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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि २५ जुलै, २०१६ / श्रािण ३, १९३८ ( शिे ) 
  

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

 

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

सांरक्षण, अन् न आणण षषध प्रशासन, 
सांसदीय िायय मां्रशी 

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४९ 
------------------------------------- 

  
सुगाि भोसे (ता.ुांढरुूर,जज.सोलाुूर) येथील श्रीराम दधू सांिलन िें द्रािर 

रसायनाांचा साठा जप्त िरण्यात आल्याबाबत 
  

(१) *  ५८२२९   श्री.भारत भालिे (ुांढरुूर), डॉ.ुतांगराि िदम (ुलूस िडगेाि), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हुूरी), श्री.िुणाल ुाटील (धुळे ्ामीण), श्री.अस्लम शेख 
(मालाड ुजश्चम), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) सुगाव भोसे (ता.पींढरपूर, जि.सोलापूर) येथील श्रीराम दधू सींकलन कें द्रावर 
अन्नभेसळ प्रततबींधक व पोललसाींच्या पथकाने अचानक छापा घालुन बनाव् दधू 
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तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या रसायनाींचा मोठा साठा िप्त केला असून कें द्र 
चालकाींस अ्क केली असल्याचे माहे एप्रप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
तनदर्शनास लले लहे, हे खरे लहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील दधू भेसळीला प्रततबींध घालण्यासाठी सुमारे ७०० ते ८०० 
को्ी रुपयाींचा मास््र प्लॅन लखण्याचा प्रस्ताव र्ासनाच्या प्रवचाराधीन लहे, हे 
ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) बाबत र्ासनाने चौकर्ी केली लहे काय, 
त्यानषुींगाने उक्त कें द्रचालकावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत लहे, 
तसेच, प्रश्न भाग (२) बाबत तनणशय घेण्यात लला लहे काय, त्याचे स्वरूप काय 
लहे व तद्नुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत लहे, नसल्यास, 
याबाबत केव्हापयतं तनणशय घेण्यात येणार लहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : (१)  होय हे खरे लहे. 
     दद. १७/०४/२०१६ रोिी मे. श्रीराम दधू सींकलन कें द्र, सोलापूर या पेढीमध्ये 
दधुात भेसळ करण्यासाठी वापरले िाणारे १) लॅक््ोि पावडर २) ड्राईड ग्लुकोि 
लसरप, ३) ररफाईंड कॉ्नसाड ऑईल हे पदाथश लढळले. त्यावेळी दधुाचा साठा 
उपलब्ध नसल्याने वरील अन्नपदाथांचे नमुने घेऊन उवशरीत             
रू.१,६५,८८२/- चा साठा िप्त करण्यात लला. सदर पेढीचे मालकाींप्रवरूध्द करींकब 
पोललस स््ेर्न, पींढरपूर येथे गुन्हा क्र. ६५/२०१६, दद. १८/०४/२०१६ रोिी 
नोंदप्रवण्यात लला लहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न भाग (१) बाबत होय हे खरे लहे. 
     सदर कें द्र चालकाप्रवरूध्द मा. न्यायदींडाधधकारी (प्रथम वगश), पींढरपूर याींचे 
न्यायालयात प्रवनापरवाना व्यवसाय केल्याबद्दल ख्ला क्र. २०८/२०१६ दाखल 
करण्यात लला लहे. 
      प्रश्न भाग (२) बाबत प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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िन्नड (जज.षरांगाबाद) तालुक्यातील स्िस्त धान्य दिुानातील  
ताांदळू ुरराज्यात नेणारे दोन रि ुिडल्याबाबत 

(२) *  ५४७४८   श्री.चांद्रिाांत सोनािणे (चोुडा), श्री.किशोर ुाटील (ुाचोरा) :   
सन्माननीय अन् न, नागरी ुरुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१)  कन्नड (जि.औरींगाबाद) तालुक्यातील स्वस्त धान्य दकुानातील ६४० पोती 
ताींदळू परराज्यात नेणारे दोन ट्रक चाळीसगाींव (जि.िळगाींव) येथील पोललसाींनी 
ददनाींक २३ मे, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास राषट्रीय महामागश क्र.२११ वरील ्ोल 
नाक्यावर सींर्यास्पद म्हणनू ताब्यात घेतले लहेत, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ताींदळाचा साठा एफसीलय कीं पनीचा असून तो गोंददया 
येथनू कन्नड येथे साठवणकुीसाठी पाठप्रवण्यात लला होता तथाप्रप सदर साठा 
कोणत्या दठकाणी िात होता याचा तपास लागलेला नाही, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली लहे काय, त्यात काय 
लढळून लले, त्यानषुींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
लहे, 
(४)  नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : (१) चाळीसगाींव (जि. िळगाींव) येथील पोललसाींनी         
दद. २४ मे, २०१६ रोिी ६४९ पोती ताींदळू घेऊन िाणारे दोन ट्रक सींर्यास्पद 
म्हणनू ताब्यात घेतले लहेत, हे खरे लहे. 
(२) सदरचा ताींदळू हा श्री. रे्ख इफ्तेखार अब्दलु रऊफ याींच्या मालकीचा असून 
त्याींच्या गोडावनू मधनू मौिे ककम व मौिे साणींद (गुिरात) येथे प्रवकक्रसाठी 
घेऊन िात असल्याबाबत दोन्ही ट्रक चालकाींनी पोललसाींना िबाब ददला लहे. 
(३) प्रस्ततु प्रकरणी जिवनावश्यक वस्तु कायदा १९५५ चे कलम ३(७) अन्वये 
चाळीसगाींव र्हर पोलीस स््ेर्न येथे गु.र.नीं. ५४/२०१६, दद. २४/०५/२०१६ अन्वये 
गुन्हा दाखल करण्यात लला लहे. तसेच श्री. र्ेख याींनी मा. उच्च न्यायालय, 
खींडपीठ औरींगाबाद येथे कक्रलमनल रर् प्रपद्र्न ७६७/२०१६ दाखल केले असून 
प्रकरण न्यायप्रप्रवषठ लहे. सदरचा ताींदळू हा सावशितनक प्रवतरण व्यवस्थे 
अींतगशतचा लहे ककीं वा कसे, याबाबत चौकर्ी करण्यात येत लहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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डहाण ूनगरुररषदेत ुाणी ुरुिठा योजनेत झालेला गैरव्यिहार 
  

(३) *  ५९५२२   श्री.ुास्िल धनारे (डहाण)ू :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डहाण ूनगरपररषदेने (जि.पालघर) पाणी पुरवठा योिना राबप्रवताना रुपये ४० 
को्ीची मागणी करुन तनकृष् दिाशच्या पाईपचा वापर करुन, पाईप ्ाकताना 
रोड माजिशन, सोललींग व पीपीसी तसेच पाईपवर कााँकक्र्चे बीडड ींग केले नसल्याने 
सदर कामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे तनदर्शनास लले लहे, हे खरे 
लहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने कोणती चौकर्ी केली लहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने नगरपररषदेच्या कारभाराची चौकर्ी 
करुन भ्रष् अधधकारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत लहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) महाराषट्र सुिल व तनमशल अलभयानाींतगशत र्ासन 
तनणशय दद.१०/२/२०१४ अन्वये डहाण ू पाणी पुरवठा योिनेच्या एकूण          
रुपये ३०,०६,१०,०००/- ककीं मतीच्या भाींडवली कामास प्रर्ासकीय मींिूरी देण्यात 
लली लहे. 
      डहाण ू नगर पररषदेमाफश त सुरु असलेल्या प्रवप्रवध प्रवकास कामाींबाबत 
लोकप्रतततनधीींनी जिल्हाधधकारी, पालघर याींच्याकड ेतक्रारी केल्या असून त्यामध्ये 
डहाण ूर्हर पाणी पुरवठा योिनेबाबत तक्रारीचाही समावेर् लहे. 
(२) सदर प्रकरणाची चौकर्ी करण्यासाठी उपप्रवभागीय अधधकारी, डहाण ू प्रवभाग 
याींची चौकर्ी अधधकारी म्हणनू नेमणकू करण्यात ललेली लहे. 
(३) व (४) सदर पाणी परुवठा योिनेच्या कामाचा दिाश तनकृष् असल्याचे 
चौकर्ीत लढळून लल्यास महाराषट्र िीवन प्राधधकरणाच्या गुणवत्ता तनयींत्रण 
पथकामाफश त ताींत्रत्रक तपासणी करुन सींबींधधताींप्रवरुध्द उधचत कायशवाही करण्यात 
येईल. 
 

----------------- 
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बाभुळगाांि (जज. यितमाळ) येथील ुाणी ुुरिठा 
 योजनेची िामे अुूणय असल्याबाबत 

  

(४) *  ५९४१२   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बाभुळगाींव (जि. यवतमाळ) येथे महाराषट्र िीवन प्राधधकरण या योिनेमधनू 
सन २०१२ मध्ये रुपये १ को्ी १६ लाख १ हिार ककीं मतीच्या मींिुर करण्यात 
ललेल्या योिनेवर रुपये ६७ लाख ५२ हिार खचश झाला असून पाणी पुरवठा 
योिनेचे उवशरीत काम अद्याप अपूणश असल्याचे ददनाींक १९ मे, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास तनदशर्नास लले, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योिनेच्या करारनाम्यामध्ये ककती वषाशत काम पूणश 
करावयाचे लहे हे नमूद असतानासुध्दा कीं त्रा्दार व सींबधधत अधधकारी याींच्या 
तनषकाळिीपणामुळे सदर योिना अपूणश असल्याचे तनदर्शनास लले, हे ही खरे 
लहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली लहे काय त्यानुषींगाने 
सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत लहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींर्त: खरे लहे.  
      सदर योिनेची ककरकोळ कामे वगळता कामे पूणश झालेली असून, 
योिनेतनू ददनाींक १/११/२०१५ पासून  गावास  तनयलमत पाणी पुरवठा सुरु 
लहे.       
(२) अींर्त: खरे लहे.  
     सदर योिनेची कामे पूणश करण्याचा कालावधी दद. २०/३/२०१३ ते 
१९/३/२०१४ होता. तथाप्रप, िलरु्प्रिकरण कें द्रासाठी  ग्रामपींचायत बाभुळगाींव 
याींचेकडून िागा उर्ीरा उपलब्ध झाल्यामुळे योिनेची कामे पूणश करण्यासाठी    
दद. ३१/३/२०१५ पयतं मुदतवाढ देण्यात लली. तत्पूवी,  दद. १/१/२०१५ पासून 
तात्पुरता पाणी पुरवठा सुरु  करण्यात लला.  तसेच िलरु्िीकरणकें द्रातील 
साींडपाणी वाहून  नेण्यासाठी िागा उपलब्ध झाल्यानींतर  दद. १/८/२०१५ पासून 
िलरु्प्रिकरणकें द्रामाफश त  चाचणी स्वरुपात पाणी पुरवठा सुरु करण्यात लला 
लहे. 
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(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात विक्री होत असलेल्या जॉन् सन णण्ड जॉन् सन िां ुनीच्या  
बेबी ुािडर प्रॉडक्टची चाचणी िरण्याबाबत 

  

(५) *  ५५९१३   श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड ुजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सरदार 
ताराशसांह (मुलुांड) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबई, ठाणे पररसरातनू नामाींककत देर्ी व परदेर्ी कीं पन्याींचे ्ाल्कम 
पावडर, बेबी पावडरचे नमूने घेऊन एफडीए लयुक्त डॉ.हषशदीप काींबळे याींनी 
प्राथलमक तपासणीकरीता माहे माचश, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान पाठप्रवले, हे 
खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, सदर नमूने घेतलेल्या प्रवप्रवध कीं पन्याींमध्ये िॉन्सन ॲण्ड 
िॉन्सन, नायसील, ्ू र्ॉवर, डमी कुल इ. नमूने तपासणीकरीता कोणत्या 
लॅबकड ेपाठप्रवण्यात लले लहेत व त्याचा अहवाल र्ासनास प्राप्त झाला लहे 
काय, 
(३) तसेच राज्यातील एफडीएने एथेलीन ऑक्साईडची अधधकची मात्रा 
असल्याप्रकरणी िॉन् सन ॲण्ड िॉन् सन कीं पनीचा मुलुींड येथील प्लाँ् बींद केला 
होता, हे ही खरे लहे काय, 
(४) असल्यास, सदर िॉन् सन ॲण्ड िॉन् सन कीं पनीच्या बेबी पावडरमुळे लहान 
मुलाींना कॅन्सरचा धोका तनमाशण होत असल्याप्रकरणी अमेररकेतील दक्षिण डको्ा 
येथील न्यायालयाने साडपेाच को्ी डॉलर भरपाई देण्याचे लदेर् ददले याबाबतची 
मादहती परराषट्र खात्यामाफश त मागप्रवण्यात लली लहे, हे ही खरे लहे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली लहे काय, त्यानषुींगाने सींबींधीत 
दोषी लढळलेल्या कीं पनीच्या बेबी पावडर व इतर प्रोडक्् प्रवक्री व साठ्यावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत लहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
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श्री. धगरीश बाुट : (१) माचश, २०१६ च्या पदहल्या लठवड्यात वेगवेगळ्या 
कीं पन्याींच्या ्ाल्कम पावडरचे १४ नमुने मुींबई व ठाणे पररसरातुन चाचणी व 
प्रवश्लेषणाथश अन्न व औषध प्रर्ासनाकडून घेण्यात लले होते हे खरे लहे.  
(२) घेतलेले सवश नमुने चाचणी व प्रवश्लेषणाथश औषध तनयींत्रण प्रयोगर्ाळा, मुींबई 
येथे पाठप्रवण्यात लले. सदर १४ नमुन्याींपकैी ११ नमुन्याींचे अहवाल प्राप्त झाले 
लहेत 
(३) िॉन्सन अणॅ्ड िॉन्सन कीं पनीचा मुलुींड येथील प्लॅं् बींद करण्यात लला 
नसुन, तनयमानुसार लवश्यक परवानग्या न घेता प्रवक्री/ प्रवतरण केला असल्याने 
सदर कीं पनीचा उत्पादन परवाना नमुना ३२ दद. २४/०६/२०१३ पासुन  प्रर्ासनाने  
रद्द केला होता. सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी स्थधगती ददली 
लहे. 
(४) िॉन्सन अणॅ्ड िॉन्सन या उत्पादन कीं पनीच्या अमेररका येथील बेबी 
पावडरच्या वापराने मदहलेला ककश रोग होऊन मतृ्यु झाल्याने तेथील ज्युरीने सदर 
उत्पादकाला दींड व नुकसान भरपाई देण्याची बातमी प्रलसध्द झाली होती. सदर 
बातमी लींतरराषट्रीय बाब असल्याने तसेच लींतरराषट्रीय व राषट्रीय स्तरावरील 
औषधे व सौंदयश प्रसाधनाींची बाब कें द्र र्ासनाच्या सेंट्रल ड्रग्िस स््ॅडण्डश कीं ट्रोल 
ऑगशनायझेर्नच्या अखत्याररत येत असल्याने अन्न व औषध प्रर्ासनाकडून 
दद.२६/०२/२०१६ च्या पत्रान्वये औषध तनयींत्रक, भारत, नवी ददल्ली याींच्याकड े
सदर प्रकरणात पढुील कारवाई  करीता  कळप्रवले लहे.   
(५)  सदर कीं पनीने उत्पाददत केलेल्या बेबी पावडरचा नमुना चाचणीअींती 
प्रमाणणत असल्याने पढुील कारवाई करण्यात लली नाही.  
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मोखाडा (जज.ठाणे) या तालुक्यातील शाळाांिर छप्ुर टािण्याबाबत 

