
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

गुरुिार, ददनाांि २१ जुलै, २०१६ / आषाढ ३०, १९३८ ( शिे ) 
  

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

 

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

सांरक्षण, अन् न आणण षषध प्रशासन, 
सांसदीय िायम मां्रशी 

(३) िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी 
(४) पयामिरण मां्रशी 
(५) पाणीपुरिठा आणण स्िच्छिा मां्रशी 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८५ 
------------------------------------- 

 

िाडा (जज.पालघर) िालुक्याि तनमामण झालेली भीषण पाणी टांचाई 

(१) *  २१४८१   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय जलसांपदा 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)   कुडूस (जि.पालघर) येथील कोका-कोला कीं पनीच्या प्रकल्पात शीतपेयाची 
विविध उत्पादने तयार करण्यासाठी ितैरणा नदीतून पाणीसाठा उपसत 
असल्यामुळे िाडा तालुक्यात भीषण पाणी ी्ंचाई ननमााण झाली असल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालुक्यात पाणी ी्ंचाई सुरु झाल्याने शेती व्यिसाय, 
गुराढोराींचा गींभीर प्रश्न ननमााण झाल्यामुळे कोकाकोलाचा पाणी उपसा तात्काळ 
बींद करण्याचा इशारा भूमीपुत्ाींनी प्रशासनाला ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोकाकोला कीं पनीबाबत कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
     ितैरणा नदीिर कुडूस गािाििळ िाडा को. प. बींधारा असून त्यामध्ये 
एकुण २.०० दलघमी पाणीसाठा करण्यात येतो. सन २०१५ च्या पािसाळयानींतर 
पूणा पाणीसाठा ननमााण केला होता. त्यातनू ०.६१ दलघमी इतका कोकाकोला 
कीं पनीस पाणी पुरिठा करण्याींत येतो आणण ससींचनासाठी प्रत्यक्षात ०.८८ दलघमी 
इतका िापर झाला आहे. तसेच एवप्रल ि मे २०१६ मध्ये बींधाऱ्यात पाणी 
सशल्लक होते. त्यामुळे ी्ंचाईचा प्रश्न उद् ाित नाही. 
(२) होय, 
      उपअसभयींता, जिल्हा पररषद याींचे दद.२५/४/२०१६ अन्िये प्राप्त पत्ानुसार 
पींचायत ससमती, िाडा याींची दद.२०.४.२०१६ च्या माससक सभेत एवप्रल, २०१६ 
मध्ये िाणिणारी पाणी ी्ंचाई विचारात घेता कोकाकोला कीं पनीचा पाणीपुरिठा 
बींद करणेबाबत क्षते्रत्य कायाालयास कळविले आहे. 
(३) याबाबत क्षेत्रत्य कायाालयाने स्थाननक भुसमपुत्ाींची वपण्यासाठी, गुरा ढोराींसाठी, 
शेतीसाठी पाण्याची मागणी असल्यास कळविण्याबाबत पींचायत ससमतीस 
कळविले आहे. यािर पींचायत ससमती, िाडा याींच्याकडुन कोणतीही मागणी क्षते्रत्य 
कायाालयास प्राप्त झालेली नाही. 
      िाडा को.प.बींधा-यातनू एवप्रल,  २०१६ पासून वपण्यासाठी, गुरा ढोराींसाठी, 
शेतीसाठी पाण्याची मागणी प्राप्त नसल्याने चौकशी करण्याचा प्रश्न उद् ाित 
नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
 

----------------- 
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राज्यािील ा्ंथपालाांना सेिातनितृ्ि योजना, ्ॅच्युइटी, 
िैद्यकिय सुविधा देण्याबाबि 

(२) *  २२१००   श्रीमिी जस्मिा िाघ : सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गाि तेथे ग्रींथालय असे धोरण शासनाने राबविले असले तरी ग्रींथपालाींना 
सेिा-ननयम िेतनशे्रणी लागू करण्याबाबत १९७२ मध्ये प्रभा राि ससमती आणण 
२००० मध्ये व्यींकप्पा पत्की ससमतीने सादर केलेल्या अहिालातील सशफारशी 
सींदभाात कोणतीच कायािाही शासनाने केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननितृ्ती िेतन योिना, गॅ्रच्युइ्ी, िदैयककय सुविधा देण्यासींदभाात 
शासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे काय, त्याींचे स्िरूप काय आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) शासनमान्य सािािननक ग्रींथालयातील कमाचा-याींच्या सेिाविषयक बाबीींमध्ये 
एकसूत्ता येण्याकररता सेिाविषयक सिलती ि सुविधाींविषयक मागादशाक तत्िे/ 
सूचनाींबाबत शासनाने ददलेल्या ननदेशानुसार ग्रींथालय सींचालनालयाने         
दद. ०८.०५.२०१३ चे पररपत्कान्िये सूचना ददलेल्या आहेत. 
(३) प्रश् न उद् ाित नाही. 

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

राज्यािील अनदुानास पा्रश ठरलेल्या प्राथशमि ि माध्यशमि शाळाांना  
अनदुान देण्यास विलांब झाल्याबाबि 

(३) *  २१५१६   श्री.नागो गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.दत्िा्रशय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.अरुणिािा जगिाप, श्री.रामराि 
िडिुिे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.विक्रम िाळे, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडि :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुदानास पात् ठरलेल्या प्राथसमक ि माध्यसमक शाळाींना तसेच 
िगा तुकडयाींना शासन ननणाय ि ननयमानुसार अनदुान देण्यासाठी अथासींकजल्पय 
अधधिेशनात अींदािपत्कात तरतूद करुन अनदुान देण्यात येईल अशी घोषणा    
मा. शालेय सशक्षण मींत्ी याींनी ददनाींक १० डडसेंबर, २०१५ रोिी विधानपररषदेच्या 
सभागहृात केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच या घोषणेनुसार अींदािपत्कात तरतदू करण्यात आल्याची ग्िाही 
ददनाींक १८ माचा, २०१६ रोिी विधानपररषदेत मा.शालेय सशक्षण मींत्ी याींनी केली 
होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त घोषणेप्रमाणे ि ददलेल्या आश्िासनानुसार अदयापपय त या 
पात्शाळाींना अनदुान समळाले नसल्यामुळे या शाळाींिर कायारत सशक्षकाींमध्ये 
शासनाच्या भूसमकेविषयी प्रचींड असींतोष ननमााण होऊन कृती ससमतीच्याितीने 
ददनाींक १ िनू, २०१६ पासून सशक्षण उपसींचालक कायाालय, नागपूर येथे बेमुदत 
आमरण उपोषण सुरू केले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपोषणकत्याा सशक्षकाींपकैी िालना जिल्हयातील िाफराबाद येथील 
समथा विदयालयात सशक्षक असलेल्या सशक्षकाींच्या उपोषणानींतर घरी गेल्यानींतर 
ह्दयविकाराचा झ्का येऊन मतृ्य ूझाल्याची घ्ना ददनाींक १० िनू, २०१६ रोिी 
िा त्या सुमारास झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने अनदुान देण्याबाबत कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) होय. 
(२) अनुदान उपलब्ध करुन देण्याबाबत सकारात्मक कायािाही सुरु आहे. 
(३) ि (४) होय. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

मुांबईिील शालेय विद्यार्थयाांसाठी आयोजजि िेलेल्या आांिरराष्ट्रीय 
िायमक्रमाांच्यािेळी विद्यार्थयाांना झालेली अन्न विषबाधा 

(४) *  १९५३३   अॅड.अतनल परब, श्री.जनादमन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्ि, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय अन्न ि 
षषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील शालेय विदयार्थया साठी आयोजित केलेल्या आींतरराषरीय 
कायाक्रमाींच्यािेळी िाींरेे  येथील थडोमल सहानी असभयाींत्रत्की महाविदयालयात 
तसेच हािीअली येथील लालालिपतरॉय महाविदयालयातील विदयार्थया ना 
ददलेल्या दपुारच्या िेिणामधून अन्न विषबाधा झाल्याची घ्ना माहे एवप्रल, 
२०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, उपरोक्त प्रकरणी िबाबदार असणा-या व्यक्तीींिर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१)  सदर प्रकरणी उपचार करणा-या डॉक््राींनी सकृतदशानी 
अन्न विषबाधा असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. 
(२)   सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असून तपास करणा-या डॉक््राींनी 
तात्पुरते मत सींशनयत अन्न विषबाधा असे ददले आहे. तसेच इजस्पतळातनु 
विश्लेषणाकररता घेतलेले उल्ी ि िुलाबाच्या नमुन्याींचे अहिाल ि िदैयकीय 
अधधका-याींचा अींनतम अहिाल प्रलींत्रबत आहे. त्याचप्रमाणे पोलीस ि कें रे ीय 
बालहक्क सींरक्षण आयोगाकडुन कारिाई सुरू आहे. सदर प्रकरणातील दाल मखनी 
ि भात चा पुरिठादार तथा उत्पादक मे. बॉक्स ८ असल्याचे आढळून आले आहे. 
सदरचे उत्पादन ठाणे येथे केल्याचे आढळुन आले. सदर प्रकरणी खार (प.) 
येथील पोसलसाींनी गुन्हा क्रीं . १९६/१६ हा मे. बॉक्स ८ चे कुक गोपाल बालककसन 
भुसाल याींचे विरूध्द दाखल करून त्याींना अ्क केली होती. त्याचप्रमाणे सदर 
प्रकरणी मरीन ड्राईव्ह पोलीसात सुध्दा गुन्हा क्र. १३२/१६ नोंदविण्यात आला 
आहे.          
(३)  सदर प्रकरणातील दाल मखनी ि भात चा पुरिठादार तथा उत्पादक मे. 
बॉक्स ८ या उत्पादक पेढीचा परिाना ३ ददिसाींकररता ननलींत्रबत करण्यात आला. 
अन्न सुरक्षा ि मानके कायदयाींतगात उत्पादक पेढीने सदर ननलींबन 
आदेशाविरूध्द अन्न सुरक्षा आयुक्ताींकड ेअवपल दाखल केले असता त्याींनी पेढीचा 
व्यिसाय एक ददिसाींकररता बींद ठेिण्याचे ननदेश देऊन याप्रकरणी पुढील 
दींडात्मक कायािाहीकररता न्यायननणाय अधधका-याींकड े प्रकरण दाखल करण्याचे 
आदेश ददले आहेत. 
 

----------------- 
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राज्यािील ्ामीण भागािील शाळाांमध्ये सीसीटीव्ही 
बसविण्यासाठी अनदुान देण्याबाबि 

(५) *  २०६४२   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.हेमांि टिले, श्री.रामराि िडिुिे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुतनल 
िटिरे, श्री.अतनल भोसले, श्री.प्रिाश गजशभये :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १४७८२ 
ला ददनाांि ५ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि: सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खािगी व्यिस्थापनाच्या प्राथसमक, माध्यसमक आणण उच्च 
माध्यसमक शाळाींमध्ये सीसी्ीव्ही बसिणे मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 
बींधनकारक केले असून त्याची अींमलबिािणी करण्याची िबाबदारी 
सशक्षणाधधकारी, विभागीय उपसींचालक आणण सींचालक याींच्यािर ्ाकण्यात आली 
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सीसी्ीव्ही यींत्णा बसविण्याची सक्ती शहरी भागात असािी, 
ग्रामीण भागातील शाळाींना सक्ती करू नये, अथिा ग्रामीण भागातील शाळाींमध्ये 
सीसी्ीव्ही बसविण्यासाठी शासनाने काही प्रमाणात अनदुान दयािे असे मा.उच्च 
न्यायालयाने आदेश ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
   मा.उच्च न्यायालयाने, शाळाींमध्ये विदयार्थया च्या सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीकोनातून 
सीसी्ीव्ही बसविण्याबाबत विचार करण्याच्या  सूचना केल्या आहेत. त्यास 
अनुसरुन खािगी व्यिस्थापनाने शाळाींमध्ये सीसी्ीव्ही बसविण्याची आिश्यकता 
तपासून कायािाही करण्याचे आदेश शासन ननणाय, ददनाींक ७.४.२०१६ अन्िये ददले 
आहेत. 
(२) नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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बीड जजल््यािील वपण्याचे पाणी दवुषि असल्याबाबि 
(६) *  २२४४७   श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुामणी : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल्ह्यातील वपण्याच्या पाण्याच्या नमुन्याींची तपासणी केली असता 
यापकैी १३२ नमुने धोकादायक असून हे पाणी वपण्यास अयोग्य असल्याचे 
ददनाींक २१ एवप्रल, २०१६ रोिी िा त्या सुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रासायननक आणण िैविक तपासण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणािर अपात् 
नमुने आढळून आल्यानींतरही याबाबत पाणी पुरिठा विभागाने कोणतीही 
उपाययोिना केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वपण्याच्या पाण्याचे शासकीय ॅ्ंकर आणण ी्ंचाई काळातील उदभि 
मधील पाणी सुद्धा मोठ्या प्रमाणािर दवुषत असल्याचे ननदशानास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, वपण्यास अयोग्य असणारे िलस्त्ोत दरुुस्त करण्यासाठी तसेच 
दवुषत पाणी पुरिठा करण्यास िबाबदार असणाऱ्या अधधकाऱ्याविरुद्ध कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  होय, हे  अींशत: खरे आहे. 
      माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िैविक ि रासायननक दृष्ीने १२० नमुने  
वपण्यास अयोग्य आढळून आले. 
(२) हे खरे नाही. 
      रासायननक दृष्या दवुषत आढळलेल्या स्त्ोताींना लाल रींगाने पाणी 
वपण्यास अयोग्य असल्याबाबत फलक लािण्यात आलेले आहेत ि पाणी वपण्यास 
मनाई करण्यात  आलेली आहे. अशा दठकाणी  पयाायी इतर अजस्तिातील ककीं िा 
नव्याने विकससत उद् ािाव्दारे पुरेसे वपण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे. 
     रासायननक दृष्या दवुषत स्त्ोताींबाबत कायमस्िरुपी काय उपाययोिना 
करता येईल याबाबत तालुकास्तरािरुन अहिाल मागिून त्याबाबत पुढील योग्य 
ती कायािाही करण्यात येते. िवैिकदृष्या तपासणीत दवुषत आढळलेले स्त्ोत 
्ी.सी.एल.व्दारे शुध्दीकरण करुन पाणी पुरिठा करण्यात येत आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------------------------------------------------- 
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चांद्रपूर, गडधचरोली, जळगाांि ि नाशशि जजल््याि ्ामीण भागािील 

पाणी पुरिठा योजना अपूणम असल्याबाबि 

(७) *  २१३८९   श्री.शमिेश भाांगडडया, प्रा.अतनल सोले  : सन्माननीय 
पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ननमाल ग्राम योिनेंतग त चींरे पूर ि गडधचरोली जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील 
पाणी पुरिठा योिना मींिूर करण्याकररता ग्राम पींचायत शींभर ्क्के हागणदारी 
मुक्त असणे अत्यािश्यक असल्याने नतसऱ्या ्प्प्याचा ननधी अप्राप्त असल्याने 
चींरे पूर जिल्ह्यातील बहुताींश ग्रामीण पाणी पुरिठा योिना प्रलींत्रबत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामपींचायतीने शींभर ्क्के हागणदारी मुक्ती करीता हमीपत्ािर 
सलहून ददल्यानींतरही सदर अपूणा योिनेचे काया प्रशासनादिारा सुरु केले िात 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दषुकाळग्रस्त चींरे पूर ि गडधचरोली या जिल्ह्याींसह िळगाींि ि 
नासशक जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील ग्रामपींचायतीच्या पाणी पुरिठा योिनाींसह 
अन्य योिनाींचा लाभ समळण्यासाठी कोणती उपाययोिना करण्यात आली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उपाययोिनेचे सिासाधारण स्िरुप काय आहे, नसल्यास, विलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
      ददनाींक २२/०१/२०१४ च्या शासन ननणायातील मागादशाक सूचनाींनुसार 
शौचालयाची आिश्यक ्क्केिारी कमी असल्यामुळे चींरे पूर जिल्ह्यातील एकूण 
४९ योिना ि गडधचरोली जिल्ह्यातील एकूण २२ योिनाींना नतसऱ्या ्प्याचा 
ननधी वितरीत करण्यात आलेला नाही. 
(२)  हे खरे नाही. 
(३) ग्रामपींचायतीच्या पाणी पुरिठा योिनाींसह गािाींतील अजस्तत्िात असलेल्या 
वपण्याच्या पाण्याच्या विदहरी ि विींधन विहीरी याींच्या माध्यमातनू तसेच ी्ंचाई 
कालािधीत पाणी पुरिठा योिनाींसह आिश्यकतेनुसार ी्ंचाई अींतगात कायाक्रम 
राबिनू पाणी पुरिठा करण्यात येत आहे. 
(४)  प्रश्न उद् ाित नाही. 

--------------------------- 
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मुांबईिील सेंट जॉजेस या शासिीय रुग्णालयामध्ये 
शसटी स्िॅनची सुविधा नसल्याबाबि 

(८) *  १९८०३ श्री.विजय उर्म  भाई धगरिर : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील से्ं  िॉिेस या शासकीय रुग्णालयामध्ये अिूनही सस्ी स्कॅनची 
सुविधा नसल्याने असींख्य रुग्णाींचे हाल होत असल्याची बाब ननदशानास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, रेल्िे अपघातात िखमी झालेल्या रुग्णाींना सस्ी स्कॅनसाठी िे.िे. 
रुग्णालयात पाठविल्यास अनेकदा विलींब होऊन िीि गमिािा लागत असल्याचेही 
ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िी.्ी. ह्या शासकीय रुग्णालयात सस्ी स्कॅनची सुविधा उपलब्ध 
आहे, परींतु ती खािगी सींस्थेकड ेसोपविल्याने रुग्णाींना ज्यादा पैसे मोिािे लागत 
असल्याचेही ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करून उक्त रुग्णालयात रुग्णाींना 
अत्याधनुनक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     से्ं  िॉिेस रुग्णालयामध्ये सस्ी स्कॅन यींत् नाही. तथावप रुग्णाींचे हाल 
होतात, ही बाब खरी नाही. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) नाही, हे खरे नाही. 
    सींस्थेतील सस्ी स्कॅन सुविधा शासनाने नेमुन ददलेल्या मागादशाक 
तत्िाींनुसार माफक रुग्णशुल्क आकारुन तसेच दारररे य रेषेखालील रुग्णाींना मोफत 
सुविधा देिनू चालविण्यात येत आहे. 
(४) चौकशी करण्याचा प्रश्न उद् ाित नाही.    
     से्ं  िॉिेस रुग्णालयात सस्ी स्कॅन यींत् खरेदी करण्यासाठी मुींबई शहर 
जिल्हाधधकारी कायाालयामाफा त अनदुान मींिूर झाले आहे. त्याअनषुींगाने यींत् 
खरेदीचा ि त्यासाठी आिश्यक असणारे मनषुयबळ उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा 
प्रस्ताि शासनास सादर करण्याबाबतची कायािाही सींस्थास्तरािर  सुरु आहे. 
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     तर िी.्ी.रुग्णालयामध्ये शासनाने नेमून ददलेल्या दरामध्ये शासकीय 
रुग्णाींना सस्ी स्कॅन सेिा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश् न उद् ाित नाही. 
 

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

मुांबईिील बाटली बांद पाण्यामध्ये “ब्रोमेंट” हे ििम रोगजन्य  
रसायन ि किटिनाशि द्रव्ये सापडल्याबाबि 

(९) *  १९५५३   श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अतनल भोसले, श्री.सतिश चव्हाण : सन्माननीय अन्न 
ि षषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

  

(१) िागनतक आरोग्य सींघ्नेच्या ननदेशानुसार भाभा अणसुींशोधन कें रे ाने 
मुींबईतील बा्ली बींद पाण्याचे नमुने घेतले असता त्यातील २० नमुन्यात ”ब्रोमें्” 
हे कका रोगिन्य रसायन त्याचप्रमाणे कक्कनाशक रे व्ये असल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तपासणी केलेल्या बा्ली बींद कीं पन्याींची नाींिे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने सदरहू कीं पन्याींिर प्रनतबींधात्मक कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान अशा प्रकारची 
कोणतीही बाब अन्न ि औषध प्रशासनाच्या ननदशानास आलेली नाही. 
(२)   प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३)  प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४)  प्रश्न उद् ाित नाही. 
 

