
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०२२ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शकु्रिार, हदनाांि ११ माचच, २०२२ / फाल्गनु २०, १९४३ ( शिे ) 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ३९ 
------------------------------------- 

  
तेल्हारा (जि.अिोला) शहरात भेसळयुक्त  
खाद्य तेलाची विक्री होत असल्याबाबत 

 (१) *  ४२२४१   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :   सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-           
(१) तले्हारा (जि.अकोला) येथील ककराणा दकुानातनू मोठया प्रमाणात 
भेसळयकु्त खाद्य तलेाची विक्री होत असल्याने नागररकाींच्या आरोग्याचा प्रश्न 
ननमााण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
 

(१) अन् न,नागरी परुिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) अन् न ि औषध प्रशासन मांत्री 
(३) अल्पसांख्याांि वििास आणण औिाफ, 

िौशल्य, रोिगार, उद्योििता ि 
नाविन्यता मांत्री 

(४) शालेय शशक्षण मांत्री 
(५) उच् च ि तांत्रशशक्षण मांत्री 
(६) पाणीपरुिठा ि स् िच् छता मांत्री 
(७) पररिहन, सांसदीय िाये मांत्री 
(८) पयचटन, पयाचिरण ि िातािरणीय बदल, 

रािशशष्ट्टाचार मांत्री 
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(२) असल्यास, तले्हारा शहरातील बस स्थानक, जििाऊ उद्यान, िुने शहर, सींत 
तकुाराम चौक, अग्रसेन ्ॉिर चौक, माळेगाि नाका तसेच दयु्यम ननबींधक 
कायाालय येथे हातगाडयाींिर ि हॉ्ेलमध्ये भेसळयकु्त तलेाचा िापर करण्यात 
येत असल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन त्यानषुींगाने अन्न ि औषधे 
प्रशासनाकडून कोणती कारिाई केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. रािेंद्र शश ांगणे : (१) हे खरे नाही. 
(२) (३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

िालना, िोल्हापूर तसेच मुांबईत शशधािाटप िें द्रािरील धान्याचा 
िाळाबािार होत असल्याबाबत 

  

(२) *  ३९९६२   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूच), 
िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.रािु (बाबा) ियिांतराि आिळे 
(हातिणांगल)े :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िालना जिल्हयात अींत्योदय, अन्नसरुक्षा योिनेंतगात पात्र शशधापत्रत्रका 
धारकाींना धान्य शमळत नसनू शशधािा्प कें द्रािरील या धान्याचा मोठ्या 
प्रमाणात काळाबािार होत आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) तसेच कोल्हापरू जिल्हयातील ३ लाख १६ हिार १९७ शशधापत्रत्रका धारकाींना 
स्िस्त धान्य दकुानातनू धान्य शमळत नसल्याचे माहे िानेिारी, २०२२ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आरे िसाहत (मुींबई) येथे एका गोदामािर छापा ्ाकून 
अिधैररत्या साठिलेला ३५ हिार ककलो ताींदळू ि ४५ हिार ककलो गव्हाचा साठा 
माहे डडसेंबर,२०२१ मध्ये िा त्यादरम्यान हस्तगत केला असनू शशधािा्प 
कें द्राींमार्ा त सदर धान्यसाठा अधधक दराने विकून धान्याचा काळाबािार केल्याच े
ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त घ्नाींमध्ये पात्र रेशनकाडा धारकाींना धान्य परुिठा 
होण्याबाबत तसेच धान्याचा काळाबािार करणाऱ्या दकुानदाराींिर तसेच त्याींना 
सहकाया करणाऱ्या शशधािा्प कायाालयातील अधधकारी ि कमाचाऱ्याींिर शासनाने 
कोणती कारिाई केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. छगन भिुबळ : (१) ि (२) हे खरे नाही.  
(३) सहकार भाींडार, यनुन् क्र. २, आरे कोलनी, गोरेगाींि पिूा येथून अनधधकृतपणे 
साठा केललेा ३६,६५० ककलो ताींदळु ि ४५,००० ककलो गहू पोलीसाींनी िप्त केला 
आहे. सदर प्रकरणी सींबींधधताींिर आरे पोलीस ठाणे येथे गनु्हा नोंद क्र.६९/२०२१, 
दद.१८.१२.२०२१ अन्िये गनु्हा नोंदविण्यात आला आहे. प्रस्ततु प्रकरणी 
पोशलसाींमार्ा त तपास सरुु आहे.  
(४) पात्र लाभार्थयाांना अन्नधान्याचे िा्प करण्यात आल ेआहे. प्रस्ततु प्रकरणी 
ननयींत्रक शशधािा्प ि सींचालक, नागरी परुिठा, मुींबई-ठाणे शशधािा्प क्षेत्र 
तसेच पोशलसाींकडून चौकशी सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