  

(६) *  ५५३१९   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शखे (मालाड ुजश्चम) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मोखाडा (जि.ठाणे) या तालुक्यात माहे माचश, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
झालेल्या वादळाींत सुमारे ३२ र्ाळाींचे पत्र े व कौले उडाली असून अद्याप सदर 
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र्ाळाींवर छप्पर ्ाकण्यात लले नसल्याचे माहे मे-िून, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान तनदर्शनास लले लहे, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू र्ाळाींवर त्वरीत छप्पर ्ाकण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
तातडीची कायशवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) याकररता लवश्यक खचाशसाठीचे अींदािपत्रक तयार केले असून जिल्हा 
तनयोिन सलमतीच्या सन २०१६-१७ च्या तरतदूीमधून प्रर्ासकीय मान्यता 
देण्याची व तनधी उपलब्ध करून दरुूस्तीचे काम पूणश करण्याची कायशवाही सुरू 
लहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सीुीएस सांस्थेत सुरु असलेल्या गैरव्यिहाराबाबत 
  

(७) *  ५३६९३   श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड), श्री.चांद्रिाांत सोनािणे 
(चोुडा), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), अॅड.ुराग अळिणी (विलेुाले), 
अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र ुजश्चम) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासनाची मान्यता असलेल्या सीपीएस या सींस्थेमाफश त स्वींतत्र प्रवेर् परीिा 
घेणे, लाखो रुपये घेऊन प्रवद्यार्थयाचं्या गुणवत्तेचा प्रवचार न करता प्रवेर् देणे, 
पैर्ाची मागणी करून गुणामध्ये फेरफार करणे इ.प्रकार वैद्यकीय पदव्या 
देण्याच्या नावाखाली सुरु असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान तनदर्शनास लले लहे, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषट्र मेडीकल कौजन्सल पररषद (एमएमसी) ने इतर वदै्यकीय 
महाप्रवद्यालयाप्रमाणे तनयम लागू करण्याची मागणीही पत्राद्वारे माहे माचश, २०१६ 
मध्ये वा त्या दरम्यान केली लहे, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, अ्यासक्रम पूणश करुनही प्रवद्याथी पदवी पासून वींधचत रादहले 
असल्याने प्रवद्यार्थयांचे नकुसान झाल्याचे तनदर्शनास लले, हे खरे लहे काय, 
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(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली लहे काय, तद्नुसार उक्त 
सींस्थेतील या मनमानी कारभारास िबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीींवर कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) सीपीएस सींस्थेमाफश त स्वतींत्र प्रवेर् परीिा घेण्यात येत 
असल्याची बाब खरी लहे. तसेच, सदर सींस्थेप्रवरुध्द तक्रार प्राप्त झाली लहे. 
(२) होय, हे खरे लहे. 
(३) र्ासन मान्यता प्राप्त अ्यासक्रम पूणश करणारे कोणतेही प्रवद्याथी 
पदवीपासून वींधचत रादहलेले नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

खेड (जज.ुुणे) तालुक्यातील जजल्हा ुररषदेच्या  
शाळेच्या इमारती मोडिळीस आल्याबाबत 

  

(८) *  ६२४०९   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) खेड (जि. पुणे) येथील मोडकळीस ललेल्या धोकादायक इमारतीत जिल्हा 
पररषदेच्या वतीने मुलाींना लर्िण ददले िात असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदर्शनास लले लहे, हे खरे लहे काय, 

(२) असल्यास, मौिे तनमशळवाडी (ता.खेड, जि.पुणे) येथील र्ाळा कोसळून २ 
प्रवद्याथी िखमी झाले असून खेड तालुक्यातील उवशररत १९ गावाींच्या र्ाळा 
धोकादायक इमारतीत भरत लहेत, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, मोडकळीस ललेल्या धोकादायक इमारती दरुुस्ती करणेबाबत 
स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी राज्य प्रकल्प सींचालक, महाराषट्र प्राथलमक लर्िण 
पररषद, पुणे याींस माहे मे, २०१६ मध्ये वा दरम्यान तनवेदन ददले, हे ही खरे 
लहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त तनवेदनाच्या अनषुींगाने र्ालेय इमारती दरुुस्ती करणेबाबत 
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) ता. खेड,जि.पुणे येथील मोडकळीस ललेल्या धोकादायक 
इमारतीत जिल्हा पररषदेच्या वतीने मुलाींना लर्िण ददले िाते हे खरे नाही. 
(२) मौिे तनमशळवाडी (ता.खेड, जि.पुणे) येथील जिल्हा पररषद उच्च प्राथलमक 
र्ाळेच्या ३ वगशखोल्याींचे व मुख्याध्यापकाींच्या खोलीच्या छताचे पत्र े उडून गेले 
लहेत, प्रवद्याथी िखमी झलेले नाहीत. 
     १९ गावाींच्या र्ाळा धोकादायक इमारतीत भरत लहेत हे खरे नाही. 
     युडायस २०१५-१६ नसुार खेड तालुक्यातील येणवे बु. येथील १ र्ाळेची 
िूनी इमारत मोडकळीस लली लहे, मात्र त्यादठकाणी प्रवद्याथी अध्ययन करीत 
नाहीत. 
(३) याबाबत महाराषट्र प्राथलमक लर्िण पररषद कायाशलयास तनवेदन प्राप्त झालेले 
नाही. 
(४) सवश लर्िा अलभयान अींतगशत वाप्रषशक कायशयोिना व अींदािपत्रक सन २०१६-
१७ मध्ये खेड तालुक्यातील २६ वगशखोल्या बाींधकामे मींिरू झाली लहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
सालेिसा (जज.गोंददया) तालुक्यातील ुाणी टांचाई दरू िरण्याबाबत 

  

(९) *  ६२५६४   श्री.सांजय ुुराम (आमगाि) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) सालेकसा (जि.गोंददया) तालुक्यातील ग्रामीण भागातील प्रवदहरी ल्ल्याने 
पाणी ी्ंचाई तनमाशण झाली असल्याचे माहे िनू, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदर्शनास लले लहे, हे खरे लहे काय, 

(२) तसेच ल्ोरी (ता.सालेकसा, जि.गोंददया) येथे ३९ को्ी रुपयाींच्या खचाशतनू 
पाणी पुरवठ्याच्या योिनेसाठी महाराषट्र िीवन प्राधधकरण प्रवभागाच्या 
माध्यमातनू गावागावात नळ िोडणी करण्यात येऊन सन १९९७ ते २००७ पयतं 
ही योिना राबवली होती, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रादेलर्क नळ पाणी योिना जिल्हा पररषदेकड ेहस्ताींतररत 
केली असून जिल्हा पररषदेकड े पाणी पुरवठ्याच्या योिनेसाठी तनधी उपलब्ध 
नसल्यामुळे जिल्हा पररषदेचे पदाधधकारी सदर योिना सुरु करण्यास दलुशि करीत 
लहेत, हे ही खरे लहे काय, 
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(४) असल्यास, सालेकसा डोंगराळ व िींगलाचा भाग असल्यामुळे अनकु्रमे को्रा, 
हलई्ोला, लोहरा, र्ेरपार, ततरखेडी, सोनार्ीला, धानोली, दरवडा, गोन्सी, 
नान्वहा, गोरे, झाललया, असाई्ोला, नवेगाव, पठाण्ोला, बाम्हणी, मुींडीयार, 
को्वाभोरा, प्रवझली, इसन्ोला, रोडा, खोलगड व लमगड खदुश या ग्रामीण 
भागात राषट्रीय ग्रामीण पेयिल कायशक्रमातींगशत नळ पाणीपुरवठा योिना सुरु 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 

  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  होय.                               
(२) व (३) अींर्त: खरे लहे. 
      ल्ोरी, ता.सालेकसा, जि.गोंददया करीता एकूण ३० गाींवे ३५ वाडयाींचा 
समावेर् असलेली मूळ रु. १२९६.९४ लि (ढोबळ) व रु.१९८६ लि  (ढोबळ) 
ककीं मतीची पनुश:सुधारीत योिना म.िी.प्रा.तफे दद.१०.०४.२००८ रोिी पुणश करण्यात 
लली. योिनेद्वारे दद.१०.०४.२००८  ते १५.०७.२००८ पयतं चाचणी अींतगशत पाणी 
पुरवठा करण्यात लला. परींत ुजिल्हा पररषद गोंददयाने योिना हस्ताींतरीत करुन 
न घेतल्याने दद. १५.०७.२००८ पासून योिनेमधनू पाणी पुरवठा बींद करण्यात 
लला. 
(४) ल्ोरी प्रादेलर्क पाणी परुवठा योिनेत समाप्रवष् गावाींपकैी ल्ोरी, मुींडीपार, 
को्रा, त्रबझली, पानगाींव, को्िाींभोरा, इसना्ोला, ततरखेडी, लोहारा, हलबी्ोला, 
धानोली, दरबडा, सोनार्ोला व धगरोला या गावाींकररता स्वतींत्र स्त्रोत घेऊन 
योिनेद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात लला. 
     तसेच लमगाींव (खदुश), साखरी्ोला, नवेगाींव, लसई्ोला, रोंढा, 
पोवारी्ोला, झाींिीया, नानव्हा गावाींकरीता स्वतींत्र स्त्रोत घेऊन योिनाींची कामे 
जिल्हा पररषदेकडून प्रगतीपथावर लहेत. 
      उवशरीत सेरपार, घोंर्ी, गोरे, ब्राम्हणी, खोलगढ या गावाींचा समावेर् 
मिीप्रातफे मुख्यमींत्री पेयिल योिनेंतगशत सादर करण्यात ललेल्या १० गाींवे ८ 
वाड्याच्या व्यवहायशता प्रस्तावात अींतभूशत असून त्यास अद्याप मींिुरी अप्राप्त 
लहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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षरांगाबाद जजल््यातील िाळूांज एमआयडीसीतील प्रदषूण िरणा-या  
िारखान्याांना युतनट बांद िरण्याचे आदेश देण्यात आल्याबाबत 

  

(१०) *  ६२९९४   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) औरींगाबाद जिल््यातील वाळूींि एमलयडीसीतील घातक प्रदषूण करणाऱ्या 
पूलाला इींजितनअररींग, धनलक्ष्मी इीं्र प्रायिेस व सार इींडजस्ट्रिच्या कारखान्याींना 
लपले युतन् बींद करण्याचे लदेर् महाराषट्र प्रदषूण तनयींत्रण मींडळाने नो्ीसद्वारे 
ददले असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदर्शनास लले लहे, हे 
खरे लहे काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी मींडळाच्या लदेर्ाची अींमलबिावणी करण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(३)  नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 

  
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे लहे. 
(२) सद्य:जस्थतीत उद्योग बींद लहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राघूचा धनगरिाडा ( ता.शाहुिाडी,जज.िोल्हाुूर) येथील राष्ट्रीय 
 ुेयजल योजनेचे िाम तनिृष्ट्ट दजायचे झाल्याबाबत 

  

(११) *  ५८५४५   श्री.सत्यजीत ुाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय 
ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राघूचा धनगरवाडा (ता.र्ाहुवाडी, जि.कोल्हापूर) येथील पाण्याची ी्ंचाई दरू 
करण्यासाठी ३५ लाख रुपयाींची राषट्रीय पेयिल योिना सन २००८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान मींिूर करण्यात लली होती, हे खरे लहे काय, 

(२) असल्यास, सदर योिनेचे काम तनकृष् दिाशचे झाले असल्यामुळे उक्त 
गावामध्ये पाणी ी्ंचाई तनमाशण झाली लहे, हे ही खरे लहे काय, 
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(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली लहे काय, त्यानषुींगाने तनकृष् 
काम करणाऱ्या ठेकेदारावर व सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
लहे, 
(४) तसेच, सदर गावातील पाणी ी्ंचाई दरू कण्याकररता र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 

  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  अींर्त: खरे लहे. 
     सदरहू योिना राषट्रीय ग्रामीण पेयिल कायशक्रमाींतगशत सन २०११-१२ मध्ये 
रु. २५.८३ लि  इतक्या ककमतीची  मींिूर करण्यात लली लहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

