
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि १८ जुलै, २०१६ / आषाढ २७, १९३८ ( शिे ) 
  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण युिि 
िल्याण, उच् च ि तां्रशशशक्षण, मराठी 
भाषा, साांस्िृतति  िायय मां्रशी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) अन् न ि नागरी ुुरिठा आणण ्ाहि 

सांरक्षण, अन् न आणण षषध प्रशासन, 
सांसदीय िायय मां्रशी 

(३) िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी 
(४) ुयायिरण मां्रशी 
(५) ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी 

 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ३८ 
------------------------------------- 

  
राज् यात शशक्षणाचा दजाय िाढवि यासाठी सुरम् ह यम ्  सशमतीच् या 

 शशफारशीांची अांमलबजािणी िर याबाबत 
  

(१) *  ५६०१२   श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.िुणाल ुाटील (धळेु 
्ामीण) श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) प्राथममक ते उच्च मिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ववद्यार्थयाांना 
आठवीपयांत कोणतीही परीक्षा न देता वरच्या इयत्तेत पाठववण् याची चुक ची  
पध्दत बींद करुन पाचवीपासूनच परीक्षा घेण्याची तसेच ववद्याथी एकाच इयत्तेत 
तीन वेळा अनतु् तीणझ लायायास त्याला िाळेतनू काढून ्ाकण्याची मिरारस 
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िासनाने नवीन िैक्षणणक धोरण ठरववण्यासाठी स्थापन केलेयाया सुब्रम्हण्यम 
सममतीने केयायाचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम् यान दनदिझनास आले आहे,  
हे खरे आहे काय, 
(२) असयायास, सुब्रम्हण्यम ् सममतीच्या अहवालानसुार िासनाने कोणता दनणझय 
घेतला व त्यानुसार त्याींची अींमलबजावणी करण्याबाबत कोणती कायझवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) नवीन िैक्षणणक धोरणाबाबतचा प्रस्ताववत मसुदा 
कें द्र िासनाने सींकेतस्थळावर सूचना व हरकती मागववण्यासाठी उपलब्ध केला 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील नद्याांच्या शुध्दीिरणाबाबत 
  

(२) *  ५५५३४   श्री.ुथृ् िीराज चहाहाण (िराड दषक्षण), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(रम्हुूरी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल 
ुाटील (धळेु ्ामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.सां्ाम थोुटे (भोर), 
श्री.योगेश सागर (चारिोु), श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली), 
श्री.गणुतराि देशमुख (साांगोले), श्री.भारत भालिे (ुांढरुूर), श्री.सदा सरिणिर 
(मादहम) :   सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील     
काय :- 
  

(१) राज् यातील क्ष णा, कोयना, गोदावरी, तानसा  व मुींबईतील ओमिवरा, 
पोईसर, वालभा्, दहहसर या नद्याींसह पवई, ववहार, तळुिी हे तलाव प्रदवूित 
लाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असयायास, गींगा आणण यमुना या नद्याींच्या सारसराई मोहहमेसाठी कें द्र 
िासनाने स्वतींत्र मींत्रालय स्थापन करुन या नद्याींच्या प्रदिुणामुळे होणारा 
पररणाम दनयींत्रणात आणला असया याने त् यानुसार कें द्र िासनाच् या धतीवर मुींबई 
आणण राज्यातील नद्याींच्या व उक् त तलावाींच् या िुध्दीकरणाचा उपरम म सुरु 
करण्याची मागणी होत असयायाचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
दनदिझनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असयायास, उक् त नद्या व तलाव याींच्या िुध्दीकरणासाठी कें द्र िासनाकड े
पाठपुरावा करुन दनधी उपलब्ध होण्यासाठी कोणती कायझवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) होय, हे खरे आहे. नदीककनाऱ्यावरील स्थादनक स्वराज्य 
सींस्था याींच्या पररसरातनू दनमाझण होणाऱ्या साींडपाण्यामुळे राज्यातील नद्या व 
तलाव प्रदवूित होत आहेत. 
(२) व (३) 

अ) कें द्रीय मींत्रालयाच्या अधधपत्याखालील असलेयाया राषरीय नदी क्ती 
योजना व राषरीय तलाव सींवधझन योजनेतींगझत साींडपाणी िुध्दीकरणासाठी 
स्थादनक स्वराज्य सींस्थाींना दनधी उपलब्ध करुन हदला जातो. 
ब) राज्य िासनाने सन २०१६ च्या अथझसींकल्यापय अधधवेिनात नमामम 
चींद्रभागे या अमभयानाची सुरुवात केली असून त्याअींतगझत राज्य 
पातळीवर प्राधधकरण स्थापन करणे प्रस्ताववत आहे. 

(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
----------------- 

  
नागुूर विभागात स् िाईन न ललु रुग णाांचे प्रमाण अधधि असल् याबाबत 

  

(३) *  ५९७५१   श्री.सुधािर िोहळे (नागुूर दषक्षण), श्री.सुधािर देशमुख 
(नागुूर ुश्श्चम), श्री.िृष्ट्णा खोुड े (नागुूर ुिूय), श्री.वििास िुां भारे (नागुूर 
मध्य), डॉ.शमशलांद माने (नागुूर उत्तर) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात रक् त इींहदरा गाींधी िासक य वदै्यक य महाववद्यालय व रु्णालय 
(मेयो), नागपूर येथे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वविाण ू सींिोधन व प्रयोग िाळा 
सुरु करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असयायास, नागपूरसह ववदभाझत एच-१ एन-१ या स्वाईन फ्लू आजाराचे 
सवाझधधक रु्ण आढळून येत असुन गतविाझत एकट्या नागपूर ववभागात स्वाईन 
फ्लूचे ७५८ रु्ण पॉणलह्व्ह आढळून आले असून १७० हून अधधक रु्णाींचा मत््य ु
लाला, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असयायास, मेयो प्रिासनाने िासनाद्वारे देण्यात येणाऱ्या दनधीच्या खचाझचा 
हहिेब हदला नसयायाने प्रयोगिाळेत काम करणाऱ्या सींिोधन िास्त्रज्ञासह इतरही 
जणाींच्या कीं त्रा्ाचे नुतनीकरण लाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असयायास, स्वाईन फ्लूसह महत्वाचे नमुने तपासणी यींत्रणा हदनाींक २६ 
एवप्रल, २०१६ पासून बींद असुन रु्णाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असयायास उक्त प्रयोगिाळा सुरु करण्याबाबत िासनाने कोणती कायझवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) मागील विी नागपूरसह ववदभाझत स्वाईन फ्लूचे ९५० रु्ण आढळले व 
त्यापैक  २०३ जणाींचा मत््यु लाला हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. प्रयोग िाळेचे कामकाज दनयममत कमझचाऱ्याींच्या माध्यमातनू 
करण्यात येत  आहे. स्वाईन फ्यायूसह महत्वाच्या चाचण्या प्रयोगिाळेतून 
दनयममत करण्यात येत असुन रु्ण चाचणी व उपचाराअभावी वींधचत राहणार 
नाही याची दक्षता घेण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अमडाुूर (श्ज.बुलढाणा) येथील नळ योजनेसाठी तनधी उुलब्ध होयाबाबत 
  

(४) *  ५५३००   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.सां्ाम थोुटे (भोर), श्री.अशमन 
ुटेल (मुांबादेिी), श्री.िुणाल ुाटील (धळेु ्ामीण), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
ुश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमडापूर (ल्ज.बुलढाणा) येथील ब्राम्हणवाडा धरणावरुन नळयोजनेसाठी ४ 
को्ी ९५ लाख रुपयाींचा दनधी उपलब्ध करुन सन २०११ मध्ये या नळयोजनेचे 
काम सुरु करण्यात आले होते, परींतू ३ को्ी रुपयाींचा दनधी ल्जयाहापररिदेकडून 
प्राप्त लाला नसयायाने सदर नळयोजनेचे काम सींथगतीने सुरु असयायाचे माहे मे, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान दनदिझनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असयायास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानिुींगाींने 
सदर दनधी उपलब्ध होण्यासाठी कोणती कायझवाही केली वा करण्यात आली  वा 
येत आहे, 
(३)  नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. सदर नळ योजनेचे काम अींदतम 
्प्प्यात आहे. 
(२) सदर योजनेसींदभाझत ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता सममतीस आतापयांत 
५,६०,५१,६८३/- एवढा दनधी ववतरीत करण्यात आलेला आहे. ल्जयाहा पररिद, 
बुलडाणा याींना सन २०१६-१७ या आधथझक विाझत िासनामारझ त ववतरीत करण्यात 
आलेयाया रु.४.५० को्ी एवढ्या दनधीतून ल्जयाहा पररिदेमारझ त सममतीस दनधी 
ववतरीत करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जालना श्जल् ्यातील २७ मयत विद्याथ् याांच् या ुालिाांना 
 सानु्ह अनदुान शमळ याबाबत 

  

(५) *  ६०७२६   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), डॉ.शमशलांद माने (नागुूर 
उत्तर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) जालना ल्जयाहयातील राजीव गाींधी ववद्याथी अपघात सानुग्रह अनदुान 
योजनेतील सुमारे २७ मयत ववद्यार्थयाांच्या पालकाींना दनधीअभावी अद्याप 
अनदुान वा्प करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असयायास, मिक्षणाधधकारी (प्रा.), ल्जयाहा पररिद, जालना याींनी        
हदनाींक २१ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी पत्राव्दारे मिक्षण उपसींचालक (प्रा.), मिक्षण 
सींचालनालय, पुणे याींच् याकड े उक्त योजनेतील २७ लाभार्थयाांच् या अनदुान 
वा्पासाठी एकुण १९ लक्ष ३५ हजार रुपयाच् या दनधीची मागणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असयायास, उक्त प्रकरणी योजनेतील लाभार्थयाांना अनदुान वा्प करण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायझवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) जालना ल्जया्यात राजीव गाींधी अपघात सानुग्रह योजनेतींगझत सन २०१५-१६ 
मध्ये एकूण ल्जयाहा दनवड सममतीद्वारे मिरारस केलेयाया एकूण पात्र २७ 
लाभार्थयाांपकै  उपलब्ध दनधीचे प्रमाणात ज्येषठतेनुसार एकूण १२ लाभार्थयाांना 
लाभ देण्यात आलेला आहे. मा.मिक्षण सींचालक (प्रा) म.रा.पुणे याींचेस्तरावरुन 
पुरेिा प्रमाणात दनधी उपलब्ध नसयायाने १५ लाभार्थयाांना लाभ देण्यात आलेला 
नव्हता. तथावप, मा.मिक्षण उपसींचालक (प्रा) म.रा.पुणे याींचेस्तरावरुन         
हद. २८/६/२०१६ अन्वये जालना ल्जया्यासाठी रु. १४.२५ लक्ष दनधी उपलब्ध 
करुन हदलेला आहे. त्यानुसार  देयक तयार करुन मा.कोिागार कायाझलय जालना 
येथे सादर करण्यात आलेले असून तात्काळ सींबींधधत १५ लाभार्थयाांचे पालकाींचे  
बँक खात्यामध्ये RTGS द्वारे रक्कम जमा करण्याची कायझवाही करण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िाईन  (ता.मुदखेड,श्ज.नाांदेड) येथील राष्ट्रीय ुेयजल योजनेचे  
िाम सांथगतीने सुरु असल्याबाबत 

  

