
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि १७ जून, २०१९ / ज्येष्ट्ठ २७, १९४१ ( शिे ) 
  
(१) उच् च ि तां्र शशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतति 

िायय, सांसदीय िायय, अल्पसांखयाांि वििास ि 
िक्फ मां्री  

 

याांचे प्रभारी विभाग (२) पयायिरण मां्री 
(३) पाणीपरुिठा ि स् िच् छता मां्री 
(४) अन् न ि षषध प्रशासन मां्री  
(५) अन् न ि नागरी परुिठा, ग्राहि सांरक्षण मां्री 
(६) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि यिुि िल्याण मां्री 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ७४ 
------------------------------------- 

  
नाशशि जजल््यातील पाणी टांचाईबाबत 

  

(१) *  १३६१४९   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.छगन 
भजुबळ (येिला), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड), 
श्री.राजाभाऊ (पराग) िाज े (शसन्नर), श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरूी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 



2 

(१) नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण, चाींदवड, मालेगाव, नाींदगाव, शसन्नर, 
देवळा व येवला या सात तालकु्यासह अन्य तालकु्यातील २१० गावे ८५९ 
वाडया अिा १ हिार ६९ गावाींत पपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई ननमााण झाली 
असनू साडचेार लाख नागररकाींना २१८ ्ँकरद्वारे पाणीपरुवठा केला िात 
असल्हयाचे माहे एपिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पप ींपळगाव मोर (बोरीची वाडी) व बडचेी वाडी (ता.त्र्यींबेकश्वर, 
जि.नाशिक) या आददवासी भागात माहे फेब्रवुारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
भीषण पाणी ी्ंचाई ननमााण झाली असनू ्ँकरने सरुु असलेला पाणीपरुवठा 
अपरुा असल्हयामळेु पाण्यासाठी मदहलाींना भ्कीं ती करावी लागत असनू मौि े
िणेवड खुदा (ता.इगतपरूी, जि.नाशिक) पाणीपरुवठा/नळयोिना सरुळीत 
करण्याच्या मागणीसाठी तथेील मदहलाींनी तहसील व पींचायत सशमती 
कायाालयावर दद ०७ फेब्रवुारी, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास “हींडामोचाा” काढला 
होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राषरीय ग्रामीण पेयिल कायाक्रम कृती आराखडा २०१८-१९ 
मधील समापवष् रािपरू (ता.येवला, जि.नाशिक) सह ४० गावाींच्या िादेशिक 
पाणी परुवठा योिनेच ेसपवस्तर सवेक्षण करून या योिनेचा सपवस्तर िकल्हप 
अहवाल ििासकीय मींिुरीसाठी तातडीने िासनास सादर करावा अिी मागणी 
स्थाननक लोकिनतननधीनी ददनाींक १० ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
अधीक्षक अशभयींता व मखु्य अशभयींता महाराषर िीवन िाधधकरण, नाशिक 
याींचेकड ेकेलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, िश्न भाग (३) मधील योिनेला ििासकीय मान्यता 
देण्यासाठी महाराषर िीवन िाधधकरणाकडून िासनास िस्ताव सादर झाला 
आहे काय तसेच िश्न भाग (२) बाबत कृत्रिम पाणी ी्ंचाईला िबाबदार 
असणाऱयाींपवरोधात ननवासी नायब तहशसलदार याींना ननवेदन देऊन राषरीय 
पेयिल कायाक्रमाींतगात पाणी परुवठा योिना मींिूर व्हावी अिी मागणी 
स्थाननक लोकिनतननधीींनी मा.मींिी पाणी परुवठा व स्वच्छता याींचेकड ेददनाींक 
३० नोव्हेंबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास लखेी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्हयास, यािकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीचे 
ननषकषा काय आहेत व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) रािापरू सह ४० गावे िादेशिक पाणी परुवठा योिनेच्या सव्हेक्षण 
अींदािपिकास ताींत्रिक मींिरुी देण्यात आली असनू सव्हेक्षण अींदािपिकास 
महाराषर िीवन िाधधकरण, मुींबई याींनी दद.३०.३.२०१९ रोिी मान्यता ददली 
आहे. योिनेच्या सवेक्षणाच्या ननपवदा मागपवण्यात येत आहेत. या योिनेचा 
िस्ताव अद्याप िासनास िाप्त झाला नाही. 
     िणेवड योिनेची दरुुस्ती करण्यात आली आहे तसेच या गावाचा 
समावेि राषरीय ग्रामीण पेयिल योिना सन २०१९-२० च्या कृती 
आराखडयामध्ये करण्यात आला आहे. पप ींपळगाव मोर व बडचेी वाडी भागात  
कृत्रिम पाणी ी्ंचाई ननमााण झाल्हयाचे ददसनू आले नाही. 
(६) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील शाळाबा्य मलुाांच ेनव्याने सिेक्षण िरण्याबाबत 
  

(२) *  १३७७८७   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड), श्री.चांद्रिाांत 
सोनिणे (चोपडा), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूय), श्री.नरेंद्र पिार 
(िल्याण पजश्चम), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा), श्री.सरेुश लाड (िजयत) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील िाळाबा्य मलुाींसाठी पदहली मोहीम अपयिी ठरल्हयामळेु 
िाळाबा्य मलुाींकररता दसुऱयाींदा िोध मोहीम राबपवल्हयाचे माहे िानेवारी, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, िाळाबाहय मलुाींना शिक्षकाींनी िाळेत आणावे याकररता 
बालरक्षक योिना सरुु करण्यात आली असनू  िाळाबाहय पवदयार्थयाांची िोध 
मोहीम व प्नोंदणी पींधरवडा दरवषी िकै्षणणक सिाच्या सरुुवातीला आयोिीत 
केला िातो तसेच मध्येच िाळा सोडून गेलेल्हया मलुाींचा िोध घेवनू वयानसुार 
समकक्ष वगाात दाखल करुन ित्येक पवदयार्थयाांवर तीन हिार रुपये खचा 
केला िात असनू तसेच मोफत पाठयपसु्तके व मध्यान्ह भोिन ददले िात 
असताींनाही िाळाबाहय पवदयार्थयाांची सींख्या सींपणूा महाराषरात माहे मे, २०१८ 
व माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये ५ लाखापेक्षा िास्त असल्हयाचे तसेच 
पणु्यातील िाळाबाहय मलुाींच्या सवेक्षणानसुार पणेु िहरात २५०० तर िळगाव 
१४३४ िाळाबा्य पवद्याथी आढळून आले असल्हयाच े माहे माचा, २०१९ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्यातील िाळाबा्य मलुाींच्या नव्याने होणाऱया िोध 
मोहीमच्या सवेक्षणातील िु् ी दाखवनू ददल्हयानींतरही त्याची दखल न घेता 
सदोष पद्धतीने सवेक्षण सरुूच ठेवल्हयाने स्वयींसेवी सींस्थाींनी सदर मोदहमेतनू 
माघार घेण्यास सरुुवात केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, राज्यात खाण कामगार व स्थलाींतरीत मलुाींच्या िोधासाठी शिक्षण 
पवभागाकड ेयींिणेच्या असलेल्हया अभावामळेु तसेच िाळाबाहय मलुाींकड ेदलुाक्ष 
केल्हयामळेु िकै्षणणक स्तरावरील हा वगा मोठया िमाणात शिक्षणाच्या 
िवाहापासनू दरू असल्हयाचे तसेच  सन २०१७-१८ या िकै्षणणक वषाात राज्यात 
६८,२२३ इतकी मलेु िाळाबाहय असल्हयाचे मादहतीच्या अधधकारान्वये 
ननदिानास आले असले तरीही ही आकडवेारी फसवी असनू िाळाबाहय मलुाींची 
सींख्या ५ लाखाींहून अधधक असल्हयाच े मत िाथशमक शिक्षणासाठी काम 
करणाऱया सेवाभावी सींस्थाींनी व्यक्त केले असनू  एकूण ६८,२२३  मलुाींपकैी 
पणु्यात १०,५०२ ठाण्यात ६,४८३ तर मुींबईत ६,२७९ िाळाबाहय मलेु असल्हयाच े
माहे सप् े्ंबर,२०१८ मध्ये  ननदिानास आल ेआहे, हे  ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, िासनाच्या २०११ च्या अधधसचूनेनसुार दरवषी िाळाबाहय 
मलुाींचे सव्हेक्षण करणे आवश्यक असताना गत तीन वषाापासनू िाळाबाहय 
मलुाींचे सवेक्षणच करण्यात आले नसल्हयाचे तसेच मा.उच्च न्यायालयाने माहे 
माचा, २०१८ पयांत याबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सचुना ददल्हया 
असतानाही माहे ऑगस््, २०१८ मदहना सींपला तरीही शिक्षण पवभागाने 
कुठलाच कायाक्रम आखलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(६) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार िाळाबा्य मलुाींकररता नव्याने होणाऱया सवेक्षण 
मोदहमेतील िु् ी दरू करून शिक्षण हक्क मोदहमेचे धोरण ठरपवणे तसेच सदर 
िाळाबा्य मलुाींना शिक्षणाच्या मळू िवाहात आणण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींित: खरे आहे. 
     सन २०१८-१९ मध्ये िाळास्तरावर शिक्षकाींमाफा त करण्यात आलेल्हया 
िाळाबा्य सव्हेक्षणानसुार पणेु िहरात िवळपास ४७७ िाळाबा्य पवद्याथी 
आढळून आले असनू सदर िाळाबा्य पवद्याथी पवपवध स्वयींसेवी सींस्थाींच्या 
सहकायााने निीकच्या िाळाींमध्ये दाखल करून घेण्यात येत आहेत.िळगाव 
जिल्ह्यात सन २०१८-१९ मध्ये िाळाबा्य पवद्यार्थयाांचे नव्याने सवेक्षण 
करण्यात आलेले नाही. सदर १४३४ पवद्याथी हे समग्र शिक्षा योिनेच ेवापषाक 
कायायोिना व अींदािपिक तयार करताींना ग्शिक्षणाधधकारी पींचायत सशमती 
याींचेमाफा त िाप्त ३० ददवस ककीं वा त्यापेक्षा िास्त ददवस गरैहिर असलेले 
पवद्याथी आहेत. सदर पवद्याथी िाळेच्या प्ावर आहेत. परींत ु ३० ददवस  
ककीं वा त्यापेक्षा िास्त ददवस गरैहिर रादहल्हयाने सदर पवद्यार्थयाांना 
िाळाबा्य सींबोधलेले आहे. अिा पवद्यार्थयाांना िून २०१९ मध्ये शिक्षणाच्या 
िवाहात आणून पविषे िशिक्षण देण्यात येईल. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) हे खरे नाही. 
     पवभागाअींतगात सवा पयावेक्षणीय यींिणेकडून दरवषी िून मध्ये 
िाळाबा्य मलुाींचा िोध घेऊन िाळेत दाखल करणेच ेकामकाि केले िात.े 
(६) िश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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पाबळ (ता.शशरुर, जज.पुणे) गािाला पाणीपुरिठा िरण्यासाठी अधधग्रहीत 

िेलेल्या विदहरीांची रक्िम मालिाला अदा िरण् याबाबत 
  

(३) *  १४०३७२   श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबगेाि) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाबळ (ता.शिरुर, जि.पणेु) गावाला पाणीपरूवठा करण्यासाठी रे्वडी 
येथील श्री.शिवराम काळे व श्री.मारुती काळे याींच्या ७ पवहीरी ग्पवकास 
अधधकारी याींनी माहे िानेवारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान अधधग्रहीत 
केल्हया, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अधधग्रहीत केलेल्हया पवदहरीींची रक्कम पवदहर मालकाींना 
अद्यापही न ददल्हयामळेु त्याींनी पवदहरीचा पाणीपरूवठा खींडीत केला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, अधधग्रहीत केलेल्हया पवदहरीींचे पसै े न देण्याची कारणे काय 
आहेत तसेच या पवदहरीींचे पसेै त्वरीत देऊन पाणीपरूवठा सरुळीत 
करण्याबाबत िासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींित: खरे आहे. 
     श्री.शिवराम काळे, श्रीमती ताराबाई काळे, श्री.मारुती पवळे, श्री.बारकू 
पवळे, श्री.हनमुींत डुबे याींच्या ७ पवदहरी तहशसलदार, शिरुर याींच्या आदेिान्वये 
पपण्याच्या पाण्याकररता अधधग्रदहत केल्हया आहेत.  
(२) हे खरे नाही. 
     अधधग्रहीत केलेल्हया पवदहरीींसाठी ददनाींक १९.११.२०१८ त े ददनाींक 
१५.०४.२०१९ या अधधग्रहण कालावधीची रक्कम रु. ५,२२,०००/- सींबींधधताींना 
अदा करण्यात आली आहे. 
(३) व (४) िश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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मुरबाड (जज.ठाणे) येथील दषु्ट्िाळग्रस्त गािाांना िेशमिलच्या टँिरमधनू 
पाणीपुरिठा होत असल्याबाबत 

  

(४) *  १३५२९३   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत 
गायििाड (िल्याण पिूय), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मरुबाड (जि.ठाणे) तालकु्यातील मरुबाड-वतैागवाडी ही तीन वषाापवूी ठाणे 
जिल्हहा पररषद पाणी परुवठा पवभागाने नव्याने सरुु केलेली पाणी परुवठा 
योिना सद्य:जस्थतीत बींद असल्हयाचे तसेच केशमकलची ने-आण करणाऱ या 
्ँकरने तालकु्यात पाणी परुवठा करण्यात येत असल्हयाच्या तक्रारी ग्रामस्थाींनी 
तहशसलदार आणण पाणी परुवठा पवभागाकड ेकेल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या केशमकल ्ँकरमधील पाणी रासायनयकु्त असल्हयाने 
पाण्याला दगुांधी येत असल्हयाने पपण्यास अयोग्य असनू पा्गाींव, खोपपवली-
खु्ारवाडी, मेदी, घागलुी या गावाींसह ठाकूरवाडी, वाघाचीवाडी, बा्लीचीवाडी, 
खाींड्याचीवाडी, तवे्हारवाडी, वाघवाडी इत्यादी अनेक गावातील नागरीकाींनी 
आींघोळ केल्हयास अींगाला खाि येत असल्हयाचे ननदिानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत मरुबाड तालकु्याचे तहशसलदार याींनी चौकिीचे आदेि 
ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार रासायनीक ्ँकरमधून पाणी परुवठा 
करणाऱया ठेकेदारापवरुध्द कारवाई करुन नागरीकाींना िधु्द पाण्याचा परुवठा 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
     मरुबाड तालकु्यातील वतैागवाडी येथ े मागील तीन वषाामध्ये नवीन 
योिना मींिूर नाही. रसायने वाहतकू करणा-या ्ँकरने तालकु्यात पाणी 
परुवठा करण्यात येत असल्हयाची व ्ँकरमधील पाण्याला दगुांधी येत असनू 
नागरीकाींच्या अींगाला खाि येत असल्हयाची बाब खरी नाही वा अिा 
स्वरुपाच्या तक्रारी पींचायत सशमती, पाणी परुवठा पवभागाकड े िाप्त झालेल्हया 
नाहीत. 
(२) हे खरे नाही.  
     तथापप, खु्ारवाडी येथे ्ँकरने पाणी परुवठा करण्यात येत नसनू, इतर 
दठकाणी पपण्यासाठी ्ँकरने पाणी परुवठा करण्यात येत आहे. परींत,ू सदर 
पाण्यास दगुांधी येत असल्हयाबाबत व अींगाला खाि येत असल्हयाबाबत 
कोणतीही तक्रार िाप्त झाललेी नाही.  
     मरुबाड तालकु्यातील तालकुा वदै्यकीय अधधकारी, उप अशभयींता पाणी 
परुवठा व ग् पवकास अधधकारी हे ्ँकरमध्ये पाणी भरावयाच्या दठकाणी 
वेळोवेळी भे्  देत असतात. त्यावेळी पाण्यास दगुांधी येत असल्हयाचे आढळून 
आलेले नाही. तसेच तालकुा आरोग्य अधधकारी याींचे मादहतीनसुार 
 िाथशमक आरोग्य कें द्राच्या  आींतर रुग्ण आणण बाहयरुग्ण पवभागामध्ये 
अींगाला खाि सु् त असल्हयाची तक्रार असलेला रुग्ण आढळून आलेला नाही.  
     तालकुा आरोग्य अधधकारी याींचेकडून ्ँकरमध्ये भरण्यात आलेल्हया 
पाण्याची ननयशमत ओ्ी ्ेस्् केली िात े सदर ्ेस्् मध्ये पाणी दपुषत 
असल्हयाचे वा पाण्यास दगुांधी येत असल्हयाच ेआढळून आलेले नाही. 
     ्ँकर परुवठा करणा-या ठेकेदाराकडून परुपवण्यात आलेले ्ँकर 
बदलण्यात आलेले नाहीत. माहे एपिल मध्ये रुि ूझालेले ्ँकर आितागायत 
सरुु आहे.  
(३) मरुबाड तालकु्याच ेतहशसलदार याींनी चौकिीचे आदेि ददलेले नाहीत. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 
(५) िश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
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बुलढाणा जजल्हात पाणी पुरिठा योजना मांजूर िरण्याबाबत 
  

(५) *  १३५४६५   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.अजजत पिार 
(बारामती), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.हषयिधयन सपिाळ 
(बलुढाणा), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता 
मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बलुढाणा जिल्ह्यातील सींग्रामपरू, िळगाींव िामोद व िगेाींव तालकु्यातील 
खारपाणपट टयात येणाऱया १४० गावाींतील नागरीकाींना पपण्याचे पाणी 
शमळण्यासाठी १४० गाव पाणीपरूवठा योिना मींिूर करण्यात आली असनू 
यापकैी ककती गावाींना पाणी परुवठा करण्यात येत आहे व उवारीत गावाींना 
पाणीपरुवठा न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(२) असल्हयास, खुपगाव (जि.बलुढाणा) येथील पाणीपरुवठा योिनेचा िस्ताव 
ताींत्रिक मींिुरीसह िासनास सादर केला असनू सदर पाणीपरुवठा योिना मींिूर 
करणेबाबत स्थाननक लोकिनतननधी याींनी ददनाींक ६ फेब्रवुारी २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास िधान सधचव, पाणी परुवठा व स्वच्छता पवभाग याींना सादर 
केलेले ननवेदन िासनास िाप्त झाल ेआहे काय, 
(३) असल्हयास, जिल्हहयातील मौिे उीं द्री (ता.धचखली) येथील १७ गावे 
पाणीपरुवठा योिना गेल्हया ककत्येक वषाापासनु बींद असल्हयामळेु या गावातील 
नागरीकाींकडून स्वतींि पाणीपरुवठा योिना सरुू करण्याची मागणी होत असनू 
सन २०१६ मध्ये पींचायत सशमती धचखली याींनी आमसभेच्या ठरावामध्ये १७ 
गावे पाणीपरुवठा योिना बींद करून ित्येक गावाला स्वतींि पाणीपरुवठा 
देण्यात यावा असा ठराव सधु्दा घेण्यात येऊन ित्येक गावाींने ग्रामसभेच्या 
ठरावामध्ये हीच मागणी केलेली असल्हयाचे माहे एपिल, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त िश्न भाग (१) त े (३) बाबत िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) बलुडाणा जिल्हहयातील सींग्रामपरू तालकु्यातील 
७७ गावे व िळगाव िामोद तालकु्यातील ६३ गावे अिा एकूण १४० 
गावाींकरीता वान धरणाींवरून िादेशिक पाणी परुवठा योिना कायााजन्वत 
करण्यात आली आहे. सद्यजस्थतीत सींग्रामपरू तालकु्यातील ६९ गावे व 
िळगाींव िामोद तालकु्यातील ६२ गावे असे एकूण १३१ गावाींना या 
योिनेव्दारे ठोक स्वरुपात पाणीपरुवठा सरुु आहे.  उवाररत ९ गावाींतील 
अजस्तत्वातील पाणीपरुवठा योिना सरुु असल्हयामळेु व ग्रामपींचायतीची 
मागणी नसल्हयामळेु पाणीपरुवठा सरुु करण्यात आला नाही.   
(२) होय. 
     सदर पाणीपरुवठा योिनेस िासन ननणाय क्रमाींक राग्रापे-
२०१९/ि.क्र.५२/पाप१ु३, ददनाींक ८ मे, २०१९ नसुार ििासकीय मान्यता िदान 
करण्यात आली आहे.   
(३) होय हे खरे आहे. उीं द्री १७ गावे िादेशिक पाणीपरुवठा योिनेतील 
समापवष् गावापकैी ७ गावाींनी योिना बळक्ीकरण व दरुुस्तीबाबतची 
मागणी ग्रामपींचायत ठरावाव्दारे केल्हयाने मखु्यमींिी ग्रामीण पेयिल 
कायाक्रमाींतगात मागणी केलेल्हया ७ गावाींकररता उीं द्री िादेशिक पाणीपरुवठा 
योिनेच्या रु.२८७.३५ लाख ककींमतीच्या पनुरुज्िीवनाच्या अींदािपिकास 
िासनाच्या ददनाींक १४ फेब्रवुारी, २०१९ रोिीच्या िासन ननणायान्वये 
ििासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.   
(४) वरीलिमाणे 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

तुमसर ि मोहाडी (जज.भांडारा) तालुक्यात स्िस्त धान्य दिुानात 
गव्हाच ेिमी िाटप िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(६) *  १४०५३१   श्री.चरण िाघमारे (तमुसर) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) तमुसर व मोहाडी (जि.भींडारा) तालकु्यात माहे िलु,ै २०१८ पासनू स्वस्त 
धान्य दकुानात गव्हाचे कमी वा्प झाल्हयाने स्थाननक लोकिनतननधीींनी 
मा.अन्न परुवठा मींिी याींना ददनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी वा 
त्यासमुारास ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िासनाने याबाबत चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) होय. 
(२) राज्यात पवकें दद्रत खरेदी योिनेअींतगात िाप्त होणाऱया ताींदळाचे वा्प 
िलद गतीने होण्याच्या दृष्ीने धान उत्पादक जिल्ह्याींतील ताींदळाच ेिमाण 
वाढपवण्यात आले होत.े सदर ननवेदनाच्या अनषुींगाने अींत्योदय अन्न 
योिनेच्या व िाधान्य कु्ुींब लाभार्थयाांच्या गव्हाच्या पररमाणात माहे 
िानेवारी, २०१९ पासनू वाढ करण्यात आली आहे. 
(३) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील जलस््रो्र दवुषत झाल्याबाबत 
  

(७) *  १३५०२४   श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), अॅड.यशोमती 
ठािूर (ततिसा), िुमारी प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि 
रेल्िे), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), 
श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी), श्री.बाळासाहेब 
मरुिुटे (नेिासा), श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेज), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला 
पिूय), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), डॉ.राहूल आहेर 
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(चाांदिड), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पियती), श्री.गोिधयन शमाय (अिोला 
पजश्चम) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील ३० हून अधधक जिल्ह ्याींमधून पाण् याचे नमनेु गोळा करुन 
करण्यात आलेल्हया सहा लाख पाण्याच्या नमनुा तपासणीमध्ये १ लाख ७१ 
हिार ४८४ िलस्िोत हे दपूषत असल्हयाची मादहती कें द्रीय पेयिल आणण 
स्वच्छता मींिालयाच्या अहवालात नमदू केल्हयाचे ददनाींक २५ एपिल, २०१९ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, लातरू जिल्ह्यात खािगी पाणी पवके्रत्याींकडून नागररकाींना 
तलावातील, दगड खाणीतील व डबक्यातील दपूषत पाणीपरुवठा होत असनू या 
पाण्याला दगुांधी येत असल्हयाने नागररकाींच्या आरोग्याला धोका ननमााण झाला 
असनू नाींदेड जिल्हहयात गतवषी सरासरीच्या तलुनेत अत्यल्हप पाऊस झाल्हयाने 
भिूल सवेक्षण आणण पवकास यींिणा पवभागाच्या जिल्हहा पाणी गणुवत्ता 
तपासणी ियोगिाळेत माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान पपण्याच्या 
पाण्याच्या ६५५ नमनु्याींची रासायननक व अनिुैपवक पध्दतीने तपासणी केली 
असता जिल्हहयात ३३६ पाणी नमनेु दपुषत आढळून आले असनू उमरी 
तालकु्यात १, धमााबाद तालकु्यात ८ व नायगाव तालकु्यात १२ िलस्िोत 
दपुषत असल्हयाचे ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच पणेु जिल्ह्यात जिल्हहा पररषदेच्या पाणी परुवठा व स्वच्छता आणण 
आरोग्य पवभागाकडून करण्यात आलेल्हया पाहणीत जिल्ह्यात १३ तालकु्यात 
१७५ दठकाणी नागररक दपुषत पाणी पीत असल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, राज्यातील ७५ त े ८० ्क्के िलस्िोत हे घरगतुी 
साींडपाण्यामळेु दपुषत झाले असनू िहरी व मखु्यत: ग्रामीण भागातील दपूषत 
पाण्याच्या ्क्केवारीत मोठ्या िमाणात वाढ झाली असल्हयाचे ननदिानास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने राज्यातील दषुकाळी भागातील पाणी ी्ंचाई 
दरू करुन िदु्ध पाणीपरुवठा करण्याच्या अनषुींगाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
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(६) नसल्हयास, पवलींबाची सवासाधारण कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) सन २०१८-१९ च्या कें द्र िासनाच्या 
सींकेतस्थळावरील अहवालानसूार, पाणी नमनेु तपासण्यात आलेल्हया १९१७६९ 
स्िोताींपकैी ४०६८७ स्िोत रासायननक दृषटया दपूषत आढळून आले आहेत. 
(२) लातरू जिल्ह्यात खािगी पाणी पवके्रत्याींकडून नागररकाींना तलावातील, 
दगड खाणीतील, डबक्यातील दपूषत पाणीपरुवठा होत असल्हयाचे व या 
पाण्याला दगुांधी येत असल्हयाचे आढळून आले नाही. 
     नाींदेड जिल्ह्याींमध्ये माचा २०१९ दरम्यान पपण्याच्या पाण्याचे ६५५ 
नमनु्याींपकैी ३३६ पाणी नमनेु दपुषत आढळून आले असनू उमरी तालकु्यात 
१, धमााबाद तालकु्यात ८ व नायगाव तालकु्यात १२ िलस्िोत दपुषत आढळून 
आले आहेत. 
(३) होय. 
(४) सन २०१८-१९ च्या कें द्र िासनाच्या सींकेतस्थळावरील अहवालानसूार, 
रासायननक घ्काींची ्क्केवारी २४.९९%  इतकी आहे. तसेच िपैवक घ्काींची 
्क्केवारी ९.९९%  इतकी आहे. 
(५) दषुकाळी पररजस्थतीत ज्या गावाींना ी्ंचाई आहे अिा गावात िलस्िोत 
अधधग्रहणाव्दारे पाणी परुवठा करण्यात येत आहे. तसेच सदर अधधग्रहण 
स्िोताची पाणी तपासणी ियोगिाळेमाफा त तपासणी होत आहे. तसेच ज्या 
गावाींमध्ये ॅ्ंकर व्दारे पाणी परुवठा केला िातो त्या पाण्याचे िधु्दीकरण 
करून ग्रामस्थाींना िधु्द पाणी परुवठा करणेबाबत सधूचत करण्यात आलेले 
आहे. 
(६) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील भेसळयुक्त दधुाच्या विक्रीिर प्रततबांध घालण्यासाठी 
िायद्यात बदल िरण्याबाबत 