शभिांडी (जजल्हा ठाणे) येथे विधी महाविद्यालय सुरु िरण्याबाबत 
  

(१२) *  ५९४०१   श्री.अब ू आजमी (मानखदूय शशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लभवींडी जिल्हा ठाणे येथे मुींबई प्रवद्यापीठ अींतगशतच्या अधधनस्त प्रवधी 
महाप्रवद्यालय सुरु करण्याबाबत स्थानीय प्रवधी प्रवद्या र्ाखेच्या स्नातकाींनी, 
लर्िक व स्थातनक पालकाींनी तसेच लोकप्रतततनधीींसह स्थातनक 
िनतेने/नागररकाींनी मा. मुख्यमींत्री, मींत्री (उच्च लर्िण), राज्यमींत्री (उच्च 
लर्िण), प्रधान सधचव (उच्च लर्िण), सींबींधधत जिल््याींचे पालक तथा 
सींपकश मींत्री, प्रवभागाचे सींबींधधत अधधकारी तसेच मुींबई प्रवद्यापीठाचे 
प्रर्ासनाधधकारी याींच्याकड े ददनाींक २४ मे,  २०१६ वा त्या सुमारास सप्रवस्तर 
तनवेदनाद्वारे मागणी केल्याची बाब तनदर्शनास लली लहे, हे खरे लहे काय,    
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनामाफश त कोणती  कायशवाही करण्यात 
लली वा करण्यात येत लहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ?      
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श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) व (३) महाराषट्र प्रवद्यापीठ अधधतनयम, १९९४ च्या कलम ८२ अन्वये नवीन 
महाप्रवद्यालयाींना मान्यता देण्याची कायशपध्दती प्रवदहत करण्यात ललेली लहे. 
सदर कायशपध्दतीनुसार मुींबई प्रवद्यापीठाने रै्िणणक वषश २०१६-१७ साठी नवीन 
प्रवधी महाप्रवद्यालयाचे प्रस्ताव र्ासनास सादर केले असून त्यामध्ये  लभवींडी 
येथील प्रस्तावाचाही समावेर् लहे. मुींबई प्रवद्यापीठ  व इतर अकृषी 
प्रवद्यापीठाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाींवर कायशवाही सुरु लहे. 

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

तामसिाडी (ता.ुारोळा, जज.जळगाांि) सह ११ गािाांच्या  
ुाणी ुुरिठा योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

  

(१३) *  ६०८८६   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) ुाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तामसवाडी (ता.पारोळा, जि. िळगाींव) सह ११ गावाींच्या तात्पुरत्या पाणी 
पुरवठा योिनेसाठी १६ लि रुपये मींिुर करण्यात लले होते, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधीत र्ाखा अलभयींता, उप अलभयींता, श्री.त्रब.िे.पा्ील याींनी 
तनप्रवदेप्रमाणे काम न करता लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार केलेला लहे, हे ही खरे 
लहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत त्याींची तात्काळ बदली करुन चौकर्ी व्हावी यासाठी 
स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी मागणी करुनही र्ासनाने कोणतीच कायशवाही केलेली 
नाही, हे ही खरे लहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली लहे काय, त्यात काय 
लढळून लले व त्यानषुींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
लहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  हे खरे लहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे िुिाणा (ता. नेिासा, जज. अहमदनगर) येथील साियजतनि  

वितरण व्यिस्थेतील ताांदळूाचा झालेला अुहार 
  

(१४) *  ५५६४५   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेिासा), श्री.विजय षटी (ुारनेर) :   
सन्माननीय अन् न, नागरी ुरुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
 (१) मौिे कुकाणा (ता. नेवासा, जि.अहमदनगर) येथे काळया बािारात 
प्रवकण्यासाठी र्ाळेच्या खोलीत ठेवलेला सावशितनक प्रवतरण व्यवस्थेतील ५३ 
जक्वी्ं ल ताींदळू तहलसलदाराींनी पकडल्याचे ददनाींक ३० एप्रप्रल, २०१६ रोिी वा त्या 
सुमारास तनदर्शनास लले, हे खरे लहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाबाबतच्या तनवेदनावर जिल्हा पुरवठा अधधकारी व 
तहलसलदार, नेवासा याींनी एकमेकाींर्ी पत्रव्यवहार करुनही अद्याप कोणतीही 
कायशवाही करण्यात लली नाही, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधधत प्रकरणी पोललसाींनी ककती िणाींना अ्क केली लहे व 
त्याींच्या प्रवरुध्द गुन्हा नोंदप्रवण्यात लला लहे काय, 
(४) तसेच, जिल्हा पुरवठा अधधकारी चार मदहन्यापासून दीघश रिेवर असून 
याबाबत सींबींधधत प्रर्ासनाकड े कुकाणा येथील ग्रामपींचायत सदस्याींनी तक्रारी 
करुनही या तक्रारीची गींभीर दखल घेतली िात नाही, हे ही खरे लहे काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली लहे काय, त्यात काय 
लढळून लले व त्यानुषींगाने सींबींधधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत लहे, नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 

  
श्री. धगरीश बाुट : (१) व (२)  मौ.कुकाणा (ता.नेवासा, जि.अहमदनगर) येथील 
सावशितनक प्रवतरण व्यवस्थेतील ५३ जक्वीं्ल ताींदळूाचा साठा काळ्या बािारात 
प्रवकण्यासाठी ग्रामपींचायतीच्या खोलीत ठेवल्याचे ददसून लल्याने, सींबधधत  
समधृ्दी मदहला बचत ग् व वैषणवी मदहला बचत ग्, कुकाणा या दोन्ही  
दकुानाप्रवरुध्द िीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ चे कलम ३ व ७ अन्वये 
पोलीस  स््ेर्न नेवासा येथे गु.र.नीं.३५/२०१६ ददनाींक ३०/४/२०१६ रोिी गुन्हा 
दाखल केला लहे. तसेच सींबधधत दोनही स्वस्त धान् य दकुान ददनाींक ८/६/२०१६ 
च्या लदेर्ान्वये तनलींत्रबत करण्यात लले लहेत. 
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(३) या बाबत जिल्हा सत्र न्यायालय (नेवासा) याींचेकडील ओ.नीं. ३७०/१६    
ददनाींक ९/५/२०१६ अन्वये श्री. अमोल नवनाथ पींडीत, श्रीमती र्र्ीकला नवनाथ 
पींडीत, श्रीमती लर्तल अमोल पींडीत, श्रीमती र्ोभा नवनाथ पींडीत व श्रीमती 
लललता ददपक पींडीत याींना अ्कपवूश िालमन मींिुर केलेला लहे. 
(४) जिल्हा पुरवठा अधधकारी, अहमदनगर, हे ददनाींक ४/१२/२०१५ पासून रिेवर 
लहेत. तथाप्रप, त्याींच्या रिेच्या कालावधीत जिल्हा पुरवठा अधधकारी, 
अहमदनगर यापदाचा अततररक्त कायशभार सहायक जिल्हा पुरवठा अधधकारी, 
अहमदनगर याींच्याकड ेसोपप्रवण्यात लला लहे. 
      प्राप्त झालेल्या तक्रारीींची दखल घेतली िाते.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नागुूर जजल््यातील बोअरिेलची िामे तनत्िृष्ट्ट दजायची झाल्याबाबत 
  

(१५) *  ५४०४२   डॉ.शमशलांद माने (नागुूर उत्तर), श्री.सुधािर देशमुख (नागुूर 
ुजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोुड े (नागुूर ुूिय), श्री.वििास िुां भारे (नागुूर मध्य), 
श्री.सुधािर िोहळे (नागुूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) नागपूर जिल््यातील पाणी ी्ंचाई तनवारणासाठी सन २०१५-१६ मध्ये ६०० 
बोअरवेलची कामे हाती घेण्यात लली असुन त्यापकैी ३०० बोअरवेलची कामे 
तनकृष् दिाशची करण्यात लली असून पाणी पुरवठा अधधकारी व कीं त्रा्दाराींनी 
तनधीचा अपहार केल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदर्शनास लले, 
हे खरे लहे काय, 

(२) असल्यास, सदर कामासाठी जिल्हा पररषद स्तरावर तनप्रवदा काढण्यात 
लल्या असून १० कीं त्रा्दाराींनी नरखेड व का्ोल तालुक्यात केवळ १५० 
मी्रपयशन्त कुपनललकाींचे खोदकाम करून सदर काम अपूणश ठेवले लहे, हे ही 
खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हयात तीव्र पाणी ी्ंचाई दर्शवनू जिल्हा पररषद कायशकारी 
अलभयींत्याींनी जिल्हाधधकाऱ्याींकडून सदर तनधी मींिुर केला लहे, हे ही खरे लहे 
काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली लहे काय, त्यात काय 
लढळून लले व त्यानषुींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
लहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  नागपरू जिल्हयातील पाणी ी्ंचाई तनवारणासाठी 
सन २०१५-१६ मध्ये ६३१ बोअरवेलच्या कामाींना मींिूरी देण्यात लली असून 
त्यापैकी २८५ बोअरवेलची कामे पूणश करण्यात ललेली लहेत. अद्याप कोणत्याही 
कीं त्रा्दाराला तनधी वा्प केला नसल्याने तनधीचा अपहार झालेला नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िें द्र शासनािडून सिय शशक्षा अशभयानाांतगयत प्राप्त  
झालेला तनधी अखधचयत रादहल्याबाबत 

(१६) *  ५५८६९   श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातूर ्ामीण), श्री.िुणाल ुाटील (धुळे 
्ामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हुूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड ुजश्चम), श्री.सुतनल राऊत 
(विक्रोळी), श्री.प्रिाश फातुेिर (चेंबूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात सवश लर्िा अलभयानाींसाठी सन २०१५-२०१६ या र्िैणणक वषाशकररता 
कें द्र र्ासनाकडून लमळालेल्या तनधीपैकी ७११ को्ी ११ लाख रुपये म्हणिेच 
७५.५४ ्क्के इतकाच तनधी माहे िानेवारी, २०१६ पयतं खचश झाला असून, 
महाराषट्र प्राथलमक लर्िण पररषदेकडून लमळालेल्या मादहतीनुसार ककमान २३० 
को्ी रुपयाींचा तनधी खचश झाला नसल्याचे माहे एप्रप्रल, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदर्शनास लले लहे, हे खरे लहे काय, 

(२) असल्यास, या अखधचशत तनधीमुळे यावषी कें द्र र्ासन राज्याला देण्यात 
येणाऱ्या तनधीत मोठ्या प्रमाणात कपात करणार असल्याने र्ाळाींच्या प्रवकासावर 
पररणाम होणार लहे, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौ.बळेगाि (ता.उमरी, जज.नाांदेड) येथील ुाणी ुुरिठा  
योजनेच्या िामामध्ये झालेली अतनयशमतता 

  

(१७) *  ५५२२२   श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौ.बळेगाव (ता.उमरी, जि.नाींदेड) येथील पाणी पुरवठा योिनेची कामे बोगस 
लणण तनयमबाहय झाल्याचे व कामात अतनयलमतता होऊनही सदर कामाची 
देयके अदा केल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदर्शनास लले, हे 
खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी ग्रामस्थाींनी तालुका व जिल्हा पातळीवरील सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींकड ेतक्रार करूनही िबाबदार अधधकाऱ्याींनी कामाींची पाहणी न करताच 
घरी बसून पाहणी अहवाल तयार केल्याचे ददनाींक २८ मे, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास तनदर्शनास लले, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली लहे काय, त्यात काय 
लढळून लले व त्यानषुींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
लहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) मुख्य कायशकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद, नाींदेड याींच्या कायाशलयाच्या 
देखरेखीखाली सद्य:जस्थतीत उपरोक्त योिनेची उद्भव प्रवहीर, पींपीग मलर्नरी, 
उध्दरण नललका, स्लॉ्ेड पाईप गॅलरी इत्यादी कामे पुणश झाली लहेत. तसेच,   
गावात अजस्तत्वात असलेल्या िुन्या ्ाकीची दरुुस्ती करुन त्यास उध्दरण 
नललका िोडून अजस्तत्वातील प्रवतरण व्यवस्थेव्दारे ऑक््ोबर, २०१५ पासून पाणी 
पुरवठा सुरु करण्यात लला लहे. 
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     या योिनेचे काम ताींत्रत्रकदृष्या योग्य असून सदर कामात कोणतीही 
अतनयलमतता झाली नसल्याचे लढळून लले लहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अिोला येथील एमआयडीसी मधील गोदामातील  
अिैध गुटखा जप्त िेल्याबाबत 

  

(१८) *  ६१६८०   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला ुूिय), श्री.हररष वुाुं ळे 
(मुतत यजाुूर) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात गु्खा प्रततबींधीत असताींना अकोला र्हर व जिल् ्यात अवधै गु्खा 
प्रवक्री व साठवणकू मोठया प्रमाणात होत लहे, हे खरे लहे काय, 

(२) असल्यास, अकोला येथील एमलयडीसी फेि ४ मधील गोदामावर जिल् हा 
पोलीस अधीिकाींच् या प्रवर्षे पथकाने ददनाींक १६ िनू, २०१६ रोिी वा त्या 
सुमारास छापा ्ाकून ४० लि रुपये ककीं मतीचा अवैध गु्खा िप् त केला, हे ही 
खरे लहे काय, 
(३) असल् यास, सदर अवैध गु्खा प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली लहे काय, 
त्यानषुींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत लहे तसेच 
अवैधररत्या होत असलेल्या गु्खा प्रवक्रीला प्रततबींध करण्याकररता कायमस्वरुपी 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलाींबाची कारणे काय लहेत ? 

