण्यासाठी बाींिलेल्या सचूी प्रकल्पाचे 
पाणी डहाणू तालकु्यातील गािाींना लमळत नसल्याचे ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१७ 
रोजी िा त्यासमुारास ननदर्शनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, डहाण ू तालकु्यातील उपरोक्त गाि ि पररसरातील 
खेड्यापाड्यामध्ये नळाींना आठ ददिसातनू एकदा पाणी येत असल्याने 
रदहिाश्याींना वपण्याच्या पाण्यापासनू िींधचत रहाि ेलागत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल ेि त्यानसुार उक्त गािाींना सरुळीत पाणी परुिठा करण्याबाबत कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . बबनराि लोण िर : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) होय. हे खरे आहे. 
सदर गािाींना बडापोखरण ग्रामीण प्रादेलर्क पाणी परुिठा योजनेमाफश त साखरा 
िरणातनू पाणी परुिठा होतो. 
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(३) ि (४) बडापोखरण ग्रामीण प्रादेलर्क पाणी परुिठा योजनेच्या नतुणीकरणाच े
काम प्रगतीपथािर आहे. तसेच या योजनेअींतगशत ३३ उींच ् ाक्या बाींिण्याचे काम 
सरुु असल्याने उींच ्ाकीतनू पाणी परुिठा न करता बायपासद्िारे पाणी परिठा 
करण्यात येतो. त्यामळेु सदर गाि/पाड्याींना कमी दाबाने ि अननयलमतपणे पाणी 
परुिठा होतो. नतुणीकरणाच ेकाम पणूश झाल्यानींतर दररोज ि ननयलमत पाणी 
परुिठा सरुु होईल. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

नि न पनिेल (ता.पनिेल, जज.रायगि) येथ ल सेंट जोसेफ 
हायस्िुलमध ल शशक्षिाांन  विद्याथ्याांना मारहाण िेल्याबाबत 

  

(६४) *  १०१३३३   श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) निीन पनिेल (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील से्ं  जोसेफ हायस्कुल मध्ये 
िाढीि फीच्या िादात विद्यार्थयांिर अत्याचार होत असनू इयत्ता ५ िीतील 
सोहम पिार, शे्रयस कािळे ि विर्ाखा सरुिसे या विद्यार्थयांना फस्् ्मशच्या 
ि्या आणल्या नाहीत या कारणाखाली लर्क्षकाींनी डस््र आणण लाकडी पट्टयाींनी 
अमानषुपणे मारहाण केली असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननदर्शनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लर्क्षकाींच्या या मारहाणीमळेु विद्यार्थयांच्या हाताला सजू येऊन 
एका विद्यार्थयांच्या हाताला गींभीरररत्या दखुापत झाली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर विद्यार्थयांच्या पालकाींनी अमानषुपणे मारहाण करणाऱ या 
लर्क्षकाींविरोिात पोलीस स््ेर्नमध्ये गनु्हा दाखल केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेि त्यानसुार अमानषुपणे मारहाण करणाऱया लर्क्षकाींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



78 

श्र . विनोद तािि े: (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) अींर्त: खरे आहे. 
(४) सींबींधित लर्क्षक्षकेस ननलींत्रबत करण्यात आल ेआहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

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

िोल्हापूर, साांगली ि सातारा जजल््यात ल ऊस तोिण  मजूराांच्या 
मुलाांसाठी साखर शाळा िायायजन्ित िरण्याबाबत 

  

(६५) *  १०२२९३   श्र .प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरू, साींगली ि सातारा जजल््यातील ऊस तोडणी हींगाम सरुू झाल्याने 
मोठ्या प्रमाणािर ऊस तोडणी मजूर या पररसरामध्ये दाखल झाला असनू त्या 
मजूराींच्या मलुाींच ेर्कै्षणणक नकुसान ्ाळण्याकरीता साखर र्ाळाींची ननलमशती 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अद्याप कोणतीही साखर र्ाळा कायाशजन्ित झाली नसल्याची बाब 
माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यामळेु विद्यार्थयांच्या र्कै्षणणक नकुसानासी जबाबदार असणाऱया 
साखर कारखान्याींिर कारिाई करण्याबाबत तसेच ऊस तोडणी मजूराींच्या 
मलुाींसाठी साखर र्ाळा कायाशजन्ित करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . विनोद तािि े: (१) नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

 
----------------- 
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बुलढाणा जजल् ्यात ल पाण  पुरिठा योजनाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(६६) *  ९५९५३   श्र .हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामणगाि रेल्ि)े, श्र .राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशिी) :   सन्माननीय 
पाण परुिठा ि स्िच्छता मांत्र  पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा जजल् ्यातील १ हजार ४२० गािाींमिील पाणी परुिठा योजनाींमध्ये 
२ हजार को्ी रूपयाींचा गरैव्यिहार झाला असल् याची तिार माहे ऑगस् ्, २०१७ 
मध्ये िा त्या दरम् यान र्ासनास प्राप् त झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
ननष पन् न झाल ेि त्यानसुार सींबधिताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्र . बबनराि लोण िर : (१) होय. 
(२) याबाबत विभागीय आयकु्त, अमरािती याींनी सदर योजनाींची बलुडाणा 
जजल््याबाहेरील ताींत्रत्रक सलमतीमाफश त चौकर्ी करण्याबाबत आदेर् ननगशलमत 
केलेले आहेत. त्यानसुार चौकर्ीची कायशिाही सरुु आहे. तसेच योजनाननहाय 
लेखापरीक्षण करण्याकरता सनदी लखेापालाची नेमणकू करण्याची कायशिाही 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   िॉ. अनांत िळस े
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