  

(८) *  १३५३१९   श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), 
श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूय), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण),  
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श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), 
श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.तिुाराम िात े (अणशुक्ती नगर), श्री.सदा 
सरिणिर (मादहम), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी), 
श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.सतुनल 
राऊत (विक्रोळी) :  सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मां्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई िहरात दधु पवतरण करताना मोठ्या िमाणात दधु भेसळ होत 
असनू माहे एपिल, २०१८ पासनू आितागायत अन्न व औषध ििासनाने 
मुींबईत सात दठकाणी दधू भेसळीची िकरणे ननदिानास आणली असनू त्यातनू 
सतराि ेशल्र दधुाचा साठा िप्त करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, भेसळयकु्त दधुामळेु अनेक गींभीर आिाराींची लागन होत 
असल्हयाने दधु भेसळ अिामीनपाि गनु्हा ठरपवण्यासींदभाातील ननयमात 
सधुारणा करण्याच्या िस्तावावरील िासनाचा पवचार पणूा झाला आहे काय, 
(३) असल्हयास, यासींदभाात कोणता ननणाय घेण्यात आला आहे, त्याचे स्वरुप 
काय आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) सन २०१८-१९ या वषाात अन्न व औषध 
ििासनाच्या बहृन्मुींबई पवभागाकडून दधु भेसळीच्या एकूण ०८ िकरणात 
धाडी ्ाकून २२१८.५१ शल्र दधुाचा साठा िप्त करुन नष् केला आहे. 
(२) व (३) दधु भेसळ सींदभाातील गनु्हा दखलपाि व अिामीनपाि गनु्हा 
ठरपवण्यासींदभाातील भारतीय दींड पवधान कलम २७२ व २७३ मध्ये सधुारणा  
पवधेयक महाराषर पवधानमींडळाच्या सन २०१८ च्या दहवाळी अधधवेिनात 
दोन्ही सभागहृात पारीत करण्यात आले असनू पवधेयक मा.राषरपती 
महोदयाींच्या मान्यतसेाठी कें द्र िासनास पाठपवण्यात आले आहे. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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अन्न ि षषध प्रशासनाने पुिय विदभायत अनेि दठिाणी धाडी टािून 
िोट्यिधी रुपयाांचा तनिृष्ट्ट दजायचा माल जप्त िेला असल्याबाबत 

  

(९) *  १३७२१२   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषयिधयन 
सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय अन्न ि 
षषध प्रशासन मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू पवभागातील नागपरू, भींडारा, वधाा, चींद्रपरू व गडधचरोली या 
जिल्हहयात अन्न व औषध ििासन पवभागाने सन २०१८-१९ या वषाामध्ये 
अनेक दकुानाींवर धाड ्ाकून िनतबींधधत अन्नपदाथाांची पवक्री करणाऱयाींपवरुध्द 
कारवाई करून रूपये १९ को्ी ५७ लाख ककींमीतीचा ७३४२ जक्वी्ं ल साठा िप्त 
केला असनू यात १६ को्ी ७५ लाख रूपयाींची ६.५५ लाख ककलो ननकृष् 
दिााची सपुारी िप्त करण्यात आली असल्हयाच े ददनाींक २८, एपिल २०१९ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदािनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्हयास, या िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार सींबधधतावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. जयिुमार रािल : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) नागपरू पवभागातील नागपरू, भींडारा, वधाा, चींद्रपरु व गडधचरोली या 
जिल्ह्यात अन्न व औषध ििासनाने सन २०१८-२०१९ या कालावधीत 
िनतबींधधत अन्न पदाथा पवक्रीच्या सींदभाात १११ िप्ती कारवाया केल्हया असनू 
१०३५५.२२ कक.गॅ्र. एवढा रु.१,२९,८५,५७९/- ककीं मतीचा साठा िप्त करण्यात 
आला आहे. 
      तसेच नागपरू पवभागामध्ये सन २०१८-२०१९ या कालावधीत कमी 
दिााच्या व असरुक्षक्षत असल्हयाच्या सींियावरुन सपुारीच्या अनषुींगाने २५ िप्ती 
कारवाया करुन १४१९०४६.५ कक.गॅ्र. विनाचा व रु.१८,८३,७८,६८२/- ककीं मतीचा 
साठा िप्त केला आहे. 
(३) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यासह िोिणात शशक्षि भरती िरण्यात येणार असल्याबाबत 

  

(१०) *  १३६००६   श्री.राजन साळिी (राजापरू), श्री.सदानांद चव्हाण 
(धचपळूण), श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.प्रिाश 
फातपेिर (चेंबरू), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), 
श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.राहूल आहेर 
(चाांदिड), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूय), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), 
श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.शरददादा 
सोनािणे (जुन्नर), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत 
पाटील (इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबगेाि), श्री.शशशिाांत शश ांदे 
(िोरेगाि), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.सरेुश लाड (िजयत), श्री.राजेश टोपे 
(घनसािांगी), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.बबनराि शशांदे (माढा), श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्री.शामराि ऊफय  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्रीमती ददवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्रीमती समुन 
पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर), श्री.सांजय 
पोतनीस (िशलना), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), 
प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अशमत 
झनि (ररसोड), श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरूी), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पपवि पो ा्ल’’ द्वारे स्थाननक स्वराज्य सींस्था आणण खासगी 
शिक्षण सींस्थाींमध्ये १० हिार शिक्षक भरती करण्यात येणार असल्हयाचे माहे 
माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, राज्यामध्ये अनतररक्त व समायोिन न झालले्हया शिक्षकाींची 
सींख्या मोठया िमाणात असनूही िासनाकडून थे् शिक्षक भरती केली िात 
आहे व यापवूीही करण्यात आली आहे तसेच अनेक जिल्हहयात एसइबीसी 
तसेच खलु्हया िागाींची सींख्या िनु्य दाखपवली असनू याबाबत मादहती घेतली 
असता पणेु जिल्हहयात अनेक िागा ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सोलापरू कोकण जिल्हहयासह राज्यातील पवपवध िाळाींमध्ये 
हिारो शिक्षकाींची पदे ररक्त आहेत तर सदरहू भरतीमध्ये कोकण पवभागात 
सवाात िास्त िागा भरण्यात येणार असनू यात स्थाननकाींना िाधान्य देण्यात 
यावे अिी मागणी कोकण डी एड., बी एड धारक असोशसएिने केली असनू 
ददनाींक ८ माचा, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास रत्नाधगरी जिल्हहा पररषद त े
जिल्हहाधधकारी कायाालय असा मोचाा काढण्यात आला होता, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, राज्यातील अनतररक्त व समायोिन न झालेल्हया शिक्षकाींऐविी 
थे् शिक्षक भरती केल्हयाने िासनाचे आधथाक नकुसान होत असनू यामध्ये 
मोठया िमाणावर गरैव्यवहार होत असल्हयाने याबाबत स्थाननक 
लोकिनतननधीनी मा.मखु्यमींिी व िालेय शिक्षण मींिी याींचेकड ेमाहे मे, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनाद्वारे तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) तसेच, राज्यात प् पडताळणी मोदहमेत अनतररक्त ठरलेल्हया शिक्षकाींच े
समायोिन होईपयांत खासगी अनदुाननत िाळाींनी नवीन शिक्षकाींची भरती न 
करण्याबाबचे आदेि काढलेले असतानाही उक्त िाळाींनी केलेल्हया ४०११ 
शिक्षकाींच्या नेमणुकाींना बेकायदेिीरररत्या मान्यता ददल्हयाबाबत केलेल्हया  
चौकिीअींती या शिक्षकाींच्या  नेमणूका रद्द करण्याच ेआदेि िासनाने माहे, 
ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ददले असनू बेकायदेिीर मान्यता 
देणाऱया ४६ शिक्षणाधधकाऱयाींवर शिस्तभींगाची  कारवाई करण्याचा िस्ताव  
शिक्षण आयकु्ताींनी  माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान िासनास सादर 
केला आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(६) असल्हयास, या सींपणूा िकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही करण्यात आली आहे वा 
येत आहे, नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. आशशष शलेार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) अिा िकारचे ननवेदन आढळून आले नाही. 
(५) होय, हे खरे आहे. 
(६) कायावाही सरुु आहे. 

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

पुणे जजल्हयातील नळपाणी पुरिठा योजनाांची 
 िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(११) *  १३७९७३   श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.बसिराज पाटील (षसा), 
प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), प्रा.िषाय 
गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.विश्िजजत िदम (पलसू 
िडगेाि), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु जिल्हहयात राषरीय पेयिल कायाक्रम आणण मखु्यमींिी योिनेतींगात 
मींिूर करण्यात आलेल्हया साडपेाचि े को्ी रुपयाींच्या नळपाणी परुवठा 
योिनाींची कामे ििासनाच्या ददरींगाईमळेु िलींत्रबत असल्हयाचा आरोप 
सवापक्षीय जिल्हहा पररषद सदस्याींनी महासभेत केला असल्हयाचे ददनाींक २८ 
माचा, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ी्ंचाई आराखडयातील पाणी परुवठा योिनाींच्या कामाींना 
जिल्हहाधधका-याींनी तातडीने परवानगी दयावी अिी मागणी यावेळी करण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, दषुकाळामळेु सध्याची पाणी ी्ंचाई लक्षात घेता उपरोक्त 
मागणीवर िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींित: खरे आहे. 
     राषरीय ग्रामीण पेयिल कायाक्रमाींतगात सन २०१८-१९ च्या वापषाक कृती 
आराखडयामधील ४८८ योिनाींपकैी १७० योिनाींना ििासकीय मान्यता देण्यात 
येऊन, ५९ योिनाींना कायाारींभ आदेि देण्यात आले असनू, उवारीत १११ 
योिना ननपवदा िकक्रयेमध्ये आहेत. तसेच, २२४ योिनाींचे आराखड े तयार 
करण्यात आले आहेत. 
     मखु्यमींिी ग्रामीण पेयिल कायाक्रमाींतगात रुपये १३.१० को्ी खचााच्या 
१२ योिनाींना मींिूरी देण्यात आली असनू, त्यापकैी २ योिनाींची कामे पणूा 
झाली आहेत. ७ योिनाींची कामे िगतीत आहेत. ३ योिनाींची कामे ऑक््ोबर, 
२०१९ अखेर कायााजन्वत करण्याचे ननयोिन आहे. 
(२)  व (३) होय. 
     पणेु जिल्हहयासाठी सन २०१८-१९ च्या ी्ंचाई आराखडयामध्ये ४०९६ 
उपाययोिनाींचा समावेि करण्यात आला आहे. त्यानसुार रुपये ९५.८१ को्ी 
इतक्या खचााची नळ पाणी परुवठा योिनेिी सींबींधधत उपाययोिनेतील कामे 
िाधान्याने हाती घेवनू पणुा करण्यात येत आहेत. 
     तसेच, रुपये ६.८७ को्ी ककींमतीचा परुवणी आराखडा जिल्हहाधधकारी, 
पणेु याींना मान्यतसेाठी सादर करण्यात आला आहे. याबाबत पढुील कायावाही 
िगतीत आहे. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

सहार (मुांबई) येथील जे.डब्लल्यू मॅररएट हॉटेलमध्ये तनिृष्ट्ट  
अन्नामुळे ६ डॉक्टराांना झालेली विषबाधा 

(१२) *  १३८४६६   श्री.सतुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.सतुनल िेदार 
(सािनेर) :   सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मां्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सहार (मुींबई) येथील िे.डब्लल्हय.ू मॅररए् हॉ्ेलमध्ये ददनाींक २० एपिल, 
२०१९ रोिी ननकृष् अन्नामळेु ६ डॉक््राींना पवषबाधा झाल्हयाचे ददनाींक ३ मे, 
२०१९ रोिी वा त्यासमुारास सोल्हयिुन्स ग्रपु ऑफ इींडडया याींनी हॉ्ेलला 
ददलेल्हया नो्ीसच्या अनषुींगाने ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, िासनाने सदर गींभीर िकरणाची चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीत काय आढळून आले, त्यानसुार अन्नाच्या नमनु्याींची तपासणी करणे 
तसेच उक्त हॉ्ेल व्यवस्थापनावर कारवाई होण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, तसेच त्याचा तपशिल काय आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) व (२) दद. ०३ मे, २०१९ रोिी वतृ्तापिात िशसध्द 
झालेल्हया बातमीमळेु सदरची बाब अन्न व औषध ििासनाच्या ननदिानास 
आली आहे. त्यानषुींगाने सदर िकरणी अन्न व औषध ििासनाने िे.डब्लल.ु 
मॅररए्, सहारा, अींधेरी-पवूा या आस्थापनेची तपासणी करुन तपासणीवेळी 
अन्न पदाथा बनपवण्यासाठी उपलब्लध असलेल्हया मलई पनीर, ररफाींइड 
सनफ्वॉवर ऑइल व तयार अन्न पदाथा धचकन कोल्हहापरूीचे नमनेु काढण्यात 
आले आहेत. नमनु्याचे अहवाल अद्याप िलींत्रबत आहेत. 
(३) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोल्हापूर जजल््यातील पाणी टांचाई दरू िरण्याबाबत 
  

(१३) *  १३४९११   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.उल्हास 
पाटील (शशरोळ), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.राजशे क्षीरसागर (िोल्हापरू 
उत्तर) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापरू जिल्हहयातील नागरीक भोगावती आणण पींचगींगा नदीच्या 
पाण्यावर अवलींबनू असनू सदर नद्याींमध्ये पाणी नसल्हयाने माहे मे, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ४६ हिार हेक््र क्षेिामध्ये पाणी ी्ंचाई ननमााण झाली 
असनू िाहूवाडी तालकुा व शिरोळ तालकु्यातील तमदलगे, कोडीग्र,े िैनापरू, 
ननमशिरगाव, सींभािीपरू या गावात पाणी ी्ंचाई ननमााण झाली असल्हयाचे 
माहे म,े २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, शिरोळ तालकु्यातील तमदलगे, कोडीग्र,े िैनापरू, ननमशिरगाव, 
सींभािीपरू या गावाींच्या पाणीपरुवठा योिनेसाठी ननधी शमळण्याचा िस्ताव 
जिल्हहाधधकारी कायाालयाकड ेसादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, िाहुवाडी पींचायत सशमतीत मदहनाभरापासनू पाईप लाईन दरुुस्ती 
न केल्हयामळेु पाणी ी्ंचाई ननमााण झाली असल्हयाने कमाचाऱयाींना पाणी 
असनूही वापरता येत नसल्हयाने सशमतीतील  िौचालये बींद करण्याची वेळ 
आली आहे तसेच आींबाडी नदीचे पाि कोरड े पडल्हयाने पाणी ी्ंचाई ननमााण 
झाली असनू परखींदळे गावात नसैधगाक स्िोतातनू सायफन पद्धतीने होणारा 
पाणी परुवठा बींद झाल्हयाने तीव्र पाणी ी्ंचाई ननमााण होऊन सदर गावातील 
लोकाींना खािगी ्ँकर द्वारे पाणी पवकत घ्यावे लागत असल्हयाने ग्रामस्थाींना 
आधथाक नकुसान सोसावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, कोल्हहापरू जिल्हहयातील २९७ दठकाणी पाणी ी्ंचाईचा आराखडा 
तयार करुन उक्त आराखडयात १०९ गावे आणण १८८ वाडयाींचा समावेि केला 
असणे तसेच पाणी ी्ंचाई आराखडयातील १४ पव ींधन पवदहरीचे िस्ताव माहे 
मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान जिल्हहा पररषदेकड ेपाठपवण्यात आल ेआहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, कोल्हहापरू जिल्हहयात नागरीकाींना पाणी उपलब्लध 
होण्याच्यादृष्ीने पाणी ी्ंचाई ननवारण योिनाींचे िस्ताव मींिूर होऊन त्याची 
सक्षमपणे अींमलबिावणी होण्याकररता िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, पवलबाींची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) ग्राम स्तरावरुन पपण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात आल्हयामळेु वेगळया 
ननधी मागणीचा िस्ताव जिल्हहाधधकारी कायाालयास सादर करणेचा िश्न 
उद्भवलेला नाही. 
(३) सद्य:जस्थतीत पाईपलाईन दरुुस्ती करुन िाहूवाडी पींचायत सशमती 
इमारतीमध्ये पाणी परुवठा सरुळीत सरुु करण्यात आलेला आहे. 
     सद्य:जस्थतीत आींबाडी नदीचे पाि कोरड ेपडले असले तरी, परखींदळे, 
ता. िाहुवाडी हे गाव पपण्याच्या पाण्यासाठी आींबाडी नदीवर अवलींबनू नाही. 
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सायफन पध्दतीने होणारा झ-याचा पाणी परुवठा बींद झाला आहे. माि 
हातपींप व पव ींधनपवदहरीद्वारे ग्रामस्थाींना पाण्याची उपलब्लधता आहे. या गावात 
खािगी ्ँकरद्वारे पाणी पवकत घेत आहेत याबाबतची नोंद जिल्हहा पररषद, 
कोल्हहापरू कड ेनाही. 
(४) व (५) जिल्हहयातील माहे मे, २०१९ अखेर एकूण ५३ पव ींधण पवदहरी, ६ 
नळ योिनाींची पविषे दरुुस्ती व १ तात्परुती पाणी परुवठा योिना अिा ६० 
उपाययोिनाींना मींिूरी देण्यात आली असनू त्यापकैी ५३ कामे पणूा झाली 
असनू अन्य कामे िगतीपथावर आहेत. 
(६) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील शशधािाटप िायायलयासाठी निीन  
जागा ि तनधी उपलब्लध िरुन देण्याबाबत 

  

(१४) *  १३८२०१   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सभुाष भोईर 
(िल्याण ग्रामीण), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूय) :  सन्माननीय 
अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ (जि.ठाणे) िहराची लोकसींख्या ३.२५ लाखाींपेक्षा अधधक असनू 
िहरात १२०८.६७ चौ.फु्ाच े एकच शिधावा्प कायाालय असल्हयाने नस् त्या, 
कागदपि ेव इतर सादहत्य ठेवण्यास अडचण ननमााण होत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच नागररकाींसाठी फक्त दोनच णखडक्या असल्हयाने रस्त्यावर 
नागररकाींच्या राींगा लागत असनू सदर रस्त्यावरुन भरधाव िाणाऱया 
वाहनाींमळेु अनेक अपघात होत असल्हयाचे ननदिानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, शिधावा्प कायाालयासाठी िासकीय िागा उपलब्लध करुन 
ननधीची तरतदू करण्यात यावी अिी मागणी ननवेदनाच्या माध्यमातनू 
स्थाननक लोकिनतननधीींनी मा.अन्न व नागरी परुवठा मींिी याींचकेड े केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने िासनाने कोणती कायावाही केली 
व याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) स्थाननक लोकिनतननधीींनी सचूपवलेली कैलाि प्लाझा ही पयाायी िागा 
म्हणून घेण्याची व त्याचबरोबर पयाायी िागेच्या क्षिेफळािी ससुींगत वािवी 
भाड े दर िमाणपि सावािननक बाींधकाम पवभागाकडून िाप्त होण्याकरीता 
पररमींडळ स्तरावर कायावाही सरुु आहे. 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

आडूळ बुद्रिु (ता.पैठण, जज.षरांगाबाद) येथील मुखयमां्री राष्ट्रीय 
पेयजल योजनेच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(१५) *  १३६३९९   श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.सांजय पोतनीस 
(िशलना), श्री.सतुनल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता 
मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आडूळ बदु्रकु (ता.पठैण, जि.औरींगाबाद) येथ े पपण्याच्या पाण्याची तीव्र 
ी्ंचाई ननमााण झाली असनू ित्येक कु्ुींबाला वषााला पाण्यासाठी ३० हिार 

रुपये खचा करावे लागत असल्हयाचे माहे एपिल, २०१९ च्या िवे्च्या 
आठवड्यात ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, आडूळ बदु्रकु व पररसरातील गावासाठी सन २०१८ मध्ये दोन 
को्ी नऊ लाख रुपयाींच्या मखु्यमींिी राषरीय पेयिल योिनेच्या कामाला 
मींिूरी देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर योिनेचे काम िलींत्रबत आहे हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, योिनेची सद्यःजस्थती काय आहे तसेच उक्त गावाींना पाणी 
परुवठा करण्यासाठी िासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्हया वा करण्यात येत 
आहेत, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींित: खरे आहे.  
     पठैण तालकु्यामध्ये यावषी ३१६.१० मी.मी. इतका पाऊस झाला असनू 
हे िमाण सरासरीच्या ४८.२७ ्क्के आहे. त्यामळेु आडूळ बदु्रकु या गावास 
पपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई ननमााण झालेली आहे.  
(२) होय. 
     मखु्यमींिी ग्रामीण पेयिल कायाक्रमाींतगात मौ.आडुळ ब.ु, आडूळ ताींडा व 
खडकी ताींडा या गावाींसाठी रु.२२२.१८ लक्ष इतक्या ढोबळ ककींमतीच्या 
अींदािपिकास मींिूरी देण्यात आली आहे. 
(३) होय. 
     सदर योिनेची उद्भव पवदहर पारुीं डी ताींडा शस ींचन तलावाच्या बडुीत 
क्षेिात िस्तापवत आहे. या पवदहरीच्या कामास सरुुवात केली असता पारुीं डी 
ताींडा येथील ग्रामस्थाींनी तीव्र पवरोध केला आहे. याबाबत पोलीस स््ेिन 
पाचोड, येथे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तरीही ग्रामस्थ पवदहरीच्या 
कामात अडथळा आणत असल्हयाने देवगाींव शस ींचन तलावात पयाायी उद्भव 
पवदहरी घेण्याचे ननजश्चत केले. त्यानसुार देवगाींव शस ींचन तलावात उद्भव 
पवदहरीचे काम सरुु केले असता देवगाव येथीलही ग्रामस्थाींनी पवरोध केला 
आहे. त्यामळेु सद्यजस्थतीत योिनेचे काम बींद आहे.   
(४) सदर गावाींना ददनाींक २६.०९.२०१८ पासनू २ ्ँकरव्दारे व फेब्रवुारी, २०१९ 
पासनू ३ ्ँकरव्दारे पाणीपरुवठा करण्यात येत आहे.  
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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भरडखोल (ता.श्रीिधयन, जज.रायगड) गािातील पाणी टांचाईबाबत 

  

(१६) *  १३४९४२   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्रीमती मतनषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भरडखोल (ता.श्रीवधान, जि.रायगड) ग्रामपींचायत हद्दीतील ग्रामस्थाींना 
पाणी परुवठा करणा-या महाराषर जिवन िाधधकरणाच्या १७ त े १८ 
वषाापवूीच्या पाईप लाईनची दरुवस्था झाली असल्हयाचे माहे एपिल, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम् यान ननदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर पाईप लाईन जिणा होऊन वारींवार फु्ण्याच्या िकाराींमळेु 
ग्रामस्थाींची पपण्याच्या पाण्याची अत्यींत गरैसोय होत असनू साड ेतीन हिार 
गावच्या लोकसींख्येच्या तलुनेत नळ पाणी कनेक्िनही कमी िमाणात 
असल्हयामळेु नागररकाींना पविषेत: मदहलाींना पपण्याच्या पाण्यासाठी वणवण 
करावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्हयास, भरडखोल येथील पाणी ी्ंचाई दरु करण्यासाठी या गावाचा 
समावेि राषरीय ग्रामीण पेयिल कायाक्रम कृती आराखडा सन २०१९-२० 
मध्ये करण्यात आला असनू या गावाींच्या योिनेच्या कामाकरीता अींदाि े
रु.२००.०० लक्ष इतकी रक्कम िस्तापवत करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) (३) हे खरे आहे. 
     भरडखोल गावामध्ये सन १९९७-९८ मध्ये महाराषर िीवन िाधधकरण 
पवभाग, माणगाव याींच्यामाफा त नळ पाणी परुवठा योिना कायााजन्वत 
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करण्यात आलेली आहे. तथापप, सदर योिनेतील पींपीींग मशिनरी, 
उध्वावादहनी, उद्भव पवहीर इत्यादी उपाींगे नादरुुस्त झाल्हयाने व गावाचे 
पवस्तारीकरण झाल्हयामळेु त्याचा पाणी परुवठ्यावर पररणाम होऊन पाणी 
ी्ंचाई ननमााण झालेली आहे. सद्य:जस्थतीत भरडखोल गावाचा समावेि 

राषरीय ग्रामीण पेयिल कायाक्रम कृती आराखडा सन २०१९-२० मध्ये 
करण्यात आला आहे. 
(४) राषरीय ग्रामीण पेयिल कायाक्रम कृती आराखड्यास मींिूरी िाप्त 
झाल्हयानींतर योिनेचे काम हाती घेण्यात येईल. 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

षांढा नागनाथ (जज.दहांगोली) तालुक्यातील २३ गािातील बांद प्रादेशशि 
नळ पाणीपुरिठा योजना सुरु िरण्याबाबत 