----------------- 
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राज् यािील प्राथशमि, माध्यशमि ि उच्च माध्यशमिच्या शशक्षण ि शशक्षिेिर 
िममचाऱयाांना िॅशलेस िाडामची योजना लागू िरण्याबाबि 

(१०) *  २१७६१   श्री.सतिश चव्हाण, श्री.दत्िा्रशय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड े:  
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १२४०० ला ददनाांि १४ डडसेंबर, २०१५ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभामि: सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महाराषर पोलीस कु्ुींब आरोग्य योिनेप्रमाणे प्राथसमक, 
माध्यसमक ि उच्च माध्यसमकच्या सशक्षण ि सशक्षकेतर कमाचाऱ्याींना कॅशलेस 
काडााची योिना कायााजन्ित करण्यासाठी शासन विचाराधीन आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर योिना लागू करण्यासींदभाात दहिाळी अधधिेशन २०१४ मध्ये 
घोषणा करण्यात येिूनही अदयाप कायािाही झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि तदनषुींगाने 
शासनाने काय कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) आधथाक भार असल्याने प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
मुांबई ि ठाणे पररसरािनू नामाांकिि देशी ि परदेशी िां पन्याांच्या टाल्िम पािडर, 

बेबी पािडरचे नमूने प्राथशमि िपासणीिररिा पाठविण्याि आल्याबाबि 

(११) *  २१४५७   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) एफडीए आयुक्त याींनी मुींबई ि ठाणे पररसरातून नामाींककत देशी ि परदेशी 
कीं पन्याच्या ्ाल्कम पािडर, बेबी पािडरचे नमुने प्राथसमक तपासणीकरीता 
पाठविले असल्याचे माहे माचा, २०१६ च्या पदहल्या आठिडयात ननदशानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या नमुने घेतलेल्या विविध कीं पन्यामध्ये िॉन्सन ॲण्ड िॉन्सन, 
नायसील, ्ू शॉिर, डमी कूल इ.नमुने तपासणीकरीता कोणत्या लॅबकड े
पाठविण्यात आले आहेत, त्याचा अहिाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, अहिालात नमूद केलेल्या प्रमुख बाबी कोणत्या, सींबींधधत दोषी 
आढळलेल्या कीं पनीच्या पािडर साठयािर तसेच विक्रीिर काय कारिाई करण्यात 
आली िा येत आहे, 
(४) तसेच प्राप्त झालेला अहिाल राज्यातील को्यिधी िनतेकरीता 
ितामानपत्ातून प्रससद्धीला न देण्याची सिासाधारण कारणे काय आहेत, तसेच 
िॉन्सन ॲण्ड िॉन्सन कीं पनीला अमेररकेतील दक्षक्षण डको्ा येथील न्यायालयाने 
साड े पाच को्ी डॉलर भरपाई देण्याचे आदेश कोणत्या कारणास्ति ददले याची 
मादहती परराषर खात्यामाफा त मागविण्यात आली आहे काय, नसल्यास, त्याची 
कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. धगरीश बापट : (१)  होय हे खरे आहे 
   िॉन्सन अणॅ्ड िॉन्सन प्रा.सल. या कीं पनीच्या बेबी पािडरच्या िापरामुळे 
अमेररकेत एका मदहलेला कॅन्सर होऊन मतृ्यू झाल्याची बातमी ितामानपत्ात 
प्रससध्द झाली होती. त्यानषुींगाने भारतात उत्पादन होणा-या ि भारतातील 
बािारपेठेत उपलब्ध असलेल्या बेबी  पािडर ि ्ाल्कम पािडर च्या सुरक्षक्षतते ि 
मानकाबाबत खात्ी करण्याच्या हेतुने माचा, २०१६ च्या पदहल्या आठिडयात 
िेगिेगळ्या कीं पन्याींच्या ्ाल्कम पािडरचे १४ नमुने मुींबई ि ठाणे पररसरातनु 
चाचणी ि विश्लेषणाथा  घेण्यात आले . 
(२)   घेतलेले सिा नमुने चाचणी ि विश्लेषणाथा औषध ननयींत्ण प्रयोगशाळा, 
मुींबई येथे पाठविण्यात आले. सदर १४ नमुन्याींपकैी ११ नमुन्याींचे अहिाल प्राप्त 
झाले आहेत.  
(३) खािगी प्रयोगशाळेच्या मदतीने सदर १४ नमुन्याींपकैी ११ नमुन्याींचे 
विश्लेषण अहिाल प्राप्त झाले आहेत. सिा प्राप्त अहिाल प्रमाणणत दिााचे 
आढळून आले आहेत. 
(४) प्राप्त सिा ११ अहिाल प्रमाणणत असल्याने प्रससध्दीचा िा पढुील कायािाहीचा 
प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्याि सन २०१५ मध्ये व्यापाऱयाांिडून जप्ि िेलेल्या डाळीबाबि 
(१२) *  २१९०७   श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.रामराि िडिुिे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.प्रिाश गजशभये :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात डाळीींची दरिाढ खादयतेल ि खादयतेलत्रबया ि इतर िीिनािश्यक 
िस्तुींचे दर कमी करण्याबाबत कें रे  शासनाने ददनाींक १८/१०/२०१५ अन्िये िारी 
केलेल्या अधधसूचनेस अनसुरुन शासनाने ददनाींक १९/१०/२०१५ रोिीच्या पत्ादिारे 
ददलेल्या सूचनेनुसार ककती व्यापाऱ्याींनी Indemnity Bond िर रुपये १००/- 
प्रनतककलो दरानी तुरडाळीची विक्री केली असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, व्यापाऱ्याींनी डाळ अमरािती, अकोला, िळगाींि, नागपुर, रायगड 
येथे विकल्याची देयके शासनाला ददली, परींतु सींबींधधत जिल्हाधधकाऱ्याींनी डाळ 
विक्री व्यिहाराची खात्ी करुन घेतली नाही, तसेच िप्त केलेल्या मालाबाबत 
शासनाने व्यापाऱ्याींना बिािलेल्या नो्ीशीिर अदयाप एकाही प्रकरणात अींनतम 
ननकाल झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भविषयात तूर/तूरडाळ, खादयतेल/खादयतेलत्रबया ि इतर कडधान्य 
याींच्या िाढीि ककीं मतीिर ननयींत्ण ठेिण्यासाठी कृती आराखडा (Action Plan) 
तयार करण्यासाठी गठीत केलेल्या ननयींत्ण ससमतीने (Price Monitoring 
Committee) कृती आराखडा तयार केला आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, त्यानुसार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) ि (२) ददनाींक २४/११/२०१५ रोिीच्या शासन ननणायास 
अनुसरुन, मुींबई विभागात ६३, कोकण विभागात २, अमरािती विभागात १ ि 
नागपूर विभागात ४ साठामालक/व्यापाऱ्याींनी Indemnity Bond िर रुपये १००/- 
प्रनतककलो दराने तूरडाळीची विक्री केल्याचे ननदशानास आले आहे. 
      सदरची तूरडाळ सींबींधधत साठामालक/व्यापाऱ्याींनी अकोला, िळगाींि, 
नागपूर, रायगड येथे विकल्याची देयके सींबींधधत प्राधधकाऱ्याींकड े प्राप्त झालेली 
असून, सदर देयकाींबाबतची खातरिमा करण्याबाबतची कायािाही सुरु आहे. 
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     अमरािती येथे ईशान ॲग्रो कॉप कीं पनीतफे आणलेला तूरीचा साठा 
मुींबई/ठाणे येथनू मुक्त करण्यात आलेला नसल्याचे चौकशी दरम्यान आढळून आले. 
(३)  राज्यात डाळीींचे दर ननयींत्रत्त ठेिण्याच्या अनषुींगाने डाळीींसाठी दर ननयींत्क 
कायदयाच्या प्रारुपास राज्याच्या मींत्रत्मींडळाने मान्यता ददली आहे. सदर 
कायदयाचे प्रारुप दद.२१.०५.२०१६ च्या पत्ान्िये कें रे  शासनाच्या मान्यतेसाठी 
सादर करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश् न उद् ाित नाही. 
(५) प्रश् न उद् ाित नाही. 

----------------- 
अहमदनगर जजल्हा पररषदेच्या शाळािील मुलाांना अत्याधतुनि 

िां्रशज्ञानाच्या मदिीने शशक्षण देण्याबाबि 
(१३) *  १९९६१   डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल्हा पररषदेच्या शाळातील मुलाींना अत्याधनुनक तींत्ज्ञानाच्या 
मदतीने सशक्षण देण्यासाठी शैक्षणणक प्रणाली सशक्षण विभागाने ददले होते, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर योिना दोन िषाापासून राबविली िात होती, या योिनेस 
शाळाींचाही चाींगला प्रनतसाद समळत असताना सशक्षण विभागाने काहीही कारण न 
देता ही योिनाच बींद करण्याचा ननणाय घेतला असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ 
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या शाळाींतील मुलाींना ई लनन गचे धड ेदेण्यासाठी सदरहू योिना 
कायााजन्ित ठेिण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. प्रगत शैक्षणणक महाराषर कायाक्रमाींतगात तयार झालेल्या 
तींत्स्नेही सशक्षकाींनी तयार केलेली शकै्षणणक प्रणाली जिल्हा पररषदच्या शाळेतील 
मुलाींसाठी िापरण्यात येत आहे. त्यामुळे  सदर ननधी अन्य शकै्षणणक सादहत्य 
उदा. एलईडी, ्ीव्ही, प्रोिेक््र, विज्ञान पसु्तक खरेदी इ.साठी िापरण्याचा ननणाय 
घेण्यात आला आहे. 
(३) ि (४) प्रश् न उद् ाित नाही. 

----------------------- 
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राज्यािील १० लाखापेक्षा अधधि लोिसांख्या असलेल्या शहराांचा 
प्रदषूण तनयां्रशण आराखडा ियार िरण्याबाबि 

(१४) *  २०८२५   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर :  
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १५५७३ ला ददनाांि २९ माचम, २०१६ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभामि : सन्माननीय पयामिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील १० लाखापेक्षा अधधक लोकसींख्या आणण सिााधधक प्रदवूषत अशा 
मुींबई, निी मुींबई पुणे, नागपूर, नासशक, सोलापूर, कोल्हापूर, चींरे पूर, औरींगाबाद, 
अमरािती या शहराींचा तीन मदहन्याींमध्ये आयआय्ी माफा त प्रदषूण ननयींत्ण 
आराखडा तयार करण्याचा ननणाय माहे माचा, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान घेण्यात 
आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार प्रदषूण ननयींत्ण कृती आराखडा तयार करण्यात आला 
आहे काय, त्याचे स्िरुप काय आहे, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ि यासाठी ककती कालािधी लागणे 
अपेक्षक्षत आहे ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रदषूण ननयींत्ण आराखडा तयार करण्याचे काम प्रगती पथािर आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही.  

----------------- 
राज्याच्या दषु्ट्िाळी भागािील विद्यार्थयाांचे शैक्षणणि शुल्ि,  

पररक्षा शुल्ि मार् िरण्याबाबि 
(१५) *  २१६४३   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्रीमिी जस्मिा िाघ :  
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १४८८५ ला ददनाांि २९ माचम, २०१६ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभामि: सन्माननीय मदि ि पनुिमसन िायम मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या दषुकाळी भागातील विदयार्थया चे शैक्षणणक शुल्क, पररक्षा शुल्क 
माफ करण्यासींदभाात अधधिेशन सींपण्यापिूी ननणाय घेण्याचे आश्िासन माहे माचा, 
२०१६ च्या अथासींकल्पीय अधधिेशनामध्ये झालेल्या चचेच्या िेळी ददले, हे खरे 
आहे काय, 



16 

(२) असल्यास, अधधिेशन पणुा होऊन दोन मदहन्याचा कालािधी होिनूही याबाबत 
ननणाय घेण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शुल्क माफीचा ननणाय न झाल्याने अनेक दषुकाळग्रस्त विदयाथी 
सशक्षणापासून िींधचत रादहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, विदयार्थया च्या शैक्षणणक शुल्क माफीबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री.चांद्रिाांि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश् न उद् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यािील आयिेुद महाविद्यालयािील िममचाऱयाांना सेिातनितृ्िी  

िेिन ि उपदानसेिा योजना लागू िरण्याबाबि 

(१६) *  २२५४२ श्री.अरुणिािा जगिाप : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आयुिेद महाविदयालयातील कमाचाऱ्याींना उपदान ि गॅ्रज्यु् ी िेतन 
योिना लागू करण्याबाबत शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०११ 
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू कमाचाऱ्याींना सेिाननितृ्त योिना लागू करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१), (२) ि (३) होय. तथावप, यासींदभाात ददनाींक 
२१.११.२०११ रोिी मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ नागपरू येथे याधचका दाखल 
झाली होती. 
    मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ नागपूर याींनी रर् याधचका क्र.५७७१/२०११ चे 
अनषुींगाने दद.१०.०६.२०१३ रोिीच्या आदेशान्िये विदभा  विभागातील ४ खािगी 
शासन अनदुाननत आयिेुद महाविदयालयातील शासनमान्य पदािरील सशक्षक ि 
सशक्षकेतर कमाचाऱ्याींना सेिा ननितृ्तीिेतन ि उपदान सेिा योिना लागू करण्याचे 
आदेश ददले होते. त्यानुषींगाने मा.मींत्ीमींडळाच्या अनुमतीने शासन ननणाय 
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दद.१७.०१.२०१५ ननगासमत करण्यात आलेला असून ननितृ्त कमाचाऱ्याींना िरील 
लाभ समळािा म्हणनू आिश्यकत्या पूतातेअींती मागादशाक तत्िे ि कायापध्दती 
विदहत करणारा शासन ननणाय दद.११.०४.२०१६ ननगासमत करण्यात आलेला आहे. 

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

िल्याण (जज.ठाणे) िालुक्याि शालेय पोषण आहाराची देयिे अदा िरण्याबाबि 

(१७) *  २१०४२ श्री.जनादमन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण (जि.ठाणे) तालुक्यात इयत्ता ६ िी ते ८ िीच्या विदयार्थया ची माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ पासून शालेय पोषण आहाराची १९ लाख ९३ हिार रुपयाींची देयके 
अिनूही शाळाींना समळाली नाहीत, तसेच या योिनेतील मदतनीसाींचे मानधनही 
प्रलींत्रबत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने सदर देयके मींिूर करून अदा करण्याबाबत कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े : (१) ि (२) शालेय पोषण आहार योिनेंतगात माहे एवप्रल, 
२०१५ पासून स्ियींपाकी तथा मदतनीस याींचे मानधन जिल्हास्तरािरुन थे् 
स्ियींपाकी तथा मदतनीस याींच्या खात्यािर िमा करण्याबाबत ननदेश देण्यात 
आले आहेत. यानुसार शाळास्तरािरील प्रत्येक स्ियींपाकी तथा मदतनीस याींचे 
बँकेमध्ये खाते उघडून त्याींच्या खात्यात अनदुान वितरीत करण्यासाठी काही 
कालािधी लागला. तथावप सदयजस्थतीत फेब्रिुारी, २०१६ पय तची देयके अदा 
करण्यात आली आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
लक्ष्मी टािळी (िा.पांढरपूर, जज.सोलापूर) येथील बोअर अधध्हण िरण्याबाबि 

(१८) *  १९४०५  श्री.प्रशाांि उर्म  शैलेंद्र पररचारि : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 
स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लक्ष्मी ्ाकळी (ता.पींढरपूर, जि.सोलापूर) येथे सिा धधक लोकसींख्या 
असलेल्या ग्रामपींचायत हद्दीमध्ये राहणा-या नागररकाींना भीषण पाणी ी्ंचाईस 
सामोरे िािे लागत असल्याचे नुकतेच ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यापुिी िेथनु गािाला पाणी पुरिठा होत होता त्या विदहरीत 
पुरेसा पाणीसाठा नसल्याने आठ ददिसाींनी एकदाच ि तेही कमी दाबाने पाणी 
येत असून पाणी समळविण्यासाठी नागररकाींना पाण्यासाठी दरूिर िािे लागते ि 
राींगेत प्रनतक्षा करािी लागते, हे खरे आहे काय,   
(३) असल्यास, लक्ष्मी ्ाकळी ग्रामपींचायतमधील लोकप्रनतननधीींनी विदहरीच्या 
आसपास पाणी असणारे बोअर अधधग्रहण करण्याची मागणी तहससलदार पींढरपूर 
याींचेकड ेकेली होती, हे ही खरे आहे, 
(४) असल्यास, तहससलदार, पींढरपूर याींना बोअर अधधग्रहण करण्यासींबींधधचे 
आदेश देण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
     लक्ष्मी ्ाकळी, ता. पींढरपूर येथील नळ पाणी पुरिठा योिनेच्या उद् ािास 
पाणी कमी असल्याने गािास एक ददिसाआड पाणी पुरिठा करण्यात येत आहे. 
(२) योिनेच्या मुळ उद् ािास पाणी कमी झाल्याने ग्रामपींचायतीदिारे उद् ािाच्या 
पररसरामध्ये ४ विींधन विदहरी घेिनू त्यािर इलेजक्रक मो्ारी बसिनू पाणी 
पुरिठा केला िात आहे. तसेच ददनाींक १७.५.२०१६ पासून विठ्ठल सहकारी साखर 
कारखान्याच्या मालकीच्या ्ँकरदिारे विदहरीत पाणी ्ाकले िात असून गािास 
एक ददिसाआड पाणी पुरिठा करण्यात येत आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश् न उद् ाित नाही. 

----------------- 
िारापूर (जज.पालघर) येथे षद्योधगि िसाहिीिून 

सोडण्याि येणाऱया प्रदवुषि साांडपाण्याबाबि 
(१९) *  २२३६१ श्री.गुरुमुख जगिानी, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय पयामिरण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तारापूर (जि.पालघर) येथे औदयोधगक िसाहतीतून सोडण्यात येणाऱ्या प्रदवुषत 
साींडपाण्यामुळे समुरे  ककनाऱ्यालगत असणाऱ्या निापूर, मुरबे, उच्छेळी, दाींडी, 
खारेकुरण, सातपा्ी इत्यादी गािाींच्या खाडया ि ककनारे प्रदवुषत होऊन मासे मतृ 
होण्याचे प्रकार घडत असल्याने त्या विरोधात अणखल भारतीय माींगेला समाि 
पररषदेने प्रधान सधचि, पयाािरण विभाग याींच्याकड े तारापूर औदयोधगक 
िसाहतीतून उत्सजिात होणाऱ्या प्रदवुषत साींडपाण्यासाठी निापूर गािातून समुरे ात 
७.१ कक.मी.च्या पाईप लाईनला स्थधगती देणे, नविन रासायननक उदयोगाींना 
परिानगी देऊ नये, प्रदवुषत पाण्यािर आिश्यक प्रकक्रया करुन ते पाणी कीं पन्याींना 
िापरण्यासाठी सक्ती करािी, प्रकक्रयायुक्त पाणी समुरे ात न सोडता त्याचा 
शौचालयासाठी िापर करािा, प्रदषुणामुळे ककनाऱ्याींिर साचलेला गाळ स्िच्छ 
करािा इत्यादी मागण्या ददनाींक १७ मे, २०१६ रोिी िा त्या सुमारास केल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय ि चौकशीत काय 
ननषपन्न झाले, 
(३) असल्यास, समुरे ात प्रदवुषत पाईपलाईन न ्ाकण्याबाबत आणण िरील 
गािाींच्या खाडया ि समुरे  स्िच्छ राहण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती 
उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
      म.प्र.नन. मींडळाकडून २०१० पासून तारापूर औदयोधगक िसाहतीत निीन 
उदयोगाींना सींमतीपत् प्रदान केले िात नाही. 
     तारापूर औदयोधगक िसाहतीतील उदयोगाींना प्रकक्रयाकत साींडपाण्याचा 
िास्तीत िास्त प्रमाणात पनुािापर करुन उिाररत साींडपाणी सामुदहक साींडपाणी 
प्रकक्रया यींत्णेस पाठविण्याच्या अ्ी ि शतीसह सींमतीपत् प्रदान करण्यात आलेले 
आहेत. त्यानसुार एकूण १८ उदयोगाकडून ७.० दशलक्ष सल्र इतक्या औदयोधगक 
साींडपाण्याचा पुनािापर करण्यात येतो. 
      निीन साींडपाणी प्रकल्प डडसेंबर २०१६ पय त कायााजन्ित होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(३) तारापूर औदयोधगक िसाहतीतील एकूण ३७ उदयोगाींना दद. २३/०३/२०१५ 
रोिी साींडपाणी ननसमाती २५ ्क्के कमी करण्याबाबत आदेश ददले असून महाराषर 
औदयोधगक विकास महामींडळास तेथील पाणी पुरिठा २५ ्क्के कमी 
करण्याबाबत ननदेश ददले आहेत. 
      अनतररक्त ५० दशलक्ष ली्र क्षमतेचा निीन साींडपाणी प्रकल्प डडसेंबर 
२०१६ पय त कायााजन्ित होऊन साींडपाणी खोल समुरे ात साधारणत: ७.१ कक.मी. 
अींतरािर राषरीय समुरे  विज्ञान सींस्था (NIO) च्या ननदेशानसुार सोडल्यामुळे 
प्रकक्रयाकृत साींडपाण्यातील प्रदषूकाींचा अधधभार कमी होण्यास मदत होऊ शकते. 

----------------- 
रा्रशशाळाांसाठी निे तनिष लागू िरण्याबाबि 

(२०) *  १९८९४ श्री.िवपल पाटील, श्री.दत्िा्रशय सािांि : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ददिसा कष् करुन रात्शाळेत सशकणा-या विदयार्थया साठी अनुभिी सशक्षक 
आणण अन्य सुविधा देण्यासाठी शासन निे धोरण आखत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने ननणाय घेतला आहे काय, त्याचे स्िरुप 
काय आहे, 
(३) तसेच इ. ९ िी ते १२ िी पय तच्या सींयुक्त रात्शाळा सुरु करण्यासाठी 
अनदुान आणण प्रोत्साहन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१) ि (२) सदर बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(३) सींयुक्त रात्शाळेबाबत प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

 

राज्याि हजारो पॅथोलॉजी लॅब बोगस पॅथॉलॉजजस्ट चालिि असल्याबाबि 
 

(२१) * १९६१८ प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.सांजय दत्ि, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात विशेषत: मुींबईत हिारो पॅथोलॉिी लॅब बोगस पॅथॉलॉजिस्् चालित 
असून मोठया प्रमाणात िीिाशी खेळ चालल्याने ज्या पॅथॉलॉिी लॅबची महाराषर 
िैदयकीय पररषदेकड ेनोंदणी झालेली नसून मुींबईत असलेल्या पॅथॉलॉिी लॅबमध्ये 
पदव्यतु्तर सशक्षण घेतलेले डॉक््र नाहीत अशा लॅबिर कारिाई करण्यात येईल 
असे आश्िासन मा. िदैयककय सशक्षण मींत्ी याींनी ददले होते, परींतु अदयाप 
कोणतीच कारिाई केली नसल्याचे माहे िनू, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील पॅथोलॉिी लॅब डॉक््राींची ्क्केिारी ठरिनू रुग्णाींना 
चुकीचे तपासणी अहिाल देऊन रुग्णाींच्या िीिाशी खेळण्याचा प्रकार राज्यात 
अिनू सुरु असल्याने सदरील प्रकरणी शासनाने गींभीरपणे दखल घेऊन याबाबत 
चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुसार बोगस पॅथोलॉिी लॅब 
िर कारिाई करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
     याकररता डी.एम.एल.्ी. ककीं िा तत्सम अहाता धारण करणाऱ्या व्यक्तीींना 
राज्यातील विननददाष् क्षेत्ाींमध्ये विकृनतधचककत्सा तपासण्या करण्याचे अधधकार 
प्रदान करण्याच्या दृष्ीने तज्ञाींची एक ससमती गठीत करण्यात आली आहे. 
(२), (३) ि (४) उपरोक्त तज्ञ ससमतीचा अहिाल प्राप्त झाल्यािर यथायोग्य 
कायािाही करण्यात येईल. 

----------------- 
पािूर (जज.अिोला) िालुक्यािील हयुमन ररसोसम डवे्हलपमेंट 
िायमक्रमाांिगांि शशक्षिाने िेलेला लाखो रुपयाांचा गैरव्यिहार 

(२२) *  २०४३७ श्री.माणणिराि ठािरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पातूर (जि.अकोला) तालुक्यातील हयुमन ररसोसा डवे्हलपमें् कायाक्रमाींतग त 
राषरीय उदुा भाषा प्रचार पररषदेच्या नािाखाली एका सशक्षकानी दसुऱ्याींच्या नािाचे 
छायाधचत् िापरुन बनाि् दस्ताऐिि तयार करुन लाखो रुपयाींची सशषयितृ्ती 
घेऊन गैरव्यिहार केल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
तदनषुींगाने छायाधचत्ाचा दरुुपयोग करणाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद िािड े : (१) अींशत: खरे आहे. एका विदयार्थयााने ददनाींक ११ एवप्रल, 

२०१६ रोिी ह्युमन डवे्हलपमें् कायाक्रमाींतगात राषरीय उदुा भाषा प्रचार 
माध्यमाच्या एक िषीय पदविका करीता फो्ोचा गैरिापर करून फसिणकू 
केल्याबाबत पोसलस स््ेशन, पातूर येथे श्री.इकबाल खान याींच्या विरूध्द तक्रार 
नोंदविली होती. परींत,ु ददलेल्या तक्रारीबाबत चौकशी करू इजच्छत नाही, असे सदर 

विदयार्थया ने ददनाींक २४ िनू, २०१६ रोिी पोसलस स््ेशन पातूर येथे कळविले 

आहे. 
(२) ि (३) प्रश् न उद् ाित नाही. 