(६) *  ५८२५२   श्रीमती अशमता चहाहाण (भोिर), श्री.डी.ुी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.िसांतराि चहाहाण (नायगाांि) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाई (ता.मुदखेड,ल्ज.नाींदेड)  येथील  ग्रामपींचायतीस राषरीय पेयजल 
योजनेअींतगझत सन २०१३ मध्ये रूपये ४८ लाखाींची पाणी पुरवठा योजना मींजूर 
लाली असून सदर योजना स्थादनक पाणीपुरवठा सममतीचा गैरकारभार व 
ठेकेदाराींची मनमानी यामुळे सदर योजना अपूणझ असयायाचे माहे जून, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान दनदिझनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयायास, उक्त योजनेत अींदाजपत्रक य तरतदुीनुसार व लालेयाया 
करारानसुार कोणतेही दनकि न पाळता सदर योजनेचे काम सींथगतीने सुरु 
असयायाने दषुकाळग्रस्त ग्रामस्थाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असयायास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानुिींगाने 
सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली व सुरळीत पाणी पुरवठा होण्याकररता कोणती 
कायझवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) सद्यल्स्थतीत या योजनेची उद्भव ववहहर, पींपीग ममिनरी, उध्दरण नमलका 
इत्यादी कामे पुणझ लाली असून, उध्दरण नमलकेमधनू गावातील जुन्या ्ाक ला 
जोडून पाणी पुरवठा सुरु करण्यात आला आहे. तसेच या योजनेची उवझररत कामे 
तात्काळ पुणझ करण्याचे दनदेि मुख्य कायझकारी अधधकारी,  ल्जयाहा पररिद, नाींदेड 
याींच्या कायाझलयाने सबींधधत ग्रामपींचायत व ठेकेदारास हदले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बेलमांडळी (ता.चाांदरूबाजार,श्ज.अमरािती) गट्ामुांचायतीतील  
गािाांचा ुायाचा प्रश्न िायमस्िरुुी सोडवियाबाबत 

 (७) *  ५५७२०   प्रा.विरेंद्र जगताु (धामणगाि रेल्िे), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
ुश्श्चम), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.िुणाल 
ुाटील (धळेु ्ामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बेलमींडळी (ता.चाींदरूबाजार,ल्ज.अमरावती) ग्ग्रामपींचायत अींतगझत        
सन २०१०-११ मध्ये राषरीय पेयजल योजनेवर ४५ ते ५० लाख रुपये खचझ 
करुनही गावकऱ्याींची पाण्याची समस् या सु्ली नसयायाचे माहे माचझ, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान दनदिझनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयायास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानुिींगाने 
सदर गावाींचा पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडववण्यासाठी िासनाने कोणती 
कायझवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) नाही. 
(२) सदर गावाींत पाणी पुरवठा सुरु आहे. तथावप, सन २०१५-१६ च्या 
उन्हाळ्यामध्ये उद्भव ववहहरीचे पाणी कमी लायायाने अल्स्तत्वातील कुपनमलकेतून 

ी्ंचाई अींतगझत तात्पुरती पुरक योजनेव्दारे पाणी पुरवठा करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

खालाुूर (श्ज.रायगड) तालुक्यातील अनेि गािे ि िाडयाांमधील  
नळुाणी ुुरिठा योजनाांची िामे ुूणय िरयाबाबत 

  

(८) *  ५४३२२   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.तनतेश राणे 
(िणििली) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  हाळ (ता.खालापूर,ल्ज.रायगड)  या गावासाठी सन  २०१३-२०१४ या आधथझक 
विाझत १ को्ी ६ लाख रूपयाींच्या ग्रामीण स्वजल योजनेचे काम मितल 
इीं्रप्रायलेस या कीं पनीमारझ त सुरू करण्यात आलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयायास, सदर काम सुरू करताना माहे माचझ २०१४ मध्ये सींबींधधत कीं पनीला 
६६ लाख रूपयाींचा पहहला हप्ता, काम प्रगती पथावर आयायानींतर         
हदनाींक १८ माचझ, २०१५ रोजी २० लाख रूपयाींचा दसुरा हप्ता िासनाकडून अदा 
करण्यात आला असून सदरहू कीं पनीने ८६ लाख रूपये घेऊन सुध्दा गत १० 
महहन्याींपासून सदरहू योजनेचे काम अपूणझ ठेवले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, खालापूर तालुक्यातील अनेक गावे व वाडयाींमध्ये पाणी योजनाींची 
कामे अधधकारी व ठेकेदाराींच्या दलुझक्षामुळे अपूणझ असयायाने वपण्याच्या पाण्याची 
तीव्र ी्ंचाइझ दनमाझण लाली असून उक्त गावातील बौध्दवाडी, आहदवासीवाडी व 
मुल्स्लम वाडयातील महहलाींना महामागझ ओलाडून २ कक.मी. अींतरावरून पाणी 
आणावे लागत आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(४) असयायास, उक्त गावातील काम अपूणझ ठेवणाऱ्या कीं पनीवर तसेच सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींवर कायदेिीर कारवाई करण्याची मागणी गावातील ग्रामस्थाींनी 
िासनाकड ेकेली आहे, हे ही ख्ररे आहे काय, 
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(५) असयायास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानिुींगाने सींबधधत 
कीं पनी व अधधकारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे.   
(२) हे अींित: खरे आहे.  
      ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता सममती हाळ, ता. खालापूर याींचेकडून 
सींबींधधत ठेकेदारास पहहला हप्ता रुपये ३०.८५ लक्ष, हदनाींक २६/०५/२०१४, दसुरा 
हप्ता रुपये ३०.८५ लक्ष, हदनाींक ०५/११/२०१४ व दतसऱ्या हप् त् यापकै  रुपये २०.०० 
लक्ष, हदनाींक १६/०९/२०१५ असे एकूण रक्कम रुपये ८१.७० लक्ष इतके अनदुान 
हदले आहे.  
(३) व (४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात अिरािी प्रिेश प्रकक्रयेतील अडचणी दरू िर याबाबत 
  

(९) *  ५४९९४   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हाुूर उत्तर), श्री.अतनल बाबर 
(खानाुूर), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.उल्हास ुाटील (शशरोळ), 
श्री.गोिधयन शमाय (अिोला ुश्श्चम), श्री.राज ुुरोदहत (िुलाबा) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अकरावी प्रवेि प्रकरम या ऑनलाईन करण्यात येत असून ही सींपूणझ 
प्रवेि प्रकरम या राबववण्यासाठी मागील काही विाांपासून महाराषर ज्ञान महामींडळ 
मयाझ. याींच् याकड े जबाबदारी देण्यात आली असयायाचे दनदिझनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असयायास, सदर कीं पनीच्या सींकेत स्थळामध्ये येणा-या ववववध अडचणीींमुळे 
प्रत्येक विी िेकडो मुलाींचे प्रवेि उमिराने होत असयायाच्या अनेक तरम ारी पालक 
करीत असयायाचे दनदिझनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असयायास, िाळाींतगझत २० ्क्के को्ा िाखादनहाय क  प्रवेि क्षमतेच्या 
सींख्येनुसार आहे याबाबत स्पष्ता होणे आवश्यक होते, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असयायास, पालकाींना व ववदयार्थयाांना प्रवेि प्रकरम येमध्ये येणा-या अडचणी दरू 
करण्यासाठी तसेच िाळाींतगझत को्ा जाहहर करणेबाबत िासनाने कोणती 
कायझवाही केली वा करण्यात येत आहे. 
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) हे खरे आहे. तथावप, सींपूणझ राज्यात प्रवेि प्रकरम या 
ऑनलाईन नसून रक्त मुींबई एमएमआरडीए क्षेत्र व पुणे वपींपरी – धचींचवड मनपा 
क्षेत्रातील इ. ११ वी चे प्रवेि एमकेसीएल मारझ त कें हद्रींय ऑनलाईन पध्दतीने केले 
जात आहेत. 
(२) हे खरे नाही 
(३) ११ वी ऑनलाईन प्रवेिासींदभाझत मा. उच्च न्यायालय मुींबई येथे दाखल 
जनहहत याधचका रम . १२७/२०१४ मधील दनदेिानुसार व मिक्षण सींचालक 
(माध्यममक व उच्च माध्यममक) याींनी आयोल्जत केलेयाया सींबींधधताींचा सहववचार 
सभेतनू आलेयाया सुचनाींच्या अनुिींगाने िासन दनणझय हदनाींक २८.३.२०१६ 
दनगझममत करण्यात आलेला आहे. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही 
(५)  प्रश्न उद्् ावत नाही 

----------------- 
  
गोरेगाि (मुांबईन ) िोल्लूर फुड प्रॉडक््स ि घाटिोुर येथील िुमार फूड प्रॉडक्टिर 

छाुा टािून टोमॅटो सॉसचा साठा जप्त िर यात आल् याबाबत 
  

(१०) *  ५७४६९   श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड) :   सन्माननीय अन्न आणण 
षषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगाव (मुींबई) कोयालूर रुड प्रॉडक््सवर अस्वच्छ व अनारो्यकारक 
पररल्स्थतीत खाद्यपदाथाांचे उत्पादन केयायाप्रकरणी अन्न व औिध प्रिासनाने 
माहे रेब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान छापा ्ाकून १४२९ ककलो ्ोमॅ्ो 
सॉसचा साठा तसेच बींदी घातलेयाया कॅचप फ्लेवरचा सुमारे १५ ते २० हजाराींचा 
साठा जप्त केला, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच घा्कोपर येथील कुमार रूड प्रॉडक्् या अवैध कारखान्यात बनाव् 
्ोमॅ्ो सॉस तयार करीत असताना हदनाींक १० ते १२ रेब्रवुारी, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास एरडीएने छापा ्ाकून  हजारो रुपयाींचा बनाव् माल जप्त केला, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असयायास, वरील दोन्ही प्रकरणाींची चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
त्यानिुींगाने सींबींधीत उत्पादन करणाऱ्या व्यक्ती व सींस्थाींववरोधात कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : (१) मे. कोयालूर रुड प्रॉडक्ट्स, गोरेगाव या उत्पादकावर     
हद. २-०२-२०१६ रोजी अन्न व औिध प्रिासनाने  छापा ्ाकण्याची  कारवाई 
केली हे खरे आहे. तपासणीसाठी घेण्यात आलेले अन्नाचे  सवझ   नमुने प्रमाणणत 
घोवित  लाले आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) मे. कोयालूर रुड प्रॉडक्ट्स यापेढीचे कामकाज दनयमाप्रमाणे असयायाचे 
आढळून आयायाने त्याींचेवर कारवाई  करण्यात आलेली नाही. 
      मे. कुमार रूड प्रॉडक्् या पेढीवर अन्न सुरक्षा व मानके अधधदनयम 
२००६ अन्वये अन्न व औिध प्रिासनाकडुन असुरक्षक्षत अन्न प्रकरणी ३ ख्ले व 
कमी दजाझच्या ३ प्रकरणे न्यायदनणझयाच्या प्रककयेसाठी सादर करण्याची कारवाई 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाशशि विभागात ुाणी तुासणी िरयासाठी ुुरेशा  
प्रयोगशाळा ि जलसुरक्षा रक्षि नसल्याबाबत 

  

(११) *  ५७६६९   श्री.राजाभाऊ (ुराग) िाजे (शसन्नर) :   सन्माननीय 
ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नामिक ववभागात राषरीय ग्रामीण पेयजल योजनेंतगझत पाणी तपासणी 
करण्यासाठी एकूण ५४ पाणी तपासणी प्रयोगिाळा असणे आवश्यक असताना ३२ 
प्रयोगिाळा अद्याप सुरु नसयायाची  बाब दनदिझनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 



12 

(२) असयायास, राषरीय ग्रामीण पेयजल कायझरम मास प्रत्येक तालुक्यात एक 
प्रयोगिाळा व प्रत्येक गावात एक जलसुरक्षा रक्षकाची नेमणकू करणे प्रस्ताववत 
असताींना अद्याप पाणी तपासणी प्रयोगिाळा, जलसुरक्षा रक्षकाची नेमणकू लाली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असयायास, सदर प्रयोगिाळा तातडीने सुरु करण् यासाठी तसेच जलसुरक्षा 
रक्षकाची नेमणकू होणेसाठी िासनाने कोणती कायझवाही केली वा करण्यात येत 
आहेत, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) नामिक ववभागात एकूण अींदाजे ३२,९१४ सावझजदनक 
वपण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत आहेत. ववभागाच्या हद. ५ ऑक््ोबर, २०१५ च्या 
िासनदनणझयानुसार प्रत्येक ल्जयाहयातील सावझजदनक वपण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत 
विाझतनू दोन वेळा जैववक घ्काींसाठी व दोन वेळा रासायदनक घ्काींसाठी 
तपासणी करणे अपेक्षक्षत आहे. त्यानुसार ३२,९१४ सावझजदनक वपण्याच्या पाण्याचे 
स्त्रोत विाझतनू चार वेळा तपासणी करण्यासाठी सद्यल्स्थतीत आवश्यक असलेयाया 
२४ प्रयोगिाळा नामिक ववभागात कायझरत आहेत.     
(२), (३) व (४) िासन दनणझय हद. ३० माचझ, २०११ नुसार राज्यातील प्रत्येक 
ग्रामपींचायतीमध्ये कायझरत असणाऱ्या पाणीपुरवठा कमझचाऱ्यास जलसुरक्षक म्हणनू 
सींबोधण्यात येते. त्याप्रमाणे सवझसाधारणपणे राज्यातील सवझ ग्रामपींचायतीींमध्ये 
जलसुरक्षक कायझरत आहेत. 