(१७) *  १३७०२७   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरूी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाय 
गायििाड (धारािी) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जिल्हहयातील पाणीपरुवठा िादेशिक नळ पाणी परुवठा योिनेची 
दरुुस्तीची कामे मागील काींही वषाापासनू िलींत्रबत असल्हयामळेु सद्य:जस्थतीत 
केवळ सहा गावाींनाच पाणी परुवठा होत असनु या योिनेवर अवलींबनू 
असलेल्हया एकोणीस गावाींमध्ये मोठया िमाणात पाणी ी्ंचाई ननमााण झाली 
असल्हयाचे माहे एपिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२)  असल्हयास, राषरीय पयेिल योिनेत ८७ गावाींचा पाणीपरूवठा योिनाींचा 
आराखडा मींिूर झाला असनू त्यापकैी १३ गावाींच े िस्ताव जिल्हहा पररषदेने 
िासनाकड े पाठपवले असनू औींढा नागनाथ तालकु्यातील शिरड िहापरू व 
पररसरातील पाण्याची पातळी खालावली असल्हयाने तीव्र पाणी ी्ंचाई ननमााण 
झाली असनू मागील ३ वषाापासनू येथील २३ गाव िादेशिक नळ पाणी परुवठा 
योिना देखील बींद असल्हयाचे ददनाींक २५ माचा, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, या कामाची व्याप्ती िास्त असल्हयाने खािगी यींिणेमाफा त 
सव्हे करुन या योिनेच े सधुारीत िस्ताव तयार करण्यास मखु्य कायाकारी 
अधधकारी, जिल्हहा पररषद, दहींगोली याींनी कळपवल्हयानसुार सींबींधधत 
अधधकाऱ याींनी जिल्हहा पररषद दहींगोली याींनी सधुाररत िस्ताव तयार करुन 
िासनाकड ेपाठपवला आहे काय, तसेच सदर नळ पाणी परुवठा योिना सरुु 
करण्याची मागणी सरपींच व ग्रामस्थाींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर मागणीच्या अनषुींगाने िासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४)  दहींगोली जिल्हहयातील मौ.मोरवाडी (ता.कळमनरुी) २५ गावे िादेशिक नळ 
पाणी परुवठा योिनेतनू ६ गावाना पाणी परुवठा सरुु असनू उवाररत 
गावाींकररता मखु्यमींिी ग्रामीण पेयिल कायाक्रमाींतगात पनुरूज्िीवन करीताच े
अींदािपिक तयार करण्यात येत आहे. 
     दहींगोली जिल्हहयातील ८७ गावाींचा आराखडा राषरीय ग्रामीण पेयिल 
कायाक्रमाींच्या वापषाक कृती आराखडयात समावेि केल्हया असनू त्यापकैी १३ 
गावाींचे िस्ताव तयार करण्यात आलेले असनू मखु्य अशभयींता म.जि.िा., 
िादेशिक पवभाग याींनी  त्यापकैी १० योिनाींना िरेे पतुातचे्या अधधन राहून 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
     मौ. शिरड िहापरू ता. औढा ना. या गावाींचा समावेि २० गावे परुिळ 
िादेिीक पाणी परुवठा योिनेत आहे. सदर योिना MRDWP अींतगात 
ददनाींक २४/५/२०१९ च्या िासन ननणायान्वये पनुरूज्िीवीत करण्यात आलेली 
आहे. तसेच मौ. शसध्देश्वर २३ गावे (ता.औींढा, दहींगोली, खेतगाव) या 
िादेशिक पाणी परुवठा योिनेच्या / पनुरूज्िीवनास ददनाींक ६/६/२०१९ च्या 
िासन ननणायान्वये मींिुरी देण्यात आलेली आहे. 
     राषरीय ग्रामीण पेयिल कायाक्रमा अींतगात सन २०१८-१९ मध्ये कामाची 
व्याप्ती िास्त असल्हयाने खािगी यींिणे माफा त सव्हेक्षण करून घेतले आहे. 
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(५) िश्न उद्् ावत नाही. 
----------------- 

  
खेड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील धनगरिाडयाांमधील  

पाणी टांचाईबाबत 
  

(१८) *  १३५५८४   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छता मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खेड (जि.रत्नाधगरी) तालकु्यातील ३३ गावाींमधील ७५ धनगरवाडया 
पपण्याच्या पाण्याच्या सपुवधेपासनू वींधचत असनू येथील नागरीकाींना 
पाण्यासाठी दरू िावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या धनगरवाड्याींचा पाणीिश्न सोडपवण्यासाठी िासनाने 
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींित: खरे आहे.  
     अजस्तवातील उद्रभवामधील पाणी कमी झाल्हयामळेु ी्ंचाई िाणवत.े  
(२) धनगरवाडयाींचा पाणी िश्न सोडपवणेसाठी ी्ंचाई अींतगात पवपवध 
उपाययोिना घेण्यात आल्हया असनू तसेच राषरीय ग्रामीण पेयिल कायाक्रम, 
िलयकु्त शिवार योिनेत या वाडया समापवषठ करुन याद्वारे येथील 
पाणीिश्न सोडपवण्यात येत आहे.  
(३) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

शशखर शशांगणापूर (ता.माण, जज.सातारा) या पररसरात  
तनमायण झालेली तीव्र पाणीटांचाई 

  

(१९) *  १४०२३९   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) शिखर शिींगणापरू (ता.माण, जि.सातारा) या पररसरातील पवदहरीींनी तळ 
गाठला असनु ऐनतहाशसक ३५ एकर क्षमतचेा आणण २५ फु् खोली असलेला 
पषुकरतीथा तलावात मतृसाठा असनु येथील ग्रामस्थाींना पाण्यासाठी भ्कीं ती 
करावी लागत आहे व त्याींना पाणी पवकत घ्यावे लागत ेतर शिखरवस्तीवरील 
ग्रामस्थाींना ५०० शल्र पाण्यासाठी २५० त े ३०० रुपये मोिावे लागत 
असल्हयाचे माहे म,े २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिानास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शि ींगणापरू ग्रामपींचायतीची पाणीपरुवठा पव ींधनपवदहर कोरडी 
पडली तरी पषुकर तलावामध्ये दहा त े वीस ्क्के तरी ककमान पाणी 
असल्हयाने पररसरातील दोन-चार बोअरवेल, हातपींप वा इतर िलस्िोत सहा 
मदहने जिवींत राहून शिींगणापरूची तहान भागत े माि या वषी शि ींगणापरू 
पररसरातील मखु्य िलस्िोत पषुकर तलावातच पाणी नसल्हयाने पररसरात 
कोठेही पाणीसाठा उपलब्लध नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच माण तालकु्यातील शिींगणापरूसह १० गावासाठी वरदान ठरलेली 
शि ींगणापरू िादेशिक पाणी परुवठा योिना थकीत वीित्रबलामळेु मागील काही 
वषाापासनू बींद अवस्थेत असल्हयाचे माहे फेब्रवुारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार बींद असलेली शि ींगणापरू पाणी परुवठा योिना सरुु 
करणे तसेच माण तालकु्याला पाणी परुवठा करण्याच्यादृष्ीने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे काय, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व  (२) हे खरे नाही. 
     सन २०१८ मध्ये अत्यल्हप पिान्यमानामळेु पषुकर तलाव पणूा क्षमतनेे 
भरला नाही. तसेच फेब्रवुारी, २०१९ मध्ये पषुकर तलाव पणूापणे आ्ल्हयाने 
शिखर शिींगणापरू, ता. माण येथे पाणी ी्ंचाई ननमााण झाली.     
     शिखर शिींगणापरू ग्रामपींचायतीच्या मागणीनसुार ददनाींक ०८.०३.२०१९ 
पासनू ्ँकरव्दारे पाणी परुवठा करण्यात येत आहे. तसेच अजस्तत्वातील 
एकूण २१ पव ींधन पवदहरीींपकैी पाणी उपलब्लध असलेल्हया ५ पव ींधन पवदहरीींव्दारे 
पाणी उपलब्लध करुन ददले िात आहे. 
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     त्यामळेु शिखर शिींगणापरू येथील ग्रामस्थाींना पाण्यासाठी पसेै मोिावे 
लागतात ही बाब खरी नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) शिखर शिींगणापरू पाणी परुवठा योिनेची मोठया िमाणावर दरुुस्ती करणे 
आवश्यक आहे. सदर योिनेचे पनुरुज्िीवन करण्या सींदभाात सवेक्षण करुन 
अहवाल सादर करण्याबाबत जिल्हहा पररषद, सातारा याींनी महाराषर िीवन 
िाधधकरण, कराड याींना कळपवले आहे. 
     तथापप शि ींगणापरू िादेशिक पाणी परुवठा योिनेच्या क्षेिात तसेच माण 
तालकु्यातील ी्ंचाईग्रस्त गावाींत पपण्याच्या पाण्याच्या ी्ंचाई अींतगात 
उपाययोिना घेण्यात आल्हया आहेत. 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
अमरािती जजल््यातील टांचाईग्रस्त गािाांमध्ये पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 
  

(२०) *  १३९५५१   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.सधुािर िोहळे 
(नागपरू दषक्षण), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरूी), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जिल्ह्यात पाणी ी्ंचाई ननमााण झाली असताना जिल्ह्यातील 
पाणी ी्ंचाई असलले्हया गावाींसाठी कोणतीही उपाययोिना केली नसल्हयाचे 
ददनाींक ७ मे, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदिानास आल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२)  असल्हयास, यात अमरावती तालकु्यातील ग्रामडोल, मासोद, पप ींपळपवदहर, 
पडसोडा, वडगाव माहुरे, नाींदगाव खाींडशे्वर तालकु्यातील फुबगाव, कािणा, 
ननमसवाडा, चाींदरू रेल्हवे तालकु्यातील सातफेळ व धामनगाव रेल्हवे 
तालकु्यातील िळगाव मींगरुळ तसेच मेळघा् भागातील गावाींचा समावेि 
असनू स्थाननक ििासनाने पाणी ी्ंचाईवर कोणत्याही उपाययोिना केल्हया 
नसल्हयाचे ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच भातकुली तालकु्यातील धामोरी, आष्ी, माकी या गाींवाना ननयशमत 
पाणी परुवठा होत नसल्हयाने १०५ गावे िादेशिक पाणी परुवठा योिने अींतगात 
िवे्च्या झोन मधील गावाींना सरुळीत पाणी परुवठा होण्याकरीता चाींदरु 
बािार मागा नया अकोला त ेआष्ी पयांत स्वतींि पाईपलाईन ्ाकण्याबाबत 
स्थाननक लोकिनतननधीींनी ददनाींक २४ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास 
जिल्हहाधधकारी, अमरावती याींना ननवेदन सादर केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार सदर ी्ंचाईग्रस्त गावाींमधील पाणी ी्ंचाई 
ननवारणाथा तसेच सदर गावास पाणी परुवठ्यासींदभाात उपाययोिना न 
केलेल्ह या स्थाननक अधधकाऱ याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५)  नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) या आियाचे ननवेदन अधीक्षक अशभयींता, महाराषर िीवन िाधधकरण, 
अमरावती याींच्याकड ेिाप्त झाले आहे. 
(४) ग्रामडोल, मासोद, पप ींपळपवदहर, पडसोडा, वडगाव माहुरे, तालकुा-
अमरावती; फुबगाव, कािणा, ननमसवाडा, तालकुा-नाींदगाव खाींडशे्वर; 
सातफेळ, तालकुा-चाींदरू रेल्हवे व िळगाव मींगरुळ, तालकुा-धामनगाव रेल्हव े
तसेच मेळघा् भागातील गावाींमध्ये आवश्यकतनेसुार व मागणीनसुार पाणी 
ी्ंचाई अींतगात उपाययोिना घेतल्हया आहेत. 

     १०५ गाींवे िादेशिक ग्रामीण पाणी परुवठा योिनेतील (जिल्हहा-
अमरावती) सायत, भातकुली, धामोरी व आष्ी या िभागाींना चाींदरू बािार 
येथील मखु्य गरुुत्ववाहीनीवरुन पाणी परुवठा करण्यासाठी नया आकोला मागे 
वायगाव अिी गरुुत्ववाहीनी ्ाकण्यासाठीचा िस्ताव ताींत्रिकदृष्या अयोग्य 
असल्हयाचे पडताळणीत ददसनू आले आहे. 
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     सदर योिनेतील वींडली, उमरापरू (धचचखेडा), आष्ी, धामोरी, चेचरवाडी 
(कुमागड), म्हैसपरू या ६ गावाींत नळ योिनेच्या पविषे दरुुस्तीची कामे 
घेतली असनू ५ कामे पणूा झाली असनू उवाररत १ काम िगतीपथावर आहे. 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात विशषेत: मराठिाडयातील पाणी टांचाई दरू िरण्याबाबत 
  

(२१) *  १३५००३   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्ता्रय भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), 
श्री.सरेुश लाड (िजयत), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोली), 
श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील 
(िाई), श्री.बबनराि शशांदे (माढा), श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्रीमती समुन 
पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती 
सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामणगाि रेल्ि)े, श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण 
(िराड दषक्षण), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.बसिराज पाटील (षसा), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), प्रा.िषाय 
गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.विश्िजजत िदम (पलसू 
िडगेाि), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), 
श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), 
श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूय), श्री.अशमत 
विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.मनोहर भोईर (उरण), 
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डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.किसन 
िथोरे (मरुबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूय), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शरददादा 
सोनािणे (जुन्नर), श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.सभुाष साबणे (देगलरू), श्री.प्रिाश सिेु 
(मागाठाणे), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर), 
श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.प्रशाांत 
ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.अब ू
आजमी (मानखूदय शशिाजीनगर), डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड), श्री.अब्ल दलु सत्तार 
(शसल्लोड), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पियती), श्री.गोिधयन शमाय (अिोला 
पजश्चम), श्री.अतनल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील समुारे २८,५२३ गावाींमध्ये भीषण दषुकाळ असनू २४ 
जिल्ह्यातील ५०० गावातील िलस्िोत कोरड े पडून सात हिार गाव-
पाडयाींमध्ये पविषेत: मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्याींपकैी औरींगाबाद 
पवभागामध्ये ३.७२ ्क्के व राज्यात  २० ्क्के िलसाठा पाणी शिल्हलक 
आहे, बीड जिल्ह्यात िासकीय रुग्णालये व आरोग्य कें द्राींमध्ये पाण्याअभावी 
रुग्णाींवर होणाऱया िस्िकक्रया बींद करण्याची पररजस्थती उद्भवली आहे तसेच  
केवळ लातरू जिल्ह्यात ४२९ गावे व ११२ वाड्या अिा एकूण ५४१ 
गाव/वाड्याींमध्ये पाणी ी्ंचाई ननमााण झाली असल्हयाचे माहे एपिल, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िासनाने सरुु केलेली िलयकु्त शिवार योिना अपयिी 
ठरल्हयाने ३२ लाख १९ हिार नागाररकाींना ३९७० ्ँकसानी पाणीपरुवठा केला 
िात असनू यासाठी रुपये १३० को्ी इतका खचा करण्यात आला असल्हयाची 
मादहती िासनाने माहे एपिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ददली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ककती जिल्ह्यातील व तालकुा ननहाय गावाींनी ्ँकरने पाणी 
परुवठा करावा अिी मागणी िासनाकड े केली आहे, त्यापकैी ककती गावाींना 
्ँकरव्दारे पाणी परुवठा करण्यात येत आहे तसेच राज्यातील सवा 
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िलाियाींतील पाणी साठा कमी होत असल्हयाने सवा पाण्याचे स्िोत 
आ्ण्याआधीच योग्यररत्यापाण्याचे ननयोिन करण्यात यावे असे राज्याचे 
मखु्य सधचव याींनी राज्यातील पवभागीय आयकु्त, जिल्हहाधधकारी व 
मखु्याधधकारी याींना ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, राज्यातील ग्रामीण व िहरी भागातील वाढलेल्हया तापमानामळेु 
नागरीकाींना व िनावराींना पाणी ी्ंचाई भासत असनू काही ग्रामीण व िहरी 
भागात ददनाींक १० िून, २०१९ पयांतच पाणीसाठा परुणार असल्हयाच े
ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, लातरू जिल्ह्यातील रेणापरू व औसा तालकु्यातील तीव्र 
पाणी ी्ंचाई ननमााण झालेल्हया गुींफावाडी, चीखुडाा, हारवाडी, कामखेडा, रामेगाव, 
धचींचोली ब, साखरा आदी सह अनेक गावातील ग्रामपींचायतीने सींबधधत ग् 
पवकास अधधकारी पींचायत सशमती याींच्याकड ेपव ींधन पवहीर अधधग्रहण, ्ँकर 
मींिुरीबाबत उपाययोिना करण्याबाबत रीतसर िस्ताव सादर केला असतानाही 
सदर िस्तावाच्या मींिुरीस पवलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्हयास, िश्न भाग (५) बाबत दोषी अधधकारी व कमाचारी याींच्यापवरुद्ध 
ननयमानसुार उधचत कारवाई करण्याबाबत व पाणी ी्ंचाई ननवारणाच्या सवा 
उपाययोिना तातडीने राबपवण् याबाबत लातरू ग्रामीण स्थाननक लोकिनतननधी 
याींनी जिल्हहाधधकारी लातरू याींच्याकड े ददनाींक १५ माचा, २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(७) असल्हयास, उपरोक्त राज्यातील दषुकाळी जस्थती पाहता पढुील काळात 
दषुकाळ व पाणी ी्ंचाई दरू होऊन कायमस्वरुपी पाण्याचे ननयोिन 
करण्याच्यादृष्ीने मखु्य सधचवाींनी ददलेल्हया ननदेिाच्या अनषुींगाने 
उपाययोिनेची वा त्यानषुींगाने आराखडा तयार करण्याची सद्यःजस्थती काय 
आहे, 
(८) असल्हयास, राज्यातील पाण्याच े योग्य ननयोिन करुन पाणी ी्ंचाई दरू 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(९) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) मराठवाडयासह  राज्यात कमी पिान्यमान 
झाल्हयामळेु पपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई ननमााण झाली आहे, हे खरे आहे. 
     बीड जिल्हहयात माचा, २०१९ पासनु पाणी ी्ंचाई ननमााण झाली असली 
तरी िाथशमक आरोग्य कें द्रामध्ये आवश्यक त्यादठकाणी खािगी ्ँकरद्वारे 
पाणी परुवठा केलेला आहे. आरोग्य कें द्रामध्ये पाण्याअभावी रुग्णावर होणा-या 
िस्िकक्रया बींद करण्याची पररजस्थती उद्भवली नाही. 
     लातरू जिल्हहयात ी्ंचाईकृती आराखडयानसुार मे, २०१९ अखेरपयांत 
पपण्याच्या पाण्याच्या ी्ंचाई अींतगात एकूण ७७५ गावे व १७२ वाडयाींमध्ये 
१३०२ इतक्या उपाययोिना पणूा करण्यात आलेल्हया आहेत. 
(२) राज्यातील कमी पिान्यामळेु पपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई ननमााण झाली 
आहे. 
     राज्यात ददनाींक १० िून, २०१९ च्या ्ँकर अहवालानसुार ५२४३ गावे व 
११२९३ वाडयाींना ६५९७ ्ँकरद्वारे पाणी परुवठा करण्यात येत आहे.    
(३) ग्रामपींचायतीनी ्ँकरची मागणी केल्हयानींतर तहशसलदार, ग् पवकास 
अधधकारी याींचेकडून ननयमानसुार तपासणी करुन त्वररत ्ँकर मींिूर 
करण्यात येतात. 
     ददनाींक १० िून, २०१९ च्या ्ँकर अहवालानसुार एकूण २९ 
जिल्हहयातील एकूण  २३० तालकु्यातील ५२४३ गावे व ११२९३ वाडयाींना ६५९७ 
्ँकरद्वारे पाणी परुवठा करण्यात येत आहे.     
     नागररकाींना व िनावराींना पाणी परुपवण्याकररता उपलब्लध असलेला 
पाणी साठा  िाधान्याने पपण्याच्या पाण्यासाठी राखून ठेवण्याबाबत राज्याच े
मखु्य सधचव याींनी ननदेि ददले आहेत.                        
(४) हे खरे नाही. 
(५) हे खरे नाही. 
     तहशसलदार व ग् पवकास अधधकारी, जिल्हहा पररषद याींच्याकडून 
सींयकु्त पाहणी झाल्हयानींतर अधधग्रहणाबाबतचा िस्ताव िाप्त झाल्हयानींतर उप 
पवभागीय अधधकारी याींच्या माफा त त्वररत मींिूरी देण्यात येत.े   
(६) िाप्त िस्तावाची ननयमानसुार तपासणी करुन तात्काळ िस्ताव मींिूर 
करण्यात येत असल्हयामळेु दोषी अधधकारी व कमाचारी याींच्यावर कारवाई 
करण्याबाबतचा िश्न उद्् ावत नाही.     
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     पपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई हाताळण्याच्या दृष्ीने पपण्याच्या पाण्याची 
ी्ंचाई कृती आराखडयानसुार आवश्यकतनेसुार ी्ंचाई अींतगात उपाययोिना 

राबपवण्यात येत आहेत.    
(७) व (८) मा.मखु्य सधचव याींनी ददलेल्हया ननदेिानसुार राज्यातील ी्ंचाई 
कालावधीत पाणी साठयाचे ननयोिन करण्याबाबत कळपवण्यात आले आहे. 
     राज्यातील पाणी ी्ंचाई कायमस्वरुपी दरू होण्याच्या दृष्ीने राज्यात 
राषरीय ग्रामीण पेयिल कायाक्रम, मखु्यमींिी ग्रामीण  पेयिल कायाक्रम व 
िलस्वराज्य अींतगात पवपवध पाणी परुवठा योिना राबपवण्यात येत आहेत. 
     तसेच मराठवाडयातील पाणी ी्ंचाई वर कायम स्वरुपी मात करण्यासाठी 
लपू पध्दतीने पाईपलाईनची ग्रीड करुन ठोक स्वरुपात पाणी सवा गावाींिवळ 
पोहचणे असा िस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्याबाबत मे. मेकोरो् या 
कीं पनी बरोबर करार करण्यात आला असनू िकल्हपाबाबत या कीं पनीने 
िाथशमक सपवस्तर अहवाल िासनास सादर केला आहे.        
(९) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
नांदरू ि आांधळगाांि (ता.मांगळिेढा, जज.सोलापूर) प्रादेशशि नळ पाणी 

पुरिठा योजनेची दरुूस्ती िरण्याबाबत 
(२२) *  १४०००४   श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छता मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मींगळवेढा (जि.सोलापरू) तालकु्यात भीषण पाणी ी्ंचाई असनू भोसे 
िादेशिक पाणी परुवठा योिनेतील मखु्य िलवादहनीची ३ दठकाणी तर 
पवतररकेची २ दठकाणी पाण्याची गळती होत असल्हयाने २९ गाींवातील 
नागरीकाींना पाण्यासाठी भ्कीं ती करावी लागत असल्हयाचे ददनाींक १३ मे, 
२०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्हयास, उक्त िकरणी वीि परुवठा खींडीत होत असल्हयामळेु वारींवार 
मो्र िळण्याचे िकार होत असनू नींदरू व आींधळगाींव येथील बींद असलेली 
िादेशिक नळ पाणी परुवठा योिना अद्याप दरुूस्त करण्यात आली नसल्हयाच े
ददनाींक ५ एपिल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदिानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सदर िादेशिक नळ पाणी परुवठा योिनाींसाठी लागणारा 
अींदािे रुपये ७४ लक्ष इतका ननधी मींिूर असताींना देखील अधधकाऱ याींच्या 
ददरींगाईमळेु दरुूस्तीस पवलींब केला िात असल्हयाचे ननदिानास येत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त मखु्य िलवादहनीची तातडीने दरुूस्ती करून पाणी 
परुवठा सरुळीत करणेबाबत लोकिनतननधीींनी िासनाकड े पवनींती करूनही 
अद्याप त्याबाबत कोणतीच कायावाही केली नसल्हयाचे ननदिानास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, पाणी परुवठा सरुळीत करण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींित: खरे आहे. 
      भोसे िादेशिक पाणी परुवठा योिनेचा पवुा मौसमी पाऊस व वादळी 
वाऱयामळेु पवि परुवठा खींडीत झाला होता. 
     नींदरु योिनेची दरुुस्ती करुन ददनाींक ०५/०४/२०१९ पासनू पाणी परुवठा 
सरुु करण्यात आला आहे व आींधळगाव योिनेचा पाणी परुवठा ददनाींक 
१०/०५/२०१९ पासनू सरुु करण्यात आला आहे. 
(३)   हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) भोसे िादेशिक पाणी परुवठा योिनेतील ४० गावे, नींदरु िादेशिक 
योिनेतील ८ व आींधळगाव िादेशिक योिनेतील ७ गावाींना पाणी परुवठा सरुु 
करण्यात आला आहे. 
(६) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील जलस््रोत दवुषत िरणाऱ्या िां पन्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(२३) *  १३७६१९   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूय) :   सन्माननीय 
पयायिरण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पावणेदोन लाख िलस्िोत दषुीत असल्हयाचे कें द्रीय पेियल व 
स्वच्छता मींिालयाच्या राषरीय ग्राशमण पेयिल कायाक्रमाींतगात केलले्हया 
तपासणी अहवालात माहे एपिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्हयास, उक्त तपासणी अहवालात राज्यातील ५ लाख ९२ हिार ७४३ 
िलस्तोिाींपकैी ४ लाख ६६ हिार ८९३ िल स्तोिाींची तपासणी करण्यात 
येऊन ९९ हिार ६०९ िलस्तोिाींवर सवााधधक रासायनीक िभाव तर ७१ हिार 
८७५ िल स्तोो्िाींवर जिवाणिून्य िादभुााव असल्हयाचे आढळून आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त तपासणी अहवालात उद्योगधींद्याींनी पाण्यातील 
रसायनाींची योग्य िकारे पवल्हहेवा् न लावल्हयामळेु िलस्तोि दषुीत झाले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, िलस्तोि दपुषत होण्यास कारणीभतू असणाऱया उद्योगाींवर 
कारवाई करुन िलस्तोिाींचे रासायननक िदषुण रोखण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) हे अींित: खरे आहे.  
(२) हे अींित: खरे आहे.  
(३) हे अींित: खरे आहे. 
(४) महाराषर िदषूण ननयींिण मींडळामाफा त माचा व एपिल, २०१९ या 
मदहन्याींमध्ये १९५ कारखान्याींना कारणे दाखवा नो्ीस व १८५ कारखान्याींना 
िस्तापवत ननदेि तसेच १०२ कारखान्याींना उत्पादन बींद करण्याचे आदेि 
पाररत करण्यात आले आहेत. 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

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



39 

रसायनी (ता.पनिेल. जज.रायगड) येथील बीपीसीएल ि दहांदसू्थान 
ऑगयतनि िेशमिल िां पनीत िायु गळती होऊन  

