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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि ०१ ऑगस्ट, २०१६ / श्रािण १०, १९३८ ( शिे ) 
  

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

 

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

सांरक्षण, अन् न आणण षषध प्रशासन, 
सांसदीय िायम मां्रशी 

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ३० 
------------------------------------- 

  
शासनािडून सादहत् य महामांडााला शमाणा्या  

अनदुानात िाढ िरण्याबाबत 
  

(१) *  ५५४३८   श्री.हषमिधमन सुिाा (बुलढाणा), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हुूरी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम श(े (मालाड ुचश्चम), 
डॉ.सांतोष टारफे (िामनुरी) :   सन्माननीय मराठी भाषा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अखखल भारतीय मराठी साहित् य मिामींळ    या मिामींळ ा् या ४ घ्क 
सींस् था हमिाराष र साहित् य पिरद , पुणे मुींबई मराठी साहित् य सींघ, मुींबई, व  भभ 
साहित् य सींघ, नागपूर आखण मराठ ाळा साहित् य पिरद , औरींगाबा ) तसेच 
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कोकण मराठी साहित् य पिरद , रत् नागिरगरी    षिण ण मिाराष र सभा, कोल् िापूर या 
७ साहित् य सींस् थाींना त्त् येकर . ५.०० ल  या त्माणे एकूण . ३५.०० ल  
अन ुान उपलब् ध क.न  े् यात येते, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, शासनाकळून साहित् य मिामींळ ाला िम णारे अन ुान अपूरे पळत 
असल्याचे मािे मे, २०१६ मध्ये  ा त्या  रम्यान नन शभनास आले, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, स र मिामींळ ाला आगिरथभकदृष्या स् यींपूणभ तसेच मराठी भादा, 
साहित्य आखण सींस्कृती  ते्रात काम करणाऱ्या या सींस्थेला  े्यात येणाऱ्या 
अन ुानात  ाढ कर्याबाबत शासनाने कोणती कायभ ािी केली  ा कर्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: ह१) िोय  
(२)   ह३) मिाराषर राज्य साहित्य आखण सींस्कृती मींळ  याींचेकळून उपरोक्त 
सात साहित्य सींस्थाीं्या त्चिलत अनु ानात  ाढ कर्याचा त्स्ता  शासनास 
त्ाप्त झाला असून, स र त्स्ता  शासना्या व चाराधीन आिे  
(४) त्श्न उद् ा त नािी  

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

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालयाच्या रामा  
िेअर सेंटरमधील निीन ुदाांच्या प्रस्तािाबाबत 

  

(२) *  ५७९५७   श्री.सुधािर देशमु( (नागुूर ुचश्चम), श्री.िृष्ट्णा (ोुड े
(नागुूर ुूिम), श्री.वििास िुां भारे (नागुूर मध्य) :   सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील शासकरय  दैयकरय मिाव दयालय   .्णालया्या रामा 
केअर से्ं रमध्ये सन २०१२ मध्ये ६०० न ीन प ाींचा त्स्ता   दैयकरय िश ण 
  सींशोधन सींचालनालयाने ळीएमईआरकळ ेपाठव ला असून उक्त त्स्ता ाला 
मींत्रत्रमींळ ाकळून मींजूरी िम ाली नसल्याचे सन २०१६ मध्ये  ा त्या रम्यान 
नन शभनास आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, या रामा केअर से्ं रकिरता न्यरोलॉजी, ऑथोपेडळक, ि यरोग   
उरोशल्यगिरचककत्सा व भागाचे हसीव्िी्ीएस) त्त्येकर एक त्ाध्यापक आखण या 
व भागा्या पाच सियोगी त्ाध्यापक,  गभ  ोनचे १८ सियोगी त्ाध्यापक, ११ 
 िरषठ नन ासी ळॉक््र, ्यु्र, त्शासकरय अगिरधकारी   कायाभलय 
अगिरधकारीसि असे त्त्येकर एक प ाची आ श्यकता आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या रामा केअर से्ं रची पािणी केली असता  दैयकरय िश ण   
सींशोधन सींचालनालयाने ह नाींक ०७ फेब्र ुारी, २०१४ रोजी ३०१ 
प ाींचा त्स्ता  ळीएमईआरकळ ेपाठव ्याची सूचना केल्यानींतर उक्त त्स्ता  
ह नाींक १८ फेब्रु ारी, २०१६ रोजी मींत्रत्रमींळ ा्या मींजूरीसाठी पाठव ्यात आला 
असून अदयाप त्स्ता ास मींजूरी त्ाप्त झाली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त त्स्ता ाबाबत शासनाने कोणती कायभ ािी केली  ा 
कर्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : ह१) िे खरे नािी    
(२) िोय, िे खरे आिे, 
     परींतु स रची प े िी भारतीय आयवु भज्ञान पिरद े्या मानकानुसार   कें द्र 
शासनाने रामा केअर से्ं र्या शे्रणीनुसार ननश्श्चत केलेल्या मानकाींत्माणे आिेत  
(३) िे खरे नािी  
(४) प  ननिमभतीचे शासन आ ेश ननगभिमत कर्यात आले असून प  भरतीची 
कायभ ािी सुरू आिे  
(५) त्श्न उद् ा त नािी  

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

ुालघर चजल्हयातील गािाांमध्ये ुाणी ुुरिठा योजनाांची िामे  
ुूणम होऊनही ुाणी ुुरिठा होत नसल्याबाबत 

(३) *  ५९४८८   श्री.सांजय साििारे (भुसािा) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर श्जल्ियातील नींळोरे- े खोप, अींबाळी, शेल ाली,  रखुी्ं ी, कमारे, पळघे, 
नींळोरे,  ाकोरे, त्रबर ाळी या नऊ गा ात मिाराषर जी न त्ागिरधकरणाने सन २००९ 
मध्ये पाणी पुर ठा योजनाींचे काम पूणभ केले, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, स र पाणी पुर ठा योजनाीं्या कामाचे .पये ९४ ल  १२ िजार 
२९० इतकर रक्कम ठेके ाराला अ ा कर्यात आली असून ९ पैकर ७ गा ात 
पा्या्या ्ाक्या उभा.न जल ाहिन्याींचे काम पूणभ िो नूिी अदयाप ग्रामस्थाींना 
पाणी पुर ठा झालेला नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक् त त्करणी शासनाने चककशी केली आिे काय, त्यात काय 
आढ ून आले, त्यानुदींगाने स र गा ाींना पाणी पुर ठा िो्याकिरता कोणती 
कायभ ािी केली   सींबींगिरधताीं र कोणती कार ाई केली  ा कर्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : ह१) िे खरे आिे    
(२) िे खरे नािी  
     स रिू ९ गा े िी पालघर   २६ गा े त्ा ेिशक पाणी पुर ठा योजनेत 
समाव ष् आिेत   स र योजना जुलै, २००९ मध्ये कायाभश्न् त झाली  त्यानींतर 
पालघर नगरपिरद    श्जल्िा पिरद  याींचेमाफभ त सींयकु्तिरत्या योजना 
चालव ्यात येत आिे  
      योजना कायाभश्न् त केली त्या े ी नींळोरे  े खोपसि अींबाळी, शेल ली, 
 रखुी्ं ी, कमारे पळघे, नींळोरे, त्रबर ाळी इत्या ी गा ाींसाठी ्ाक्या भ.न, 
जल ाहिनेचे काम पूणभ क.न, चाचणी घेऊन पाणी पुर ठा सु. कर्यात 
आला    या योजनेमधील उल्लेख केलेली ९   इतर ११ गा े असे एकूण २० 
गा ाींना श्जल्िा पिरद ेमाफभ त पाणी पुर ठा सु. कर्यात आला   तसेच मू  
योजनेतील पालघर   ७ गा ाींना हसदयाची पालघर नगरपािलका  ेत्र) पालघर 
नगरपािलकेमाफभ त पाणी पुर ठा सुर ीत चालू आिे            
(३)   ह४) त्श्न उद् ा त नािी  

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

भांडारा चजल््यातील अनदुातिकनत शााेतील विद्यार्थयाांना तिकनिृष्ट्ट  
दजामचा आहार ुुरिठा होत असल्याबाबत 

(४) *  ६३८६६   श्री.चरण िाघमारे (तुमसर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भींळारा श्जल््यातील अन ुाननत शा ेत    गभ १ ली ते ८  ी मध्ये     
िशकणा-या व दयार्थयाांना ननकृष्  जाभचा आिार पुर ठा िोत असून 



5 

ननव  ाधारकाकळून आखण अगिरधका-याींकळून सन २०१४-२०१५ या आगिरथभक 
 दाभकरीता कर्यात आलेल्या करारनाम्याचे उल्लींघन िोत असल्याने 
व दयार्थयाां्या आरो्याकळ े  लुभ  िोत असल्याबाबतची तक्रार स्थाननक 
लोकत्नतननधीनी   ह नाींक २२ एवत् ल, २०१५ रोजी  ा त्या सुमारास मा शालेय 
िश ण मींत्री याींचे नन शभनास आणनू ह ली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, नागपुर व भागासाठी अनुक्रमाींक १ ते १५ िया धान्या ी मालाचा 
पुर ठा कर्याबाबत करारनाम्यात उल्लेख कर्यात आलेला असताींनािी त्यापैकर 
अनकु्रमाींक २, ३, ६, आखण ७  रील  स्तुींचा त्या  रम्यान पुर ठाच झाला नािी, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास शासनाने उक्त करारनाम्यातील एकूण ४० अ्ी आखण शतीपकैर 
अ  ३० अ्ी आखण शतीचे उल्लींघन िोत असल्याबाबतची चककशी केली आिे 
काय, चककशीत काय आढ ून आले  त्यानसुार  ोदी र कोणती कार ाई कर्यात 
आली  ा कर्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: ह१)   ह२) िे खरे आिे  
(३) स र त्करणी व भागीय िश ण उपसींचालक, नागपूर याीं्या अध्य तेखालील 
सिमतीमाफभ त चककशी कर्यात आली असून चककशी अि ाल शासनास त्ाप्त 
झाला आिे  यानुसार पुढील कायभ ािी कर्यात येईल  
(४) त्श्न उद् ा त नािी  

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

मुरबाड (चज.ुालघर) तालुक्यातील स्िस्त धान्य दिुानातील  
धान्याचा होत असलेला िाााबाजार 

  