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

दहांगोली श्जल् हा ुषरषदेच् या शाळाांमध्ये शालेय ुोषण आहाराांतगयत  
ुुरवियात येणाऱ्या िच्च्या अन्नधान्याबाबत 

  

(१२) *  ५७९१५   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली ल्जया्यात ल्ज.प.अींतगझत प्रा.िा.सदतपाींगरा, े्ं भुणी, पुयनीव बोराळा 
या िाळाींमध्ये िालेय पोिण आहाराींतगझत पुरववण्यात येणाऱ्या कच्च्या 
अन्नधान्यादी मालाची स्थादनक लोकप्रदतदनधी याींनी प्रत्यक्ष िाळाींना भे्ी देवून 
तपासणी केली असता, पोत्याींमध्ये साधारणत: ५ ते १० कक.गॅ्र. माल कमी पुरवठा 
होत असयायाची बाब दनदिझनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 



13 

(२) असयायास, सदर प्रकरणी हदनाींक २३ माचझ, २०१५ रोजी केलेयाया 
पींचनाम्यामध्ये ताींदळू व अन्य अन्नधान्यादी मालाचा प्रत्यक्ष साठा व मियालक 
साठा यामध्येही तरावत आढळलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असयायास, विझभरात पुरवठादाराने कमी पुरवठा केलेयाया मालाींची तु्  काढून 
त्याप्रमाणे देयके अदा करणेबाबत मुख्य कायझकारी अधधकारी, ल्ज.प.हहींगोली याींना 
हदनाींक २६ जून, २०१५ रोजी तरम ारवजा पत्र हदले गेले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४)  असयायास, सदर गैरप्रकाराची चौकिी करुन िासनाची रसवणकू करणाऱ्या 
सींबींधधत पुरवठादार व या प्रकरम येत सहभागी असणाऱ्याींवर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१), (२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) सींबींधधत पुरवठादाराच्या देयकातनू रु. ३६,४९,०१२ इतक  रक्कम कपात 
करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज् यात १२ िी िैद्यिीय अभ्यासक्रमाांसाठी घे यात आलेल् या 
 राष्ट्रीय ुा्रशता प्रिेश चाचणी ुरीक्षेबाबत 

  

(१३) *  ५५४९३   श्री.सां्ाम थोुटे (भोर), श्री.अस्लम शेख (मालाड ुश्श्चम), 
श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(रम्हुूरी), डॉ.ुतांगराि िदम (ुलूस िडगेाि), श्री.िुणाल ुाटील (धुळे ्ामीण), 
प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.भारत भालिे 
(ुांढरुूर), श्री.प्रशाांत ठािूर (ुनिेल), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली ुूिय), 
श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र ुश्श्चम), श्री.विजय 
िाळे (शशिाजीनगर), श्री.श्जतेंद्र आहा हाड (मुांरम्ा िळिा), श्री.राणाजगजीतशसांह 
ुाटील (उस्मानाबाद), श्री.मिरांद जाधि-ुाटील (िाईन ), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), 
श्री.ददुि चहाहाण (फलटण), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.जयांत ुाटील (इस्लामुूर), 
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श्री.शभमराि ताुिीर (खडििासला), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.बाळासाहेब 
थोरात (सांगमनेर), श्री.योगेश दटळेिर (हडुसर), श्री.राज ुुरोदहत (िुलाबा) :   
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज् यात १२ वी नींतर ववद्यार्थ याांनी सीई्ी क  नी्ची  पररक्षा द्यावी व 
कोणत्या पसु्तकाींचा अ्यास करावा याबाबत मिक्षक व पालक-ववद्यार्थयाांमध्ये 
प्रचींड सींभ्रम दनमाझण लाला असया याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये  वा त्यासुमारास 
दनदिझनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यात वैद्यक य अ्यासरम माींच्या प्रवेिासाठी हदनाींक १ मे रोजीच् या 
राषरीय पात्रता प्रवेि परीक्षा (नी्) आणण हदनाींक ५ मे च्या एमएच-सीई्ी 
पररक्षाींमुळे लाखो ववद्यार्थयाांच्या भववतव्याचा प्रश्न दनमाझण लायायाचे माहे एवप्रल, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदिझनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असयायास, राज्यभर या परीक्षा ववरोधात तीव्र पडसाद उम्त असून िासनाने 
हा वविय गाींभीयाझने घेतला नसयायाने खासगी क्लासेसच्या रायद्यासाठी या 
पररक्षा घेत असयायाचे उघड होत आहे तसेच या सींदभाझत स्थादनक लोकप्रदतदनधी 
(मुींब्रा कळवा) याींनी तसेच ववववध सींघ्नाींनी मा.मुख्यमींत्री, मा.वदै्यक य मिक्षण 
मींत्री याींचेकड ेमाहे मे, २०१६ मध्ये वारींवार तरम ारी केयाया आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असयायास, उक्तमागणीबाबत तसेच एमबीबीएस आणण बीडीएस या वैद्यक य 
अ्यासरम माींसाठी असलेली राषरीय पात्रता प्रवेि चाचणी (नी्) ही एकच 
सामादयक प्रवेि परीक्षा घेण्याबाबत िासनाने कोणती कायझवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५)  नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अींित: खरे आहे. नी् परीक्षा चालू विी पासून लागू करु नये याबाबत 
ववववध स्तरावरुन दनवेदने प्राप्त लाली आहेत. 
(४) मा.सवोच्च न्यायालय आणण कें द्र िासनाच्या आदेिाप्रमाणे कायझवाही करणे 
रम मप्राप्त आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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उल्हास ि िालधनुी नद्याांच् या प्रदषुणाबाबत सि्च्च न्यायालयाने  
षद्योधगि वििास महामांडळास आिारलेला दांड 

  

(१४) *  ५३९८८   श्री.सांजय ुोतनीस (िशलना), श्री.सुभाष भोईन र (िल्याण 
्ामीण), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), अॅड.िे.सी.ुाडिी (अक्िलिुिा), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड ुश्श्चम), 
श्री.नरेंद्र ुिार (िल्याण ुश्श्चम), श्री.गणुत गायििाड (िल्याण ुूिय), 
डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अतुल 
भातखळिर (िाांददिली ुिूय), श्री.प्रशाांत ठािूर (ुनिेल), श्रीमती ज्योती िलानी 
(उल्हासनगर) :   सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) उयाहास नदी (ल्ज. ठाणे) तसेच कयायाणमधील वालधनुी नदीच् या 
प्रदिूणाबाबत मा. सवोच्च न्यायालयाने हदनाींक २३ एवप्रल २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास डोंबबवली, अींबरनाथ आणण बदलापूर औद्योधगक पट्टय्ातील 
रासायदनक कारखान्यातनू होणाऱ्या प्रदिूण प्रकरणी औद्योधगक ववकास 
महामींडळास केलेला रुपये १०० को्ीींचा दींड कायम ठेवला आहे तसेच उयाहास 
नदी प्रदिूण मुक्त करण्याबाबत तसेच प्रदिूण दनमाझण करणाऱ्या नगरपामलका, 
महानगरपामलका व कारखाने याींना दींड आकारण्यात यावा असे आदेि मा.सवोच्च 
न्यायालयाने िासनास  हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच डोंबबवली-अींबरनाथ औद्योधगक पररसरातील कीं पन्याींचे साींडपाणी पुरेिी 
रासायदनक प्रकरम या न करता उयाहास नदीमध्ये सोडण् यात येत असयायाने व नदी 
पात्रात जलपणी वनस्पतीींची वाढ लाली असयायाने या नदीपररसरातील जवैवक 
ववववधतेला धोका दनमाझण लाला असून राषरीय हररत लवादाने देखील याबाबत 
यो्य कारवाई करण्याचे राज्य िासनाला  दनदेि हदले असयायाचे माहे मे, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान दनदिझनास आले, हे ही खरे आहे काय,   
(३) असयायास, िासनाने उयाहास नदी प्रदिूण मुक्त करण्यासोबत नदीचे प्रदिूण 
करणाऱ्याींकडून दींड वसूल करण्याबाबत व कीं पन्याींवर दनयींत्रण ठेवण्यासाठी 
कोणती कायझवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) होय, हे खरे आहे. तथावप, सदरील बाब न्यायप्रववषठ 
आहे. 
(२)     अ) राषरीय हरीत लवादाने या पररसरातील स्थादनक स्वराज्य सींस्थाींचे 
साींडपाणी व महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या क्षेत्रातील उद्योगाींमुळे 
होणारे जलप्रदिूण कमी करण्याकररता उपाययोजना करण्याचे आदेि हदले होते. 
       ब) डोंबबवली औदयोधगक क्षेत्रातील उदेयागाींनी त्याींच्या उदयोगातनू 
दनघणाऱ्या साींडपाण्यावरती प्रकरम या करणेसाठी लहान उदयोगाींनी प्राथममक 
स्वरूपाची तर मोठया उदयोगाींनी प्राथममक, ल्व्दतीय व तत्ीय स्वरूपाची 
साींडपाणी प्रकरम या सींयींत्रणा बसववलेली आहे. तसेच सदर प्रकरम याक्त साींडपाणी 
पुढील प्रकरम येसाठी, सामुहहक साींडपाणी प्रकरम या सींयींत्रणेत पाठववले जाते. पढेु हे 
प्रकरम याक्त साींडपाणी भोपर नायायाव्दारे, तसेच १.५ ककमी अींतरावर बींद 
वाहहनीव्दारे ठाकुली रेयावे बब्रज येथे नायायात सोडले जाते व पढेु ते उयाहास 
खाडीस ममळते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईन सह राज् यातील दधु भेसळ रोखयाबाबत 
  

(१५) *  ५४२२६   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.विलास तरे (बोईन सर), श्री.सुभाष उफय  ुांडडतशेठ ुाटील (अशलबाग), 
श्री.धैययशील ुाटील (ुेण), श्री.सुतनल शशांदे (िरळी), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र 
ुूिय), श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील (शशडी), श्री.चरण 
िाघमारे (तुमसर) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ग्राहक पींचायतीतरे माहे एवप्रल, २०१६ मध् ये वा त्यासुमारास मुींबई 
िहरासह पुणे, रत्नाधगरी व रायगड या ल्जया्यात दधूाच्या िुध्दतेववियी केलेयाया 
सँपल सव्हेक्षणात ४९ ्क्के दधू हे दनक्ष् दजाझचे तर ३५ ्क्के दधू पूणझतः 
भेसळयकु्त असयायाचे दनषपन्न लाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयायास, काही नामाींककत कीं पन्याच्या दधुातही तसेच मूळच्या िुध्द दधूात 
युररया, कॉल्स््क सोडा, ्लुकोज, पाींढरा रींग, डड्जा्ं  पावडरसह पाणी ममसळून 
भेसळीचे दधू तयार करण्यात येते, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असयायास, मुींबई िहरात दधु भेसळ तपासण्यासाठी रक्त ४ मोबाईल व्हॅन 
कायझरत असयायाचे माहे जून, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदिझनास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असयायास, मुींबईतील दधू भेसळ रोखण्यासाठी नेमक्या कोणत्या उपाययोजना 
करण्यात आयाया आहेत याचा दोन आठवड्यात खलुासा करावा असे आदेि     
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने राज्य 
िासन आणण अन्न व औिध प्रिासनाला हदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असयायास, मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने हदलेयाया आदेिानुसार खलुासा सादर 
करण्यात आला आहे काय, 
(६) तसेच दधू भेसळ करणाऱ्याींववरूध्द व मूळ ककीं मतीपेक्षा जास्त दराने दधू 
ववरम   करणाऱ् या दकुानदाराींवर िासनाने कोणती कारवाई केली तसेच मोबाईल 
व्हॅनची सींख्या वाढववण्याबाबत कोणती कायझवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. धगरीश बाुट : (१) हे खरे नाही, अिी बाब अन्न व औिध प्रिासनाच्या 
दनदिझनास आलेली नाही. 
(२) अिा बाबी अन्न व औिध प्रिासनाच्या दनदिझनास आयायास त्यावर वेळोवेळी 
कारवाई करण्यात येते. 
(३) होय, हे अितः खरे आहे. सींपूणझ राज्यातील दधू भेसळ तपासणीसाठी 
सद्यल्स्थतीत अन्न व औिध प्रिासनाकड े४ मोबाईल व्हॅन कायझरत आहेत. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) होय, हे खरे आहे, अन्न व औिध प्रिासनाकडुन मा. मुींबई उच्च  
न्यायालयात याबाबतीत िपथपत्र दाखल करण्यात आले आहे.  
(६) अन्न व औिध प्रिासनाकडून दधू भेसळीबाबत वेळोवेळी प्राप्त होणा-या 
तरम ारी, माहहती नुसार कारवाई करण्यात येते. 
 