 

----------------- 
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डोंबबिली-अांबरनाथ (जज.ठाणे) षद्योधगि उल्हासनदी प्रदषुणमुक्ि िरण्याबाबि 
(२३) *२०९२४  श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उर्म  भाई जगिाप, 
श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय पयामिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 

काय:- 
  

(१) डोंत्रबिली-अींबरनाथ (जि.ठाणे) औदयोधगक पररसरातील कीं पन्याींचे साींडपाणी 
पुरेशी रासायननक प्रकक्रया न करता कल्याण येथील उल्हास नदीमध्ये सोडण्यात 
येत असल्याने िवैिक विविधतेला धोका ननमााण झाला असून  उल्हास नदी 
प्रदषुण मुक्त करण्याबाबत तसेच प्रदषुण ननमााण करणाऱ्या नगरपासलका, 
महानगरपासलका ि कारखाने याींना दींड ठोठिािा असे मा.सिोच्च न्यायालयाने 
तसेच राषरीय हरीत लिादाने देखील याबाबत योग्य कारिाई करण्याचे राज्य 
शासनाला ननदेश ददले असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा. सिोच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार शासनाने उल्हासनदी 
प्रदषुण मुक्त करण्यासोबतच नदीचे प्रदषुण करणाऱ्याींकडून दींड िसूल 
करण्याबाबत तसेच राषरीय हरीत लिादाने ददलेल्या आदेशानसुार कारिाई 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) अ) मा.हरीत लिाद पुणे, याींनी मे. िनशक्ती याींनी दाखल केलेल्या 

प्रकरण क्र. ३७/२०१३ मध्ये ननदेशीत केल्यानुसार विभागीय आयु ु्क्त, 
कोकण विभाग  याींच्या अध्यक्षतेखाली  ससमती गठीत केली असून, 
ससमतीदिारे कल्याण डोंत्रबिली महानगरपासलकेच्या हददीतून घरगुती 
साींडपाण्यािर ि आौदयाधगक साींडपाण्यािर प्रकक्रया करण्याबाबत 
िेळोिेळी आढािा घेण्यात येत आहे. 

 ब) मा. उच्च न्यायालय मुींबई येथे दाखल  याधचकेच्या (७२०८/२०१५) 
सुनािणी दरम्यान मा. उच्च न्यायालयाने दद. १३.०८.२०१५ रोिी 
अींतररम आदेश काढून शासनास ननदेश ददलेले आहेत त्याची पूताता 
करण्याकररता शासनाने मुख्य सधचि, महाराषर शासन याींच्या 
अध्यक्षतेखाली ससमती गदठत केलेली असून ही ससमती याबाबत 
िारींिार आढािा घेते. 
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 क) सदर प्रकरण हे न्यायप्रविषठ असून सिोच्च न्यायालयाने दींड िसूली 
बाबत स्थधगती ददलेली आहे. 

 

(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
----------------- 

 िधाम जजल््यािील शशक्षणाधधिारी याांनी सांचमान्यिेमध्ये िेलेला गैरप्रिार 
(२४) *  २१९३३   श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िधाा जिल्ह्यातील सशक्षणाधधकारी, प्राथसमक याींनी सींचमान्यतेमध्ये केलेला 
गैरप्रकार माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आला, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच िधाा जिल्ह्यातील जिल्हा पररषदेंतगात प्राथसमक शाळाींची सींख्या ककती 
आहे, तसेच सन २०१५-१६ च्या सींचमान्यतेनुसार जिल्हा पररषद प्राथसमक 
शाळेतील सशक्षकाींची मींिूर पदे ि कायारत सशक्षकाींची पदे ककती आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तदनषुींगाने 
गैरप्रकार करणाऱ्याींविरुध्द कारिाई करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) सन २०१५-१६ मध्ये िधाा जिल्हयातील जिल्हा पररषदेअींतगात प्राथसमक ि 
उच्च प्राथसमक शाळाींची सींख्या ९२८ आहे. ऑनलाईन सींचमान्यतेनसुार ३००२ 
सशक्षकाींची पदे मींिुर असून २९४७ सशक्षक कायारत आहेत. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
मोखाडा (जज.पालघर) िालुक्यािील शाळाांिर छप्पर टािण्याबाबि 

(२५) *  २०५९७   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि उर्म  भाई जगिाप, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मोखाडा (जि.पालघर) तालुक्यातील सुमारे ३२ शाळाींमधील माहे माचा, २०१६ 
मध्ये िा त्या दरम्यान झालेल्या िादळात पत् े ि कौले उडाली असून या ३२ 
शाळाींिर अदयापी छप्पर ्ाकण्यात आलेले नसल्याचे माहे मे-िून, २०१६ मध्ये 
िा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 



24 

(२) असल्यास, सदरहू शाळाींिर त्िरीत छप्पर ्ाकण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१) होय. 
(२) याकररता आिश्यक खचाासाठीचे अींदािपत्क तयार केले असून जिल्हा 
ननयोिन ससमतीच्या सन २०१६-१७ च्या तरतदूीमधून प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची ि ननधी उपलब्ध करून दरुूस्तीचे काम पूणा करण्याची कायािाही सुरू आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
 

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

सीमाििी भागािील माध्यशमि शशक्षणाची सोय होण्यासाठी मराठी 
माध्यमाच्या माध्यशमि शाळाांना मान्यिा शमळणेबाबि 

(२६) *  २०२६४   श्री.रामनाथ मोिे, श्री.विजय उर्म  भाई धगरिर :  िाराांकिि 
प्रश्न क्रमाांि १९०४६ ला ददनाांि ५ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या 
सांदभामि: सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सीमािती भागात सुमारे ३६ गािाींमध्ये मराठी माध्यमाच्या 
माध्यसमक शाळा विशेष बाब म्हणनू अनदुान तत्िािर सुरु करण्याचा प्रस्ताि 
मींत्रत्मींडळाच्या बैठकीत ददनाींक ०८ ऑगस््, २०११ रोिी मींिूर करण्यात आला 
होता, हे खरे आहे काय, 
(२) ददनाींक ०७ ऑगस््, २०१३ च्या शासन ननणायानुसार सीमािती भागातील ३६ 
गािाींमध्ये मराठी माध्यमाच्या माध्यसमक शाळा सुरु करण्याचे /आदेश ननगासमत 
केल्यानुसार इच्छुक सींस्थाकडून प्रस्ताि मागविण्यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(३) प्राप्त प्रस्तािाींची छाननी करुन गुणित्तेनुसार ककती प्रस्ताि शासनास 
मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले आहेत ि केव्हा, 
(४) ददनाींक ३१ माचा, २०१६ रोिी शासनाने १ मदहन्याभरात आढािा घेऊन 
मराठी भाषेतनू सशक्षण घेण्याची सींधी नक्की देण्यात येईल असे आश्िासन 
सभागहृात ददले होते, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, अदयापही याबाबत कायािाही न होण्याची ि मराठी भावषकाींना 
मराठी माध्यमाच्या सशक्षणापासून िींधचत ठेिण्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) सशक्षण सींचालकाींनी ३६ दठकाणाींकररता प्राप्त झालेले एकुण २५३ प्रस्ताि 
शासनाच्या ननणायाथा ददनाींक ६.११.२०१५ रोिी सादर केले आहेत. 
(४) हे खरे आहे. 
(५)  महाराषर स्ियींअथासहाजययत शाळा (स्थापना ि विननयम) अधधननयम, २०१२ 
अन्िये शासनाने स्ियींअथासहाजययत तत्िािर निीन शाळा मींिूर करण्याचा ननणाय 
घेतला आहे. सदर अधधननयमातींगात  मराठी माध्यमाच्या देखील निीन शाळा 
मींिूर करण्यात येत आहेत. त्याअनषुींगाने सीमािती भागातील एकही मराठी 
भावषक विदयाथी सशक्षणापासून िींधचत राहणार नाही, याची काळिी शासन घेत 
आहे ि त्याअनुषींगाने कारिाई सुरु आहे. 

----------------- 
िैद्यिीय शशक्षण विभागाने ि सािमजतनि आरोग्य विभागाने  

िेगिेगळी व्हेंदटलेटर खरेदी िेल्याबाबि 
(२७) *  २१४५०   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले , श्री.नागो गाणार, 
श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर :   
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िैदयकीय सशक्षण विभागाने ४३ व्हेंद्ले्र प्रत्येकी रुपये ११ लाख ७१ हिार 
सािािननक आरोग्य विभागाने ९६ व्हेंद्ले्र १२ लाख ०५ हिार रुपयाला खरेदी 
करून सािािननक आरोग्य विभागाने खरेदी केलेल्या व्हेंद्ले्र बरोबर अन्य 
सोयीसुविधा नसल्याने प्रत्येक व्हेंद्ले्रमागे रुपये १ लाख ६० हिार िादा िेगळे 
मोिािे लागणार असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ च्या पदहल्या आठिडयात िा त्या 
दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सािािननक आरोग्य विभाग ि िदैयकीय सशक्षण विभाग याींनी 
खरेदी केलेले १३९ व्हेंद्ले्र एकत्रत्तररत्या खरेदी न केल्याने ि िेगिेगळे खरेदी 
करुनही खािगी रुग्णालयाींना िे व्हेंद्ले्र रुपये ११ लाख ५० हिारात समळाले, 
तेच व्हेंद्ले्र चढया भािाने खरेदी करण्याचा ननणाय घेणाऱ्या दोन्ही विभागाच्या 
सींबींधधत अधधकाऱ्याींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, सािािननक आरोग्य विभागाने बेंझाल कोननयम क्लोराईड हे औषध 
गेली ३० िषे खरेदी करण्यात येत असूनही, ५० ्क्के प्रमाणाच्याननविदा रद्द 
करण्याचा आदेश ददल्यानींतर २० ्क्के प्रमाणाच्या ननविदा अदयापी न काढल्याने 
या औषधाची खरेदी करण्यात येणार नसल्याबाबतचा ननणाय शासनाने घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(४) नसल्यास, त्याचे कारण काय आहे, तसेच बेंझाल कोननयम क्लोराईड हे 
औषध शासन आता ककती ्क्के प्रमाणाचे खरेदी करणार आहे ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
      िैदयकीय सशक्षण ि औषध रे व्ये विभाग ि  सािािननक आरोग्य 
विभागाने आिश्यकतेनुसार विननददाष्े तयार करुन व्हेंद्ले्रची  खरेदी केलेली 
आहेत. त्यामुळे ककीं मतीत तफाित आहे. 
     सािािननक आरोग्य विभागाने खरेदी केलेले व्हेंद्ले्र हे त्या विभागाच्या 
गरिेप्रमाणे ताींत्रत्क विननदेश तयार करुन खरेदी करण्यात आलेले आहेत. 
(२) सािािननक आरोग्य विभाग ि िदैयकीय सशक्षण विभाग या दोन्ही विभागात 
ताींत्रत्क सल्ला घेऊन यींत्सामुग्री करीता विननददाष्े ननजश्चत केली िातात. 
त्यानुसार यींत्सामुग्री खरेदीसाठी स्ितींत्पणे ननविदा प्रकक्रया राबिनू यींत्सामुग्री 
खरेदी करण्यात येते. त्यामुळे प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३) सन २०१५-१६ मध्ये बेंझालकोननयम क्लोराईडच्या खरेदीसाठी सािािननक 
आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील आरोग्य सेिा सींचालनालयामाफा त ननविदा 
क्रमाींक ई-१६१ अन्िये ननविदा प्रससध्द करण्यात आली होती. तथावप 
बेंझालकोननयम क्लोराईडच्या प्रमाणाबाबत सुस्पष्ता नसल्याने सदरची ननविदा 
रद्द करण्यात आली आहे. 
(४) सािािननक आरोग्य विभागाअींतगात आरोग्य सेिा सींचालनालयाच्या 
अखत्याररतील आरोग्य सींस्थासाठी बेंझालकोननयम क्लोराईडची खरेदी करताना 
प्रससध्द कराियाच्या ननविदेमध्ये सदरहू बाबीचे ताींत्रत्क विननदेश काय असािेत, 
याबाबत आयकु्त, अन्न ि औषध प्रशासन, मुींबई याींचे असभप्राय घेण्यात येत 
आहेत. 

----------------- 
 मुांबइम विद्यापीठाचे िल्याण उपिें द्र १० िषामनांिरही प्रलांबबि असल्याबाबि 
(२८) *  २०१३४  श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय उच् च ि 
िां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे गींधारे (ता.कल्याण, जि.ठाणे) येथे मुींबई विदयावपठाचे उपकें रे  स्थापन 
करण्याबाबत गेल्या १० िषाापूिी शासनाने मान्यता देिनू ददनाींक १४ एवप्रल, 
२०१४ रोिी उपकें रे ाच्या इमारतीचे भूसमपिुन देखील करण्यात आले होते, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) तसेच माहे िलैु, २०१५ पासून सदर उपकें रे ाचे कामकाि सुरु करण्यात येईल, 
असे मा.उच्च ि तींत् सशक्षण मींत्ी याींनी विधानपररषद सभागहृात घोवषत केले 
होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू उपकें रे ाचे कामकाि आिसमतीस सुरू न झाल्याने 
कल्याण-डोंत्रबिली पढुील किात-कसारापय तच्या महाविदयालयीन विदयार्थया ना 
गुणपत्रत्का फेरतपासणी विविध कोसेचे प्रिेश आदी कामाींसाठी मुींबइा 
विदयापीठाच्या कसलना येथील मुख्य कें रे ात िािे लागते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू उपकें रे  सन २०१६-२०१७ या शैक्षणणक िषा च्या सत्ापासून 
ननयसमतपणे सुरू होण्याच्या दषॄ्ीने शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, सदरहू उपकें रे  आिसमतीस कायााजन्ित न होण्याची सिासाधारण 
कारणे काय आहेत, तसेच सदरहू उपकें रे ाच्या उभारणीच्या कामाची सदय:जस्थती 
काय आहे ? 
   
श्री. विनोद िािड े: (१) हे अींशतः खरे आहे. 
     मुींबई विदयापीठाचे कल्याण येथे उपकें रे  व्हािे यादृष्ीने ददनाींक २० िून, 
२००७ रोिी कल्याण डोंत्रबिली महानगरपासलकेच्या महासभेत ठराि घेण्यात आला 
ि ददनाींक १४ एवप्रल, २०१० रोिी कल्याण उपकें रे ाचे तत्कालीन मा.मींत्ी, उच्च ि 
तींत् सशक्षण याींच्या हस्ते भूमीपूिन करण्यात आले. 
(२) ि (३) होय, हे खरे आहे.      
(४) सदयःजस्थतीत उपकें रे  सुरु होण्यासाठी पदहल्या ्प्प्यातील सुमारे ४८,००० 
चौ.फू् क्षेत्फळाचे बाींधकाम पूणा करण्यात आले असून ४ िगा खोल्या, प्रशासन 
कायाालय, ग्रींथालय इत्यादी काम पूणा करण्यात आली आहेत. 
(५) मुींबई विदयापीठाने महानगरपासलकेकड े बाींधकाम परिानगीसाठी ददनाींक     
२९ िुलै, २०१३ रोिी िास्तुविशारदामाफा त अिा दाखल केला. तथावप, सदर 
िागेचे आरक्षण “बगीचा” ऐििी “मुींबई विदयापीठाचे उपकें रे ” असा बदल 
शासनाकडून करण्यात आला नसल्याने विदयापीठाकडून आिश्यक तो पाठपुरािा 
मा.प्रधान सधचि, नगर विकास विभाग याींच्याकड ेसदर िागेचे आरक्षण “बगीचा” 
ऐििी “मुींबई विदयापीठाचे उपकें रे ” असे बदलण्यात आले. त्यामुळे सदर प्रकक्रयेला 
विलींब झाला. 
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     सदयजस्थतीत कल्याण उपकें रे ाचे तळमिला अधधक पदहल्या मिल्याचे 
बाींधकाम पूणा झाले असून ४ िगा खोल्या, प्रशासन कायाालय, ग्रींथालय इत्यादी 
काम पूणा करण्यात आली आहेत ि इतर ककरकोळ कामे अींनतम ्प्प्यात आहेत. 
तसेच ददनाींक १२ िुलै, २०१६ रोिीच्या महाविदयालये ि विदयापीठ विकास 
मींडळात MTech Computer Engineering चा कोसा सुरु करण्यासाठी ठराि 
मान्य झाला असून शैक्षणणक िषा २०१६-१७ मध्ये सदर कोसा सुरु करण्याची 
कायािाही प्रगतीपथािर आहे. 

----------------- 
शासिीय ि खाजगी रुग्णालयाांिील (बे्रन डडे) रुग्ण घोषीि 

िरण्यासाठी सशमत्या तनयुक्ि िरण्याबाबि 

 (२९) *  २१९८२  श्री.सिेज ऊर्म  बांटी पाटील : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १५६५५ 
ला ददनाांि १५ माचम, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि: सन्माननीय 
िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने प्रत्येक शासकीय िैदयकीय महाविदयालय ि रुग्णालयासह 
जिल्ृयातील शासकीय ि खािगी रुग्णालयाींतील (बे्रन डडे) रुग्ण घोषीत 
करण्याकररता ससमत्या ननयकु्त करण्याचे आदेश ददले असल्याचे माहे मे, २०१६ 
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रुग्णालयात रूग् ण शोधनू त्याींना (बे्रन डडे) घोषीत करण्याची 
िबाबदारी या ससमत्याींकड े असते, ससमतीकड े या रुग्णाींच्या नातेिाईकाींना 
समुपदेशन करून प्रत्यारोपणाकररता प्रितृ्त करण्याची िबाबदारी असते, परींतू या 
शहरात ननयुक्त केलेल्या बहुताींश ससमत्या ननजषक्रय असल्याने शहरात याबाबत 
फारसे कामच होत नसल्याने िषाभरात ६५० (बे्रन डडे) रुग्णाींचे अियि िाया िात 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
      तथावप, कें रे  शासनाने मानिी अियि प्रत्यारोपणाबाबतची निीन 
ननयमािली २०१४ मध्ये बदल करुन ससमतीची पुनराचना केली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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      बे्रनडडे रुग्ण घोवषत करण्याचे प्रमाण राज्यामध्ये िाढलेले आहे. तसेच, 
अियि दानाकररता िनतेमध्ये आता खपू मोठ्या प्रमाणािर िनिागतृी ननमााण 
झालेली आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
िेरिण (िा.दोडामागम, जज.शसांधुदगुम) गािािील नळपाणी योजना सुरु िरण्याबाबि 

(३०) *  २०५२०  श्रीमिी हुस्नबानू खशलरे्, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तेरिण (ता.दोडामागा जि.ससींधदुगुा) गािातील पेंढरीिाडी ग्रामस्थाींना पाणी 
देण्यासाठी डोंगरातून आलेल्या नाल्यािर बींधारा घालून पाईपलाईन िोडून लाखो 
रुपये खचा करुनही लघु नळपाणी योिना प्रलींत्रबत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ 
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, उपरोक्त 
प्रकरणी नळपाणी योिना सुजस्थतीत सुरु करण्याबाबत काय कायािाही िा 
उपाययोिना केली आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ाित नाही.  
      तेरिण पेंढरीिाडी नळ योिनेची देखभाल ि दरुुस्ती करुन ग्राम पींचायत 
स्तरािर पाणी पुरिठा सुजस्थतीत सुरु आहे.         
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
पाांढरििडा (जज.यििमाळ) िालुक्यामध्ये भीषण पाणी टांचाई तनमामण झाल्याबाबि 

 

(३१) *  १९३०१  श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पाींढरकिडा (जि.यितमाळ) तालुक्यातील १२ गािाींना पाणी पुरिठा ससमती, 
ग्रामीण पाणी पुरिठा विभाग आणण कीं त्ा्दारामुळे भीषण पाणी ी्ंचाई ननमााण 
झाली असल्याचे माहे माचा-एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बहुताींश गािात भारत ननमााण योिना कायााजन्ित असून ग्रामीण 
पाणी पुरिठा विभाग ि कीं त्ा्दाराच्या सींगनमताने या योिनेमध्ये गैरव्यिहार 
होत असल्यामुळे अनेक गािात विविध कारणामुळे योिना प्रलींत्रबत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तदनषुींगाने 
पाणी ी्ंचाईचे ननिारण करण्याकररता तसेच उक्त योिनेत गैरव्यिहार     
करणाऱ्याींविरुध्द कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
     पाींढरकिडा (जि. यितमाळ) तालुक्यात सन २०१४-१५ मध्ये पिान्यमान 
कमी झाल्यामुळे ी्ंचाई सदृश्य पररजस्थती ननमााण झाली होती. 
        पाणी ी्ंचाई ननिारणाथा कायाक्रमाींतगात ९ गािाींमध्ये नळ योिना विशेष 
दरुुस्ती ि ३ गािाींमध्ये तात्पुरत्या पूरक नळ योिना या उपाययोिना घेऊन 
तेथील उद् ािणाऱ्या पाणी ी्ंचाईचे ननिारण करण्यात आले. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश् न उद् ाित नाही.     
(४) प्रश् न उद् ाित नाही. 

 

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

राज्याि इयत्िा पाचिी ि आठिीिील विद्यार्थयाांच्या 
शशष्ट्यितृ्िीि िाढ िरण्याचा घेिलेला तनणमय 

(३२) *  १९३७६  श्री.प्रिाश गजशभये, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.रामराि िडिुिे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात इयत्ता पाचिी ि आठिीसाठी घेण्यात येणाऱ्या पररक्षा सशषयितृ्तीत 
िाढ करुन दरमहा पाचशे रुपये सशषयितृ्ती देण्याचा ननणाय शासनाने माहे मे, 
२०१६ च्या पदहल्या सप्ताहात घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, त्यानुसार शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश् न उद् ाित नाही. 
 

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

शसल्लोड (जज.षरांगाबाद) िालुक्यािील डोंगरगािाला पाणी पुरिठा िरण्याबाबि 
 

(३३) * २०७८४ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय 
पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ससल्लोड (जि.औरींगाबाद) तालुक्यातील डोंगरगािासाठी खेळणा मध्यम 
प्रकल्पातनू िलिादहनी ्ाकून पाणीपुरिठा करण्यात येणार असल्याची मादहती 
माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ससल्लोड येथील डोंगरगािाला पाणी पुरिठा करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशत: खरे आहे. राषरीय ग्रामीण पेयिल 
कायाक्रमाींतगात सन २०१४-१५ च्या कृती आराखडयात खास बाब म्हणनू मौिे 
डोंगरगाि ता.ससल्लोड या गािाचा समािेश करण्याचा प्रस्ताि मुख्य कायाकारी 
अधधकारी, जिल्हा पररषद, औरींगाबाद याींनी िुलै, २०१४ मध्ये शासनास सादर 
केला होता.  
(२) उक्त प्रस्तािाची छाननी करुन, राषरीय ग्रामीण पेयिल कायाक्रमाींतगात पाणी 
पुरिठा योिना हाती घेण्याच्या शासनाच्या मागादशाक सूचना तसेच राज्यस्तरीय 
भारत ननमााण कक्षाच्या कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना विचारात घेऊन 
मौिे डोंगरगाि, ता.ससल्लोड, जि. औरींगाबाद या गािाचा कृती आराखडयातील 
समािेशाबाबत उधचत कायािाही करण्याच्या सूचना सींबींधधत क्षेत्ीय कायाालयाींना 
देण्यात आल्या आहेत.   
(३)  प्रश् न उद् ाित नाही. 
 