----------------- 
इगतपूरी (जि. नाशशि) येथे ऑनलाईन शशधापत्रत्रिा व्यिस्थापन 

प्रणालीमध्ये (RCMS) जस्प्लीट ऑप्शन उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
  

(३) * ४०६७६  श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) : सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) इगतपरूी (जि. नाशशक) तालकु्यातील गािपाड े ि आददिासी िस्तीतील 
समुारे ३ हिार १७३ विभक्त कु्ुींबाींतील नागररकाींच्या शशधापत्रत्रकाींचे र्ॉमा निीन 
डा्ा एन्री करण्यासाठी ऑनलाईन शशधापत्रत्रका प्रणालीमध्ये (RCMS) जस्प्ली् 
हे ऑप्शन तहशसलदार, इगतपरूी (जि.नाशशक) याींच्याकडून तात्काळ उपलब्ध 
करून देण्यात यािे अशी मागणी समथान सींस्थेने मा.अन्न ि नागरीपरुिठा मींत्री, 
प्रधान सधचि, अन्न ि नागरी परुिठा विभाग याींच्याकड ेददनाींक ११ ऑक््ोबर, 
२०२१ रोिी िा त्यासमुारास लेखी पत्राद्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय आहे, 
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(२) असल्यास, सदर आददिासी ग्रामस्थाींची गरैसोय ् ाळण्यासाठी शशधापत्रत्रकाींच े
प्रलींत्रबत काम सरुू करण्यासाठी ऑनलाईन शशधापत्रत्रका व्यिस्थापन प्रणालीमध्ये 
जस्प्ली् ऑप्शन उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनस्तरािर कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. छगन भिुबळ : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ऑनलाईन शशधापत्रत्रका व्यिस्थापन प्रणालीमध्ये (RCMS) जस्प्ल् ऑप्शन 
हा पिुीपासनुच उपलब्ध असल्याने पनु्हा नव्याने कायािाही करण्याची 
आिश्यकता नाही. 
(३) प्रश्न उद्भित नाही. 

----------------- 
सोलापूर शहरातील शशधािाटप दिुानदाराांिडून 
लाभाांर्थयाांची फसिणूि होत असल्याबाबत 

  

(४) * ४१८७९  श्री.विियिुमार देशमखु (सोलापरू शहर 
उत्तर) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात शशधापत्रत्रकाधारकाींना प्रनत व्यक्ती ददड ककलो गहू ि दोन ककलो 
ताींदळू मोर्त िा्प करण्याचा ननयम असताींना सोलापरू शहरातील ऑनलाईन 
तपासणीत शशधािा्प दकुानदाराींकडून लाभार्थयाांना धान्याचे िा्प केल्याची नोंद 
करण्यात येत आहे, तथावप प्रत्यक्षात धान्याचे िा्प न करता लाभार्थयाांची 
र्सिणूक होत असनू लाभाथी धान्याच्या लाभापासनू िींधचत रहात असल्याचे 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधीत शशधािा्प दकुानदाराींना जिल्हा परुिठा विभागाकडून 
धान्याचे वितरण करण्यात येऊनही लाभार्थयाांना धान्याचे ननयशमत िा्प होत 
नसल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी सींबींधधत शशधािा्प दकुानदाराींची चौकशी करण्यात 
आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आल े ि त्याअनषुींगाने सींबींधीत 
दकुानदाराींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. छगन भिुबळ : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही.    