(५) *  ५४६९८   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), 
श्री.बााासाहेब थोरात (सांगमनेर), प्रा.िषाम गायििाड (धारािी), श्री.गणुत 
गायििाड (िल्याण ुिूम) :   सन्माननीय अन् न, नागरी ुुरिठा ि ्ाहि 
सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुरबाळ हश्ज पालघर) तालुक्यातील िजारो िशधापत्रत्रकाधारकाींना १७९ शासकरय 
स् स्त धान्य  कुान ारामाफभ त धान्यसाठा व तिरत केला जातो मात्र येथील 
आह  ासीींना उ रनन ाभिाचे साधन नसल्याने सुमारे साळबेारा िजार कु्ुींब 
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व ्भट्टयाीं र स्थलाींतरीत िोऊन सुमारे ८ महिने झाले असून त्याींचा  र 
महिन्याचा को्ा  कुान ाराींना त्ाप्त िोऊनिी स र साठा  लालाींना व कत 
असल्याचे मािे मे, २०१६ मध्ये  ा त्या रम्यान नन शभनास आले, िे खरे आिे 
काय,   
(२) असल्यास, यासीं भाभत शासनाने चककशी केली आिे काय, त्यात काय 
आढ ून आले, त्यानदुींगाने रेशन रील धान्याचा का ाबाजार करणाऱ्या रास्तभा  
 कुान ाराीं र कोणती कार ाई केली  ा कर्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : ह१) िे खरे नािी  
(२)   ह३) त्श्न उद् ा त नािी  
  

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

षरांगाबाद चजल््यात रॉिेलचा होत असलेला िााा बाजार 
  

(६) *  ५७४२४   श्री.अतुल सािे (षरांगाबाद ुिूम) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
ुुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबा  श्जल््याकिरता मािे एवत्ल, २०१६ किरता मींजूर केलेला १३८० 
के एल  रॉकेलचा पुर ठा का ा बाजारात व कला जात असल्या्या लेखी तक्रारी 
श्जल््या्या पुर ठा अगिरधकाऱ्याकळ े अींत्यो य, बीपीएल रेशनकाळभधारकाींनी      
मािे मे, २०१६ मध्ये  ा त्या रम्यान केल्या आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने श्जल््यासाठी पुर ठा केलेल्या रॉकेलचा  र िा १६ २५ 
.पये त्ती िल्र असताना श्जल््यात ननरननराळ्या तालुक्यातनू िे रॉकेल 
शासना्या  रापे ा जा ा  राने  कुान ार व कत असल्या्या तक्रारीिी कर्यात 
आल्या आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३)  असल्यास, स र तक्रारी्या अनुदींगाने शासनाने चककशी केली आिे काय, 
त्यात काय आढ ून आले   त्यानदुींगाने सींबींगिरधताीं र कोणती कार ाई केली  ा 
कर्यात येत आिे, सदय:श्स्थती काय आिे, 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. धगरीश बाुट : ह१)   ह२) िे खरे नािी  
      अशा स् .पा्या कोणत्यािी तक्रारी त्ाप्त झालेल्या नािीत  
(३) त्श्न उद् ा त नािी  
(४) त्श्न उद् ा त नािी  

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

भांडारा येथील सनफ्लग आयमन स्टील िां ुनीतून होणारे प्रदषूण 
  

(७) *  ६३५४३   श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा) :   सन्माननीय ुयामिरण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भींळारा श्जल््यातील सनलगलग आयभन स््ील ्या कीं पनी्या त् दूणामु े 
 रठी, बीळ, नेरी, पाचगा , पींढराबोळी,  ाभा, जमनी   इीं रुखा आह  गा ाींमध्ये 
नागिरकाीं्या स् ास्था्या त्श्न ननमाभण झाला असल्याने शासनाकळ े तक्रारी 
कर्यात येऊन जनआीं ोलन कर्यात आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, स र कारखान्यातनू उत्सश्जभत िोणाऱ्या राखेमु े   सोळ्यात 
येणाऱ्या खराब पा्यामु े पिरसरातील शेतीची उत्पा न  मता नष् झालेली 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, त्कल्पबागिरधत गा ामधील नागिरकाींची ननयिमत स् ास्थ परी ण 
तसेच नन ान कर्यात येते काय   असल्यास, त् दूणामु े नागिरकाींमध्ये 
कोणकोणत्या व्याधी आढ ून आल्या आिेत, 
(४) असल्यास, सनलगलग आयभन स््ील कीं पनीचे हिह्ींग   बॉयलर प्लाी्ं ला 
अदयया त कर्यासाठी शासनाकळून ह शा नन ेश  े्यात आले आिेत काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आिे काय, त्यानुदींगाने स र 
त् दूण कमी कर्याबाबत कोणती कायभ ािी केली  ा कर्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : ह१), (२)   ह३) िे खरे नािी  
      श्जल्िा आरो्य अगिरधकारी, भींळारा  याीं्या ह  १६ ०७ २०१६ रोजी्या 
अि ालानुसार  रठी, बीळ, नेरी, पाचगा , पींढराबोळी,  ाभा, जमनी, 
इीं रुखा आह   गाीं ाशी सींल्न कें द्र/उपकें द्रात आरो्य से क   आरो्य सेव का 
कायभरत आिेत  गाीं  ननिाय पींधर ाळी ननयेश्जत घरभे्ी कायभक्रमानसुार घरभे्ी  
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 े नू गाीं ामधील नागरीकाींची ननयिमत स् ास्र्थय पिर ण केले जाते  त्यानुसार     
मािे जाने ारी २०१६ ते जनू २०१६ पयांत त्ाथिमक आरो्य कें द्र,  रठी येथील 
अस्थमाचे  ४४ .्ण, ब्रान्काई्ीसचे ९४   ए आर आय चे १५४७ .्ण सींख्या 
असल्याचे या कायाभलयाचे नन शभनास आले   त्याचत्माणे मािे जाने ारी १६ ते 
जून १६ पयभत्या त्ाथिमक आरो्य कें द्र, मोि रुा्या अि ालात्माणे  अस्थमा-३ 
  ए आर आय हAcute respiratory infection) चे १५२ .्ण सींख्या असल्याचे 
नन शभनास आले आिे  परींत ुनमु  आजार कीं पनी्या त् दुणामु े झाले असल्याचे 
ननश्श्चत साींगता येणार नािी  
(४)   ह५) स र कारखान्याला मिाराषर त् दूण ननयींत्रण मींळ ाने त् दुण 
ननयींत्रणाकिरता अ्ी   शती्या अगिरधन रािुन ह नाींक ३०/०१/२०१५ रोजी 
समींतीपत्र त् ान केले आिे  ह नाींक ३१/०७/२०१५ रोजी त् दुण ननयींत्रण यींत्रणा 
अ या त कर्याकरीता नन ेश ह ले आिे  त्याचत्माणे .  २५ ल  बॅंक िमी 
घे्यात आली आिे  तसेच मािे ऑगस्् २०१५ रोजी .  २ ल  बॅंक िमी जप्त 
केली आिे  
(६) त्श्न उद् ा त नािी  

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

अहमदनगर चजल््यातील अिोले ३२ गाि ुाणीुुरिठा  
योजनेचे िाम तिकनधी अभािी बांद असल्याबाबत 

  

(८) *  ६२३७३   श्री.िैभि वुचड (अिोले) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अिम नगर श्जल््यातील अकोले ३२ गा  पाणीपुर ठ्या्या कामास      
सन २०१२ मध्ये  ा त्या रम्यान सु. ात क.निी ननधी अभा ी स र योजनेचे 
काम त्लींत्रबत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, स र त्करणी शासनामाफभ त चककशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चककशीत काय आढ ून आले   त नुसार स र योजनेसाठी ननधी 
उपलब्ध करून योजनेचे काम तातळीने क.न नागिरकाींना स् ्छ शुध्    पुरेसे 
पाणी पुरव ्याबाबत कोणती कायभ ािी केली  ा कर्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : ह१) िे खरे नािी  
(२)   ह३) स र योजनेचा उ भ  नन  ींळ े धरणा्या बुळीत  ेत्रात असून 
योजनेअींतगभत कामे िी  गुभम भागात   अनतपजभन्यमान असल्याने पा साळ्यात 
कामे कर्यास अळचणी ननमाभण िोतात  तसेच ५२ कक मी पाईपलाईनची कामे 
शेतकऱ्याीं्या शेतामधनू जात असल्याने अळचणी ननमाभण िोतात  याव्यनतरीक्त 
ठेके ाराकळून कामाची मीं  गती यामु े योजनेची कामे पणुभ कर्यास व लींब िोत 
असून ठेके ाराव .ध्   ींळात्मक कायभ ािी कर्यात येत आिे  
      स र योजने र मािे जून, २०१६ अखेर . २०९०.४८ ल  इतका खचभ झाला 
असून सन २०१६-१७ चे कृती आराखड्यात योजने र . १०५८.९९ ल  इतकर 
तरतु  कर्यात आलेली आिे  तसेच योजना मािे डळसेंबर, २०१६ अखेर 
कायाभश्न् त कर्याचे ननयोजन कर्यात येत आिे  
(४) त्श्न उद् ा त नािी  

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

ुरभणी (चज.ुरभणी) शहरातील िाांगी रोड ुररसरातील  
गोदामातनू जप्त िेलेला गुट(ा 

  

(९) *  ६२३०५   श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातूर ्ामीण), श्री.अशमन ुटेल 
(मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे (िामनुरी) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध 
प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी हश्ज परभणी) शिरातील  ाींगी रोळ पिरसरातील शतेात असलेल्या 
गो ामातनू अन्न   औदध त्शासन व भागाने ह नाींक ३ मे, २०१६ रोजी  ा 
त्यासुमारास केलेल्या कार ाईत ९ लाख ६० िजार .पयाींचा गु्खा जप्त केला 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, यात्करणी शासनाने चककशी क.न गु्ख्या्या साठा करणाऱ्याीं र 
फकज ारी गुन्िे  ाखल कर्याबाबत कोणती कायभ ािी केली आिे  ा कर्यात 
येत आिे, 
(३)  नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. धगरीश बाुट : ह१)  िे खरे आिे   
(२) स र त्करणी तपास चककशी सुरू असुन गुन्िा  ाखल कर्याची त्ककया सुरू 
आिे   
(३)  त्श्न उद् ा त नािी  

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

षरांगाबाद चजल् ्यात स्िूल ऑफ प्लगतिकनांग अ ण्ड  
आकिम टेक्चर सुरु िरण्याबाबत 

  