----------------- 
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देिनार (मुांबई) पशुिधगहृ व्यिस्थापनाच्या जागेि शसमेंट शमजक्सांग 
िारखाने सुरु असल्याने िायपु्रदषुण होि असल्याबाबि 

(३४) * १९४९६ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.प्रिाश गजशभये, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.अशोि उर्म  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्रीमिी जस्मिा िाघ :   
सन्माननीय पयामिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) देिनार (मुींबई) येथील पशुिधगहृ व्यिस्थापनाच्या िागेत काही िषाापासून 
एसीसी ि अल्रा्ेक या ससमें् कीं पन्याींचे ससमें् समजक्सींग कारखाने सुरु 
असल्याने िायुप्रदषुण होत असून नागररकाींच्या आरोग् यािर पररणाम होत असून 
पयाािरण विभागाकड े सातत्याने तक्रारी करुन देखील सदर कारखान्याींिर 
कोणतीही कारिाई करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तदनूसार प्रदषुण करणाऱ्या कारखान्याींिर कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) एवप्रल,२०१६ मध्ये तक्रार प्राप्त झाली, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
     मे. एसीसी कॉकक्रीं ् सल. या कारखान्याचे सींमती पत् दद. ३०/११/२०१८ 
तसेच  मे. अल्रा्ेक ससमें् सलसम्ेड या कारखान्याचे सींमती पत्           
दद. ३१/०१/२०१९ पय त आहेत. 
       
     मे.ए. सी. सी. कॅ्रकक्र्, देिनार, मुींबई या कीं पनीला दद. १०/०३/२०१६ रोिी 
बींदचे आदेश ददलेले असून तदनींतर दद. २८/०४/२०१६ रोिी अ्ी ि शतीच्या 
अधधन राहून पनु्हा चालू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मे. अल्रा्ेक 
ससमें् सलसम्ेड, देिनार, मुींबई या कीं पनीला दद. १७/०६/२०१६ रोिी काही अ्ीींचे 
पालन न केल्याबद्दल अींतरीम ननदेश (Interim Direction) देण्यात आलेले आहेत 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
 

----------------- 
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राांजणगाि (जज.पुणे) येथील महाराष्ट्र इनव्हायरो पॉिर शल. 
िां पनीमुळे प्रदषुण होि असल्याबाबि 

(३५) * २०२१५ श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय पयामिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१)  राींिणगाि (जि.पुणे) येथील औदयोधगक िसाहतीतील महाराषर इनव्हायरो 
पॉिर सल. या कीं पनीने सन २००७ पासून घातक कचऱ्यािर कोणतीही प्रकक्रया न 
करता तो िसमनीत गाडण्यास सुरुिात केल्यामुळे पररसरातील िमीन पाणी ि 
हिेमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रदषूण होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधी ि िनतेनी शासनाकड ेिारींिार 
तक्रारी करुनसुध्दा कोणतीच कारिाई केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. रामदास िदम : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) प्रकल्पाला ददलेल्या सींमतीपत्ातील त्ु् ीींची पतुाता करण्याकरता महाराषर 
प्रदषुण ननयींत्ण मींडळाकडून दद. २८/११/२०१४ रोिी ननदेश बिािण्यात आले ि 
रु. १९ लक्ष रुपयाची बकँ हमी घेण्यात आली. दद. ०९/०३/२०१५ रोिी फौिदारी 
ख्ला का भरण्यात येऊ नये याबाबतची नो्ीस बिािण्यात आली िेळोिेळी 
ददलेल्या आदेशाींचे पालन न केल्यामुळे प्रकल्पाविरुध्द फौिदारी ख्ला नोव्हेंबर, 
२०१५ मध्ये दाखल केला असून प्रकरण न्यायप्रविष् आहे. प्राप्त झालेल्या 
तक्रारीच्या अनुषींगाने िेगिेगळ्या ससमत्या गठीत करण्यात आल्या असून त्याींचे 
माफा त पाहणी अहिाल सादर करण्यात आले आहेत. तसेच, ननरी मुींबई या 
सींशोधन सींस्थेकडून प्राप्त झालेल्या अहिालानसुार महाराषर प्रदषुण ननयींत्ण 
मींडळाकडून महाराषर इनव्हायरो पॉिर सल. या कीं पनीस ननदेश देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------------------- 
नागपूर येथील अतिविशेषोपचार रुग्णालयामध्ये अटेडांट  

ि सर्ाई िामगार याांची पदे ररक्ि असल्याबाबि 
(३६) * २१३६७ प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.शमिेश भाांगडडया, 
श्री.नागो गाणार: सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय:- 
  

(१) नागूपर येथील अनतविशेषोपचार रुग्णालयामध्ये अ्ेडी्ं  ि सफाई कामगार 
याींच्या कमतरतेमुळे ृदय विकाराच्या चार शस्त्कक्रया रद्द करण्यात आल्याची 
बाब ददनाींक ३१ माचा, २०१६ रोिी िा त्या सुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अनतविशेषोपचार रुग्णालयामध्ये पाच विभागाींसाठी ३९१ पद 
ननसमातीचा प्रस्ताि सन २०१० पासून शासनाकड े मींिुरीसाठी पाठविला असूनही 
अदयापही मींिूरी देण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनतविशेषोपचार रुग्णालयामध्ये येथील २१ अ्ेडन्स ि २० सफाई 
कामगार कायारत असून सींपणूा िबाबदारी त्याींच्यािर असल्याने सदर कमाचाऱ्याींची 
ररक्त पदे सहा मदहन्यात भरण्याचे ननदेश मा. न्यायालयाने देिनूही अदयाप 
ररक्त पदे न भरण्याची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे 
(२) हे खरे नाही 
(३) हे खरे नाही 
तथावप मा. न्यायालयाने निीन पदे ननमााण करुन ती भरण्याची कायािाही तीन 
मदहन्यात करण्याबाबत ननदेश ददले होते. त्यानसुार िगा-४ ची कामे 
बाहयस्त्ोतादिारे करण्यासाठी ई-ननविदा काढण्यात आल्या आहेत. 

----------------- 
राज्यािील १८ हजार गािाांमधील भूजल पािळी खालािली असल्याबाबि 

(३७) * २०५१९ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि:   
सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
  

(१) राज्यात भूिल साठयातून ससींचनासाठी औदयोधगक िापरासाठी तसेच 
शहरीकरण ि िाढत्या लोकसींख्येनुसार वपण्याच्या िाढत्या मागणीमुळे भूिल 
उपसा होत असल्याने राज्यातील १८ हिार गािाींमधील भूिल पातळी खालािली 
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान भूिल विभागाच्या सुत्ाींनी 
ननदशानास आणले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भूिलाची जस्थती सुधारण्याबाबत शासनाने काय कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) राज्याची भौगोसलक ि भूशास्त्ीय जस्थती लक्षात 
घेता भूिल पातळी ही मोठ्या प्रमाणािर पिान्यमानािर अिलींबुन असते. गतिषी 
सन २०१५ मध्ये पिान्यमानातील तु् ीचा पररणाम भूिल साठ्यािर झालेला आहे. 
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यास्ति राज्यात माचा, २०१६ मधील ननररक्षण विदहरीच्या भूिल पातळीची 
मागील पाच िषााच्या माचाच्या सरासरी भूिल पातळीशी तुलना केली असता 
१८,५०२ गािात १ मी्रपेक्षा िास्त घ् आढळून येते. 
(२) महाराषर भूिल अधधननयम (विकास ि व्यिस्थापन) २००९ नुसार राज्य 
भुिल प्राधधकरण, मुींबई याींनी ८० पाणलो् क्षेत्ामध्ये खोलविहीरी घेण्यास बींदी 
आणली आहे. 
     राज्यामध्ये भूिल पातळी िाढविण्याबाबत िलयुक्त सशिार, राषरीय 
ग्रामीण पेयिल कायाक्रम (शाश्ितता) या योिना राबविण्यात येत आहेत. तसेच 
िलयकु्त सशिार असभयानाअींतगात भुिलाचे पुनाभरण ननयोिनाकरीता िल 
ननधाारण ि लोकसहभागातनू भूिल व्यिस्थापन, िेळसापेक्ष भूिल पातळी 
सींननयींत्ण, ननरीक्षण विहीरीचे िाळे िाढविणे ि िलिेधशाळा बळक्ीकरण करणे 
हे उपप्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश् न उद् ाित नाही. 

 

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

मौजे विहीगाि (िा.शहापूर, जज.ठाणे) आददिासीबहुल गािािील 
नळपाणीपुरिठा योजना राबविण्याबाबि 

 

(३८) *  १९४५८   अॅड.तनरांजन डािखरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १६८७८ ला 
ददनाांि २९ माचम, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि: सन्माननीय 
पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे विहीगाि (ता.शहापूर, जि.ठाणे) या आददिासीबहुल गािातील 
नळपाणीपुरिठा योिनेिर सन २००८-०९ या िषी शासनाने राषरीय ग्रामीण 
पेयिल योिनेंतगात एकूण रुपये ३० लाख ५४ इतका खचा करुन सदर योिनेचे 
काम अधाि् जस्थतीत असल्याचे माहे माचा, २०१६ मध्ये ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योिनेसाठी विदयतु कीं पनीने देखील विदयुत पुरिठा न 
केल्यामुळे सदरची योिना अदयाप कायााजन्ित करण्यात आली नसल्याचेही माहे 
मे, २०१६ च्या पदहल्या आठिडयात ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर विहीगाि, तळेमपाडा नळपाणीपुरिठा योिनेची सदयजस्थती 
काय आहे ि त्यािर आतापय त ककती रक्कम खचा करण्यात आली ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे.   
(२) हे खरे आहे.  
       तथावप, दरम्यानच्या काळात महाराषर राज्य विदयतु वितरण 
कीं पनीदिारे विदयतु पुरिठा सुरळीत करण्यात आला आहे.     
(३) विदहगाि-तेलमपाडा योिनेचे ९५% काम पूणा असून चाचणीचे काम प्रगतीत 
आहे.  ग्राम पाणी पुरिठा ससमतीस ३०.५५ लक्ष रक्कम वितरीत केली आहे. 

----------------- 
अशलबाग ि रोहा (जज.रायगड) येथे भरिस्िीि असलेल्या  

गॅसची गोदामे स्थलाांिररि िरण्याबाबि 

(३९) *  १९३२५  श्री.जयांि पाटील : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि 
सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) असलबाग (जि.रायगड) येथील चेंढरे ि रोहा शहरामध्ये गॅसची गोदामे 
भरिस्तीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील काही मदहन्यात गॅस गोदामामध्ये स्फो् होउन काही 
प्रमाणात मनुषयहानी ि वित्तहानी झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रायगड जिल्हयातील असलबाग येथील चेंढरे ि रोहा शहरामध्ये 
भरिस्तीत असलेली दोन्ही गॅसची गोदामे भरिस्तीतनू हलविण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) हे खरे नाही. 
    मे.िगे आणण सन्स या गॅस वितरकाचे चेंढरे येथील ि मे.ररयल गॅस 
एिन्सी या वितरकाचे मौिे अष्मी, ता.रोहा येथील गॅसची गोदाम लोकिस्तीत 
आहेत. 
     उपरोक्त दोन्ही दठकाणी गॅसचा स्फो् होिनू मनुषय िा वित्त हानी 
झालेली नाही. 
     तथावप, चेंढरे येथील लोकिस्तीतील गोदाम इतरत् हलिण्याबाबत जिल्हा 
पुरिठा अधधकारी, रायगड असलबाग याींनी त्याींचे दद.१७/६/२०१५ ि दद.४/६/२०१६ 
पत्ान्िये भारत गॅस एिन्सी, मे.िगे आणण सन्स, असलबाग याींना कळविण्यात 
आलेले आहे. 
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     तसेच रोहा तालुक्यातील मे.ररयल गॅस एिन्सी धारकाींना लोकिस्तीपासून 
दरू सुरक्षक्षत दठकाणी हलविण्याबाबत तहससलदार, रायगड-असलबाग याींनी त्याींचे  
दद.४/७/२०१६ अन्िये नो्ीस ददली आहे. 
       गॅस वितरकाने लोकिस्तीपासून दरू गोदामासाठी िागा विकत घेतली 
असून, गॅसचे गोदाम नजिकच्या कालािधीत लोकिस्ती बाहेर हलविण्यात येणार 
आहे. 

 

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

राज्यािील अनदुानास पा्रश शाळाांच्या रे्रमुल्याांिनाबाबि 
 

(४०) *  १९८०० डॉ.अपिूम दहरे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.विक्रम 
िाळे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १६०६१ ला ददनाांि १२ एवप्रल, २०१६ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि: सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात विहीत ननकषानसुार अनुदानास पात् ठरिून शासन ननणाय ननगासमत 
केलेल्या ि फेरमुल्याींकनास ददनाींक १७ माचा, २०१५ च्या शासन पत्ान्िये 
स्थधगती देण्याींत आलेल्या १३४३ शाळा ि िगा तकुडयाींना िेतन अनदुान उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी शासन स्तरािरून सुरु असलेली सकारात्मक कायािाही पुणा 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनदुानास पात् ककती शाळाींना अनदुान उपलब्ध करून देण्याींत 
आलेले आहे, तसेच सदरील कायािाही केव्हापय त पुणा होणे अपेक्षक्षत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. विनोद िािड े : (१) ि (२) अनुदानास पात् घोवषत करण्यात आलेल्या 
शाळाींना अनदुान उपलब्ध करुन देण्याबाबत सकारात्मक कायािाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

 
----------------- 
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षरांगाबाद पररसरािील िाळुजमधील रुद्र रु्डस, रुद्र बब्रव्हरेज आणण 
धचिलठाण्यािील शीिल जलधारा िां पन्या शुद्ध पाण्याच्या 
नािाखाली अशुध्द पाण्याचा पुरिठा िरीि असल् याबाबि 

(४१) *  १९३३८ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱहे : सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद पररसरातील िाळुिमधील रुरे  फुडस, रुरे  त्रब्रव्हरेि आणण 
धचकलठाण्यातील शीतल िलधारा या कीं पन्या शुध्द पाण्याच्या नािाखाली अशुध्द 
पाण्याचा पुरिठा करत असल्याने नागरीकाींच्या आरोग्यािर दषु पररणाम होऊ नये 
म्हणनू अन्न ि औषध प्रशासनाने माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान कीं पन्या 
बींद केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे 
ननषकषा काय आहेत ि सींबींधधत दोषी कीं पन्यािर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) ि (२)  हे खरे नाही. 
     अन्न ि औषध प्रशासनाने मे. रूरे ा फूड अॅण्ड बेव्हरेिेस, प्लॉ् नीं. १६९, 
िाळुि, औरींगाबाद या पेढीतून दद. ०१/०३/२०१६ रोिी पॅकेज्ड डड्र ींककीं ग िॉ्र 
(त्रबसलरी ब्रणॅ्ड) चे एकूण ०३ नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले होते. हे सिा 
नमुने प्रमाणणत घोवषत झाले आहेत. तथावप या ०३ नमुन्यात लेबल दोष 
असल्याचे आढळून आले आहे. लेबलदोषाच्या सींदभाात सींबींधधताविरूध्द 
न्यायननणाय ख्ले दाखल केले आहेत. 
      मे. सशतल िलधारा, धचकलठाणा, औरींगाबाद या पेढीतनू दद. १८/०४/२०१६ 
रोिी पॅकेज्ड डड्र ींककीं ग िॉ्र (ऑक्सोदर्) चा ०१ नमुना तपासणीसाठी घेण्यात 
आला होता. हा नमुना प्रमाणणत घोवषत झाला आहे. 
    सदर दोन्ही पेंढीकड े बी. आय. एस. प्रमाणपत् ि अन्न सुरक्षा ि मानके 
कायदयाींतगात विधीग्राह्य परिाने आहेत. 
(३)  प्रश्न उद् ाित नाही. 

 
----------------- 
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सोलापूर येथे शासनाच्या राईट टू. एज्यिेूशन (आरटीई) अांिगमि आधथमि  
दबुमल मागासिगीय विद्यार्थयाांना २५ टक्िे आरक्षण देण्याबाबि 

(४२) *  २०३७७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर येथे शासनाच्या राई् ्ू. एज्यूकेशन (आर्ीई) अींतगात आधथाक 
दबुाल मागासिगीय विदयार्थया साठी २५ ्क्के आरक्षण देण्याबाबत शासनाचा 
आदेश असतानाही आरक्षण देण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी न करणाऱ्या २३ इींग्रिी 
माध्यसमक शाळाींना जिल्हा पररषद प्राथसमकच्या सशक्षणाधधकारी याींनी नो्ीसा 
पाठविल्या असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी आर्ीई अींतगात नोंदणी न केलेल्या सींबींधधत 
इींग्रिी माध्यमाींच्या शाळाींची मान्यता काढून घेण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े : (१) ि (२) सोलापूर जिल्हयातील ५ तालुक्यातील  २३ 
शाळाींनी १८ एवप्रल २०१६ अखेर नोंदणी केली नव्हती. परींत ु सदर शाळाींना 
नो्ीसा बिाविल्यानींतर शाळाींनी एवप्रल २०१६ अखेर ऑनलाईन नोंदणी  पूणा 
केली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
नाशशि येथे गोरेगािच्या धिीिर दादासाहेब र्ाळिे 

धच्रशपटसषृ्ट्टी तनमामण िरण्याबाबि 

(४३) *  १९५९१ श्री.जयिांिराि जाधि : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १४९४४ ला 
ददनाांि १५ माचम, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि: सन्माननीय 
साांस् िृतिि िायम मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नासशक येथे गोरेगािच्या धतीिर दादासाहेब फाळके धचत्प्सषृ्ी ननमााण 
करण्याकररता नासशक विकास कायाक्रमाींतगात ददनाींक २७ ऑगस्् २००९, रोिी 
१० को्ी ननयतव्यय ननजश्चत केल्यानुसार जिल्हाधधकारी, नासशक याींनी ददनाींक 
५ नोव्हेंबर, २०१४ रोिी महाराषर धचत्प् रींगभूमी आणण साींस्कृनतक विकास 
महामींडळास सविस्तर प्रकल्प अहिाल सादर केलेला आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, सदर प्रकल्पासाठी मुींढेगाि, ता.इगतपुरी येथील िागा साींस्कृनतक 
काया विभागाच्या नािे हस्ताींतररत करण्याकररता महसूल ि िन विभागास प्रस्ताि 
पाठविण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या धचत्प्सषृ्ीसाठी साींस्कृनतक काया विभागास िसमनीचे 
हस्ताींतरण करून सदर धचत्प्सषृ्ीचे काम सुरु करण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) जिल्हाधधकारी, नासशक याींनी िागेशी सींबींधधत कागदपत् े
महामींडळाला सादर केली आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) धचत्प्सषृ्ीसाठी प्रस्तावित िमीन साींस् कृनतक काया विभागाकड ेहस्ताींतरीत 
करण्यास महसूल ि िन विभागास विनींती करण्यात आली असून याबाबत त्या 
विभागाकडून कायािाही करण्यात येत आहे.  

----------------- 
िोसरी ि िोंढा (िा.पिनी, जज.भांडारा) गािािील 

पाण्याची टांचाई दरू िरण्याबाबि 
(४४) *  २१९१५   श्री.राजेंद्र जनै : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोसरी ि कोंढा (ता.पिनी, जि.भींडारा) गािात वपण्याच्या पाण्याची तीव्र 
ी्ंचाई ननमााण झाली असल्याचे माहे, मे, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तदनूसार कोसरा, कोंढा गािातील पाणी ी्ंचाई दरू करणेबाबत 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे. 
     सन २०१६ च्या उन्हाळयात ी्ंचाई िाणिू लागल्याने पींचायत ससमती 
स्तरािरुन घेतलेल्या आढाव्यानुसार कोंढा ि कोसरा या गािाींचा पाणी ी्ंचाई 
ननिारणाथा कृती आराखडयात समािेश करण्यात आला. 
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     त्यानुसार सदर गािातील पाणी ी्ंचाई दरू करण्याकररता मौिा कोंढा येथे   
४ विदहर खोलीकरण ि ११ विींधन विदहरी विशेष दरुुस्ती तसेच कोसरा येथे     
१ विींधन विदहरीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.  त्यानसुार कोंढा 
येथील ११ विींधन विदहरीींची विशेष दरुुस्तीची कामे आणण कोसरा येथील विींधन 
विदहरीचे काम पूणा करण्यात आले परींत ु कोंढा येथील विदहरीींना पाणी 
असल्यामुळे विदहर खोलीकरणाची गरि भासली नाही. यासशिाय मौिे कोंढा येथे 
शासनामाफा त चौदाव्या वित्त आयोगाच्या उपलब्ध ननधीमधून ी्ंचाई ननिारणाथा 
८ विींधन विदहरीींची कामे करण्यात आली असून त्यादिारे गािास ी्ंचाई 
कालािधीत पाणी पुरिठा करण्यात आला आहे. 
(३)  प्रश् न उद् ाित नाही. 

----------------- 
पालघर जजल््यािील गािाांना पाणीपुरिठा िरण्याबाबि 

(४५) *  २२५६० श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींडोरे-देिखोपसह अींबाडी, शेलिली, िरखुी्ं ी, कमारे पडघे, नींडोरे, िाकोरे, 
त्रबरिाडी (जि.पालघर) या ९ गािात महाराषर िीिन प्राधधकरणाने सन २००९ 
मध्ये पाणी पुरिठा योिनेचे काम पूणा केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठेकेदाराला रु.९४,१२,२९०/- इतकी रक्कम अदा करण्यात आली 
असून ९ पकैी ७ गािाींत पाण्याच्या ्ाक्या उभारून िलिादहन्याींचे काम पूणा 
होऊनही अदयाप ग्रामस्थाींना पाणीपुरिठा झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तदनसुार सदर गािाींना तात्काळ पाणी पुरिठा सुरू 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे.   
(२) हे खरे नाही. 
     सदरहू ९ गािे ही पालघर ि २६ गािे प्रादेसशक पाणी पुरिठा योिनेत 
समाविष् आहेत.  सदर योिना िुलै, २००९ मध्ये कायााजन्ित झाली. त्यानींतर 
पालघर नगरपररषद ि जिल्हा पररषद याींचेमाफा त सींयकु्तररत्या योिना 
चालविण्यात येत आहे. 



42 

     योिना कायााजन्ित केली त्यािेळी नींडोरे देिखोपसह अींबाडी, शेलिली, 
िरखुी्ं ी, कमारे पडघे, नींडोरे, त्रबरिाडी इत्यादी गािाींसाठी ्ाक्या भरुन, 
िलिादहनेचे काम पूणा करुन, चाचणी घेऊन पाणी पुरिठा सुरु करण्यात आला. 
या योिनेमधील उल्लेख केलेली ९ ि इतर ११ गािे असे एकूण २० गािाींना 
जिल्हा पररषदेमाफा त पाणी पुरिठा सुरु करण्यात आला.  तसेच मूळ योिनेतील 
पालघर ि ७ गािाींना (सदयाची पालघर नगरपासलका क्षेत्) पालघर 
नगरपासलकेमाफा त पाणी पुरिठा सुरळीत चालू आहे.           
(३) ि (४) प्रश् न उद् ाित नाही. 
 

