
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०२० 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बधुिार, ददनाांि ११ माचच, २०२० / फाल्गनु २१, १९४१ ( शिे ) 
  
(१) अन् न, नागरी परुिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) अन् न ि षधध प्रशासन मांत्री 
(३) अल्पसांखयाांि वििास आणण षिाफ, 

िौशल्य वििास ि उद्योजिता मांत्री 
(४) शालेय शशक्षण मांत्री 
(५) उच् च ि तांत्रशशक्षण मांत्री 
(६) पाणीपरुिठा ि स् िच् छता मांत्री 
(७) पररिहन, सांसदीय िायच मांत्री 
(८) पयचटन, पयाचिरण, राजशशष्ट्टाचार मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ३८ 
------------------------------------- 

  
दषु्ट्िाळी भागातील तरुणाांना राज्य पररिहन महामांडळाच्या  

सेिेत सामािून घेण्याबाबत 
  

(१) *  ५२२१   श्री.सांजय गायििाड (बलुढाणा), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य पररवहन महामींडळाने दषुकाळी भागातील तरुणाींना नोकरी 
देण्यासाठी माहे फेब्रवुारी, २०१९ मध्ये घेतलेल्या लेखी पररक्षेत ६०,३८७ 
उमेदवाराींपकैी २८,१७३ उमदेवार उत्तत्ततीणण झाले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, लेखी पररक्षेत उत्ततीणण झालेल्या उमेदवाराींना अद्यापही 
महामींडळाने सेवेत सामावनू घेतले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लेखी पररक्षेत उत्ततीणण झालेल्या उमेदवाराींना सेवेत सामावनू 
घेण्याकररता शासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, सेवेत सामावनू घेण्यास होत असलेल्या ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) माहे फेब्रवूारी, २०१९ मध्ये घेण्यात आलले्या चालक 
तथा वाहक पदाच्या सरळसेवा लेखी परीक्षेस २९,१९२ उमेदवाराींपकैी २४,५२६ 
उमेदवार उत्ततीणण झाले आहेत. 
(२) व (३) उत्ततीणण झालले्या उमेदवाराींची कागदपत्र ेपडताळणी करून अींतीम 
ननवड यादीतील २३७२ उमदेवाराींपकैी १०६४ उमेदवाराींचे सेवापवुण प्रशशक्षण सरुु 
असनू उवणरीत उमेदवाराींना ्प्पप्पया्प्पयाने सेवापवुण प्रशशक्षण देण्यात येत आहे. 
      तसेच सेवापवुण प्रशशक्षण पणुण झालेल्या २२२ उमेदवाराींना 
महामींडळाद्वारे नेमणकूा देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

िल्याण-डोंबबिली (जज.ठाणे) महाराष्ट्र षद्योधगि वििास 
महामांडळातील िारखान्यामुळे होत असलेले िायु प्रदधुण 

  

(२) *  ५५२६   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबाड), श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) 
पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशध शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय पयाचिरण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंबबवली महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळातील 
कारखान्यातनू सोडण्यात येणाऱ् या साींडपाण्यावर योय य ननकंाींच्या आरारे 
प्रक्रिया करण्यात येत नसल्याने प्रक्रिया कें द्राच े आरनुनकीकरण करण्याच े
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आदेश सन २०१७ मध्ये हररत लवादाने देवनूही कायणवाही होत नसनू डोंबबवली 
शहरातील औद्योगगक ववभागातील फेज-१ पररसरातील रहहवाश्याींना माहे 
डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्तयादरम्यान वायपू्रदूं णाचा त्रास झाल्याचे ननदशणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्तयानसुार शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. आददत्य ठािरे : (१) • महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाने 
डीबीइएसए (Dombivali Better Environment System Association) या 
१६.० एमएलडी सामहुहक साींडपाणी प्रक्रिया यींत्रणेच्या आरनुनकरणाचा प्रस्ताव 
मान्य केला असनू ननववदा प्रक्रियेचे काम प्रगती पथावर आहे.  
• डोंबबवली शहरातील औद्योगगक ववभागातील फेज १ पररसरातील 
नागररकाींना नोव्हेंबर-डडसेंबर, २०१९ मध्ये वायपू्रदूं णाचा त्रास होत 
असल्याबाबतच्या तिारी महाराषर प्रदूं ण ननयींत्रण मींडळाकड े प्राप्पत झाल्या 
होत्तया. 
(२) सदर तिारीच्या अनुं ींगाने   
   अ) महाराषर प्रदूं ण ननयींत्रण मींडळामाफण त केलेल्या पाहणीदरम्यान 
महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाच्या भशूमगत ग्ारातनू औद्योगगक 
साींडपाणी नाल्यामध्ये येत असल्याचे आढळून आले होत.े याबाबत, महाराषर 
प्रदूं ण ननयींत्रण मींडळामाफण त महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळास 
हदनाींक १५/११/२०१९ रोजी ननदेश देण्यात आले आहेत. 
   आ) तसेच पाहणीदरम्यान नाल्यात आढळलेले रसायन/पदाथण कल्याण 
अींबरनाथ उत्तपादक सींघ्ना व कल्याण डोंबबवली महानगरपाशलका याींच्या 
मदतीने काढण्यात आले होत.े 
   इ) महाराषर प्रदूं ण ननयींत्रण मींडळामाफण त करण्यात आलेल्या 
पाहणीदरम्यान अज्ञात इसमाकडून रात्री / अपरात्री ्ँकरव्दारे  रासायननक 
पदाथण खींबाळपाडा येथील पावसाळी नाल्यामध्ये बेकायदेशीरररत्तया सोडल्याचे 
आढळून आले होत.े त्तयानुं ींगाने अवरैररत्तया रसायनाींची वाहतकू करणाऱ्या 
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ॅ्ंकर चालकाववरुध्द हदनाींक २०/११/२०१९ रोजी  प्रनतबींरात्तमक उपाययोजना 
करण्याबाबत  महाराषर प्रदूं ण ननयींत्रण मींडळाने ह्ळक नगर पोलीस स््ेशन 
व महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळास कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे शलेार (ता.शभिांडी, जज.ठाणे) येथील बेिादेशीर  
िारखान्याांमुळे होत असलेले प्रदधुण 

  

(३) *  ६४९२   श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय 
पयाचिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे शलेार (ता.शभवींडी, जज.ठाणे) येथील पररसरात अनगरकृत बाींरकाम 
करुन कारखाने सरुु करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्तयादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अनगरकृत कारखान्याींमरील डाईंगचे रसायनयकु्त पाणी 
कामवरी नदीपात्रात सोडण्यात येत असल्यामळेु नदीचे पाणी दवुंत होवनू 
रोगराई पसरुन शतेकऱ् याींच्या शतेवपकाचे ही नकुसान झाले असनू वाय ु
प्रदुं णामळेु नागरीकाींना श्वसनाचा त्रास होत असनु हृदयरोगाच्या आजारातही 
वाढ झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्तयात काय 
आढळून आले व तदनसुार दोंी कीं पन्याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. आददत्य ठािरे : (१) मौजे शलेार (ता.शभवींडी, जज.ठाणे) पररसरातील 
उद्योगाींमरून प्रदूं ण होत असल्याबाबतची तिार माहे जानेवारी, २०२० मध्ये 
महाराषर प्रदूं ण ननयींत्रण मींडळास प्राप्पत झाली होती. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर तिारीच्या अनुं ींगाने महाराषर प्रदूं ण ननयींत्रण मींडळामाफण त शलेार, 
खोनी, शमठपाडा व पररसरातील उद्योगाींच्या केलेल्या पाहणीदरम्यान दोंी 
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आढळलेल्या २ उद्योगाींना कारणे दाखवा नो्ीस, २ उद्योगाींना उत्तपादन बींद 
करण्याच ेआदेश व ४ उद्योगाींना प्रस्ताववत आदेश जल (प्रदूं ण, प्रनतबींर व 
ननयींत्रण) कायदा, १९७४ चे कलम ३३ (अ) व हवा (प्रदूं ण, प्रनतबींर व 
ननयींत्रण) कायदा, १९८१ चे कलम ३१ (अ) अन्वये बजावण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात विनापरिाना ड्रायज्हांग स्िूल सुरु  
िरण्यात आल्याबाबत 

  

(४) *  १९७३   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूच) :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अनेक हठकाणी पररवहन कायाणलयाींकडून परवानगी न घेताच 
ड्रायजव्हींग स्कूल सरुु करण्यात आले असनू शशकाऊ चालकाींना वाहन परवाना 
देताना आवश्यक असणारे नमनुा ि. ५ व ५ अ हे अजण न भरताच वाहन 
परवाने हदले असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्तयादरम्यान 
ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य पररवहन आयकु्तालयाकडून सारथी या प्रणालीवर नमनुा 
ि. ५ व ५ अ हा ऑनलाइन पद्धतीने भरण्याचे आदेश हदले असताना सदु्धा 
त्तयाची अींमलबजावणी न होता अजण न भरताच वाहन परवाने हदले जात 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सवण प्रकरणाींमध्ये सींबींगरत अगरकारी व मो्ार ड्रायजव्हींग 
स्कूलच्या सींगनमताने हा प्रकार होत असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्तयात 
काय आढळून आले व त्तयानसुार कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. अननल परब : (१) अशा आशयाची बातमी हद.०६.०१.२०२० रोजी 
वतणमानपत्रात प्रशसध्द झालेली आहे. मात्र राज्यातील प्रादेशशक/उपप्रादेशशक 
पररवहन कायाणलयाच्या कायणक्षेत्रात ववनापरवाना ड्रायजव्हींग स्कूलची उभारणी 
झाल्याचे ननदशणनास आले नाही. तसेच क्षेबत्रय कायाणलयाींकडून प्राप्पत 
माहहतीनसुार पररवहन सींवगाणतील वाहने चालववण्यासाठी शशकाऊ अनजु्ञप्पती 
प्राप्पत केलेल्या उमेदवाराींना पक्की अनजु्ञप्पती जारी करताना नमनुा ि. ५ व 
जड मो्ार वाहन अनजु्ञप्पती जारी/नतुणीकरण करताना नमनुा ि.५ अ मरील 
प्रमाणपत्र सादर केल्याशशवाय सदर अनजु्ञप्पती जारी करण्यात येत नाहीत. 
(२) राज्यातील सवण प्रादेशशक व उप प्रादेशशक कायाणलयाींना सारथी प्रणालीमध्ये 
नमनुा ५ व ५ अ ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याबाबत पररवहन आयकु्त 
कायाणलयाव्दारा हद.११/१२/२०१९ व हद.०३.०२.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये ननदेश 
देण्यात आल ेआहेत. उमदेवाराींना पररवहन सींवगाणतील वाहन चालववण्यासाठी 
पक्की अनजु्ञप्पती जारी करताना नमनुा ि.५ व जड मो्ार वाहन अनजु्ञप्पती 
नतुनीकरण करताना नमनुा ५ अ मरील प्रमाणपत्र सादर केल्याशशवाय, सदर 
अनजु्ञप्पती जारी करण्यात येत नाहीत. जानेवारी २०२० व त्तयापवूी जारी 
केलेल्या शशकाऊ अनजु्ञप्पती प्रकरणात ऑनलाईन पध्दतीने नमनुा ि.५ ऐवजी 
ऑफलाईन पध्दतीने नमनुा ि.५ जस्वकारण्यात आले आहे. 
(३) व (४) नमनुा ५ व ५ अ सादर केल्यानींतरच जड मालवाहू वाहन व जड 
प्रवासी वाहनाींसाठी अनजु्ञप्पती जारी / नतुणीकरण करण्याची कायणवाही केली 
जात.े 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मामुलिाडी ग्रामपांचायत (ता.नाांदरुा, जज.बुलढाणा) अांतगचत असलेल्या 