प्राणी ि पक्षाांचा झालेला मतृ्य ू
  

(२४) *  १३५५५२   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्री.अशमत विलासराि 
देशमखु (लातरू शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), अडॅ.यशोमती ठािूर (ततिसा), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.विश्िजजत िदम (पलसू िडगेाि), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्रीमती 
तनमयला गावित (इगतपरूी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषयिधयन सपिाळ 
(बलुढाणा), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.अब ू आजमी (मानखूदय 
शशिाजीनगर), श्री.रुपेश म् हा्र े (शभिांडी पिूय), श्री.धैययशील पाटील (पणे), 
श्री.सभुाष साबणे (देगलरू), श्री.सभुाष उफय  पांडडतशठे पाटील (अशलबाग), 
श्री.सतुनल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय पयायिरण मां्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रसायनी (ता.पनवेल, जि.रायगड) येथील बीपीसीएल व दहींदसू्थान 
ऑगाननक केशमकल कीं पनीत इस्िोसाठी इींधन ननशमातीचे काम सरुु असल्हयाने 
इींधनाच्या ्ाकीतनू माहे एपिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान अचानक वाय ू
गळती होऊन ७६ माकड व कबतुराींसह इतर १०० पक्षाींचा मतृ्य ूझाला हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, कीं पनी व्यवस्थापनाने वनपवभागाच्या अधधकाऱयाींना कोणतीही 
सचूना न देता परस्पर मतृ माकड व कबतुराींना कीं पनीच्या आवारात परुून 
परुावा नष् करण्याचा ियत्न केल्हयाची बाब पिकाराींनी ननदिानात 
आणल्हयानींतर वनपवभागाने चौकिी करून अधधक मादहतीसाठी माकडाींचे व 
कबतुराींच े मतृ अविषे पविषे फॉरेजन्सक लॅबकड े पाठपवले होत,े हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्हयास, पिवुदै्यकीय अधधकाऱयाींनी वायगुळतीमळेु बे्रन हॅमरेि होऊन 
या िाण्याींचा मतृ्य ूझाल्हयाचे तसेच वन पवभागास फॉरेजन्सक लॅबकडून िाप्त 
झालेल्हया अहवालात या िाण्याींच्या व पक्षयाींच्या मतृ्यलूा वाय ु गळती 
िबाबदार असल्हयाच े स्पष् करण्यात आले असल्हयाने एचएससी व 
बीपीसीएलकीं पनीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी िाणीशमिाींनी वन 
पवभागाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच यािकरणी कीं पनीने रसायनाींची गळती झाल्हयाचे मान्य केले असनू 
त्यातनू वन्यिीवाींना बाधा झाल्हयाचे म्ह्ले असनू तसा अहवाल कीं पनी 
व्यवस्थापनाने सादर करुनही वन पवभागाने सींबींधधत कीं पनीपवरोधात कोणतीही 
कारवाई केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. रामदास िदम : (१) होय. 
   पिवुदै्यकीय अधधकारी पनवेल व उपवनसींरक्षक अलीबाग याींच्या 
अहवालानसुार मौिे पोसरी येथील दहींदसू्थान ऑगाननक केशमकल कीं पनीत 
अचानक वाय ूगळती होवनू त्यामध्ये ३१ माकड ेव १४ कबतुर मतृ्य ूझाली 
आहेत.  
(२) होय.  
     ददनाींक १७.१२.२०१८ रोिी सदरच ेअविषे  सींचालक, न्याय सहाय्यक 
वजै्ञाननक ियोग िाळा यिवींत नगर, कलीना, साींताकृझ, मुींबई येथे सादर 
करण्यात आले आहे.  
(३) अींित:  खरे आहे. 
     या वन्यिाण्याींच्या मतृ्यचूे नेमके कारण फॉरेंशस ींक लॅब व पिवुदै्यकीय 
अधधकाऱयाींनी ददलेले नाही. माि एच.ओ.सी.एल. कीं पनीचे अधधकाऱयाींनी वाय ू
गळतीमळेु माकड/ेकबतुरे मतृ्य ूपावल्हयाचे नमदू केलेले आहे.  
(४) हे खरे नाही. सदर घ्नेबाबत वन पवभागाने भारतीय वन्यिीव (सींरक्षण) 
अधधननयम १९७२ कलम ९,३९,५२ व ५८ नसुार िथम ररपो ा् क्र.१/१८-१९ 
ददनाींक १५.१२.२०१८ अन्वये गनु्हा नोंदपवण्यात आला आहे. तसेच औद्योधगक 
सरुक्षा व आरोग्य सींचालनालयामाफा त भोगव्ादारापवरुध्द ख्ला न्यायालयात 
दाखल करण्यात आला आहे.  
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात महाराष्ट्र राज्य आांतरराष्ट्रीय शशक्षण मांडळाशी सांलग्न 
शाळाांमधील शशक्षिाांच्या प्रशशक्षणाबाबत 

  

(२५) *  १३५९१७   श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.सतुनल 
िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.अजजत पिार 
(बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्रीमती 
ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.दत्ता्रय भरणे (इांदापरू), श्री.सरेुश लाड (िजयत), श्री.विजय 
भाांबळे (जजांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.बबनराि शशांदे 
(माढा), श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - 
ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात महाराषर राज्य आींतरराषरीय शिक्षण मींडळाची स्थापना करण्यात 
येऊन या मींडळािी सींलग्न झालेल्हया िाळाींतील शिक्षकाींचे िशिक्षण माहे मे, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान रामभाऊ म्हाळगी िबोधधनीत घेण्यात येणार 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या िशिक्षणासाठी ित्येक शिक्षकाला २५ हिार रुपये िलु्हक 
भरावे लागणार असनू हा खचा शिक्षक ककीं वा सींस्थलेाच करावा लागणार असनू 
सींबींधीत सींस्थेला ककीं वा िाळाींना सींलग्नता िलु्हक २० हिार रुपये, ५० हिार 
रुपये मलु्हयाींकन िलु्हक तसेच १० हिार रुपये नतूनीकरणाच े दरवषी भरावे 
लागणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, या योिनेला राज्यातील बऱयाच िाळाींनी नकार ददला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, असल्हयास त्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्हयास, या सींदभाात िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्हयास 
त्यात काय आढळून आले व तदनसुार पढेु कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

उल्हास नदीतील (ता.िल्याण, जज.ठाणे) जलपणी िुजून  
पाणी प्रदवुषत झाल्याबाबत 

  

(२६) *  १३५३९५   श्री.अब ूआजमी (मानखूदय शशिाजीनगर), श्री.सभुाष उफय  
पांडडतशठे पाटील (अशलबाग), श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर), श्री.महेश 
चौघलेु (शभिांडी पजश्चम), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.गणपत 
गायििाड (िल्याण पिूय), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय 
पयायिरण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तापमानात वाढ झाल्हयामळेु उल्हहास नदीच्या (ता.कल्हयाण, जि.ठाणे) 
पाण्याची पातळी खालावल्हयाने नदीतील िलपणी कुिनू दगुांधी पसरली आहे, 
तसेच कुिलेल्हया िलपणीपळेु पाणी िदपुषत झाल्हयाने नागररकाींना दपुषत व 
दगुांधीयकु्त पाणीपरुवठा होत असनू आगामी काळातही कल्हयाण-डोंत्रबवलीसह 
अन्य िहराींना दपुषत पाणी परुवठा होण्याची िक्यता ननमााण झाल्हयाच े
ददनाींक २३ एपिल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदिानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) तसेच सदर नदीत िहराींमधील साींडपाण्यावर िकक्रया न करता पाणी 
सोडले िात असल्हयाने नदी िदपूषत होत असल्हयाची तक्रार वनिक्ती सींस्थेने 
माहे िानेवारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, बदलापरूची दसुरी साींडपाणी िकक्रया योिना िलींत्रबत असनू 
अींबरनाथमधील एमआयडीसीचे िकक्रया कें द्रही बींद आहे, कल्हयाणिवळील 
मोहने येथे बींधारा असनू तथेून ठाणे, शभवींडी, मीरा-भाईंदर, कल्हयाण-डोंत्रबवली 
आणण उल्हहासनगर महानगरपाशलकाींसह अींबरनाथ व बदलापरू 
एमआयडीसीलाही पाणीपरुवठा केला िात असल्हयाने येथील नागररकही दपुषत 
पाण्यामळेु िस्त झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्हयास, उल्हहास व वालधुनी नदी िदषुणाबाबत स्थाननक ििासन व 
सरकारी यींिणाना अपयि आल े याबाबत सवोच्च न्यायालयाने पयाावरण 
खात्याच्या सधचवाींना दर १५ ददवसाींनी बठैक घेऊन अहवाल सादर करण्याचे 
आदेि ददले असल्हयाचे माहे एपिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, हररत लवादाने कल्हयाण-डोंत्रबवली महापाशलका, उल्हहासनगर 
महापाशलका, अींबरनाथ आणण कुळगाव बदलापरू नगरपाशलका आणण महाराषर 
औद्योधगक पवकास महामींडळ याींना दोषी धरीत १०० को्ी रुपयाींचा दींड 
ठोठावला होता, हे दह खरे आहे काय, 
(६) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी पवभागाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली तसेच िश्न भाग (४) 
बाबत मा.सधचवानी आि पयांत ककती बठैका घेतल्हया व उल्हहास व वालधुनी 
नदीतील िदषूण रोखण्याकररता काय उपाययोिना केल्हया वा करण्यात येत 
आहे, 
(७) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) याबाबतचे वतृ्त ददनाींक  २०/०२/२०१९ रोिीच्या  
दैननक वतृ्तपिामध्ये िशसध्द झाले होत.े  
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे अींित: खरे आहे.  
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(४) मा.सवोच्च न्यायालयात दाखल शसजव्हल अपपल क्र. १०५८२/२०१७ 
(उल्हहासनगर महानगरपाशलका पव.  वनिक्ती पजब्ललक रस््) मध्ये 
मा.न्यायालयाने उल्हहास नदीमध्ये सोडण्यात येणाऱया साींडपाण्यावर िकक्रया 
यींिणा उभारण्याकररता आयकु्त उल्हहासनगर महानगरपाशलका, इतर आयकु्त 
व अन्य यींिणा करत असलले्हया कामाचा आढावा सधचव (पयाावरण) याींनी दर 
१५ ददवासाींनी घेण्याचे ननदेि ददनाींक १०/०४/२०१९ रोिी ददले आहेत. 
(५) मा.राषरीय हरीत लवाद, पजश्चम पवभाग, पणेु याींनी वनिक्ती पजब्ललक 
रस््ने महाराषर िदषूण ननयींिण मींडळ व इतर याींचेपवरुध्द दाखल केलेल्हया 
मळु अिा क्र.३७/२०१३ मध्ये ददनाींक २/०७/२०१५ अन्वये पाररत केलेल्हया 
आदेिानसुार महाराषर औद्योधगक पवकास महामींडळाला रु. १० को्ीची 
बँकेची हमी महाराषर िदषूण ननयींिण मींडळाकड े िमा करण्याबाबत आदेि 
ददले होत.े तसेच उल्हहासनगर महानगरपाशलका व कल्हयाण-डोंत्रबवली 
महानगरपाशलका याींना ित्येकी रु. १५ को्ी आणण  अींबरनाथ नगरपाशलका 
आणण कुळगाव बदलापरू नगरपाशलका याींना ित्येकी रु. ५ को्ी पवभागीय 
आयकु्त, कोकण पवभाग याींच्याकड ेिमा करण्याबाबत आदेि ददले होत े
(६) • मा.हररत लवादाने ठोठावलेल्हया दींडापवरुध्द उल्हहासनगर 
महानगरपाशलकेने मा. सवोच्च न्यायालयात शसजव्हल अपपल क्र. १०५८२/२०१७ 
दाखल केले असनू सदर िकरण न्यायिपवषठ आहे. 
• मा.न्यायालयाने ददनाींक १०/०४/२०१९ रोिी ददलेल्हया ननदेिास अनसुरुन मा. 
िधान सधचव (पयाावरण) याींच्या अध्यक्षतखेाली अद्यापपयात ३ आढावा 
बठैका घेण्यात आल्हया आहेत. सदर बठैकाींमध्ये सींबींधधत यींिणाींनी मा.सवोच्च 
न्यायालयाने ददलेल्हया ननदेिानसूार पवहीत मदुतीत कायावाही करण्याबाबत 
आदेि देण्यात आले आहेत.  
(७) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िोल्हापूर जजल्हयातील अनेि तालुक्याांमधील शाळाांमध्ये शालेय पोषण 

आहाराच ेधान्य शमळत नसल्याबाबत 
(२७) *  १३६३६०   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-
िुपेिर (चांदगड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.सत्यजीत पाटील- 
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सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात िाथशमक िाळाींतील पवद्यार्थयाांना मध्यान्ह पोषण आहार 
देण्याची योिना सरुु केलेली असनू िाहुवाडी (जि.कोल्हहापरू) तालकु्यातील 
ठेकेदार बदलला असल्हयाने मध्यान्ह पोषण आहार योिना बींद करण्यात 
आली असल्हयाचे माहे िानेवारी २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, चींदगड, आिरा, गगनबावडा, पन्हाळा (जि.कोल्हहापरू) 
तालकु्यामध्ये िालेय पोषण आहारासाठी धान्य व परूक आहार परुवठा 
करणाऱया ठेकेदाराची मदुत सींपल्हयाने िाथशमक िाळाींतील पोषण आहार सध्या 
उसनवारी तत्वावर सरुु असल्हयाचे माहे फेब्रवुारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, िासनाकडून धान्य परुवठयाबाबत आदेि ननघनूही ताींत्रिक 
अडचणीमळेु धान्य व परूक आहार परुवठा सक्षमपणे होत नसल्हयामळेु 
जिल्हहयातील ७० त े ८० हिार पवद्यार्थयाांना आहार शमळत नसल्हयाचे 
ननदिानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्हयास, 
चौकिीत काय आढळून आले व त्याअनषुींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्याींत येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहत े? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींित: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही 
(४) व (५) िश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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पारनेर ि िोपरगाांि (जज.अहमदनगर) येथील पाणी टांचाईबाबत 
  

(२८) *  १४००३४   श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्रीमती स्नेहलता 
िोल्हे (िोपरगाि) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पारनेर व कोपरगाींव (जि.अहमदनगर) तालकु्यात पाणी ी्ंचाई ननमााण 
झाली असनू येथील भिूल पातळी अधधक खालावल्हयाने रु. १५.१६ को्ी 
रक्कमेच्या परुवणी आराखडा सादर केला असनू त्यामध्ये पारनेर 
तालकु्यातील २१ ी्ंचाईग्रस्त गावे व ७४ वाडयाींचा तसेच कोपरगाव 
तालकु्यातील ४ ी्ंचाईग्रस्त गावाींचा समावेि असनू ५ उपाययोिना िस्तापवत 
असल्हयाचे माहे एपिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कोपरगाींव जिल्हहा अहमदनगर येथील धारणगाींव पाणी परुवठा 
योिनेचे काम अनेक वषाापासनू िलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार उक्त िस्तापवत योिना पणूा होण्याच्या 
दृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) धारणगाींव व इतर चार गावे िादेशिक पाणी परुवठा योिनेस ििासकीय 
मान्यता देऊन दद. ६.०१.१९९९ रोिी कायाादेि देण्यात आले. अपरूा ननधी, 
कामात झालेल्हया बदलामळेु  कामास  पवलींब झाला आहे. 
     धारणगाींव योिनेची ६५ % कामे पणूा झाली असनू योिनेच्या खचाात 
वाढ झाल्हयामळेु दद. १०.२.२०१० रोिी सधुाररत ििासकीय मान्यता देण्यात 
आली. तसेच योिनेस पनुसुाधाररत मान्यता देण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अशलबाग ि पेण (जज.रायगड) तालुक्यातील पाणी टांचाईबाबत 
  

(२९) *  १३५८७५   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जिल्ह्यातील िहापाडा व उम्े धरणातील पाणी पातळी 
खालावल्हयामळेु अशलबाग व पेण तालकु्यात एक ददवसआड पाणीपरुवठा होत 
असल्हयाचे माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार या तालकु्यातील पाणी ी्ंचाई दरू 
करण्याकररता िासनाने कोणत्या पविषे उपाययोिना आखल्हया आहेत, त्याची 
सद्यःजस्थती काय आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) अशलबाग व पेण (रायगड) या दोन तालकु्यातील पपण्याचे पाणी ी्ंचाई 
कालावधीमध्ये पाणी ी्ंचाई कृती आराखडा सन २०१८-१९ तयार करुन मींिूरी 
घेतली आहे. त्याअींतगात अशलबाग तालकु्यात १५  गावे व ८९ वाडयाींमध्ये 
एकूण १०४ उपाययोिना व पेण तालकु्यात ५४ गावे व २०३ वाडयाींमध्ये 
 एकूण २५७ उपाययोिना िस्तापवत करण्यात आल्हया आहेत. त्यानसुार 
ी्ंचाईअींतगात  उपाययोिना पणूा करुन अशलबाग व पेण या तालकु्यातील 

पाणी ी्ंचाई हाताळण्यात येत आहे. 
(३) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईसह राज्यातील नामाांकित पांचताराांकित हॉटेल्स आणण रेस्टॉरांटमध्ये 
तयार होणारे अन्न खाण्यास असुरषक्षत असल्याबाबत 

  

(३०) *  १३५४१७   श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.जगदीश मळुीि (िडगाि 
शरेी) :   सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) मुींबई, पणेु तसेच राज्यातील नामाींककत पींचताराींककत हॉ्ेल्हस आणण 
रेस््ॉरीं्मध्ये तयार होणारे अन्न खाण्यास असरुक्षक्षत असल्हयाचे आढळून 
आल्हयाने यामध्ये ननयमाच ेउल्हलींघन केल्हयािकरणी, अन्न व औषध पवभागाने 
राज्यातील समुारे अडीच हिार हॉ्ेल्हसना ददनाींक २८ डडसेंबर, २०१८ रोिी वा 
त्यासमुारास नो्ीस ददल्हयाचे ननदिानास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू िकरणी पाहणी अहवालाच े ननषकषा काय आहेत, 
त्यानसुार ननयमाचे उल्हलींघन केलेल्हया व नो्ीस बिावलेल्हया हॉ्ेल्हसवर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) असल्हयास, ककती व कोणत्या दोषी हॉ्ेल्हस पवरुध्द काय कारवाई केली 
तसेच अन्न पदाथाांचा दिाा खाण्यास सरुक्षक्षत राहण्याच्या दृष्ीने कोणत्या 
उपाययोिना केल्हया आहेत, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) व (३) अन्न व औषध ििासनाने राबपवलेल्हया पविषे तपासणी मोदहम े
अींतगात राज्यात एकूण ३५७९ हॉ्ेल व रेस््ॉरीं्  याींच्या तपासण्या करण्यात 
आल्हया आहेत. त्यापकैी ३४५७ हॉ्ेल व रेस््ॉरीं्नी अन्न सरुक्षा व मानदे 
कायदा २००६ मधील तरतदुीींचे उल्हलींघन केल्हयाचे आढळून आल्हयाने सदर 
आस्थापनाींना सधुारणा नो्ीसा बिापवण्यात आल्हया आहेत. त्यापकैी ५९९ 
आस्थापनाींनी त्यानसुार सधुारणा न केल्हयाने त्याींचे परवाने ठरापवक 
कालावधीकरीता ननलींत्रबत करण्यात आलेले आहेत. अन्न पदाथााचा दिाा 
खाण्यास सरुक्षक्षत राहण्याच्या दृजष्ने वेळोवेळी सधुारणा नो्ीसा बिावण्यात 
येत आहेत. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात मोफत िापराच्या षषधाांची व्यािसातयि विक्री  
िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(३१) *  १३७१७७   श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), 
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श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.विश्िजजत िदम (पलसू 
िडगेाि), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती तनमयला गावित 
(इगतपरूी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्ि)े, अॅड.यशोमती ठािूर 
(ततिसा), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), 
श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.भरतशठे 
गोगािले (महाड), श्री.सतुनल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय अन्न ि षषध 
प्रशासन मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िासकीय रुग्णालयाींतील मोफत वापराच्या औषधाींची 
अधधकाऱ याींच्या सींगनमताने खुल्हया बािारात व्यावसानयक पवक्री होत 
असल्हयाच े ददनाींक १८ माचा, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदिानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, नवी मुींबईतील अन्न व औषध ििासनाने माहे फेब्रवुारी, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान दठकदठकाणी ्ाकलले्हया धाडीमध्ये सानपाडा 
(नवी मुींबई) तसेच तळोिा (जि.रायगड) येथील कारवाईत मेडलॅब कीं पनीत 
िासनाने वापरावयाची १७ लाख रुपये ककींमतीची औषधे आढळून आली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मधुमेहावरील उपचाराच े गॅलवॉि ५० नावाच े औषध हे 
िासकीय रुग्णालये, कामगार रुग्णालये तसेच सींरक्षण पवभागासाठी 
नोवा्ीकडून मागपवली िात असनू सदर औषधावर ही औषधे पवक्रीसाठी नाही 
असा मारलेला स््ॅम्प पसुनू औषधाींची पवक्री होत असल्हयाचे ननदिानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सींपणुा देिात अिा िकारे औषधाींची पवक्री होत असल्हयाची 
बाब गनु्हे िाखेच्या मध्यवती कक्षाच्या ननदिानास आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(५) असल्हयास, यािकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार यािकरणी िबाबदार असणाऱया सींबींधधताींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, तसेच अिा िकाराींना आळा 
घालण्याच्या दृष्ीने कोणती कायावाही वा उपाययोिना केल्हया वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) व (२) मेडलाईफ इीं्रनॅिनल िा.शल. 
एम.आय.डी.सी. तळोिा, नवी मुींबई या कीं पनीमधनू “सींरक्षण दल/राज्य 
कामगार पवमा योिना रुग्णालय / िासकीय रुग्णालयासाठी व पवक्रीसाठी 
नाही.” अिा आियाचा मिकूर खोडलेला अींदाि े रु.१७ लाख इतक्या 
ककींमतीचा औषधाचा साठा िप्त केला आहे. 
(३) होय. 
(४) हे अींित: खरे आहे. 
(५) सदर िकरणी अन्न व औषध ििासनाने चौकिी केली असनू बहृन्मुींबई, 
ठाणे व पणेु पवभागातील ३० घाऊक औषधी पवक्री परवाना धारकाचे परावाने 
रद्द केले आहेत.  तसेच सदर िकरणी पोशलसाींकड े गनु्हा नोंदपवला असनू 
पोशलसाींनी ११ आरोपीींना अ्क केली आहे. 
     अिा िकाराींना आळा घालण्याकरीता िासकीय रुग्णालयात वापर 
करण्यात येणाऱया औषधाींवर पवक्री ककींमत नमदू करु नये, पवशिष् रींगाच े
ओळख धचन्ह छापन्यात यावे, बारकोड नमदू करण्यात यावा अिा सचूना 
अन्न व औषध ििासनाने सींबींधधताींना ददल्हया आहेत. 
(६) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
नाशशि येथे चिुीच्या आधार िाडय क्रमाांिाशी शशधापब्रिा जोडल्या 

गेल्याने लाभाथी धान्यापासून िांधचत रादहल्याबाबत 
(३२) *  १३६७३७   श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) नाशिक येथे शिधापत्रिका चुकीच्या आधार काडा क्रमाींकािी िोडले गेल्हयाने 
लाभाथीं धान्यापासनू वींधचत रहात असल्हयाचे माहे एपिल, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास रेिनच्या धान्याचा अपहार करण्यासाठी ही नपवन क्लपृ्ती 
िोधली गेली असनू आधार क्रमाींकाच्या शलकीींगमध्ये गरैव्यवहार करणारे रॅके् 
कायारत असल्हयाचे ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच आधार शल ींकीींगसाठी िासनाकडून जिल्हहा ििासनास अनदुान ददले 
िात असनू देखील आधार शलींकीींगसाठी रेिन दकुानदाराींकडून पिैाची मागणी 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर िकरणाची चौकिी करुन सींबधधत दोषीींवर िासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) हे खरे नाही. 
      राज्यात सावािननक पवतरण व्यवस्थचे सींगणकीकरण िकल्हपातींगात 
Aadhar enabled Public Distribution System (AePDS) िणालीचा 
वापर करुन ई-पॉसद्वारे पाि लाभार्थयाांची बायोमेदरक ओळख प्वनू 
शिधावस्तुींचे पवतरण करण्यात येत आहे. नाशिक जिल्हहयात कोणताही पाि 
लाभाथी धान्यापासनू वींधचत रादहल्हयाची बाब ननदिानास आलेली नाही. 
कोणताही पाि लाभाथी अन्नधान्यापासनू वींधचत राहणार नाही, याबाबत योग्य 
दक्षता घेण्याचे आदेि सवा क्षेिीय कायाालयाींना देण्यात आले आहेत.   
(२) हे खरे नाही.  
(३) हे खरे नाही.      
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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शभिांडी, ठाणे येथे दहािीच्या विज्ञान-१ ि इततहास विषयाच्या 
प्रश्नपब्रिा व्हायरल झाल्याबाबत 

  

(३३) *  १३५२४७   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्री.सभुाष भोईर 
(िल्याण ग्रामीण), श्री.अब ू आजमी (मानखूदय शशिाजीनगर), श्री.प्रताप 
सरनाईि (ओिळा माजजिडा), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत 
गायििाड (िल्याण पिूय), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काल्हहेर (ता.शभवींडी, जि.ठाणे) येथील परिरुाम धोंडू ्ावरे पवद्यालयात 
ददनाींक २० माचा, २०१९ रोिी दहावीची पररक्षा सरुु होण्यापवूी पेपर फु्ल्हयाच े
ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, व्हॉटसअॅप वरून िश्नपत्रिका व्हायरल होऊ नयेत याकररता 
राज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक मींडळातफे पविषे काळिी घेऊनही 
शभवींडी, ठाणे येथे दहावीच्या पवज्ञान-१ व इनतहास या पवषयाच्या िश्नपत्रिका 
परीक्षे अगोदर ५० शमनन्े म्हणिे १० वािून १० शमनन्ाींनी व्हा्अॅपस वर 
उपलब्लध झाल्हयाचे ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, िहरातील काही पवद्यार्थयाांना परीक्षेच्या आदल्हया ददविीच 
िश्नपत्रिका उपलब्लध होणार असल्हयाचे समिले असल्हयाचेही ननदिानास आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, पेपरफु्ी िकरणी पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल झाली 
असनू एका कोधचींग क्लास चालकाला अ्क केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली तसेच पेपरफु्ी 
रोखण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्हयास 
पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. आशशष शलेार : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) सदर िकरणी पोशलस स््ेिन, शभवींडी येथे गनु्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. सदर िकरणी दोषी व्यक्तीींवर कारवाई करण्याच्या सचूना देण्यात 
आल्हया आहेत. पररक्षेमध्ये गरैिकार होऊ नयेत, याची खबरदारी घेण्याच्या 
सचूना पररक्षेिी सींबींधधत सवा घ्काींना देण्यात आल्हया आहेत. 