----------------- 
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दसरखेड (श्ज.बलुढाणा) येथील बेन्झो िेशमिल्सच्या रासायतनि साांडुायामुळे 
ुषरसरातील शतेि-याांच्या जशमन नावुि झाल्याबाबत 

  

(१६) *  ५४९८९   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दसरखेड (ल्ज.बुलढाणा) येथील एमआयडीसी पररसरातील बेन्लो 
केममकयासच्या रासायदनक साींडपाण्यामुळे पररसरातील िेतक-याींच्या जममनी 
नावपक लायायामुळे तेथील िेतकऱ्याींनी हदनाींक १६ मे, २०१६ रोजीपासून 
ल्जयाहाधधकारी कायाझलयासमोर उपोिणाला बसून  ल्जयाहाधधकारी, बुलढाणा याींना  
लेखी दनवेदन हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असयायास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, असया यास 
त्यानिुींगाने सींबींधधत कीं पनीवर तसेच दोिी अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) महाराषर प्रदिुण दनयींत्रण मींडळामारझ त करण्याींत आलेयाया स्थळ 
पाहणीअींती घेतलेयाया ववहहरीच्या पाण्याींच्या नमुन्याींपैक  काही नमुन्याींची 
गुणवत्ता खालावयायाचे दनदिझनास आयायाने सदर उद्योगास महाराषर प्रदिुण 
दनयींत्रण मींडळामारझ त कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्याींत आली आहे. 
सद्यल्स्थतीत सदर उद्योगाने प्रदिुण दनयींत्रण यींत्रणा बसववलेली आहे. 

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

उटांबर िोळीिाडा (ता.दाुोली, श्ज.रत्नाधगरी) येथील  
नळुाणी ुुरिठा योजनेबाबत 

  

(१७) *  ५४०५९   श्री.अशोि ुाटील (भाांडूु ुश्श्चम) :   सन्माननीय 
ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उ ी्ंबर कोळीवाडा (ता.दापोली, ल्ज.रत्नाधगरी) येथील नळपाणी पुरवठा 
योजनेला मा.पाणी पुरवठा व स्वच्छता मींत्री याींनी हदनाींक १० नोव्हेंबर, २०१५ 
रोजी वा त्यासुमारास मान्यता हदयायानींतर सदर योजनेस कें द्र िासनाकडून दनधी 
उपलब्ध न लायायाने सदर योजना मुख्यमींत्री ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेत 
समाववष् करुन सदर योजनेला राज्य िासनाने दनधी उपलब्ध करुन द्यावा 



19 

अिी मागणी स्थादनक लोकप्रदतदनधीींनी हदनाींक १६ मे, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड ेदनवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयायास, उक्त मागणीच्या अनुिींगाने सदर नळपाणी पुरवठा योजनेला 
दनधी मींजूर करणेबाबत िासनाने कोणती कायझवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
तसेच कायझवाहीची सद्यःल्स्थती काय आहे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायझरम मातींगझत हद. ०७ मे, २०१६ रोजीच्या िासन 
दनणझयासोबतच्या पररमिष्-अ मध्ये नमूद केलेयाया १००३ योजनाीं नव्याने घेण्यात 
येणार आहेत. सदर पररमिष्ात मौजे उ ी्ंबर कोळीवाडा येथील नळ पाणीपुरवठा 
योजनेचा समावेि नाही. त्यामुळे सदर योजनेस मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयजल 
कायझरम मातींगझत दनधी उपलब्ध करुन देता येणार नाही. तथावप, पररमिष्-अ 
मधील योजना काही कारणास्तव रद्द लायायास अन्य योजना घेण्याचे अधधकार 
मा. मींत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) याींचे अध्यक्षतेखालील सममतीस आहेत. मात्र 
सद्य:ल्स्थतीत पररमिष्-अ मधील कोणतीही योजना रद्द करण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईन  देिनार ुशुिधगहृ हायिस्थाुनाच्या जागेत ए. सी. सी.  
ि अल्राटेि या शसमेंट िां ुन्याांमुळे होणारे िायुप्रदषूण 

  

(१८) *  ५३६९८   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली ुूिय), अॅड.ुराग अळिणी 
(विलेुाले), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.सांजय ुोतनीस (िशलना), श्री.जयांत 
ुाटील (इस्लामुूर), श्री.राहुल मोटे (ुराांडा), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख 
(मालाड ुश्श्चम), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.सांदीु नाईन ि (ऐरोली), श्री.श्जतेंद्र आहा हाड (मुांरम्ा 
िळिा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.सुरेश लाड 
(िजयत), श्री.िैभि वुचड (अिोले) :   सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई देवनार पिुवधगह् व्यवस्थापनाच्या जागेत काही विाझपासून सुरु 
असलेया या ए. सी. सी. व अयारा्ेक या मसमें् कीं पन्याींच् या मसमें् ममल्क्सींग 
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कारखान् याींमुळे होणा-या वायपु्रदिूणामुळे स्थादनकाींच्या आरो्यावर पररणाम होत 
असून पयाझवरण ववभागाकड े सातत्याने तरम ारी करण् यात आया याचे माहे एवप्रल, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान दनदिझनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असयायास, सदर ममल्क्सींग कारखान्याचा परवाना सन २००९ मध्ये सींपला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, सदर कीं पन्याींना महाराषर प्रदिूण दनयींत्रण मींडळाने हदनाींक १० माचझ, 
२०१६ रोजी वा त्यासुमारास कारखाने बींद करण्याची नो्ीस देऊनही सदर 
कारखाने सुरु आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असयायास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानुिींगाने प्रदिूण करणाऱ्या कारखान्यावींर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१)  होय. 
(२) मे. एसीसी कॉकरम ीं ् मल. या कारखान्याचे सींमती पत्र हद. ३०/११/२०१८ तसेच  
मे.  अयारा्ेक मसमें् मलमम्ेड या कारखान्याचे सींमती पत्र हद. ३१/०१/२०१९ 
पयझत आहेत. 
(३) व (४) मे.ए. सी. सी. रॅम करम ्, देवनार, मुींबई या कीं पनीला हद. १०/०३/२०१६ 
रोजी बींदचे आदेि हदलेले असून तदनींतर हद. २८/०४/२०१६ रोजी अ्ी व ितीच्या 
अधधन राहून पनु्हा चालू करण्याचे आदेि देण्यात आले आहेत. मे.  अयारा्ेक 
मसमें् मलमम्ेड, देवनार, मुींबई या कीं पनीला हद. १७/०६/२०१६ रोजी काही अ्ीींचे 
पालन न केयाया बद्दल अींतरीम दनदेि (Interim Direction) देण्यात आलेले 
आहेत.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िजयत (श्ज.रायगड) तालुक् यातील आददिासी भागात दरिषी  
तनमायण होणाऱ्या ुाणी टांचाईन बाबत 

 (१९) *  ५३७१७   श्री.प्रशाांत ठािूर (ुनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली ुिूय), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र ुश्श्चम), 
श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), श्री.सुरेश लाड (िजयत), श्री.श्जतेंद्र आहा हाड (मुांरम्ा 
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िळिा), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब ुाटील (िराड 
उत्तर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :  सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ओलमण (ता.कजझत, ल्ज.रायगड) या दगुझम भागातील आहदवासी महहलाींना 
पाण्यासाठी ७०० रु्ाचा डोंगर उतरून कुपनलीकेतनू पाणी वर न्यावे लागत 
असयायाने आहदवासी महहलाींची गैरसोय होत असयायाचे तसेच कजझत ववधानसभा 
मतदार सींघातील (ल्ज.रायगड) अनेक आहदवासी वाडीतील महहलाींना माचझ ते मे 
महहन्यात दररोज डोंगरातील कच्च्या वा्ेने दीड ककलोमी्र अींतरावरुन पाणी 
आणावे लागत असयायाचे माहे जनू, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदिझनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयायास, उक्त आहदवासी भागात ्ँकर सुरु व्हावा म्हणनू कोणताही 
प्रस्ताव ओलमण ग्रामपींचायतीने कजझत पींचायत सममतीकड े पाठववला नसयायाने 
पाण्याचा ्ँकर न गेयायामुळे तसेच ल्जयाहा पररिदेच्या पाणी पुरवठा ववभागाकडून 
नादरुुस्त अवस्थेत असलेली नळ पाणीपुरवठा योजना दरुुस्त केली जात 
नसयायामुळे ग्रामस् थाींना पाणी ी्ंचाईला सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असयायास, पाणी ी्ंचाईग्रस्त गावाींच्या यादीत असलेले ओलमण ग्रामपींचायत 
व कजझत ववधानसभा मतदार सींघातील आहदवासी वाडया पाणी ी्ंचाईमुक्त 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायझवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  अींित: खरे आहे. ओलमण येथील महहलाींना पाणी 

ी्ंचाई कालावधीत सुमारे ३५० ते ४०० रु् डोंगर उतरुन ववींधन ववहहरीींचे पाणी 
भरावे लागते. तसेच काही आहदवासी वाडयाींमधील महहलाींना अधाझ ते एक 
ककलोमी्र पररसरात असलेयाया पाणी पुरवठा साधनाींमधनू पाणी आणावे 
लागते.    
(२) व (३) हे खरे नाही. 
      ग्रामपींचायत ओलमण याींचेकडून पाणी ी्ंचाईच्या काळात ओलमण गावात 
त्याींच्या स्तरावर ग्रामपींचायत दनधीतनू ओलमण, लुगरेवाडी येथे ्ँकरने पाणी 
पुरवठा करण्याची सुववधा उपलब्ध करुन हदली आहे.  तसेच जनै सामाल्जक 
सींस्था याींनी सुध्दा या हठकाणी ्ँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला आहे. 
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तसेच कजझत ववधानसभा मतदार सींघातील सवझ आहदवासी वाडयाींमध्ये 

नळ पाणी पुरवठा योजना, साधी ववहहर, वव ींधन ववहहर इत्यादी साधनाींद्वारे पाणी 
पुरवठयाच्या सोयी सुववधा केलेयाया आहेत.  तथावप, उन्हाळयामध्ये ज्या 
आहदवासी वाड्याींमध्ये सवझ स्त्रोताींमधील पाणी आ्ते त्या आहदवासी वाड्याींमध्ये 
ग्रामस्थाींच्या मागणी नुसार ्ँकरद्वारे वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात 
येतो.  त्यामुळे वपण्याच्या पाण्यापासून कजझत मतदार सींघातील कोणतीही 
आहदवासी वाडी वींधचत राहहलेली नाही. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईन तील सेंट जॉजय ि जी.टी. या रुगणालयाांमध्ये  
 सुविधा उुलब्ध िरून देयाबाबत 

  