मौ.धाडी गािाचा दहांगणे ग्हाण १३ गािे प्रादेशशि  
पाणीपुरिठा योजनेत समािेश िरण्याबाबत 

  

(५) *  ३०५५   श्री.राजशे एिड े(मलिापरू) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 



7 

(१)  मौजे राडी, ग् ग्रामपींचायत मामलुवाडी (ता.नाींदरुा, जज.बलुढाणा) या 
गावामध्ये दरवंी तीव्र पाणी ी्ंचाई ननमाणण होत असल्याचे हदनाींक १ 
जानेवारी, २०२० रोजी वा त्तयासमुारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२)  असल्यास, ग् ग्रामपींचायत मामलुवाडी अींतगणत मौ.राडी गावाचा हहींगणे 
गव्हाण व १३ गाव पाणीपरुवठा योजनेत समावेश करण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननरीींनी हदनाींक ७ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्तयासमुारास कायणकारी 
अशभयींता, महाराषर जीवन प्रागरकरण, बलुढाणा याींना हदलेले ननवेदन 
शासनास प्राप्पत झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय ननषपन्न झाले व त्तयानसुार ग्रामपींचायत मामलुवाडी अींतगणत मौ.राडी 
गावाचा हहींगणे गव्हाण व १३ गाव पाणीपरुवठा योजनेत समावेश करुन पाणी 
ी्ंचाई दरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 

आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. गलुाबराि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर बाबतीत ननवेदन कायणकारी अशभयींता महाराषर जीवन प्रागरकरण 
बलुडाणा याींना प्राप्पत झाले आहे. 
(३) हहींगणे गव्हाण व १३ गाींवे (ता.नाींदरुा, जज.बलुडाणा) प्रादेशशक पाणी 
परुवठा योजनेमध्ये समाववष् मामलुवाडी गावाच्या पाण्याच्या ्ाकीद्वारे 
मौ.राडी गावास पाणी परुवठा करणे शक्य आहे. त्तयासाठी जल जीवन शमशन 
अींतगणत स्वतींत्र प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात बाांधिाम झालेल्या शासिीय षद्योधगि प्रशशक्षण  
सांस्थाांच्या इमारती विनािापर पडून असल्याबाबत 

  

(६) *  ६८८९   िुमारी प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य) :   सन्माननीय 
िौशल्य वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात बाींरकाम झालेल्या शासकीय औदयोगगक प्रशशक्षण सींस्थाींच्या 
(आय्ीआय) १७ इमारती गत १६ वंाणपासनू ववनावापर पडून असल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्तयादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सावणजननक बाींरकाम ववभागाकडून या इमारतीींचा ताबा 
कौशल्य ववकास ववभागाने न घेतल्यामळेु बाींरकामाचा ६४ को्ी रुपयाींचा खचण 
वाया गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भाड्याच्या इमारतीत ही आयआय्ी कें दे्र सरुु असल्याने 
वंाणला २५ लाख रुपयाींची रक्कम भाड्यापोठी अदा केली जात आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींदभाणत शासनाने चौकशी करुन सदर इमारतीींच ेतातडीने 
हस्ताींतरण करुन तथेे आयआय्ी कें द्र सरुु करण्याबाबत कोणती कायणवाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. निाब मशलि : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     व्यवसाय शशक्षण व प्रशशक्षण सींचालनालयाींअींतगणत एकूण १७ शासकीय 
सींस्थाींपकैी १२ औद्योगगक प्रशशक्षण सींस्था, ०३ वसतीगहृ व २ शासकीय 
ताींबत्रक ववद्यालये याींच्या बाींरकामाींसाठी एकूण रुपये ८०७३.४० लक्ष रक्कम 
खचण झालेली आहे. एकूण १७ सींस्थाींच्या इमारतीपकैी एकूण १२ सींस्थाींच्या 
इमारतीींचे हस्ताींतरण झाललेे आहे. उवणरीत  औद्योगगक प्रशशक्षण सींस्था 
माींडवी, औद्योगगक प्रशशक्षण सींस्था मलुुींड, औद्योगगक प्रशशक्षण सींस्था 
वाणगाव वसतीगहृ, औद्योगगक प्रशशक्षण सींस्था पेण वसतीगहृ व शासकीय 
तींत्र ववद्यालय, जव्हार या पाच सींस्थाींच्या इमारतीमरील काही कामे अपणूण 
असल्याने या ववभागाकड ेहस्ताींतरीत करण्यात आलेल्या नाहीत. सदर अपणूण 
कामे पणूण करावयाची कायणवाही सावणजननक बाींरकाम ववभागामाफण त सरुु आहे. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
(५) आवश्यक कामे सावणजननक बाींरकाम ववभागाकडून पणूण झाल्यानींतर 
ननयमाप्रमाणे पणूणत्तव प्रमाणपत्र शमळाल्यानींतर इमारतीचा ताबा घेण्यात येईल. 

----------------- 
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परभणी आगारातील एस.टी. महामांडळाच्या  
बसेसची दरुिस्था झाल्याबाबत 

  

(७) *  १९६९   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी आगारातील एस.्ी. महामींडळाच्या बसेसची दरुवस्था झाली 
असनू आगारात असलेल्या ६६ बसेसपकैी ननम्म्यापेक्षा जास्त बसेस 
मोडकळीस आलले्या व नादरुुस्त असताींनाही सदर बसेसमरून जजल््यातील 
हजारो प्रवासी आपला जीव मठुीत घेऊन प्रवास करीत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर बसेसमध्ये प्रथमोपचार पे्ी व अजय नशमन यींत्रणा नसनू 
याकड े ववभागीय ननयींत्रकाींकडून दलुणक्ष करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, परभणी आगारातील बसेसची तात्तकाळ दरुुस्ती करण्यात यावी 
व मोडकळीस आलले्या अवस्थेतील बसेस बींद करुन त्तयाऐवजी नवीन बसेस 
उपलब्र करुन देण्यात याव्यात अशी मागणी स्थाननक नागरीक व प्रवाशी 
याींच्याकडून वारींवार सींबींगरत अगरकाऱ्याकड े करण्यात येऊनही अद्याप 
कोणतीही उपयायोजना करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्तयानसुार कोणती कायणवाही करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) परभणी आगारामाफण त सरासरी ६२ ननयत े चालववली जातात व 
त्तयाकररता आगारामध्ये ६६ वाहने उपलब्र असनू, आगार पातळीवर आवश्यक 
ती देखभाल व दरुुस्ती करुन सजुस्थतीत बसेस मागणस्थ करण्यात येतात. 
तसेच, बसेसमध्ये प्रथमोपचार साहहत्तय व अजय नशमन उपकरण उपलब्र 
आहेत. 
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     परभणी आगारास मागील दोन वंाणत १८ नवीन व ६ पनु:बाांरणी 
केलेल्या बसेसचा परुवठा करण्यात आलेला आहे. तसेच ४ जुन्या गाडया 
मोडीत काढण्यात आलले्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

खोपोली (ता.खालापूर, जज.रायगड) पाताळगांगा नदी  
प्रदधुणात िाढ होत असल्याबाबत 

  

(८) *  २४२२   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), 
श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खोपोली (ता.खालापरू, जज.रायगड) नगरपररंदेच्या हद्दीतनू दररोज लाखो 
शल्र साींडपाणी थे्  पाताळगींगा नदीत सोडत असल्यामळेु पाणी प्रदुं णात 
मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्तयादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खोपोली नगरपररंद क्षेत्र व खालापरू तालकु्यातील शकेडो 
गावाींच्या पाणी परुवठा योजना पाताळगींगा नदीवर अवलींबनू आहेत, तसेच 
सदर नगरपररंदेची भयुारी ग्ार योजना प्रलींबबत असनू खोपोली शहरातनू 
लाखो शल्र साींडपाणी नदीत सोडल्यामळेु पाणी परुवठा योजनेवर याचा 
ववपरीत पररणाम होत असनू नागररकाींच्या आरोय याला रोका ननमाणण झाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून पाताळगींगा नदीचे 
वाढत े प्रदुं ण रोखण्याबाबत तसेच खोपोली नगरपररंदेची भयुारी ग्ार 
योजना राबववण्यासाठी कोणती उपाययोजना व कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. आददत्य ठािरे : (१) खोपोली नगरपररंद हददीतील साींडपाणी 
पाताळगींगा नदीत जाऊन शमसळत ेहे खरे आहे. तथावप, मींडळातफे नदीच्या 
पाण्याची गणुवत्तता ननयशमतपणे तपासली जात.े त्तयानसुार प्रदूं णात वाढ 
झाली आहे हे खरे नाही. 
(२) व (३) जलसींरारण उप ववभाग कजणत याींच्या अहवालानसुार खालापरु 
तालकु्यातील पाताळगींगा नदीवर नदी पाणी परुवठा योजनेअींतगणत 
जलशधु्दीकरण सयींत्रणा बसवनु गावाींना शधु्द पाणी परुवठा केला जातो. 
तालकुा आरोय य अगरकारी, खालापरू याींच्या हद.२८.०२.२०२० रोजीच्या 
अहवालानसूार कोणत्तयाही प्रकारची साथ उदभवली नाही. 
     सद्य:जस्थतीत खोपोली नगरपररंदेकडून भयूारी ग्ार योजनेच े
सववस्तर प्रकल्प अहवाल महाराषर जीवन प्रागरकरण कायाणलयाकड े ताींबत्रक 
मींजुरीसाठी प्रलींबबत आहे. त्तयाबाबत पाठपरुावा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात पोधण आहार योजनेत होत असलेला गैर्यिहार 
  