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

परभणी जजल््यासह राज्यातील शाळाांना देण्यात येणारे आरटीई 
प्रिेशाच ेप्रततपूती शुल्ि थिीत असल्याबाबत 

(३४) *  १३४९०२   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल 
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर), श्री.अशमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), डॉ.राहूल पाटील 
(परभणी), श्री.बाबरुाि पाचणे (शशरुर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती 
मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल) :  सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िाळाींना शिक्षण हक्क कायद्यानसुार पवद्यार्थयाांच्या 
िवेिासाठी देण्यात येणारे िनतपतूी िलु्हकाच े ९०० को्ी रुपये थकीत 
असल्हयाचे माहे एपिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, आर्ीई िनतपतूी िलु्हक न शमळाल्हयामळेु पायाभतू सपुवधाींसाठी 
िाळाींना आधथाक कसरत करावी लागत असनू आर्ीईच्या २५ ्क्के राखीव 
िागाींचे िमाण १० ्क्के करण्याची मागणी खासगी िाळाींनी केली असल्हयाच े
ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच परभणी जिल्हहा पररषदेच्या शिक्षण पवभागाकडून जिल्ह्यातील 
इींग्रिी िाळाींना गत २ वषाापासनू शिक्षण हक्क कायद्याींतगात राखीव 
को्यातनू २५ ्क्के िवेि ददलेल्हया पवद्यार्थयााच्या िकै्षणणक िलु्हकाचा 
परतावा देण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, िासनाच्या पररपिकानसुार आर्ीई अींतगात ५० ्क्के िलु्हक 
अदा करण्याच ेसचुपवले असताींनाही जिल्ह्यातील इींग्रिी माध्यमाींच्या िाळाींना 
आर्ीईचा परतावा न देण्याची कारणे काय आहेत, तसेच परतावा शमळत 
नसल्हयाने िाळा सींस्थाचालकाींना पवपवध समस्याींना सामोरे िावे लागत 
असल्हयामळेु सींस्थाचालकाींनी परभणी जिल्हहा पररषदेच्या अध्यक्षाींची ित्यक्ष 
भे् घेऊन आींदोलन करण्याचा इिारा ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) तसेच, राज्यातील आर्ीईच्या िवेिासाठी पदहल्हया लॉ्रीतनु ६७ हिार 
७०६ पवद्यार्थयााना िवेि िादहर होवनूही ददनाींक २३ एपिल, २०१९ अखेर 
केवळ २३ हिार ५९४ पवद्यार्थयाांनी िवेि घेतला असनू उक्त िवेिासींदभाातील 
तक्रारी िाथशमक शिक्षण पवभाग जिल्हहा पररषद, पणेु याींच्याकड ेिाप्त झाल्हया 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानसुार आर्ीई 
िनतपतूी िलु्हकाची थकीत असलेली रक्कम तसेच परभणी जिल्ह्यातील इींग्रिी 
िाळेच्या सींस्थाचालकाींना आर्ीईचा परतावा देण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) अींित: खरे आहे. 
(६) आवश्यक कायावाही करण्यात येत आहे. 

----------------- 
  
रायगड जजल््यातील आददिासी पाडयाांना पाणी पुरिठा िरण्याबाबत 

  

(३५) *  १३८३६८   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सरेुश लाड (िजयत), 
श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापरू), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सतुनल शशांदे (िरळी) :  
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) नेरळ (ता.किात, जि.रायगड) येथे ओलमण ग्रामपींचायती अींतगात 
येणाऱ या बोंडिते तसेच रायगड जिल्ह्यातील इतर आददवासी वाड्याींमध्ये 
पाणी ी्ंचाई ननमााण झाली असनू मदहलाींना रािभर पवदहरीवर मकु्काम करून 
हींडाभर पाणी िमा करावे लागत असल्हयाचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, किात तालकु्यातील (जि.रायगड) अनेक िलवादहन्या नादरुुस्त 
असणे, खाींडस येथे पाझर तलाव असनूही खाींडस गावासह तालकु्यातील 
(जि.रायगड) नाींदगाव ग्रामपींचायत हद्दीतील सहा तसेच आसल 
ग्रामपींचायतीच्या हद्दीतील नऊ आददवासी पाडयाींमधील मदहलाींना ककत्येक 
ककलोशम्र पाण्यासाठी पायपी् करावी लागत असल्हयाचे माहे मे, २०१९ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, जिल्ह्यातील वाडयाींना पाणी उपलब्लध होण्यासाठी नवीन पाणी 
परुवठा योिना सरुु करण्याच्या मागणीसाठी आददवासी बाींधवाींनी माहे माचा, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान किात लघपुा् बींधारे तसेच पींचायत सशमती 
तहशसल कायाालयावर धडक मोचााचे आयोिन करुन ननवेदनही सादर केल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, किात तालकु्यातील िलवादहन्या दरुुस्त करुन जिल्ह्यातील 
पाणी ी्ंचाई दरू करण्याच्यादृष्ीने सदर वाड्याींना ्ँकरने पाणीपरुवठा तसेच 
इतर पयाायी व्यवस्था करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
     ओलमन ग् ग्रामपींचायतीअींतगात येणाऱया बोंडिते या वाडीमध्ये २ 
हातपींप, १ दहेुरी पवद्यतु पींप व २ पवदहरी आहेत. त्यापकैी दोन्हीीं पवदहरीींची 
पाण्याची पातळी खाली गेल्हयाने पवदहरी कोरडया पडल्हया असनू दहेुरी पींप व 
हातपींप याींची पाण्याची पातळी खाली गले्हयाने पाण्याची आवक कमी झाली 
आहे. त्यामळेु पाणी ी्ंचाई भासत होती. 
(२) अींित: खरे आहे. 
     खाींडस गावात पाणी ी्ंचाई नाही. 
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(३) जिल्हहयातील वाडयाींना पाणी उपलब्लध होण्यासाठी नपवन पाणी परुवठा 
योिना सरुु करण्याची ग्रामपींचायतीींची मागणी आहे. 
     तथापप धडक मोचााच ेआयोिन करुन ननवेदन सादर केल ेआहे, हे खरे 
नाही. 
(४) ओलमन ग् ग्रामपींचायतीमाफा त बोंडिते व ग् ग्रामपींचायत नाींदगाव 
माफा त ६ वाडयाींना ्ँकरव्दारे पाणी परुवठा सरुु करण्याींत आलेला आहे. 
     तसेच आसल ग्रामपींचायतीतील ९ वाडयाींना भनुतवली गावाच्या पाणी 
योिनेच्या उद्भव पवदहरीवर पींप बसवनू तात्परुती व्यवस्था करुन पाणी परुवठा 
सरुु केला आहे.            
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

बाळ गांगाधर दटळि याांच्या जीिनािर आधाररत  
असलेल्या मराठी धच्रपटाबाबत 

(३६) *  १३६४९९   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय साांस् िृतति 
िायय मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देिावर १५० वषा राज्य करणा-या त्रब्र्ीिाींना ’’स्वराज्य हा माझा 
िन्मशसध्द हक्क आहे’’ हे ननशभाडपणे साींगणा-या बाळ गींगाधर द्ळक याींच्या 
िीवनावर मराठी भाषते धचिप् तयार करण्याचा ननणाय तत्कालीन यतुी 
िासनाने घेतल्हयानींतर सदर धचिप् तयार करण्यासाठी िासनाच्या साींस्कृतीक 
काया सींचालनालयामाफा त ददनाींक १२ माचा, १९९८ रोिी धचिप् ननमाात े
श्री.पवनय धुमाळे याींना ५० लाख रुपयाींचे अनदुान देण्यात आले आहे हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, अनदुान शमळाल्हयानींतरही ददनाींक २ िनु, २०१४ पयांत धचिप् 
ननमाात्याने धचिप् ननशमातीसाठी सरुुवात केलेली नसल्हयाचे ननदिानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, महाराषर राज्य धचिप् महामींडळाने यािकरणी तज्ञ 
सशमतीमाफा त धचिप् ननशमातीबाबत पररक्षण करुन याबाबतचा अहवालही 
िासनास सादर केला असनू या अहवालात तयार केलेल्हया धचिप्ाचा भाग हा 
दिााहीन असल्हयाचा उल्हलेख केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, िासनाच्या साींस्कृतीक काया सींचालनालयाने या अनषुींगाने 
ननमाात े श्री.पवनय धुमाळे याींना नो्ीस पाठवनू त्याींना ददलेल्हया ५० लाख 
रुपयाींच्या अनदुानािती १९९८ त े२०१६ हा कालावधी शमळून अनदुान रक्कम 
अधधक व्याि २ ्क्के वापषाक दराने असे एकूण १,८२,९६,७२०/- रुपये इतकी 
रक्कम भरा अन्यथा फौिदारी कारवाई केली िाईल अिी नो्ीस ददनाींक २५ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोिी ददली तसेच ददनाींक २३ िानेवारी, २०१७ रोिी स्मरणपि 
पाठवनूही ननमाात्याने अनदुानाची व्याि व दींडव्यािासह झालेली रक्कम 
साींस्कृतीक काया सींचालनालयास परत केलेली नसल्हयाने धचिप् ननमाात्यावर 
फौिदारी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे काय, 
(५) तसेच यािकरणी िबाबदार असणा-या व ननमाात्यास सहकाया करणा-या 
सींबींधधत पवभागाच्या ककती अधधकारी व कमाचा-याींना ननलींत्रबत करण्यात आल े
आहे व त्याींच्यावरील कारवाईची सद्यःजस्थती काय आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे.  
(३) हे खरे आहे. 
     दद.२३ िून, २०१४ रोिी महाराषर राज्य धचिप् महामींडळाने या 
िकरणी तज्ञ सशमतीमाफा त धचिप् ननशमातीबाबत पररक्षण करुन, धचिप् 
समुार दिााचा व धचिप् बनपवण्याचा उद्देि सफल झालेला नसल्हयाबाबतचा 
अहवाल िासनास सादर केला आहे.  
(४) होय, सींचालक, साींस्कृनतक काया सींचालनालय याींनी त्याींच्या 
दद.२४.०९.२०१५ व दद.२३.०१.२०१७ च्या पिाींन्वये श्री.धुमाळे याींना वसलूी 
करावयाची रक्कम िमा करावी अन्यथा फौिदारी गनु्हा दाखल करण्यात 
येईल असे कळपवले होत.े तथापप, श्री.धुमाळे याींनी अनदुानाची व्यािासह 
रक्कम भरणा न केल्हयाने त्याींच्यावर दद.२२.१०.२०१८ रोिी गनु्हा दाखल 
करण्यात आलेला आहे. 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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बाळापूर (जज.अिोला) तालुक्यातील पाणी टांचाई दरू िरण्याबाबत 
  

(३७) *  १३८४९०   श्री.गोिधयन शमाय (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाळापरू (जि.अकोला) तालकु्यातील अनेक गावाींमध्ये पपण्याच्या पाण्याची 
ी्ंचाई ननमााण झाली असनू िनावऱाींच् या चाऱ याींचीही समस्या ननमााण झाली 

आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, तालकु्यातील ८० गावाींपकैी २० पेक्षा अधधक गावाींना ्ँकरने 
पाणी परुवठा करावा लागणार असल्हयाची बाब माहे एपिल, २०१९ च्या 
िवे्च्या आठवड्यात ननदिानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर तालकु्यातील गावाींना पाणी परुवठा करणारे एकूण ८० 
पेक्षा अधधक हातपींप नादरुुस्त असनूही त्याकड े पाणी परुवठा पवभागाच े
अधधकारी दलुाक्ष कररत असल्हयाचे ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, तालकु्यातील पाणी ी्ंचाईवर कायमस्वरुपी तोडगा 
काढण्याबाबत िासनाने काय उपाययोिना केली आहे त्याचे थोडक्यात स् वरुप 
काय आहे, 
(५) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींित: खरे आहे.  
     पपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई आहे. माि चारा ी्ंचाई नाही.  
(२) अींित: खरे आहे.  
     बाळापरू तालकु्यातील मौिे मोरगाींव साददिन, वाडगेाव, पप ींपळगाव, 
तामिी, ताींदळी तफे तलुींगा या गावाींना ्ँकरद्वारे पाणी परुवठा करण्यात येत 
आहे.  
(३) हे खरे नाही.  
     माहे एपिल, २०१९ अखेर ५ गावाींतील ११ हातपींप दरुुस्ती करुन पाणी 
परुवठा सरुु करण्यात आलेला आहे. तसेच तालकु्यात पाण्याची पातळी १२० 
फु्ाींपेक्षा खाली गेल्हयामळेु ३१ हातपींप बींद पडलेले आहे. सदर गावाींत इतर 
हातपींप व नळ पाणी परुवठा योिनेद्वारे पाणीपरुवठा सरुु आहे.  
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(४) तालकु्यात पपण्याच्या पाण्याच्या ी्ंचाईवर कायमस्वरुपी तोडगा 
काढण्यासाठी ग्रामपींचायतीच्या मागणीनसुार मखु्यमींिी ग्रामीण पेयिल 
कायाक्रम व राषरीय ग्रामीण पेयिल कायाक्रमाींतगात नळ पाणी परुवठा 
योिनेची कामे केली िात आहेत. 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
बुलढाणा जजल््यामध्ये साियजतनि वितरण प्रणाली अांतगयत सीएमआर 

ताांदळू िाहतुि िरताना तनयमाांच ेउल्लघन होत असल्याबाबत 
  

(३८) *  १३५३६६   श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय अन् न 
ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) बलुढाणा जिल्ह्यामध्ये सावािननक पवतरण िणाली अींतगात सीएमआर 
ताींदळू वाहतकु करताना ननयमाींचे उल्हलींघन होत असल्हयाची बाब ददनाींक १५ 
फेब्रवुारी २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदिानास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, बलुढाणा जिल्ह्यात सदर ताींदळू वाहतकू करण्यासाठी ददनाींक 
४ फेब्रवुारी, २०१९ रोिी िासकीय आदेि देण्यात आला होता माि सदर 
आदेिाला दहा ददवस पणूा होत नाही तोच सवा अ्ी आणण ितींचा भींग करून 
पनु्हा ताींदळू वाहतकू करण्यात आल्हयाचे खामगाव येथे ननदिानास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय ननदिानास आले व त्यानसुार बलुढाणा जिल्ह्यामध्ये सावािननक पवतरण 
िणालीींतगात सीएमआर ताींदळू वाहतकु ननयमाींच ेउल्हलींघन करणाऱया सींबींधधत 
वाहतकूदार व त्याला सहकाया करणाऱया सींबींधधत अधधकाऱयाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोल्हापूर, इचलिरांजी ि साांगली या शहराांमध्ये षद्योधगि 
िसाहतीमधनू दवुषत पाणी सोडण्यात येत असल्याबाबत 

  

(३९) *  १३७७५०   श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.अमल महाडीि 
(िोल्हापरू दषक्षण), डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले) :  सन्माननीय 
पयायिरण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापरू, इचलकरींिी, साींगली या िहराींमध्ये औद्योधगक वसाहतीच े
साींडपाणी िकक्रया न करता थे् नदीत सोडल्हयाने कृषणा व पींचगींगा नदीच े
पाणी दपुषत होऊन शिरोळ तालकु्यातील ितेकऱयाींच्या ितेिमीनी व 
नागररकाींच्या आरोग्यावर पररणाम होऊन मदहलाींमध्ये स्तन, गभाािय आणण 
परुुषाींना स्तनाचा कका रोग होण्याची शभती ननमााण झाली असल्हयाचे तसेच  
साखर कारखान्याींची मळी नदीत सोडण्यात येत असल्हयाने पपण्याच्या 
पाण्याला उसाच्या मळीचा वास येत असनू नळाला मळीशमधश्रत पाणी येत 
असल्हयाचे माहे एपिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, इचलकरींिी येथील (जि.कोल्हहापरू) बोहरा माके् नजिक 
असणा-या काळया ओढयावर नगरपाशलकेने दठकदठकाणी बींधारे बाींधल्हयाने 
पािातील रसायनयकु्त पाणी पररसरात पसरल्हयामळेु नागररकाींच्या आरोग्यास 
धोका ननमााण झाल्हयाचे माहे एपिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, काही मदहन्याींपवूी िदषूण ननयींिण महामींडळाने िदषूण 
करणा-या घ्काींवर तसेच ििासनातील िबाबदार अधधकाऱ याींवर कारवाईचे 
आदेि देऊनही कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, कका रोगाचे ननदान लवकर व्हावे यासाठी ननयशमत तपासण्या 
व उपचार कें द्र उभारण्याची मागणी शिरोळ तालकु्यातील नागरीक करीत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्हयास, पींचगींगा नदी िदषूण ननमुालनासाठी जिल्हहा पररषद, कोल्हहापरू 
याींच्याकडून तयार करण्यात आलेल्हया रुपये ९४.५० को्ी इतक्या रकमेचा 
आराखडा मींिूर होणे व पदहल्हया ्प्प्याच्या कामाींसाठी रुपये २० को्ी इतका 
ननधी उपलब्लध होणे गरिचेे असताना अद्यापही यावर िासनाने ननणाय न 
घेण्याची कारणे काय आहेत, 
(६) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे अींित: खरे आहे. 
• पींचगींगा नदी िदषूण कमी करण्यासाठी दाखल िनदहत याधचका क्र. 
१८३/२०१२ मधील आदेिानसूार ननयकु्त सशमतीने सचुपवलेल्हया तात्परुत्या 
उपाययोिनाींनसुार काळ्या ओढयात नगरपाशलकेकडून तात्परुत े बींधारे 
घालण्यात आलेले आहेत व सदर बींधाऱयाचा वापर काळ्या ओढ्यातील घरगतुी 
साींडपाण्याचे ननिांतकुीकरणासाठी व सी. ई. ्ी. पी. मधील िकक्रयाकृत 
साींडपाणी काळ्या ओढ्याििेारील ितेीसाठी उपसाकररता करण्यात येत.े 
(३) हे खरे नाही. 
(४) जिल्हहा आरोग्य अधधकारी, जिल्हहा पररषद, कोल्हहापरू याींनी शिरोळ 
तालकु्यातील नागरीकाींची कका रोगाींचे उपचार कें द्र उभारण्याची मागणी जिल्हहा 
आरोग्य अधधकारी, जिल्हहा पररषद, कोल्हहापरू याींच्याकड ेिाप्त झालेली नाही. 
(५) पींचगींगा नदी िदषूण ननमलुानसाठी कोल्हहापरू जिल्हहा पररषदेतींगात पदहल्हया 
्प्प्यातील रु. ९४.५० को्ीींचा ३१ गावाींचा साींडपाणी व ३८ गावाींचा घनकचरा 
व्यवस्थापन िकल्हपास मींिरूी शमळणेबाबतचे पि मखु्य कायाकारी अधधकारी, 
जिल्हहा पररषद, कोल्हहापरू याींचेकडून ददनाींक ०१/०६/२०१७ रोिी िाप्त झाल े
होत.े तथापप, सदर पिासोबत िकल्हप अहवाल व िझेें्ेिन िाप्त न झाल्हयाने 
सधुाररत िकल्हप अहवाल व िेझें्ेिन पाठपवण्याबाबत मखु्य कायाकारी 
अधधकारी, जिल्हहा पररषद, कोल्हहापरू याींना ददनाींक १५/०६/२०१७ रोिीच्या 
पिान्वये कळपवण्यात आले आहे. 
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(६) व (७) िश्न उद्् ावत नाही. 
----------------- 

  
राज्यातील शासिीय आणण स्थातनि स्िराज्य सांस्थाांच्या शाळाांमध्ये 

मुलीांसाठी स्ितां्र स्िच्छतागहेृ नसल्याबाबत 
(४०) *  १३५४६१   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अस्लम 
शखे (मालाड पजश्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोले), 
श्री.सरेुश लाड (िजयत), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अतलु 
भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्ता्रय भरणे 
(इांदापरू), श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.सांतोष दानिे 
(भोिरदन), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.विश्िजजत िदम 
(पलसू िडगेाि), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अशमत विलासराि देशमखु 
(लातरू शहर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), 
श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरूी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.सांदीपानराि भमुरे 
(पठैण), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), 
श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.जयप्रिाश मुांदडा 
(बसमत), प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :  
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात िासकीय आणण स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या पदहली त े
बारावीपयांतच्या ६६ हिार ७५० िाळा असनू त्यापकैी १६४७ िाळाींमध्ये 
मलुीींसाठी स्वतींि स्वच्छतागहेृ नसल्हयाच े ददनाींक ८ एपिल, २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, य-ुडायसच्या उपलब्लध मादहतीनसुार ६५,१०३ िाळाींमध्ये 
मलुीींसाठी स्वतींि स्वच्छतागहृ असनू देखील स्वच्छतागहृाींची योग्य देखभाल 
आणण दरुुस्ती होत नसल्हयाचे ननदिानास आले आहे काही दठकाणी 
स्वच्छतागहृाींअभावी व काही स्वच्छतागहृाींची दरूवस्था झाली असल्हयाने 
ककिोरवयीन मलुीींची गरैसोय होत,े त्यामळेु मलुी िाळाबाहय होत आहेत, हे 
ही खरे आहे काय. 
(३) असल्हयास, िासन राज्यातील सवा िाळाींमध्ये स्वच्छता अशभयान 
राबवण्यासाठी ननधी उपलब्लध करून देणार आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय त्यात काय, 
आढळून आले व त्यानषुींगाने िाळाींमध्ये मलुीींसाठी स्वतींि स्वच्छतागहेृ 
उभारण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) अींित: खरे आहे. 
     िासकीय व स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या िाळाींमध्ये आवश्यकता 
असनूही मलुीींसाठी स्वतींि स्वच्छतागहृ उपलब्लध नसणाऱया िाळाींची सींख्या 
११८५ आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) िाळाींमध्ये आवश्यकतनेसुार व ननधी उपलब्लधतनेसुार समग्र शिक्षा 
अशभयान, जिल्हहा पररषद, जिल्हहा ननयोिन व पवकास सशमती, इ.माध्यमाींतनू 
स्वतींि स्वच्छतागहृाींची उभारणी करण्याची तिवीि ठेवली आहे. 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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राष्ट्रसांत तुिडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील विद्याथी 
शशष्ट्यितृ्ती पासून िांधचत रादहल्याबाबत 

  

(४१) *  १३५२१५   डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर) :   सन्माननीय उच् च 
ि तां्र शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरसींत तकुडोिी महाराि नागपरू पवद्यापीठातील १ लक्ष ५० हिार 
पवद्याथी शिषयवतृ्ती पासनु वींधचत असल्हयाचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, महाडीबी्ीने गत ३ मदहन्याींपासनू पवद्यापीठाच्या पररक्षा 
िलु्हकाची नोंद केली नसल्हयाने पवपवध िाखेच ेदीड लाखाहून अधधक पवद्याथी 
शिषयवतृ्ती पासनू वींधचत रादहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, पवद्यापीठाच्या अकायाक्षम कारभारामळेु पवद्यार्थयाांना 
शिषयवतृ्ती शमळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानसुार उक्त 
दीड लाख पवद्यार्थयाांना शिषयवतृ्ती शमळण्याकरीता कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे,      
(५) नसल्हयास पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
     पवद्यापीठाव्दारा सींचाशलत व सींलजग्नत आणण पवद्यापीठातील िकै्षणणक 
पवभागातील अ्यासक्रमाची आणण त्याकररता आकारण्यात येणा-या शिक्षण 
िलु्हक, पररक्षा िलु्हक व इतर िलु्हकाची मादहती पवद्यापीठ ििासनाने 
ननधााररत कालमयाादेत व पवदहत िपिात महाडडबी्ी आय्ी. पवभागास 
उपलब्लध करुन ददलेली आहे. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अहमदनगर जजल््यातील पा्र लाभाथींना अन्न सुरक्षा  
योजनेत सामािून घेण्याबाबत 

  

(४२) *  १४०४७९   श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) अहमदनगर जिल्ह्यातील अन्न सरुक्षा योिना सन २०१३ नसुार माहे 
मे/िून २०१७ या कालावधीत ७६.३२ ्क्के इतका इष्ाींक पणूा असनू 
अींत्योदय व िाधान्य कु्ुींब योिनेतींगात एकूण २७,३०९५ इतक्या लाभार्थयाांना 
अन्नधान्य वा्प करण्यात येत होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िासन ननणायानसुार ददनाींक २१ मे, २०१८ पवूीपासनूच 
लोकिनतननधीींनी दक्षता कशम्ीच्या बठैकीत शिल्हलक रादहलेल्हया लाभार्थ याांना 
धान्य को्ा वाढवनू देण्याबाबत ददनाींक ३ नोव्हेंबर, २०१७ व ददनाींक १२ 
फेब्रवुारी, २०१८ रोिीच्या पिान्वये कळवनूही पाि लाभार्थ याांची अद्याप ननवड 
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, अधधकाऱयाींच्या हलगिीपणामळेु तालकु्यातील लाभाथी कें द्र 
िासनाच्या योिनेपासनू वींधचत रादहल्हयाच े ननदिानास आल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, तालकु्याचा इष्ाींक ७६.३२ पणूा होण्याकामी इष्ाींक वाढीची 
मागणी िासन ननणाय ददनाींक २१ मे, २०१८ पवूी पासनूची असल्हयाने याबाबत 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) होय. 
(२) सवा पाि लाभार्थयाांना राषरीय अन्नसरुक्षा योिनेत सामावनू घेण्याच्या 
दृष्ीने जिल्ह्याकररता ददलेल्हया एकूण इष्ाींकाच्या मयाादेत, तालकु्याची 
लोकसींख्या पवचारात न घेता तालकुा ननहाय इष्ाींक वा्प करण्यात येत 
आहे. 
(३) िस्ततु िकरणी िासनस्तरावर छाननी करण्यात येत आहे. 
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(४) व (५) कें द्र िासनाने राज्यासाठी ददलेला इष्ाींक राज्य हा घ्क म्हणून 
पवचारात घेण्यात आला असल्हयाने, ज्या दठकाणी ग्रामीण भागासाठी ७६.३२ 
्क्के व िहरी भागासाठी ४५.३४ ्क्के या पेक्षा कमी/िास्त पाि लाभार्थयाांची 
ननवड होत असेल त्या दठकाणी या िमाणापके्षा कमी/िास्त इष्ाींक देऊन 
िास्तीत िास्त पाि लाभार्थयाांचा समावेि करण्यात येत आहे.  