श्री. धगरीश बाुट : (१)  व (२) अकोला येथील एमलयडीसी फेि ४ मधील 
गोदामावर दद. ३१ मे, २०१६ रोिी अन्न व औषध प्रर्ासनाने जिल्हा पोललस 
अधीिकाींच्या प्रवर्षे पथकासोबत कारवाई केली. 
    सदर कारवाईत प्रततबींधधत पदाथाशचा रूपये ३९,००,०००/- ककीं मतीचा  साठा   
ताब्यात घेऊन  एमलयडीसी पोललस स््ेर्न, अकोला येथे गोडाऊनचे मालक, 
पुरवठादार, व उत्पादक याींचेप्रवषयी तपास करण्यासाठी लेखी ररपो श् ददला. सदर 
प्रकरणी पोललसाींनी एफ. लय. लर. नीं. ३०१२/२०१६ कलम १८८,२७३ भा.दीं.प्रव. 
अन्वये गुन्हा दाखल केला लहे.  लरोपीींचा िामीन झाला असुन सदर प्रकरणी 
पोलीींसाकडून पढुील तपास सुरू लहे. 
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(३) होय, सदर प्रकरणी तपास सुरू असुन सींबींधधतावर फौिदारी ख्ला दाखल 
करण्याची कारवाई सुरू लहे. 
     अवधैरीत्या होणा-या गु्खा प्रवक्रीला प्रततबींध करण्याकररता अन्न व औषध 
प्रर्ासनातफे वेळोवेळी कारवाई करण्यात येते. अकोला र्हर व जिल््यात    
२०१५-१६ या कालावधीमध्ये अन्न व औषध प्रर्ासनातफे ७९ प्रकरणी कारवाई 
करून रू. ७९,१७,७३९/- एवढा माल िप्त करण्यात लला लहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील िाांदे्र ि हाजीअली येथील महाविद्यालयात 
 विद्यार्थयाांना खाद्युदाथायतनू झालेली विषबाधा 

  

(१९) *  ५४१५५   श्री.सांजय ुोतनीस (िशलना), श्री.ददुि चव्हाण (फलटण), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सुरेश लाड (िजयत), श्री.ुाांडुरांग बरोरा 
(शहाुूर), श्री.िैभि वुचड (अिोले), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब ुाटील (िराड 
उत्तर), श्री.सुतनल राऊत (विक्रोळी), श्रीमती ददवुिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.ददलीु िळसे-ुाटील (आांबेगाि), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), 
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वाींदे्र येथील थडोमल सहानी अलभयाींत्रत्रकी महाप्रवद्यालय तसेच 
हािीअली येथील लाला लिपतराय महाप्रवद्यालयात राषट्र सुरिा पररषदेत 
कायमचे सदस्यत्व लमळावे म्हणनू प्रवद्यार्थयांमध्ये िनिागतृी करण्यासाठी 
लयोजित करण्यात ललेल्या पररषदेत खाद्यपदाथाशतनू सुमारे ५० प्रवद्यार्थयानंा 
प्रवषबाधा झाल्याची घ्ना ददनाींक १४ एप्रप्रल, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास घडली, 
हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, प्रवषबाधा झालेल्या प्रवद्यार्थयानंा भाद्या, ब्रीच काँ डी, लणण 
िसलोक रुग्णालयात उपचाराथश दाखल करण्यात लले, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू कायशक्रमात प्रवद्यार्थयानंा बॉक्समधून दपुारचे िेवण भात 
लणण दाल मखनी हे पदाथश पुरप्रवण्याचे कीं त्रा् “बॉक्स ८” या कीं पनीस देण्यात 
लले होते, परींतु बॉक्समध्ये लर्ळा भात लणण लींब् डाळ असल्याने 
प्रवद्यार्थयांची प्रकृती त्रबघडली, हे ही खरे लहे काय, 
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(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली लहे काय, त्यात काय 
लढळून लले त्यानषुींगाने दोषी कीं पनीप्रवरुध्द र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत लहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : (१) सदर प्रकरणी उपचार करणा-या डॉक््राींनी सकृतदर्शनी 
अन्न प्रवषबाधा असल्याचे मत व्यक्त केले लहे. 
(२) होय, हे खरे लहे. 
(३) भात लणण दाल मखनी हे पदाथश पुरप्रवण्यात लले होते. 
(४) सदर प्रकरणातील दाल मखनी व भात चा पुरवठादार तथा उत्पादक मे. 
बॉक्स ८ या उत्पादक पेढीचा परवाना ३ ददवसाींकररता तनलींत्रबत करण्यात लला. 
अन्न सुरिा व मानके कायद्याींतगशत उत्पादक पेढीने सदर तनलींबन 
लदेर्ाप्रवरूध्द  अन्न सुरिा लयकु्ताींकड े अप्रपल दाखल केले असता त्याींनी  
पेढीचा व्यवसाय एक ददवसाींकररता बींद ठेवण्याचे तनदेर् ददले. प्रवश्लेषणासाठी 
घेण्यात ललेले नमुने प्रमाणणत घोप्रषत झाल्याने व त्रु् ीींची पतुशता केल्यामुळे 
अन्न सुरिा लयुक्ताींनी अपील अींर्तः मान्य करून सदर पेढीप्रवरूध्द दींडात्मक 
कारवाईसाठी न्यायतनणशय अिश दाखल करण्याचे लदेर् दद. १३/०७/२०१६ रोिी 
ददले लहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मोताळा शहरात ि मौजे देऊळघाट (जज.बुलडाणा) जजल्हा ुररषद  
अांतगयत ुाणी ुुरिठा योजना अुूणय असल्याबाबत 

  

(२०) *  ५९३६२   श्री.हषयिधयन सुिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बुलडाणा जिल्हा पररषदे अींतगशत भारत तनमाशण, िलस्वराि व इतर अन्य 
योिनेव्दारे मोताळा र्हरातील सुरु असलेल्या अनेक पाणी पुरवठा योिना तनधी 
अभावी अद्यापही अपूणश असल्याची बाब माहे एप्रप्रल, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदर्शनास लली, हे ही खरे लहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त् ा र्हरामध्ये अनेक वषाशपासुन प्रवरे्षत: माहे फेब्रुवारी ते 
िून, २०१६ या कालावधीमध्ये नागरीकाींना तीव्र पाणी ी्ंचाईस सामोरे िावे 
लागले तसेच मौिे देऊळघा् (ता.जि.बुलडाणा) येथील नागरीकाींनी ददनाींक ३० मे, 
२०१६ रोिी वा त्या सुमारास पाणी ी्ंचाई दरू करण्यासाठी रास्ता रोको लींदोलन 
केले, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पाणीपुरवठा योिना तातडीने पणूश करुन पाणी ी्ंचाईची 
समस्या सोडप्रवण्यासाठी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी वारींवार र्ासनाकड े मागणी 
केली, हे ही खरे लहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रलींत्रबत पाणी पुरवठा योिना पणुश करण्यासाठी लवश्यक 
तनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत लहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे लहे.    
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) देऊळघा् धाड ६ गावे प्रादेलर्क पाणी पुरवठा येािनेची कामे महाराषट्र िीवन 
प्राधधकरणामाफश त प्रगतीपथावर असून, सदर योिनेच्या सुधारीत अींदािपत्रकास 
प्रर्ासकीय मान्यता देणेबाबतची कायशवाही सुरु लहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

गडधचरोली-आरमोरी मागायिरील अडुल् ली (गोगाांि) येथील नगराळे िन् स् रक् शन 
िां ुनीचे हॉटशमक् स डाांबर प् लाांट मुळे होणारे प्रदषूण 

  

(२१) *  ६२७१९   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) गडधचरोली-लरमोरी मागाशवरील अडपल् ली (गोगाींव) (गडधचरोली) येथे सुरु 
असलेल् या नगराळे कन् स् ट्रक् र्न कीं पनीचे हॉ्लमक् स डाींबर प् लाी्ं मुळे पररसरात 
प्रदषूणाचा धोका तनमाशण झाला असून ग्रामपींचायतीने चींद्रपूर येथील प्रदषूण 
तनयींत्रण मींडळाकड ेमाहे एप्रप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तक्रार केली लहे, हे 
खरे लहे काय, 
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(२) असल् यास, सदर तक्रारीनुसार र्ासनाने चौकर्ी केली लहे काय, 
चौकर्ीनुसार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत लहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 

  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे लहे. 
(२) होय, 
     सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने महाराषट्र प्रदषूण तनयींत्रण मींडळामाफश त    
ददनाींक १२.५.२०१६ रोिी प्रत्यि स्थळ पाहणी करण्यात लली.  सदर 
पाहणीदरम्यान हवा प्रदषूण तनयींत्रण यींत्रणा उभारली नसल्यामुळे, उदयोगास 
कारणे दाखवा नो्ीस ददनाींक ६/६/२०१६ रोिी बिावण्यात लली लहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जजल्हा क्रीडा अधधिारी, बुलढाणा याांनी क्रीडा अनदुान  
बोगस सांस्थाांना िाटु िेल्याबाबत 

  

(२२) *  ६२९१९   श्री.गोिधयन शमाय (अिोला ुजश्चम), डॉ.सांजय िुटे (जळगाि 
जामोद) :   सन्माननीय क्रीडा मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जिल्हा क्रीडा अधधकारी, बुलढाणा याींनी सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ या 
कालावधीत र्ासनाकडून प्राप्त झालेले कक्रडा अनदुान बोगस सींस्थाींना वा्प 
केल्याबाबत ददनाींक १२ मे, २०१६ रोिी र्ासनाकड े तक्रार करण्यात लल्याचे 
तनदर्शनास लले, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तक्रारीवर र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
लहे काय, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) व (२) होय, हे खरे लहे. सदर प्रकरणी तनयमानसुार 
योग्य ती कायशवाही करण्याच्या सूचना लयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा याींना   
ददनाींक २३ मे, २०१६ अन्वये देण्यात ललेल्या लहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे िोंडमळा (ता. धचुळूण, जज. रत्नाधगरी) येथील  
ुाणीुुरिठा योजनेच्या िामाबाबत 

  

(२३) *  ५९२४८   श्री.भास्िर जाधि (गुहागर) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मौिे कोंडमळा (ता. धचपळूण, जि. रत्नाधगरी) येथे पाणीपुरवठा योिनेचे 
काम सुरू लहे, हे खरे लहे काय, 

(२) असल्यास, सदर पाणीयोिनेचे काम लराखडयानसुार झालेले नसून िूनी 
पाईपलाईन बदलेली नाही, तनकृष् दिाशच्या सादहत्याचा वापर लणण झालेल्या 
कामापेिा िास्त रकमेचे अींदािपत्रक तयार करण्यात लल्याबाबतची तक्रार 
स्थातनक ग्रामस्थाींनी माहे िून, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान र्ासनाकड े केली 
लहे, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योिनेकररता ककती तनधी मींिरू झाला लहे, त्यातनू 
कोणकोणती कामे करावयाची लहेत लणण कामाची सदयजस्थती काय लहे, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली लहे काय, त्यानषुींगाने 
सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत लहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे लहे.   
(२) हे  अींर्त: खरे लहे.  
      सदर पाणीयोिनेचे काम लराखड्यानुसार झालेले लहे.  सदर योिनेसाठी 
तनकृषठ दिाशचे सादहत्य वापरलेले नाही. मात्र स्थातनक ग्रामस्थाींनी कोंडमळा 
नारळीचीवाडी येथे कनेक्र्न देणे सींदभाशत मे, २०१६ मध्ये तक्रार केलेली लहे. 
(३) अींदािपत्रकामध्ये मींिूर तनधीमधनू उद्भव प्रवदहर ट्रेंच गॅलरी, पींपघर, पींपीग 
मलर्नरी, रायझीींगमेन साठवण ्ाकी, प्रवतरण व्यवस्था, पाणी रु्ध्दीकरण 
व्यवस्था तनितंुकीकरण चाचणी इत्यादीींचा समावेर् करण्यात लला 
लहे. त्यापकैी लि अखेर ट्रेंच गॅलरी, उद्भव प्रवदहर, पींपघर, पींपीग मलर्नरी, 
उध्वशवादहनी, साठवण ्ाकी व वाड्याींना िोडणारी मुख्य प्रवतरण वादहन्या इत्यादी 
कामे झालेली लहेत.  सदर योिनेचे काम अद्याप प्रगतीपथावर असून पींपीग 
मलर्नरी मधील एक पींप बसप्रवणे, मुख्य प्रवतरण व्यवस्थेला वाड्या वाड्याींमधनू 
सब लाईन ्ाकणे व रु्ध्दीकरण व्यवस्था इत्यादी कामे अद्याप करणेचे लर्ल्लक 
लहे. 
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(४) उप प्रवभाग, ग्रा.पा.पु., जिल्हा पररषद उपप्रवभाग धचपळूण, जि. प., रत्नाधगरी 
याींचेमाफश त चौकर्ी करण्यात लली असून कायशवाही प्रगतीत लहे.  जिल्हा 
पररषदेमाफश त त्याींचे स्तरावरुन कायशवाही करुन तक्रारीचे तनवारण करण्यात येत 
लहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही      

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

षरांगाबाद येथील घाटी रुग्णालयातील मनोवििृती विभागाचा 
 आांतररुग्ण विभाग (आयुीडी) बांद असल्याबाबत 

(२४) *  ५९१३०   श्री.प्रताुराि ुाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.विनायिराि 
जाधि-ुाटील (अहमदुूर), श्री.अतुल सािे (षरांगाबाद ुिूय) :   सन्माननीय 
िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथील र्ासकीय वदै्यकीय महाप्रवद्यालय व रुग्णालयातील (घा्ी) 
मनोप्रवकृती प्रवभागाचा लींतररुग्ण प्रवभाग (लयपीडी) गेली दोन वषाशपासून बींद 
अवस्थेत असल्याचे नकुतेच माहे मे, २०१६ मध्ये तनदर्शनास लले लहे, हे खरे 
लहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त वॉडाशचे स्थलाींतर होऊ घातलेल्या िुन्या “एमलयसीय”ू चे 
अपेक्षित बाींधकाम अिनूही पणूश झालेले नाही हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त कामाना प्रवलींब लागल्यामुळे मनोरुग्णाींची मोठी गैरसोय 
होत लहे, हे ही खरे लहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली लहे काय व त्यानुसार 
कामास प्रवलींब लावण्यास िबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीवर र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) स्थलाींतर होऊ घातलेल्या वाडशचे दरुुस्तीचे काम सावशितनक बाींधकाम 
प्रवभागाकडून करण्यात येत असून ७० ते ८० ्क्के काम पूणश झाले लहे. उवशररत 
दरुुस्तीचे काम लवकरच पूणश होणार लहे. 
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(३)  रुग्णाींची गैरसोय होऊ नये व त्याींना योग्य वेळेत उपचार लमळावे याकररता 
रुग्णालय प्रर्ासनाने औषध वैद्यक र्ास्त्र प्रवभागात मनोप्रवकृती प्रवकाराींच्या 
रुग्णाींना औषधोपचाराींची सोय उपलब्ध करून ददली लहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