(९) *  ६९४२   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर शासनाने सन १९९५ मध्ये राज्यातील ३६ जजल््यातील 
प्राथशमक शशक्षण घेणाऱ्या ववद्यार्थयाांसाठी राबववल्या जाणाऱ्या शालेय पोंण 
आहार योजनेत मोठ्या प्रमाणात गरैव्यवहार होत असल्याचे शासनाच्या 
आकडवेारीमरून माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्तयादरम्यान ननदशणनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात प्रत्तयेक जजल््यात तचे परुवठादार असनू, त्तयाींनी 
कीं त्रा्ासाठीच्या ननववदेत नमदू केलेले दर हे खुल्या बाजारातील 
अन्नरान्याींच्या दरापेक्षा अगरक असल्याचे माहहतीच्या अगरकारात ननदशणनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास दरवंी या योजनेत समुारे १०० को्ी रुपये खाजगी 
कीं त्रा्दाराला जादा हदल्याचे ननदशणनास आल्याच्या ररतसर तिारी शालेय 
शशक्षण ववभागाचे उपसगचव तसेच शशक्षण सींचालक, पणेु याींचेकड े वारींवार 
करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, शासनाने ही योजना आता शासकीय यींत्रणेमाफण त राबवावी 
अशी तिारदाराींनी मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने अगरक चौकशी केली आहे काय 
(६) नसल्यास, चौकशीच े ननषकंण काय आहेत, त्तयानसुार चौकशी करण्यास 
होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहेत व याप्रकरणी जबाबदार असणाऱ्या 
सींबींगरताींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे ? 
  

प्रा. िधाच गायििाड : (१) हे खरे नाही. 
     तथावप, अशा प्रकारची बातमी माहे जानेवारी मध्ये वतृ्ततपत्रात प्रशसध्द 
झाली होती. 
(२) व (३) ई-ननववदेव्दारे रान्यादी मालाचा परुवठा करण्यासाठी परुवठेदार 
ननजश्चत करताना ननववदेतील न्यनुतम दराप्रमाणे पाककृतीनसुार येणारा खचण 
हा शासनाने प्रनतहदन प्रनत ववद्याथी रान्यादी मालाकररता ननजश्चत केलेल्या 
दरापेक्षा कमी असल्याची खात्री करण्यात येत.े परुवठेदारास रान्यादी मालाची 
वाहतकू शाळा स्तरावर करणे बींरनकारक असल्याने वाहतकूीच्या खचाणचा 
समावेश दरामध्ये असतो. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

दौंड, (जज.पुणे) येथे उप प्रादेशशि मोटर पररिहन  
िायाचलय (RTO) सुरु िरणेबाबत 

  

(१०) *  ६८१२   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दौंड (जज.पणेु) येथे उप प्रादेशशक मो्र पररवहन कायाणलय (RTO) सरुु 
करणेबाबतची मागणी लोकप्रनतननरीींनी हदनाींक २० जानेवारी, २०२० रोजी वा 
त्तयासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त हठकाणी कायाणलय सरुु होईपयांत नतथे घेण्यात येणारे 
अनजु्ञप्पती चाचणी, शशकाऊ अनजु्ञप्पती व वाहन नोंदणीचे शशबीर ननयशमत 
घेण्यात यावे अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त कायाणलय सरुु करण्याबाबत वा शशबीर ननयशमत सरुु 
ठेवण्याबाबत शासनस्तरावर कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. अननल परब : (१), (२) व (३) उप प्रादेशशक पररवहन कायाणलय, 
बारामती याींचेमाफण त प्रत्तयेक महहन्याच्या दसु-या व चौर्थया बरुवारी दौंड 
जज.पणेु येथे वाहनरारकाींच्या अनजु्ञप्पती चाचणी, शशकाऊ अनजु्ञप्पती व वाहन 
नोंदणीच्या कामासाठी शशबीराचे आयोजन करण्यात येत.े 
     शासन ननणणय हद.१८.०६.२०१८ अन्वये मो्ार वाहन ववभागाींतगणत नवीन 
कायाणलय ननशमणतीसींदभाणत ननकं ववहहत केले आहेत. त्तयानसुार एखाद्या 
जजल््याच ेववभाजन होऊन नवीन जजल्हा ननमाणण झाला असेल तर या नवीन 
जजल््याींच्या कायणक्षते्रामध्ये नवीन पररवहन कायाणलयाची स्थापना करावी. इतर 
कोणत्तयाही पररजस्थतीत नवीन कायाणलयाींची स्थापना करण्यात येऊ नये आणण 
ज्या जजल््याींची लाींबी जास्त आहे अशा जजल््याींमध्ये जनतचे्या सोईसाठी  
नवीन पररवहन कायाणलय उघडण्याऐवजी वाहन चालक चाचणी कें द्र तसेच 
वाहन तपासणी व पररक्षण कें द्र स्थापन करण्यात यावीत असे ननकं आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

"लांडन आयच्या" धतीिर मुांबईतील समुद्रात  
“मुांबई आय” उभारण्याबाबत 

(११) *  ६५३३   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.सांजय गायििाड 
(बलुढाणा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय नगर वििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लींडन येथील थेम्स नदीवर उभारण्यात आलेल्या “लींडन आय” सारखाच 
अरबी समदु्रात “मुींबई आय” उभारण्याच्या प्रस्तावास हदनाींक १५ जानेवारी, 
२०२० रोजी वा त्तयासमुारास मींजूरी हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाणतील अहवाल तयार करण्यात आला आहे काय, त्तयाचे 
स्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे : (१) अींशत: खरे आहे. वाींदे्र रेक्लमेशन, मुींबई येथे “मुींबई 
आय” ची उभारणी करण्याच्या प्रस्तावास मुींबई महानगर प्रदेश ववकास 
प्रागरकरणाने  तत्तवत: मींजूरी हदली आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकल्पाचा ससुाध्यता अहवाल मुींबई महानगर प्रदेश ववकास 
प्रागरकरणामाफण त तयार करण्यात येत आहे. दरम्यानच्या काळात बाजारपेठेचे 
आकलन करण्यासाठी प्रागरकरणामाफण त स्वारस्य अशभव्यक्ती प्रस्ताव हदनाींक 
१६.०१.२०२० रोजी मागववण्यात आले आहेत.  

----------------- 
  
डोंबबिलीतील (जज.ठाणे) महाराष्ट्र षद्योधगि वििास महामांडळ येथे 

प्रदधुण ननयांत्रण मांडळाच ेसुसज्ज िायाचलय स्थापन िरणेबाबत 
  

(१२) *  १४७०   श्री.प्रमोद (राज)ू रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण) :  
सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डोंबबवली एमआयडीसीमध्ये (जज.ठाणे) प्रदुं ण ननयींत्रण मींडळाच ेससुज्ज 
कायाणलय स्थापन करणेबाबत हदनाींक ३ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्तयासमुारास 
स्थाननक लोकप्रनतननरीींनी सदस्य सगचव, महाराषर प्रदुं ण ननयींत्रण मींडळ 
याींना लेखी ननवेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डोंबबवली शहर व पररसरातील प्रदुं ण ननयींत्रीत करण्याकररता 
आवश्यक असलेले प्रदुं ण ननयींत्रण मींडळाच ेकायाणलय स्थापन करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. आददत्य ठािरे : (१) हे खरे आहे. 
(२) मींडळातफे, कल्याण येथे कायणरत असलेले कायाणलय महाराषर औद्योगगक 
ववकास महामींडळाच्या डोंबबवली येथील कायाणलयामध्ये स्थलाींतररत 
करण्याबाबत मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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



15 

उरण (जज.रायगड) येथील मोहपाडा ि रसायनी  
पररसरातील पाणीटांचाईबाबत 

  

(१३) *  ७२३७   श्री.महेश बालदी (उरण) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उरण (जज.रायगड) येथील मोहपाडा व रसायनी या पररसरात जवळपास 
२५ हजार लोकसींख्या असताना या भागात शासनामाफण त पाणीपरुवठा 
करण्यासींदभाणत कोणतीच योजना अद्यापपयांत राबववण्यात न आल्याने येथे 
पाणी ी्ंचाई ननमाणण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पररसरात देवळोली व जाींशभवली ही दोन ररणे असतानाही 
या ररणातील पाण्याचा परुवठा या पररसरातील नागररकाींना शतेीच्या 
कामासाठी तसेच वपण्यासाठी करण्यात येत नाही, हे ही ख्ररे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ररणातील पाणी या पररसरातील नागररकाींना 
वपण्यासाठी तसेच शतेीच्या वापरासाठी उपलब्र करून देण्याबाबत अथवा 
एखादी पाणी परुवठा योजना या हठकाणी राबवनू येथील नागररकाींचा पाण्याचा 
प्रश्न सोडववण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननरीींनी माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा 
त्तया दरम्यान मा.मखु्यमींत्री महोदयाींना ननवेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू ननवेदनावर कोणती कायणवाही करण्यात आली वा येत 
आहे तसेच या हठकाणी पाणी परुवठा योजना राबववण्याबाबत अथवा उक्त 
दोन ररणातील पाणी स्थाननक नागररकाींना वापरासाठी उपलब्र करून 
देण्याबाबत शासनाची भशूमका काय आहे व त्तयाचे स्वरूप काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गलुाबराि पाटील : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खर आहे. 
(४) सदर ननवेदनाच्या अनुं ींगाने कायणकारी सींचालक, कोकण पा्बींरारे 
ववकास महामींडळ, ठाणे याींच्याकडून अहवाल मागववण्यात आला आहे. 
     मोहोपाडा हे गाव खालापरू तालकु्यातील आहे.  सदर हद्दीत मोहोपाडा, 
ररस, आींबबवली त. तुींगारतन, पोसरी ही ४ गावे येत असनू या गावाींना 
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प्रत्तयेकी दोन इींच व्यासाच्या नळ जोडणीद्वारे एम.आय.डी.सी. माफण त पाणी 
परुवठा करण्यात येत आहे. 
     देवळोली व जाींशभवली ही दोनही ररणे शस ींचनासाठी राखीव असनू 
शसींचनासाठी मागणीनसुार पाणी सोडण्यात येत.े वपण्याच्या पाण्यासाठी 
जलसींपदा ववभागाकड े मागणी करण्यात आलेली नाही. स्थाननक स्वराज्य 
सींस्थेमाफण त वपण्याच्या पाण्याची मागणी केल्यास पाणी उपलब्रतनेसुार पाणी 
आरक्षणाचा सकारात्तमक ववचार करण्यात येईल. 
     सावले गावासाठीच्या योजनेच्या उद्भवास ग्रामस्थाींचा ववरोर असल्याने 
सदर उद्भव बदलनू एम.आय.डी.सी. चा उद्भव प्रस्ताववत करुन योजना 
सरुारीत केली असनू मींजूरी प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. उवणरीत गावाींकरीता 
राष रीय ग्रामीण पेयजल कायणिमाींतगणत पाणी परुवठा योजना राबववण्यात 
आल्या असनू पाणी परुवठा सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