(१०) *  ६३७६६   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िामनुरी) :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबा  श्जल् ्यात स्कूल ऑफ प्लगननींग अ ्ळ आककभ ्ेक्चर हस्पा) सु. 
कर्याची घोदणा  ीळ  दाभप ूी मा मुख्यमींत्रयाींनी क.निी अदयाप शासनाने 
कोणतीिी कायभ ािी केली नसल्याचे मािे जनू, २०१६ मध्ये  ा त्या  रम्यान 
नन शभनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, त्श्न भाग ह१) बाबत अदयाप आ श्यक कायभ ािी कर्यात येत 
नसल्याने व दयार्थयाभची गैरसोय िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायभ ािी केली  ा कर्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : ह१), (२)   ह३) राज्यात स्कूल ऑफ प्लगननींग  ॲ्ळ 
आककभ ्ेक्चर सु. कर्याबाबत राज्य शासनातफे मा  मींत्री हमान  सींसाधन 
व कास), भारत सरकार याींना मा  मुख्यमींत्री याीं्या स्तरा र ह नाींक ३०/४/२०१५ 
्या पत्रान् ये व नींती कर्यात आली िोती  
      ेशातील पायाभूत सुव धाींचा ननयोश्जत व कास कर्यासाठी स्कूल ऑफ 
प्लगननींग ॲ्ळ आककभ ्ेक्चर, न ी ह ल्ली या  ेशातील नामाींककत सींस्थेस नागरी 
व कास मींत्रालय, भारत सरकार याीं्या सम ेत सींयुक्तपणे मुल्याींकन क.न 
राषरीय/राज्यीय स्तरा र स्कूल ऑफ प्लगननींग ॲ्ळ आककभ ्ेक्चर स्थापनेबाबत 
अि ाल सा र कर्याबाबत नन ेश ह लेले आिेत  स रचा अि ाल मान  
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सींसाधन व कास मींत्रालय, न ी ह ल्ली याींना त्ाप्त झाल्यानींतर या त्करणी 
आ श्यक ती कायभ ािी कर्यात येईल, असे कें द्र शासनाने राज्य शासनास 
क व ले आिे  
(४) त्श्न उद् ा त नािी  

----------------- 
  
राज्यात आगामी शैक्षणणि िषामुासून शालेय विद्यार्थयाांना िें द्रीय स्ियांुािगहृ 

प्रणालीमाफम त ुोषण आहाराचा ुुरिठा िेला जाणार असल्याबाबत 
  

(११) *  ५५२७३   श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शे( (मालाड 
ुचश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िामनुरी), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.चजतेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िािा), श्री.सुरेश लाड (िजमत), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), 
श्रीमती सांध् यादेिी देसा -िुुेिर (चांदगड), अगड.आशशष शेलार (िाांदे्र ुचश्चम), 
श्री.नरेंद्र ुिार (िल्याण ुचश्चम), श्री.सांजय िेािर (ठाणे), श्री.अतुल 
भात(ािर (िाांददिली ुूिम), श्री.प्रशाांत ठािूर (ुनिेल), अगड.यशोमती ठािूर 
(तिकतिसा), श्री.िुणाल ुाटील (धुाे ्ामीण), डॉ.सुचजत शमणचेिर (हातिणांगले), 
श्री.राधािृष्ट् ण वि(े-ुाटील (शशडी), श्री.चांद्रदीु नरिे (िरिीर) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन २०१६-१७ या शै खणक  दाभपासून शालेय व दयार्थयाांना कें द्रीय 
स् यींपाकगिृ त्णालीमाफभ त पोदण आिाराचा पुर ठा केला जाणार असल्याचे   
मािे मे, २०१६ मध्ये  ा त्या  रम्यान नन शभनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, स र कें द्रीय ककचन पध् तीला व रोध कर्यासाठी शालेय पोदण 
आिार कामगार सींघ्नेने ह नाींक १६ एवत्ल, २०१६ रोजी  ा त्या सुमारास त्ाींत 
कायाभलय गळहिी्ं लज हश्ज  कोल्िापूर) येथे मोचाभ काढून आपल्या माग्याींचे 
नन े न त्ाींत, गळहिी्ं लज याींना ह ले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने उक्त ननणभय घेतल्यास गत  िा-बारा  दाभपासून शालेय 
व दयार्थयाांना पोदण आिाराचा पुर ठा करणारे महिला बचत ग्   अन्य 
सींस्थाींमधील सुमारे  ीळ लाख कामगार बेकार िो्याचा सींभ  ननमाभण झाल्याने 
शालेय पोदण आिार योजनेतील कें द्रीय स् यींपाकगिृाला महिला बचत ग्   
अन्य सींस्थाींचा व रोध आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(४) असल्यास, बचत ग्ातील   सींस्थामधील बेकार िोणाऱ्या महिलाींचा/   
कमभचा-याींचा त्श्न सोळव ्याबाबत शासनाने कोणती कायभ ािी केली  ा कर्यात 
येत आिे, 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: ह१) शालेय पोदण आिार योजनेंतगभत नागरी भागात कें द्रीय 
स् यींपाकगिृ त्णालीद ारे व दयार्थयाांना आिाराचा पुर ठा कर्याचा ननणभय 
शासनाने ह  १८/०६/२००९ रोजी घेतलेला आिे   यानुसार मुींबई 
मिापािलकेव्यनतिरक्त इतर नागरी भागाींमध्ये कें द्रीय स् यींपाकगिृ त्णालीद ारे 
आिाराचा पुर ठा कर्यासाठी सींस्थाींची नन ळ कर्यात आलेली आिे  तथावप, 
याबाबत न्यायालयीन बाबी उद्भ ल्यामु े कें द्रीय स् यींपाकगिृ त्णाली अदयाप 
सुरू करता आलेली नािी  मा स ो्च न्यायालयाने सन २०१५ मध्ये राज्य 
शासना्या बाजुने ननणभय ह लेला आिे  
(२) िे खरे नािी  
(३)   ह४) राज्य शासनाने के   नागरी भागातील शा ाींसाठी तयार आिाराचा 
पुर ठा कर्यासाठी सींस्थाींची नन ळ केलेली आिे  ग्रामीण भागातील शा ाींमध्ये 
आिार िशज नू  े्याचे काम स्थाननक महिला, महिला बचत ग्, महिला मींळ  
इ  कळून क.न घे्यात येत आिे  नागरी भागासाठी आिार पुरव ्यासाठी नन ळ 
केलेल्या सींस्थाींमध्ये हि महिला बचत ग्ाींचा समा ेश आिे  तथावप, कें हद्रय 
स् यींपाकगिृ त्णालीस िोत असलेला व रोध व चारात घे ून, याबाबत व धी   
न्याय व भागाचे अिभत्ाय मागव ्यात आले आिेत  
(५) त्श्न उद् ा त नािी  

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

शभिांडी (चज.ठाणे) येथील महेश डाईंग या िां ुनीतून होत असलेले प्रदषूण 
  

(१२) *  ६३४८९   श्री.महेश चौघुले (शभिांडी ुचश्चम) :   सन्माननीय ुयामिरण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िभ ींळी हश्ज ठाणे) मेन रोळ मींगल भ न ज  ील असलेल्या मिेश ळाईंग या 
कीं पनी्या रासायननक त्णालीमधुन लाखो िल्र रसायन िमश्रीत साींळपाणी 
नाल्यात सोळल्यामु े जल   ि ा त् दुण मोठ्या त्माणात िोत असल्यामु े 
स्थाननक नागिरकाींचे आरो्य धोक्यात आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकत्नतननधीनी मिाराषर त् दुण ननयींत्रण बोळभ 
याीं्याकळ ेमािे एवत्ल, २०१६ मध्ये  ा त्या रम्यान लेखी तक्रार  ेऊनिी याकळ े
 लुभ  केले जात आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आिे काय, चककशी्या अनुदींगाने 
स्थाननक नागिरकाीं्या आरो्या्या दृष्ीने स र कीं पनी मालकाव .ध्  कोणती 
कार ाई केली  ा कर्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : ह१) िे खरे नािी    
(२) िे खरे नािी    
      तथावप, मिाराषर त् दुण ननयींत्रण मींळ ाकळ ेह नाींक २३.०५.२०१६ रोजी ई 
मेल व् ारे तक्रार त्ाप्त झाली िोती  स र तक्रारीची चककशी कर्यात आली 
असून पािणी अि ालाची त्त ह नाींक २५.०५.२०१६ रोजी तक्रारकते           
मा  आम ार, श्री  मिेश चकघलेु  याींना  े्यात आली आिे  
(३) चककशीमध्ये आढ ून आलेल्या तृ् ी्या अनुदींगाने सींबींधीत उदयोगास      
ह   २५.०५.२०१६ रोजी ताकर  सूचना   ह   २४.०६.२०१६ रोजी कारणे  ाख ा 
नो्ीस बजा ्यात आली आिे  
(४) त्श्न उद् ा त नािी  

----------------- 
महाड (चज.रायगड) येथील डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर महाविद्यालयाचे  

तिकनलांबबत प्राचायाांनी िेलेला गैरव्यिहार 
  

(१३) *  ६२८७४   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मिाळ येथील ळॉ बाबासािेब आींबेळकर मिाव दयालयाचे ननलींत्रबत त्ाचायभ 
धनाजी शींकर गुर  याींनी केलेल्या शासना्या ऐींशी लाखाीं्या गैरव्य िाराबाबत 
त्याीं्या र त् िरत गुन्िा  ाखल कर्याचे आ ेश अदयाप  े्यात आले नसल्याने, 
भािरप बिुजन मिासींघाचे अध्य  याींनी ह नाींक २४ जून, २०१६ पासून व भागीय 
सिसींचालक, पन ेल याीं्या कायाभलयासमोर बेमु त ला खणक उपोदण सु. करीत 
असल्याबाबत व भागीय सिसींचालक, उ्च िश ण, कोकण व भाग, पन ेल 
याीं्याकळ ेपत्रव्य िार केला आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त मिाव दयालयातील गैरव्य िार त्करणी सींबींगिरधत त्ाचायाभचे 
 ेतन रोखनू तसेच भव षय नन ाभि ननधी खात्यामधील अननयिमतता सीं भाभतील 
अि ाल ह नाींक ३ डळसेंबर, २०१५ रोजी कोकण व भागीय सींचालक हउ्च िश ण) 
याींनी उ्च िश ण सींचालक   सगिरच , उ्च िश ण याींना सा र केला आिे िे 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त अि ालाचे स भसाधारण स् .प काय आिे, 
(४) असल्यास, उक्त अि ालानुसार शासनाने  ोदी त्ाचायाभ र कोणती कार ाई 
केली  ा कर्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: ह१) िोय, िे खरे आिे     
(२) अींशत: खरे आिे  
       मिाव दयालयातील गैरव्य िारा त्करणातील सींबींगिरधत त्ाचायाभचे  ेतन 
रोखनू तसेच भव षय नन ाभि ननधी खात्यामधील अननयिमतता सीं भाभतील अि ाल 
सि सींचालक हउ्च िश ण), कोकण व भाग, पन ेल याींनी िश ण सींचालक 
हउ्च िश ण), मिाराषर राज्य, पुणे याींना ह नाींक ३१ ०३ २०१६ रोजी सा र केला 
असून त्याची त्त शासनास अगे्रवदत केली आिे  
(३) स र मिाव दयालयाचे सन, २००२-२००३ ते २०१२-२०१३ या काला धीचे 
केलेल्या अन ुान ननधाभरणामध्ये अननयिमतता आढ ून आली असून  ेतन 
अन ुानाचे .पये ७३,२३,०७४/-    ेतनेत्तर अन ुानाचे .पये ५,१६,८०५/- अशा 
एकूण .पये ७८,३९,८७९/- ए ढ्या रक्कमेचा भरणा कर्याबाबत मिाव दयालयास 
सूचना  े्यात आल्या आिेत  
(४) सदय:श्स्थतीत स र त्करण न्यायत्व ष् असल्यामु े कार ाई कर्यात 
आली नािी  
(५) त्श्न उद् ा त नािी  
 