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

राज्यािील मान्यिाप्राप्ि शशक्षण सेििाांना सेिा सांरक्षण देऊन 
अन्य शाळेि समायोजजि िरण्याबाबि 

(४६) *  २१५२१ श्री.नागो गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मान्यता प्राप्त सशक्षण सेिकाींना सेिा सींरक्षण देऊन अन्य शाळेत 
समायोजित करण्याकररता शासन ननणाय ननगासमत करण्याबाबत नागपूर 
विभागाच्या िनप्रनतननधी याींनी ददनाींक १८ मे, २०१६ रोिी ि त्यापूिीसुद्धा 
अनेकिेळा शासनास पत् देऊन अनतररक्त ठरविण्यात आलेल्या सशक्षण सेिकाींना 
सेिा सींरक्षण देऊन समायोजित करण्यात यािे अशी मागणी केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी मा.शालेय सशक्षण मींत्ी याींनी समायोजित करण्याची 
कायािाही करण्यासाठी शासन ननणाय ननगासमत करण्यात येईल असे आश्िासन 
ददले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त आश्िासनानुसार अदयापपय त शासन ननणाय ननगासमत न 
केल्याने अनेक सशक्षण सेिकाींना अनतररक्त् ा ठरिनू त्याआधारे सेिामुक्त 
करण्याचा प्रयत्न जिल्हा सशक्षणाधधकारी करीत असल्याचे ददसून येत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) तसेच, शासन ननणाय ननगासमत न केल्यामुळे सशक्षणाधधकारी सशक्षण 
सेिकाींना सेिामुक्त करण्याचा प्रयत्न करीत असल्यामुळे सशक्षण सेिकाींमध्ये तीव्र 
अींसतोष ननमााण झाला असल्याने या प्रकरणी विलींब लागण्याची कारणे काय 
आहेत, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासन तात्काळ ननणाय घेऊन शासन ननणाय 
ननगासमत करणार आहे काय ि केव्हापय त सदरहू ननणाय ननगासमत होणे अपेक्षक्षत 
आहे ?  
 

श्री. विनोद िािड े: (१) अशा आशयाची ननिेदने प्राप्त झालेली आहेत, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) अनतररक्त ठरणाऱ्या सशक्षण सेिकाींच्या समायोिनाबाबत 
शासन ननणाय दद. २७.६.२०१६ रोिी पाररत करण्यात आला आहे. 

----------------- 
राज्यािील शशक्षण सांचालि, सहसांचालि, उपसांचालि, शशक्षणाधधिारी 

ि उपशशक्षणाधधिारी याांची पदे ररक्ि असल्याबाबि 
(४७) *  १९५४६ अॅड.अतनल परब, श्री.रामराि िडिुिे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.जयदेि गायििाड :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील २ को्ी विदयार्थया चे भवितव्य घडविणा-या सशक्षण विभागातील 
सशक्षण सींचालक, सहसींचालक, उपसींचालक, सशक्षणाधधकारी ि उपसशक्षणाधधकारी 
या सींिगाातील ६४७ पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींिगाननहाय प्रत्येकी ककती पदे ररक्त आहेत ि त्याची कारणे 
काय आहेत, उक्त सींिगाातील ररक्त पदे भरण्याबाबतचे प्रस्ताि दोन िषाापासून 
शासनाकड ेप्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ररक्त पदे त्िररत भरण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आहे.  
(२) सदयपररजस्थतीत सींिगाननहाय ररक्त पदाींची जस्थती खालीलप्रमाणे आहे:- 
 

सशक्षण सींचालक - ०३ 
सशक्षण सहसींचालक - ०८ 
सशक्षण उपसींचालक - २२ 
सशक्षणाधधकारी - २९ 
उपसशक्षणाधधकारी - २०२ 
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      उक्त सींिगाातील ररक्त पदे भरण्याबाबतचे प्रस्ताि दोन िषाापासून प्रलींत्रबत 
नाहीत. तथावप, उपसशक्षणाधधकारी पदाींच्या सेिाप्रिेश ननयम न्यायप्रविषठ 
असल्यामुळे सदर सींिगाातील पदे भरण्यास विलींब झाला आहे हे खरे आहे. 
उपसशक्षणाधधकारी सींिगाातील प्रशासकीय ि अध्यापकीय स्िरुपाची पदे िेगळी 
करण्यात आली आहेत. उपसशक्षणाधधकारी सींिगाातील ६१५ पदाींपैकी २०२ पदे 
सध्या ररक्त आहेत. 
(३) ि (४) सशक्षण सींचालकाींच्या ०२ पदाींिर ननयकु्ती देण्याचा प्रस्ताि अींनतम 
्प्प्यात असून, सदर पदे लिकरच भरण्यात येतील. सशक्षण सहसींचालक ि 
सशक्षण उपसींचालकाींची पदे पदोन्नतीने भरण्याची कायािाही शासनस्तरािर सुरु 
आहे. सशक्षणाधधकारी सींिगाात ३८ अधधकाऱ्याींना अभावित स्िरुपात पदोन्नती 
देण्यात आली आहे. सदर पदािर निीन सेिाप्रिेश ननयमानुसार ननयसमत 
स्िरुपात पदोन्नती देण्यासाठी त्रबींदनुामािलीस मान्यता देण्याचा प्रस्ताि आयकु्त 
(सशक्षण) याींच्या कायाालयाकडून विभागीय आयकु्त, पुणे (मािक) याींच्याकड े
पाठविण्यात येत आहे. 
        उपसशक्षणाधधकारी सींिगाात १३८ अधधकाऱ्याींना पदोन्नती देण्यात आली 
आहे. निीन सेिाप्रिेश ननयमानुसार उपसशक्षणाधधकारी सींिगाातील सरळसेिेच्या 
पदािर ननयकु्ती देण्यासाठी महाराषर लोकसेिा आयोगाकड े मागणीपत् 
पाठविण्यात येत आहे.  

----------------- 
बीड जजल््यािील जजल्हा पररषद शाळाांच्या दरुुस्िी ि इमारि  

बाांधिामासाठी तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
(४८) *  २२४४८ श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.धनांजय मुांड े:  
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १७४७६ ला ददनाांि ५ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभामि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) बीड जिल्हा पररषद अींतगात २५१६ प्राथसमक शाळा सुरु असून याींपैकी ६९७ 
शाळाींच्या इमारती मोडकळीस येिनू धोकादायक झालेल्या आहेत तर ५०० हून 
अधधक इमारती नसैधगाक आपत्तीमुळे क्षनतग्रस्त झालेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हा ननयोिन ससमती आणण सिा सशक्षा असभयानाींतगात मागणी 
करूनही या शाळाींच्या दरुुस्ती आणण इमारत बाींधकामासाठी ननधी उपलब्ध होत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, बीड जिल्ह्यातील विदयार्थया ची सुरक्षा आणण पालकाींची मागणी 
नुसार शाळाींच्या इमारत बाींधकामासाठी ि मोठ्या दरुुस्तीसाठी शासन ननधीची 
तरतूद करुन शाळा इमारत दरुुस्ती ि बाींधकामासाठी शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद िािड े : (१) बीड जिल्हा पररषद अींतगात २५१६ शाळाींमध्ये ६९७ 
िगाखोल्या मोडकळीस आलेल्या आहेत, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सन २०१६-१७ मध्ये १८ शाळाींच्या ३१ िगा खोल्याींच्या मोठी दरुूस्तीसाठी 
रू.३३.८९ लक्ष मींिूर झाले आहेत. जिल्हा ननयोिन ससमतीकडून िगाखोल्या 
दरुूस्तीसाठी रू.१६५ लक्ष मींिूर झाले असून त्यातनू िगाखोल्या दरुूस्ती करण्यात 
येत आहे. 
(४)  प्रश्न उद् ाित नाही. 
 

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

इांददरा गाांधी शासिीय िदै्यकिय महाविद्यालयािील विषाण ूसांशोधन  
आणण तनदान प्रयोगशाळा बांद होणार असल्याबाबि 

(४९) *  २१४४३ श्री.शमिेश भाांगडडया, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय िैद्यिीय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरातील इींददरा गाींधी शासकीय िदैयककय महाविदयालयातील 
विषाण ू सींशोधन आणण ननदान प्रयोगशाळा (V.R.D.L.) सींशोधन शास्त्ज्ञासह 
तींत्ज्ञाींचे कीं त्ा् सींपल्यामुळे बींद होणार असल्याचे ददनाींक १३ मे, २०१६ रोिी िा 
त्या सुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींपूणा विदभाातील सामान्य नागरीकाींना महागडी विषाण ूचाचणी 
अत्यल्प दरात करून देणारी इींददरा गाींधी शासकीय िदैयककय महाविदयालयातील 
(V.R.D.L.) ही एकमेि प्रयोगशाळा आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रयोग शाळेकरीता ददनाींक ५ िानेिारी, २०१६ रोिी २६ 
उपकरणाींसाठी प्रशासकीय मींिूरी प्राप्त झालेली असून उपकरणाींची खरेदी 
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४)  असल्यास, प्रशासकीय मींिुरी प्राप्त २६ उपकरणाींची खरेदी करून 
प्रयोगशाळेतील सींशोधन शास्त्ज्ञ ि तींत्ज्ञाींची ननयुक्ती करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) ि (४) प्रशासकीय मींिूरी प्राप्त झालेल्या १२ यींत्सामुग्रीची खरेदी करण्यात 
आली असून उिाररत यींत्सामुग्री खरेदीची कायािाही सुरू आहे. तसेच 
प्रयोगशाळेकरीता कें रे  शासनाकडून देय असलेले अनदुान प्राप्त करून कीं त्ा्ी 
सींशोधन शास्त्ज्ञ ि तींत्ज्ञाींची ननयकु्ती पढेु सुरू करण्याची कायािाही सींस्थेकडून 
करण्यात येत आहे. 

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

गोरेगाि (मुांबई) िोल्लूर रु्ड प्रॉडक्टिर अन्न ि षषध  
प्रशासनाने छापा टािल्याबाबि 

(५०) *  २१५०८ श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.किरण पािसिर :   सन्माननीय 
अन्न ि षषध प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगाि (मुींबई) कोल्लूर फुड प्रॉडक््िर अस्िच्छ ि अनारोग्यकारक 
पररजस्थतीत खादयपदाथााचे उत्पादन केल्याप्रकरणी अन्न ि औषध प्रशासनाने 
माहे फेब्रुिारी, २०१६ च्या मध्ये िा त्या दरम्यान छापा ्ाकून १४२९ ककलो 
्ोमॅ्ो सॉसचा साठा िप्त केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या उदयोगातफे बींदी घातलेल्या कॅचप फ्लेव्हरचा िापरही 
उत्पादनामध्ये करण्यात येत असल्याचे ननदशानास आल्यामुळे त्याचाही सुमारे १५ 
ते २० हिाराींचा साठा या छाप्यात िप्त केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तसेच घा्कोपर येथील कोल्लूर फूड प्रॉडक्् या अिैध 
कारखान्यािर बनाि् ्ोमॅ्ो सॉस तयार करीत असताना एफडीएने ददनाींक १० ते 
१२ फेब्रुिारी, २०१६ रोिी छापा ्ाकून रींगेहाथ पकडून हिारो रुपयाींचा बनाि् 
माल िप्त केला, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, िरील दोन्ही दठकाणी ्ाकलेल्या छाप्याींमध्ये ्ोमॅ्ेा कॅचप बोगस 
ि बनाि् उत्पादन करण्यात येत असताना पकडण्यात आलेल्या सींबींधीत 
उत्पादन करणाऱ्या व्यक्ती ि सींस्थाींविरोधात कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) मे. कोल्लूर फुड प्रॉडक््स, गोरेगाि या उत्पादकािर दद. २-०२-२०१६ रोिी 
अन्न ि औषध प्रशासनाने छापा ्ाकण्याची कारिाई केली हे खरे आहे. 
तपासणीसाठी घेण्यात आलेले अन्नाचे सिा नमुने प्रमाणणत घोवषत झाले आहेत. 
(३)  हे खरे नाही, तथावप घा्कोपर येथे जस्थत मे. कुमार फुड प्रोडक््स या 
पेढीिर अन्न ि औषध प्रशासनाने  धाड ्ाकून ०९ अन्नाचे नमुने विश्लेषणास्ति 
घेण्यात आले. 
(४)  मे. कोल्लूर फुड प्रॉडक््स यापेढीचे कामकाि ननयमाप्रमाणे असल्याने 
कोणतीही कारिाई करण्यात आलेली नाही. 
     मे. कुमार फूड प्रॉडक्् या पेढीिर अन्न सुरक्षा ि मानके अधधननयम २००६ 
अन्िये अन्न ि औषध प्रशासनाकडुन असुरक्षक्षत अन्न प्रकरणी ३ ख्ले ि कमी 
दिााच्या ३ प्रकरणे न्यायननणायाच्या प्रककयेसाठी सादर करण्याची कारिाई 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 
 

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

डोंबबिलीिील नागररिाांनी रासायतनि प्रदषुणासांबांधी िेलेल्या िक्रारीांबाबि 

(५१) * २१९०९ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय 
पयामिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डोंत्रबिलीतील काही नागररकाींनी रासायननक कारखान्यात स्फो् होण्यापूिी, 
माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान महाराषर राज्य औदयोधगक विकासमींडळ 
तसेच राज्य प्रदषुण ननयींत्ण मींडळाकड े डोंत्रबिलीत पडणारा दहरिा पाऊस 
नाल्यामध्ये िाहनारे रसायनयुक्त पाणी आणण हिेतील रसायनाींचे प्रदषुण या 
सींबींधी तक्रारी केल्याचे ददनाींक १ िनू, २०१६ रोिी िा त्या सुमारास ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास उक्त तक्रारीींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, त्यानुसार काय कारिाई करण्यात आली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) ओमकार इींिीननयरीींग प्ला् नीं फ-२० एमआडीसी फेि- २ डोत्रबींिली या 
कारखान्यात खाण्याचा दहरिा रींग बनविण्याचा उदयोग अनधधकृतपणे सुरु होता. 
सदर रींगाची िाहतकू करताना रस्त्यािरती रींगाचे कण साींडले गेले होते. यािर 
पाऊस पडल्यानींतर तो रींग सिात् पसरला गेला होता या रींगाचे िसैशष्य असे कक 
तो पाण्याच्या सींपाकात आल्यािर िास्त रींगीत होतो. स्थाननक लोंकानी कोणतीही 
शहानीशा न करता गैरसमिातून दहरव्या पािसाची अफिा पसरिली होती. 
महाराषर प्रदषुण ननयींत्ण मींडळाने दद. २४/१/२०१४ रोिी सदर कारखान्यास बींदचे 
आदेश पाररत केले होते ि सदयजस्थती कारखाना बींद आहे. 
      डोंत्रबिली (डीसीई्ीपी) सामुदहक साींडपाणी प्रकक्रया यींत्णेत सुधारणा होत 
नसल्याने सींबींधीत साींडपाणी प्रकक्रया कें रे ास महाराषर प्रदषुण ननयींत्ण मींडळाने 
दद. ०२/०७/२०१६ रोिी बींदचे ि सदस्य कीं पन्याींकडून साींडपाणी न घेण्याचे आदेश 
पाररत केले आहेत. तसेच या अनुषींगाने दद. ७/७/२०१६ च्या पत्ान्िये प्रादेसशक 
अधधकारी, कल्याण याींनी सदरील प्रकक्रयाकें रे ामधील ८६ सदस्य कीं पन्याींना प्रकक्रया 
केलेले साींडपाणी हे सामुदहक साींडपाणी प्रकक्रया कें रे ामध्ये न सोडण्याबाबत ननदेश 
ददलेले आहेत. 
     सदर औदयोधगक िसाहतीत २२० कारखाने हिा प्रदषूण ननमााण करत 
असून या सिा कारखान्याींनी हिा प्रदषूण ननयींत्ण यींत्णा उभारलेली असून त्या 
कायारत आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
 

----------------- 
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राष्ट्रीय पा्रशिा प्रिेश परीक्षा (नीट) आणण राज्याची एमएच-सीईटी  
पररक्षाांमुळे लाखो विद्यार्थयाांमध्ये सांभ्रम तनमामण झाल्याबाबि 

(५२) * २०१००  डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.जनादमन चाांदरूिर, श्री.सांजय 
दत्ि, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.दत्िा्रशय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड े: सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िदैयकीय अ्यासक्रमाींच्या प्रिेशासाठी ददनाींक १ मे, २०१६ रोिी 
घेण्यात येणारी राषरीय पात्ता प्रिेश परीक्षा (नी्) आणण राज्याची ददनाींक      
५ मे, २०१६ रोिी एमएच-सीई्ी पररक्षाींमुळे लाखो विदयार्थया मध्ये सींभ्रम ननमााण 
झाला असल्याचे माहे एवप्रल-२०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यात शासकीय िैदयकीय महाविदयालयात प्रिेश घेणा-या 
विदयार्थया ना नी् पररक्षा लागू राहणार नाही असा कें रे  शासनाने ननणाय घेतला 
आहे, मात् खािगी िैदयकीय महाविदयालये आणण असभमत विदयापीठाींमध्ये 
िैदयकीय ि दींतिदैयकीय प्रिेशाींसाठी विदयार्थया ना ददनाींक २४ िुलै, २०१६ रोिी 
होणारी दसु-या ्प्प्यातील नी् परीक्षा देणे सक्तीचे राहणार असल्याचे माहे मे, 
२०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िैदयकीय ि दींतिदैयकीय प्रिेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या नी् 
परीक्षाींबाबत सिोच्च न्यायालयाने पनुविाचार करािा अशी मागणी राज्य शासनाकडून 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नी् आणण सीई्ीच्या परीक्षबेाबत राज्यशासनाने आपली भूसमका 
स्पष् करून विदयार्थया ना ददलासा देण्याबाबत कें रे  शासनाकड ेकोणता पाठपुरािा 
केला िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. मा.सिोच्च न्यायालयाने ददनाींक २८ एवप्रल, २०१६ रोिी 
ददलेल्या आदेशाींमध्ये बदल करण्याबाबत राज्य शासनाच्याितीने मा.सिोच्च 
न्यायालयात पुनाविचार याधचका दाखल करण्यात आली होती 
(४) नी् आणण सीइ्ी या परीक्षेबाबतची भूसमका सध्या न्यायप्रविषठ आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

------------------------------------- 
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महाड येथील ऐतिहाशसि चिदार िळ्याची झालेली दरुिस्था 
 

(५३) *  २०८८१ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय मुख्यमां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर याींनी दद. २० माचा, १९२७ रोिी महाड 
येथील ऐनतहाससक चिदार तळ्याचे पाणी प्राशन करून िगाला समतेचा सींदेश 
ददला त्या िास्तूचे सन १९८९-९० मध्ये सुशोसभकरण करण्यात आल्यानींतर 
कोणतीही दरुुस्ती देखभाल यासाठी कायािाही न झाल्यामुळे िास्तूची दरुिस्था 
झालेली असून सदर चिदार तळ्याच्या सुशोसभकरणाचा २१ को्ी रुपयाींचा प्रस् ताि 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान शासनास सादर झालेला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रस् तािाचे स्िरुप काय आहे, त्यािर ननणाय घेण्यात आला 
आहे काय, ननणायाचे स्िरुप काय आहे ि त्यानुसार कोणती कायािाही करण्यात 
आली आहे िा येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र र्डणिीस : (१) ि (२) महाड येथील ऐनतहाससक चिदार तळयाचे 
सौदयीकरण सन १९९२ मध्ये पूणा झाल्यानींतर त्याची देखभाल दरुुस्ती 
नगरपररषदेमाफा त ननयसमत करण्यात येते. त्यासाठी नगरपररषद ननधीतनू 
अदयापपय त रक्कम रु. ३५,०१,७८२/- इतका खचा करण्यात आला आहे. 
     भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींचे १२५ व्या ियींती उत्सि 
िषााननसमत्त चिदार तळे सौदयीकरण ि राषरीय स्मारकाचे नतुनीकरणाचे 
कामासाठी विशेष बाब म्हणनू रक्कम रु. २.३६ को्ीचा प्रस्ताि जिल्हाधधकारी, 
रायगड याींनी दद. १४ माचा, २०१६ रोिी कें रे  शासनाच्या सामाजिक न्याय 
विभागाकड ेसादर केला आहे. 
(३)  प्रश्न उद् ाित नाही. 

 
----------------- 
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महाराष्ट्र जीिन प्राधधिरणामध्ये िायमरि असणाऱया  
िममचाऱयाांच्या िेिन ि भत्त्याबाबि 

 
 

(५४) * २१६९२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरशसांह 
पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण: िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १६३२९ ला ददनाांि ५ एवप्रल, 
२०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि: सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर िीिन प्राधधकरणामध्ये कायारत असणाऱ्या ६३५१ कमाचाऱ्याींच्या 
िेतन ि भत्त्याबाबतचा प्रस्ताि मा.मींत्ीमींडळापढेु सादर करण्याची कायािाही पूणा 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्ताि मींत्ीमींडळापढेु सादर करुन या कमाचाऱ्याींना ननयसमत 
िेतन ि भत्ते देणेबाबत शासनाने काय कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) महाराषर िीिन प्राधधकरणातील कमाचारी/ अधधका-याींच्या िेतन ि भत्त्याचे 
दानयत्ि शासनाने जस्िकारण्याचा प्रस्ताि मा. मींत्ीमींडळापढेु सादर करण्याची 
कायािाही चालू आहे. 
(३) प्रश् न उद् ाित नाही. 
 

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

मुांबई विद्यापीठाच्या एम.ए.राज्य शास््रशाच्या अभ्यासक्रमािील  
पांडडि नेहरू याांचा धडा िगळण्याि आल्याबाबि 

(५५) *  २१०५१ श्री.जनादमन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्ि, अडॅ.तनरांजन डािखरे :   
सन्माननीय उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

  

(१) मुींबई विदयापीठाच्या एम.ए. राज्यशास्त्ाच्या अ्यासक्रमात पींडडत नेहरू 
याींचा धडा िगळण्यात आल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदशानास  आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) ि (२)  सन २००० मध्ये  मुींबई विदयापीठाच्या एम.ए. 
राज्यशास्त् प्रथम िषााच्या पेपर क्र. २ “मॉडना इींडडयन पॉसल्ीकल थॉ्” या 
विषयासाठी लागू करण्यात आलेल्या अ्यासक्रमाची पुनराचना सन २०१० ि 
२०१२ मध्ये करण्यात आली होती. पुनराधचत अ्यासक्रमात पींडीत ििाहरलाल 
नेहरू याींचा समािेश करण्यात आला आहे. सदर अ्यासक्रम फक्त ननयसमत 
िगाासाठी लागू करण्यात आला आहे. 
    तथावप अदयापपय त दरू ि मुक्त अध्ययन सींस्थेसाठी पुनराधचत अ्यासक्रम 
लागू केलेला नाही. दरू ि मुक्त अध्ययन सींस्थेसाठी  सन २००० पासून लागू 
असलेला अ्यासक्रम आिही लागू असून त्यामध्ये पींडीत ििाहरलाल नेहरू याींचा 
समािेश नसल्याने तो िगळण्याचा प्रश्न येत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
डहाण ू(जज. पालघर) िालुक्यािील बाडापोखरण  

नळ पाणी पुरिठा योजना िालबाहय झाल्याबाबि 
(५६) * २२३६३ श्री.गुरुमुख जगिानी : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय:- 
  

(१) डहाण ू(जि.पालघर) तालुक्यातील पजश्चम ककनारपट्टीतील २६ गािाींना वपण्याचे 
पाणी पुरिठा करणारी १९ िषाापिूी अजस्तत्िात असलेली बाडापोखरण नळ पाणी 
पुरिठा योिना कालबाहय झाल्याने सतत िलिादहनी फु्णे, ननकृष् दिााच्या 
सादहत्यामुळे दठकदठकाणी नादरुुस्त होण्याचे प्रकार घडत असल्यामुळे ग्रामस्थाींना 
१५/१५ ददिस वपण्याचे पाणी समळत नसल्याचे ददनाींक १५ मे, २०१६ रोिी िा 
त्या सुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि चौकशीत 
काय ननषपन्न झाले, 
(३) असल्यास, सदरहू २६ गािाींना वपण्याचे पाणी समळण्याच्या दृष्ीने शासनाने 
कोणती प्रभािी उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही.   
       बाडापोखरण प्रादेसशक नळ पाणी पुरिठा योिना कालबाह्य झाल्यामुळे 
महाराषर िीिन प्राधधकरणाकडून सदर योिनेच्या नतुनीकरणाचे काम प्रगतीत 
आहे ि निीन डी.आर.पाईपदिारे पाणी पुरिठ्याची चाचणी सुरु आहे ि 
ग्रामस्थाींना ननयसमतपणे पाणी समळत आहे. 
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(२) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३) सदरहू गािाींना वपण्याचे पाणी समळण्यासाठी निीन बडा पोखरण ि २९ गाींिे 
ग्रामीण पाणी पुरिठा योिनेचे काम प्रगतीपथािर आहे.  योिनेची मुख्य 
िलिादहनी ्प्प्या ्प्प्याने कायााजन्ित करुन गािातील अजस्तत्िातील ्ाक्या 
भरुन  अजस्तत्िातील वितरण व्यिस्थेतनू १३ गािाींना पाणी पुरिठा सुरु केलेला 
आहे. 
     सदय:जस्थतीत सदर गािाींना ग्रामीण पाणी पुरिठा उप विभाग, डहाण,ू 
जिल्हा पररषद, पालघर याींचेमाफा त पाणी पुरिठा सुरु आहे. 