खाजगी शशििण्या घेणाऱ्या सांस्थाांना िननष्ट्ठ महाविद्यालये 
सुरु िरण्याची देण्यात आलेली परिानगी 

  

(१४) *  ६१०५   श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), श्रीमती लताबाई सोनिणे 
(चोपडा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील शशक्षण रोरणावर बो् ठेवनू, महाराषर स्वयींअथणसहाय्य शाळा 
(आस्थापना आणण ननयमन) कायदा करण्यात आला, त्तयानसुार 
स्वयींअथणसहाय्याने नव्या शाळेसह जूनी शाळाही अद्ययावत करण्याची तरतदू 
असताींना या कायद्याच्या ववरोरात जावनू सराणसपणे खाजगी शशकवण्या 
चालववणाऱ्या सींस्थाना कननषठ महाववद्यालये चालववण्याची परवानगी देण्यात 
आली, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी राज्यातील शशक्षण क्षेत्राचा बाजार झाला 
असल्याच ेताशरेे मा.उच्च न्यायालयाने शासनावर ओढले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले त्तयानसुार कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

प्रा. िधाच गायििाड : (१), (२) व (३) महाराषर स्वयींअथणसहाजय्यत शाळा 
(स्थापना व ववननयमन) अगरननयम, २०१२ नसुार नवीन शाळेस / कननषठ 
महाववद्यालयास परवानगी देण्याची तसेच ववद्यमान शाळेची दजाणवाढ 
करण्याची तरतदू आहे. सदर अगरननयमातील तरतदुीनसुार जशमन व इतर 
ववहीत अ्ी व  ननकंाींची पतुणता करणाऱ्या कोणत्तयाही सींस्थेस शासनाची 
परवानगी घेऊन शाळा सरुू करता येत.े मात्र, सदर अगरननयमाव्दारे त्रु् ी 
पतुणता करण्याच्या अरीन राहून परवानगी हदलेल्या काही कननषठ 
महाववद्यालयाींच्या परवानगी आदेशाववरूध्द मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे 
रर् यागचका ि.२३३१/२०१९ दाखल असनू सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोल्हापुर महानगरपालीिेने शाळेतील शालेय पोधण आहाराच े 
मदहला बचत गटाांच ेठेिे रद्द िेल्याबाबत 

  

(१५) *  ३८८२   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरु महानगरपाशलकेच्या कें द्रीय स्वयींपाकगहृ पध्दतीमळेु 
महानगरपाशलका शाळेतील शालेय पोंण आहाराचे महहला बचत ग्ाींच े ठेके 
रदद करुन नव्याने प्रशसध्द केल्यामळेु महहलाींनी उक्त प्रकरणी 
महानगरपाशलका प्रशासनाच्या ववरोरात ररणे आींदोलन केल्याची बाब माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्तयादरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाशलकेने काढलले्या ननववदेमध्ये जाचक अ्ी व 
ननयम घालनू सवणसामान्य महहला बचत ग्ाींना काम शमळू नये याकरीता 
कायणवाही करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, महानगरपाशलकेने कें द्रीय स्वयींपाकगहृ पध्दतीसाठी 
राबववलेल्या ननववदा प्रक्रियेमध्ये त्रु् ी असनु चुकीच्या पध्दतीने काम 
ठेकेदारास देण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आाहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्तयानसुार कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आह, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िधाच गायििाड : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िांडली (ता.िळांब, जज.यितमाळ) येथील पाणी पुरिठा  
योजनेिरीता ननधी उपलब्ध िरणेबाबत 

  

(१६) *  ७३४२   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वींडली (ता.कळींब, जज.यवतमाळ) येथील दोन हजार वस्ती असलेल्या 
गावाींमध्ये राष रीय ग्राशमण पेयजल योजनेमध्ये पाणी परुवठयाकरीता नववन 
्ाकीच ेबाींरकाम व पाईपलाईन इत्तयादी कामे मींजुर केली असल्याच े हदनाींक 
१० जानेवारी, २०२० रोजी वा त्तयासमुारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, गाव पाणी ी्ंचाई मकु्त होण्यासाठी मींजुर पाणीपरुवठा 
योजनेच्या प्रस्तावास मींजूरी शमळाली असली तरी ननरी उपलब्र करून हदला 
नसल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय ननषपन्न झाले व त्तयानसुार सदर मींजूर योजनेस ननरी उपलब्र करुन 
देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. गलुाबराि पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) सदर प्रस्ताव दरडोई खचण जादा असल्याने प्रशासकीय मान्यतसेाठी प्राप्पत 
झालेला होता. मात्र आता सवण योजना कें द्र शासनाच्या जल जीवन शमशनच्या 
मागणदशणक सचुनाींनसुार करावयाच्या आहेत. त्तयानसुार बदल करुन प्रस्ताव 
त्तवररत शासनास मींजुरीस्तव सादर करण्याच्या सचूना हद.१५.०२.२०२० रोजी 
देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाशशि येथील स्िातांत्र्यिीर सािरिराांच्या अशभनि भारत मांददर 
िास्तूस ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(१७) *  ३५७४   श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि मध्य) :   सन्माननीय 
पयचटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशशक येथील स्वातींत्र्यपवूण काळातील िाींनतकारकाींचे कें द्र असणाऱ्या 
अशभनव भारत मींहदर या स्वातींत्र्यवीर सावरकराींच्या वास्तसू पाच को्ी 
रुपयाींचा अनतररक्त ननरी उपलब्र करून देण्याची ववनींती मा.पयण् न मींत्री 
याींना हदनाींक २२ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्तयासमुारास केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. आददत्य ठािरे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) या सींदभाणत जजल्हागरकारी, नाशशक याींचेकडून अहवाल /अशभप्राय 
मागववण्यात आलेत आहे.     
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे सुरेगाांि, घुटेिाडी, धचखली, िोरेगाांि (ता.श्रीगोंदा, जज.अहमदनगर) 
या गािाांसाठी नळपाणी पुरिठा योजना िायाचन्िीत होऊनही  

पाणी पुरिठा होत नसल्याबाबत 
  

(१८) *  ७४१३   श्री.बबनराि पाचपतु े(श्रीगोंदा) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे सरेुगाींव, घु् ेवाडी, गचखली, कोरेगाींव (ता.श्रीगोंदा, जज.अहमदनगर) 
गावाींसाठी ववसापरू ररणावरून नळपाणी परुवठा योजना कायाणन्वीत केली 
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्तयादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पाणी परुवठा योजना कायाणन्वीत होऊनही अद्याप 
नागररकाींना पाणी परुवठा होत नसल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू योजना अद्यापही सरुु न होण्याची सवणसारारण कारणे 
काय आहेत तसेच ही योजना केव्हापयांत सरुु होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. गलुाबराि पाटील : (१) अशींत: खरे आहे,  
     योजना सन २००५ मध्ये कायाणजन्वत केली आहे.  
(२) अशींत: खरे आहे. 
     योजनेतनू सरेुगाव गावास पाणी परुवठा होत आहे.          
(३) सरेुगाव व ३ गावे अशी एकत्र पाणी परुवठा योजना राबववण्यात आली 
आहे. तथावप, सन २००५ मध्ये योजना कायाणजन्वत केल्यापासनू सरेुगाव 
वगळता इतर तीनही गावाींत ३ स््ेज पींपीगमळेु या योजनेतनू ननयशमत पाणी 
परुवठा करता आला नाही. 
     आता घु् ेवाडीसाठी स्वतींत्र स्त्रोत घेऊन ऑक््ोबर, २०१९ पासनू 
ननयशमत पाणी परुवठा सरुु आहे. तसेच, गचखली या गावासाठी घोसपरूी व 
१६ गावे प्रादेशशक पाणी परुवठा योजनेतनू पाणी परुवठा करण्याचे प्रस्ताववत 
आहे. कोरेगाव गावासाठी स्वतींत्र योजनेचे काम प्रगतीपथावर आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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खेड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील धनगरिाडयाांतील  
पाणी टांचाई दरु िरण्याबाबत 

  