दषु्ट्िाळ्स्त भागातील विद्यार्थयाांना उन्हाळी सुट्टयातही  
ुोषण आहार देण्याबाबत 

(२५) *  ५५८६३   अॅड.िे.सी.ुाडिी (अक्िलिुिा), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सुधािर िोहळे (नागुरू दक्षक्षण), श्री.सुधािर 
देशमुख (नागुूर ुजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोुड े (नागुूर ुूिय), श्री.वििास िुां भारे 
(नागुूर मध्य), श्री.शसध्दराम म्हे्रश े(अक्िलिोट) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लर्िण प्रवभागाने उन्हाळी सुट्टयातही दषुकाळग्रस्त भागातील प्रवद्यार्थयानंा 
पोषण लहार देण्याच्या र्ासनाने सूचना ददल्या असूनही, प्राथलमक लर्िण 
सींचालकाींकडून पोषण लहार देण्यासींबींधीचे पत्र लले नसल्याची मादहती प्राथलमक 
स्तरावरील अधधकारी देत असल्याचे माहे एप्रप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या सुमारास 
तनदर्शनास लले लहे, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, र्ाळाींना सुट्टय्ा लागून १५ ददवस झाले तरी सींबींधधत 
प्रवभागाने र्ालेय पोषण लहार पुरप्रवण्यासींबींधीचे पत्र लर्िणाधधकाऱ्याींना ददले 
असल्याचे साींगत असले तरी अद्याप या दषुकाळग्रस्त र्ाळकरी मुलाींना पोषण 
लहार लमळाला नाही, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, प्रवद्यार्थयाचंी गैरसोय लिात घेता र्ासनाने याबाबत चौकर्ी 
केली लहे काय, त्यानूसार त्वरीत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) हे खरे नाही. प्राथलमक लर्िण सींचालनालयाच्या       
दद. २८/०४/२०१६ च्या पत्रान्वये सवश लर्िणाधधकारी (प्राथ.) याींना याबाबत सूचना 
ददलेल्या लहेत. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नागुूर शहरातील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालयात ि रुग्णालयात  
(मेडीिल) अस्थमाच्या षषधाांचा तटुिडा असल्याबाबत 

  

(२६) *  ५७८२९   श्री.सुधािर देशमुख (नागुूर ुजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोुड े
(नागुूर ुिूय), श्री.वििास िुां भारे (नागुूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागुूर 
दक्षक्षण) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) नागपूर र्हरातील र्ासकीय वदै्यकीय महाप्रवद्यालयात व रुग्णालयात 
(मेडीकल) अस्थमाच्या लिारावर प्रभावीपणे काम करणाऱ्या औषधाींच्या साठयात 
तु् वडा तनमाशण झाल्याची बाब माहे मे, २०१६ मध्ये तनदर्शनास लली, हे खरे 
लहे काय, 

(२) असल्यास, रुग् णालयात फॉरमो्ेरॉल ककीं वा सालमे्ेरॉल सारखे लवश्यक 
असलेले इन्हेल्ड, डरेरथफॅायलीन या औषधाींचा साठा रुग्णालयामध्ये उपलब्ध 
नसल्यामुळे अस्थमाच्या रुग्णाींची गैरसोय होत लहे, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, या महत्वपणूश औषधाींच्या तु् वडयाकड ेदलुशि करणाऱ्या लरोग्य 
प्रवभागाच्या अधधकाऱ्याींवर व कमशचाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात लली, 
तसेच औषधाींच्या साठयात वाढ करण्याकरीता र्ासनाने कोणती उपाययोिना 
केली वा करण्यात येत लहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 

श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

राज्यातील शासिीय शाळेत मुलीांची स्िच्छतागहेृ नसल्याबाबत 

(२७) *  ५४०८७   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील (शशडी), श्री.सुधािर िोहळे (नागुूर 
दक्षक्षण), श्री.सुधािर देशमुख (नागुूर ुजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोुड े(नागुूर ुिूय) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) य-ूडायस (यतुनफाइड डडजस्ट्रक्् इन्फॉमेर्न लसस््ीम) ने सन २०१५-२०१६ 
मध्ये राज्यातील र्ाळाींच्या केलेल्या सव्हेिणात खािगी र्ाळाींच्या तुलनेत 
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र्ासकीय र्ाळाींमध्ये मुलभूत सुप्रवधाींचा अभाव असल्याचे तनदर्शनास लले 
लहे तसेच राज्यातील १ हिार ३३२ र्ाळाींमध्ये मुलीींसाठी तर १ हिार 
२३२ र्ाळाींमध्ये मुलाींसाठी स्वच्छतागहृ नसल्याचे माहे एप्रप्रल, २०१६ मध्ये वा 
त्या सुमारास तनदर्शनास लले, हे खरे लहे काय, 

(२) असल्यास, यू डायसच्या लकडवेारीनुसार राज्यभरात १ लाख ७ हिार ६११ 
र्ाळाींमध्ये १ को्ी ६० लाख ४४ हिार प्रवद्याथी लर्िण घेत            
असून ३१६ र्ाळाींना स्वतींत्र इमारत नाही व वगश खोल्या नाहीत अर्ा ३८७ र्ाळा 
असून २८४ र्ाळामध्ये प्रपण्याच्या पाण्याची सोय नाही, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली लहे काय, चौकर्ीत काय 
लढळून लले, व त्यानुसार र्ासकीय र्ाळाींना प्राथलमक सुप्रवधा पुरप्रवण्याच्या 
दृष्ीने कोणती कारवाई केली लहे वा करण्यात येत लहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) अींर्त: खरे लहे. 
     य-ूडायस २०१५-१६ नसुार स्थातनक स्वराज्य सींस्थाींच्या ५४० र्ाळाींमध्ये 
मुलाींसाठी व ७१७ र्ाळाींमध्ये मुलीींसाठी स्वच्छतागहृ उपलब्ध नाही. 
(२) अींर्त: खरे लहे. 
     य-ूडायस सन २०१५-१६ नुसार १,०७,६३३ र्ाळाींमध्ये २,२४,६७,७३१ प्रवद्याथी 
लर्कत लहेत. ३१६ र्ाळाींना स्वतींत्र इमारत नाही व २८४ र्ाळाींमध्ये प्रपण्याच्या 
पाण्याची सुप्रवधा नाही.  
(३) स्थातनक स्वराज्य सींस्थाींच्या र्ाळाींमध्ये मुलाींकररता व मुलीींकररता 
स्वच्छतागहृ उपलब्ध करण्याची कायशवाही करण्यात लली लहे. २६३ र्ाळाींमध्ये 
प्रपण्याच्या पाण्याची सुप्रवधा उपलब्ध नसून तेथे प्रपींप, ्ाकी इ. व्दारे प्रपण्याच्या 
पाण्याची सुप्रवधा उपलब्ध करण्यात लली लहे. तसेच अन्य मुलभूत सुप्रवधा सवश 
र्ाळाींमध्ये उपलब्ध करण्याची कायशवाही करण्यात येत लहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
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ददहसर (मुांबई) िेतिीुाडा येथे रेलिॉन इन्राप्रोजेक्टर या िां ुनीच्या  
आरएमसी शसमेंट शमजक्सांग प्लाांटमुळे होणाऱ्या प्रदषुणाबाबत 

 

(२८) *  ५३९९५   अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र ुजश्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (ुनिेल), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली ुिूय), श्री.नरेंद्र ुिार 
(िल्याण ुजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील (शशडी), अॅड.ुराग अळिणी 
(विलेुाले) :   सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील  
काय :- 
 (१) ददहसर (मुींबई) केतकीपाडा येथे रेलकॉन इन्राप्रोिेक््र या कीं पनीच्या 
लरएमसी लसमें् लमजक्सींग प्लान् ्मुळे स्थातनक नागररकाींच्या श्वसनाच्या 
प्रवकारामध्ये वाढ झाल्याने लरोग्यास धोका तनमाशण झाल्याची बाब          
माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केलेल्या पाहणीत तनदर्शनास लली, हे खरे 
लहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी महाराषट्र प्रदषूण तनयींत्रण मींडळाच्या िते्रत्रय 
अधधकाऱ्याींनी ददनाींक ५ मे, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास केतकीपाडा येथील 
प्रदषूणाबाबत पाहणी करुन सींबींधधत कीं पनी प्रवरोधात कारवाई करण्याचा प्रस्ताव 
प्रदषुण मींडळाच्या प्रादेलर्क अधधकाऱ्याींना ददला लहे, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषट्र प्रदषूण तनयींत्रण मींडळाने सदर प्लान्् प्रदषूण वाढीस 
कारणीभूत असल्याचे म्ह्ले असतानाही तनयमाींचे उल्लींघन करून सदर प्लान्् 
सुरु लहे, हे ही खरे लहे काय, 
(४) असल्यास, राषट्रीय हररत लवादाने सींिय गाींधी राषट्रीय उद्यानाच्या ्द्दीच्या 
सभोवताली १०० मी्रच्या पररसरात कोणत्याच प्रकारचे बाींधकाम व प्रवकासकामे 
करू नये असे लदेर् देऊनही महापालीकेमाफश त कोणत्याही प्रकारची कारवाई 
करण्यात येत नाही, हे ही खरे लहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली लहे काय, त्यात काय 
लढळून लले व त्यानषुींगाने सदर प्लान्् बींद करण्याकररता कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत लहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) व (२) हे खरे नाही. 
       तथाप्रप, अर्ा लर्याची तक्रार ददनाींक १८/०४/२०१६ रोिी मींडळास प्राप्त 
झाल्यानींतर िेत्रीय अधधकाऱ्याींमाफश त ददनाींक ०५/०५/२०१६ रोिी सदर उदयोगास 
भे् देऊन पाहणी करण्यात लली.  
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) हे खरे नाही. 
       महापाललकेच्या लर उत्तर प्रवभागाने ददनाींक ०५/०४/२०१६ रोिी सदर 
प्लाीं्चा कारखाना परवाना रदद केलेला लहे.  तसेच ददनाींक २५/०६/२०१६ रोिी 
सदर प्लाी्ं  वरील बाींधकामे महाराषट्र प्रादेलर्क व नगर रचना अधधतनयम १९६६ 
(MRTP) कलम ५५ अन्वये नो्ीस देऊन तनषकालसत केली लहेत. 
       सींमतीपत्रातील अ्ीींचे उल्लींघन केले असल्यामुळे महाराषट्र प्रदषूण 
तनयींत्रण मींडळाने ददनाींक २७.०५.२०१६ रोिी सदर उदयोगास पढुील लदेर् 
होईपयतं उत्पादन बींद करण्याचे तनदेर् ददले लहेत.  सदर िागेवर सध्या 
लरएमसी प्लाी्ं  अजस्तत्वात नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे तोंगरी (ता.उदगीर, जज.लातूर) येथे ुाणी ुुरिठा  
योजनेस मांजूरी शमळण्याबाबत 

  

(२९) *  ५८५९८   श्री.सुधािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) मौिे तोंगरी (ता.उदगीर, जि.लातूर) येथे महाराषट्र िीवन प्राधधकरणाच्या 
वतीने स्वरालधारा पाण्याची ्ाकी व प्रवहीर बाींधण्यात लली होती मात्र या 
प्रवदहरीत पाणी नसल्यामुळे मागील चार वषाशपासून तीव्र पाणी ी्ंचाई तनमाशण 
झाली लहे, हे खरे लहे काय, 

(२) असल्यास, तोंगरी व पररसरातील कायम स्वरुपी पाणी ी्ंचाई दरू 
करण्यासाठी राषट्रीय ग्रामीण पेयिल कायशक्रमाअींतगशत २ कक.मी.  असलेल्या 
वागदरी साठवण तलावातून पाणी पुरवठा करण्यात यावा यासाठी कृती लराखडा 
र्ासनाकड ेसादर करण्यात लला लहे, हे ही खरे लहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी पाणी पुरवठा योिनेस मींिूरी लमळावी यासाठी   
स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी माहे माचश, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
र्ासनाकड ेतनवेदन ददले लहे, हे ही खरे लहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त तनवेदनाच्या अनषुींगाने र्ासनाने चौकर्ी केली लहे 
काय, त्यानुषींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, मागील ४ वषाशपासून तोंगरी पररसरामध्ये 
पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने सदरील प्रवहीरीच्या पाण्याची लवक कमी 
झाल्यामुळे तोंगरी गावास पाणी ी्ंचाई भासत लहे.  परींतु सद्य:जस्थतीत ३  
प्रव ींधन प्रवदहरी व १ ा्ँकरद्वारे गावाला पाणी पुरवठा करण्यात येत लहे. 
(२) होय.  
(३) होय.   
(४) सदर गावाचा सन २०१५-१६ च्या कृती लराखड्यामध्ये समावेर् करण्याचे 
प्रस्ताप्रवत होते.   परींत,ु र्ासनाच्या दद.१३.०७.२०१५ च्या पत्रानुसार         
सन २०१४-१५ च्या कृती लराखड्यामधील प्रगतीप्रथावरील योिनाींची कामे पूणश 
झाल्यानींतरच नवीन गावाींचा समावेर् कृती लराखड्यामध्ये करण्याच्या सूचना 
असल्यामुळे सदर योिनेवरील पढुील कायशवाही होऊ र्कलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील शशक्षण विभागातील अनेि सांिगायतील ररक्त ुदाांबाबत 
  