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

मालेगाि शहरातील (ता.मालेगाांि, जज.नाशशि) सैलानी चौिातील 
घरािर छापा टािून गुांगी आणणारे षषध जप्त िेल्याबाबत 

  

(४३) *  १३९३५५   श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्रीमती सीमाताई दहरे 
(नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मां्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालेगाव िहरातील (जि.नाशिक) िुना आझादनगर भागातील सलैानी 
चौकातील नरू हॉस्पी्ल समोरील घरावर िहर पोशलसाींनी छापा ्ाकून लाखो 
रुपये ककींमतीचे गुींगी आणणारे औषध व कुत्तागोळी िप्त केल्हयाचे ददनाींक 
१० मे, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व चौकिी अहवालानसुार सींबींधीताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) होय. 
(२) सदर िकरणी पोशलस व अन्न व औषध ििासनाने चौकिी केली असता 
मालेगाव येथील दोन व्यक्ती पवनापरवाना कोडीनयकु्त औषधी व 
अल्हफाझोलमयकु्त औषधी (कुत्तागोळी या नावाने पवक्री होत असलेली) चा 
साठा करुन पवक्री / पवतरण करत असल्हयाचे आढळून आले. 
     सदर औषधाच्या साठ्यातनू ६ नमनेू पवश्लेषणासाठी घेण्यात आले 
असनू अहवाल अद्याप िलींत्रबत आहे. तसेच उक्त दोन्ही इसमाींपवरुध्द िहर 
पोशलस ठाणे, मालेगाव, जि.नाशिक येथे दद.१०.०५.२०१९ रोिी िथम खबर 



67 

अहवाल नोदींपवला असनू गनु्हा क्र.II ३५/२०१९ असा आहे. पोशलस पढुील 
तपास करत आहेत. 
(३) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
धचखलोली धरणातील पाणी (ता.अांबरनाथ, जज.ठाणे) दवुषत िरणाऱ्या 

१४ िां पन्याांिर गुन्हे दाखल िरण्याबाबत 
  

(४४) *  १३७५६६   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :  सन्माननीय जलसांपदा मां्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धचखलोली (ता.अींबरनाथ, जि.ठाणे) धरणातील पाणी दपुषत करणाऱया १४ 
कीं पन्याींवर गनु्हे दाखल करण्याचे आदेि पाणी परुवठा राज्यमींिी याींनी माहे 
िुल,ै २०१८ मध्ये देवनूही अद्याप िलसींपदा, पा्बींधारे व महाराषर िीवन 
िाधधकरणाने या कीं पन्यावर कोणतीच कारवाई केली नसल्हयाच े ननदिानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीअींती काय 
ननदिानास आल,े तदनसुार धचखलोली धरणातील पाणी दपुषत करणाऱया 
कीं पन्याींनावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच यास 
िबाबदार असणाऱया लघ ु पा्बींधारे पवभाग व सींबींधधत पवभागाच्या 
अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) ठाणे पा्बींधारे पवभागाकडून ददनाींक ५/७/२०१८ च्या 
पिान्वये वररषठ पोलीस   ननरीक्षक अींबरनाथ याींना धचखलोली (ता.अींबरनाथ, 
जि. ठाणे) धरणातील पाणी दपूषत कराणा-या १४ कीं पन्यावर गनु्हा दाखल 
करण्याबाबत कळपवले आहे. 
(२) या धरणाची पाहणी करण्यात आली असता, कीं पनीच्या आवारात 
रासायननक गोण्या आढळून आल्हया. तसेच पाण्याच े नमनेु घेऊन चाचणी 
करण्यात आली असता, पाण्याच्या नमनु्यात रसायनाचा अींि आढळून आला 
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नाही. परींत ुकाही दपुषत िपैवक घ्क पाण्याच्या नमनु्यात असल्हयाचे ददसनू 
आले. महाराषर िदषूण ननयींिण मींडळ, कल्हयाण याींनी ददनाींक १२/७/२०१८ 
रोिी केलेल्हया पाहणी दरम्यान धचखलोली धरणाच्या क्षेिामध्ये कोणत्याही 
िकारचे औद्योधगकसाींडपाणी ित्यक्षपणे शमसळत नसल्हयाचे आढळून आले 
आहे. 
(३) िश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
  
दामत ग्रामपांचायतीतील भडिळिाडी (ता.िजयत, जज.रायगड) येथील 

पाणी टांचाई दरू िरण्याबाबत 
  

(४५) *  १३६०२९   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.त्र्यांबिराि 
शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.विश्िजजत िदम (पलसू िडगेाि), श्री.सतुनल िेदार 
(सािनेर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), 
श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरूी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषयिधयन सपिाळ 
(बलुढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), 
श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) दामत ग्रामपींचायतीमधील भडवळवाडी (ता.किात, जि.रायगड) येथे 
पाणीपरुवठा करणारी एक पवहीर कोसळली असनू दसुरी पवहीर कोरडी पडली 
असल्हयाच े ददनाींक २६ माचा, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदिानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्हयास, िासनाने लाखो रुपये खचा करून पाणीपरुवठा योिना 
राबपवली असतानाही सध्या या भागात भीषण पाणी ी्ंचाई ननमााण झाल्हयाने 
येथील आददवासीींनी ददनाींक २७ माचा, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास हींडा मोचाा 
काढला होता, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सदर वाडीस पाणीपरुवठा कमी होत असल्हयाने ददनाींक १० 
फेब्रवुारी, २०१९ पासनू ग्रामपींचायतीमाफा त पयाायी व्यवस्था करण्यात आली 
असनू वाडीस दामत-भडवल नळ पाणी परुवठा योिनेतनू पाईप लाईन 
्ाकलेली असनूही माचा, २०१९ पयांत या पाईप लाईनमधून पाणी परुवठा होत 
नसल्हयाचे ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त वाडीतील पाणी ी्ंचाई कायमस्वरुपी दरू करण्यासाठी 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
     आददवासीींनी हींडा मोचाा काढला होता, हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) किात तालकु्यात दामत-भडवळ ग्रपु ग्रामपींचातीमधील भडवळवाडीमध्ये 
एकूण दोन पवदहरी असनू एक पवहीर पणूापणे ढासळलेली असनू एक पवहीर 
पणूापणे कोरडी झाली आहे.  सदर वाडीस दामत-भडवळ नळ पाणी परुवठा 
योिनेतनू माचा, २०१९ पयांत पाणी परुवठा होत नव्हता.  तथापप, दामत-
भडवळ येथील नळ पाणी परुवठा योिनेची भडवळवाडीसाठी ्ाकण्यात 
आलेली पाईप लाईन दरुुस्त करुन भडवळवाडीस पाणी परुवठा सरुु करण्यात 
आला आहे. 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

तारापूर, बोईसर ि पालघर (जज.पालघर) येथील प्रदषूण िरणाऱ्या 
िारखान्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(४६) *  १३४८८८   श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), 
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डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.मनोहर भोईर 
(उरण), श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरूी), श्री.अशमत घोडा (पालघर), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.पास्िल धनारे (डहाण)ू, श्रीमती मतनषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.अब ू आजमी (मानखूदय शशिाजीनगर), श्री.सांजय साििारे 
(भसुािळ) :   सन्माननीय पयायिरण मां्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) तारापरू, बोईसर, पालघर येथील औद्योधगक क्षेिात (जि.पालघर) 
महाराषर िदषूण महामींडळाची परवानगी घेऊन सरूु असलेले एकूण १०३५ 
कारखाने असनू, २०० कारखाने बेकायदा सरुु आहेत, त् यातील काही 
कारखान्याींमध्ये पवनापरवाना रासायननक िकक्रया करण्यात येत असणे, 
औद्योधगक क्षेिातील सरुु असलेल्हया कारखान्याींना साींडपाणी िकक्रया कें द्र 
बसवणे िासनाने बींधनकारक केल े आहे, परींत ु असे कें द्र उभारणे खधचाक 
असल्हयाने अनेक कारखान े त्याची अींमलबिावणी न करता रािीच्या वेळेस 
साींडपाण्यावर कोणत्याही िकारची िकक्रया न करताच मखु्य नाल्हयात सोडत 
असनू अनेक कीं पन्या रािीच्या वेळी केशमकलचा धूर सोडून मोठया िमाणात 
वाय ुिदषूण ननमााण करतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, हवेत सोडण्यात आलेल्हया रासायननक घ्काींमध्ये िदषूणाच े
िमाण िास्त असल्हयामळेु पररसरातील लोकाींच्या डोळयाींची िळिळ होणे, 
ताप, मलेररया, डोकेदखुी, उल्ी तसेच श्वसनाच े पवकार िडले असनू 
हा ा्ॲ्क, कॅन्सर, दमा, त्वचारोग इत्यादी आिारात वाढ झाल्हयाने याबाबत 
स्थाननक रदहवािाींनी अनेकदा सींबधधत पयाावरण अधधका-याींकड ेव कीं पन्याकड े
तक्रार केली आहे, कीं पन्याींच्या पररसरात एखादा अपघात घडला तर जिपवत व 
पवत्त हानी होण्याची िक्यता आहे कारण बहुसींख्य कीं पन्याींनी सभोवताली 
अ ॅम्ब्लयलुन्स व फायर त्रब्रगेडच्या गाडया कफरपवण्याकररता िागा शिल्हलक 
ठेवलेली नसनु कीं पनीमध्ये बॉयलर ररयाक््रची तपासणीही वेळोवेळी करीत 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्हयास, तारापरू एमआयडीसीमध्ये िदपूषत रासायननक साींडपाण्यामळेु 
खाडी ककना-यावर मोठया िमाणात मासे व धचमण्याींचा मतृ्य ुझाला असनू 
पवषारी वायमुळेु कामगाराींच ेआरोग्यही धोक्यात आले असल्हयाने या पररसरात 
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महाराषर िदषूण ननयींिण मींडळाकडून रािीच्या वेळी गस्त घालण्यासाठी 
अधधका-याींचे पथक ननयकु्त करण्यात येणार असल्हयाच ेमाहे िानेवारी, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय. 
(४) असल्हयास, स्थाननकाींनी ददलेल्हया तक्रारीबाबत चौकिी करुन सींबींधधत 
नागरीकाींच्या आरोग्यािी खेळणा-या कीं पन्याींवर कारवाई करण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे अींित: खरे आहे. 
(४) महाराषर िदषूण ननयींिण मींडळामाफा त दोषी आढळणाऱया कारखान्याींवर 
िल (िदषूण ननयींिण व ननयमण) कायदा १९७४ व हवा (िदषूण ननयींिण व 
ननयमण) कायदा १९८१ घातक घन कचरा व इतर कचरा अधधननयम २०१६ 
अींतगात कारवाई करण्यात आली आहे. 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात अन्न ि षषध प्रशासनाने भेसळयुक्त  
खाद्यपदाथायचा साठा जप्त िेल्याबाबत 

  

(४७) *  १३८९८१   श्री.रुपेश म् हा्र े (शभिांडी पिूय), श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), 
श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मां्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अन्न व औषध ििासनाने ददवाळीच्या पाश्वाभमूीवर माहे 
ऑक््ोंबर-नोव्हेंबर, २०१८ च्या दरम्यान राबपवलेल्हया पविषे मोदहमेत अनेक 
दठकाणी छापे घालनू समुारे ४ को्ी रुपये ककींमतीचा ननकृष् दिााचा 
भेसळयकु्त खाद्यपदाथाांचा साठा िप्त केल्हयाचे ननदिानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्हयास, पालघर जिल्ह्यात अिा िकारची ककती िकरणे ननदिानास 
आली, त्यापकैी ककती िकरणाींत को्ाात ख्ले दाखल करण्यात आले आहेत 
व ककती लोकाींवार कारवाई करण्यात आली आहे, 
(३) असल्हयास, िासनाने या िकरणाची चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार खाद्यपदाथाात भेसळ करणा-या पालघर, 
मुींबई व राज्यातील इतर जिल्ह्याींतील दोषीींपवरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) राज्यभरात सन २०१८-१९ मध्ये सणासदुीच्या 
काळामध्ये राबपवलेल्हया पविषे मोहीमेमध्ये समुारे ०५ को्ी २६ लाख इतक्या 
ककींमतीचा अन्न पदाथााचा साठा िप्त करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) पालघर जिल्ह्यात सन २०१८ च्या ददवाळी मोदहमे दरम्यान ३१ 
अन्न नमनेु पवश्लेषणासाठी घेऊन रुपये १५,२०,२३२/- ककीं मतीचा साठा िप्त 
करण्यात आला आहे. त्यापकैी ०७ नमनेु शमर्थयाछाप आढळल्हयाने सदर 
िकरणी न्यायननणाय ख्ले दाखल करण्यात आले आहेत. 
     राज्यात दद.०१.०८.२०१८ त े ३१.१२.२०१८ कालावधीमध्ये राबपवण्यात 
आलेल्हया सणासदुीच्या मोदहमेत समुारे ७,४०,०७७.३ ककलो विनाचा समुारे 
५,२५,१६,२१६.४ रुपये ककींमतीचा पवपवध अन्न पदाथााचा साठा िप्त करण्यात 
आला आहे. सदर िकरणी अन्न पदाथाांचे १९८६ नमनेु पवश्लेषणासाठी घेण्यात 
आले होत.े त्यौपकैी १४६५ नमनेु मानदा िमाणे, १७४ नमनेु कमी दिााच,े ४३ 
नमनेु शमर्थयाछाप, व ०६ असरुक्षक्षत घोपषत झाले  आहेत. कमी दिााच्या व 
शमर्थयाछाप नमनु्यािकरणी एकूण ५० न्यायननणाय ख्ल े दाखल करण्यात 
आले आहेत. त्यापकैी १६ िकरणी एकूण २,८३,०००/- एवढा द्रव्यदींड 
ठोठावण्यात आला आहे. तसेच २२ िकरणी रुपये १,०९,०००/- इतका तडिोड 
दींड वसलु करण्यात आला आहे. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मुांबई विद्यापीठाच्या आयडॉलची 
मान्यता नािारल्याबाबत 

  

(४८) *  १३४८८६   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा) :   सन्माननीय 
उच् च ि तां्र शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पवद्यापीठ अनदुान आयोगाच्या ननयमानसुार मकु्त दरू शिक्षण 
अ्यासक्रम चालपवणाऱया पवद्यापीठाकड ेराषरीय शे्रयाींकन आणण मलू्हयमापन 
पररषदेची (नॅक) शे्रणी असणे आवश्यक आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्हयास, मुींबई पवद्यापीठाकड े नॅकची शे्रणी नसतानाही मकु्त व 
दरूशिक्षण कें द्र (आयडॉल) सरुु करुन त्यामध्ये ३० हिार पवद्यार्थयाांना िवेि 
ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, पवद्यापीठ अनदुान आयोगाने माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान झालेल्हया बठैकीत मुींबई पवद्यापीठाच्या आयडॉलला मान्यता न 
देण्याचा ननणाय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, पवद्यापीठ अनदुान आयोगाने मान्यता असलेल्हया अ्यासक्रमाींच्या 
याद्या मागील वषाभरात चार वेळा िशसध्द केल्हया असनू कोणत्याही यादीत 
आयडॉलचा समावेि नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, यािकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,चौकिीत काय 
आढळून आले आहे व त्यानसुार यािकरणी सींबींधधताींवर कोणती कायावाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
पवद्यापीठ अनदुान आयोगाने िून, २०१७ मध्ये दरुस्थ शिक्षणासाठी नपवन 
ननयमावली लाग ु केली होती. त्यानसुार मकु्त दरू शिक्षण अ्यासक्रम 
चालपवणाऱया  पवद्यापीठाकड े राषरीय शे्रयाींकन आणण मलू्हयमापन पररषदेची 



74 

(नॅक) शे्रणी असणे आवश्यक होत.े तथापी पवद्यापीठ अनदुान आयोगाने  दद. 
०६ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी आपल्हया पररपिकामध्ये नतसरी दरुुस्ती करुन नॅक 
ची मदुत सन २०२० पयांत वाढपवली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िाल्हेर (ता.शभिांडी, जज.ठाणे) येथील िारखान्यात बनािट अगरबत्तीच े

उत्पादन िरुन विक्री होत असल्याबाबत 
  

(४९) *  १३८२१२   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पिूय), श्री.सभुाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.सतुनल राऊत 
(विक्रोळी) :  सन्माननीय िृषी मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
(१) काल्हहेर (ता.शभवींडी, जि.ठाणे) येथील कारखान्यात अगरबत्तीसाठी 
लागणारा कच्चा माल चीन मधून आयात करुन तो पवपवध सगुींधी रासायनीक 
द्रव्याींत शमसळुन िशसध्द बँ्रडची अगरबती म्हणून त्याची पवक्री होत असल्हयाच े
माहे माचा, २०१९ च्या नतसऱया आठवड्यात ननदिानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, ठाणे कृषी अधधकारी व घरगतुी की्कनािक ननयींिण 
सींघाच्या अधधकाऱयाींनी काल्हहेर येथील ’’डडवाईन िग्नेसीस’’ या कारखान्यावर 
ददनाींक १५ माचा, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास छापा ्ाकून लाखो रुपयाींचा 
मदु्देमाल िप्त केला, हे ही खरे आहे काय,. 
(३) असल्हयास, यािकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) तसेच भपवषयात असे िकार होऊ नयेत म्हणून िासनाने कोणत्या 
उपाययोिना केल्हया वा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. अतनल बोंड े : (१) होम इन्सेक्् कीं रोल असोशसएिन याींचेकडून तक्रार 
िाप्त झालेली आहे. 
(२) यासींदभाात, होम इन्सेक्् कीं रोल असोशसएिनने आयकु्त (कृपष) 
याींच्याकड े केलेल्हया तक्रारीच्या अनषुींगाने, कृपष पवभाग व होम इन्सेक्् 
कीं रोल असोशसएिनचे िनतननधी याींच्या सींयकु्त पथकाने ददनाींक १२/०३/२०१९ 
रोिी डडवाईन फॅ्रग्नस, काल्हहेर, शभवींडी, जि.ठाणे येथील कीं पनीवर गोपनीय 
पध्दतीने छापा ्ाकून साठवण व उत्पादन स्थळाची तपासणी केली.  सदर 
दठकाणी १५ िकारच्या Incense Stick ची पाकी्े शमळून आली. सवा 
साठयामधून कक्कनािके कायदा १९६८ व कक्कनािक ननयम १९७१ नसुार 
नमनेु काढणेत आले. सदरचे नमनेु Analytical Chemist Pesticide 
Residue Testing laboratory, Pune याींचेकड ेतपासणी करीता पाठपवले. 
सदर १५ नमनु्याींच े तपासणी अहवाल िाप्त झाले असनू सींबींधधत 
उत्पादनामध्ये कक्कनािकाचा अींि व रासायननक द्रव्ये आढळले नाही. 
त्यामळेु मदु्देमाल िप्त करण्यात आलेला नाही. 
(३) िश्न उद्् ावत नाही. 
(४) अिा िकरणी सद्य:जस्थतीत अजस्तत्वात असलेल्हया कक्कनािके कायदा 
१९६८ व कक्कनािक ननयम १९७१ मधील तरतदूीनसुार सींबींधधताींवर कारवाई 
करण्यात येत.े 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
पनिेल (ता.पनिेल, जज.रायगड) शहरी ि ग्रामीण भागात बांद बाटलीच े

भेसळयुक्त पाणी वििून नागररिाांची होत असलेली फसिणूि 
  

(५०) *  १३४९४६   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्रीमती मतनषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी), 
श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
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पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), 
श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय अन्न ि 
षषध प्रशासन मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनवेल (ता.पनवेल, जि.रायगड), बलुढाणा, मोताळा (जि.बलुढाणा) तालकुा 
तसेच पणेु िहर आणण पररसरात अन्न व औषध ििासनाच्या दलुाक्षामळेु 
तसेच पवभागाला बींद बॉ्ल पाणी अथवा आर.ओ. पाण्याचे परवाने देण्याच े
कोणतहेी अधधकार नसल्हयाने शमनरल वा्रच्या माध्यमातनू छो्या-मोठया 
व्यावसानयक व व्यापा-याींकडून पवपवध कीं पन्याींच्या नावाखाली दररोि हिारो 
शल्र बींद बा्लीत भेसळयकु्त पाणी पवकून नागररकाींची फसवणूक केली 
िात असल्हयाचे ददनाींक २९ एपिल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदिानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या दपुषत पाण्यामळेु नागरीकाींच्या आरोग्याला तसेच पवपवध 
कीं पन्याींमाफा त बींद बा्लीच्या पाण्यासाठी वापरण्यात येणा-या प्लजस््कच्या 
बा्ल्हयाींमळेु पयाावरणालाही धोका ननमााण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी िासनाने चौकिी करून बींद बा्लीतील पाणी 
व आर.ओ.च्या पाण्याची गणुवत्ता िमाणणत करण् याच् या अनषुींगाने तसेच 
नागररकाींची फसवणूक करुन आरोग्याला व पयाावरणाला धोका ननमााण 
करणाऱया कीं पन्याींवर कारवाई करण्यास पवलींब करणा-या सींबींधधत पवभागाच्या 
अधधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे नाही. अिी बाब अन्न व औषध 
ििासनाच्या ननदिानास आलेली नाही. 
(२) िश्न उद्् ावत नाही. 
(३) िश्न उद्् ावत नाही. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िोिणासाठी स्ितां्र शैक्षणणि विदयापीठ स्थापन िरण्याबाबत 
  

(५१) *  १३५६७५   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.राजन साळिी (राजापरू), 
श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :  सन्माननीय उच् च ि तां्र शशक्षण मां्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणासाठी स्वतींि िकै्षणणक पवदयापीठ स्थापन करण्याची मागणी सन 
२०१२ पासनू सातत्याने स्थाननक लोकिनतननधी, पवपवध शिक्षणिेमी व 
शिक्षण सींस्था. िासनाकड ेकररत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, स्वतींि कोकण पवदयापीठासाठी रत्नाधगरी व शसींधुदगुा 
जिल्हहयातील ८३ महापवदयालयाींनी पादठींबा दिापवला असल्हयाच े तसेच 
पवद्यापीठ स्थापन करण्याच्या मागणीवर स्वतींिपणे बठैक घेण्याचे आश्वासन 
मा.शिक्षण मींिी याींनी अथासींकल्हपीय अधधवेिन २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
देऊनही अद्यापी आश्वासनाची पतूाता झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्हयास, कोकणासाठी स्वतींि पवद्यापीठ स्थापन करण्याबाबतची 
सद्यजस्थती काय आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) अींित: खरे आहे. 
    पवधानमींडळाच्या, दहवाळी अधधवेिन २०१८ मध्ये ॲड ननरींिन डावखरे व 
श्री.नागोराव गाणार, पवधानपररषद सदस्य याींनी, कोकणासाठी स्वतींि 
पवद्यापीठ स्थापन करण्यात यावे. यासाठी लक्षवेधी सचूना क्रमाींक ३९२ 
माींडण्यात आली होती. या लक्षवेधी सचूनेच्या अनषुींगाने अध्यक्ष, 
पवधानपररषद याींनी सींबींधधत पवधानपररषद सदस्य याींची कोकणासाठी स्वतींि 
पवद्यापीठ स्थापनेसाठी बठैक आयोजित करण्यात येईल अस ेआश्वासन ददले 
होत ेया अनषुींगाने बठैक घेण्याबाबतची कायावाही सरुु आहे. 
(३) रत्नाधगरी येथे उपकें द्र सरुु करण्यात आले असनू, ििासकीय सोयी 
सपुवधा, नाव नोंदणी, पािता, स्थलाींतर, िमाणपि िकक्रया, उत्तरपत्रिकाींचे 
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मलु्हयाींकन करण्याकररता ित्येक जिल्ह्याींच्या िमखु महापवद्यालयाींमध्ये 
कें द्रीय मलु्हयाींकन कें दे्र स्थापन करण्यात आली आहे इत्यादी सेवा उपलब्लध 
करुन ददल्हया िातात. 

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

मुांबईतील शशक्षिाांना शशक्षण तनररक्षि िायायलयाने  
सेिासमाप्तीच्या नोटीसा पाठविल्याबाबत 

  

(५२) *  १३५०६८   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्ता्रय भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), 
श्री.सरेुश लाड (िजयत), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोली), 
श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील 
(िाई), श्री.बबनराि शशांदे (माढा), श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्रीमती समुन 
पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती 
सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.पथृ् िीराज 
चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
श्री.विश्िजजत िदम (पलसू िडगेाि), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती तनमयला गावित 
(इगतपरूी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्ि)े, अॅड.यशोमती ठािूर 
(ततिसा), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.अशमत विलासराि 
देशमखु (लातरू शहर), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.सांजय साििारे 
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(भसुािळ), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.सांजय 
िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील ३५० शिक्षकाींना त्याींच्या सेवासमाप्तीच्या नो्ीसा शिक्षण 
ननररक्षक कायाालयाकडून ददनाींक ३० माचा, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास 
पाठपवण्यात आल्हया आहेत, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, या शिक्षकाींच्या सेवा अचानक समाप्त करण्याची कारणे काय 
आहेत तसेच उक्त ३५० शिक्षकाींच्या सेवासमाप्तीमळेु त े बेरोिगार होणार 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, मुींबईत ददनाींक २ मे २०१२ रोिी नींतरची वाढीव पदे व ररक्त 
पदाींवरील ननयकु्त शिक्षक आणण शिक्षकेत्तर कमाचा-याींना कायम करण्याची 
शिफारस शिक्षण आयकु्ताींनी शिक्षण सधचवाींना केली असनू सदर 
शिक्षकाींबाबत एका सामाजिक सींस्थेने शिक्षण आयकु्ताींकड े या शिक्षकाींच्या 
ननयकु्त्या िासन ननणायािमाणे करण्यात आल्हया असल्हयाने त्याींच्या सेवा 
समाप्त करण्यात येऊ नये, अिी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) एकूण ९३ शिक्षकाींच्या मान्यता रद्द करण्यात आलले्हया आहेत.  त्यापकैी 
५३ शिक्षकाींच्या मान्यता वाढीव तकुडयाींवरील आहेत.  अन्य ४० शिक्षकाींच्या 
मान्यता अनिुषे पालन न करणे, पवहीत कायापध्दतीचा अवलींब न करणे इ. 
कारणाींमळेु रद्द करण्यात आलेल्हया आहेत.  
(३) हे खरे आहे. 
(४) सदर िकरणी िु् ीींची पतूाता करुन स्वयींस्पष् िस्ताव सादर करण्याच्या 
सचूना आयकु्त शिक्षण याींना देण्यात आल्हया आहेत 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अिोला जजल््यात स्िच्छ ि शुध्द पाण्याचा पुरिठा िरण्याबाबत 
  

(५३) *  १३७६२३   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूय) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल्हहा पररषद अींतगात आरोग्य पवभागाने या वषी (सन २०१८-
१९) केलेल्हया मान्सनूपवूा सव्हेक्षणात जिल्ह्यातील २९ िलस्िोत तीव्र िोखीम 
ग्रस्त आढळून आली असल्हयाने त्याींना लाल काडा देण्यात आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच पाणीपरुवठा करणाऱया योिनाींमध्ये अिदु्ध पाणीपरुवठा करणे, 
स्िोताींचा पररसर अस्वच्छ, गळक्या िलवादहन्या तसेच िलिन्य आिाराींचा 
होत असलेला िसार इत्यादी कारणाींसाठी १७४ ग्रामपींचायतीींना पपवळे काडा 
देण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार अकोला येथील नागरीकाींना स्वच्छ व िधु्द 
पाणीपरुवठा होण्याच्यादृष्ीने कोणती कायावाही वा उपाययोिना केल्हया वा 
करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) सन २०१८-१९ मध्ये केलेल्हया मान्सनू 
पवुा सवेक्षणात अकोला जिल्ह्यातील २५ िलस्िोत तीव्र िोखीमग्रस्त आढळून 
आले असनू एका ग्राम पींचायतीला लाल काडा व १९४ ग्रामपींचायतीींना पपवळे 
काडा देण्यात आले आहे. 
(३) नागररकाींना स्वच्छ व िधु्द पाणी परुवठा उपलब्लध व्हावा म्हणून होणारा 
पाणी परुवठा आरोग्य दृषटया गणुात्मक ननिांतकूीकरण साथरोग मकु्त आहे 
ककीं वा कसे याचा पाठपरुावा करण्यात येतो. तसेच, िलसरुक्षकामाफा त 
पपण्याच्या पाण्याच्या स्िोताींचे पाणी नमनेु घेवनू जिल्हहा आरोग्य ियोगिाळेत 
तपासणीकररता पाठपवण्यात येतात. त्यामध्ये दपुषत झालेल्हया स्िोताींच ेयोग्य 
दिााची जब्ललचीींग पावडर व्दारे ननिांतकुीकरण करण्यात येत.े 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