----------------- 
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सा(री (ता. राजुरा, चज.चांद्रुरू) गािात तिकनमामण झालेली ुाणी टांचा  
  

(१४) *  ६३६८०   अगड.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साखरी हता राजुरा, श्ज चींद्रपूर) गा ाला भीदण पाणी ी्ंचाई ननमाभण झाल्याचे 
मािे एवत्ल, २०१६ मध्ये  ा त्या रम्यान नन शभनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास,  ेकोलीने साखरी येथील शेतजिमनी अगिरधग्रहित केल्यामु े भीदण 
पाणी ी्ंचाई्या का ातसुध् ा शेतातील बोअर ेलचे पाणी  ापर्यास  ेकालीने बीं ी 
घातली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच, स र गा ाला लागून  ेकोली असल्यामु े या पिरसरातील जिमनीतील 
पा्याची पात ी अत्यींत खोल गेली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आिे काय, त्यानुदींगाने स र 
गा ाला भीदण पाणी ी्ंचाईची समस्या सोळव ्याबाबत तसेच  ेकोलीकळून 
सीएसआर अींतगभत वप्या्या पा्याची व्य स्था कर्याबाबत कोणती कायभ ािी 
केली  ा कर्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : ह१)   ह२) िे खरे नािी  
(३)  मकजे साखरी, ता  राजरुा या गा ातील पा्याची पात ी  ेकोलीमु े खोल 
गेली ककीं  ा कसे याबाबत स े ण कर्यासाठी भूजल स े ण   व कास 
यींत्रणेस  सूचना  े्यात आल्या आिेत  
(४) राषरीय ग्रामीण पेयजल कायक्रमाींतगभत योजना कायाभश्न् त क.न वप्या्या 
पा्याची समस्या सोळव ्यात आली आिे  
        तसेच  ेकोलीकळून सीएसआर अींतगभत वप्या्या पा्याची व्य स्था 
कर्याबाबत  ेकोली मुख्यालयास त्स्ता  सा र कर्यात आलेला आिे  
(५) त्श्न उद् ा त नािी  
 

----------------- 
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लातूर चजल््यात िायमस्िरूुी ुाणी टांचा  तिकनिारण्यािररता 
िराियाच्या उुाययोजना 

  

(१५) *  ५४४५२   श्री.अशमत विलासराि देशमु( (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  लातूर श्जल््या्या पाणी ी्ंचाई नन ार्यासाठी मा  मुख्यमींत्री याींनी  
घोदणा केली असून उजनी त्कल्पाबाबत सातत्याने पत्रव्य िाराद ारे पाठपुरा ा 
करून सुद्धा मा  मुख्यमींत्रयाींनी  सुच लेल्या माजलगा  त्कल्पा्या स े णाचे 
काम सु. झाले नसल्याचे मािे मे, २०१६ मध्ये  ा त्या  रम्यान नन शभनास आले 
आिे, िे  खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, पू ी्याच भाींळार ाळी त्कल्पाला मींजुरी  ेत .पये ३७ को्ीचा 
ननधी जािीर करून  ेखील याची अींमलबजा णी त्लींत्रबत असल्याचे नन शभनास 
आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, स र श्जल््यात कायमस् .पी पा्याचा त्श्न सोळव ्याबाबत 
स र त्लींत्रबत त्कल्पाची आखण घोवदत कामाींची अींमलबजा णी कर्याकिरता 
शासनाने कोणती कायभ ािी केली  ा कर्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : ह१) कें द्र शासना्या अमतृ योजनेंतगभत श्स्लपद ारे 
हSLIP) ्प्पा-१ मध्ये लातरू शिराची  व तरण व्य स्था सुधारणा योजना   
्प्पा २ मध्ये उजनी धरणातून पाणी पुर ठा योजना अींतभूभत कर्यात आली 
आिे  
       त्यापकैर ्प्पा १ ्या व तरण व्य स्था सुधारणे्या योजनेस त्शासकरय 
मान्यता िम ाली आिे  
      मिाराषर जी न त्ागिरधकरणातफे लातूर शिरासाठी उजनी धरण   
माजलगा  धरण येथनू पाणी पुर ठा योजनेचा त्ाथिमक अ्यास कर्यात आला 
आिे  
      माजलगा  धरण िे जायक ाळी धरणा र अ लींबून आिे   या 
धरणातसुध् ा या  दी अत्यल्प पाणी साठा िोता  त्यामु े स े णाची कायभ ािी 
कर्यात आलेली नािी  
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       लातूर शिरासाठी उजनी धरणा .न पाणी पुर ठा योजनेबाबत 
मिानगरपािलकेने ठरा    स े ण शुल्काचा भरणा करणे या आ श्यक बाबीींची 
पूतभता केल्यानींतर  मिाराषर जी न त्ागिरधकरणाकळून स े ण   सव स्तर त्कल्प 
अि ाल तयार कर्यात येईल  
(२)  स र योजनेस मींजूरी ह ल्यानींतर एक  दाभपे ा जास्त काला धी झाल्याने 
तसेच भींळार ाळी त्कल्पामध्ये पाणी कमी असल्याने ह नाींक १४.७.२०१५ रोजी 
योजनेची मींजूरी शासनाने रद्द केली आिे  

तसेच रेनापूर हभींळार ाळी) मध्यम त्कल्पामध्ये जनू २०१६ अखेर 
िशल्लक रािणा-या पाणी साठ्याचा व चार करता त्स्ताव त योजना 
राबव ्यासाठी लागणारा काला धी   िशल्लक रािणारे पाणी या बाबी ल ात 
घेता स र योजनेचा या ी्ंचाई काला धीत उपयोग िोणार नसल्याने या 
योजनेबाबत पुनव भचार कर्यात आला नािी      
(३) लातूर शिर पाणी पुर ठ्याचा मुख्य उद्भ  माींजरा पा्बींधारे त्कल्प असून तो 
मोठ्या त्कल्पामध्ये आिे   या उद्भ ा रील अश्स्तत् ातील योजनेची  मता     
सन २०३३ ्या लोकसींख्येशी पुरेशी आिे, परींतु मागील ३-४  दाभत अप-ुया 
पजभन्यमानामु े या धरणात कमी त्माणात साठा उपलब्ध िोऊ शकला नािी  
       स र ी्ंचाई नन ारणाथभ शासनाने मींजूर केलेल्या १) भूजल स े ण 
व कास यींत्रणेने सुचव लेली योजना २) बेलकुीं ळ येथून ४   ल िल ची योजना     
३) रेल् ेद ारे पाणी पुर ठ्याची योजना ४) ॅ्ंकरद ारे पाणी पुर ठ्याची योजना 
मिानगरपािलका लातूर याींचेकळून राबव ्यात आल्या आिेत  
(४) त्श्न उद् ा त नािी  