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

राज्यािील विनाअनुदातनि शाळाांना गुजराि पॅटनम लागू िरण्याबाबि 

(५७) * १९९३० श्री.िवपल पाटील, अॅड.तनरांजन डािखरे, डॉ.(श्रीमिी) नीलम 
गोऱहे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विनाअनदुाननत शाळाींना अनदुान देण्यासाठी गुिरात पॅ्ना 
लािण्याचा राज्य शासन विचार करीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास गुिरात पॅ्नाचे स्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, या शाळाींच्या अनुदानासाठी बिे्मध्ये करण्यात आलेल्या      
२० ्क्के अनुदानाच्या िा्प करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, तसेच गुिरात पॅ्नानुसार त्यात कोणते बदल अपेक्षक्षत आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही 

----------------- 
खडिली (िा.िल्याण, जज.ठाणे) येथील अनेि गािाि 
दवूषि पाण्यामुळे अतिसाराची लागण झाल्याबाबि 

(५८) * २२०४० प्रा.जोगेन्द्र ििाड:े सन्माननीय पयामिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय:- 
  

(१) खडिली (ता.कल्याण, जि.ठाणे) येथील िाींभूळ ्ेप, नडगाींि, दानबाि, 
धचींचिली ि राया या गािातील ििळपास १७५ िा त्यापेक्षा अधधक रुग्णाींना 
दवूषत पाण्यामुळे अनतसाराची लागण झाली असल्याचे माहे िून, २०१६ च्या 
दसुऱ्या आठिडयात ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच िाससींद येथील जिींदाल कीं पनीने भातसा नदीपात्ात दवूषत पाणी 
सोडल्याने नागररकाींना अनतसाराची लागण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागररकाींच्या िीिाशी खेळणाऱ्या जिींदाल कीं पनीिर शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
        परींत ू जिल्हा आरोग्य अधधकारी, जिल्हा पररषद ठाणे याींच्या      
ददनाींक १२.०७.२०१६ रोिीच्या अहिालानुसार, मौिे खडिली गािासाठी महाराषर 
िीिन प्राधधकरण याींच्या माफेत पाणीपुरिठा करणारी पाईप लाईन फु्ून 
त्यामध्ये ग्ाराचे दवुषत पाणी समसळल्यामुळे वपण्याचे पाणी दवुषत झाल्याचे 
नमुद केले आहे. सदर दवुषत पाणी वपल्यामुळे िलिन्य साथीचा आिार पसरला 
असल्याचे सदर अहिालात नमुद केले आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
जजल्हापररषदेच्या प्राथशमि शाळानाांच नििी, दहािीचे िगम सुरु 

िरण्यासाठी परिानगी देण्याबाबि 

(५९) * २०४४० श्री.माणणिराि ठािरे, श्रीमिी हुस्नबानू खशलरे्, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खािगी शाळाना समळणाऱ्या अनदुानात कपात करण्यासाठी सध्या 
जिल्हापररषदेच्या प्राथसमक शाळाींनाच नििी, दहािीचे िगा सुरु करण्यासाठी 
शासनाने परिानगी देण्यात येणार असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दहािीचे िगा सुरु करण्यासाठी परिानगी देण्यात येणार आहे हे 
िगा सुरु करण्यासाठी राषरीय माध्यसमक सशक्षा असभयानाींतग त तात्काळ प्रस्ताि 
पाठविण्याचे आदेश माध्यसमक सशक्षण सींचालकाींनी ददले आहेत, परींतु काही 
जिल्हा पररषद शाळाींची अत्यींत दरुिस्था झाली असून या शाळामध्ये सध्या 
सशक्षण घेणाऱ्या विदयार्थया साठी पुरेशा शैक्षणणक सुविधाच उपलब्ध नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, जिल्हा पररषद शाळाींची दरुिस्था सुधारण्यासाठी तसेच शैक्षणणक 
सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद िािड े: (१) हे खरे नाही 
(२) हे खरे नाही.  
(३) राषरीय माध्यसमक सशक्षा असभयानाींतगात जिल्हा पररषदाींच्या शाळाींना िगा 
खोली, प्रयोगशाळा, िाचनालय, मुलाींमुलीसाठी स्िच्छतागहेृ इत्यादी स्िरुपाच्या 
सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यािील अशासिीय शारीररि शशक्षण महाविद्यालयािील  

प्राचायम ि अध्यापि याांच्या प्रलांबबि समस्याबाबि 

(६०) *  २०२७० श्री.रामनाथ मोिे, श्री.विजय उर्म  भाई धगरिर : सन्माननीय 
उच् च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनदुाननत ि सुमारे १०० विनाअनदुाननत शारीररक सशक्षण 
महाविदयालये ददनाींक २२ मे, २०१३ च्या मींत्रत्मींडळाच्या ननणायानुसार ि दद.१३ 
फेब्रिुारी, २०१४ च्या शासन आदेशानुसार उच्च ि तींत् सशक्षण विभागाकड े
हस्ताींतरीत करण्यात आली असून प्राचाया ना ि अध्यापकाींना विदयापीठ 
आयोगाच्या सिा अ्ी ि शती लागू होतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उच्च ि तींत् सशक्षण विभागाच्या ददनाींक ५ माचा, २०११ चा 
सेिाननितृ्तीच्या ियोमयाादेत िाढ करण्याचा उच्च ि तींत् सशक्षण विभागाचा 
शासन ननणाय शारीररक सशक्षण महाविदयालयाींना लागू न केल्याने अनेक 
अध्यापक न्यायालयात गेले असून मा.उच्च न्यायालयाने त्याींना सेिेत ठेिण्याचे 
आदेश ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतचा प्रस्ताि उच्च सशक्षण सींचालक याींचेकडून शासनास 
केव्हा प्राप्त झाला आहे ि त्यामध्ये काय सशफारशी करण्यात आल्या आहेत, 
(४) तसेच शारीररक सशक्षण महाविदयालयातील प्राचाया ि अध्यापक आता 
विदयापीठ अनदुान आयोगातींगात उच्च सशक्षण विभागाचे कमाचारी असल्याने 
ददनाींक ०५ माचा, २०११ चा शासन ननणाय त्याींना लागू न करण्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) उच्च सशक्षण क्षेत्ातील प्राचाया ि अध्यापकीय कमाचा-याींच्या ननयत 
ियोमानानुसार सेिाननितृ्तीच्या ियात िाढ करण्याबाबत शासनाने घेतलेले ननणाय 
राज्यातील अशासकीय अनदुाननत शारीररक सशक्षण महाविदयालयातील अध्यापक 
तसेच प्राचाया ना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताि दद.१६.०७.२०१५ च्या पत्ान्िये 
सींचालक, उच्च सशक्षण याींच्याकडून शासनास प्राप्त झालेला आहे. त्यामधील 
काही मुद्दाींचे स्पष्ीकरण करुन यासींदभाात सविस्तर प्रस्ताि सादर करण्याचे 
दद.१६ िनू, २०१६ च्या पत्ान्िये सींचालक, उच्च सशक्षण याींना कळविण्यात आले 
आहे. 
(४) शारीररक सशक्षण महाविदयालयातील सशक्षक  कमाचा-याींना विदयापीठ 
अनदुान आयोगाच्या िेतनशे्रणी लागू नसल्यामुळे त्याींच्या िेतनािरील खचााकररता 
कें रे  शासनामाफा त कोणतेही अनदुान प्राप्त होत नसून सींपूणा वित्तीय भार राज्य 
शासनाच्या अनदुानातून भागविण्यात येतो. त्यामुळे राज्यातील अनदुाननत 
शारीररक सशक्षण महाविदयालयातील अध्यापकाींचे ननयत ियोमानानुसार 
सेिाननितृ्तीचे िय ६० िरुन ६२ िषे ि प्राचाया च्या सेिाननितृ्तीचे िय ६० िरुन 
६५ िषे करण्याचा प्रस्ताि दद.३१ िानेिारी, २०१३ च्या ननणायान्िये अमान्य 
करण्यात आलेला आहे. 

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

पॅिबांद िस्िूांची छावपल किां मिीपेक्षा जास्ि दराने िरण्याि येणारी विक्री 

(६१) *  २१५२४   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पॅकबींद िस्तूींची छावपल ककीं मतीपेक्षा िास्त दराने करण्यात येणारी विक्री 
तसेच ग्राहकाींना लुबाडण्याच्या अनेक तक्रारी लक्षात घेऊन िैधमापन शास्त् 
ननयींत्क याींच्या आदेशानुसार मुींबई, निी मुींबई, पुणे औरींगाबाद, नागपूर 
इ.दठकाणच्या महाविदयालये, हॉजस्प्ल, क्लब, जिमखाना यातील कॅन््ीन, 
हॉ्ेलिर ्ाकलेल्या छाप्याींमध्ये अनेक व्यक्ती ि सींस्थाींनी कायदयाचे उल्लींघन 
केल्याचे माहे मे, २०१६ च्या पदहल्या आठिडयात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सींबींधीत व्यक्ती ि सींस्थेविरोधात ग्राहकाींची हेततू: फसिणकू 
केल्याप्रकरणी कारिाई करण्याबाबत तसेच राज्यातील प्रमुख शहरात असलेले 
मॉल्स, विविध महामागाािरील फुड मॉल्स ि धाबे या दठकाणी ग्राहकाींची होणार 
प्रचींड लू् कायमची थाींबविण्याकरीता शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहेत, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) िैधमापन शास्त् अधधननयमातील तरतदुीनुसार छावपल ककीं मतीपेक्षा िास्त 
दराने विक्री करण्याबाबत ७५, आिेजष्त िस्त ू ननयमानुसार उदघोषणा 
नसल्याबाबत ०९ ि तोलन/मापन उपकरणे मुदतीत पडताळणी ि मुरे ाींकन करुन 
न घेतल्याबाबत ३१ आस्थापना/सींबींधधताींविरुध्द िधै मापन शास्त् अधधननयम ि 
त्याअींतगात ननयमानुसार कारिाई करण्यात आलेली आहे. तसेच ग्राहकाींची 
फसिणकू करुन होणारी लू् थाींबविण्यासाठी अधधननयम ि ननयमातील 
तरतुदीींच्या अींमलबिािणीच्या अनुषींगाने िेळोिेळी या यींत्णेकडून ननयसमत तसेच 
विशषे मोदहमेचे आयोिन करुन तपासणी करण्यात येते ि उल्लींघन आढळून 
आल्यास सींबींधधताींिर कारिाई करण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
राज्यािील विशेष गरजा असणाऱया मुलाांच्या  
शशक्षणासाठी पसु्ििाांची सोय िरण्याबाबि 

(६२) *  २१०३८   श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बालकाींना मोफत ि सक्तीचा सशक्षणाचा अधधकार, अधधननयम २००९ च्या 
कायदयानुसार प्रत्येक विदयार्थया स मोफत ि गुणित्तापिूा सशक्षण समळविण्याचा 
अधधकार असला तरीही हा अधधकार फक्त कायदयापुरता सीसमत रादहला असून 
विशषे गरिा असणाऱ्या मुलाींच्या सशक्षणासाठी आिसमतीस पुस्तकाींची 
सोय नसल्याचे नुकतेच ननदशानास आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) विशेष गरिा असणाऱ्या मुलाींची आकलन शक्ती पहाता त्याींना सिासामान्य 
मुलाींपेक्षा सोपी आणण सहि आत्मसात करता येतील अशा पाठ्यपसु्तकाींची ि 
अ्यासक्रमाची गरि असताना महाराषर पाठ्यपसु्तक महामींडळाने यासाठी 
कोणतीही पािले उचललेली नसल्यामुळे राज्यातील विशेष गरिा असणाऱ्या 
मुलाींसाठी काम करणाऱ्या सींस्थामध्ये नारािी असून याबाबत शासनाचे लक्ष 
िेधण्याचाही प्रयत्न त्याींनी केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) पुण्याच्या सहृ्द मींडळाने विशेष गरिा असणाऱ्या मुलाींच्या बुध्दीमत्तेनुसार 
धचत्ाींचा समािेश असलेली, समिाियास सोपी अशी शासनाच्या समान अ्यास 
क्रमािर आधाररत असलेली पादहली ते चौथीच्या मुलाींसाठी १० पुस्तकाींची ननसमाती 
करुन बालभारतीकड े ८ मदहन्यापूिी पाठविलेली तसेच शालेय सशक्षण मीं्याींकड े
पत्व्यिहार करूनही पाठ्यपसु्तक मींडळाने विशेष गरिा असणाऱ्या मुलाींसाठी 
पुस्तके उपलब्ध करुन न ददल्याबाबत विदयार्थया चे नकुसान होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, पुण्याच्या सहृ्द मींडळाने विशेष गरिा असणाऱ्या मुलाींसाठी 
ननसमालेली १० पुस्तके त्िररत उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. विनोद िािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश् न उद् ाित नाही. 
(५) प्रश् न उद् ाित नाही. 

----------------- 
मुरबाड (जज.ठाणे) िालुक्यािील धान्यसाठा दलालाांना वििि असल्याबाबि 

(६३) *  २०५२७   श्रीमिी हुस्नबानू खशलरे्, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय 
दत्ि :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुरबाड (जि.ठाणे) तालुक्यातील हिारो रेशनकाडा धारकाींना १७९ शासकीय 
स्िस्तधान्य दकुानदाराींमाफा त धान्य साठा वितरीत केला िात असून येथील 
आददिासीींच्या हाताला कामे नसल्याने सुमारे साडबेारा हिार कु्ुींबे वि् भट्टयाींिर 
स्थलाींतरीत होऊन सुमारे ८ मदहने झाले असतानाही त्याींचा को्ा मदहन्याच्या-
मदहन्याला दकुानदार उचलत असून तो दलालाींना विकत असल्याचे माहे मे, 
२०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी करुन रेशनिरील स्िस्त धान्य 
दकुानात काळाबािार करणाऱ्या रास्तभाि दकुानदाराींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश् न उद् ाित नाही. 

----------------- 
बोथबोडण (जज.यििमाळ) येथे पाणी टांचाई तनमामण झाल्याबाबि 

(६४) *  १९३०४   श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बोथबोडण (जि.यितमाळ) येथे पाणी ी्ंचाई ननमााण झाल्यामुळे तेथील 
मदहलाींनी जिल्हापररषद मुख्य कायाकारी अधधकारी याींच्या कायाालयात घागरी 
फोडून सींताप व्यक्त केल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदरहु पाणी ी्ंचाईचा प्रश्न ननकाली ननघाला नाही तर जिल्हा पररषदेत 
मुक्काम आींदोलन करण्याचा इशारा तेथील मदहलाींनी ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तदनषुींगाने 
पाणी ी्ंचाईचा प्रश्न त्िररत ननकाली काढण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ि (२) हे खरे आहे.  
(३) सदर प्रकरणी प्राथसमक तपासणी करण्यात आली. त्यानींतर सदर गािाकररता 
एक खािगी विदहर अधधग्रहीत करण्यात आली. तसेच १२००० ली्र क्षमतेचा 
्ँकर ददनाींक २८.४.२०१६ रोिी सुरु करुन पाणी पुरिठा करण्यात आला. 
(४) प्रश् न उद् ाित नाही. 

----------------- 
मराठिाडयाि मुख्याध्यापिाांची पदे ररक्ि असल्याबाबि 

(६५) *  २०८१४   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सिााधधक जिल्हा पररषदाींच्या शाळा मराठिाडयात असून त्याींची 
सींख्या ३७९ इतकी आहे. परींतु २९९ मींिूर पदाींपकैी मुख्याध्यापकाींची २० पदे 
भरण्यात आली असून २७९ पदे िषाानुिषे ररक्त असल्याचे  माहे एवप्रल, २०१६ 
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चालू शैक्षणणक िषाात सदर ररक्त पदे 
भरण्याबाबत शासनाने काय कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) ददनाींक ०५.०७.२०१६ रोिी उपसशक्षणाधधकारी ि तत्सम पदाींचे निीन 
सेिा प्रिेश ननयम प्रससध्द करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, मुख्याध्यापक िगा-२ 
ची एकुण ३५६ पदे िगा-२ मधून िगळण्यात आली आहेत. सदर पदाींिर िगा-३ 
मधील िेषठ सशक्षकाींना नेमण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे. तसेच, 
यापिूी मा. महाराषर प्रशासकीय न्यायाधधकरणामध्ये याधचका प्रलींत्रबत 
असल्याकारणाने िगा-२ मधील मुख्याध्यापक ि अन्य उपसशक्षणाधधकारी/ 
ग्सशक्षणाधधकारी पदाींिर पदभरती करता आलेली नाही.    
 

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

शशक्षण हक्ि िायद्यान्िये खासगी विनाअनदुातनि इां्जी माध्यमाांच्या शाळाांना 
गरीब ि िांधचि विद्यार्थयाांचा शुल्ि परिािा न शमळाल्याबाबि 

 

(६६) *  १९५१४   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.अमरशसांह पांडडि :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १४१५४ ला ददनाांि            
१४ डडसेंबर, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सशक्षणापासून िींधचत असलेल्या घ्काींच्या विदयार्थया ना चाींगले ि 
अपेक्षक्षत सशक्षण समळण्याच्या हेतुने शासनाने सन २०१२ मध्ये सशक्षण हक्क 
कायदयाची अींमलबिािणी केली, परींतु २५ ्क्के गरीब ि िींधचत विदयार्थया चा 
शुल्क परतािा खािगी विनाअनदुाननत इींग्रिी माध्यमाींच्या शाळाींना अदयापपय त 
समळालेला नसल्याचे ददनाींक २४ मे, २०१६ रोिी िा त्या सुमारास ननदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शाळाींच्या सींघ्नेने ददनाींक १५ िनू, २०१६ पासून शाळा 
ननयसमत सुरु न करण्याचा ननणाय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यभरात सुमारे ३२०० खािगी विनाअनदुाननत इींग्रिी 
माध्यमाींच्या शाळा असल्याने ि शासनाने ननधाारीत केलेली अनदुान रक्कमही 
कमी असल्याने याबाबत कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) ि (२) हे खरे नाही 
(३) बालकाींचा  मोफत ि सक्तीच्या सशक्षणाचा अधधकार अधधननयम २००९ 
अींतगात िींधचत ि दबुाल घ्कातील बालकाींसाठी राखीि असलेल्या २५ ्क्के 
िागाींिर प्रिेसशत विदयार्थया च्या शैक्षणणक शुल्काची प्रनतपतूी करण्यासाठी सन 
२०१२-१३ ि २०१३-१४ करीता रुपये १९.५० को्ी  इतका ननधी ि सन २०१४-१५ 
करीता रु.३८ को्ी इतका ननधी शासन स्तरािरुन वितरीत करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
 

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

एरांडिणा (जज.पुणे) येथील मैलापाणी शुध्दीिरण िें द्रािील पाणी गटारी ि 
नाल्यािील दषूीि साांडपाण्याबरोबर नदीि सोडण्याि आल्याबाबि 

 

(६७) *  २०२१६   श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
अॅड.जयदेि गायििाड :   सन्माननीय पयामिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) एरींडिणा (जि.पुणे) येथील म्हात् ेपुलाििळ असणाऱ्या मैलापाणी शुध्दीकरण 
कें रे ातील शुध्द केलेले पाणी ग्ारी ि नाल्यातील दषूीत साींडपाण्याबरोबर एकत् 
करुन नदीत सोडण्यात येत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मैलापाणी शुध्दीकरण कें रे ािर केला िात असलेला हिारो रुपयाींचा 
ननधी िाया िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तदनषुींगाने 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) ि (२)  हे खरे आहे. 
(३) अ) साींडपाणी प्रकक्रया सींननयींत्ण प्रणाली (STP) च्या सींमतीपत्ातील 

अ्ी ि शतीच्या उल्लींघनाबद्दल मप्रनन मींडळाने पुणे 
महानगरपासलकेस दद. ०६/०५/२०१६ रोिी प्रस्तावित ननदेश देण्यात 
आले आहेत. 

 ब) एरींडिणे साींडपाणी प्रकक्रया कें रे ाच्या कीं त्ा्दाराला दद. ०४/०६/२०१६ 
रोिी प्रस्तावित ननदेश देण्यात आले आहेत. 
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 क) तसेच पुणे महानगरपासलकेिर िल (प्रनतबींध ि प्रदषुण ननयींत्ण) 
कायदा १९७४ अींतगात मा. मुख्य दींडाधधकारी याींचे न्यायालयात 
फौिदारी ख्ला  (आर.सी.सी.नीं.२५६४/२०१६) अन्िये दाखल 
करण्यात आला  आहे. 