(२०) *  ५३९४३   अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र ुश्श्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली ुूिय), श्री.प्रशाांत ठािूर (ुनिेल), अॅड.ुराग 
अळिणी (विलेुाले), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड ुश्श्चम), श्री.अजय चौधरी (शशिडी) :   सन्माननीय 
िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील से्ं  जॉजझ या िासक य रु्णालयामध्ये अद्याप मस्ी स्कॅनची 
सुववधा नसयायाने असींख्य रु्णाींचे हाल होत असयायाची बाब माहे मे, २०१६ 
मध् ये वा त् या दरम् यान दनदिझनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयायास, से्ं जॉजझ रु् णालयाच् या बाजूला छत्रपती मिवाजी ्ममझनस व पवुझ 
द्रतुगती महामागाझला जोडणा-या पी.डीमेलो रोडवरुन मोठया प्रमाणात होणारी 
वाहतूक या दोन् हीमुळे होणा-या वाढत् या अपघातातील रु् णाींना सी्ीस् कॅन व 
एमआरआय उपचार पध् दतीसाठी दरूवरच् या जे.जे.रु् णालयात वा खाजगी 
रु् णालयात पाठववण् यात येत असून अनेकदा ववलींब होऊन रु् णाींना जीव गमवावा 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, जी ्ी ्या िासक य रु्णालयात मस्ी स्कॅनची सुववधा खाजगी 
सींस्थेकड े सोपववयायाने रु्णाींना अधधक िुया क भरावे लागत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असयायास, याबाबत चौकिी करण्यात आली आहे काय व त्यानुसार से्ं  
जॉजझ सारख्या िासक य रु्णालयात रु्णाींना मस्ी स्कॅनची सुववधा व अन्य 
तातडीच्या अत्याधदुनक सोयी सुववधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच 
जी.्ी.रु् णालयात स् वस् त दरात मस.्ी.स् कॅन सुववधा उपलब् ध करुन देण् याबाबत 
िासनाने कोणती कायझवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींित: खरे आहे. 
     से्ं  जॉजेस रु्णालयामध्ये मस्ी स्कॅन यींत्र नाही. तथावप रु्णाींचे हाल 
होतात, ही बाब खरी नाही. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) नाही, हे खरे नाही. 
    सींस्थेतील मस्ी स्कॅन सुववधा िासनाने नेमुन हदलेयाया मागझदिझक 
तत्वाींनुसार मारक रु्णिुयाक आकारुन तसेच दारीद्रय रेिेखालील रु्णाींना मोरत 
सुववधा देवनू चालववण्यात येत आहे. 
(४) चौकिी करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही.    
     तथावप से्ं  जॉजेस रु्णालयात मस्ी स्कॅन यींत्र खरेदी करण्यासाठी मुींबई 
िहर ल्जयाहाधधकारी कायाझलयामारझ त अनदुान मींजूर लाले आहे. त्याअनुिींगाने यींत्र 
खरेदीचा व त्यासाठी आवश्यक असणारे मनषुयबळ उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव िासनास सादर करण्याबाबतची कायझवाही सींस्थास्तरावर  सुरु आहे. 
     तर जी.्ी.रु्णालयामध्ये िासनाने नेमून हदलेयाया दरामध्ये िासक य 
रु्णाींना मस्ी स्कॅन सेवा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील ख्यातनाम िां ुन्याांच्या रेम्ड, ुाि ि बगयर मध्ये  
ििय रोगिारि रसायनाांचा अांश आढळल्याबाबत 

  

(२१) *  ५८८४५   श्री.सुतनल शशांदे (िरळी), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
डॉ.ुतांगराि िदम (ुलूस िडगेाि) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील बब्र्ादनया, केरसी, वपझ्ला ह्, डॉममनोज, सबवे, मेकडोनॉयाड इ. 
ववववध ख्यातनाम कीं पन्याींच्या बे्रड, पाव व बगझर मध्ये ककझ रोगकारक अिा 
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वविारी रसायनाींचा अींि असयायाचे से्ं र रॉर सायन्स अॅण्ड एन्व्हायरमेन् ् 
(सीएसई) या सींस्थेच्या अ्यासात माहे जनू, २०१६ मध्ये त्या दरम्यान 
दनदिझनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असयायास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले त्यानिुींगाने बे्रड व पावातील वविारी रसायनाींवर िासनाने बींदी 
घालण्याबाबत कोणती कायझवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसयायास, सदर प्रकरणी िासनाची भूममका काय आहे ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६, दनयमन २०११ मधील अॅपेन्डीक्स 
अे मधील तरतदुीनुसार बे्रडमध्ये पो्ॅमियम आयोडे्  व पो्ॅमियम ब्रोमे् हे ५० 
पीपीएम (ऑन फ्लोअर मास बेमसस) पयांन्त ्ाकण्याची परवानगी आहे. 

खबरदारीचा उपाय म्हणनू अन्न व औिध प्रिासनाकडुन वविेि मोहहम 
राबवनू बे्रड, पाव, बगझर इत्यादीींचे एकूण ७३ नमुने तपासणीसाठी घेतले असुन 
त्याचे अहवाल प्रलींबबत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बुलडाणा श्जल््यातील ४२ शाळाांना २५ टक्िे प्रिेश प्रकक्रयेत  
तनयमबा्य सिलत देयात आल्याबाबत 

  

(२२) *  ५९४५८   श्री.हषयिधयन सुिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मिक्षण हक्क (आर. ्ी. ई.) २००९ कायद्यान् वये दबूझल व वींधचत घ्कातील 
पालकाींच् या पाया याींना सवझ व् यवस् थापनाच् या ववना अनदुादनत िाळाींमध् ये २५ ्क् के 
जागाींवर प्रवेि देणे राज् यात बींधनकारक करण् यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असया यास, बुलडाणा ल्जया ्यात २५ ्क् के ऑनलाईन प्रवेि प्रकरम येत २१२ 
पैक  १७० िाळाींनीच सहभाग नोंदववया याची बाब माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या 
सुमारास दनदिझनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असया यास, उवझररत िाळाींना मिक्षणाधधकारी, बुलडाणा याींनी दनयमबा्य 
सवलत हदली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असया यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनिुींगाने सींबींधीताींवर िासनाने कोणती कायझवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) मिक्षण हक्क २००९ कायद्यान्वये अयापसींख्याींक दजाझ 
असलेयाया िाळा वगळता सवझ व्यवस्थापनाच्या ववना अनदुादनत िाळाींमध्ये 
वींधचत व दबुझल घ्कातील पालकाींच्या पायायाींना २५ ्क्के जागाींवर प्रवेि देणे 
बींधनकारक करण्यात आले आहे. 
(२), (३) व (४) बुलढाणा ल्जयाहयातील ऑनलाईन प्रकरम येत २१२ िाळाींपकै  १७० 
िाळाींनीच सहभाग नोंदववला आहे. उवझररत ४२ िाळा हया अयापसींख्याींक तसेच 
सद्यल्स्थतीत सुरु नसलेयाया िाळा आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

माांढळ (ता.िुही, श्ज. नागुूर) येथे शालेय ुोषण  
आहारात गैरहायिहार झाल्याबाबत 

  

(२३) *  ५३८२७   डॉ.शमशलांद माने (नागुूर उत्तर) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माींढळ (ता.कुही, ल्ज. नागपूर) गावातील सोदनया उच्च प्राथममक 
ववद्यालयातील मुख्याध्यावपकासह सवझ मिक्षण अधधकाऱ्याींच्या सींगनमताने गत ७ 
विाझपासुन िालेय पोिण आहारात दनयमबाहय आधथझक गैरव्यवहार करण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयायास, मुख्याध्यावपका श्रीमती धावड े याींनी या योजनेतील धान्य व 
रक्कमेची उचल केयायाची नोंद अहवालात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असयायास, तुकडयाींची मींजुरी नसतानाही अधधकाऱ्याींच्या सींगनमताने ववद्याथी 
सींख्या वाढवून ताींदळाची दनयमबाहय उचल करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असयायास, िासनाने सदर प्रकरणाची चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार 
दोिी असलेयाया सींबींधधताींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

सि्ुचार रुगणालय, लातूर येथील आधतुनि यां्रशसामु्ी बांद ुडल्याबाबत 
  

(२४) *  ५४३८५   श्री.अशमत विलासराि देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातूरमधील िासक य वैद्यक य महाववद्यालय व सवोपचार रु्णालयात 
एमआरआय मिीन, कलर डॉपलर तसेच इतर उपलब्ध अत्याधदुनक यींत्रसामग्री 
बींद पडयायाचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान दनदिझनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असयायास, रु्णालयात प्रिासनाची सुमारे ३ को्ी औिधाींची आणण इतर 
सामग्रीची देयके प्रलींबबत असून पररणामी अपुरा औिध पुरवठा होत असयायाचे 
देखील दनदिझनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असयायास, ववववध तपासण्या करण्यासाठी कोट्यावधी रुपये खचूझन खरेदी 
केलेली यींत्रणा बींद पडली असयायाने याबाबत िासनाने कोणती कायझवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?      
 
श्री. धगरीष महाजन :(१) हे अींित: खरे आहे. 
   एम.आर.आय. मिीन असलेयाया कक्षातील वातानुकुलीत यींत्रणेत बबघाड लाला 
होता. ए.सी. यींत्रणा अदनवायझ असलेयाया एम.आर.आय. यींत्राचे नकुसान होऊ नये 
म्हणनू काही काळ ती बींद ठेवण्यात आली होती. तथावप अन्य यींत्र कायाझल्न्वत 
होती. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
     रु्णालय प्रिासनाची सुमारे रु.३.०० को्ी रुपयाींची देयके प्रलींबबत आहेत. 
तथावप रु्णालयात पुरेिा प्रमाणात औिधे उपलब्ध आहेत.   
(३) आवश्यक त्या उपाययोजना सींस्थास्तरावर करण्यात आलेयाया आहेत व 
त्यामुळे सवझ यींत्रसामुग्री सद्य:ल्स्थतीत कायाझल्न्वत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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लातूर श्जल््यातील तनिासी आश्रमशाळातील ताांदळू ुुरिठा बांद िेल्याबाबत 
  

(२५) *  ५४३३०   श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातूर ्ामीण) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी ुुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) लातूर ल्जया्यातील  २५ दनवासी  आश्रमिाळामध्ये ववद्याथी पररपोिण  
आहार योजनेंतगझत  पुरवठा ववभागामारझ त देण्यात येणारा ताींदळू धान्य पुरवठा 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ पासून  बींद करण्यात आला असयायाची  माहहती हदनाींक १९ 
माचझ, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास दनदिझनास आली, हे खरे आहे काय. 
(२) असयायास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
दनषपन्न लाले त्यानुसार सींबधधत दोिीींवर कोणती कारवाई केली तसेच सदर 
ताींदळू पुरवठा पुन्हा सुरु करण्याबाबत कोणती कायझवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीश बाुट : (१) व (२)  हे खरे नाही. कें द्र िासनाकडून माहे ऑक््ोबर, 
२०१५ ते माचझ, २०१६ या कालावधीकरीता अन्नधान्याचे दनयतन प्राप्त लाले 
असून, त्यानुसार हदनाींक १ एवप्रल, २०१५ च्या पत्रान्वये  अन्नधान्याचे 
ल्जयाहादनहाय दनयतन देण्यात आले आहे. सदर अन्नधान्याचे दनयतन कें द्र 
िासनाकडून प्राप्त होईपयांत मियालक धान्यामधनू मागणीनुसार सींस्थाींना 
अन्नधान्याचे वा्प करण्यात आले आहे. पढुील कालावधीसाठी मागणी करण्यात 
येत आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
माढा (श्ज.सोलाुूर) शहराला ुाणीुुरिठा िरणाऱ्या येिती-माढा  
नळुाणीुुरिठा योजनेतील ुाईन ुलाईन न दरुुस्त िरयाबाबत 