----------------- 
नागुूर शहरात बालाजी िां ुनीचे (ाद्युदाथम तुासणीसाठी  

गुडगाांि िें द्रीय प्रयोगशााेत ुाठविण् याबाबत 
  

(१६) *  ५८०४८   श्री.वििास िुां भारे (नागुूर मध्य), श्री.सुधािर देशमु( 
(नागुूर ुचश्चम), श्री.िृष्ट्णा (ोुड े (नागुूर ुिूम), श्री.सुधािर िोहाे (नागुूर 
दक्षक्षण) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शिरात बालाजी कीं पनीचे पगककीं गयुक् त खादयप ाथभ तपासणीसाठी 
गुळगाीं  कें द्रीय त्योगशा ेत पाठव ् यात या ी अशी मागणी शिरातील अनेक 
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समाजसे ी सींघ्नेने केली असल् याचे मािे जनू, २०१६ मध्ये  ा त्या रम्यान 
नन शभनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच, नागपूर येथील पारळी पिरसरात अन् न   औदधी त्शासनाने पारले 
कीं पनीचे कालबा्य झालेले त्रबश्स्क्चे िरपगककीं ग करणा-या रगके्ला ताब् यात घेतले 
िोते, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत चककशी कर्यात आली आिे काय, त्श्न भाग        
ह१) मधील मागणीत्माणे बालाजी कीं पनीचे पगककीं गयुक् त प ाथाांचे नमुने गुळगाीं  
कें द्रीय त्योगशा ेत पाठव ् यात आले आिेत काय, त्यानुदींगाने उक्त प ाथाांचे 
नमुन् यात काय ननष पन् न झाले   त् यानुसार सींबींगिरधताीं र कोणती कार ाई केली  ा 
कर् यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : ह१)  अन्न   औदध त्शासना्या नागपूर कायाभलयास, 
श्जल्िा पुर ठा अगिरधकारी तथा स स्य सगिरच , श्जल्िा ग्रािक सींर ण पिरद  
नागपूर, याींनी  ह   १० जनू, २०१६ रोजी्या पत्रासोबत मोिम्म  शािीफ शरीफ, 
अध्य , भेस  व रोधी ग्रािक सींघ्ना याींचे ह   ०६/०६/२०१६ चे नन े न पाठव ले 
िोते  त्या नन े नात बालाजी नामक प ाथाांचे नमुने कें द्रीय त्योगशा ेत चाचणी 
करून घे्याची मागणी केलेली िोती  
(२) िोय  
(३) िोय, ह   ०४/०८/२०१५ रोजी पारले कीं पनीचे कालबा्य असलेले त्रबश्स्क्, 
 ेफसभ, केक या अन्न  प ाथाां्या  ेष्ना रील मू  उत्पा न नतथी िम् ून 
नव न उत्पा न नतथी ्ाकून व क्रर करीत असल्याने  साठा जप्त करून नष् 
कर्यात आला  स र त्करणी  पूणभ  चककशी करून  त्शासनाने  कलम ३१(१) 
नुसार व नापर ाना व्य साय केल्याने मुख्य न्याय ींळागिरधकारी, नागपूर याींचे 
न्यायालयात ख्ला क्र  २२९३०/२०१५ ह   ०४/१२/२०१५ रोजी  ाखल केला आिे  
तसेच यात्करणी पोिलसाींनीिी भा   ीं व   कलम ४२०,४७२   ४६८ सि ाचन 
कलम ५२(१) अन्न सुर ा   मान े काय ा, २००६ नुसार आरोपी तसेच सी अग्ळ 
एफ एजी्ं  व रूध्   ोदारोप पत्र क्र  १२६/२०१६ ह   १२/०५/२०१६ रोजी  ाखल केले 
आिे  
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   मोिम्म  शािीफ शरीफ, अध्य , भेस  व रोधी ग्रािक सींघ्ना याीं्या 
नन े ना्या अनदुींगाने अन्न   औदध त्शासनाने  बालाजी ना ाने पगककीं ग 
असलेले १) खट्टा िमठ्ठा िमक्स २) नतखा िमठा िमक्स असे  ोन नमुने 
व श्लेदनाथभ घेऊन सा भजननक आरो्य त्योगशा ा, नागपूर येथे पाठव ्यात 
आले आिेत  अन्न सुर ा आखण मानके ननयम, २०११ ्या ननयम २.४.१ नसुार 
अन्न नमुने त्थमत   स्थाननक त्ागिरधकृत केलेल्या  त्योगशा ेत पाठव णे गरजेचे 
आिे  स्थाननक त्ागिरधकृत केलेल्या  त्योगशा ेचा व श्लेदण अि ाल त्ाप्त 
झाल्यानींतरच कें द्रीय त्योगशा ेत अन्न नमुना पाठ ू शकतो  बालाजी 
पगककीं गयकु्त प ाथाभचे व श्लेदणासाठी घेतलेल्या नमुन्याींचे  स्थाननक त्योगशा ेचा 
व श्लेदण अि ाल त्लींत्रबत असल्याने ते नमुने  कें द्रीय त्योगशा ेत पाठव ्यात 
आलेले नािीत      
(४) त्श्न उद् ा त नािी   

----------------- 
  
नागुूर-ुाचुािली (चज.नागुरू) येथील हबीबनगर टेिा नािा येथील बनािट 

वुस्ता तयार िरणा्या िार(ान्यािर टािण्यात आलेला छाुा 
  

(१७) *  ५४३९६   श्री.शभमराि ताुिीर ((डििासला), श्री.वििास िुां भारे 
(नागुूर मध्य), श्री.सुधािर देशमु( (नागुूर ुचश्चम), श्री.सुधािर िोहाे 
(नागुूर दक्षक्षण), श्री.िृष्ट्णा (ोुड े (नागुूर ुूिम) :   सन्माननीय अन्न आणण 
षषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  नागपूर शिरातील िबीबनगर, ्ेका नाका येथे घातक रसायनाींचा  ापर 
करून शेंग ा्यापासून बना ्   वपस्ता   तयार करणा-या कारखान्या र 
पाचपा ली पोिलसाींनी छापा घालुन रूपये ३ लाख १० िजार ७३३ .पयाींचा माल 
जप्त केला असल्याचे मािे जून, २०१६ मध्ये  ा त्या रम्यान नन शभनास आले 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, बना ् वपस्ता शिरातील सोनपापळी ननमाभते आखण िमठाई तयार 
करणा-याींना व क्यात येते आखण कमी ककीं मतीत वपस्ता िम त असल्याने 
त्याींना सिजच ग्रािकिी उपलब्ध िोत आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच नागपूर शिरात मोठ्या त्माणात बना ् वपस्ता   सोनपापळी व के्रते 
असल्याचे नन शभनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(४)  असल्यास, राज्यात   उक्त हठकाणी अशात्कारे बना ् ड्राय फु्र् 
व के्रत्याींची चककशी करून शासनाने सींबींगिरधताीं र कोणती कार ाई केली  ा 
कर्यात येत आिे, 
(५)  नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : ह१)  िोय  
      ह   ३ जुलै, २०१६ रोजी अशी घ्ना पोलीसाीं्या नन भशनास आली िोती  
पोलीसाींनी  अन्न   औदध त्शासना्या अगिरधका-याींना त्याव दयी अ गत केले 
असता  अन्न    औदध त्शासना्या अगिरधका-याींना  िबीब नगर, ्ेका नाका 
नागपूर येथे अन् र खान िे शेंग ा्याला कृत्रत्रम रींग ला ुन   त्या्या चकत्या 
तयार करून वपस्ता म्िणनू व क्रर साठी उत्पा न करीत असल्याचे नन शभनास 
आले  
(२) पोलीसाींनी घेतलेल्या जबाबा रून कािी िमठाई व के्रत्याींना स र बना ् 
वपस्ता व कत असल्याचे ननषपन्न झाले आिे  
(३) राज्यात अन्न सुर ा   मानके काय ा, २००६ अींतगभत अन्न   औदध 
त्शासनाकळून अन्न आस्थापनाीं्या तपास्या कर्यात येतात  अशा कार ाई 
अींतगभत राज्यात अशी इतर त्करणे आढ ुन आलेली नािीत  
(४) त्श्न उद् ा त नािी  
(५) त्श्न उद् ा त नािी 

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

राज्यात बेटनोिेट सी क्रीम ि एन क्रीम याांचा गैरिाुर होत असल्याबाबत 
  

(१८) *  ५५३८४   श्री.विजय षटी (ुारनेर) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध 
प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात त् चा रोगा रील उपचाराींसाठी ळॉक््राींकळून सुचव ्यात येणारी   
ककीं मतीने अत्यल्प असलेली बे्नो े् सी क्ररम   एन क्ररम याींचा गैर ापर िोत 
असल्याची गोपनीय माहिती अन्न   औदध त्शासना्या   ता व भागास 
िम ाल्याने त्याींनी मुींबईतील  ेसाई फामाभ या कीं पनीने मोठया त्माणात स रिू 
औदधाींचा साठा अ ैधिरत्या व कल्याने स रिू साठा जप्त क.न सींबींगिरधताींव रोधात 
एल ्ी मागभ पोलीस ठा्यात फस णकूरसि औदधे   सौं यभ त्साधने 
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कायदयान् ये गुन्िा  ाखल केल्याची माहिती ह नाींक ३१ मे, २०१६ रोजी  ा त्या 
सुमारास नन शभनास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आिे काय   त्यात काय 
ननषपन्न झाले, त्यानुदींगाने सींबींगिरधत  ोदीींव .ध्  कोणती कार ाई केली  ा 
कर्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 

  
श्री. धगरीश बाुट : ह१)  बे्नो े् सी क्ररम ची अ धैरीत्या खरे ी व क्रर िोत 
असल्याची माहिती अन्न   औदध त्शासनाकळ े त्ाप्त झाली   त्यानदुींगाने    
ह   ०९/०२/२०१६ रोजी  मुींबईतील  ेसाई फामाभ या घाऊक औदधी व के्रत्याने 
स र औदधाींची अ ैधरीत्या व क्रर केल्याचे आढ ुन आले  त्यामु े स र 
व के्रत्याकळ े असलेल्या साठ्यातनु  २ नमुने चाचणीसाठी घेऊन उ भिरत        
रू  १८,९००/- चा साठा जप्त कर्यात आला  
(२) स र त्करणी चककशी करून मे   ेसाई फामाभ, मुींबई, मे  आ शभ सेल्स, मुींबई, 
मे  झी मेडळकल अग्ळ जनरल स््ोअसभ, मुींबई   मे  सींघ ी एन््रत्ायजेस, मुींबई 
अशा चार पेढ्याीं र कार ाई करून त्याींचे पर ाने  कायमस् रूपी रद्द कर्यात 
आले आिेत  त्याींपैकर  ेसाई फामाभ, मुींबई याींचे रील पर ाने रद्द्या कार ाईस 
शासनाने स्थगिरगती ह ली आिे   चारिी पेढयाीं्या व रोधात सींबींगिरधत पोलीस 
ठा्यात गुन्िे  ाखल कर्यात आले आिेत  
(३) त्श्न उद् ा त नािी  

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

उमरा (ता.ुातुर,चज.अिोला) चजल्हा ुररषद शााेिररता  
देण्यात आलेल्या तिकनधीचा झालेला अुहार 

  

(१९) *  ६२२८८   श्री.हररष वुाुं ाे (मुतिकत मजाुूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उमरा हता पातुर, श्ज अकोला) श्जल्िा पिरद  शा ेला सन २००९-१० मध्ये 
स भिश ा अिभयाींनातुन एकूण सिा  गभ खोल्याचे बाींधकाम कर्याकिरता ननधी 
 े्यात आला, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, उमरा श्जल्िा पिरद ेमधील उ्चशे्रणी मुख्याध्यापक याींनी शा ा 
व्य स्थापक सिमतीचे अध्य  याीं्या खो्या स्या घेऊन स र ननधीमधील ३ 
लाख .पयाींची अफरातफर केल्या त्करणी चककशी कर्याची मागणी शा ा 
व्य स्थापन सिमती्या अध्य ाींनी केल्याचे ह नाींक २९ मे, २०१६ रोजी केली 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, यात्करणाची शासनाने चककशी केली आिे काय, त्यानुसार स भ 
िश ा अिभयाना्या ननधीतनू लाखोंचा अपिार करणाऱ्याीं र कोणती कार ाई 
कर्यात आली आिे  ा येत आिे, 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: ह१) अींशत: खरे आिे  
    उमरा, (ता पातूर, श्ज अकोला) या श्जल्िा पिरद े्या शा ेसाठी          
सन २०१०-११ मध्ये स भ िश ा अिभयान अींतगभत सिा  गभखोल्या बाींध्यासाठी 
ननधी मींजूर कर्यात आला आिे  
(२) अींशत: खरे आिे  
     शा े्या मुख्याध्यापकाींनी शा ा व्य स्थापन सिमतीचे अध्य  याीं्या 
खो्या सिया घेऊन स र ननधीचा अपिार केल्यात्करणी चककशी कर्याची 
मागणी शा ा व्य स्थापन सिमती्या अध्य ाींनी ह नाींक २५/०४/२०१६ रोजी 
केली आिे  
(३) याबाबत चककशी कर्यात आलेल्या चककशी अि ाला्या अनुदींगाने पढुील 
कायभ ािी कर्यात येत आिे   
(४) त्श्न उद् ा त नािी  