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



81 

राज्यातील विद्यापीठाांमध्ये पदनाम ि िेतनशे्रणीत  
गैरव्यिहार झाला असल्याबाबत 

  

(५४) *  १३५६३६   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे 
(चोपडा) :  सन्माननीय उच् च ि तां्र शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील सापविीबाई फुले पणेु पवद्यापीठ, कपवनयिी बदहणाबाई चौधरी 
उत्त्तर महाराषर पवद्यापीठ (िळगाींव), सींत गाडगेबाबा पवद्यापीठ 
(अमरावती), डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर पवद्यापीठ (औरींगाबाद), शिवािी 
पवद्यापीठ (कोल्हहापरू) आणण गोंडवाना पवद्यापीठ (गडधचरोली) या 
पवद्यापीठाींमध्ये िासनाने मींिूर केलेल्हया आकृतीबींधानसुार कोणत्याही 
पवद्यापीठात अ, ब, क, ड या शे्रणीत नसलेली पदे भरण्यात आली आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पवद्यापीठाींनी िासनाच्या आकृतीबींधानसुार पदे न भरल्हयाने 
पदनाम व वतेनशे्रणीत गरैव्यवहार झाला असल्हयाच े ननषपन्न झाले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िासनाच्या मींिूर आकृतीबींधानसुार पदे भरण्याऐविी 
ननयमबा्य पध्दतीने भरलेल्हया पदाींची वाढवनू देण्यात आलेली वेतनशे्रणी 
िासनाने रद्द केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानसुार सदर 
वाढीव शे्रणीची वसलूी करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे तसेच सद्यःजस्थती काय आहे, नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय   
आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
     तथापप, िासन ननणाय दद. ०६.०७.२००९ अन्वये राज्यातील अकृपष 
पवद्यापीठातील शिक्षकेतर पदाींचा ग्ननहाय (अ, ब, क, ड) सधुाररत 
आकृतीबींध ननजश्चत करण्यात आला. त्यानसुार पदननहाय आकृतीबींधाचा 
िस्ताव िासनास सादर करण्याच्या सचूना पवद्यापीठाींना देण्यात आल्हया. 
िश्नात नमदू पवद्यापीठानी काही पदाींच्या पदनामात व वेतनशे्रणीमध्ये बदल 
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करून िस्ताव िासनास सादर केले. पवद्यापीठाींनी सादर केलले्हया 
िस्तावानसुार पदननहाय सधुाररत आकृतीबींधास िासन मान्यता देण्यात 
आली. त्यामळेु मळु पदावर काम करणाऱया कमाचाऱयाींच्या कताव्ये व 
िबाबदाऱयामध्ये बदल न होता केवळ त्याींच्या पदनामात व वेतनशे्रणीमध्ये 
बदल झाला. तसेच िासनस्तरावरून पदननहाय आकृतीबींधास मान्यता 
देण्याबाबतची कायावाही करताना पवदहत कायापध्दतीचा व पवत्तीय ननयमाींचा 
भींग झाल्हयाचे ननदिानास आले. त्यामळेु उक्त नमदू पवद्यापीठाींच्या बाबतीत 
ननगाशमत केलेले िासन ननणाय िासनाने दद. १७.१२.२०१८ च्या िासन 
ननणायान्वये रद्द करून सदर पदाींच्या वेतनशे्रण्या पवूावत करणे, अनतिदान 
झालेल्हया रकमेची पररगणना करणे, ननवतृ्ती वेतन पनु:ननधााररत करणे इ. 
कायावाही करण्यासाठी सींचालक, उच्च शिक्षण, महाराषर राज्य याींच्या 
अधधनस्त “पविषे पथक” गदठत केले आहे. 
     सदर िासन ननणायास आव्हान देणाऱया अनेक याधचका मा.उच्च 
न्यायालयाच्या पवपवध खींडपीठात दाखल झालेल्हया आहेत. मा.न्यायालयास 
पवनींती करून सदरहू सवा याधचका मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे 
सनुावणीसाठी एकत्रित करण्यात आलेल्हया आहेत. दरम्यान मा. उच्च 
न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठ येथे या पवषयाबाबत दाखल असलेली याधचका 
क्र. १२१८/२०१९ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने दद.२९.०१.२०१९ च्या आदेिान्वये 
सींबींधधत कमाचाऱयाींना अनतिदान झालेल्हया रकमेची वसलुी करण्यास स्थधगती 
ददलेली असनू सद्य:जस्थतीत िकरण मा. उच्च न्यायालयात न्यायिपवषठ 
आहे. 

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

पन्हाळा (जज.िोल्हापूर) किल्ल्याच्या तटबांदीला  
धोिा तनमायण झाल्याबाबत 

  

(५५) *  १३६३७५   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-
िुपेिर (चांदगड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय 
साांस् िृतति िायय मां्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) पन्हाळा (जि.कोल्हहापरू) ककल्हल्हयाच्या अींधारबाव त्बींदीखालील िींभर फू् 
उतारावर खोदकाम झाल्हयाने कडयाचा उतार ढासळून त्बींदीला धोका ननमााण 
झाल्हयाचे माहे फेब्रवुारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यासींदभाात िासनामाफा त पाहणी करण्यात आली आहे काय, 
सदर पाहणीचे ननषकषा काय आहेत व तद्नसुार गडककल्हल्हयाींचे अजस्तत्व 
राखण्याबाबत िासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्याींत येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे ?    
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
     सदरचा ककल्हला हा भारतीय परुातत्त्व सवेक्षण मींडळाच्या अखत्याररतील 
आहे. 
अिी कोणतीही बाब त्याींच्या ननदिानास आली नसल्हयाचे त्याींनी कळपवल े
आहे. 
(२) व (३) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाांदगाांि, विठ्ठलिाडी (ता.िजयत, जज.रायगड) येथील दशलत ि आददिासी 
िुां टुबाांना तनयशमत धान्य पुरिठा िरण्याबाबत 

(५६) *  १३५८७७   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नाींदगाींव, पवठ्ठलवाडी (ता.किात, जि.रायगड) येथील दशलत व आददवासी 
कुीं ्ुबाना मागील वषाभरापासनू ननयशमत धान्य परुवठा होत नसल्हयाने या 
पवरोधात ददनाींक ७ माचा, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास तहशसल कायाालयात 
परुवठा पवभागाच्या अधधका-याींना घेराव घातला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार सदर दशलत व आददवासी कु्ुींबाना ननयशमत 
धान्य परुवठा होण्यासाठी िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
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(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) होय. 
     ददनाींक ५.०३.२०१९ रोिी काही मदहलाींनी तक्रार दाखल केली आहे. 
(२) व (३) मौिे नाींदगाव (पवठ्ठलवाडी), ता.किात, जि.रायगड येथील 
रास्तभाव दकुानदाराने सदर लाभार्थयाांच्या RCMS िणालीमध्ये नोंदी घेतल्हया 
नसल्हयाने त्या दकुानदाराचा परवाना ननलींत्रबत करण्यात आला. 
     तद्नींतर, सदर आददवासी कु्ुींबातील शिधापत्रिकाधारकाींच्या RCMS 
िणालीमध्ये नोंदी करुन घेण्यात आल्हया असनू त्याींना माहे माचा, २०१९ 
पासनू सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ ननयशमतपणे देण्यात येत आहे. 

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

िळणे (ता.दोडामागय, जज.शसांधदुगुय) येथील नुतन महाविद्यालयात 
िेतनापोटी शमळणाऱ्या तनधीचा अपहार िेल्याबाबत 

  

(५७) *  १३८६२५   श्री.सतुनल प्रभ ू(ददांडोशी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळणे (ता.दोडामागा, जि.शस ींधुदगुा) येथील नतुन महापवद्यालयात एक 
अनतररक्त शिक्षक असताना सन २०१५ पासनू त े अद्यापपयांत शस ींधदुगुा 
माध्यशमक शिक्षण अधधकारी व वेतनपथक अधधक्षक्षका यानी शिक्षक/ 
शिक्षकेत्तर कमाचाऱयाींची कागदोपिी नोंद दाखवनू वेतनापो्ी शमळणाऱया 
समुारे ५० लाख रुपयाींच्या ननधीमध्ये आधथाक गरैव्यवहार केल्हयाच ेननदिानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यासींदभाात उक्त दोषी शिक्षण अधधकारी व अधधक्षक्षका 
याींचेपवरुध्द लेखी तक्रार केली म्हणून श्री धारेश्वर माध्यशमक पवद्यालयाच्या 
मखु्याध्यापपका आणण सात अधधकाऱयाींनी गडुाींकरवी िीवघेणा हल्हला करण्यात 
आला असनू िासनानेही महापवद्यालयाची अनदुानाची थककत असलेली सन 
२००५ पासनू त ेअद्यापपयांतची १ को्ी रुपयाींची रक्कम अद्यापही िाळेस 
उपलब्लध करुन ददली नसल्हयाच ेननदिानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सदर िकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसूार दोषीींपवरुध्द कोणती कारवाई केली तसेच सींस्थेची 
थककत अनदुानाची रक्कम त्वरीत उपलब्लध करुन देण्याच्या दृष्ीने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) नाही. 
(२) नाही, वेतनेत्तर अनदुान सन २००४-०५ त े सन २०१२-१३ पयांतची 
वेतनेत्तर अनदुानाची कोणतीही थककत देय नाही. सन २०१३-१४ पासनूची 
वेतनेत्तर अनदुान मागणी अद्याप करण्यात आलेले नाही. 
(३) व (४) नतून महापवद्यालय कळणे ता.दोडामागा जि.शस ींधुदगुा या सींस्थेन े
केलेला गरैकारभार, बोगस समायोिन व आधथाक भ्रष्ाचाराबाबत िाथशमक 
चौकिी करण्याकररता शिक्षणाधधकारी (माध्य.) जि.प. औरींगाबाद याींची 
ननयकु्ती करण्यात आली आहे. 

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

िडाळा (मुांबई) येथे भेसळयुक्त आईसस्क्रीम बनविणा-या  
िां पनीिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(५८) *  १३७२९५   श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.अजय 
चौधरी (शशिडी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   
सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) दक्षक्षण मुींबईतील वडाळा पररसरातील साईनाथ इींडस्रीमधील भारत 
इींडस्रीयल इस््े् या कीं पनीवर अन्न व औषध ििासनाने ददनाींक १७ एपिल, 
२०१९ रोिी वा त्यासमुारास धाड ्ाकून वनस्पती तलेापासनू बनपवलेला 
आईकक्रमचा २७ हिार ५८६ रुपयाींचा साठा िप्त करुन सवा नमनेु 
ियोगिाळेत तपासणीसाठी पाठपवले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, आरोग्यास अपायकारक असलेल्हया वनस्पती तलेयकु्त 
आईसकक्रम बनपवणाऱ या या कीं पन्याींवर िासनाने कोणती कारवाई केली तसेच 
सदर धाडीमध्ये ककती आरोपीींना अ्क करण्यात आली तसेच त्याींचेवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) होय. 
(२) अन्न सरुक्षा व मानदे कायद्यामधील तरतदुीींचे उल्हलींघन केल्हयाने सदर 
पेढीस व्यवसाय बींद करण्याबाबत नो्ीस बिावलेली आहे. तसेच अन्न 
पदाथााचा उवारीत एकूण रु.२७८५६/- ककीं मतीचा साठा िप्त करण्यात आला 
आहे. नमनु्याींच ेपवश्लेषण अहवाल मागपवण्यात आले असनू त्यानसुार पढुील 
कायदेिीर कारवाई करण्यात येत आहे. 
(३) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील िाही सांस्था आणण मुखयाध्यापि समायोजजत अततररक्त 
शशक्षिाांना शाळेत रुजू िरून घेण्यास टाळाटाळ िरत असल्याबाबत 

  

(५९) *  १३५६३२   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय) :  सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यभरात पवपवध दठकाणच्या सींस्था आणण मखु्याध्यापक, समायोजित 
अनतररक्त शिक्षकाींना िाळेत रुि ू करून घेण्याबाबत ्ाळा्ाळ करत 
असल्हयाच ेमाहे एपिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, समायोिनाच्या या िकक्रयेत अडथळा ननमााण करणाऱया 
शिक्षक आणण सींस्थाींवर कारवाई करण्याचा ननणाय पविषे मागास िवगा 
कल्हयाण पवभागाने घेतला असल्हयाचे ननदिानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, राज्यभरात समायोजित अनतररक्त शिक्षकाींना िाळेत रुि ू
करून घेण्याबाबत ्ाळा्ाळ करणाऱया अिा ककती सींस्था आहेत, 
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(४) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार उक्त सींस्थाींवर कारवाई करून त्याींची मान्यता रद्द 
करणार आहे काय, एकूण ककती सींस्थाींवर कारवाई करण्यात आली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) हे खरे नाही. 
(२) िालेय शिक्षण पवभागाच्या िासन ननणाय ददनाींक ०४.१०.२०१७ नसुार 
कायावाही सरुु आहे.  
(३) व (४) नाींदेड (१०), शस ींधुदगूा (५), धुळे (९), यवतमाळ (२१) या 
जिल्ह्यातील िाळाींमधील (४५) पदे व्यपगत करुन सींचमान्यतमेध्ये कमी 
करण्यात आलेली आहेत. उवाररत जिल्हहयातील िाळाींमधील पदे व्यपगत 
करण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील तां्रतनिेतन महाविद्यालयाांची सांखया िमी झाल्याबाबत 
  

(६०) *  १३४९०१   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल 
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर), श्री.अशमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्री.दत्ता्रय भरणे 
(इांदापरू), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती मतनषा 
चौधरी (ददहसर), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), 
श्री.ददलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.शशशिाांत 
शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), 
श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.िभैि 
वपचड (अिोले), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), श्री.सरेुश लाड (िजयत), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), श्री.सांजय िदम 
(दापोली), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरांद 
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जाधि-पाटील (िाई), श्री.बबनराि शशांदे (माढा), श्री.ददलीप सोपल (बाशी), 
श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), 
श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(िडाळा), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.विश्िजजत िदम (पलसू 
िडगेाि), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती 
तनमयला गावित (इगतपरूी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), अॅड.यशोमती 
ठािूर (ततिसा), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सधुािर िोहळे 
(नागपरू दषक्षण), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.सतुनल राऊत (विक्रोळी), 
श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्रीमती तपृ्ती 
सािांत (िाांदे्र पिूय), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), 
श्री.राजु तोडसाम (अणी), श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा) :  सन्माननीय उच् च 
ि तां्र शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दहावीनींतर तींिननकेतन पदपवका अ्यासक्रमाींच्या िागा 
महापवद्यालयात मोठ्या िमाणात ररक्त असल्हयाने नागपरू येथील ८, नाशिक 
५, पणेु ५, औरींगाबाद ४, मुींबई ३ व अमरावती २ अिा एकूण २७ 
सींस्थाचालकाींनी महापवद्यालये बींद करण्याच े िस्ताव तींिशिक्षण 
सींचालनालयाकड े दाखल केले असल्हयाचे माहे एपिल, २०१९ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदिनाास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, तींिशिक्षण सींचालनालयाने पदपवका अ्यासक्रमाींच्या सींस्थाींच े
स्थलाींतर, सींस्था बींद करणे, नवीन पदपवका सरुु करणे यासाठी ऑनलाईन 
िस्ताव मागवले होत ेत्यावर सदर सींस्थाींनी सींस्था बींद करण्यासाठीच ेिस्ताव 
सादर केले असनू यामळेु राज्यातील तींिननकेतन पदपवका अ्यासक्रमाींच्या 
पाच हिार िागा कमी होणार असल्हयाचे ननदिानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्हयास, िासनाने उक्त तींिननकेतन पवद्यालये बींद करण्याची 
परवानगी ददलेली आहे काय, तसेच सदर महापवद्यालये बींद झाल्हयानींतर 
तथेील पवद्यार्थयाांची कोणती पयाायी व्यवस्था करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानसुार 
उपरोक्त तींिननकेतन कॉलेिच्या समस्या सोडवनू सदर तींिननकेतन 
महापवद्यालयातील पवद्यार्थयाांची सींख्या वाढपवण्यासाठी कोणती उपाययोिना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही, िकै्षणणक वषा २०१९-२० करीता कोणत्याही सींस्थेस सींस्था बींद 
करण्यास अद्याप िासन मान्यता देण्यात आलेली नाही. तसेच सींस्थाींनी 
्प्प्या्प्प्याने सींस्था बींद करण्याचा िस्ताव सादर केला असल्हयाने सींस्थेत 
शिकत असलले्हया ननयशमत पवद्यार्थयाांची पयाायी व्यवस्था करण्याचा िश्न 
उद्भवत नाही. 
(४) तींिननकेतन महापवद्यालयातील पवद्यार्थयाांची सींख्या वाढपवण्यासाठी 
िासनाकडून खालील िमाणे कायावाही करण्यात आलेली आहे. 
     १) तींिननकेतनातील पवद्यार्थयाांचे िवेि वाढपवण्याच्या दृष्ीने 
सहसींचालक, तींिशिक्षण पवभागीय कायाालय व सींचालक, महाराषर राज्य 
तींिशिक्षण मींडळ, मुींबई याींच्याकडून एकत्रितपणे पवभागवार कायािाळा 
आयोजित करुन पवद्यार्थयाांचे व पालकाींचे समपुदेिन करण्यात येत आहे.   
     २) तींिननकेतन िवेिासाठी माध्यशमक व उच्च माध्यशमक िाळाींमध्ये 
शिक्षण घेत असलेल्हया पवद्यार्थयाांमध्ये िागतृी घडपवण्यासाठी कायािाळा 
आयोजित करण्याबाबत आवश्यक त े ननदेि राज्यातील शिक्षणाींधधकाऱयाींना 
देण्याबाबत िालेय शिक्षण व क्रीडा पवभागास दद.२५/०३/२०१९ च्या पिान्वये 
कळपवण्यात आलेले आहे. त्यानषुींगाने िालेय शिक्षण व क्रीडा पवभागाने 
त्याबाबत योग्य ती कायावाही करण्याबाबतच े आदेि त्याींच े ददनाींक 
१५/०५/२०१९ चे पिान्वये सींबींधीताींना ददललेे आहेत. 
(५) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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गोरेगाि(प) येथील विद्यामांददर ही शाळा बांद िरण्यात  
येत असल्याबाबत 

(६१) *  १३८४७४   श्री.राज परुोदहत (िुलाबा), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), 
अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सतुनल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगाव (प.) मुींबई येथील पवद्यामींददर ही िाळा धोकादायक आणण 
मोडकळीस आल्हयाच्या नावाखाली बींद करण्यात येत असल्हयाचे माहे मे, २०१९ 
मध्ये वा मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या िाळेत १ ली त े१० वी पयांत ३५० मलेु शिक्षण घेत असनू 
त्याींचे िकै्षणणक भपवतव्य धोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू िाळा बींद करण्यास पालक व पवद्यार्थयाांचा पवरोध 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार सदरहू िाळा सरुू ठेवण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

खामगाििडून नागपूरिड ेगुटखा िाहून नेणारा रि पिडल्याबाबत 
  

(६२) *  १३८५०२   श्री.गोिधयन शमाय (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
अन्न ि षषध प्रशासन मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगावकडून नागपरूकड ेिींभर गोण्या िनतबींधधत गु् खा वाहून नेणारा 
रक जिल्हहा पोलीस अधधक्षक याींच्या पविषे पथकासह अन्न व औषध 
पवभागाने सींयकु्त कारवाई करत पकडला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयाो्स, या कारवाईत समुारे १२ लाख रुपयाींचा गु् खा आणण २० लाख 
रुपयाींचा रक असा एकूण ३२ लाख रुपयाींचा मदु्देमाल िप्त केल्हयाचे माहे मे, 
२०१९ च्या पदहल्हया आठवड्यात ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर रक चालक व जक्लनर याींना अ्क करुन त्याींची चौकिी 
करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानसूार 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर िकरणी वाहनाचा चालक, वाहना समवेतचा जक्लनर सदर 
िनतबींधधत पदाथााचा खरेदीदार याींच्यापवरुध्द शसजव्हल लाईन पोशलस स््ेिन, 
अकोला येथे भारतीय दींड पवधान सींदहता व अन्न सरुक्षा व मानके कायदा, 
२००६ अींतगात िथम खबर अहवाल नोंददपवला असनू क्र.२२३/२०१९ असा आहे. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

गोंडिाना विद्यापीठ (जज.गडधचरोली) येथील जमीन  
खरेदीत झालेला गैरव्यिहार 

  

(६३) *  १३५३७५   डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर), श्री.सतुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी) :   सन्माननीय उच् च ि तां्र शशक्षण मां्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंडवाना पवद्यापीठ (जि.गडधचरोली) येथील िमीन खरेदी व्यवहारात ३ 
को्ी ७३ लाख रुपयाींचा गरैव्यवहार झाल्हयाचे माहे म,े २०१९ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदिानास आल ेआहे, हे खरे आहे, 
(२) असल्हयास, सदर िमीन अडपल्हली येथे खरेदी करण्यात आली असनू 
ओलीत िमीनीचे दर कोरडवाहु िमीनीला देण्यात येऊन चौकिी सशमतीने 
कुलगरुुीं ना ददनाींक २९ एपिल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास सादर केलेल्हया 
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अहवालात िमीन खरेदीच्या ९ व्यवहारात कोटयवधी रुपयाींची तफावत 
असल्हयाचे ननदिानास आणले आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, उक्त पवद्यापीठाने िमीन अधधग्रहीत करताींना िाचाया 
श्री.रािाभाऊ मनुघा्े याींना त्याींच्या िशमनी व त्यावरील इमारतीसाठी 
ननयमबाहय ६१ लाख रूपये िास्तीचे देऊन लाखो रूपयाींचा गरैव्यवहार केला 
असल्हयाच ेददनाींक १५ मे, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननदािनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या िकरणाची शसने् सदस्याींनी तक्रार करताच चौकिी 
करण्याअगोदर सदर िकरण बींद करण्यासाठी िाचाया श्री.रािाभाऊ मनुघा्े 
याींना िास्तीची ददलेली रक्कम भरण्यास साींगण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे,     
(५) असल्हयास सदर िकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार दोषी अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
     उप जिल्हहाधधकारी तथा भसूींपादन अधधकारी, गडधचरोली याींच्या दद. 
२८.०५.२०१८ रोिीच्या पिान्वये सधुारीत िाप्त  मलु्हयाींकनानसुार खरेदीखत 
करण्यात आले आहे.  
(२) होय, हे अींित: खरे आहे. 
     पवद्यापीठ स्तरावर नेमलेल्हया चौकिी सशमतीने, पवद्यापीठाच्या िमीन 
खरेदीच्या ९ व्यवहारात तफावत असल्हयाचे कुलगरुुीं च्या ननदिानास आणून 
देण्यात आले आहे. अडपल्हली येथे पवद्यापीठासाठी खरेदी करण्यात आलले्हया 
िशमनीला ओलीत िशमनीच ेदर कोरडवाहु िशमनीला देण्यात आले नाहीत. 
(३), (४) व (५) होय, हे अींित:  खरे आहे. 
     सहायक जिल्हहाधधकारी तथा पविषे भसूींपादन अधधकारी याींनी 
दद.२८.०५.२०१८ रोिीच्या पिान्वये  सधुारीत मलू्हयाकनाींनसुार श्री. रािाभाऊ 
मनुघा्े याींच्या िशमनीचे मलु्हयाींकन करुन रु.१,८३,१५,५५५/- इतकी रक्कम 
RTGS द्वारे अदा करण्यात आली होती. 
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     तथापप सदर िशमनीचे फेरमलु्हयाींकन केले असता रु. १,२२,०१,६८०/- 
एवढी झाली त्यामळेु यापवुी अदा केलेले िादा रु.६१,१३,८७५/-  इतकी रक्कम 
पवद्यापीठाच्या खात्यात रक्कम िमा केली आहे. 
     अधधक्षक अशभयींता याींना सींबींधधत दोषी अधधकाऱयाींपवरुध्द म.ना.से. 
(शिस्त व अपपल) अधधननयम १९७९ मधील तरतदुीनसुार शिस्तभींग व 
पवभागीय चौकिीबाबतची कायावाही करण्याबाबतचे जिल्हहाधधकारी, गडधचरोली 
याींनी ननदेि ददले आहेत. 