 (२६) *  ५५५३९   श्री.शसध्दराम हे्रश े (अक्िलिोट), श्री.सां्ाम थोुटे (भोर), 
श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
ुश्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माढा (ल्ज.सोलापूर) िहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या येवती-माढा या ४५ 
कक.मी. नळपाणीपुरवठा योजनेस २१ हठकाणी पाईप लाईन गळती असयायाचे व 
त्यापैक  ७ हठकाणी गळतीचे प्रमाण मोठे असयायाचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान दनदिझनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असयायास, सदर योजनेच् या वडाची वाडी येथील जलिुध्दीकरण कें द्राचा वीज 
पुरवठा वीज देयक न भरयायाने बींद आहे तसेच येथील सहा ववद्यतु पींप 
वापराअभावी गींजले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असयायास, उक्त् ा नळपाणी पुरवठा योजनेची दरुुस्ती करण्याबाबत व 
जलिुध्दीकरण कें द्राचे वीज देयके भरुन ववद्यतु पुरवठा सुरु करण्याबाबत येथील 
ववद्युतपींपाची दरुुस्ती करुन ते कायाझल्न्वत करण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायझवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हदनाींक ११.०९.२०१५ रोजी माढा ग्रामपींचायत बरखास्त होऊन माढा नगर 
पींचायत अल्स्तत्वात आली आहे. 
     माढा ग्रामपींचायत अल्स्तत्वात असताना माढा गावास पाणीपुरवठा 
करणाऱ्या माढा नळ पाणीपुरवठा येाजनेच्या देखभालीचे काम ल्जयाहा पररिद 
ग्रामीण पाणीपुरवठा ववभागाकड ेहोते. 
     माढा नगरपींचायत स्थापन लायायानींतर महाराषर सुवणझजींयती नगरोत्थान 
महामभयान (ल्जयाहास्तर) अींतगझत माढा नगरपींचायत क्षते्रातील माढा पाणीपुरवठा 
योजनेच्या दरुुस्तीच्या कामास ल्जयाहाधधकारी सोलापूर याींनी मान्यता हदली असून 
सदर कामाची दनववदा प्रकरम या अींदतम ्प्प्यात आहे. 
     माढा नगरपींचायत जलिुघ्दीकरण कें द्राचे थक त बबल ्प्प्या्प्प्याने भरुन 
जलिुध्दीकरण कें द्र माढा नगरपींचायतमारझ त कायाझल्न्वत करण्याचे माढा 
नगरपींचायतीचे दनयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुखेड (श्ज.नाांदेड) तालुक्यात धान्याचा झालेला िाळा बाजार 

 (२७) *  ५५७५१   श्री.िसांतराि चहाहाण (नायगाांि), श्री.अशमन ुटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय अन् न, नागरी ुुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुखेड (ल्ज.नाींदेड) तालुक्यातील स्वस्त धान्य दकुानातील धान्य हे हैदराबाद 
येथे  काळया बाजारात ववरम  कररता जात असताना हदनाींक २१ एवप्रल, २०१६ 
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रोजी वा त्यासुमारास ताब्यात घेण्यात आले  व सदरील वाहन चालकावर गुन्हा 
नोंदववण्यात आला असून त्यामागील काळा बाजार करणा-या मुख्य आरोपीींच्या 
ववरोधात अदयापही गुन्हा नोंदववण्यात आला नसयायाची बाब माहे मे, २०१६ 
मध्ये वा त्या दरम्यान दनदिझनास आली आहे, हे खरे ही आहे काय, 
(२) तसेच िासक य गोदामातील धान्य एक ल्क्वीं्ल मागे चार ते पाच ककलो 
धान्य दकुानदारास कमी हदले जात असयायाची बाब दनदिझनास आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असयायास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानुिींगाने सींबींधधत दोिीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीश बाुट : (१) मुखेड (ल्ज.नाींदेड) तालुक्यात हदनाींक २१ एवप्रल, २०१६ 
रोजी कौठा रोड खरैका मिवारात धान्याचा रक काळया बाजारात ववरम  कररता नेत 
असताींना पकडण्यात आला. सींबधधत चालक श्री.सय्यद समिदे्दीन पािाममया 
रा. े्ं भूणी ता. नायगाींव  व  अन्य श्री.मुजीब मुजावर रा. जाींब ता मुखेड बु. 
रेरोज रेडीींग कीं पनी याींचेवर हदनाींक २१ एवप्रल, २०१६ रोजी जीवनावश्यक वस्त ू
अधधदनयम १९५५ चे कलम ३ व ७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मातोरी (ता. श्ज. नाशशि) येथे दवुषत ुायाच्या ुुरिठयामुळे झालेली विषबाधा 

  

(२८) *  ५८८४७   श्रीमती सीमाताईन  दहरे (नाशशि ुश्श्चम) :   सन्माननीय 
ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मातोरी (ता. ल्ज. नामिक) येथे दवुित पाणी पुरवठयामुळे ४०० हून अधधक 
नागरीकाींना वविबाधा लायायाची बाब हदनाींक २७ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
दनदिझनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असयायास, सदर दवुित पाण्याचे जल दनजांतुक करण करण्याची मागणी 
स्थादनक ग्रामपींचायतीने सींबधधताींकड ेसातत्याने केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असयायास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानुिींगाने सींबधधत दोिीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
      तथावप, ल्जया हा मिर प प्रदतसाद पथक आरो् य ववभाग, ल्जया हा पररिद 
नामिक याींनी सदर गावामध् ये भे् हदली असता दवूित पाणी पुरवयायामुळे 
हद.०८/०६/२०१६ पयांत ३९३ रु् णाींना अदतसाराची लागण लाली होती. सदर साथ 
अदतसार आजाराची असून रु् णाींना वविबाधा लाली असया याचे दनदिझनास आले 
नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर गावात दवुित पाणी पुरवठा होत असया यामुळे सींबींधधत ग्रामववकास 
अधधकारी व आरो् य सेवक (राज् यस् तर) याींना सेवेतनू हद.३१/०५/२०१६ अन् वये 
दनलींबबत करण् यात आलेले आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

 

शशक्षण विभागाने ठाणे ुाशलिा ुषरसरातील ६५ अनधधिृत  
शाळा बांद िरयाचे आदेश ददल्याबाबत 

(२९) *  ५५४८६   श्री.गोुालदास अ्िाल (गोंददया), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.श्जतेंद्र आहा हाड 
(मुांरम्ा िळिा), श्री.िैभि वुचड (अिोले), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश 
लाड (िजयत), श्री.मिरांद जाधि-ुाटील (िाईन ), श्री.मधुसूदन िें दे्र (गांगाखेड), 
श्रीमती ददवुिा चहाहाण (बागलाण), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.ददुि चहाहाण 
(फलटण), श्री.राहुल जगताु (श्रीगोंदा), श्री.नरेंद्र मेहता (शमरा भाईंदर), श्री.विजय 
भाांबळे (श्जांतूर), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.गणुत गायििाड (िल्याण ुूिय), 
श्री.ददलीु िळसे-ुाटील (आांबेगाि), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब ुाटील (िराड 
उत्तर), श्रीमती सीमाताईन  दहरे (नाशशि ुश्श्चम) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महानगरपामलका पररसरातील ६५ अनधधक्त िाळा बींद करण्याचे आदेि 
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मिक्षण ववभागाने हदले असयायाचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
दनदिझनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयायास, िासनाच्या या आदेिाने १ हजार मिक्षक नोकरीपासून व २५ 
हजार ववद्याथी मिक्षणापासून वींधचत होणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असयायास, महानगरपामलका पररसरातील ६५ अनधधक्त िाळेतील मिक्षक व 
ववद्याथी याींचा अन्य िाळाींत समावेि करुन घेण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायझवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) बालकाींचा मोरत व सक्तीच्या मिक्षणाचा अधधकार अधधदनयम, २००९ 
मधील तरतदुीनुसार अनधधक्त िाळा बींद करण्याबाबतची कारवाई करण्यासाठी 
अिा िाळाींना कारणे दाखवा नो्ीस बजावनू ववद्यार्थयाांचे नल्जकच्या 
मान्यताप्राप्त िाळेत समायोजन करण्याबाबत सूचना देण्यात आयाया आहेत.  
त्यानुसार अिा अनधधक्त िाळा बींद लायायानींतर ववद्यार्थयाांचे नल्जकच्या 
मान्यताप्राप्त िाळेत समायोजन करण्यात येते. 

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

मुांबईन तील दादासाहेब फाळिे धच्रशनगरी हायिस्थाुनाने धच्रशीिरणासाठी प्लोर 
िॅटिॉि िां ुनीला तरालयाचे बेिायदा िां ्रशाट ददल्याबाबत 

  

(३०) *  ५३७२१   श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी) :   सन्माननीय साांस् िृतति िायय 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील गोरेगाव (पूवझ) येथील दादासाहेब राळके धचत्रनगरी व्यवस्थापनाने 
धचत्रीकरणासाठी, प्लोर कॅ्वॉक कीं पनीला तराफ्याचे बेकायदा कीं त्रा् देवून 
महामींडळाचे आधथझक नुकसान केयायाची बाब माहे जून, २०१६ मध्ये वा त्या 
सुमारास दनदिझनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयायास, यामध्ये व्यवस्थापक याींनी गैरव्यवहार करुन को्यवधी रुपयाींची 
बेहहिेबी मालमत्ता खरेदी करुन िासन तथा महामींडळाचे महसुली उत्पन्नाचे 
नुकसान केले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असयायास, सदर प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीचे 
दनषकिझ काय आहेत त्यानुसार सींबींधधत कीं त्रा् कीं पनी आणण महामींडळाच्या दोिी 
अधधका-याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. विनोद तािड े: (१) महामींडळातील कलागारामध्ये (स््ुडडओ) धचत्रीकरणावेळी 
प्रकाि व्यवस्थेकरीता तरारा सुववधा उपलब्ध होण्यासाठी मे.कॅ्वॉक एी्ं रप्रायलेस 
याींची करयाम रेड पुल्स्तकामधून जाहहरात प्रमसध्द करुन या कीं पनीची दनवड 
करण्यात आली होती. त्यामुळे सदर सींस्थेची दनवड दनयमाप्रमाणे करण्यात आली 
होती. त्याींनतर ररतसर ठराव करुन वेळोवेळी ११ महहन्याींसाठी पढेु मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. अिाप्रकारे सदर सींस्थेची सन २००४ पासून ते ऑक््ोबर, 
२०१२ पयांत नेमणकू केलेली होती.   

सींचालक मींडळाच्या दनणझयानसुार कीं त्रा्दाराकडून प्रदतविाझत उत्पन्न वाढ 
दिझवनू मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सदर कीं त्रा् बेकायदेिीर 
असयायाचे आढळून येत नाही. सदर कामामध्ये महामींडळाची कोणतीही आधथझक 
गुींतवणकू केलेली नाही. धचत्रीकरणावेळी तरारा सुववधा वेळेत उपलब्ध लायायाने 
दनममझती सींस्थेकडून महामींडळाच्या दरपत्रकानुसार उत्पन्न प्राप्त लालेले आहे. 
सबब, वरील कीं त्रा्ामुळे महामींडळाचे आधथझक नकुसान लालेले नाही.   
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रायगड श्जल््यातील ुाताळगांगा, िुां डशलिा, सावि्रशी ि  
अांबा या नद्या प्रदवूषत झाल्याबाबत 

  

(३१) *  ५३६९१   श्री.मनोहर भोईन र (उरण), श्री.प्रशाांत ठािूर (ुनिेल), श्री.समीर 
िुणािार (दहांगणघाट), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र 
ुश्श्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली ुिूय) :   सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड ल्जयाहयातील तळोजा, रोहा, महाड व पाताळगींगा एमआयडीसी 
ववभागामारझ त चालववयाया जाणा-या प्रदवूित पाणी प्रकरम या कें द्रातनू (सीई्ीपी) 
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सोडलेयाया प्रदवूित पाण्यामुळे पाताळगींगा, कुीं डमलका, साववत्री, अींबा या नद्या व 
जवळपासच्या खाड्याींचे स्रोत प्रदवूित लायायाचे तसेच रसायनी (ता. उरण) येथील 
पाताळगींगा नदीत मोठया प्रमाणात वाढलेया या जलपणीमुळे नदीच्या काठावर 
वसलेयाया गावाींना हे पाणी वापरता येत नसयायाचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान दनदिझनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयायास, उक्त एमआयडीसी ववभागामारझ त चालववले जाणारे प्रदवूित पाणी 
प्रकरम या कें द्र (सीई्ीपी) पाण्याच्या अपेक्षक्षत िुद्धीकरणाच्या मानकाींनुसार चालववले 
जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असयायास, वारींवार भरारी पथकाींनी दींड करूनही कारखानदार व प्रदिूण 
मींडळाचे अधधकारी सीई्ीपी कें द्राच्या चुक च्या कायाझन्वयाकड ेदलुझक्ष करीत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असयायास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानुिींगाने 
ववभागातील जल स्रोत प्रदवूित करणाऱ्या कीं पन्यावर व सींबींधधताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असयायास, भरारी पथकाींनी दींड करून सुध्दा कोणतीच कारवाई होत 
नसयायाने स्थादनक स्तरावर नागररकाींची दक्षता सममती नेमण्याचा प्रस्ताव 
िासनाच्या ववचाराधीन आहे काय, नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) महाराषर प्रदिूण दनयींत्रण मींडळामारझ त उद्योगाींना प्रदान केलेयाया 
सींमतीपत्रातील अ्ी व ितीचे उयालींघन केयायास सींबींधधत उद्योगाींववरुध्द कारणे 
दाखवा नो्ीस, प्रस्ताववत आदेि, आवश्यकतेनुसार उद्योग बींद करणे इत्यादी 
प्रकारची कारवाई करण्याींत येते. 
(५) स्थादनक स्तरावर कारखान्याींची पाहणी करण्यासाठी महाराषर प्रदिुण 
दनयींत्रण मींडळाने सी.ई.्ी.पी. ला हदलेयाया दनदेिानुसार सी.ई.्ी.पी. कडून पथक 
नेमण्याींत आले आहे. 