----------------- 
माजी सहसांचालि, उच्च शशक्षण विभाग, मुांब  याांनी 

 ुदाचा िेलेला दरुुुयोग 

(२०) *  ६२९७५   श्री.ओमप्रिाश ऊफम  बच्चू िडू (अचलुूर) :   सन्माननीय 
उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ळॉ  मींजुदा मो  णे, माजी सिसींचालक, उ्च िश ण व भाग, मुींबई याींनी 
प ा र असताना आपल्या प ाचा  .ुपयोग केल्याची तक्रार नगशनल फोरम फॉर 
क् ॉिल्ी एज्युकेशन, नागपरु याींनी ह नाींक ५ जाने ारी, २०१५ रोजी सींचालक, 
उ्च िश ण, पुणे याींचेकळ ेकेली िोती, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, सींचालक उ्च िश ण व भाग याींनी मुख्यालय सिसींचालक पुणे 
याींचे अध्य तेखाली चककशी सिमती ननयुक्त क.न ळॉ  मींजदुा मो  णे याींची 
ह नाींक १९ जाने ारी, २०१६ रोजी सुना णी घेतली असुनिी त् याींचे र कोणतीिी 
कार ाई झालेली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३)  असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आिे काय, त्यानुसार        
ळॉ  मींजुदा मो  णे याीं्याव .ध्  कोणती कार ाई केली  ा कर्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: ह१) िोय िे खरे आिे  
(२) िोय, िे खरे आिे  
(३) चककशी सिमतीचा अि ाल अदयाप त्ाप्त झालेला नािी  
(४) नगशनल फोरम फॉर क् ािल्ी एज्यकेूशन याींनी चककशी  रम्यान उपश्स्थत 
केलेल्या कािी मुदयाींबाबत सिसींचालक, मुींबई याींचा अि ाल तसेच यासीं भाभत   
ळॉ  मींजदुा मो  णे याीं्याकळून त्याींचे म्िणणे अदयाप त्ाप्त झालेले नसल्याने 
चककशी सिमतीने त्याींचा अि ाल सा र केलेला नािी  

----------------- 
बसमत शहरात ि सेनगाांि (चज.दहांगोली) तालुक् यात  

तिकनळ्या रॉिेलचा होत असलेला िाााबाजार 
  

(२१) *  ५६२२५   डॉ.सांतोष टारफे (िामनुरी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय अन् न, नागरी ुरुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) बसमत शिरात   सेनगाीं  हश्ज हिींगोली) तालुक् यात ननळ्या रॉकेलचा 
का ाबाजार सु. असून मािे एवत्ल-मे महिन् याींचे रॉकेल रास् तभा   कुान ाराींना 
िम ाले नसून स र रॉकेलची परस् पर  ्करव्  ारे तालुक्याबािेर व क्रर िोत 
असल् याचे मािे मे, २०१६ मध्ये  ा त्या  रम् यान नन शभनास आले आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) तसेच उक्त श्जल््यातील गोरगरीब लाभार्थयाांना  ा्प केला जाणारा स् स्त 
धान्य  कुानातील गिू लोिगा  िश ारात उतरव त असताींना स्थाननक गुन्िे 
शाखे्या पथकाने पकळला असल्याचे मािे जनू, २०१६ मध्ये  ा त्या  रम्यान 
नन शभनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल् यास, या सीं भाभत शासनाने चककशी केली आिे काय   त् यात काय 
आढ ून आले आिे   त् यानसुार सींबींगिरधताीं र कोणती कार ाई केली  ा कर् यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : ह१) िे खरे नािी  
      सेनगा  शिरातील केरेािसन व तरणाबाबत  तृ्तपत्रात त्िसध्  झालेल्या 
बातमी्या अनदुींगाने चककशी केली असता ककरको  केरोिसन पर ानाधारक   
रास्तभा   कुान ाराींना केरेािसन िम ाले असून िशधापत्रत्रकाधारकाींनािी केरोिसन 
िम ाले असल्याचे नन शभनास आले आिे  
(२) ह  १४ जनू, २०१६ रोजी मकजे लोिगा  िश ारात नायब तिसील ार, हिींगोली 
  स्थाननक गुन्िे शाखा, हिींगोली याींचेमाफभ त ७३ पोते गिू जप्त कर्यात आला  
     आरोपीने स र गिू कृवद उत्पन्न बाजार सिमती, हिींगोली येथनू खरे ी 
केल्याबाबत्या पा त्या सा र केल्या आिेत  
(३) स र गिू स् स्त धान्य  कुानातील लाभार्थयाां्या  ा्पाकिरता आिे ककीं  ा 
कसे याचा तपास सु. आिे  
      मकजे लोिगा  पिरसरातील स् स्त धान्य  कुान ाराीं्या तपास्या केल्या 
असता उचल केलेले धान्य िशधापत्रत्रकाधारकास  ा्प कर्यात आल्याचे 
नन शभनास आले आिे  धान्य गो ामाची तपासणी केली असता धान्य साठा 
बरोबर असल्याचे आढ ून आले आिे          
(४) त्श्न उद् ा त नािी  

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

िल्याण (चज.ठाणे) ुूिेतील धचांचुाडा ुररसरातील सािेत महाविद्यालयात  
दहािी, बारािी ुररक्षेसाठी डमी विद्याथी बसविण्यात आल्याबाबत 

  

(२२) *  ५४०३८   श्री.सांजय ुोतनीस (िशलना), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शे( (मालाड ुचश्चम) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण हश्ज  ठाणे) पू ेतील गिरचींचपाळा पिरसरातील साकेत मिाव दयालयात 
राषरीय मुक्त व दयालय िश ा सींस्था ह ल्ली्या  तीने घे्यात येत असलेल्या 
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 िा ी, बारा ी पिर ेसाठी ळमी व दयाथी बस ून पिर ा  ेणारे रगके् पकळ्यात 
आल्याचे मािे एवत्ल, २०१६ मध्ये  ा त्या सुमारास नन शभनास आले आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, स र त्करणी शासनाने चककशी केली आिे काय, त्यात काय 
आढ ून आले   तदृनुसार  ोदी मिाव दयालयाव .ध्  कोणती कार ाई कर्यात 
आली  ा येत आिे, 
(३) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: ह१) िे खरे नािी  
      तथावप, याबाबत ई-मेलद ारे राषरीय मुक्त व दयालय िश ा सींस्थान,पुणे 
याीं्याकळ े तक्रार त्ाप्त झाल्यानींतर त्याअनदुींगाने पोिलस स््ेशन को से ाळी, 
कल्याण हपू भ) येथे स र मिाव दयालयाव रोधात राषरीय मुक्त व दयालय िश ा 
सींस्थान,पुणे याींनी  एफ  आय  आर  ाखल केलेला  आिे  
(२)   ह३) राषरीय मुक्त व दयालय िश ा सींस्थान, िी सींस्था राज्य शासना्या 
अखत्यारीत येत नािी  

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

भूगाि ि इांझाुूर (चज.िधाम) येथील िां ुन्याांिडून  
होत असलेल्या प्रदषुणाबाबत 

  

(२३) *  ६३२४३   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हुूरी) :   सन्माननीय ुयामिरण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भूगा    इींझापूर हश्ज  धाभ) येथे उत्तम गाल् ा मे ग्िलक िल , उत्तम व्िल्य ू
श्स््ल िल    इींद्रश्जत पॉ र प्लॉन्् या कीं पनीकळून  िोत असलेल्या 
त् दुणाबाबत नागिरकाींनी, सरपींचानी   अनेक प ागिरधकाऱ्याींनी त् दुण व भाग, 
मा  पालकमींत्री,  श्जल्िागिरधकारी,  धाभ याीं्याकळ े  ाींर ार ह लेला नन े ना र 
तसेच स्थाननक लोकत्नतननधीनी  धाभ श्जल्िा ननयोजन सिमती्या बैठकरत स र 
त्करणी कीं पनी र चककशी कर्याची मागणी कर्यात ये नू सुध् ा अदयापिी 
स र कीं पनी र त् दुणाबाबत कोणत्यािी त्कारची कायभ ािी कर्यात आली 
नसल्याची बाब ह नाींक ५ जनू, २०१६ रोजी  ा त्या सुमारास नन शभनास आली 
आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, स र कीं पनी कळून िोत असलेल्या त् दुणाची चककशी कर्यासाठी 
उपव भागीय अगिरधकारी,  धाभ याीं्या अध्य तेखाली चककशी सिमती गठीत 
कर्यात आली िोती, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, स र चककशी सिमतीने नागिरक, शेतकरी, तक्रार ार याीं्यासोबत 
चचाभ करून मोका तपासणी करून चककशी केलेला अि ाल श्जल्िागिरधकारी,  धाभ 
याीं्याकळ ेसा र केला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, कीं पनीकळून मोठया त्माणात त् दुण िोत असल्याने फक्त 
उपाययोजना सुचव ्यात आली असल्याची नों  चककशी अि ालात नमू  
कर्यात आली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने उक्त कीं पनी र कोणती कार ाई केली  ा 
कर्यात येत आिे, नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : ह१)   ह२) यासीं भाभत एका राजकरय प ाचे नन े न 
मिाराषर त् दूण मींळ ास ह  १५/१२/२०१५ रोजी त्ाप्त झाले  त्या अनदुींगाने 
नन ासी श्जल्िागिरधकारी,  धाभ याीं्या अध्य तेखाली ह  ५/०१/२०१६ रोजी स रील 
उदयोगामु े िोत असलेल्या त् दूणा्या तक्रारीबाबत सिमती गठीत केली असून 
स र उदयोगास अींतिरम नन ेश बजा ्यात आलेले आिेत 
(३)   ह४) गठीत सिमती्या स स्याींनी ह  १४/०१/२०१६ रोजी मकका तपासणी 
केली   त्याबाबतचा सव स्तर अि ाला्या आधारे श्जल्िागिरधकारी,  धाभ याीं्या 
अध्य तेखाली ह  २८/०६/२०१६ रोजी स र उदयोगा्या त् दूणाबाबत सिमतीचे 
स स्य   उदयोगा्या त्नतननधी सम ेत बैठक झाली   बैठकर  रम्यान 
श्जल्िागिरधकाऱ्याींनी सींबींगिरधत अगिरधकाऱ्यास   उदयोगा्या त्नतननधीना उगिरचत 
कायभ ािी कर्याबाबत आ ेश ह लेले आिेत       
(५) मिाराषर त् दूण ननयींत्रण मींळ ाकळुन स र उदयोगास ह  ११/०५/२०१६ रोजी 
अींतिरम नन ेश बजा ्यात आलेले असून रू ५ ०/- ल  ची ब क िमी सुध् ा 
घे्याबाबत नन ेश ह लेले आिेत  
 