(१९) *  १२२७   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खेड (जज.रत्तनागगरी) तालकु्यातील ३३ गावाींमरील ७५ रनगरवाडया 
वपण्याच्या पाण्याच्या सवुवरेपासनू वींगचत असनू पाण्यासाठी भ्कीं ती करावी 
लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रनगरवाड्याींचा पाणीप्रश्न सोडववण्यासाठी शासनाने 
कोणती कायणवाही व उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गलुाबराि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     खेड तालकु्यात ६८ गावाींमध्ये ७० रनगरवाड्या आहेत. ३२ 
रनगरवाड्याींना परेुसे पाणी उपलब्र होत नाही. 
(२) खेड तालकु्यातील ३८ रनगरवाड्याींना ववहीर, हातपींप, नळपाणी परुवठा 
योजना इत्तयादी माध्यमातनू परेुसे पाणी उपलब्र होत आहे.  इतर हठकाणी 
गरजेनसुार व स्थाननक पररजस्थतीनसुार नवीन ववहीरी, अजस्तत्तवातील 
नळपाणी परुवठा योजना दरुुस्त / पनुरुज्जीवीत करणे अशा ववववर प्रकारच्या 
उपाययोजना प्रस्ताववत करण्यात येत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील शासिीय ि स्थाननि स्िराज्य सांस्थाच्या शाळाांमध्ये 
स्िच्छतागहृाअभािी मुलीांची होणारी गैरसोय 

(२०) *  ६११६   श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापरू) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासकीय व स्थाननक स्वराज्य सींस्थाच्या समुारे ६६७५० 
शाळाींपकैी ६५१०३ शाळाींतील मलुीींच्या स्वच्छता गहृाच ेऑडी् करण्यात येणार 
असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासकीय स्थाननक स्वराज्य सींस्थचे्या अनेक शाळाींमध्ये 
मलुीींच्या स्वच्छतागहृाींची देखभाल व दरुुस्तीअभावी स्वच्छतागहेृ बींद 
असल्यामळेु मलुीींची मोठ्या प्रमाणात गरैसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मलुीींची होणारी गरैसोय दरू करण्याबाबत शासनाने ऑडी् 
करून मलुीींच्या शाळाींतील स्वच्छता गहृाींची ननयशमत देखभाल व दरुुस्ती 
करण्यासाठी स्वतींत्र ननरी उपलब्र करून देण्याबाबत कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, कायणवाहीींचे स्वरूप काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िधाच गायििाड : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) समग्र शशक्षा अींतगणत सींयकु्त शाळा अनदुान (Composite 
School Grant) या ननरीतनू १० ्क्के ननरी स्वच्छ ॲक्शन प्पलॅन (SAP) 
अींतगणत शाळा स्वच्छता उपिमावर खचण करण्यात येतो. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील भटक्या ि विमुक्त जातीच्या मुला-मुलीांना  
शशक्षणाच्या प्रिाहात आणण्याबाबत 

  

(२१) *  २८२७   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) :   सन्माननीय उच् च ि 
तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष र राज् यातील भ्क् या/ववमकु् त जातीच्या मलुा-मलुीींना शशक्षणाच् या 
प्रवाहात आणण् यासाठी जजल् हा स् तरावर पवूण प्राथशमक त े पदवु् यतर इींग्रजी 
माध् यमातनु शशक्षणाची सवुवरा उपलब् र करून देण्याबाबत बल्लारपरूच्या 
लोकप्रनतननरीींनी मा.उच् च व तींत्रशशक्षण मींत्री याींना हदनाींक ९ जानेवारी, २०२० 
रोजी वा त्तयासमुारास लखेी ननवेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. उदय सामांत : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) सदर ववंयाच्या अनुं ींगाने सींचालक, उच्च शशक्षण, पणेु याींच्याकडून 
अशभप्राय मागववण्यात आले आहेत. तसेच शालेय शशक्षण ववभाग आणण 
सामाजजक न्याय व ववशें  सहाय्य ववभागास सदर ननवेदनाच्या अनुं ींगाने 
आवश्यक ती कायणवाही करण्याबाबत ववनींती करण्यात आली आहे.   
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ठाणे जजल््यातील जजल्हा पररधदेच्या शाळाांमध्ये ननिृष्ट्ट दजाचचा  
पोधण आहार देण्यात येत असल्याबाबत 

(२२) *  ५०५५   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जजल््यातील जजल्हा पररंदेच्या समुारे १५०० शाळाींमध्ये परुवठा 
करण्यात येणाऱ्या शालेय पोंण आहाराच ेरान्य हे ननकृष् दजाणचे असल्याचे 
माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्तयादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शाळेच्या शशक्षकाींनी व मखु्याध्यापकाींनी वारींवार 
सींबींगरत अगरकाऱ् याींकड ेतिारी करुनही त्तयाकड ेजाणीवपवुणक दलुणक्ष करण्यात 
येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय 
आढळून आले त्तयानुं ींगाने पढेु कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. िधाच गायििाड : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) ठाणे जजल््यातील पींचायत सशमती कल्याण अींतगणत जजल्हा 
पररंद शाळा उतने येथे परुवठा केलेला रान्यादी मालापकैी हरभरा ननकृष् 
दजाणचा असल्याचे ननदशणनास आले होत.े सदर हरभरा परुवठादाराने 
करारनाम्यातील तरतदूीनसुार बदलनू हदलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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सोलापूर जजल््यातील स्िस्त धान्य दिुान धारिाांची  
डाळ गोदामात पडून असल्याबाबत 

  

(२३) *  ६३९५   श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू जजल््यातील शशरापबत्रका रारकाींना देण्यात येणारी समुारे ६९६ 
्न डाळ शासकीय गोदामात शशल्लक असल्याचे हदनाींक १७ मे, २०१९ रोजी 
वा त्तयासमुारास ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त डाळ ननषकृष् दजाणची असनू शशरापबत्रका रारक घेत 
नसल्याने खुल्या बाजारातील क्रकींमतीमध्ये सदर डाळीची वविी करण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने स्वस्त रान्य दकुानात दजदेार व 
सवणसामान्याींना परवडणाऱ् या दरामध्ये डाळ उपलब्र करुन देण्याबाबत कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. छगन भजुबळ : (१) हे खरे नाही. 
     सोलापरू (शहर) मरील शासकीय रान्य गोदामामध्ये १९८ मे.्न डाळ 
शशल्लक आहे.  
(२) व (३) शशरापबत्रकारारकाींस ननकृष् दजाणची डाळ ववतरीत होणार नाही 
यादृष्ीन े खराब डाळ रास्तभाव रान्य दकुानदाराींकड े प्राप्पत झाल्यास सदर 
डाळ बदलनू घेण्याबाबतची दक्षता घेण्याबाबतच्या सचूना रास्तभाव रान्य 
दकुानदाराींना देण्यात आल्या आहेत. त्तयानसुार रास्तभाव रान्य दकुानाराींकडून 
डाळीींचे वा्प करण्यात येत आहे. सदर डाळ ननकृष् असल्याबाबतची 
कोणतीही तिार प्राप्पत झाललेी नाही. 
     उवणररत शशल्लक डाळीचे वा्प लवकरात लवकर पणूण करण्याबाबतची 
कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईत िफ शसरपची बेिायदा विक्री होत असल्याबाबत 
  

(२४) *  ७००४   िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.पराग 
अळिणी (विलेपाले), अॅड.आशशध शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.मोहन मत े
(नागपरू दक्षक्षण) :   सन्माननीय अन्न ि षधध प्रशासन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत कफ शसरपचा नशसेाठी अगरक वापर होत असल्याने त्तयाच्या 
वविीत वाढ झाल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्तयादरम्यान ननदशणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१९ मध्ये मुींबई पोशलसाींच्या अींमली पदाथण ववरोरी 
पथकाने ७ हजार कफ शसरपच्या बा्ल्या हस्तगत करून अकरा जणाींना 
अ्क केली असताना अन्न व औंर प्रशासनाकडून केवळ तीनच वविेत्तयाींवर 
कारवाई करण्यात आली तसेच जप्पत केलेला कफ शसरपचा साठाही नगण्य 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० च्या दसुऱ्या सप्पताहात ननदशणनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्तयानसुार कफ शसरपच्या बेकायदा वविीस प्रनतबींर 
करणे तसेच याकड ेदलुणक्ष करणाऱ्या अगरकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. राजेंद्र शश ांगणे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     सन २०१९ मध्ये मुींबई पोलीसाींच्या अींमली पदाथण ववरोरी पथकाकडून 
७५७७ कफ शसरपच्या बा्ल्या हस्तगत करून १३ आरोपीींना अ्क करण्यात 
आली आहे. 
     तर, अन्न व औंर प्रशासनाव्दारे सन २०१९ मध्ये कफ शसरपच्या 
बेकायदेशीर / अवरै वविी प्रकरणी १५ प्रकरणात पोलीसाींकड े प्रथम खबर 
अहवाल दाखल करण्यात आलेला आहे तर ०२ व्यक्तीींना पोलीसाींनी  अ्क 
केलेली आहे.  
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(३) औंर वविी पेढयाींकडून कफ शसरपची वविी डॉक््राींच्या गचठ्ठीनसुार व 
औंरे सौंदयण प्रसारने कायद्यातील तरतदुीनसुार होत ेक्रकीं वा नाही याबाबतची 
ननयशमतपणे पडताळणी अन्न व औंर प्रशासनातील अगरकाऱ् याींकडून 
करण्यात येत.े तपासणीवेळी आढळुन आलेल्या उल्लींघनाच्या अनुं ींगाने 
पेढीववरूध्द औंरे व सौंदयण प्रसारने कायद्यातील तरतदुीनसुार कारवाई 
करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मु.िाळुसुरे, पो.िोंजर (ता.महाड, जज.रायगड) गािातील  
पाणी टांचाई दरू िरण्याबाबत 

  

(२५) *  ६१३२   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशध 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अतलु 
भातखळिर (िाांददिली पिूच) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) म.ुवाळसरेु, पो.कोंजर (ता.महाड, जज.रायगड) या ३५० लोकसींख्या 
असलेल्या गावात वपण्याच्या पाण्याच्या ववहहरीींची व बोअरवेलची पाणी पातळी 
खालावल्यामळेु ग्रामस्थाींना वपण्याकररता पाणी शमळत नसल्याने त्तयाींची प्रचींड 
गरैसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन सदरहू गावाची वपण्याच्या पाण्याची 
समस्या तातडीने सोडववण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गलुाबराि पाटील : (१) अींशतः खरे आहे. 
     वाळसरेु गावठान, बौध्दवाडी व दत्ततवाडी याकररता ननयशमत पाणी 
परुवठा योजना कायाणजन्वत आहे. उींच डोंगरावरील वाळसरेु नगरभवुन या 
वाडीकररता पाणी ी्ंचाईची पररजस्थती ननमाणण होत.े  
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(२) सींभाव्य ी्ंचाईचा महहना एवप्रल, २०२० ववचारात घेऊन सन २०१९-२० 
च्या कृती आराखड्यामध्ये ्ँकरद्वारे पाणीपरुवठा करणे या 
उपाययोजनेअींतगणत वाळसरेु व नगरभवुन या वाड्याींचा समावेश करण्यात 
आलेला आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