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

 



34 

मुांबईन सह राज्यात बनािट बाटलीबांद ुा याचा हायिसाय सुरु असल्याबाबत 
  

(३२) *  ५५२५९   श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.अशमन ुटेल 
(मुांबादेिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (रम्हुूरी), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), 
श्री.श्जतेंद्र आहा हाड (मुांरम्ा िळिा), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाड 
(िजयत), श्री.िैभि वुचड (अिोले), श्री.मिरांद जाधि-ुाटील (िाईन ), श्री.अजय 
चौधरी (शशिडी), श्री.सांदीु नाईन ि (ऐरोली), श्री.राणाजगजीतशसांह ुाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.राहुल 
जगताु (श्रीगोंदा), श्रीमती ददवुिा चहाहाण (बागलाण), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.नरेंद्र मेहता (शमरा भाईंदर), श्री.ददलीु िळसे-ुाटील (आांबेगाि), 
श्री.हषयिधयन सुिाळ (बुलढाणा), श्री.सुधािर िोहळे (नागुूर दषक्षण), श्री.सुधािर 
देशमुख (नागुूर ुश्श्चम), श्री.िृष्ट्णा खोुड े (नागुूर ुूिय), श्री.वििास िुां भारे 
(नागुूर मध्य), श्री.विलास तरे (बोईन सर), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब ुाटील 
(िराड उत्तर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसईन ), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र ुश्श्चम), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (ुनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.नरेंद्र ुिार (िल्याण 
ुश्श्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली ुिूय), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील 
(शशडी), अॅड.ुराग अळिणी (विलेुाले), श्री.ददुि चहाहाण (फलटण), श्री.दत्ता्रशय 
भरणे (इांदाुूर), श्री.उल्हास ुाटील (शशरोळ), श्री.जयांत ुाटील (इस्लामुूर), 
डॉ.सुश्जत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातूर ्ामीण), 
श्री.योगेश सागर (चारिोु), श्री.चांद्रदीु नरिे (िरिीर), श्री.योगेश दटळेिर 
(हडुसर), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामुूर), श्री.सां्ाम थोुटे (भोर), श्री.राहूल 
िुल (दौंड), श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), 
श्री.राज ुुरोदहत (िुलाबा), श्री.शभमराि ताुिीर (खडििासला), श्री.तनतेश राणे 
(िणििली), श्री.सुतनल राऊत (विक्रोळी), डॉ.सतीश (अणासाहेब) ुाटील 
(एरांडोल), श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), डॉ.राहूल ुाटील (ुरभणी) :   सन्माननीय 
अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह राज् यभरात बनाव् बा्लीबींद पाण् याचा व्यवसाय मोठया प्रमाणात 
सुरु असून काही हठकाणी बा्लीबींद पाण्यात “कोलीरामझ“ हा िरीरास अपायकारक 
जीवाण ूअसयायाचे अन्न व औिध प्रिासन ववभागाच्या दनदिझनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) तसेच जागदतक आरो्य सींघ्नेच्या दनदेिानुसार भाभा अणसुींिोधन कें द्राने 
मुींबईतील बा्ली बींद पाण्याचे नमुने घेतले असता त्यातील २० नमुने “ब्रोमे्” हे 
ककझ रोगजन्य रसायन असयायाचे त्याचप्रमाणे कक्कनािक द्रव्ये असयायाचे     
माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान दनदिझनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच वसई, ववरार, मभवींडी, ममरारोड, रायगड, दापोली, खेड या भागात 
कुपनमलका व ववहीरीच्या पाण्याचा वापर करुन बनाव् बा्लीबींद पाण् याचा 
व्यवसाय करण्याचे कारखाने सुरू आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) बुलढाणा व पुणे िहरात पाणी ववरम   करणा-या उत् पादकाींकड ेबी.आय.एस. व 
अन् न औिध प्रिासनाचा परवाना नसतानासुध्दा अनधधक्तररत्या  अिुध् द पाणी 
ववरम   करीत असया याचे  माहे मे २०१६ मध्ये वा त्या सुमारास तसेच नागपूर, 
कोयाहापूर व जालना िहरात  बा्लीबींद व पाऊचद्वारे ममनरल वॉ्रच्या नावावर 
ववकण्यात येणारे पाणी हे िुध्द करताींना रसायनाींचा वापर करण्यात आयायाने 
सदर पाणी आरो्यास हादनकारक असयायाचे हदनाींक ८ मे, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास दनदिझनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असयायास, बा्लीबींद व पाऊचद्वारे ममनरल वॉ्रच्या नावावर ववकण्यात 
येणा-या पाण् यामुळे नागररकाींच्या िरीरास अपायकारक अिा काववळ, अदतसार, 
इत्यादी जलजन्य आजाराची लागण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असयायास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानुिींगाने 
सदर वविारीजन्य पाण्यामुळे नागररकाींच्या आरो्यास धोका पोहच ू नये म्हणनू 
मुींबईसह राज्यात बनाव्ररत्या बा्लीबींद व पाऊचद्वारे ममनरल वॉ्रच्या 
नावावर होत असलेली ववरम   बींद करण्याबाबत व सदर कारखाने बींद करून 
मालकाींवर गुन्हे दाखल करण्याबाबत िासनाने कोणती कायझवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : (१) होय, हे अींितः खरे आहे. 

राज्यात एवप्रल, २०१६ ते जनू, २०१६ या कालावधीत तपासलेयाया एकुण 
८४ नमुन्याींपकै  पुणे ववभागातील ०२ व औरींगाबाद ववभागातील ०१ अिा एकुण 
०३ नमुन्यात ई कोलाय/कोलीरामझ हे िरीरास अपायकारक जीवाण ू आढळले.  
राज्यात इतरत्र असे जीवाण ूआढळले नाहीत.  
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(२) माहे एवप्रल, २०१६ वा त्यादरम्यान अिाप्रकारची बाब दनदिझनास आलेली 
नाही, मात्र भाभा अणसुींधान कें द्राने केलेयाया सींिोधनावर आधाररत लेख करीं् 
सायन्स या मामसकाच्या जानेवारी २०१५ च्या अींकात प्रमसध्द लाला होता 
त्यामध्ये काही बा्लीबींद पाण्यामध्ये ब्रोमे्चे प्रमाण मानदापेक्षा जास्त 
आढळयायाचे नमुद केले आहे. 
(३) सदर हठकाणी ववना परवाना बा्लीबींद पाण्याचा व्यवसाय करणा-या एकूण 
१३ आस्थापनाींवर कारवाई करण्यात आली आहे. सवझ आस्थापना बींद करण्यात 
आयाया असून त्याींपकै   ११ आस्थापनाींवर  ख्ले दाखल केले आहेत. २ वर 
ख्ले  दाखल करण्याची कायझवाही सुरू आहे. 
(४) बा्लीबींद व पाऊचव्दारे ममनरल वॉ्रच्या नावावर ववकण्यात येणारे पाणी हे 
िुध्द करताना रसायनाींचा वापर केयायाची बाब अन्न व औिध प्रिासनाच्या 
दनदिझनास आलेली नाही. तथावप कोयाहापूर येथे ३ आस्थापनाींवर ववनापरवाना 
व्यवसाय केयायाबाबत कारवाई करण्यात आली. त्यावेळी ४ नमुने तपासणी साठी 
घेण्यात आले. त्यापकै  ३ ममर्थयाछाप तर १ प्रमाणीत आढळून आला. 
प्रिासनाकडून पढुील कायझवाही सुरु आहे. 
(५) अिी कोणतीही बाब अन्न व औिध प्रिासनाच्या दनदिझनास आलेली नाही. 
(६) ववनापरवाना बा्लीबींद पाण्याच्या व्यवसायाप्रकरणी अन्न सुरक्षा व मानके 
अधधदनयम २००६ व दनयम, दनयमन २०११ अींतगझत दनयमानुसार प्रिासनाकडुन 
वेळोवेळी कारवाई करण्यात  येते. सदर कायदा राज्यात लागू लायायापासून 
आतापयांत ववनापरवाना व्यवसायाबद्दल २१९ प्रकरणी न्यायालयीन ख्ले दाखल 
करण्यात आले आहेत. 

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

धचांभािे (श्ज.रायगड) येथील प्राथशमि शाळेची इमारत िोसळल्याबाबत 
  

(३३) *  ६०१३९   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धचींभावे (ल्ज.रायगड) येथील ल्जयाहापररिदेच्या प्राथममक िाळेची इमारत     
माहे जनू, २०१६ मध्ये वा त्या सुमारास कोसळून इमारतीच्या एका वगझखोलीसह 
िेजारी असलेले ग्रामपींचायतीचे दोन गाळे देखील उध्वस्त लाले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असयायास, उक्त इमारतीची ग्रामपींचायत सवझ मिक्षा अमभयानातून दरुुस्ती 
व्हावी याकररता ३५ प्रस्ताव पाठववण्यात येऊनही अद्यापी रायगड ल्जयाहा 
पररिदेच्या मिक्षण ववभागाकडून कोणतीही कायझवाही करण्यात आलेली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असयायास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद्नुसार यास जबाबदार असणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच उक्त इमारतीचे तात्काळ नव्याने बाींधकाम करण्याकररता दनधीची 
तरतूद करण्यात आली आहे काय, 
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींित: खरे आहे. 