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



27 

 
राज्यात दधुातील भेसा ओा(णारे क्षीर-स्िग नर हे  

माुि तातडीने सिम्रश बसविण्याबाबत 
  

(२४) *  ५८८६४   श्री.सुतिकनल शशांदे (िराी) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध 
प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्रीय व ज्ञान-तींत्रज्ञान खात्या्या ककश्न्सल ऑफ सायन् ्ीकफक अग्ळ 
इींळस्रीयल िरसचभ या सींस्थेने  धुातील यिुरया, मीठ, ळी्जा्ं , सोळा याींची भेस  
ओ ख्यासाठी  ीर-स्कग नर िे अत्यींत स् स्तातले   झ्प् नन ान 
करणारे मापक तयार केले असून राज्याींनी हठकहठकाणी िे स्कग नर उपयोगात 
आणा ेत अशी सूचना मा  कें द्रीय व ज्ञान-तींत्रज्ञान मींत्री मिो याींनी          
ह नाींक २४ मे, २०१६ रोजी  ा त्या सुमारास केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने मा  कें द्रीय व ज्ञान-तींत्रज्ञान मींत्री मिो याीं्या 
सूचनेनुसार राज्यात हठकहठकाणी  ीर-स्कग नर िे मापक बसव ्याबाबत कोणती  
कायभ ािी केली  ा कर्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : ह१) मा  कें द्रीय व ज्ञान-तींत्रज्ञान मींत्री मिो याींनी त्सार 
माध्यमाींना ह लेल्या ह   २०/०२/२०१६रोजी त्िसध्  केलेल्या  ते्स नो् व् ारे  कें द्र 
शासना्या अखत्यािरत असलेल्या ककश्न्सल ऑफ सायन््ीकफक अग्ळ इींळस्रीयल 
िरसचभ या सींस्थेने  धुातील भेस  ओ ख्यासाठी  ीर स्कग नर िे मापक 
व किसत केल्याचे इीं्रने्व् ारे नन शभनास आले आिे  
(२) अन्न   औदध त्शासनाकळून याबाबतचा कोणतािी त्स्ता  शासनास 
पाठव ्यात आलेला नािी  
(३) त्श्न उद् ा त नािी  
 

----------------- 
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ताोजा (ता.ुनिेल, चज.रायगड) षद्योधगि िसाहतीांमधील प्रदषूणामुाे 
ुररसरातील नागररिाांना होणा्या ्रशासाबाबत 

  

(२५) *  ५५७७०   श्री.प्रशाांत ठािूर (ुनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
अगड.आशशष शेलार (िाांदे्र ुचश्चम), श्री.विजय िााे (शशिाजीनगर), श्री.सुभाष 
भो र (िल्याण ्ामीण), श्री.सुभाष उफम  ुांडडतशेठ ुाटील (अशलबाग), श्री.धैयमशील 
ुाटील (ुेण) :  सन्माननीय ुयामिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) त ोजा हता पन ेल, श्ज रायगळ) औदयोगिरगक  साितीींमधील त् दूणामु े १५ 
कक मी  पिरसरातील नागिरकाींना श् सनाचे रोग, सततची स ी, ळोके खुी, त् चेचे 
आजार,  मा, श्स्त्रयाींना  ींध्यत्  इ चा त्रास िोत असून रामकर कीं पनी्या “मुींबई 
 ेस्् म नेजमें्” त्कल्प   िसळको ळींवप ींग ग्राउीं ळमु े त् दूणात  ाढ झाल्याचे    
मािे जनू, २०१६ मध्ये   ा त्या रम्यान नन शभनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास,  ाढत्या त् दूणा्या मुद्दया रून िसळकोचे ळींवप ींग ग्राउीं ळ   
रामकर्या मुींबई  ेस्् म नेजमें् त्कल्पाव रोधात स्थाननक ग्रामस्थाींनी आीं ोलने 
करून तीव्र व रोध केला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, रामकर कीं पनी्या त्कल्पाला तीव्र व रोध असतानासुद्धा ३० 
एकरा र नव्या त्कल्पाचे काम उक्त कीं पनीने सु. केले आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(४) असल्यास, यात्करणी शासनाने चककशी केली आिे काय, त्यात काय 
आढ ून आले   त्यानुदींगाने उक्त कीं पनी बीं  कर्याबाबत शासनाने कोणती 
कार ाई केली  ा कर्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) अींशत: खरे आिे  
       मे मुींबई  ेस्् मगनेजमें् त्कल्प   िसळको ळवपींग त्कल्पामु े त् दुणात 
 ाढ झाल्याची तक्रार स गुरू  ामन बाबा मिाराज त् दूण व रोधी सींघदभ सिमती 
याीं्या कळून मे २०१६ मध्ये त्ाप्त झाले आिे  
(२) िे खरे आिे  
(३) सदय:श्स्थतीमध्ये त्कल्पाचे काम रामकर कीं पनीने थाींबव ले आिे  
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(४) मुींबई  ेस्् मगनेजमें् िल    िसळको नागरी घनकचरा त्कल्पा्या 
त् दूणाबाबतचा आढा ा घे्यासाठी तििसल ार पन ेल याीं्या अध्य तेखाली   
ह   ३१.०५.२०१६ ्या कायाभलयीन आ ेशान् ये सिमती गठीत कर्यात आली 
आिे  स र सिमतीची पहिली बैठक ह  १३.०६.२०१६ रोजी झाली असून या ह  शी 
िसळको्या घनकचरा त्कल्पाची पािणी कर्यात आली   सूरी बठैक 
ह  ०८.०७.२०१६ रोजी झाली  या  े ी मुींबई  ेस्् मगनेजमें् िल  याींची स्थ  
पािणी कर्यात आली असुन सिमतीचा अि ाल त्ाप्त िोताच पढुील कायभ ािी 
कर्यात येणार आिे  त्ा ेिशक अगिरधकारी रायगळ याींनी अगिरध क अिभयींता 
हके के ) िसळको िल  याींना नागरी घनकचरा त्कल्पातील त्रु् ी्या सुधारणाींबाबत, 
ह नाींक २८/०६/२०१६ अन् ये जल त् दुण अगिरधननयम, १९७४   ि ा त् दुण 
अगिरधननयम, १९८१अन् ये त्स्ताव त आ ेश पािरत केले आिेत  सदय:श्स्थतीत ३० 
एकर जागे र सु. केलेले काम कीं पनीने थाींबव ले आिे  
(५) त्श्न उद् ा त नािी  

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

लोरे नां. २ (ता.िैभििाडी, चज.शसांधदुगूम) येथे भारत तिकनमामण योजनेंतगमत  
ना योजनेच्या िामात झालेला अुहार 

  

(२६) *  ५७०८२   श्री.िैभि ना ि (िुडाा) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लोरे नीं  २ (ता   ैभ  ाळी, श्ज िसींध ुगूभ) या गा ासाठी भारत ननमाभण 
योजनेंतगभत सन २००७ मध्ये मींजूर झालेल्या न  योजने्या कामात तत्कालीन 
ग्राम पाणीपुर ठा   स् ्छता सिमती अध्य    सगिरच  याींनी रकमेचा अपिार 
केल्याबाबत कायभकारी अगिरधकारी, श्जल्िा पिरद , िसींध ुगूभ याींनी त्ागिरधकरणामाफभ त 
कर्यात येत असलेली चककशी पूणभ झाली आिे काय, 
(२) असल्यास, स र चककशीचे ननषकदभ काय आिेत   त्यानदुींगाने अपिार 
करणाऱ्या अध्य    सगिरच  याीं्या र गुन्िा नों व ्यात आला आिे काय, 
असल्यास, कार ाईची सदय:श्स्थती काय आिे, 
(३) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : ह१) िोय, िे खरे आिे  
(२) श्जल्िा पिरद  जलव्य स्थापन   स् ्छता सिमती्या नन ेशानुसार उप 
अिभयींता, ग्रामीण पाणी पुर ठा व भाग, उपव भाग कणक ली याींचेमाफभ त चककशी 
कर्यात आली असून, त्या अनदुींगाने अपिार करणा-या अध्य    सगिरच  
याीं्या र फकज ारी गुन्िा  ाखल कर्यात आला आिे  
(३) त्श्न उद् ा त नािी  

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

ुनिेल (चज.रायगड) तालुक्यात ७८ टक्िे ुाणी उद्भभि दवूषत असल्याबाबत  
ि १३ विांधन विदहरीांची िामे ुूणम िरण्याबाबत 

  