धचतलिाडी (ता.तेल्हारा, जज.अिोला) गािातील दवूधत पाण्यामुळे 
किडनीच्या आजारात िाढ होत असल्याबाबत 

  

(२६) *  ७४०१   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातपडु्याच्या पायर्थयाशी असलेल्या गचतलवाडी (ता.तले्हारा, जज.अकोला) 
गावात मागील तीन-चार वंाणपासनू अनेक नागररक क्रकडनीच्या ववकाराने 
त्रस्त असनू काही जणाींचा मतृ्तय ु होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ च्या 
शवे्च्या आठवड्यात ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गावातील वपण्याचे पाणी अशदु्ध असल्यामळेु सदर 
आजाराची लागण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्तयानसुार गचतलवाडी व पररसरातील गावाींना शदु्ध 
वपण्याचे पाणी उपलब्र करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गलुाबराि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     सन २०१६त े२०१९ या कालावरीत गचतलवाडी (ता.तले्हारा, जज.अकोला) 
गावात ववववर आजाराींनी एकूण ५७ नागररकाींचा मतृ्तय ूझाला असनू त्तयापकैी 
६ नागररकाींचा क्रकडनीच्या ववकाराने मतृ्तय ूझाला आहे. हदनाींक ५ जानेवारी, 
२०२० च्या आरोय य तपासणी अहवालानसुार एकूण १२६ रूय ण ववववर 
आजाराींनी बागरत असनू त्तयापकैी ०७ रूय ण क्रकडनीच्या आजाराने सींशनयत 
आहेत. 
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(२) हे खरे नाही. 
     गचतलवाडी येथील वपण्याच्या पाण्याची अनजुैववक व रासायननक 
तपासणी केली असनू  स्त्रोताींचे पाणी वपण्यास योय य असल्याचे आढळून 
आले आहे. 
(३) गचतलवाडी गावातील पाण्यामध्ये नायरे्चे प्रमाण काही प्रमाणात जास्त 
असल्यामळेु जजल्हा वावंणक योजनेअींतगणत गचतलवाडी येथे जलशधु्दीकरण 
सयींत्र (आरओ. मशीन) बसवनू शधु्द पाण्याचा परुवठा सरुू करण्यात आलेला 
आहे. 
     तसेच वान प्रकल्पावरून प्रस्ताववत १५० गावाींच्या प्रादेशशक पाणी 
परुवठा योजनेमध्ये गचतलवाडी व त्तया पररसरातील गावे समाववष् करण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
चांद्रपूर जजल्हा पररधदेतील अनेि शाळाांना गणिेश ननधी शमळण्याबाबत 
  

(२७) *  ६७५८   श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपरू जजल्हा पररंदेतील (जज.चींद्रपरू) अनेक शाळाींना सन २०१९-२० या 
शकै्षणणक वंाणत गणवशे ननरी प्राप्पत झाला नसल्याची तिार महाराषर राज्य 
शशक्षक पररंदेने राज्य प्रकल्प सींचालक, प्राथशमक शशक्षण पररंद, मुींबई 
याींच्याकड े हदनाींक १६ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्तयासमुारास लेखी 
ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गणवेश ननरी ववतरीत न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, चींद्रपरू जजल््यातील गणवेश ननरी प्राप्पत न झालेल्या शाळाींना 
तात्तकाळ गणवेश ननरी अदा करण्याच्या अनुं ींगाने काय कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. िधाच गायििाड : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) मोफत गणवेश योजनेसाठी चींद्रपरू जजल््यातील पात्र असलेल्या 
ववद्यार्थयाांना गणवेशाचा लाभ देण्यासाठी जजल्हा स्तरावर असलेला मागील 
वंाणतील अखगचणत ननरी व शासनाने उपलब्र करुन हदलेला ननरी सींबींगरत 
शाळा व्यवस्थापन सशमतीस वगण करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अांबाजोगाई विभागाांतगचत असलेल्या उपप्रादेशशि पररिहन 
िायाचलयामध्ये झालेली अननयशमतता 

  

(२८) *  ६२२८   श्रीमती नशमता मुांदडा (िेज) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबाजोगाई (जज.बीड) ववभागाींतगणत येणा-या केज, रारुर, माजलगाव, 
परळी, वडवणी या पाच तालकु् यासाठी सन २००४ मध्ये उप प्रादेशशक पररवहन 
कायाणलय सरुु करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर कायाणलय सरुु झाल् यानींतर सध् या आलेल् या अगरकारी व 
कमणचारी याींनी तथेील दलालाींना हाताशी ररुन वाहन नोंदणी पजुस्तकेवर रोड 
्ॅक् स, ववमा व शासनाचे इतर कर आकारणीची नोंद व वाहन नोंदणी करुन 
कोट्यवरी रुपयाींचा गरैव् यवहार केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदरच् या नोंदी केल् या असता त्त या नोंदी उपप्रादेशशक पररवहन 
कायाणलयाच् या दस् ताऐवजातच नसल् याचे ननदशणनास आले असनू व् ही.आय.पी 
िमाींक, वाहन नोंदणी, ववलींब शलु् क या प्रकारच् या बनाव् पावत्त या तयार 
करुन या कायाणलयातील अगरकारी व कमणचारी याींनी कोट्यवरी रुपयाींचा 
गरैव् यवहार करत शासनाच ेको्यवरी रुपयाींच ेनकुसान केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल् यास, शासनाने वरील प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल् यास, चौकशीत दोंी आढळलेल् या सींबींगरत अगरकारी व कमणचारी 
याींच् यावर शासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, त्त याची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. अननल परब : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) महालेखाकार याींच े अहवालानसूार सन २००४-२००८ या 
कालावरीत वाहनकराची रक्कम वसलु करुन रोकडवहीत खाडाखोड करणे, 
कोंागारात कमी रक्कम जमा करणे अशा प्रकारे शासकीय रकमाींचा अपहार 
झाला असल्याचे ननदशणनास आले होत.े याबाबत अींबाजोगाई पोलीस ठाणे येथ े
हद.०६.०८.२००८ रोजी गनु्हा ि.१८९/०८ नोंद करण्यात आला व सींबींगरत 
शलपीकाववरुद्ध ववभागीय चौकशी सरुु करुन शासकीय अपहार रकमेपकैी 
रु.४,११,०००/- इतक्या रकमेची वसलूी करण्यात आली. 
      ववभागीय चौकशी सरुु असताना सींबींगरत अपचारी कमणचारी याींचे 
हद.२४.०३.२०१० रोजी ननरन झाले असल्याने महाराषर  नागरी सेवा (शशस्त 
व अपील) ननयम,१९७९ च्या ननयम १३(४) अन्वये त्तयाींचेववरुद्धची ववभागीय 
चौकशी सींपषु्ात आली आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

शासनाने घेतलेल्या शशक्षि पात्रता पररक्षेतील (टीईटी)  
प्रश्नपबत्रिेत चिुीच ेप्रश्न आढळल्याबाबत 

  

(२९) *  ५५९१   श्री.ददपि च्हाण (फलटण) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शासनामाफण त हदनाींक १९ जानेवारी, २०२० रोजी घेण्यात 
आलेल्या शशक्षक पात्रता पररक्षेस (्ीई्ी) राज्यभरातनू ३ लाख ४३ हजार 
३६४ पररक्षाथी बसले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर राज्य पररक्षा पररंदेच्यावतीने पेपर १ व पेपर २ या 
ववंयाच्या प्रश्नपबत्रका तयार करण्यात आल्या होत्तया हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या दोन्ही पेपरमध्ये मोठया प्रमाणात ववशें त: पेपर १ मध्ये 
१०० पेक्षा अगरक चुका असल्याचे आढळून आल्याने पररक्षार्थयाांनी या बाबत 
महाराषर राज्य परीक्षा पररंदेकड े तिारी केल्या व जे प्रश्न चुकीचे होत े
त्तयासाठी गणु देण्यात यावेत अशी मागणी हदनाींक २० जानेवारी, २०२० रोजी 
वा त्तयासमुारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून व त्तयानसुार पढेु काय कायणवाही केली वा करण्यात येत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िधाच गायििाड : (१) ३,४३,२८३ पररक्षाथी बसले होत.े 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४) सींबींगरताववरुध्द कारवाई करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील शशधािाटप िायाचलयाांना आयएसओ  
मानाांिन शमळिून देण्याबाबत 

  

(३०) *  ४७९६   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूच) :   सन्माननीय 
अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील शशरावा्प कायाणलयाींना आयएसओ मानाींकन शमळवनू 
देण्याबाबत शासन प्रयत्तनशील असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्तयादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आयएसओ मानाींकनामळेु नागररकाींना घरबसल्या शशरावा्प 
पबत्रकेवरील नाव रद्द करणे, नाव जोडणे व नावात दरुुस्ती करणे इत्तयादी सवण 
सवुवरा ऑनलाईन शमळणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्तयामळेु शशरावा्प कें द्रातील सवुवराींमध्ये पारदशणकता येणार 
असल्याने राज्यात शशरावा्प कायाणलयाींना करीपयांत हे मानाींकन शमळणार 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. छगन भजुबळ : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) खरे आहे. 
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(३) ताींबत्रक बाबीींची पतूणता करुन लवकरच मानाींकनाची कायणवाही पणूण 
करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्यात शालेय स्तरािर स्टूडांट पोशलस िॅडटे प्रोगॅ्रम राबविण्याबाबत 

  