(३०) *  ५३८२१   श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.प्रशाांत ठािूर (ुनिेल), 
श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली ुिूय), 
अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र ुजश्चम), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), श्री.अजजत 
ुिार (बारामती), श्री.राणाजगजीतशसांह ुाटील (उस्मानाबाद), श्री.िैभि वुचड 
(अिोले), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.राहुल मोटे (ुराांडा), श्री.िुणाल ुाटील 
(धुळे ्ामीण), श्री.सां्ाम थोुटे (भोर), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.अस्लम शेख 
(मालाड ुजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.भास्िर जाधि 
(गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िजयत), श्री.मिरांद जाधि-ुाटील (िाई), श्री.राहुल 
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जगताु (श्रीगोंदा), श्री.सांदीु नाईि (ऐरोली), श्री.ददुि चव्हाण (फलटण), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.विजय भाांबळे (जजांतूर), श्री.सांजय िदम (दाुोली), 
डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड), श्रीमती ददवुिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब ुाटील (िराड उत्तर), श्री.दत्ता्रशय भरणे 
(इांदाुूर), श्री.जयांत ुाटील (इस्लामुूर), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) ुाटील (एरांडोल), 
श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.योगेश दटळेिर (हडुसर), 
श्री.शभमराि ताुिीर (खडििासला) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील २ को्ी प्रवद्यार्थयांचे भप्रवतव्य घडप्रवणाऱ्या लर्िण प्रवभागातील 
लर्िण सींचालक, सहसींचालक, उपसींचालक, लर्िणाधधकारी व उपलर्िणाधधकारी 
या सींवगाशतील ६४७ पदे ररक्त लहेत, हे खरे लहे काय, 

(२) असल्यास, गत दोन वषाशपासून पदोन्नतीची प्रक्रीया झालेली नाही, हे ही खरे 
लहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त सींवगाशतील ररक्त पदे भरण्याबाबतचे प्रस्ताव दोन 
वषाशपासून र्ासनाकड ेप्रलींत्रबत लहेत, हे ही खरे लहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ररक्त पदे त्वररत भरण्याचेदृष्ीने र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्याींत येत लहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१) अींर्त: खरे लहे. सध्या लर्िण सींचालकाींची ०३ पदे, 
सहसींचालकाींची ०८ पदे, उपसींचालकाींची २२ पदे, लर्िणाधधकारी याींची २९ पदे व 
उपलर्िणाधधकारी याींची २०२ पदे ररक्त लहेत.   
(२) व (३) उक्त सींवगाशतील ररक्त पदे भरण्याबाबतचे प्रस्ताव दोन वषाशपासून 
प्रलींत्रबत नाहीत. तथाप्रप, उपलर्िणाधधकारी पदाींच्या सेवाप्रवेर् तनयम न्यायप्रप्रवषठ 
असल्यामुळे सदर सींवगाशतील पदे भरण्यास प्रवलींब झाला लहे हे खरे लहे. 
उपलर्िणाधधकारी सींवगाशतील प्रर्ासकीय व अध्यापकीय स्वरुपाची पदे वेगळी 
करण्यात लली लहेत. उपलर्िणाधधकारी सींवगाशतील ६१५ पदाींपैकी २०२ पदे 
सध्या ररक्त लहेत. 
(४) व (५) लर्िण सींचालकाींच्या ०२ पदाींवर तनयकु्ती देण्याचा प्रस्ताव अींततम 
्प्प्यात असून, सदर पदे लवकरच भरण्यात येतील. लर्िण सहसींचालक व 
लर्िण उपसींचालकाींची पदे पदोन्नतीने भरण्याची कायशवाही र्ासनस्तरावर सुरु 
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लहे. लर्िणाधधकारी सींवगाशत ३८ अधधकाऱ्याींना अभाप्रवत स्वरुपात पदोन्नती 
देण्यात लली लहे. सदर पदावर नवीन सेवाप्रवेर् तनयमानुसार तनयलमत 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यासाठी त्रबींदनुामावलीस मान्यता देण्याचा प्रस्ताव लयकु्त 
(लर्िण) याींच्या कायाशलयाकडून प्रवभागीय लयकु्त, पुणे (मावक) याींच्याकड े
पाठप्रवण्यात येत लहे. 
       उपलर्िणाधधकारी सींवगाशत १३८ अधधकाऱ्याींना पदोन्नती देण्यात लली 
लहे. नवीन सेवाप्रवेर् तनयमानुसार उपलर्िणाधधकारी सींवगाशतील सरळसेवेच्या 
पदावर तनयकु्ती देण्यासाठी महाराषट्र लोकसेवा लयोगाकड े मागणीपत्र 
पाठप्रवण्यात येत लहे.  

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

दहांगोली जजल् ्यातील ४४ गािाांना ुाणी ुुरिठा होत नसल्याबाबत 
  

(३१) *  ५८१५०   श्री.तानाजी मुटिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जिल् ्यात एकूण २१७ पाणी पुरवठा योिना मींिूर असून ४४ गावाींना 
पाणी पुरवठा होत नाही, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, उवशररत ४४ गावाींमध्ये मींिूर झालेल्या पाणी पुरवठा योिना अपूणश 
लहेत, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली लहे काय, त्यानुषींगाने सदर 
गावाींना पाणी पुरवठा सुरु करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
लहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे अींर्त: खरे लहे. 
     दहींगोली जिल्हयात एकुण २१७ नसून २७१ पाणी पुरवठा योिना मींिूर 
लहेत. त्यातील ४४ गावाींपकैी २२ गावाींना पाणी पुरवठा होत नाही. 
(२) होय, हे खरे लहे. 
(३) उपरोक्त ४४ पाणी पुरवठा योिनाींपकैी २२ योिनाींचा पाणी पुरवठा सुरु 
करण्यात लला लहे. उवशररत २२ योिनाींपकैी १७ योिनाींची कामे प्रगतीपथावर 
असून पाणी पुरवठा सुरु करण्यात येत लहे व ५ योिनाींची कामे पुणश झाली 
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असून पाणी पुरवठा सुरु करण्यात लला होता. सद्यजस्थतीत, सरासरीपेिा कमी 
पिशन्यमान झाल्याने उद्भव प्रवहीरीस पाणी कमी लल्याने वरील ५ गावाींना येथील 
प्रवींधन प्रवहीरीव्दारे पाणी पुरवठा करण्यात येत लहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ुालघर जजल्हयातील शासिीय िमयचाऱ्याांच्या डीसीुीएस 
योजनेतील जमा रक्िमेबाबत 

  

(३२) *  ५८१४३   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.विलास तरे (बोईसर), 
श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल््यातील लर्िकाींच्या पगारातनू ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ नींतर 
र्ासकीय सेवेत असलेल्या कमशचाऱ्याींना र्ासनाने लागू केलेल्या डीसीपीएस 
(पररभाप्रषत अींर्दायी तनवतृ्ती वेतन योिना) योिनेत िमा झालेल्या रकमेचा व 
र्ासनाने भरावयाच् या तेवयायाच दहश् श् याच् या व त्यावरील व्यािाच्या रकमेचा 
गेल्या १० वषाशचा दहर्ोब लमळत नसल्याची बाब माहे मे, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदर्शनास लली, हे खरे लहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त डीसीपीएस योिनेमधनू १० ्क्के रक्कम व त्यावरील 
व्यािाची तपर्ीलवार मादहतीची मागणी िनु्या पेन् र्न हक्क सींघ्नेने 
लर्िणाधधकारी सींगीता भागवत याींचेकड े ददनाींक १८ मे, २०१६ रोिी लेखी 
तनवेदनाव्दारे केली लहे, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, कमशचाऱ्याींच्या वेतनातनू १० ्क्के होणारी कपात व तेवढाच 
दहस्सा कमशचाऱ्याींच्या डीसीपीएस खात्यात िमा न होता प्रवत्त प्रवभागाकड ेमागील 
अनेक वषे पडून लहे, हे ही खरे लहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली लहे काय व त्यानुसार 
दोषीींप्रवरुध्द कोणती कारवाई करण्यात लली वा येत लहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) होय. 
(३), (४) व (५) र्ासन स्तरावर कायशवाही सुरु लहे. 

----------------- 
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धाटाि (ता.रोहा, जज.रायगड) एमआयडीसीत खत तनशमयती  

िरणाऱ्या िां ुनीतनू विषारी िायचूी झालेली गळती 
  

(३३) *  ५८७५४   श्री.धैययशील ुाटील (ुेण), श्री.सुभाष उफय  ुांडडतशेठ ुाटील 
(अशलबाग) :   सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील  
काय :- 
  

(१) रोहा (जि.रायगड) तालुक्यातील धा्ाव एमलयडीसीमध्ये ददनाींक ३१ मे, 
२०१६ रोिी वा त्यासुमारास एका खत तनलमशती करणाऱ्या कीं पनीतनू प्रवषारी 
वायचूी गळती झाली, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, धा्ाव, मोरे वसाहत, िैनवाडी, ककल्ला या पररसरात धुक्यासारखे 
पाींढ-या प्रवषारी वायूचे ढग हवेत पसरले होते, सदर प्रवषारी वायूमुळे पररसरातील 
नागररकाींना श्वासोच्छवासाचा त्रास, घर्ामध्ये खवखव व कडव्पणा िाणव ू
लागला, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली लहे काय, त्यानषुींगाने सींबींधीत 
कीं पनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत लहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील जे.जे. रुग्णालयात रुग्णाांिडून घेण्यात येणाऱ्या  
शुल्िाच्या रक्िमेत गैरव्यिहार होत असल्याबाबत 

(३४) *  ६३०३६   श्री.राज ुुरोदहत (िुलाबा) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील र्ासकीय रुग्णालयात रुग्णाींकडून लठवड्याकररता १० रुपये 
नोंदणी रु्ल्क लकारले िाते परींतु मुींबईतील िे.िे. रुग्णालयात रुग्णाींकडून 
घेण्यात येणाऱ्या रु्ल्काच्या रक्कमेत गैरव्यवहार होत असल्याची बाब मादहतीच्या 
अधधकारान्वये  ददनाींक १५ िून, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास तनदर्शनास लली 
लहे, हे खरे लहे काय, 
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(२) असल्यास, रुग्णाींची नोंद करण्यासाठी कीं त्रा्ी पध्दतीने नेमण्यात ललेल्या 
मे. हेवले् पेकडश एी्ं रप्राईि इींडडया प्रा.लल. या कीं पनीचे कमशचारी रुग्णाींकडून १० 
रुपये घेवनू त्याींना मोफत रुग्ण दाखवनू रुग्णाींलयाच्या पैर्ाींचा अपहार करत 
असल्याचेही लढळून लले लहे, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, या गैरव्यवहाराची चौकर्ी करण्यात लली लहे काय, त्यानुसार 
र्ासनाच्या पैर्ाींचा अपहार करणाऱ्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
लहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहे ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई येथील गीताांजली रेल्िे िसाहत ते गोरेगाि राममांददराुयांत  
असलेल्या शसमेंट गोदामाचे स्थलाांतर िरण्याची मागणी 

  

(३५) *  ५८०९५   श्री.योगेश सागर (चारिोु), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय) :   
सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथील िोगेश्वरी-गोरेगाव रेल्वे रुळालगतच्या गीताींिली रेल्वे वसाहत 
ते गोरेगाव राममींददरापयतं साधारणपणे २०० ते २५० मी्र इतक्या पररसरात 
लसमें्ची गोदामे पसरलेली लहेत, हे खरे लहे काय, 

(२) असल्यास, सदर गोदामातील लसमें्चे कण हवेत लमसळल्यामुळे वाय ुप्रदषुण 
होऊन त्रास होत असल्याने स्थातनकाींनी मोचाश काढल्याचे तसेच गोदामाचे इतरत्र 
स्थलाींतर करावे यासाठी रदहवार्ी गत दोन वषाशपासून मागणी करीत असल्याचे 
ददनाींक ३ मे, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास तनदर्शनास लले लहे, हे ही खरे लहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकर्ी केली लहे काय, त्यानुषींगाने र्ासनामाफश त 
रेल्वेबोडाशकड ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 

 



37 

श्री. रामदास िदम : (१) होय, हे खरे लहे. 
(२) व (३) अर्ाप्रकारची कोणतीही तक्रार /तनवेदन महाराषट्र प्रदषूण तनयींत्रण 
मींडळास प्राप्त नाही. तथाप्रप महाराषट्र प्रदषूण तनयींत्रण मींडळाद्वारे रेल्वे 
प्रर्ासनास सदर लसमें्च्या गोदामामुळे हवा प्रदषूण होऊ नये यासाठी योग्य ती 
खबरदारी घेण्याबाबत कळप्रवण्यात लले लहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोल्हाुूर येथील छ्रशुती प्रशमलाराजे शासिीय रुग् णालयातील  
उद्िाहने मागील तीन िषााुं ासून बांद असल्याबाबत 