(४) प्रश्न उद् ाित नाही 
----------------- 

ठाणे जजल््यािील पाणीपुरिठा योजनाांिर तनधी खचम होऊनही  
योजनेची िामे अपूणम रादहल्याबाबि 

(६८) *  १९४७३   अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागो गाणार, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागामध्ये विविध पाणीपुरिठा 
योिनाींसाठी शासनाने सन २००५ मध्ये ठाणे जिल्हापररषदेस रक्कम रुपये ३१७ 
को्ी मींिूर करुन सदर ननधी वितरीत देखील केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचा सिा ननधी खचा होऊन त्यापैकी एकही योिना पूणा झाली 
नसून १३० योिनाींची कामे हातीच न घेता मींिूर सिा रक्कम खचा दाखिनू 
झालेल्या आधथाक गैरव्यिहाराबाबत विभागीय आयकु्ताींचे स्तरािर चौकशी ससमती 
नेमण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाचा अहिाल विभागीय आयुक्ताींकडून शासनाकड े
(प्रधान सधचि, पाणीपुरिठा विभाग) याींचेकड े माहे एवप्रल, २०१६ च्या अखेरीस 
सादर केला असल्याचे ददनाींक १० मे, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास ननदशानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर चौकशी अहिालात पाणीपुरिठयासाठी केलेल्या खचाामध्ये 
झालेल्या आधथाक गैरव्यिहाराबाबत काय नमूद करण्यात आले आहे तसेच 
यामध्ये एकूण ककती रकमेचा आधथाक गैरव्यिहार झाला आहे, 
(५) तसेच त्यानुसार याप्रकरणी कोण-कोण िबाबदार आहेत ि त्याींच्याविरुध्द 
कोणती कारिाई करण्यात आली अथिा येत आहे ि त्याची सदयजस्थती काय 
आहे ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे.    
     ठाणे जिल्ह्याचे विभािन होण्यापिूी राषरीय ग्रामीण पेयिल कायाक्रमाींतगात 
सन २००५ ते २०१४ पय त जिल्ह्यातील ग्रामीण भागामध्ये ्प्प्या ्प्प्याने  
मींिूर करण्यात आलेल्या योिनाींची ककीं मत ३१७ को्ी असली तरी सदय:जस्थतीत 
ठाणे जिल्ह्यामधील त्यादरम्यान मींिूर ६२२ योिनाींची मींिूर ककीं मत १८३ को्ी 
आहे.  सिा योिनाींची कामे पूणा झालेली नसल्याने आिपय त यापैकी १३३ को्ी 
वितरीत करण्यात आला आहे. 
(२) ि (३) सदरचा ननधी खचा होऊन १३० योिनाींची कामे हातीच न घेता मींिूर 
सिा रक्कम खचा दाखविण्यात आल्याची बाब  खरी नाही.  
     सन २०१५ च्या पािसाळी अधधिेशनामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील रखडलेल्या 
योिनाींबाबत लक्षिेधी उपजस्थत करण्यात आली होती.  सदर लक्षिेधीस उत्तर 
देताना मा. मींत्ी, पाणी पुरिठा ि स्िच्छता विभाग याींनी सिा योिनाींची चौकशी 
विभागीय आयुक्त याींचेमाफा त नेमण्यात आलेल्या पथकामाफा त ठाणे ि पालघर 
जिल्ह्यातील सिा योिनाींची चौकशी करण्यात आली असून, त्याचा अहिाल 
ददनाींक ०२/०५/२०१६ रोिी शासनास प्राप्त झाला आहे. त्याप्रमाणे सींबींधधताींिर 
कायािाही करण्याचे आदेश शासनाने ददलेले आहेत ि त्यानुसार कायािाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) गुन्हे नोंदविण्यात आलेल्या २८ योिनाींमध्ये रुपये १९५.७७ लक्ष एिढा 
अपहार असून त्यापैकी भरणा करण्यात आलेली रुपये ५१.०२ लक्ष कामे पूणा 
करण्यात आलेली रक्कम रुपये २८.४२ िगळता रुपये ११६.३५ एिढी अपहारीत 
रक्कम सशल्लक असून त्याबाबत िसुलीची कारिाई करणेबाबत ककीं िा आरोपीींच्या 
७/१२ िर बोिा चढविणेबाबत नमूद करण्यात आले आहे.  तसेच तफाित 
आढळून आलेल्या १६ योिनाींमध्ये ससमतीस अदा करण्यात आलेली रक्कम ि 
झालेले काम याींचे मुल्यमापन करुन िादा खचा झालेली रक्कम ससमतीकडून 
परत घेणे अथिा ससमतीविरुध्द गुन्हा दाखल करणेबाबत सशफारस करण्यात 
आली आहे. 
(५) ठाणे जिल्ह्यातील रखडलेल्या योिनाींपकैी आधथाक अपहार ननदशानास 
आलेल्या २८ योिनाींच्या ग्राम पाणी पुरिठा ि स्िच्छता ससमतीच्या अध्यक्ष, 
सधचि ि ताींत्रत्क सेिापुरिठा याींच्यािर यापूिीच गुन्हे दाखल करण्यात आले 
आहेत. तसेच मुरबाड तालुक्यातील ०१ योिनेच्या ग्राम पाणी पुरिठा ि स्िच्छता 
ससमतीच्या अध्यक्ष, सधचि ि ताींत्रत्क सेिा पुरिठादार याींचेिर           
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ददनाींक १५/०६/२०१६ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  तसेच गुन्हे 
दाखल करण्यात आलेल्या २९ योिनाींपकैी अपहारीत रक्कमेचा भरणा करण्यात 
आलेल्या ६ योिना ि अपहारीत रक्कमेचे काम करण्यात आलेल्या ३ योिना 
िगळून उिाररत २० योिनाींचे अध्यक्ष, सधचि याींचे  ७/१२ िर  बोिा चढविण्याचा 
प्रस्ताि  ददनाींक २२/०६/२०१६ रोिी जिल्हाधधकारी याींचेकड े सादर करण्यात 
आला असून त्याबाबत कायािाही सुरु आहे.  तसेच प्रथम दशानी आधथाक तफाित 
ननदशानास आलेल्या १९ योिनाींबाबत  मुख्य कायाकारी अधधकारी याींचे ितीने 
अनत. मुख्य कायाकारी अधधकारी याींचेकड े ददनाींक २७/०६/२०१६ रोिी ग्रामसेिक, 
सरपींच, अध्यक्ष, सधचि याींची सुनािणी घेण्यात आली असून त्याींना तफाित दरू 
करण्यासाठी ७ िलैु, २०१६ पय त मुदत देण्यात आली आहे.  सदर मुदत 
सींपल्यािर तफाित दरु करणाऱ्याींविरुध्द गुन्हा दाखल करणेची ि ७/१२ िर बोिा 
चढविण्याची कारिाई ननयोजित आहे. 
     रखडलेल्या योिनाींमध्ये अधधकाऱ्याींमाफा त ननधीचा अपहार करण्यात 
आल्याची बाब ननदशानास आलेली नाही.  तथावप, योिना पूणा न होण्याबाबत 
सिा शाखा असभयींता याींना िबाबदार धरुन त्याींची १ िेतनिाढ रोखण्याची कारिाई 
करणेत आली आहे. 
 

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

िोिणासाठी स्ििां्रश विद्यापीठाची स्थापना िरणेबाबि 

(६९) *  १९४६२   श्री.जयांि पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ११८९८ ला ददनाांि 
७ डडसेंबर, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि: सन्माननीय उच् च ि िां्रश 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोकण विदयापीठ सींघषा ससमती ि स्िराज्य कोकण सींघ्ना महाराषर 
याींच्याितीने कोकणासाठी स्ितींत् विदयापीठ व्हािे म्हणनू माहे एवप्रल २०१६ 
मध्ये िा त्या दरम्यान आझाद मदैान, मुींबइा येथे आींदोलन करण्यात आले होते, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.शालेय सशक्षण मींत्ी याींनी कोकणात कें रे ीय विदयापीठ स्थापन 
करणार असल्याचे आश्िासन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त आश्िासनानुसार शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) कोकणासाठी स्ितींत् विदयापीठाचा कोणताही प्रस्ताि विचाराधीन 
नाही. तथावप, या सींदभाात डॉ.योगेंरे  काळे ससमतीने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी उपकें रे  
ननमााण करण्याबाबत सशफारस केली असून यािर शासन स्तरािर ननणाय 
विचाराधीन आहे. 
 

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

 

अनदुातनि शाळाांमधील शशक्षिेिर िममचाऱयाांना आश्िाशसि प्रगिी  
योजनेच्या लाभापासून िांधचि ठेिल्याबाबि 

 

(७०) *  १९८०६   डॉ.अपूिम दहरे, श्री.रामनाथ मोिे, श्री.विजय उर्म  भाई धगरिर, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांजय दत्ि, श्री.सुभाष 
झाांबड :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १४८९५ ला ददनाांि १२ एवप्रल, २०१६ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि: सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुदाननत प्राथसमक, माध्यसमक, उच्च माध्यसमक, कननषठ 
महाविदयालये, सैननकी शाळा ि अध्यापक विदयालयातील सशक्षकेतर कमाचाऱ्याींना 
आश्िाससत प्रगती योिना लागू करण्याबाबत शासनस्तरािर सुरु असलेली 
कायािाही पुणा झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, शासकीय कमाचा-याींना अनुजे्ञय असलेली आश्िाससत प्रगती 
योिना सशक्षकेतराींनाही लागू व्हािी, म्हणनू महाराषर राज्य सशक्षक सींघ्ना ि 
अन्य सींघ्नाींकडून िारींिार होणारी मागणी विचारात घेता, याबाबत कोणता 
ननणाय घेण्यात आला ि यासींबींधीचा शासन ननणाय ननगासमत करण्यात आला आहे 
काय, 
(३) नसल्यास, सदरहू ननणाय केव्हापय त होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) नाही.  
(२) ि (३) शासन स्तरािर कायािाही सुरु आहे. 
 

----------------- 
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पुणे जजल्हयामध्ये िैधमापन शास््रश विभागाच्याििीने एलपीजी गॅस 
वििरिाांची दोष िपासणी मोदहम राबविण्याि आल्याबाबि 

(७१) *  १९४३५   डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱहे : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा 
ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल्हयामध्ये िधैमापन शास्त् विभागाच्या ितीने एलपीिी गॅस 
वितरकाींची दोष तपासणी मोदहम राबविण्यात आली असता सदर मोदहमेत तीन 
िेगिेगळया प्रकरणात ७१ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वितरकाींकडून ग्राहकाला गॅस सससलींडर देताना प्रत्यक्षात त्याचे 
ििन करुन देणे बींधनकारक असताींनाही काही वितरकाींकडून या ननयमाची 
अींमलबिािणी केली िात नसून सससलींडरमध्ये गॅस कमी समळत असल्याच्या 
तक्रारी ग्राहकाींकडून प्राप्त झालेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तदनुसार काय कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१), (२), (३) ि (४)  पुणे शहर (जिल्हा) िाहतकू सेिा 
सींघ्ना याींनी त्याींच्या दद.३०.०४.२०१६ च्या पत्ाव्दारे कमी ििनाचे गॅस ससलीींडर 
समळत असल्याची तक्रार केली आहे. 
     या अनषुींगाने पुणे जिल्हयामध्ये विशेष तपासणी मोदहमेचे आयोिन 
करण्यात आले होते. सदर मोदहमेमध्ये केलेल्या तपासणीमध्ये पुणे जिल्हयात 
िैधमापन शास्त् अधधननयम ि त्याखालील तरतदुीींच्या भींगाबद्दल एकूण ७२ ख्ले 
नोंदविण्यात आलेले आहेत. यापकैी ४ ख्ले सससलींडरमध्ये कमी ििनाचा गॅस 
असल्याबाबत, ५८ ख्ले डडलीिरी बॉयकड े प्रमाणणत तोलण उपकरण 
नसल्याबाबत ि १० ख्ले इतर तरतदुीींच्या उल्लींघनाबाबत नोंदविण्यात आले 
आहेत. नोंदविलेल्या ख्ल्यापकैी एकूण ४९ ख्ले खात्यामाफा त प्रशसमत 
करण्यात आले असून याव्दारे एकूण रु.२,५२,०००/- एिढी प्रशमन रक्कम शासन 
िमा करण्यात आलेली आहे. उिाररत प्रकरणामध्ये अधधननयमातील तरतुदीनुसार 
कारिाई करण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
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लािूर जजल्हयाि पाणी पुरिठ्याि झालेली अतनयशमििा 
(७२) *  २०३८२   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अमरनाथ राजूरिर :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर जिल्हयात पाण्याचे तीव्र सींक् ननमााण झाल्याने रेल्िे ि इतर 
यींत्णादिारे झालेल्या पुरिठयामुळे दररोि सुमारे ५० लाख सल्र पाणी उपलब्ध 
करुन देण्यात येत असून मात् त्यातील ननम्मे म्हणिे केिळ २५ लाख सल्र 
पाणी िा्प होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लातूरला रोि २५ लाख सल्सा आणण माकणी धरणातनू २५ लाख 
सल्सा असे ५० लाख सल्सा पाणी समळत असून १०५ ्ॅकसादिारे ते नागररकाींना 
पुरविण्यात येते मात् खािगी ्ँकसादिारे हे पाणी पळविले िात असून त्याची 
विक्री होत असल्याचे ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उिाररत २५ लाख सल्र कुठे िाते याबाबत शासनाने चौकशी केली 
आहे काय ि त्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी केलेल्या चौकशीच्या अनुषींगाने दोषी असणाऱ्या 
व्यजक्तींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आले ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  ि (२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश् न उद् ाित नाही. 

----------------- 
शालेय शशक्षण विभागाने सिम मांडळे बरखास्ि िरण्याचा घेिलेला तनणमय 

(७३) *  २०१५३   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सिेज ऊर्म  बांटी पाटील, श्री.जयिांिराि 
जाधि, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.अमरशसांह पांडडि, अॅड.जयदेि 
गायििाड : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या सशक्षण विभागाने महाराषर राज्य शैक्षणणक सींशोधन आणण 
प्रसशक्षण पररषद, बालभारती ि राज्यमींडळ या तीन सींस्थाींच्या अींतगात काम 
करणारी सिा मींडळे बरखास्त करुन पदहली ते बारािी अ्यासक्रम आणण 
पाठ्यपसु्तके तयार करण्यासाठी राज्यात एकच अ्यास मींडळ ननमााण करण्याचा 
ननणाय घेतल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रश्नाबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े : (१) ि (२) ददनाींक २५ एवप्रल,२०१६ चा शासन ननणाय 
महाराषर राज्य शकै्षणणक सींशोधन ि प्रसशक्षण पररषद, बालभारती ि राज्यमींडळ 
या सींस्थाींमध्ये सुसूत्ता आणण्याकरीता यानुषींगाने घेण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

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

दादर (मुांबई) येथील शारदाश्रम शाळा व्यिस्थापनाने  
शशक्षण शुल्ि िाढविल्याबाबि 

(७४) *  १९५९७   अॅड.अतनल परब, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.रामराि िडिुिे, 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.जनादमन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.अमरशसांह पांडडि, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) दादर, मुींबई येथील शारदाश्रम शाळा व्यिस्थापनाने भरमसाठ शुल्क िाढ 
केल्यामुळे तसेच इींग्रिी पदहलीला प्रिेश देताना दपु्प् प्रिेश शुल्क भरण्याची 
तयारी असलेल्या विदयार्थया नाच प्रिेश ददल्यामुळे सींतप्त झालेल्या शेकडो 
पालकाींनी शाळेसमोर ददनाींक १८ एवप्रल, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास आींदोलन 
केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शाळाींच्या िाढणाऱ्या शुल्का विरोधात िेळोिेळी सशक्षण विभागाकड े
तक्रारी करून त्याींची अींमलबिािणी केली िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, राज्यात महाराषर शैक्षणणक सींस्थाींच्या शुल्क ननजश्चतीची 
ननयमािली राज्य शासनाने गेल्या िषी िाहीर करूनही खािगी शाळा सींस्थेकडून 
शुल्क िाढिनू पालकाींची होणारी लु् थाींबविण्यासाठी कायदा करून धोरण ठरिनू 
त्याींची का्ेकोरपणे अींमलबिािणी करण्यासाठी कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद िािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३)  हे खरे नाही. 
     फी िाढीसींदभाात पालकाींनी तक्रारी केल्यामुळे पालकाींना विश्िासात घेऊन 
सामींिस्याने तोडगा काढण्यासाठी शकै्षणणक िषा २०१६-१७ मध्ये पिूा प्राथसमक 
शाळेमधील सिा विदयार्थया ना इ. १ ली मध्ये प्रिेश देण्यात आला आहे.  सदर 
शाळेच्या इ. १ ली ते ४ थी च्या विदयार्थया कडून पालक सशक्षक सींघाच्या 
मान्यतेने सशक्षण शुल्क आकारण्यात येत आहे ि याप्रकरणी कोणत्याही 
पालकाींची तक्रार नाही. 
(४) महाराषर शैक्षणणक सींस्था (शुल्क विननयमन) अधधननयम, २०११ च्या 
अींमलबिािणी साठी  अधधननयमातील कलम ७ च्या पो्ननयम (१) मधील 
तरतुदीनुसार राज्यातील शैक्षणणक विभागीय शुल्क ननयामक ससमत्या गठीत 
करण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
िोपरगाि (जज.नगर) िालुक्याि खोिल्याचे बनािट षषध ियार  

िरणाऱया टोळीला पिडल्याबाबि 
(७५) *  २१५४८   श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय अन्न ि षषध 
प्रशासन मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोपरगाि (जि.नगर) तालुक्यात खोकल्याचे बनाि् औषध तयार करुन 
त्याची विक्री राज्यात ि परराज्यात करणाऱ्या एका ्ोळीला अन्न ि औषध 
प्रशासन विभागाने माहे मे, २०१६ च्या पदहल्या आठिडयात रींगेहाथ 
पकडल्यानींतर सदर आरोपीींनी ही कीं पनी कोपरगािची असल्याचे तसेच चालक 
मालक येथीलच असल्याची मादहती प्रशासनाला ददली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर औषध ननमााण करणारी ही अथिा एिन्सी असून, या 
एिन्सीचा कोपरगािसह नगर जिल्ह्यात सुरु करण्यात आलेला शोध पूणा झाला 
आहे काय,  
(३) असल्यास, या अथिा एिन्सीचे मालक ि व्यिस्थापन बघणाऱ्या व्यक्तीची 
नािे काय आहेत, तसेच बनाि् औषध तयार केल्याप्रकरणी या एिन्सी विरोधात 
ि त्यामध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तीींिर कोणती कारिाई करण्यात आली िा 
येत आहे,  
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(४) तसेच उक्त एिन्सीच्या व्यनतररक्त अशी उत्पादन करणारी आींतरराषरीय 
्ोळी अिनु कोणकोणत्या प्रदेशात कायारत आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट :  (१)   नाही, तथावप बीड येथे दोन व्यक्तीींिर कोडीन 
फॅास्फे्युक्त औषधे ि अल्प्राझोलाम घ्क असलेल्या गोळ्या अिैधरीत्या 
साठिणकू ि विक्री केल्याबाबत कारिाई करण्यात आली ि त्याींनी ददलेल्या 
मादहतीनुसार त्याींना सदरची औषधे अथिा एिन्सी, कोपरगाि, जि. अहमदनगर  
याींचेकडून विना त्रबलाने पुरिठा झाल्याचे ननषपन्न झाले. 
(२)  मे. अथिा एिन्सी, या नािाच्या एिन्सीचा कोपरगािासह अहमदनगर 
जिल्ह्यात शोध घेतला असता अशा प्रकारची एिन्सी आढळुन आली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) अशी उत्पादन करणारी आींतरराषरीय ्ोळी आढळून आलेली नाही. 
 

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

अहमदनगर जजल्हयाि अतिररक्ि ठरलेल्या शशक्षि, पयमिेक्षि, उपमुख्याध्यापि, 
मुख्याध्यापि याांना इिर शाळाांमध्ये समायोजजि िरण्याबाबि 

(७६) *  २०१३५   डॉ.सुधीर िाांबे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल्हयात माध्यसमक सशक्षण विभागाची सशक्षक सींचननजश्चती 
अींनतम ्प्प्यात आली असून अींदािानुसार जिल्हयात ३५० हून अधधक सशक्षक 
तसेच पयािेक्षकाींची सुमारे १००, उपमुख्याध्यापकाींची २५ ते ३० ि 
मुख्याध्यापकाींची ककमान ६० पदे अनतररक्त ठरणार असल्याचे माहे माचा, २०१६ 
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनतररक्त ठरलेल्या सशक्षक, पयािेक्षक, उपमुख्याध्यापक, 
मुख्याध्यापक याींना इतर शाळाींत समायोजित करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद िािड े : (१) हे खरे नाही.  अहमदनगर जिल्हयात १३ पयािेक्षक ि 
७४ सशक्षक अनतररक्त झाले आहेत. 
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(२) ि (३) समायोिनाची कायािाही सुरु आहे.  तसेच ददनाींक २ िुलै, २०१६ च्या 
शासन ननणायान्िये पयािेक्षक, उपमुख्याध्यापक ि मुख्याध्यापक याींची पदे 
सींरक्षक्षत करण्यात आली आहेत. 

----------------- 
अांबाजोगाई (जज.बीड) येथील स्िामी रामानांद िीथम ्ामीण रुग्णालयाि  

िां ्रशाटी िममचाऱयाांची ज्येष्ट्ठिा यादी ियार िरण्याबाबि 
(७७) *  २१७११   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण :  िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि १४८६६ ला ददनाांि १५ माचम, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि:    
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींबािोगाई (जि.बीड) येथील स्िामी रामानींद तीथा ग्रामीण रुग्णालयात     
३२ िषाापासून काम करणाऱ्या कीं त्ा्ी कमाचाऱ्याींची (रोिींदारी/बदली) ज्येषठता 
यादी तयार करण्याचे ननदेश मा.न्यायालयाने ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कमाचाऱ्याींची ज्येषठता यादी तयार करण्यात आली आहे 
काय, सदर यादीतील ि ३२ िषाापासून काम करणाऱ्या कमाचाऱ्याींनाही िन विभाग 
ि औदयोधगक महामींडळाने त्याींच्या कीं त्ा्ी/हींगामी कामगाराींना सेिेत कायम 
करण्यासाठी असलेली २४० ददिसाींची अ् रद्द करुन कायम केल्याच्या 
पाश्िाभूमीिर कायम करणेबाबत सातत्याने मागणी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कमाचाऱ्याींनाही कायम करणेबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन :  (१) हे खरे आहे. 
      स्िामी रामानींद तीथा ग्रामीण िदैयकीय महाविदयालय  ि रुग्णालय, 
अींबािोगाई येथील रोिींदारी / बदली कमाचाऱ्याींनी मा. न्यायालयात विविध याधचका 
दाखल केल्या होत्या. सदर याधचकेत मा. न्यायालयाने रोिींदारी / बदली 
कमाचाऱ्याची ज्येषठता यादी तयार करणेबाबत ननदेश ददले होते. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     महसूल ि िन विभागाने २४० ददिसाींच्या अ्ीनसुार रोिींदारी मिुराींना 
शासन सेिेत ननयसमत करण्याचा ननणाय घेतला आहे. 
(३) प्रश् न उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

----------------- 
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राज्यािील अनदुातनि प्राथशमि, माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि शाळाांमधील 
अनिुां पाधारिाांची प्रिरणे तनिाली िाढण्याबाबि 

(७८) *  २०२७१   श्री.रामनाथ मोिे, श्री.विजय उर्म  भाई धगरिर :  िाराांकिि 
प्रश्न क्रमाांि १५९८३ ला ददनाांि १२ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या 
सांदभामि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनदुाननत प्राथसमक, माध्यसमक ि उच्च माध्यसमक 
शाळाींमधील सशक्षकेतर कमाचा-याींच्या आकृतीबींधामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा 
प्रस्ताि शासनस्तरािर विचाराधीन असल्याचे शासनाने सभागहृात झालेल्या 
चचेच्या िेळी घोवषत केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ससमतीने एक िषाापिूी सादर केलेल्या आकृतीबींधाच्या विचाराधीन 
प्रस्तािाबाबत काय ननणाय घेण्यात आला आहे ि कें व्हा, 
(३) ददनाींक ३१ डडसेंबर, २००२ च्या शासन ननणायानुसार अनकुीं पाधारकाींना सेिेत 
सामािनू घेण्याची ि सेिेत सामािनू घेतलेल्या कमाचा-याींना मान्यता देण्याची 
िबाबदारी जिल्हा सशक्षणाधधकारी याींची आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नाधगरी ि ससींधुदगुा या जिल्ह्यामधील अशा 
प्रकारची अनकुीं पाधारकाींची ककती प्रकरणे प्रलींत्रबत आहेत, 
(५) असल्यास, अनकुीं पाधारकाींना ररक्त पदाींिर अदयापही सेिेत सामािनू न 
घेण्याची ि ररक्त पदािर सेिेत सामािून घेतलेल्याींना मान्यता न देण्याची कारणे 
काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद िािड े: (१) होय हे खरे आहे. 
(२) कायािाही सुरु आहे. 
(३)  होय हे खरे आहे. 
(४) माध्यसमक ि उच्च माध्यसमक शाळा - ठाणे-६९, पालघर-२२, रायगड-२०, 
रत्नाधगरी-३२ ि ससींधदुगुा-३५ 
     प्राथसमक शाळा - ठाणे-१, पालघर-२, रायगड-०, रत्नाधगरी-० ि ससींधदुगुा-० 
(५) आिश्यक शकै्षणणक पात्ता धारण करणा-या उमेदिाराींना सशक्षण सेिकपदी 
अनकुीं पा ननयुक्ती देण्यास शासन ननणाय ददनाींक २०.१.२०१६ अन्िये मान्यता 
देण्यात आली आहे.       
     सशक्षकेतर कमाचा-याींच्या आकृतीबींधामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा प्रस्ताि 
शासन स्तरािर विचाराधीन असल्याने अनकुीं पाची प्रकरणे प्रलींत्रबत आहेत. 
 