(३१) *  ३४८६   डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तळुजापरू), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि 
(भायखळा), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड) :   
सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शालेय ववद्यार्थयाांमध्ये ववववर मलु्य रुजवीत, त्तयाींच्या मनात 
पोलीसाींववंयी असणारी शभती जावी यासाठी ‘स््ु ी्ंड पोलीस कॅडे्  प्रोग्राम’ 
(एसपीसी) हा उपिम राज्यातील ३५४ शासकीय शाळाींमध्ये राबववण्यात येणार 
असनू गनु्हेगारीचा तसेच दहशतवादाचा मकुाबला करण्यासाठी 
लहानपणापासनू मलुाींना शालेय शशक्षण स्तरावर पोलीसी शशक्षण देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या ववचारारीन असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये 
ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय,   
(२) असल्यास, शालेय शशक्षणासोबतच इयत्तता ८ वी व ९ वीच्या 
ववद्यार्थयाांसाठी सदर उपिम राबववण्यासाठी १ को्ी ७७ लाख रुपयाींचा ननरी 
उपलब्र करुन देण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर उपिमात वप ींपरी-गच ींचवड आणण पणेु शहरातील २० 
शाळाींचा समावेश करण्यात आला असनू त्तयास प्रत्तयेक शाळाींसाठी रुपये ५० 
हजाराींचा ननरी देण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्तयानसूार आतापयांत क्रकती शासकीय शाळाींमध् ये सदरचा ननरी 
वा्प करण्यात आला आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अननल देशमखु : (१) हे खरे आहे. स््ुडी्ं  पोलीस कॅडे्  प्रोग्राम हा कें द्र 
परुस्कृत उपिम असनू तो गहृ ववभागामाफण त शालेय शशक्षण ववभागाच्या 
समन्वयाने राबववण्यात येत आहे. 
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(२) सदर उपिम राबववण्याकरीता प्रथम ्प्पप्पयात हद.२२.११.२०१९ च्या शासन 
ननणणयान्वये इयत्तता ८वी आणण ९ वी च े वगण असलेल्या राज्यातील ३५४ 
सरकारी शाळाींकरीता रु.१ को्ी ७७ लाख इतका ननरी उपलब्र करुन 
देणेबाबत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर ननरी ववत्तत 
ववभागाच्या सहमतीने सींबींगरत पोलीस घ्काींना/सरकारी शाळाींना उपलब्र 
करुन देण्यात येत आहे. त्तयाचप्रमाणे, हद.१४.०२.२०२० च्या शासन 
ननणणयान्वये नव्याने एकूण ६५० सरकारी शाळाींची ननवड करण्यात आली 
असनू त्तयाकरीता ननरी उपलब्र करुन देण्याबाबत पढुील कायणवाही करण्यात 
येत आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) उपरोक्त उपप्रश्न -२ वरील उत्ततरात नमदू केल्याप्रमाणे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पनिेल, उरण (जज.रायगड) तालुक्यातील महाराष्ट्र जीिन प्राधधिरण ि 
महाराष्ट्र षद्योधगि वििास महामांडळाच्या जलिादहन्याांची  

दरुुस्ती िरण्याबाबत 
(३२) *  ३५०५   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), 
श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल व उरण (जज.रायगड) तालकु्याला पाणीपरुवठा करणाऱ् या महाराषर 
जीवन प्रागरकरण व महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाच्या जलवाहहन्या 
बऱ् याच कालावरीपासनू अनेक हठकाणी फु्लेल्या असल्यामळेु पाणी गळती 
होवनू दररोज लाखो शल्र पाणी वाया जात असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०२० 
मध्ये वा त्तयादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ववभागातील फु्लेल्या जलवाहहन्याींच्या पहाणीकरीता 
महाराषर जीवन प्रागरकरण व महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाने 
स्थापन केलेल्या भरारी पथकाने पहाणी करुन पनवेल व उरण तालकु्यातील 
कोणत्तया भागात क्रकती जलवाहहन्या फु्ल्या आहेत याची नोंद घेतली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, फु्लेल्या जलवाहहन्याींची तातडीने दरुूस्ती करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गलुाबराि पाटील : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
महाराषर जीवन प्रागरकरणाकडील न्हावा-शवेा पाणी परुवठा योजनेच्या 
देखभाल व दरुुस्तीकरीता ननयशमत नेमलेल्या कामगाराींकडून देखभाल व 
दरुुस्तीचे काम करण्यात येत.े भरारी पथक स्थापन केलेले नाही. 
(३) फु्लेल्या जलवाहहनीची तातडीने ननयशमतपणे दरुुस्ती करण्यात येत 
आहे. तसेच सदर योजनेच्या क्षमतते वाढ करणे व जलवाहहन्या पणूणपणे 
बदलण्याच्या दृष्ीने रु.४०८.७८ को्ी रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात 
आली आहे. या अींतगणत ननववदा प्रक्रिया सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील शालेय पोधण आहार योजनेची अांमलबजािणीसाठी  
नेमण्यात आलेल्या दक्षता पथिाांबाबत 

  

(३३) *  ३८९८   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्रीमती सलुभा खोडिे (अमरािती), श्री.अशमत झनि (ररसोड), 
श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरूी), श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी), श्री.वििास 
ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.विक्रमशसांह सािांत (जत), िुमारी प्रणणती शश ांदे 
(सोलापरू शहर मध्य) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शालेय पोंण आहार योजनेची अींमलबजावणी करण्यासाठी 
सींपणूण राज्यासाठी ७ स्वतींत्र दक्षता पथकाची स्थापना करण्यात आली 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये व त्तयादरम्यान ननदशणनास आल ेहे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, जजल्हा पररंद, महानगरपाशलका, नगरपाशलका, पींचायत 
सशमती, क्क मींडळ, नागरी भागातील व शाळाींमरील कें द्रीय स्वयींपाक गहेृ, 
रान्य परुवठादाराचे गोदाम व परुवठा करणारी वाहने याींना भे्ी देऊन 
योजनेची प्रभावी अींमलबजावणी होत आहे की की नाही हे पाहण्याचे काम 
दक्षता पथकाचे आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दक्षता पथकाने राज्यात कोणकोणत्तया हठकाणी दौरे केल े
आहेत व त्तयात काय आढळून आले त्तयानसुार दोंी परुवठादार व ठेकेदार 
याींच्यावर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िधाच गायििाड : (१) हे खरे आहे. 
     प्राथशमक शशक्षण सींचालनालयाच्या हद. १३/०८/२०१९ च्या आदेशान्वये 
प्राथशमक शशक्षण सींचालनालय स्तरावर सात दक्षता पथके गहठत करण्यात 
आली आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) दक्षता पथकाने उस्मानाबाद, बीड, लातरू, हहींगोली, पणेु व सोलापरू 
जजल््यातील शाळाींना भे्ी हदल्या आहेत. तसेच, कें द्रीय स्वयींपाकगहृ 
अींमलबजावणीचा आढावा घेण्याकररता पणेु, सोलापरू, औरींगाबाद 
महानगरपाशलका आणण करमाळा व बारामती नगरपाशलकेतील कें द्रीय 
स्वयींपाकगहृ व शाळाींना भे्ी हदल्या आहेत. महानगरपाशलका व नगरपाशलका 
भे्ीवेळी कें द्रीय स्वयींपाकगहृ प्रणालीबाबत आढळून आलेल्या वस्तजुस्थतीच्या 
अनुं ींगाने कें द्रीय स्वयींपाकगहृ प्रणालीमध्ये सरुारणा करण्याच्या अनुं ींगाने 
प्राथशमक शशक्षण सींचालनालयाने शासनास अहवाल सादर केला आहे. सदर 
अहवालाच्या अनुं ींगाने कें द्रीय स्वयींपाकगहृ प्रणालीबाबतच्या देयकाींची 
अदायगीबाबत सरुाररत ननणणय घेण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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राज् यातील गरीब िुटूांबाांना स् िस् त धान् य दिुानातुन प्रनतमाह 
३५ किलो धान् य उपलब् ध िूनन देण् याबाबत 

  

(३४) *  २८२८   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात महत्त वाकाींक्षी अींत्त योदय योजना ननयशमत सरुू ठेवनू राज् यातील 
गरीब कु्ुींबाींना स् वस् त रान् य दकुानातनू प्रनतमाह ३५ क्रकलो रान् य उपलब् र 
करून देण् याबाबत बल्लारपरूच्या लोकप्रनतननरीींनी मा.अन् न नागरी, परुवठा व 
ग्राहक सींरक्षण मींत्री याींना हदनाींक ९ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्तयासमुारास 
लेखी ननवेदन सादर केल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. छगन भजुबळ : (१) होय. 
(२) राषरीय अन्न सरुक्षा योजनेंतगणत अींत्तयोदय अन्न योजनेतील लाभार्थयाांना 
प्रनतमाह प्रनतशशरापबत्रका ३५ क्रकलो अन्नरान्य तर प्रारान्य कु्ुींब 
लाभार्थयाांना प्रनतमाह प्रनतव्यक्ती ५ क्रकलो अन्नरान्य ववतरीत करण्यात येत.े 
१ क्रकीं वा २ सदस्याींसाठी ३५ क्रकलो अन्नरान्य आवश्यकतपेेक्षा जास्त असनू 
त्तयाींना अींत्तयोदय अन्न योजनेची शशरापबत्रका देणे उगचत वा्त नसल्याने 
सदर लाभार्थयाांना प्रारान्य कु्ुींब लाभार्थयाांमध्ये वगण करून ५ क्रकीं वा त्तयापेक्षा 
जास्त सदस्य असलेल्या कु्ुींबाचा अींत्तयोदय अन्न योजनेमध्ये समावेश 
करण्याबाबत शासन पत्र हद.२१.९.२०१७ अन्वये सवण क्षेत्रीय कायाणलयाींना ननदेश 
हदले आहेत. तसेच, सदर कायणवाही करताना मा.न्यायालयाींच्या कोणत्तयाही 
आदेशाींचा भींग होणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत हद.२४.१०.२०१७ च्या 
शासन पत्रान्वये सवण सींबींगरताींना कळववण्यात आल ेआहे. 
    हद.८.१.२०२० च्या शासन पत्रान्वये अींत्तयोदय अन्न योजनेच्या 
शशरापबत्रकाींवरील सदस्य प्रारान्य कु्ुींब लाभार्थयाांमध्ये वगण करण्याबाबत 
सरुारीत सचूना देण्यात आल्या असनू त्तयानसुार हद. १७.७.२०१३ च्या शासन 
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ननणणयान्वये अींत्तयोदय अन्न योजनेकररता पात्र ठरववण्यात आलले्या 
व्यक्ती/कु्ुींबाींव्यनतररक्त इतर व्यक्ती/कु्ुींबाींना ववतरीत करण्यात आलेल्या 
अींत्तयोदय अन्न योजनेच्या शशरापबत्रकाींकरीता हद.२१.९.२०१७ व 
हद.२४.१०.२०१७ च्या शासन पत्राींमरील सचूनाींनसुार कायणवाही करण्याबाबत 
सवण क्षेत्रीय कायाणलयाींना कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सोलापूर जजल््यातील दषु्ट्िाळग्रस्त भागात टँिरद्िारे  
शुध्द पाण्याचा पुरिठा िरण्याबाबत 