(३६) *  ५७९१६   श्री.उल्हास ुाटील (शशरोळ), डॉ.सुजजत शमणचेिर 
(हातिणांगले), श्री.चांद्रदीु नरिे (िरिीर) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर येथील छत्रपती प्रलमलारािे र्ासकीय रुग् णालयातील सवश उदवाहने 
(ललफ््) गत तीन वषाशपासून चालकाअभावी बींद असल्याने रुग् णाींचे अततर्य हाल 
होत लहेत, हे खरे लहे काय, 
(२) असल् यास, रुग् णालयाला उद्वाहने (ललफ््) मींिूर करताना उद्वाहन 
चालकाच्या पदानाींही मींिूरी घेणे लवश् यक असतानाही या पदाींना मींिूरी घेतली 
नाही, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल् यास, चालकाअभावी उद्वाहन प्रवना वापर पडून गींिल् याने याबाबत 
र्ासनाने चौकर्ी केली लहे काय, त्यानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत लहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) सदर कोल्हापूर येथील छत्रपती प्रलमलारािे 
र्ासकीय रुग्णालयात उद्वाहन चालकाची पदे मींिूर नाहीत. पदतनलमशतीची 
प्रकक्रया सुरू लहे. सदर उद्वाहने िुनी असल्याने वारींवार बींद पडत असून 
त्याींच्या दरुूस्तीची प्रककया सुरू लहे. 
(३)  व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्य शासनािडून िाांदा खरेदीबाबत तनदेशाची  
अांमलबजािणी होत नसल्याबाबत 

 (३७) *  ५५५३८   श्री.ुरृ्थ िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अशमन ुटेल 
(मुांबादेिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हुूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.िुणाल ुाटील (धळेु ्ामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.सां्ाम थोुटे 
(भोर), श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि ुजश्चम) :   सन्माननीय ुणन मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात काींदयाची खरेदी फारच अल्प दराने होत असल्याने काींदा उत् पादक 
रे्तकरी लधथशक प्रववींचनेत असून रे्तकऱ्याींना लधथशक सींक्ातनू बाहेर 
काढण्यासाठी कें द्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मींत्री याींनी राज्याला काींदा 
खरेदीबाबत तनदेर् देऊनही र्ासनाने सदर तनदेर्ाची अींमलबिावणी केली 
नसल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदर्शनास लले, हे खरे लहे 
काय, 
(२)  असल्यास, कें द्र र्ासनाच्या तनदेर्ाची अींमलबिावणी न करण्यामागील 
कारणे काय लहेत तसेच राज्यातील काींदा उत्पादक र्तेकऱ्याींना ददलासा 
देण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  

श्री.सुभाष देशमुख : (१) व (२) कें द्रर्ासनाने १५००० ्न काींदा त्याींच्या एिन्सी 
माफश त खरदी करण्याचा तनणशय घेतला असून, त्यानषुींगाने नाफेडने महाराषट्रातून 
५००० ्न काींदा रुपये ८३९ प्रतत जक्वीं्ल दराने खरेदी केला लहे. त्यापकैी काींदा 
राज्यर्ासनास उपलब्ध होऊ र्कतो. 
     राज्यात कें द्रर्ासनाच्या (Price Stabilization fund) ककीं मत जस्थरता 
तनधी योिनेत सहभागी होण्याचा तनणशय घेण्यात येत लहे. 

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

िसई (जज.ुालघर) तालुक् यातील  प्राथशमि शाळेतील शशक्षिाांनी 
 गैरमागायने बी.एड. ि बी.ुी.एड. ची ुदिी शमळिल् याबाबत 

  

(३८) *  ५९९८२   श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वसई तालुक् यातील (जि.पालघर) प्राथलमक र्ाळेतील एकूण १२६ लर्िकाींनी 
प्रर्ासनाची पूवशपरवानगी न घेता वेतनवाढ व पदोन् नती लमळवण् यासाठी गैरमागाशने 
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बी.एड. व बी.पी.एड. ची बोगस पदवी लमळवील्याचे  प्रकरण माहे मे, २०१६  
मध् ये वा त् यासुमारास र्ासनाच् या तनदर्शनास लले लहे, हे खरे लहे काय, 

(२) असल् यास, र्ासनाने उक्त प्रकरणाची चौकर्ी केली लहे काय व त्यानुसार 
दोषीप्रवरुध् द कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत लहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१) होय. अर्ी तक्रार प्राप्त झाली लहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी चौकर्ी सलमती नेमण्यात लली असून कायशवाही सुरु 
लहे. 

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

राज् याच् या शशक्षण आयुक् ताांनी ६४१ अुा्रश शाळाांच्या मूल्याांिनाच्या  
प्रस्तािास ुाहणी न िरता मान् यता ददल् याबाबत 

  

(३९) *  ५५५१०   श्री.सां्ाम थोुटे (भोर), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हुूरी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड ुजश्चम), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.िुणाल ुाटील (धुळे ्ामीण) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् याच् या मािी लर्िण लयकु् ताींनी अपात्र ठरप्रवलेल् या र्ाळाींसह ६४१ 
र्ाळाींच्या मूल्याींकनाच्या प्रस्तावाींना प्रवद्यमान लर्िण लयुक्ताींनी प्रत्यि पाहणी 
न करताच मान्यता देऊन र्ासनाकड े मींिुरीसाठी पाठप्रवल्याची बाब          
माहे माचश, २०१६ मध्ये   वा त्यासुमारास तनदर्शनास लली, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, मूल्याींकनाच्या प्रस्तावाींना मान्यता देण्यात ललेल्या र्ाळाींपकैी 
एकूण अजस्तत्वात असलेल्या र्ाळाींची तनजश्चत लकडवेारी लर्िण लयकु्त 
कायाशलयाकड ेउपलब्ध नसल्याचे तनदर्शनास लले लहे, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग २ मधील अपात्र र्ाळाींना पात्र करण्यासाठी काही 
अधधकारी व मध्यस्थाींकडून गैरमागाशचा अवलींब होऊ नये याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली लहे वा करण्यात येत लहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय लहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े : (१) नाही. लयकु्त (लर्िण), पुणे कायाशलयाच्या स्तरावर 
गठीत केलेल्या सलमतीकडून कागदपत्राींची पडताळणी/छाननी  करुन प्रस्ताव 
र्ासनास प्राप्त झाले लहेत. 
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(२) व (३) अनदुानासाठी पात्र घोप्रषत करण्यात ललेल्या र्ाळाींना प्रत्यि अनुदान 
प्रवतरीत करण्यापूवी “सरल” प्रणालीनुसार सवश मादहतीची पडताळणी करण्याच्या 
सूचना सींबींधधत िेत्रीय अधधका-याींना देण्यात ललेल्या लहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
सोलाुूर जजल्हयातील नळुाणी ुुरिठा योजनाांसाठी तनधी देण्याबाबत 

  

(४०) *  ५८२४०   श्री.भारत भालिे (ुांढरुूर) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्हयात ी्ंचाईग्रस्त ग्रामीण भागातील नागरीकाींना प्रपण्यासाठी 
पाणी लमळावे या हेतूने अद्यापपयतं प्रादेलर्क नळपाणी पुरवठा योिनाींतनू १ 
को्ी २७ लाख रुपयाींचे वीि देयक अदा करण्यात लले असल्याचे          
माहे एप्रप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदर्शनास लले लहे, हे खरे लहे 
काय, 
(२) असल्यास, मात्र काही योिनाींसाठी तनधी लवश्यक असल्याने व काही 
दठकाणी प्रवि देयक थकीत असल्याने योिना बींद लहेत, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त जिल््यातील बींद योिनाींना तनधी देऊन त्या कायाशजन्वत 
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय 
(२) व (३) अींर्त: खरे लहे. वीि बीलाच्या ५०% ग्रामपींचायतीने भरल्यास 
जिल्हा पररषद देखभाल दरुुस्ती तनधीतनु ५०% वीि बील भरण्यात येते. त्या 
प्रमाणे सोलापुर जिल््यातील १० बींद प्रादेलर्क योिनाींचे एकूण रूपये १५२.६० 
लि वीि त्रबल भरण्यात लले लहे. कव्हे  प्रादेलर्क योिनेचे १६ लाख थककत 
बीलापकैी रु.१०लि वीि बील भरण्यात लले असुन उवशरीत बील भरण्यात येत 
लहे. तथापी सदर योिनेची दरुुस्ती करणे लवश्यक असल्याने सद्या योिना 
बींद  लहे. सदर योिनेच्या  दरुुस्तीसाठी लवश्यक तनधी मींिुर असुन दरुुस्तीची 
कायशवाही महाराषट्र िीवन प्राधधकरण माफश त सुरु लहे . 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही 

----------------- 
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राज्यातील खाजगी ुॉशलटेक्नीि िॉलेजाांनी बोगस प्रिेश  
दाखिनू ५०० िोटीांचा अुहार िेल्याबाबत 

  

(४१) *  ५६७०२   श्री.चांद्रिाांत सोनािणे (चोुडा), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला 
ुूिय) :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील खािगी पॉलल्ेक्नीक कॉलेिाींनी बोगस प्रवेर् प्रक्रीयेअींतगशत 
कागदोपत्री नोंदीत एकाच प्रवद्यार्थयांचे दोन दठकाणी प्रवेर् दर्शवनु गेल्या सहा 
वषाशत र्ासनाच्या ततिोरीतील रुपये ५०० को्ीींचा अपहार केल्याचे माहे िानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदर्शनास लले लहे, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली लहे काय, त्यानुसार सींबधधत 
खािगी कॉलेिवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत लहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
 
 

श्री. विनोद तािड े : (१) तींत्रलर्िण प्रवभागीय कायाशलय, नालर्क याींचे अींतगशत 
असलेल्या पोतदार तींत्रतनकेतन, पाचोरा व पोतदार तींत्रतनकेतन, मालेगाींव या 
सींस्थाींनी र्ैिणणक वषश २०१४-१५ मध्ये प्रवद्यार्थयांना प्रवेर् देताना दोन्ही 
महाप्रवद्यालयात सारख्याच नावाचे एकूण ३५ प्रवद्यार्थयांना वेगवेगळे लय डी 
क्रमाींक देऊन प्रवेर् ददलेला असल्याचे प्रवभागीय कायाशलय, नालर्क याींचे स्तरावर 
गुणवत्ता यादी पडताळणी करताना तनदर्शनास लले असून त्या गुणवत्ता यादीस 
मान्यता देण्यात ललेली नाही. तसेच गुणवत्ता याद्या प्रमाणणत केलेल्या 
नसल्यामुळे सींस्थेतील प्रवेलर्त प्रवद्यार्थयानंा र्ासनामाफश त देण्यात येणाऱ्या EBC 
सवलतीची प्रततपतूी रक्कम सींबींधधत सींस्थेला ददलेली नाही. 
(२) प्रवभागीय कायाशलयाचे स्तरावर घेण्यात ललेल्या सुनावणीचे वेळी 
सहसींचालकाींनी सदर बाब सींस्थाचालक व प्राचायश याींचे तनदर्शनास लणनु ददलेली 
लहे. परींत ू तदनींतर ही सींस्थेने याबाबत कोणतीही कायशवाही केली नाही. सदर 
बाब गींभीर असल्याने प्रवभागीय कायाशलयाचे स्तरावरुन दोन्ही सींस्थाींना कारणे 
दाखवा नो्ीस बिावण्यात ललेली लहे. तसेच र्िैणणक वषश २०१६-१७ च्या 
प्रवेर् प्रक्रीयेकरीता सदर सींस्थाींना सुप्रवधा कें द्र देण्यात ललेले नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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सालेिसा (जज.गोददया) येथील क्रीडासांिुलाच् या इमारतीच् या  
दरुुस् तीिरीता तनधी उुलब् ध िरुन देण् याबाबत 

(४२) *  ६२७२७   श्री.सांजय ुुराम (आमगाि) :   सन्माननीय क्रीडा मां्रशी पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सालेकसा (जि.गोददया) या तालुक्यातील क्रीडा सींकुलाच् या इमारतीच् या 
बाींधकामाकरीता सन २०१२ मध् ये देण् यात ललेल्या रुपये १ को्ी  
तनधीमधनू  केवळ बींददस् त पे्रिकगहृाचे  बाींधकाम झाले असून, उवशररत 
दरुुस् तीच् या बाींधकामासाठी रुपये ९० लाखाचा तनधी कमी पडल् याने, जिल् हा 
क्रीडाधधकारी कायाशलयाने र्ासनाकड ेदोन वषीपूवी प्रस् ताव सादर केला असल् याचे 
माहे मे, २०१६ च् या दसु-या लठवड्यात तनदर्शनास लले लहे, हे खरे लहे काय, 
(२) असल् यास, प्रलींत्रबत असलेल्या क्रीडा सींकुलाचे बाींधकाम करण् याकरीता ९० 
लाखाचा तनधी पुरप्रवण् याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत 
लहे, 
(३) नसल् यास , प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े : (१) अींर्त: खरे लहे. तालुका क्रीडा सींकुल, सालेकसाच्या 
बाींधकामाकररता प्रचललत र्ासन अनुदान मयाशदेनुसार रु.१०० लि तनधी प्रवतररत 
करण्यात ललेला लहे. सदर तनधीमधून िागा समपातळीकरण, बॅडलमी्ं न हॉल 
(२ को श्सह), जिम्नॅलर्यम हॉल, र्ासकीय इमारत, भाींडारगहृ, मुला-मुलीसाठी 
स्वतींत्र डॉमश् री व प्रसाधनगहृ, २०० मी. धावनपथ, सींरिक लभींत, बोअरवेल 
इत्यादी कामे करण्यात ललेली लहेत. 
(२) व (३) राज्यातील प्रवभागीय, जिल्हा व तालुका क्रीडा सींकुलाींच्या 
बाींधकामाबाबत सुधारीत कायशपध्दती प्रवदहत करण्यासाठी र्ासन तनणशय 
दद.०२.०९.२०१५ अन्वये राज्यस्तर सलमती स्थापन करण्यात ललेली होती. सदर 
सलमतीने क्रीडा सींकुलामध्ये क्रीडा सुप्रवधा त्वरीत पूणश करणे, बाींधकामास होणारा 
प्रवलींब, अप-ुया सुप्रवधा पुणश करण्यासाठी र्ासन तनणशयात तनदेलर्त बाबतनहाय 
रक्कम व DSR रे्च्या अनुषींगाने झालेली वाढ, स्थातनक प्रचललत खेळाींनुसार 
क्रीडा सुप्रवधा तनलमशती बाबतचा बहृत ् लराखडा तयार करणे इत्यादी प्रवप्रवध 
बाबीींचा अ्यास करुन अहवाल र्ासनास सादर केला लहे. उपरोक्त 
अहवालामध्ये क्रीडा सींकुलाींच्या अनदुान मयाशदेत वाढ करण्याची बाब अींतभूशत 
असून सदर अहवाल र्ासनाच्या प्रवचाराधीन लहे. 