----------------- 
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यििमाळ जजल््याि िसांिराि नाईि शासिीय िदै्यिीय महाविद्यालयाि 
एच.आय.व्ही ्स्िाांची षषधे उपलब्ध नसल्याबाबि 

(७९) *  १९४७७   श्री.हररशसांग राठोड :   सन्माननीय सािमजतनि आरोग् य आणण 
िुटुांब िल्याण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ जिल्हयातील िसींतराि नाईक शासकीय िदैयकीय महाविदयालयात 
एच.आय.व्ही एडस ग्रस्ताींसाठी शासकीय रुग्णालयातनू औषधाचा पुरिठा होत 
नसल्यामुळे नोंदणीकृत ३५०० रुग्णाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे मे, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हयातील ३५०० रुग्ण लाईनिनचा उपचार घेत असून आता 
औषधात सुधारणा झाल्यानींतर एकच गोळी ननयसमत घ्यािी लागत असून या 
औषधाचा पुरिठा नँको कडून केला िात असून मदहन्याभरापासून गोळी बींद 
झाल्याने एच.आय.व्ही बाधधताींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्याअनषुींगाने 
रुग्णाींची गैरसोय होऊ नये म्हणनू त्िररत या गोळ्या उपलब्ध करून देण्याबाबत 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१)  हे खरे आहे. 
(२)  हे खरे नाही. 
     नॅको निी ददल्ली याींच्याकडून औषध पुरिठा अपुरा होत असल्या कारणाने 
काही कालािधीसाठी “झेडएल” ि “्ीएलई” औषधाींचा तु् िडा झाला होता.  
तथावप रुग्णाींना लागणाऱ्या औषधात खींड पडू नये यासाठी नॅकोच्या मागादशाक 
सूचनाींप्रमाणे रुग्णाींना बाहेरुन औषध विकत घेण्यास साींगण्यात आले होते. तसेच 
रुग्णाींनी बाहेरुन खरेदी केलेल्या औषधाच्या रकमेची प्रनतपूती ही एआर्ी कें रे ाला 
ननधी प्राप्त होताच केली िाणार आहे. 
(३) ि (४) सदर औषध पुरिठा नॅको निी ददल्ली याींच्याकडून करण्यात येतो. 
मात् नॅको निी ददल्ली याींचेकडून पुरेसा औषध पुरिठा होण्याबाबत पाठपुरािा 
करण्यात आला आहे. तसेच राज्य शासनाकडून एआर्ी औषध दह राज्याच्या 
(Essential drug list) मध्ये समाविष् करण्याची प्रकक्रया चालू आहे. 

----------------- 
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राज्याि डाळ तनयां्रशि िायद्याला मान्यिा देऊनही दराि झालेली िाढ 

(८०) *  १९५५२   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड, श्रीमिी हुस्नबानू खशलरे्, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि 
उर्म  भाई जगिाप, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.रामराि िडिुिे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.प्रिाश गजशभये :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १५५१७ ला ददनाांि १५ माचम, २०१६ 
रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि 
सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात व्यापारी आणण दलालाींनी डाळीींची साठेबािी केल्याने डाळीच्या 
भािात ३५ ते ४० ्क्के िाढ होऊन तूरडाळीींचा प्रती ककलोचा भाि २०० 
रुपयापय त गेल्याने शासनाने डाळ ननयींत्क कायदयाला माहे मे, २०१६ मध्ये िा 
त्या दरम्यान मान्यता ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी कायदयाला मान्यता देऊनही राज्यात डाळीींचे ि 
साखरेचे भाि कमी झाले नसल्यामुळे सदर कायदयाची अींमलबिािणी कधीपासून 
करण्यात येणार आहे िा येत आहे, 
(३) तसेच राज्यातील गोदामाींमध्ये ७.५ लाख ककलो डाळ पडून असून व्यापारी हा 
माल घ्यायला तयार नसल्याने डाळ गोदामात सडत आहे, सिासामान्य 
िनतेसाठी ही डाळ स्िस्त दरात उपलब्ध करुन दयािी, अशी मागणी िनतेकडून 
तसेच मुींबई ग्राहक पींचायतीने केली असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या मागणीिर शासनाने ननणाय घेऊन सिासामान्य िनतेला रेशन 
दकुानाच्या माध्यमातनू उपलब्ध करुन देण्याबाबत तसेच डाळीच्या ि साखरेच्या 
दरािर ननयींत्ण ठेिण्याबाबत तसेच साठेबािी करणाऱ्या व्यापारी आणण दलालाींिर 
कडक कारिाई करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) ि (२) होय.  
     सदरहू कायदयाचे प्रारुप दद.२१.०५.२०१६ च्या पत्ान्िये कें रे  शासनाच्या 
मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलेले आहे. 
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(३) ि (४) कें रे  शासनाकडून राज्य शासन ७७६.८१३ मे.्न तूरीची खरेदी करणार 
असून, त्या तूरीची भरडाई करुन प्राप्त होणारी तूरडाळ रु.१२०/- प्रनतककलो या 
दराने मुींबई, नागपूर, नासशक, औरींगाबाद या दठकाणी खलु्या बािारात वितरीत 
करण्याबाबत दद.०८.०७.२०१६ रोिी शासन ननणाय ननगासमत करण्यात आला आहे. 
तसेच लक्ष्य ननधाारीत सािािननक वितरण व्यिस्थेअींतगात अींत्योदय ि बीपीएल 
सशधापत्रत्काधारकाींना माहे ऑगस््, २०१६ ते ऑक््ोबर, २०१६ या कालािधीत 
दरमहा रु.१२०/- प्रनतककलो प्रनतसशधापत्रत्का १ ककलो तूरडाळ उपलब्ध करुन 
देण्याच्या प्रस्तािास मा.मींत्ी मींडळाने मान्यता ददली आहे. 
     डाळीींच्या साठेबािीस आळा घालण्याच्या दृष्ीकोनातून ददनाींक १९.१०.२०१५ 
च्या पत्ान्िये डाळी, खादयतेल ि खादयतेलत्रबया याींिर दद.३०.०९.२०१६ पय त 
साठा ननब ध लागू करण्यात आले आहेत. तसेच दद.२६.०५.२०१६ च्या शासन 
ननणायान्िये साखरेिर साठा ननब ध लागू करण्यात आले आहेत. 
     राज्यात डाळीींचे दर ननयींत्रत्त ठेिण्याच्या दृष्ीकोनातून सिा जिल्हाधधकारी 
याींनी त्याींचे स्तरािर त्याींच्या जिल्ह्यातील सिा सींबींधधत ककरकोळ ि घाऊक 
व्यापारी तसेच आयातदार याींच्या ननयसमतपणे बैठका घेऊन, आिश्यक त्या 
उपाययोिना करण्याबाबत तसेच िीिनािश्यक िस्त ूअधधननयम, १९५५ अींतगात 
साठा ननब धाची का्ेकोरपणे अींमलबिािणी करण्याबाबत राज्य शासनाच्या 
दद.१६.०४.२०१६ ि दद.२०.०६.२०१६ च्या पत्ान्िये सिा क्षते्रत्य कायाालयाींना सूचना 
देण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश् न उद् ाित नाही. 

----------------- 
राज्याि बाटलीबांद पाणी विक्री िरणाऱया ९० टक्िे व्यािसातयिाांिड े 

पाणी तनशममिी ि विक्री परिाने नसल्याबाबि 
(८१) *  २०२२२   श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सिेज ऊर्म  बांटी पाटील, श्री.अशोि उर्म  भाई जगिाप, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सतिश 
चव्हाण, श्री.प्रिाश गजशभये :  सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सिात् बा्ली बींद पाणी विक्री करणाऱ्या ििळ ििळ ९० ्क्के 
व्यािसानयकाकड े बा्लीबींद पाणी ननसमाती ि विक्री परिाने नसल्याने तसेच 
त्याींची तपासणी करण्याची कोणतीही यींत्णा नसल्याने विविध कीं पन्याींच्या नािाने 
बनाि् बा्ली बींद कोसलफामा िीिाणयूुक्त पाणी सराासपणे विकले िात असल्याचे 
ददनाींक १६ मे, २०१६ रोिी िा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, हॉ्ेल, रूग्णालये, कॉरपोरे् कायाालये आणण लग्न समारींभात 
पाण्याच्या लाखो ससल बींद बा्ल्याचा िापर होत असून ते पाणी शुध्द असल्याचा 
बनाि करीत कीं पन्या त्रबनददक्कत कुपनसलका, विदहरीचे पाणी विकत असून 
िसइा, विरार, सभिींडी, समरारोड, रायगड, दापोली, खेड आदी दठकाणी बेकायदा 
कारखाने सुरू आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आिसमतीस बा्लीबींद पाणी ननसमाती ि विक्री परिाने असलेल्या 
कोणकोणत्या कीं पन्या राज्यात बा्लीबींद पाणी ननसमाती करीत आहेत तसेच 
बा्लीबींद पाण्याची ननसमाती ि विक्री करणाऱ्या व्यािसाईकाींना परिानगी 
देण्यासाठी शासनाने कोणत्या अ्ी ि शती घालून ददलेल्या आहेत, 
(४) असल्यास, बा्ली बींद पाणी विक्री करणा-या बेकायदा कारखाने ि 
विके्रत्याींिर कारिाई करण्याबाबत तसेच बा्लीबींद व्यािसाईक घालून ददलेल्या 
अ्ी ि शतीनुसार व्यिसाय करतात ककीं िा काय याची तपासणी 
करण्यासाठी यींत्णा ननमााण करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) राज्यात एवप्रल २०१६ ते िनु २०१६ या कालािधीत 
तपासलेल्या एकुण ८४ नमुन्याींपैकी पुणे विभागातील ०२ ि औरींगाबाद 
विभागातील ०१ अशा एकुण ०३ नमुन्यात ई कोलाय/कोलीफामा हे शरीरास 
अपायकारक िीिाण ूआढळले. राज्यात इतरत् असे िीिाण ूआढळले नाहीत.  
(२) सदर दठकाणी विना परिाना बा्लीबींद पाण्याचा व्यिसाय करणा-या एकूण 
१३ आस्थापनाींिर कारिाई करण्यात आली आहे. सिा आस्थापना बींद करण्यात 
आल्या असून त्याींपकैी  ११ आस्थापनाींिर  ख्ले दाखल केले आहेत.२ िर 
ख्ले  दाखल करण्याची कायािाही सुरू आहे. 
(३) राज्यात आिसमतीस बा्लीबींद पाणी ननसमाती ि विक्रीचे ७५९ परिाने आहेत. 
बा्लीबींद पाण्याची विक्री करण्याच्या परिानगीसाठी अन्न सुरक्षा ि मानके 
(अन्न व्यिसानयकाींची परिाना ि नोंदणी) ननयमन २०११ मधील नमुद अ्ी 
घालून ददलेल्या आहेत. तसेच बा्लीबींद पाण्याची ननसमाती करण्यासाठी अन्न 
सुरक्षा ि मानके (प्रोदहत्रबशन अणॅ्ड ररस्रक्शन ऑन सेल) ननयमन २०११ तील 
ननयम २.३.१४ (१७) ि २.३.१४ (१८) नुसार बी. आय. एस. स्ीकफकेशन माका  
घेणे आिश्यक आहे.  
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(४) बा्लीबींद पाणी विक्री करणा-या बेकायदा कारखाने ि विके्रत्याींिर कारिाई 
करण्याबाबत तसेच बा्लीबींद पाण्याचे व्यािसानयक घालून ददलेल्या अ्ी ि शती 
नुसार व्यिसाय करतात ककीं िा काय याची तपासणी करण्यासाठी प्रशासनातील 
अधधका-याींकडून िेळोिेळी तपासणी करून पाण्याचे नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात 
येतात. तपासणी अहिाल ि बा्लीबींद पाण्याचे नमुन्याींचे अहिालाच्या अनुषींगाने 
अधधननयमातील तरतदुी नुसार प्रशासनाकडून कारिाई करण्यात येते.  
 

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

मुांबई विद्यावपठाच्या ठाणे (बाळिुम) येथील उपिें द्राच्या समस्याांबाबि 
 

(८२) *  १९८२५   अॅड.तनरांजन डािखरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १६९७९ ला 
ददनाांि ५ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि : सन्माननीय उच् च ि 
िां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई विदयावपठाच्या ठाणे (बाळकुम) येथील उपकें रे ाचे कामकाि माहे िुलै 
२०१४ पासून सुरु करण्यात आले असून या कें रे ात IDOL माफा त विविध प्रकारचे 
१४ अ्यासक्रम सशकविले िात असल्याचे ि दरिषी ८० हिार विदयाथी प्रिेश 
घेत असून प्रिेश घेणाऱ्या विदयार्थयाामध्ये राज्यातील नागपूर, नासशक, पुणे, 
औरींगाबाद इत्यादी जिल्हयातील तर परराज्यातील ददल्ली, चेन्नई, कनाा्क 
(बींगलोर) ि कोलकत्ता इ. दठकाणच्या विदयार्थया ची सींख्या मोठ्या प्रमाणात 
असल्याचेही ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सींदभााधधन प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये नमूद केलेली, 
पाणीपुरिठा करणारी मुख्य िलिादहनी िोडली नसल्याचे, ५० सींगणकाींपकैी 
अदयाप एकही सींगणक पुरविण्यात आला नसल्याचे तसेच सींरक्षक सभींतीचे ि 
विदयाथी िसतीगहृाचे बाींधकामाबाबत अदयापही कायािाही झाली नसल्याचे 
ददनाींक २४ मे, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच त्याबाबतचे प्रस्ताि मान्यतेसाठी शासनस्तरािर (उच्च ि तींत्सशक्षण/ 
मुींबई विदयापीठ) प्रलींत्रबत असल्याचेही ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे ि त्याबाबतची सदयजस्थती काय आहे ?   
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श्री. विनोद िािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. सदयजस्थतीत ददनाींक १५ िनू, २०१६ रोिी नळ िोडणी 
करण्यात आली आहे. ठाणे पररक्षेत्ातील सींगणक कक्षात एकूण १० सींगणक 
असून ५० सींगणकाींची तरतदू करण्यात आली आहे. अजस्तत्िात असलेल्या 
सींरक्षक सभींतीची डागडुिी करण्यात आली असून स्थाननक विरोधामुळे निीन 
सींरक्षक सभींतीचे काम कराियाचे बाकी आहे. तथावप, ननविदा प्रकक्रया पार पाडून 
ठाणे महानगरपासलकेच्या सहकायााने या पािसाळ्यानींतर लगेच काम हाती 
घेण्यात येणार आहे. 
     बाबू िगिीिनराम योिनेअींतगात १०० मुलाींकरीता ि ९६ मुलीींकरीता 
िसनतगहृाच्या बाींधकामाचा प्रस्ताि िास्तवुिशारदामाफा त ददनाींक १९ मे, २०१५ 
रोिी ठाणे महानगरपासलकेकड ेसादर करण्यात आले आहे.  
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

 

----------------- 
मराठिाडयािील महाविद्यालयीन विद्याथाांना इमबीसी, पीटीसी ि एसटीसी 

सिलिीांचा लाभ देण्याबाबि 

(८३) *  १९५५०   श्री.जयांि पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १४९०० ला ददनाांि 
१५ माचम, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि : सन्माननीय उच् च ि िां्रश 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विनाअनदुाननत ि कायम विनाअनदुाननत सींस्थाींमध्ये व्यािसानयक 
अ्यासक्रमाकरीता प्रिेश घेतलेल्या आधथाकदषॄ्या मागास प्रिगाातील 
विदयाथा साठी देय असलेल्या सन २०१४-१५ च्या सशक्षण शुल्काींच्या प्रतीपतूीसाठी 
सींचालक, तींत् सशक्षण विभागीय कायाालय, औरींगाबाद याींना रक्कम रूपये     
३० को्ी रकमेचे अनुदानाचे िा्प केव्हा करण्यात आले, 
(२) तसेच मराठिाडयातील विदयाथा साठी रक्कम रूपये १० को्ी अनदुान 
पूणापणे ददनाींक ३१ माचा २०१६ पय त देण्यात आले आहे काय, 
(३) सन २०१४-१५ या आधथाक िषाातील थकीत रक्कम रूपये ३४ को्ी ३० लाख 
वितरीत करण्याची कायािाही पूणा झाली आहे काय, 
(४) सन २०१५-१६ या िषाातील शुल्क प्रतीपतूीसाठी एकूण ककती अनदुानाची 
तरतूद करण्यात आली आहे ? 
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श्री. विनोद िािड े : (१) सींचालक, तींत्सशक्षण, मुींबई याींच्या ददनाींक ३१ माचा, 
२०१५ ि ददनाींक २४ ऑगस््, २०१५ च्या आदेशान्िये विभागीय सहसींचालक, 
तींत्सशक्षण, औरींगाबाद याींना अनकु्रमे रुपये ५.०० को्ी ि रुपये २५.०० को्ी 
याप्रमाणे एकूण रुपये ३०.०० को्ी इतके अनुदान सन २०१४-१५ च्या शुल्क 
प्रनतपतूीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आले. 
(२) होय, सींचालकाींच्या ददनाींक १७ फेब्रुिारी, २०१६ च्या आदेशान्िये शुल्क 
प्रनतपतूीसाठी विभागीय सहसींचालक, तींत्सशक्षण, औरींगाबाद याींना रुपये १०.०० 
को्ी इतके अनदुान उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. 
(३) होय. 
(४) आधथाक िषा २०१६-१७ मध्ये शुल्क प्रनतपतूीसाठी रुपये ३२०.०० को्ी इतकी 
तरतूद करण्यात आलेली आहे. 

----------------- 
राज्यािील शासिीय िदै्यिीय महाविद्यालयािील  

अध्यापिाांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
(८४) *  १९८१५   डॉ.अपिूम दहरे :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १६२८७ ला ददनाांि 
१२ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभामि : सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शासकीय िैदयकीय महाविदयालयातील अध्यापकाींची ररक्त 
असलेली पदे सरळ सेिेने ि पदोन्नतीने भरण्याची सुरु असलेली कायािाही पुणा 
झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, िदैयकीय महाविदयालयातील सदरहु ररक्त पदे भरण्यात आली 
आहेत काय, 
(३) िागनतक आरोग्य सींस्थेच्या मानकानुसार (WHO) लोकसींख्येच्या तुलनेत 
१:१००० याप्रमाणे िैदयकीय अधधकारी उपलब्ध होण्याचे उदद्दष्य साधणेचे 
अनषुींगाने विचाराधीन बाबीिर शासनाचा विचार पुणा झाला आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे कया आहेत तसेच तो केव्हापय त पुणा होणे 
अपेक्षक्षत आहे ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) कायािाही सुरु आहे. 
(२) बहुताींशी पदे भरण्यात आलेली आहेत. 
(३) नाही. 
(४) प्रश् न उद् ाित नाही. 

-------------------------------------- 
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राज्याि राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या तनधीमध्ये िपाि िेल्याबाबि 
 

(८५) *  २०३९०   श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी हुस्नबानू खशलरे्, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.हररशसांग राठोड :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  महाराषरासह १३ राज्याींमध्ये भीषण दषुकाळाचा सामना करीत असलेल्या 
लोकाींना वपण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी दरिषी राषरीय पेयिल योिना 
प्रभािीपणे राबविण्यासाठी समळणाऱ्या ८०० को्ी रूपयाींच्या ननधीला कें रे  शासनाने 
कपात केली असल्याचे माहे एवप्रल-मे, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या िषी राज्याला कें रे ाकडून केिळ ३४६ को्ी रूपयाींचा ननधी 
देण्यात आला ि चालू आधथाक िषाातही केिळ ८० को्ी रूपयाींचा ननधी देऊन कें रे  
शासनाने मराठिाडयासह महाराषरात पाणी ी्ंचाईचे सींक् असताना पेयिल 
योिनेच्या ननधीमध्ये कपात केल्याने मराठिाडयािर अन्याय होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसेच, राषरीय पेयिल योिनेसाठी कें रे  शासनाकडून देण्यात आलेल्या 
ननधीचा िापरच न झाल्याने तसाच आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरील आधथाक मदत न िापरण्याची नेमकी कारणे काय, त्याींचा 
योग्य तो िापर न करणाऱ्या सींबींधधताींिर कारिाई करण्याबाबत तसेच िास्तीत 
िास्त ननधी समळिनू देण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची सिासाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) कें रे  शासनाने राषरीय ग्रामीण पेयिल 
कायाक्रमाींतगात कें रे  दहश्याच्या ननधी मध्ये कपात केली आहे तथावप त्याऐििी 
कें रे  शासनाने १४ व्या वित्त आयोगानुसार राज्याींना दयाियाच्या ननधीमध्ये ३२ 
्क्के िरून ४२ ्क्के अशी िाढ केली आहे. 
(२) हे खरे नाही. सन २०१६-१७ मध्ये कें रे  दहश्या अींतगात आतापय त रु. १६५.५९ 
को्ी एिढा ननधी राज्यास उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. ननधीची 
उपलब्धता ि अींमलबिािणी यींत्णाची मागणी या दोन बाबीींचा साकल्याने विचार 
करून उपलब्ध ननधी वितरीत करण्यात येत आहे. 



81 

(३) हे खरे नाही. 
(४) कें रे  शासनाच्या पेयिल ि स्िच्छता मींत्ालयाने सन २०१६-१७ या आधथाक 
िषाात उपलब्ध झालेला ननधी ि राषरीय ग्रामीण पेयिल कायाक्रमाींतगात 
असलेल्या मागादशाक सूचना याींच्या आधारे सन २०१६-१७ या आधथाक िषाासाठी 
सिा राज्याींसाठी वितरणाची रक्कम ननजश्चत केलेली आहे. त्यानुसार कें रे  
शासनाने महाराषर राज्यासाठी रुपये ३४६.७९ को्ी एिढा ननधी वितरीत 
करण्यासाठी ननजश्चत केला आहे. 
(५) प्रश् न उद् ाित नाही. 

------------------ 
  
  
विधान भिन :   उत्िमशसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुरे णपूिा सिा प्रककया महाराषर विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्णेिर करण्यात आली आहे. 

मुरे ण: शासकीय मध्यिती मुरे णालय, मुींबई. 
 