(२७) *  ५३७३९   श्री.मनोहर भो र (उरण), श्री.प्रशाांत ठािूर (ुनिेल), श्री.समीर 
िुणािार (दहांगणघाट), श्री.अतुल भात(ािर (िाांददिली ुूिम), अगड.आशशष शेलार 
(िाांदे्र ुचश्चम), श्री.विजय िााे (शशिाजीनगर) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पन ेल हश्ज रायगळ) तालुक्यात ७८ ्क्के पाणी उद्भ   वूदत असल्याचा 
अि ाल मािे माचभ, २०१६ मध्ये  ा त्या रम्यान आरो्य व भागाने सा र केला 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच उक्त तालुक्यातील त्शासनाने तयार केलेल्या सींभाव्य आराखड्यामध्ये 
३६ गा े   आह  ासी  ाड्याींपैकर २ गा े   ११ आह  ासी  ाड्याकिरता एकूण 
१३ व ींधन व हिरीींना मींजुरी ह ली असल्याचे मािे जून, २०१६ मध्ये  ा 
त्या रम्यान नन शभनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त व भागात पाणी ी्ंचाईची समस्या अनतशय गींभीर झाली 
असून १३ व ींधन व हिरीींना मींजुरी िम ून महिना िोऊन सुद्धा व हिरी 
खो कामासाठी एजन्सी िम त नसल्यामु े व ींधन व हिरीींचे काम त्लींत्रबत आिे 
तसेच पा्या्या  वूदत उद्भ ामु े तेथील नागिरकाीं्या आरो्यास धोका ननमाभण 
झाला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त त्करणी शासनाने चककशी केली आिे काय, त्यानदुींगाने 
पाणी उद्भ ाचे शुध् ीकरण कर्याकिरता   उक्त व ींधन व हिरी पूणभ कर्याबाबत 
कोणती कायभ ािी केली  ा कर्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : ह१) िे खरे नािी  
ह२) िे खरे आिे  
ह३) िे खरे नािी 
ह४)  वूदत आढ ून आलेल्या उ भ ाींना त् रीत पाणी  शुध् ीकरण करणेकिरता 
सींबगिरधत ग्रामपींचायतीना क व ्यात आले आिे  
     पन ेल ग्ामध्ये १३ व ींधन व हिरी पकैर १२ व ींधन व हिरीची खो ाई पूणभ 
क.न यशस् ी व ींधन व हिरी रती िातपींप बस नू वप्या्या पा्याची व्य स्था 
केली आिे  
ह५) त्श्न उद् ा त नािी 

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

षरांगाबाद विभागीय शशक्षण मांडाात बारािीच्या उत्तरुब्रशिा 
 ुुनले(नात झालेला गैरव्यिहार 

  

(२८) *  ५४४६५   श्री.अतुल सािे (षरांगाबाद ुूिम), श्री.किशोर ुाटील (ुाचोरा), 
श्री.चांद्रिाांत सोनािणे (चोुडा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) औरींगाबा  व भागीय िश ण मींळ ातील सिा कमभचा-याींना बारा ी्या 
उत्तरपत्रत्रका पनुलेखनात झालेल्या गैरत्कारात्करणी मािे एवत्ल, २०१६ मध्ये  ा 
त्या सुमारास अ्क कर्यात आली आिे, तसेच इयत्ता १२  ी तील 
उत्तरपत्रत्रका रगके् त्करणात जालना पोिलसाींनी ह नाींक २९ माचभ, २०१६ रोजी्या 
सुमारास  ा्ूरफा्ा येथील एका मिाव दयालया्या त्ाचायाभस  ोन िलवपकाींसि 
अ्क केली असून या त्करणी गुन्िा नों व ्यात आला आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आिे काय, त्यानुसार यात्करणी 
 ोदी असलेल्या र कोणती कार ाई केली  ा कर्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: ह१) िोय  
(२) राज्यमींळ  स्तरा .न स रील त्करणी कायभ ािी सु. आिे  
(३) त्श्न उद् ा त नािी  

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

नागुूर चजल् हा ुररषदेच् या शशक्षण विभागािड ेअसलेल्या  
इां्जी अनधधिृत शाााांिर िारिा  िरण्याबाबत 

  

(२९) *  ५८०६४   श्री.वििास िुां भारे (नागुूर मध्य), श्री.सुधािर देशमु( 
(नागुूर ुचश्चम), श्री.िृष्ट्णा (ोुड े (नागुूर ुिूम), श्री.सुधािर िोहाे (नागुूर 
दक्षक्षण) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) नागपूर श्जल् िा पिरद े् या िश ण व भागाकळ े गत तीन  दाभ पासून 
श्जल् ्यातील ५४ इींग्रजी शा ा अनगिरधकृत असल् याची माहिती असतानासुध्  ा स र 
अनगिरधकृत शा ाीं र कोणतीिी कार ाई केली नसल् याची बाब मािे जनू, २०१६ 
मध्ये  ा त्या सुमारास नन शभनास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, स र त्करणी शासनाने चककशी केली आिे काय, चककशीत काय 
ननष पन् न झाले   त् यानुसार तीन  दाभपासून अनगिरधकृत असलेल्या शा ाीं र तसेच 
याबाबतची माहिती लप ून ठे णा-या अगिरधका-याीं र कोणती कार ाई केली  ा 
कर् यात येत आिे, 
(३) नसल् यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१)   ह२) नागपूर श्जल््यातील ५४ अनगिरधकृत शा ाींना 
बालकाींचा मोफत   सक्ती्या िश णाचा अगिरधकार अगिरधननयम, २००९ अींतगभत 
शा ा बीं  कर्यासीं भाभत सींबगिरधताींना नो्ीस  े्यात आल्या आिेत  
त्याअनुदींगाने पढुील कायभ ािी सु. आिे  
(३) त्श्न उद् ा त नािी  
 
 

----------------- 
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शशक्षण हक्ि िायद्यानुसार (आरटी ) प्रिेश देणे बांधनिारि असूनही  
िाही शााा प्रिेश नािारीत असल्याबाबत 

(३०) *  ५४३०७   श्री.सांजय ुोतनीस (िशलना), श्री.उल्हास ुाटील (शशरोा), 
श्री.बाबुराि ुाचणे (शशरुर), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हाुूर उत्तर), श्री.सुतिकनल 
राऊत (विक्रोाी), श्री.चांद्रदीु नरिे (िरिीर), श्री.चजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िािा), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.ददुि चव्हाण 
(फलटण), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.मिरांद जाधि-ुाटील (िा ), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.जयांत ुाटील (इस्लामुरू), श्री.राणाजगजीतशसांह 
ुाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती ददवुिा चव्हाण (बागलाण), श्री.भास्िर जाधि 
(गुहागर), डॉ.सुचजत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.सां्ाम थोुटे (भोर), 
डॉ.ुतांगराि िदम (ुलूस िडगेाि), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.जगदीश 
मुाीि (िडगाि शेरी), श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी), श्री.राहूल िुल (दौंड), 
श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िश ण िक्क काय यानसुार हआर्ीई) आगिरथभक    बुभल घ्काींसाठी २५्क्के 
राखी  त् ेश  े्यास मुींबईतील खाजगी शा ाींनी नकार ह ल्यात्करणी 
लोकत्नतननधी, सामाश्जक सींघ्नानी मा िशक् ाणमींत्री याींचेकळ े मािे मे, २०१६ 
मध्ये  ा त्या सुमारास तक्रार केल्याचे नन शभनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच, आगिरथभक  बुभल ग्ातील व दयार्थयाांसाठी खासगी शा ाींत २५ ्क्के 
राखी  को्यातील ३२५५ जागा िरक्तअसून त्याकिरता गोरेगाीं  येथील लक्मधाम 
शा ेसाठी स ाभगिरधक अजभ आले असून, १८५ शा ाींसाठी  मतेपे ा जास्त अजभ 
आले असल्याचे मािे मे, २०१६ मध्ये नन शभनास आले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच पुणे   वपींपरी गिरचींच ळ मिानगरपािलका पिरसरातील एकूण ७८० 
शा ामधील एकूण १६८९४ जागाींसाठी मागव ्यात आलेल्या अजाांपकैर पहिल्या 
फेरीसाठी ११८४८ व  यार्थयाांची नन ळ कर्यात आली असून त्यातील ८२३० 
व  याथी त् ेशास पात्र ठरले असताना कािी व  यार्थयाांना त् ेश  ेताना 
व नाकारण त्रास ह ला जात असल्याचे तसेच उक्त शिरातील इींग्रजी माध्यमाीं्या 
शा ाींनी २५% आरषिण त असलेल्या जागाींसाठी ऑन लाईन त् ेश त्क्ररया अींतगभत 
त् ेश नाकारले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(४) तसेच, गत अनेक ह  सापासून “आर्ीई” त् ेशाींकळ े व  यार्थयाांचा ओढा 
 ाढत असून या त् ेशा्या ब ल्यात शासनाकळून कोणतािी आगिरथभक मोब ला 
िम त नसल्याने अनेक शा ा िे त् ेश नाकारीत असल्याने शा ाींनी 
अल्पसींख्याक  जाभ िम व ्याचे त्यत्न सु. केले असून अल्पसींख्याक 
व भागाकळ ेमोठया त्माणात अजभ आले असल्याची बाब मािे मे, २०१६ मध्ये  ा 
त्या  रम्यान नन शभनास आली, िे िी खरे आिे काय, 
(५) तसेच कोल्िापूरसि राज्यातील गरीबाीं्या मुलाींना श्रीमींता्या शा ेत त् ेश 
िम ा ा म्िणनू शासनाने २५ ्क्के को्ा पध् त अ लींबली असता स र शा ेत 
त् ेश घे्यास पालक उत्सूक नसल्याचे तसेच कोल्िापूर श्जल्ियातील त्स्ता  
सा र केलेल्या कािी शा ाींना गत तीन  दाभत त् ेश शुल्क परता ा न िम ाल्याने 
व  यार्थयाांचे श ैखणक भव तव् य अळचणीत आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(६) यासीं भाभत शासनाने चककशी केली आिे काय   त्यानुसार शासनाने उक्त 
कायदयातींगभत त् ेश न  ेणाऱ्या शा ाीं र कोणती कार ाई केली  ा कर्यात येत 
आिे, नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) नािी  
(२) िोय  
(३) अींशत: खरे आिे  
(४) एवत्ल, २०१६ ते जनू, २०१६ या काला धीत अल्पसींख्याींक  जाभ त्माणपत्र 
िम व ्यासाठी ४१ सींस्थाींनी अजभ केले असून ३६ सींस्थाींना अल्पसींख्याींक  जाभ 
 े्यात आला आिे  
(५) अींशत: खरे आिे  
      २५% को्याींतगभत त् ेश घेतलेल्या व दयार्थयाां्या शै खणक शुल्काची 
त्तीपतूी केली जात असून इतर खचाभची त्नतपतूी केली जात नसल्याने आगिरथभक 
 बुभल    ींगिरचत घ्कातील पालकाींनी या त्कक्रयेकळ े लुभ  केल्याचे आढ ून आले 
आिे  
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(६) स र कायदयाींतगभत त् ेश न ह लेल्या शा ाींना ना-िरकत त्माणपत्र र   
कर्यासाठी नो्ीसा बजा ्यात आलेल्या आिेत  
 

----------------- 
 
विधान भिन :   डॉ. अनांत िासे 
मुांब .   प्रधान सधचि 

महाराष्ट्र विधानसभा 
________________________________________________________ 
मुद्रणप ूभ स भ त्कक्रया मिाराषर व धानमींळ  सगिरच ालया्या सींगणक यींत्रणे र 

मुद्रण: शासकरय मध्य ती मुद्रणालय, मुींबई  