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

नागपूर जिल््यातील रेशन प्रणालीतील दोष दरु िरून 
पात्र लाभार्थयाांना तातडीन ेधान्य वितरीत िरण्याबाबत 

 (५) * ४२२७३   श्री.मोहन मत े(नागपरू दक्षक्षण) : सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  नागपरू जिल््यात मागील ६ मदहन्याींपासनू रेशन प्रणालीच ेलॉगीन बींद 
असल्यामळेु आधार काडाशी िोडलेले पात्र लाभाथी धान्यापासनू िींधचत 
असल्याची बाब ददनाींक २१ िानेिारी, २०२२ रोिी िा त्यासमुारास ननदशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय ननषपन्न झाले आहे आणण नागपरू जिल््यातील रेशन प्रणालीतील दोष दरू 
करून पात्र लाभार्थयाांना तातडीने धान्य वितरीत करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. छगन भिुबळ : (१) हे खरे नाही.  
(२) प्रश्न उद्भित नाही. 
(३) प्रश्न उद्भित नाही. 
                          ----------------- 

राज्यातील सेिाननितृ्त शशक्षि ि शशक्षिेतर िमचचाऱयाांना सातव्या िेतन 
आयोगाच्या फरिाच्या थिबािीचा हप्ता शमळणेबाबत 

 (६) * ३७८५७   श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.विियिुमार देशमखु (सोलापरू 
शहर उत्तर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्राथशमक, माध्यशमक शशक्षक तसेच सिा जिल्हयाचे शशक्षण 
उपसींचालक ि जिल्हा पररषद शशक्षणाधधकारी ि अधधक्षक तसेच िेतन पथक 
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कमाचाऱ्याींना शशक्षण सींचालकाींच्या ददनाींक ०६ िानेिारी, २०२२  रोिीच्या 
पत्रानसुार िेतनाच्या थकबाकीची रक्कम माहे रे्ब्रिुारी, २०२२ मध्ये ननयशमत 
देयकासोबत अदा करण्याच्या सिा क्षते्रीय कायाालयाींना सचूना केल्या असनू 
राज्यातील सन २०१६ पासनू सेिा ननितृ्त झालले्या शशक्षक /शशक्षकेतर 
कमाचाऱ्याींना सातव्या िेतन आयोगाच्या र्रकाच्या थकबाकीचा पदहला हप्ता 
अद्याप शमळालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननितृ्तीनींतर शासकीय िदै्यकीय खचा प्रनतपतूीचा लाभ शमळत 
नसल्याने शासनाने सेिाननितृ्त शशक्षक - शशक्षकेतर कमाचाऱ्याींना कु्ुींबाच्या उदर 
ननिााहासाठी सातव्या िेतन आयोगाच्या र्रकाच्या पदहल्या ि दसुऱ्या हप्त्याची 
थकबाकीची रक्कम एकत्रीतपणे ननितृ्तीिेतनधारकाच्या बँकखात्यात तातडीने 
िमा करण्याची व्यिस्था करािी अशी मागणी ् ीचसा डमेोके्रद्क फ्रीं ्चे उपाध्यक्ष 
श्री. रािेश पींड्या याींनी शशक्षणमींत्री, प्रधान सधचि, शालये शशक्षण विभाग, 
मा.उपमखु्यमींत्री, मा.मखु्यमींत्री आदीींकड े माहे िानेिारी, २०२२ मध्ये िा 
त्यादरम्यान लेखी ननिेदनाद्िारे केली आहे हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच सोलापरू जिल्हयातील सेिाननितृ्त शशक्षकाींनाही दरमहा ननितृ्तीिेतन 
िेळेिर शमळत नसल्याने त्याींचे दैनींददन िीिन िगणे हलाखीचे झाल ेआहे तसेच 
विधिा पररतक्त्या याींना उदरननिााहासाठी शमळणारे कु्ुींब ननितृ्तीिेतन िेळेिर 
शमळत नसल्याची सोलापरू जिल्हा प्राथशमक शशक्षक सींघाच्या ितीने शशक्षण 
आयकु्त याींचेमार्ा त शासनाकड ेननितृ्ती िेतनाकरीता आधथाक तरतदू करण्याची 
मागणी केली आहे हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन सेिाननितृ्त शशक्षक शशक्षकेत्तर 
कमाचाऱ्याींना सातव्या िेतन आयोगाची थकबाकी ि कु्ुींबननितृ्तीिेतन िेळेत 
शमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाच गायििाड : (१) हे अींशत: खरे आहे. ननधीच्या उपलब्धतनेसुार सातव्या 
िेतन आयोगाची थकबाकी देण्याबाबतची कायािाही करण्यात येत आहे. 
(२), (३) ि (४) सदर ननिेदन ेप्राप्त झाल्याच ेआढळून आल ेनाही. तथावप, 
सोलापरू जिल््यातील सेिाननितृ्त कमाचाऱ्याींना माहे िानेिारी, २०२२ चे ननितृ्ती 
िेतन/कु्ुींबननितृ्ती िेतन अदा करण्यात आले असनू माहे रे्ब्रिुारी, २०२२ चे 
ननितृ्तीिेतन/कु्ुींबननितृ्ती ितेन अनदुान सींचालक स्तरािरुन वितरीत करण्यात 
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आली आहे.  तसेच सन २०२०-२१ पासनू सींपणूा देशभरात कोरोना विषाणूमळेु 
उद्भिलेल्या महामारीच्या पररजस्थतीमळेु राज्यात आधथाक ी्ंचाई ननमााण 
झाल्यामळेु प्रत्येक मदहन्याींकररता िेतनासाठी आिश्यक असणारा ननधी मयााददत 
माशसक स्िरुपात तात्परुती व्यिस्था म्हणून वित्त विभागाकडून खचाासाठी 
उपलब्ध करुन देण्यात येत होता.  सबब काही जिल््याींमध्ये सातव्या िेतन 
आयोगाचा पदहला हप्ता अदा करण्यात आलेला नाही. आता ननधीच्या 
उपलब्धतनेसुार सातव्या ितेन आयोगाची थकबाकी देण्याबाबत सचूना देण्यात 
आलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