----------------- 
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मौजे देिगड फाटा ि जळिा (ता. नेिासा,जज.अहमदनगर) येथे (खडिा) डाांबर 
प्लान्टमुळे नागररिाांना श्िसन वििाराचा होत असलेला ्रशास 

  

(४३) *  ५८५०३   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेिासा) :   सन्माननीय ुयायिरण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौिे देवगड फा्ा व िळका, (ता. नेवासा, जि.अहमदनगर) लर्वारातील 
(खडका) डाींबर प्लान्् सुरु असून या प्लान्् मधनू तनघणा-या धुर व राखेमुळे 
पररसरातील नागररकाींना श्वसन प्रवकाराचा त्रास होत असल्याची तक्रार स्थातनक 
नागररकाींनी तहलसलदार याींना केली लहे, हे खरे लहे काय, 

(२) असल् यास, तसेच, सदर प्लान्् हा सीई्ी कीं पनीचा असून नेवासा-औरींगाबाद 
रस्त्याच्या कामासाठी वापरण्यात येणा-या डाींबर तनलमशतीचा असून त्यात रॉकेल 
लमसळून चालप्रवण्यात येत लहे, हे ही खरे लहे का, 
(३) असल्यास, सदर प्लॅन््चे अधधकारी तक्रारीकड ेदलुशि कररत लहेत, हे ही खरे 
लहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकर्ी करण्यात लली लहे काय, त्यानुषींगाने 
सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत लहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय लहेत ? 

श्री. रामदास िदम : (१) होय, हे खरे लहे. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
महाराषट्र प्रदषूण तनयींत्रण मींडळाने ददनाींक १२.७.२०१६ रोिी पाहणी केली असता, 
सदर कारखाना २० ते २५ ददवसाींपासून बींद जस्थतीत असल्याचे तनदर्शनास लले. 
पाहणी दरम्यान लढळलेल्या त्रु् ीींच्या अनुषींगाने, उप प्रादेलर्क अधधकारी, 
अहमदनगर याींनी सदर कारखान्यास ददनाींक १२.७.२०१६ रोिी नो्ीस ददली लहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

लातूर जजल््यात रेल्िेसह इतर यां्रशणाद्िारे उुलब्ध  
झालेल्या ुाणी िाटुाबाबत 

  

(४४) *  ५५८७९   श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातूर ्ामीण), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हुूरी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड ुजश्चम), 
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श्री.िुणाल ुाटील (धुळे ्ामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय 
ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर येथे रेल्वेव्दारे सुमारे पाच को्ी लल्सश पाणी लणण्यात लले असले 
तरी वा्पात सुसूत्रता नसल्याने अनेक नागररकाींना पुरेसे पाणी लमळत 
नसल्याच्या तक्रारी असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदर्शनास लले, हे खरे लहे काय, 
(२) असल्यास, लातूर येथे रोि २५ लाख लल्सश लणण माकणी धरणातनू २५ 
लाख लल्सश असे ५० लाख लल्सश पाणी लमळत असून १०५ ा्ँकसशव्दारे ते 
नागररकाींना पुरप्रवण्यात येते मात्र खािगी ा्ँकसशव्दारे सदर पाण्याची प्रवक्री होत 
असल्याचे ही तनदर्शनास लले, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली लहे काय, त्यात काय 
लढळून लले व त्यानषुींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
लहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ी्ंचाई कालावधीत लातूर र्हराची प्रपण्याच्या 
पाण्याची प्रततददन मागणी ककमान २.५० को्ी लल्र एवढी असली तरी रेल्वेने व 
इतर स्त्रोताींतून एकूण ६५ ते ७० लाख लल्र पाणी उपलब्ध होत असल्याने ते 
अपुरे पडते, हे खरे लहे. 
(२) हे खरे नाही.     
(३)  व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे मोताळा (जज. बुलडाणा) येथील धान् य साठिणिूीसाठी 
 शासिीय गोदाम अुूरे ुडत असल् याबाबत 

(४५) *  ५९४७३   श्री.हषयिधयन सुिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी ुुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे मोताळा (जि. बुलडाणा) येथील र्ासकीय गोदामाची िमता २५० मेट्रीक 
्न असुन अन् न-धान् याच् या साठवणकूीसाठी सदर गोदामाची िमता अपूरी ठरत 
असल् याची बाब माहे मे, २०१६ मध्ये वा दरम्यान तनदर्शनास लली लहे, हे खरे 
लहे काय, 
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(२) असल् यास, सदर गोदामाच्या अप-ुया िमतेमुळे तसेच उींदराींच्या उपद्रवामुळे 
मोठ्या प्रमाणावर अन् न-धान् याची नासाडी होत लहे, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली लहे काय, त्यानषुींगाने 
अन्नधान्य सुरक्षित ठेवण्याबाबत नप्रवन गोदाम उभारण् याच्या दृष्ीने र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत लहे, 
(४) नसल् यास, प्रवलींबाची सवशसाधारण कारणे काय ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : (१) मोताळा (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील सवश योिनाींचे 
मालसक तनयतन १०१५.१ मे. ्न लहे. उक्त तालुक्यातील र्ासकीय गोदामाची 
िमता २५० मे.्न इतकी लहे. त्यामुळे अन्न धान्याच्या साठवणकूीसाठी 
र्ासकीय गोदामाची अपुरी ठरत असल्याने एकूण ८०० मे.्न िमतेची गोदामे 
भाड्याने घेण्यात लली लहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) नवीन गोदाम बाींधकामासाठी िागा उपलब्धतेबाबत िेत्रीय स्तरावर कायशवाही 
सुरु लहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

धगरगाांि (ता.नागभीड, जज.चांद्रुूर) येथील ुाणीुुरिठा  
योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

(४६) *  ६२७४४   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धगरगाींव (ता.नागभीड, जि.चींद्रपूर) येथील पाण् याची समस् या दरू करण् याकरीता 
चार वषाशपूवी २ को्ी रुपयाींची मॉडले पाणीपुरवठा योिना मींिूर करण् यात लली 
होती हे खरे लहे काय, 
(२) असल् यास, सदर योिनेमध्ये गैरव्यवहार झाल् याचे माहे एप्रप्रल, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान तनदर्शनास लले, हे ही खरे लहे काय, 
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(३) असल् यास, सदर प्रकरणी चौकर्ी करण् याचे लदेर् मा.पालकमींत्री याींनी 
जिल् हा पररषद व ग्रामपींचायतीला ददले लहेत, हे ही खरे लहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत लहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
     धगरगाींव, ता.नागभीड, जि.चींद्रपूर येथे राषट्रीय ग्रामीण पेियल 
कायशक्रमाींतगशत सन २०१४-१५ मध्ये रु.१९८.६२ लि इतक्या ककीं मतीची नळ पाणी 
पुरवठा योिना मींिूर करण्यात लली. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
     सरपींच, ग्रा.पीं.धगरगाींव, ता.नागभीड, जि.चींद्रपूर याींनी योिनेच्या         
ई-तनप्रवदेबाबत ददलेल्या तनवेदनाच्या अनुषींगाने मा.मींत्री (प्रवत्त व तनयोिन, वने) 
तथा पालकमींत्री याींनी सदर योिनेच्या ई-तनप्रवदाबाबतची बाब तपासून 
तनयमानुसार योग्य कायशवाही करण्याबाबत जिल्हा पररषदेला कळप्रवले लहे. 
     त्यानुसार, र्ासनाच्या ददनाींक १६/२/२०१४ च्या पररपत्रकानुसार, रु.५० लि 
ते ७.५० को्ीपयतंच्या तनप्रवदा स्वीकृतीचे अधधकार मुख्य कायशकारी अधधकारी, 
जिल्हा पररषद, चींद्रपूर याींना असल्याने, त्याींचे दद.१३/७/२०१५ च्या लदेर्ान्वये 
सदर योिनेची तनप्रवदा जस्वकृत करण्यात लली. सद्यजस्थतीत योिनेचे काम 
प्रगतीपथावर लहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नागुूर येथील इांददरा गाांधी िैद्यिीय महाविद्यालयात िदै्यिीय  
समन्ियिाच्या मुलाखतीमधील घोटाळयाबाबत 

  

(४७) *  ५७८४६   श्री.सुधािर देशमुख (नागुूर ुजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोुड े
(नागुूर ुिूय), श्री.वििास िुां भारे (नागुूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागुूर 
दक्षक्षण) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) नागपूर र्हरातील इींददरा गाींधी वदै्यकीय महाप्रवद्यालय व रूग्णालयामध्ये 
रािीव गाींधी िीवनदायी लरोग्य योिनेअींतगशत एमबीबीएस, बीएएमएस व 
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बीएचएमएस या पदासाठी घेण्यात ललेल्या वदै्यकीय समन्वयकाच्या 
मुलाखतीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याबाबतचा लरोप महाराषट्र राज्य रािपत्रत्रत 
वैद्यकीय अधधकारी “अ” सींघ्नेने (मॅग्मो) केला असल्याचे माहे िनू, २०१६ वा 
त्यादरम्यान तनदर्शनास लले, हे खरे लहे काय, 

(२) तसेच, याच योिनेअींतगशत सींगणक ऑपरे्रच्याही मुलाखती घेण्यात लल्या 
असुन त्यामध्ये ही गैरव्यवहार झाल्याचा लरोप अनेक सींगणक ऑपरे्सशनी 
केलेला लहे, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने या बाबत चौकर्ी केली काय, त्यानुसार या 
पदभरतीच्या गैरव्यवहारात सहभागी असणा-या वरीषठ अधधका-याींवर कोणती 
कारवाई करण्यात लली वा करण्यात येत लहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 

श्री. धगरीष महाजन : (१) अर्ा लर्याचे तनवेदन प्राप्त झाले लहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) सदर भरती प्रकक्रयेमध्ये गैरव्यवहार झाला नसल्याने चौकर्ी 
करण्याचा अथवा कारवाईचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

लातूर जजल््यातील १८० शाळेतील शशक्षि विना  
िेतन िाम िरीत असल्याबाबत 

  

(४८) *  ५९७८८   श्री.सुधािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) उदगीर (जि.लातूर) मधील १८० र्ाळेत सुमारे एक हिार लर्िक कायशरत 
असून, या र्ाळाींना गत १६ वषाशपासून अनदुान नसल्यामुळे हे लर्िक प्रवना वेतन 
अध्यापनाचे काम कररत असून, अनदुान न लमळाल्यामुळे माहे मे, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान उक्त लर्िकाींनी लर्िण उपसींचालक कायाशलयासमोर उपोषण सुरु 
केले लहे, हे खरे लहे काय, 

(२) असल्यास, मागील १६ वषाशत कागदोपत्री अनदुानाचे लदेर् असतानाही 
उपरोक्त र्ाळेतील लर्िकाींवर उपासमारीची वेळ लली लहे, हे ही खरे लहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उक्त १८० र्ाळेतील १ हिार लर्िकाींना वेतन सुरु 
करण्यासींदभाशत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत लहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१)  होय. 
(२) व (३) प्रवदहत तनकषानुसार अनदुानास पात्र घोप्रषत करण्यात ललेल्या 
र्ाळाींना वेतन अनदुान उपलब्ध करुन देण्यासाठी सकारात्मक कायशवाही सुरु 
लहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

डहाण ूयेथील ररलायन्स थमयल ुॉिरच्या धचमणीतून ुसरणाऱ्या राखयुक्त 
धुरामुळे वुिाांिर होत असलेला दषु्ट् ुररणाम 

  

(४९) *  ६००२८   श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई) :   
सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) डहाण ू(जि.पालघर) येथील ररलायन् स थमशल पॉवरच् या धचमणीतून पसरणाऱ्या 
राखयुक् त धुरामुळे धचकू, लमरची, नारळ या प्रपकाींवर खपू मोठा पररणाम होऊन 
बागायतदाराींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल् याची बाब माहे िून, २०१६ 
मध् ये वा त् या दरम् यान र्ासनाच् या तनदर्शनास लली लहे, हे खरे लहे काय, 

(२) असल् यास, थमशल पॉवरमधून राख लमधश्रत गरम पाणी बािूच् या साव्ा खाडी, 
धाक्ी डहाण ू खाडी, व दाींडी खाडीमध् ये सोडले िात असल् यामुळे धुमकेत, 
अब्राहम, साव्ा, चींडीगाव, मा्गाव व धाक्ी डहाण ू येथील मच् छीमाराींचे 
व्यावसातयक नुकसान होत लहे, हे ही खरे लहे काय, 
(३) असल् यास, सदरहू थमशल पॉवर उभारण् यात येऊ नये असा डॉ. मुदगल 
सलमतीने अहवाल ददलेला असतानाही सी.लर.झेड अधधसूचनेचे उल् लींघन करुन 
सदर थमशल पॉवर उभारण् यात लला लहे, हे ही खरे लहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली लहे, त्यानुषींगाने 
पयाशवरणाचे सींतुलन राखण् याबाबत व प्रदषूण थाींबप्रवण् याबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण् यात येत लहे, 
(५) नसल् यास, प्रवलींबाची कारणे काय लहेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. मे. ररलायन्स थमशल पॉवर प्रकल्पास (पवूीचे नाव मे. बी एस ई 
एस, डहाण)ू  वन मींत्रालय, भारत सरकार याींनी ददनाींक २९/३/१९८९ च्या 
पत्रान्वये पयाशवरण प्रवषयक अनुज्ञाप्ती प्रदान केलेली असून प्रकल्पाची उभारणी 
सागरत्ीय प्रवतनमयन अधधतनयम, १९९१ च्या पवुीची लहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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