िाळेच्या पूवेकडील १ वगझखोलीचा पाया खचनू मभींत व छप्पर पडले 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

सवझ मिक्षा अमभयान अींतगझत सन २०१६-१७ वाविझक योजना अींतगझत 
इमारतीची दरुुस्ती प्रस्ताववत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) नाही. 
(५) दरुुस्ती प्रस्ताववत असयायाने प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

भोिर (ता.श्ज.नाांदेड) येथील ुाणीटांचाईन  िृती आराखडा  
तयार िरूनही िामे अुूणय असल्याबाबत 

 

(३४) *  ५८२५९   श्रीमती अशमता चहाहाण (भोिर), श्री.डी.ुी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.िसांतराि चहाहाण (नायगाांि) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) भोकर (ता.ल्ज.नाींदेड) येथील ८५ गाींवे, वाडीताींड्याींमध्ये मे महहन्याच्या 
िेव्च्या आठवड्यात पाणी ी्ंचाई दनमाझण लायायाने १२५ हठकाणी बोअर 
अधधग्रहण तर १० ्ँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आयायाचे माहे जनू, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान दनदिझनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 



38 

(२) असयायास, सदर हठकाणी मे महहन्यात धरणाचे पाणी नदी-नायायात 
सोडण्यात आयायाने जनावराींसह वपण्याचा प्रश्न थोड्या प्रमाणात मम्ला होता 
पींरत ू दीड-महहन्याींनींतर नदी नायायातले पाणी पूणझत: सींपयायाने या भागातील 
िेतकऱ्याींपुढे जनावराींच्या वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दनमाझण लाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असयायास, दरविीप्रमाणे याविीही लाखो रुपयाींचा पाणी ी्ंचाई क्ती आराखडा 
तयार करुन नवीन पाणीपुरवठा योजना दरुुस्ती, ववहीर रुीं दीकरण अिी कामे 
घेण्यात आली मात्र उन्हाळा सींपेपयांत सदर कामे पूणझ न लायायाने तीव्र पाणी 

ी्ंचाईची समस्या दनमाझण लाली हे ही खरे आहे काय, 
(४) असयायास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानिुींगाने सदर हठकाणी कायम पाणी पुरवठा होणेबाबत 
कोणती कायझवाही केली व सींबींधधत कामे अपूणझ राहहयायाबाबत सींबधधताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) नाींदेड ल्जया्यातील भोकर तालुक्यातील ६६ गावे व 
२५ वाड्याींमध्ये १२७ खाजगी ववहहरी अधधग्रहीत करुन व ११ ्ँकरद्वारे पाणी 
पुरवठा करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     भोकर तालुक्यात सन २०१५-१६ च्या ी्ंचाई कालावधीत पाणी ी्ंचाई 
दनवारणाथझ नववन ववींधन ववहहरी ४३, वव ींधन ववहहरीींची वविेि दरुुस्ती २५, नळ 
योजना वविेि दरुुस्ती १४, तात्पुरती पूरक नळ योजना ५ इत्याहद उपाययोजना 
घेऊन सदरची कामे ववहहत मुदतीत पूणझ करण्यात आलेली आहेत. तसेच ववहहर 
अधधग्रहण करुन व ्ँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात आला आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िोुरगाि (श्ज.अहमदनगर) येथे खोिल्याचे बनािट षषध तयार िरुन त्याची 

विक्री राज्यात ि ुरराज्यात होत असल्याबाबत 

 (३५) *  ५७५५०   श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.विजय षटी (ुारनेर) :   
सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) कोपरगाव (ल्ज.अहमदनगर) तालुक्यामध्ये खोकयायाचे बनाव् औिध तयार 
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करुन त्याची ववरम   राज्यात व परराज्यात करणाऱ्या एका ्ोळीला अन्न व 
औिध प्रिासन ववभागाने माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान पकडले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असयायास, सदर औिध दनममझती अथवझ एजन्सी कररत असून, कोपरगावसह 
अहमदनगर ल्जया्यात सुरु करण्यात आलेला सदर एजन्सीचा िोध  पूणझ लाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच खोकयायाचे बनाव् औिध दनममझती, ववरम   करणाऱ्या ज्या ्ोळीला 
अ्क करण्यात आली त्यामध्ये सहभागी असलेयाया व्यक्तीींची नावे व रहाण्याचे 
हठकाण कोठे आहे तसेच त्याींनी माहहती हदलेयाया एजन्सीच्या नावा व्यदतररक्त 
अिी उत्पादन करणारी आींतरराषरीय ्ोळी  कोणकोणत्या प्रदेिात कायझरत 
असयायाची माहहती हदली आहे काय, व सदर अथवझ एजन्सीचे मालक व 
व्यवस्थापन बघणाऱ्या व्यक्तीींची नावे काय आहेत, 
(४) असयायास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानुिींगाने 
सींबींधधताींवर व सदर एजन्सीवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : (१)  हे खरे नाही, तथावप बीड येथे दोन व्यक्तीींवर कोडीन 
रॅास्रे्युक्त औिधे व अयाप्रालोलाम घ्क असलेययाया गोळ्या अवैधरीत्या 
साठवुणक व ववरम   केयायाबाबत कारवाई करण्यात आली व त्याींनी हदलेयाया 
माहहतीनुसार त्याींना सदरची औिधे अथवझ एजन्सी, कोपरगाव, ल्ज. अहमदनगर  
याींचेकडून ववना बबलाने पुरवठा लायायाचे दनषपन्न लाले. 
(२) होय, मे. अथवझ एजन्सी, या नावाच्या एजन्सीचा कोपरगावासह  अहमदनगर 
ल्जया्यात िोध घेतला असता अिा प्रकारची एजन्सी  आढळुन आली नाही. 
(३), (४) व (५) बीड येथील अक्सा मल्स्जद येथनु आगा बाबरखान रैजल अहमद 
खान व रहेमान मसहद्दक  अहमद मसद्दीक  या आरोपीींना पोलीसाींनी  अ्क केली 
आहे, या प्रकरणीचा तपास सुरू आहे त्यानुसार तपास पणूझ करून ख्ला दाखल 
करण्यात येईल. 
 

----------------- 
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मुांबईन  विद्याुीठाच्या अशभयाांत्र्रशिी शाखेत झालेल्या 
 उत्तर ुत्र्रशिा गैरहायिहाराबाबत 

  

(३६) *  ५३७०४   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली ुूिय), अॅड.ुराग अळिणी 
(विलेुाले), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र ुश्श्चम), डॉ.शमशलांद माने (नागुूर उत्तर), 
श्री.विजय षटी (ुारनेर), श्री.सुभाष उफय  ुांडडतशेठ ुाटील (अशलबाग), श्री.सुतनल 
शशांदे (िरळी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अस्लम शेख (मालाड ुश्श्चम), 
श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.प्रिाश फातुेिर 
(चेंबूर), श्री.सुतनल राऊत (विक्रोळी), श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.प्रिाश 
आत्रबटिर (राधानगरी), श्री.अशमत साटम (अांधेरी ुश्श्चम), श्री.मांगेश िुडाळिर 
(िुलाय), श्री.धैययशील ुाटील (ुेण), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील (शशडी), श्री.तनतेश 
राणे (िणििली), श्री.प्रताुराि ुाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.विनायिराि 
जाधि-ुाटील (अहमदुूर), श्री.शभमराि ताुिीर (खडििासला), श्रीमती सीमाताईन  
दहरे (नाशशि ुश्श्चम), श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली), श्री.किशोर ुाटील 
(ुाचोरा) :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठातील अमभयाींबत्रक  िाखेतील उत्तरपबत्रकाींमधील न 
सोडववलेयाया प्रश्नाींची उत्तरे मलहहण् याकरीता १५ ते २० हजार रुपये घेऊन, त्या 
उत्तरपबत्रका स्राँगरुम मधनू काढून ववद्यार्थयाांच्या घरपोच करुन पनु्हा त्या 
स्राँगरुम मध्ये ठेवण्यात आयायाचा प्रकार माहे मे, २०१६ च्या दसुऱ्या वा दतसऱ्या 
आठवड्यात भाींडूप (मुींबई) पोलीसाींनी दनदिझनास आणनू, मुींबई ववद्यापीठाच्या 
कमलना कॅम्पसमधील एका कस््ोडडयनसह, चार मिपाई, तीन कारकून याींना 
अ्क केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असयायास, या ्ोळीकडून याच महहन्याींत लालेयाया मॅथमॅह्क्स,् 
इींल्जदनयररींग, मॅकेदनकलसह अन्य ववियाींच्या एकूण ९२ उत्तरपबत्रका हस्तगत 
करण्यात आयाया असून, कजझत, खारघर, ऐरोली, कामोठे येथील से्ं रवर पररक्षा 
हदलेयाया ववद्यार्थयाांच्या या उत्तरपबत्रका असयायाचे तपासात दनषपन्न लाले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असयायास, याबाबत चौकिी व्हावी अिी  मागणी बॉम्बे यदुनव्हमसझ् ी अँड 
कॉलेज ्ीचसझ यदुनयनने माहे मे, २०१६ मध्ये केली असयायाचे  दनदिझनास 
आली, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असयायास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, असयायास, 
तपासाचे दनषकिझ काय आहेत व त्यामध्ये दोिी आढळलेयाया व्यक्तीींववरुध्द 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) तसेच मुींबई ववद्यापीठाकड े या सवझ तपासाचा  मा.राज्यपाल महोदय याींनी 
मागववलेला अहवाल देण्यात आला आहे काय, त्या अहवालामध्ये नमूद करण्यात 
आलेयाया प्रमुख बाबी कोणत्या आहेत, नसयायास,  ववलींब लागण्याची सवझसाधारण 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) व (५) सदर प्रकरणी मुींबई ववद्यापीठामारझ त प्राचायझ एस.्ी. गडदे याींच्या 
अध्यक्षतेखाली सत्यिोधन सममती गहठत करण्यात आली होती. सदर सममतीने 
आपयाया अहवाल कुलगुरु, मुींबई ववद्यापीठ याींचेकड ेसादर केला असून कुलगुरुीं नी 
सदर अहवाल पररक्षा मींडळ व व्यवस्थापन पररिद याींची मींजुरी घेवून 
मा.कुलपतीींकड ेसादर केला आहे. 

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

राज्यातील ५ हजार प्राथशमि शाळाांमध्ये ’’स्ुोिन इांश्गलश’’  
प्रयोग सुरु िरयाचा तनणययाबाबत 

  

(३७) *  ५३८७४   श्री.मनोहर भोईन र (उरण), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र ुूिय), 
श्री.अतुल सािे (षरांगाबाद ुिूय), श्री.राजाभाऊ (ुराग) िाजे (शसन्नर), 
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.सदा सरिणिर (मादहम), डॉ.राहूल 
ुाटील (ुरभणी), श्री.राज ुुरोदहत (िुलाबा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ५ हजार प्राथममक िाळाींमध्ये ’’स्पोकन इींल््लि’’ प्रयोग सुरु 
करण्याचा दनणझय राज्याच्या मिक्षण ववभागाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयायास, सदर दनणझयाची अींमलबजावणी कोणत्या िैक्षणणक विाझपासून 
करण्यात येणार आहे, 
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(३) असयायास, प्राथममक िाळेतील ववद्यार्थयाांना इींल््लि बोलता यावे यासाठी 
मिक्षकाींनाही प्रमिक्षण देण्यात येणार आहे काय वा सदर दनणझयाचे स्वरुप काय 
आहे, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१), (२) व (३) राज्य आीं्ल भािा सींस्थेतरे यासींदभाझत 
कायझवाही करण्यात येत असून राज्यातील सुमारे ९००० इच्छुक मिक्षकाींनी 
याकररता अजझ केले आहेत व त्याींना प्रमिक्षण देण्यात येणार आहे..  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

धुळे येथे दहांद ुविद्याथ्याांना आुल्या सांस्िृतीनुसार आचरण िरयास  
विरोध िरणाऱ् या शाळाांिर िारिाईन  िरयाबाबत 

  

(३८) *  ६०१५९   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) धुळे येथील ‘पोद्दार इीं्रनॅिनल स्कूल’, ‘चावरा इींल््लि स्कूल’, ‘से्ं  लवेवयर 
कनोसा कॉन्व्हें् हायस्कूल’, आणण ‘कमलाबाई कन्या ववद्यालय’ या तसेच अन्य 
िाळाींमध्ये हहींद ु ववद्याधथझनीींच्या बाींगडया घालणे, मेंदी लावणे, कुीं कू इत्यादी 
धाममझक आचरणावर बींदी घातली जात असयायाने  पालकाींमध्ये तसेच स्थादनक 
लोकाींमध्ये तीव्र असींतोि दनमाझण लाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयायास, सदर िाळाींच्या आक्षपेाहझ क्तीच्या ववरोधात सींतप्त प्रदतकरम या 
म्हणनू धुळे येथे हहींद ु जनजागत्ी सममती आणण अन्य हहींदतु्ववादी सींघ्नाींनी 
एकत्र येऊन हदनाींक १३ रेब्रुवारी, २०१६ रोजी दनिेध मोचाझ काढला, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असयायास,  हहींद ु ववद्यार्थयाांचे धाममझक स्वातींत्र्य नाकारणाऱ् या सींबींधधत 
िाळाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) होय. 
(३) सींबींधधत िाळाींना हहींद ु धमाझतील ववद्याथी-ववद्याधथझनीींच्या धाममझक भावना 
दखुावणार नाहीत याबाबत दक्षता घेण्यात यावी अिी ताक द देण्यात आलेली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबईन .   प्रधान सधचि 
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