  

(३५) *  ६४०१   श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू जजल््यातील दषुकाळी भागातील गावाींना शधु्द पाण्याचा परुवठा 
्ँकरने करण्याचे आदेश जजल्हागरकारी, सोलापरू याींनी हदले असल्याचे हदनाींक 
१८ मे, २०१९ रोजी वा त्तयासमुारास ननदशणनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी सींबींगरत जजल्हा पररंदेच्या मखु्य कायणकारी 
अगरकारी याींनी ्ँकरने पाणी परुवठा करताींना क्लोरोस्कोप या प्रायोजजक 
उपकरणाच्या माध्यमातनू पाण्याचे शधु्दीकरण तपासण्यात यावे असे आदेश 
हदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दषुकाळी भागातील गावाींना वपण्याच्या पाण्याचे ्ँकरद्वारे 
ववतरण होत असताींना पाण्याची शधु्दता तपासण्यात येत नसल्याने व 
आरोय य ववभागाच्या कमणचाऱ् याींचे याकड े दलुणक्ष होत असल्याने नागररकाींच्या 
आरोय यावर ववपररत पररणाम होत असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी जजल्हागरकारी, सोलापरू व जज.प. 
मखु्यागरकारी सोलापरू याींच्या आदेशाची अींमलबजावणी न करणाऱ् याींवर तसेच 
दवुंत पाणी परुवठा करणाऱ् या ्ँकर पाणी परुवठादाराींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. गलुाबराि पाटील : (१) हे खरे आहे.  
     हदनाींक २०.०५.२०१९ रोजी पररपत्रकान्वये ववभागीय आयकु्त, पणेु याींनी 
पाणी ी्ंचाई कालावरीत ्ँकरद्वारे पाणी परुवठा करताना अवलींब करावयाच्या 
कायणपद्धतीबाबत सचूना हदल्या आहेत. जजल्हागरकारी कायाणलयाने हदनाींक 
०६.०६.२०१९ रोजी सदर सचूनाींच्या अनपुालनाबाबत सींबींगरताना सगूचत केले 
आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     ्ँकरने पाणी भरण्याच्या सवण हठकाणी प्रत्तयेक ्ँकरच्या खेपावेळी 
क्लोरोस्कोपद्वारे ओ.्ी. ्ेस्् घेण्यात आलेली आहे व सवण ्ेस्् पॉणझह्व्ह 
आहेत. त्तयामळेु नागररकाींच्या आरोय यावर वपण्याच्या पाण्यामळेु कोणत्तयाही 
प्रकारचे दषुपररणाम झालेले नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मानि वििास सेिेच्या बसेसमधनू िेिळ विद्याथीनीांनाच  
प्रिास िरण्यास मान्यता शमळण्याबाबत 

  

(३६) *  ७४१४   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशध 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ग्रामीण भागातील मलुीींना शहराींमध्ये शशक्षणासाठी ये-जा करण्याची 
सवुवरा व्हावी तसेच त्तयाींची सरुक्षाही व्हावी यासाठी शासनाने स्वतींत्र मानव 
ववकास बस सेवा सरुू केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या बसमरनू केवळ ववद्याथीनीींनीच प्रवास करणे अपेक्षक्षत 
असताना ग्शशक्षणागरकारी, पाथरी (जज.परभणी) याींनी ववद्यार्थयाांनाही प्रवास 
करण्याची मभुा देणारे पत्र आगार व्यवस्थापक, पाथरी याींना पाठववले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यामळेु पाथरी तालकु्यातील बारा मागाणवर रावणाऱ्या मानव 
ववकासच्या बसेसमध्ये प्रवास करणाऱ्या समुारे सातश ेववद्यागथणनीींची गरैसोय  
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ववद्याथीही या बसमरून प्रवास करू लागल्यामळेु बहुताींशी 
ववद्यागथणनीींना बसमध्ये उभे राहून प्रवास करावा लागत असल्याचे तसेच 
मलुीींच्या छेडछाडीच्या घ्नाही वाढत असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, या बसमरून केवळ ववद्याथीनीींनाच प्रवास करण्यास 
परवानगी देण्यासाठी शासन कोणती उपाययोजना करणार आहे ? 
   

प्रा. िधाच गायििाड : (१) होय. 
(२) होय. या आशयाच ेपत्र तत्तकालीन ग् शशक्षणागरकारी याींनी हदल ेहोत.े 
तथावप, ववद्यमान ग् शशक्षणागरकारी, पींचायत सशमती, पाथरी याींनी मानव 
ववकास अींतगणत सरुु असलेल्या बसेस मध्ये केवळ ववद्याथींनीींना (मलूीींना) 
प्रवास करु देण्यात यावा. तसेच मानव ववकास अींतगणत बसेस मरील सवण 
जागा या मलुीींसाठी आरक्षक्षत केलेल्या आहेत अशी सचूना बसेस मध्ये 
लावण्यात यावी, असे आगार प्रमखु, पाथरी याींना कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

राज्यातील पयाचिरणविधयि ननयमाांच ेनगरपाशलिा ि  
महानगरपाशलिा पालन िरीत नसल्याबाबत 

  

(३७) *  ६५०६   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूच) :   सन्माननीय 
पयाचिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पयाणवरणाच े सींरक्षण व्हावे व मलननस्सारण वाहहनी मरून 
होणाऱ्या जलप्रदूं णासींदभाणतील ननयमाींचे राज्यातील बहुताींश नगरपाशलका व 
महानगरपाशलका पालन करीत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा 
त्तयादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच महाराषर प्रदूं ण ननयामक मींडळाकडून अशा ननयम मोडणाऱ्या 
नगरपाशलका व महानगरपाशलका याींना करोडो रुपयाचा आगथणक दींड देऊनही 
अद्याप आवश्यक ती कारवाई होत नसल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईसह राज्यातील सवण नगरपाशलका व महानगरपाशलका 
याींना मलननस्सारणावर १००% प्रक्रिया करण्याकररता शासनाकडून ननयमावली 
तयार करणे तसेच जनतचे्या करातनू आलेल्या उत्तपन्नाचा ववचार करून 
आगथणक दींड न लावता सींबींगरत दोंी अगरकाऱ्याींवर ननलींबनाची कारवाई 
करण्यासींदभाणत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. आददत्य ठािरे : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. राज्यातील २७ 
महानगरपाशलकाींपकैी १९ महानगरपाशलका, २३९ नगरपाशलकाींपकैी १५ 
नगरपाशलका व १२५ नगरपींचायतीपकैी २ नगरपींचायती जलप्रदूं ण सींदभाणतील 
ननयमाींचे पालन करीत असल्याचे ननदशणनास आले आहे.  
(३) राज्यातील सवण नगरपाशलका व महानगरपशलकाना महाराषर प्रदूं ण 
ननयींत्रण मींडळाकडून ननदेश देण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सानेगाि (ता.रोहे, जज.रायगड) येथील इांडो एनजी उद्योग 
प्रिल्पामुळे िायु प्रदधुण होत असल्याबाबत 

(३८) *  ३६८९   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महेश बालदी (उरण), 
श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सानेगाव (ता.रोहे, जज.रायगड) येथील इींडो एनजी उद्योगाकडून जे् ीवर 
अनेक वं ेउतरवण्यात येणाऱ् या दगडी कोळसा व वपवयाया गींरकातनू ननमाणण 
होणाऱ् या ववंारी वायमूळेु पयाणवरणाला रोका ननमाणण होत असल्याच े माहे 
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्तयादरम्यान ननदशणनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पाच्या वाय ु प्रदुं णामळेु ग्रामस्थ तसेच शालेय 
ववद्यार्थयाांच्या आरोय यावर पररणाम होत असनू शतेी व मासेमारी व्यवसाय 
रोक्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्तयानसुार वाय ू प्रदुं णास कारणीभतू ठरलेल्या 
प्रकल्पाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. आददत्य ठािरे : (१) हे खरे नाही.  
(२) सहाय्यक मत्तस्य व्यवसाय ववकास अगरकारी याींनी सदरील ताराींक्रकत 
प्रश्नाच्या अनुं ींगाने मासेमारी व्यवसाय रोक्यात आल्याबाबत त्तयाींच्या 
कायणलयास कोणतहेी ननवेदन अप्राप्पत आहे अस ेहद.२६.०२.२०२० च्या पत्रान्वये 
कळववले आहे. तसेच, तालकुा कृवं अगरकारी याींनी शतेी व्यवसाय रोक्यात 
आला आहे क्रकीं वा कसे याबाबतचे ननवेदन अप्राप्पत आहे असे हद.२७.०२.२०२० 
च्या पत्रान्वये कळववले आहे. 
     वाय ु प्रदुं णामळेु ग्रामस्थाींचे व शालेय ववद्यार्थयाांच्या आरोय याबाबतचा 
अहवाल जजल्हा आरोय य अगरकारी अशलबाग याींच्याकडून हदनाींक ०३.०३.२०२० 
रोजीच्या पत्राने प्राप्पत झाला आहे. त्तयानसुार उपकें द्र यशवींतखार व प्राथशमक 
आरोय य कें द्र येथे जानेवारी २०२० पासनू वाय ू प्रदुं णाने कोणीही रुय ण 
बाहयरुय ण व आींतररुय ण उपचाराकररता आललेे नाहीत.  
(३) मींडळाच्या अगरकाऱ्याींनी हद.२३.०१.२०२० रोजी पाहणी केली असता, 
पाहणी दरम्यान आढळलेल्या त्रु् ीींच्या अनुं ींगाने सदर उद्योगास 
हद.३०/०१/२०२० रोजी प्रस्ताववत ननदेश पाररत केले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

विधान भिन :   राजेंद्र भागित 
मुांबई.   सधचि (िायचभार), 
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