----------------- 
  
अांबरनाथ ि िुळगाि-बदलापूर नगर पाशलिा (जज.ठाणे) हद्दीतील निीन 

पाणी िनेक्शन बांद िेल्याने शासनाच ेहोत असलेले नुिसान 
  

(६४) *  १३७५६७   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर) : 
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) अींबरनाथ व कुळगाव-बदलापरू नगर पाशलका (जि.ठाणे) हद्दीतील महाराषर 
िीवन िाधधकरणाने वररषठ अधधकाऱयाींच्या लेखी आदेिाने माहे एपिल, २०१६ 
त े माहे म,े २०१८ पयांत नवीन पाणी कनेक्िन बींद करण्यात आल्हयाने 
महाराषर िीवन िाधधकरणानेच केलेल्हया अनधधकृत नळ िोडण्याींच्या 
सव्हेनसुार महाराषर िीवन िाधधकरणाचे पयाायाने िासनाचे समुारे १२ को्ी 
रुपयाींचे नकुसान झाल्हयाच े सन २०१९ मध्ये ननदिानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, येथील महाराषर िाधधकरण िल व्यवस्थापन पवभागाने 
वररषठाींच्या आदेिानसुार कृत्रिम पाणी ी्ंचाई ननमााण करून नागररकाींना वेठीस 
धरले असल्हयाचे माहे एपिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीअींती 
महाराषर िीवन िाधधकरण पयाायाने िासनाचे १२ को्ी रुपयाींचे नकुसान 
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तसेच कृत्रिम पाणी ी्ंचाई ननमााण करून नागररकाींना वेठीस धरणाऱया 
महाराषर िीवन िाधधकरणाच्या वररषठ अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) िश्न उद्् ावत नाही. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील नदीप्रदषुण िमी िरण्याच्या हररत लिादाच्या  
आदेशािर िाययिाही होणेबाबत 

(६५) *  १३४८९१   श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.सतुनल प्रभ ू
(ददांडोशी), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण), श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्रीमती तनमयला गावित 
(इगतपरूी), श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), 
श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), 
श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे 
(िोरेगाि), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.भास्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्ता्रय भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), 
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श्री.सरेुश लाड (िजयत), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोली), 
श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील 
(िाई), श्री.बबनराि शशांदे (माढा), श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्रीमती समुन 
पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती 
सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.सांजय 
िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्रीमती 
सांगीता ठोंबरे (िेज), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्रीमती माधुरी शमसाळ 
(पियती), श्री.गोिधयन शमाय (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय पयायिरण मां्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई उच्च न्यायालयाने काही मदहन्याींपवूी मुींबईसह राज्यातील नदी 
िदषूणाच्या िश्नावरुन राज्यिासनाला ननदेि ददले असनू कें द्रीय िदषूण 
ननयींिण मींडळाच्या अहवालानसुार राज्यातील िदपूषत नद्याींची सींख्या 
सवााधधक असनू ३० पके्षा अधधक जिल्ह्याींमधील ५३ नदया िदपुषत असनू 
१५२ दठकाणी पाण्याचा दिाा खालावलेला असल्हयाच े माहे फेब्रवुारी, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, महाराषर हे देिातील सवााधधक िदपुषत नदयाींच ेराज्य असनू 
याबाबत राज्याच्या मखु्य सधचवाींनी यािकरणी व्यजक्ति: पढुाकार घेऊन 
कालबध्द कायाक्रमाद्वारे अमलुाग्र बदल घडवावा असे कें द्रीय हररत लवादाने 
आदेि ददल्हयाची बाब माहे एपिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास,  मुींबई आणण पररसराला पाणीपरुवठा करणाऱया नद्या मुींबई, 
रायगड, रत्नाधगरी, ठाणे आणण पालघर या जिल्ह्यातनू वाहत असनू भातसा 
नदीच्या काठावर िहापरू, भदाणे, आसनगाव, वाशि ींद, खडवली ही िहरे असनू 
या दठकाणी साींडपाणी िकक्रयेची कोणतीच उपाययोिना नसल्हयाने महाराषर 
िदषूण ननयींिण मींडळाने एपिल, २०१७ त े माचा, २०१८ या कालावधीत 
केलेल्हया सवेक्षणाचा अहवाल िानेवारी, २०१९ मध्ये िादहर केला असनू 
केलेल्हया सवेक्षणानसुार गेल्हया दहा वषाात ननदेिाींकाींत वाढ होऊन तो 
अनतवाई् शे्रणीमध्ये गेला असल्हयाचे अहवालात नमदू करण्यात आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(४) तसेच, राज्यातील ५३ नदीककनाऱयावरील िदषूण कमी करण्यासाठी 
तात्काळ कृती आराखडा तयार करणे तसेच घनकचरा व्यवस्थापनाच्या 
ननयमाींचे पालन करण्याबाबतचा अहवाल दर चार मदहन्याींनी सादर करण्याचे 
आदेि, राषरीय हररत लवादाच्या अध्यक्षाींनी, िस्ततू केलेल्हया अहवालाद्वारे 
ददनाींक ९ एपिल, २०१९ रोिी ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, नदीककनारी असलेली गावे व िहराींमध्ये साींडपाणी, पनुिकक्रया 
िकल्हप ननमााण करण्याची आवश्यकता असनू नाल्हयाच्या माध्यमातनू 
साींडपाणी नदीमध्ये िाऊ नये यासाठी नाला स्वच्छतचेी सोय करण्याच्या 
सचूना कृती आराखड्यात देण्यात आल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 
(६) असल्हयास, राज्यातील िदपुषत नद्या कोणकोणत्या आहेत व त्या िदपूषत 
होण्याची कारणे काय आहेत, सदरहू नद्याींच्या आसपास वास्तव्य करणाऱया 
व नदीच्या पाण्यावर अवलींबनू असणाऱया नागरीकाींच्या आरोग्याच्या सरुक्षेच्या 
दृष्ीने नद्याींचे पाणी िदपुषत करणाऱयाींवर काय कारवाई करण्यात येणार 
आहे व िदपूषत नद्याींचे पाणी िधु्द करणे तसेच घनकचरा व्यवस्थापनाच्या 
ननयमाींचे पालन करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(७) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. रामदास िदम : (१) हे अींित: खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) महाराषर िदषूण ननयींिण मींडळाच्या एपिल, २०१७ त ेमाचा, २०१८ च्या 
अहवालानसुार भातसा नदीची िल गणुवत्ता ननदेिाींक शे्रणी “चाींगले त े
उत्तम” या वगावारीमध्ये आढळून आली आहे.  
(४) नागरी घनकचरा व्यवस्थापन ननयम, २०१६ च्या अनषुींगाने मा. राषरीय 
हररत लवाद, ददल्हली याींच्याकड े दाखल मळु अिा क्र. ६०६/२०१८ मध्ये मा. 
लवादाने ददनाींक ०८/०४/२०१९ रोिी ददलेल्हया आदेिानसूार मा. मखु्य सधचव 
याींनी दर तीन मदहन्याींनी अहवाल सादर करण्याच े ननदेि ददले आहेत. 
याबाबतचा िथम अहवाल ददनाींक १० िुल,ै २०१९ रोिी सादर करण्याबाबत 
सधुचत करण्यात आले आहे. 
(५) हे खरे आहे. 
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(६) अ) देिातील नद्याींच्या िदपूषत पट्ो्याींबाबत मा. राषरीय हररत लवाद, 
ददल्हली याींच्याकड ेदाखल मळू अिा क्र. ६७३/२०१८ मध्ये मा. लवादाने सींपणूा 
देिातील नद्याींमधील िदपूषत पट्ो्याींचे वगीकरण १ त े ५ िकाराींमध्ये केल े
असनू त्यामध्ये राज्यातील गोदावरी, काल,ू कुीं डलीका, शमठी, मोरना, मळुा, 
मठुा, ननरा, वेल, भीमा, इींद्रायणी, मळुा-मठुा, पवना, वनैगींगा, वधाा, घोड, 
कन्हन, कोलार, कृषणा, मोर, पाताळगींगा, पेढी, पेनगींगा, पणुाा, तापी, 
उरमोडी, वेन्ना, वाघरु, वेना, त्रब ींदसुरा, बोरी, चींद्रभागा, दारणा, धगरना, दहवारा, 
कोयना, पेल्हहार, शसना, नततरु, अींबा, भातसा, गोमई, कान, माींिरा, पींचगींगा, 
पाींझरा, रींगावली, सापविी, सयुाा, तानसा, उल्हहास, वतैरना, वशिषठी या 
नद्याींमधील ५३ िदपूषत पट्ो्याींचा समावेि करण्यात आला आहे. 
  आ) िहरी / ग्रामीण भागातनू ननमााण होणारे घरगतुी साींडपाणी तसेच 
औद्योधगक कारखान्याींमधून ननमााण होणारे औद्योधगक साींडपाणी 
पवनािकक्रया नदीमध्ये सोडणे इ. कारणाींमळेु नदीचे िदषूण होत.े 
  इ) • मा. हररत लवाद ददल्हली याींनी ददलेल्हया ननदेिानसुार राज्यातील ५३ 
िदपूषत नदयाींच्या पट्याींमधील िदषूण कमी करण्याकररता कृती आराखडा 
तयार करणे, त्याची अमींलबिावणी करण्याकररता ददनाींक १३/१२/२०१८ 
रोिीच्या िासन ननणायान्वये नदी पनुरुत्थान सशमती स्थापन करण्यात आली 
आहे. तसेच िदपूषत नदी पटयाींमधील िदषूण रोखण्याकररता िदपूषत पटे् 
असणाऱया जिल्ह्याींमध्ये स्वतींि पयाावरण सननयींिण दलाची स्थापना 
करण्याचे ननदेिदेखील सदर िासन ननणायान्वये देण्यात आले आहेत. 
  • महाराषर िदषूण ननयींिण मींडळामाफा त िलसींपदा पवभागास नदीमध्ये 
ककमान वाहता िवाह राखणे, चाींगल्हया िलशसींचन पध्दतीचा वापर करणे, 
नदीच्या दोन्ही बािुींना झाडाींची लागवड करणे, इ. उपाययोिना करण्याबाबत 
कळपवले आहे. 
  • नगर पवकास मींडळामाफा त साींडपाणी िकक्रया कें द्र स्थापन करण्यासाठी व 
घनकचरा व्यवस्थापन व पवल्हहेवा् करण्यासाठी कालबध्द कायाक्रम 
राबपवण्यात यावा असे महाराषर िदषूण ननयींिण मींडळाने नगर पवकास 
मींडळास कळपवल ेआहे. 
  • महाराषर िदषूण ननयींिण मींडळामाफा त कारखान्याींचे िदषूण ननहाय 
वगीकरण करण्यात आले असनू कारखान्याींना ऑनलाईन मॉनन्रीींग शसस््ीम 
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लावणे बींधनकारक करण्यात आलेले आहे. तसेच मींडळामाफा त कोणत्याही 
कारखान्याला नदीमध्ये साींडपाणी सोडण्यास परवानगी देण्यात येत नाही. 
(७) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील अशभयाांब्रिी महाविद्यालयामधील तनयमानुसार िेतन न 

देणाऱ्या सांस्थाचालिाांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(६६) *  १३४८८७   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाणा), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा) :   सन्माननीय 
उच् च ि तां्र शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अशभयाींत्रिकी महापवद्यालयामधील घ्णाऱया पवद्याथी सींख्येचे 
कारण पढेु करत ननयमानसुार वेतन देण्याचे सींस्थाचालकाींनी नाकारले असनू 
ननयमानसुार वेतन न शमळणाऱया कीं िा्ी िाध्यापकाींना येणारा अनभुव 
पणूावेळ ननयशमत िाध्यापकाींनाही येत असनू सहायक िाध्यापक पदासाठी 
ननवड करताना ननयमानसुार पणूा वेतन न मागण्याचे ककीं वा त्याबाबत कुठेही 
तक्रार न करण्याच ेिनतज्ञापि घेण्यात येत असल्हयाचे माहे माचा, २०१९ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िासनाच्या अणखल भारतीय तींि शिक्षण पररषदेच्या 
ननयमानसुार ननयशमत िाध्यापकाींना वेतन देणे बींधनकारक असताना 
सींस्थाींकडून वेतन बडुपवले िात असल्हयामळेु सींस्थाींच्या पवरोधात सातत्याने 
आींदोलने होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यािकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले आहे व त्यानसुार ननयमानसुार वेतन न देणाऱया 
सींस्थाचालकाींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) होय, खालील सींस्थाींमध्ये आींदोलने झालेली आहेत - 
    १) सरस्वती एज्यकेुिन सोसाय्ी, किात, रायगड सींचशलत सवा    
महापवद्यालये. 
    २) महात्मा गाींधी शमिनचे, कॉलेि ऑफ इींजिननअरीींग, दहींगोली रोड, 
नाींदेड 
    ३) भगवान कॉलेि ऑफ फामासी, औरींगाबाद 
    ४) शस ींहगड ्ेक्नीकल एज्यकेुिन सोसाय्ी, पणेु 
(३) तींि शिक्षण सींचालनालयाकड े िाप्त तक्रारीींची तींि शिक्षण पवभागीय 
कायाालयाच्या स्तरावर चौकिी करण्यात आलेली आहे. या चार सींस्थाींपकैी, 
एका सींस्थेतील शिक्षक व कमाचाऱयाींना वेतन देण्याबाबत मा.सवोच्च 
न्यायालयाने आदेि ददले आहेत, तर एक सींस्था ्प्प्या्प्प्याने बींद करण्याचा 
ननणाय झालेला आहे. 
     उवाररत दोन सींस्थाींचा चौकिी अहवाल तींि शिक्षण सींचालनालयाकडून 
अणखल भारतीय तींि शिक्षण पररषद, नवी ददल्हली तसेच सींबींधधत 
िाधधकरणाकड ेपढुील कायावाहीकरीता पाठपवण्यात आला आहे. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

खालापूर (जज.रायगड) तालुक्यातील षद्योधगि िसाहतीतील 
रासायतनि साांडपाणी तसेच जलपणीमुळे पाताळगांगा  

नदी प्रदवुषत झाल्याबाबत 
(६७) *  १३५०५८   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्रीमती मतनषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर 
िाळे (आिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरूी), श्री.िुणाल 
पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.भारत भालिे 
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(पांढरपरू), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय पयायिरण मां्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खालापरू (जि.रायगड) तालकु्यातील औद्योधगक वसाहतीतील रासायननक 
कारखान्याींमाफा त सतत सोडण्यात येणाऱया रासायननक साींडपाण्यामळेु व 
िलपणीमळेु पाताळगींगा नदी िदपुषत झाली असल्हयाचे माहे एपिल, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, नदीतील िदपुषत पाण्यामळेु मासेमारी करणारे कोळी बाींधव 
तसेच ितेी करणा-या ितेक-याींच्या उदरननवााहाच ेसाधन नष् होऊन त्याींच्या 
कु्ूींत्रबयाींवर उपासमारीची वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, नदीत रासायननक पाणी सोडणा-या कारखान्याींवर कारवाई 
तसेच मोठया िमाणात वाढत असणारी िलपणी काढण्याकड ेदलुाक्ष करणा-या 
सींबींधधत पवभागामळेुच नदीच्या िदषुणात वाढ होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, उक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार नदीत साींडपाणी सोडणाऱया कीं पन्या व िलपणी 
काढण्याच्या कामात दलुाक्ष करणा-या सींबींधधत पवभागाच्या अधधका-याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
(२) याबाबतची तक्रार सहाय्यक आयकु्त, मत्सव्यवसाय, रायगड- अशलबाग 
तसेच तालकुा कृषी अधधकारी, खालापरू याींच्याकड ेिाप्त झालेली नाही.  
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
शशक्षण हक्ि िायद्याअांतगयत (RTE) आधथयिदृष्ट्ट्या दबुयल घटिाांतील 

विद्याथ्याांच्या २५ टक्िे राखीि जागाांच्या प्रिेश प्रकक्रयेबाबत 
(६८) *  १३५०७५   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
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श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.दत्ता्रय भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.सरेुश लाड (िजयत), श्री.विजय भाांबळे 
(जजांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील 
(िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.बबनराि शशांदे (माढा), 
श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.सांजय साििारे 
(भसुािळ), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शिक्षण हक्क कायद्याअींतगात (RTE) आधथाकदृषटया दबूाल घ्काींतील 
पवद्यार्थयाांच्या २५ ्क्के राखीव िागाींच्या िवेि िकक्रयेत अिा करण्याची 
मदुत ददनाींक २२ माचा, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास सींपली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, या योिनेसाठी राज्यात ककती िागा राखीव ठेवण्यात 
आलेल्हया आहेत व RTE योिनेअींतगात राज्यातनू ककती अिा िाप्त झालेले 
आहेत, 
(३) असल्हयास, राखीव असलेल्हया िागेपेक्षा िास्त अिा िाप्त झाले असल्हयास 
उवारीत पवद्यार्थयाांच्या िवेिाची व्यवस्था कोणत्या िकारे करण्यात येणार आहे 
व याबाबतची सद्यजस्थती काय आहे ? 
 
ॲड. आशशष शलेार : (१) हे खरे नाही. 
(२) या योिनेसाठी राज्यात एकूण १,१६,७७९ िागा राखीव ठेवण्यात आलेल्हया 
असनू, २,४४,९३४ अिा िाप्त झाले आहेत. 
(३) आर्ीई मध्ये िवेशित पवद्यार्थयाांव्यनतररक्त उवारीत पवद्याथी अन्य 
िाळेत िवेि घेतात. 

----------------- 
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राज्यातील जजल्हा पररषद शाळाांमध्ये २० पेक्षा िमी पटसांखया 

असलेल्या शाळा बांद िरण्यात येत असल्याबाबत 
  

(६९) *  १३८२६४   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूय), श्री.जयिुमार गोरे 
(माण), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.राहूल िुल (दौंड) :  सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जिल्हहा पररषदेच्या िाळाींना प् सींख्येनसुार अनदुान देण्याचा 
ननणाय िासनाने ददनाींक ३१ िानेवारी, २०१९ रोिी त्यासमुारास घेतला असनू 
१०० पेक्षा कमी प् सींख्येच्या िाळाींना देखील १० हिार रुपये अनदुान 
देण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय 
(२) तसेच, राज्यातील जिल्हहा पररषदेअींतगात असलेल्हया िाळाींमध्ये २० पेक्षा 
कमी प्सींख्या असलेल्हया िाळाींची मादहती िासनाकडून मागपवण्यात येत 
असनू या िाळा बींद करण्यात येणार असल्हयाचे ददनाींक १ मे, २०१९ रोिी वा 
त्या समुारास ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास उक्त िाळा बींद केल्हयास ग्राशमण भागातील गरीब/गरि ु
पवद्यार्थयाांना शिक्षणाची पयाायी सपुवधा शमळणार नाही अिी शभती व्यक्त 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार िाळा बींद न करण्याबाबत तसेच िाळाींचा 
वीिपरुवठा सरुळीतपणे चाल ू राहावा यासाठी अनदुान देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) िश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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भुसािळ (जज.जळगाि) येथील राज्य दक्षता सशमतीमाफय त शहरातील ि 
तालुक्यातील स्िस्त धान्य दिुानाांची िेलेली तपासणी 

  

(७०) *  १४०३३८   श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण 
ग्राहि सांरक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भसुावळ (जि.िळगाव) व तालकु्यातील इतर स्वस्त धान्य दकुानाींची 
राज्यस्तरीय दक्षता पथक िमखु, मुींबई याींनी तपासणी केली असनू सशमतीने 
ददनाींक २५ एपिल, २०१९ रोिी सादर केलेला अहवाल जिल्हहा परुवठा 
कायाालयास ददनाींक १५ मे, २०१९ रोिी िाप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कु-हे पानाचे येथील ग्रामस्थाींनी आवश्यक कागदपि े सादर 
करुनही रेिन दकुानदार धान्य देत नसनू सदर दकुानदार काडाधारकाकडून 
ित्येकी रु.१०० घेत आहेत तसेच भसुावळ तालकु्यातील समुारे सहाि े
काडाधारकाींची नाींवे नाशिक जिल्हहयात िोडली गेली असल्हयाचे ननदिानास 
आल्हयाने ग्रामस्थाींनी ददनाींक ३० मे, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास भसुावळ 
तहशसल कायाालयावर मोचाा काढला होता, हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल्हयास, दक्षता सशमतीच्या पथकास भसुावळ िहर व भसुावळ 
तालकु्यातील एकूण ३१ दकुानाींमध्ये दोष/ िु् ी आढळून आल्हयाने ३१ स्वस्त 
धान्य दकुानदाराींना ददनाींक १७ मे, २०१९ रोिी नो्ीस काढून ददनाींक २७ मे, 
२०१९ रोिी त्याींच ेम्हणणे माींडण्याची त्याींना सींधी देण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त िकरणी माहे िानेवारी, २०१९ मध्ये तत्कालीन 
जिल्हहाधधकारी, िळगाव याींनी श्री.सरेुि बींडू सनाींसे, श्री.सी एम कोठारी, 
श्रीमती छाया गरुव, श्री.साळवे, श्री.ए.ए.खान या स्वस्त धान्य दकुानदाराींच्या 
चौकिीच ेआदेि देऊनही तहसीलदार, भसुावळ व परुवठा तपासणी अधधकारी 
याींनी कोणतीच कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार यात दोषी आढळून आलेल्हया दकुानदाराींवर 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येणार आहे, 
(६) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर : (१) होय. 
(२) दकुानदार काडा धारकाकडून रु.१००/- घेत आहे अिी बाब नाही.  माि, 
दद.३० मे,२०१९ रोिी  ग्रामस्थाींनी तहशसल कायाालयावर मोचाा काढला होता.  
(३) दद.२७ मे, २०१९ रोिी दोषी आढळलेल्हया ३१ स्वस्त धान्य दकुानदाराींना 
त्याींचे म्हणणे माींडण्याची सींधी देण्यात आली आहे. 
(४) श्री.एस.बी.सनाींन्से व इतर याींनी जिल्हहा परुवठा अधधकारी याींच्या 
दद.१०/०१/२०१८ च्या आदेिापवरुध्द औरींगाबाद खींडपीठाकड ेदोन रर् याधचका 
दाखल केल्हया होत्या. या याधचकाींवर मा.उच्च न्यायालय औरींगाबाद खींडपीठ 
याींनी दद.२१/०८/२०१८ रोिी ददलले्हया आदेिानसुार कायावाही करण्याच्या 
जिल्हहाधधकारी, िळगाींव याींनी िानेवारी, २०१९ मध्ये सचूना ददलेल्हया होत्या. 
त्या अनषुींगाने ५ दकुानदाराींचे िाधधकारपि रद्द करण्यात आलेले आहेत.  
(५) दक्षता सशमतीच्या अहवालानसुार ३१ दकुानदाराींना नो्ीसा बिावण्यात 
आलेल्हया आहेत व त्याींना सनुावणीची सींधी देण्यात आलेली आहे. 
(६) अिी बाब नाही. 

----------------- 
  
िोलगेट आणण सेन्सॉडाईन या टूथपेस्ट बँ्रडनी िैद्यिीय दािा िरून 

लोिाांची ददशाभूल िेल्याबाबत 
  

(७१) *  १३५८८२   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्रीमती मतनषा 
चौधरी (ददहसर), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूय) :   सन्माननीय अन्न ि 
षषध प्रशासन मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सौंदया िसाधनाच्या लेबलवर ग्राहकाींची ददिाभलू करणारा वदै्यककय दावा 
उत्पादन कीं पन्याींनी नमदू करणे कायद्याने गनु्हा असताना मे.ग्लॅक्सो 
जस्मथलाइन कन््यमुर हेल्हथ शल.कीं पनीच्या सेन्सोडाइन आणण मे.कोलगे्  
पॉमोशलव्ह इींडडया शल.च्या कोलगे् उत्पादनाींवर ददिाभलू करणारा दावा 
छापण्यात आल्हयाने एफडीएने कारवाई करून समुारे ४ को्ी ६९ लाख ३० 
हिार ७६८ रुपयाींचा साठा िप्त केल्हयाच े माहे, एपिल २०१९ च्या पदहल्हया 
आठवड्यात ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त कारवाईनसुार सींबींधीत कीं पन्याींची चौकिी करण्यात 
आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व त्यानसुार सदर कीं पन्याींवर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) सदर िकरणी दोन्ही कीं पन्याींना अन्न व औषध ििासनाने कारणे दाखवा 
नो्ीस बिावली असनू त्याअनषुींगाने मे. glaxosmithkline consumer 
Healthcare Ltd. शभवींडी यासींस्थेने मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे री् 
पप्ीिन क्र.४८४१/२०१९ दाखल केले आहे. 
     सदर िकरणी  मा.न्यायालयाने िप्त केलेला साठा िमाणणत दिााचा 
असल्हयाने त्या साठ्यातनू Sensodyne Toothpaste या पाठाच े ७ 
Variants चे नमनेू ितन करुन उवारीत साठा मकु्त करण्याचे आदेि ददले 
आहेत. तसेच याधचकाकत्याास ििासनाकड ेसादरीकरण करण्याबाबत मा.उच्च 
न्यायालयाने ननदेि ददले असनू सदर िकरण मा.उच्च न्यायालयात अींनतम 
आदेिासाठी न्यायिपवषठ आहे. 
     मे.कोलगे् पोशलमोशलव्ह (इींडडया) िा.शल. या सींस्थेने 
मा.न्यायदींडाधधकारी िथम वगा, शभवींडी याींचे न्यायालयात िप्त केलेला 
“कोलगे् ॲण््ी कॅव्ही्ी ्ुथपेस््, सेन्सी्ीव्ह, २४/७ सेन्सी्ीव्ह 
िो्ेक्िन/जक्लननकली िोव्हेन ररशलफ” चा साठा मकु्त करण्याबाबत 
दद.२१.०५.२०१९ रोिी अिा केला असनू सदर िकरण न्यायिपवषठ आहे. 
(३) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई शहरातील अनधधिृत शाळाांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(७२) *  १३४९०३   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल 
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर), श्री.अशमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूय), श्री.मांगलप्रभात लोढा 
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(मलबार दहल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड 
दषक्षण), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.बसिराज पाटील (षसा), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.विश्िजजत िदम (पलसू िडगेाि), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई िहरातील २११ अनधधकृत िाळाींवर कायदेिीर कारवाई करण्याचा 
ननणाय माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान मुींबई महानगरपाशलकेने 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, शिक्षण सींस्था चालपवण्यासाठी आवश्यक परवानग्या न घेताच 
सींस्थाचालक िाळा सरुु करत असल्हयाचे ननदिानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, िासनाने याबाबत चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले त्यानसुार ककती अनधधकृत िाळाींवर कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, व त्याींचे स्वरूप काय आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ॲड. आशशष शलेार : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मुांबई विद्यापीठाने तनयमबा्यररत्या तनयुक्त िेलेल्या प्राचायाांबाबत 

  

(७३) *  १३८५४२   श्री.राज परुोदहत (िुलाबा), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग 
अळिणी (विलेपाले), श्री.सतुनल शशांदे (िरळी) : सन्माननीय उच् च ि तां्र 
शशक्षण मां्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
 
  



107 

(१) मुींबई पवद्यापीठाने ननकषात बसत नसतानाही ननयकु्त केलेल्हया 
िाचायाांनी ३० वषाांहून अधधक काळ सेवा बिावल्हयाची मादहती माहे मे, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या सदींभाात चौकिी सशमतीने सादर केलेल्हया अहवालानींतर 
ननयकु्ती रद्द करण्यात आली असनू िाचायाांना एवढ्या वषाांच ेवेतन व अन्य 
लाभाींसाठीची शमळालेली दीड को्ीहून अधधकची रक्कम परत करावी लागणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त िकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) िश्न उद्् ावत नही. 
(३) िश्न उद्् ावत नाही. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील हजारो शाळा िेतनेत्तर अनुदानापासून िांधचत असल्याबाबत 
(७४) *  १३४८९२   श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िालेय शिक्षण पवभागाींतगात १ एपिल, २००८ नींतर अनदुानावर असलेल्हया 
राज्यातील अनेक िाळा वेतनेत्तर अनदुानापासनू वींधचत असनू सातत्याने 
पाठपरुावा करुनही अद्याप अनदुान मींिूर न केल्हयाने, अनदुान मींिूर करुन 
शिक्षकाींना न्याय द्यावा अिी मागणी पवदभा माध्यशमक शिक्षक सींघाच े
अध्यक्षाींनी मा.मखु्यमींिी, मा.िालेय शिक्षण मींिी तसेच अप्पर मखु्य सधचव 
याींचेकड े ददनाींक ४ एपिल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास लेखी ननवेदनाद्वारे 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, ननवेदनातील मागण्याींचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे,  
(३) असल्हयास, उक्त मागण्याींच्या सींदभाात िासनाने कोणता ननणाय घेतला 
आहे, अद्याप ननणाय घेतला नसल्हयास होणाऱया पवलींबाची कारणे काय आहेत, 
 
ॲड. आशशष शलेार : (१) व (२) सदर ननवेदन िाप्त झालेले नाही. 
(३) िश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (िाययभार), 

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
मुद्रणपवूा सवा िकक्रया महाराषर पवधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर 

मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