ित (जि.साांगली) तालुक्यातील बागेिाडी येथील 
राष्ट्रीय पेयिल योिनेत झालेला गैरव्यिहार 

  

(७) *  ४००३६   श्री.विक्रमशसांह सािांत (ित) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ित (जि.साींगली) तालकु्यातील बागेिाडी येथील राषरीय पेयिल योिनेत 
मोठया प्रमाणात गरैव्यिहार झाला असल्याचे माहे िानेिारी, २०२२ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कामाची चौकशी करण्याकररता ित पींचायत सशमतीसमोर 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी आमरण उपोषण केल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणातील दोषीींविरुध्द शासनाने कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. गलुाबराि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) स्थाननक नागरीक श्री. रािाराम कें चाणा व्हनमाने याींनी  योिनेच्या 
चौकशीकररता ददनाींक ११.०१.२०२२ रोिी आमरण उपोषण केले होत.े त्याींना 
ग्रामीण पाणी परुिठा उपविभाग, ित कायाालयाकडून योिनेची पणूा मादहती 
ददली. तद्नींतर त्याींनी ददनाींक १३.०१.२०२२ रोिी उपोषण सोडल.े 
(३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही. 
 
                          ---------------- 
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भोर तालुक्यातील िेळिडा खोरेतील प्राथशमि 
शाळाांमध्ये शशक्षि नसल्याबाबत 

  

(८) * ३९५४०   श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिचती) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भोर तालकु्यातील िेळिडा खोरेतील २१ प्राथशमक शाळाींना मागील तीन 
िषाात पदिीधर शशक्षक शमळत नसल्याने विद्यार्थयाांच ेशकै्षणणक नकुसान होत 
असल्याचे माहे िानेिारी, २०२२ मध्ये  िा त्यासमुारास ननदशानास आल ेआहे हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्याअनषुींगाने 
चौकशीचे ननषकषा काय आहेत, 
(३) असल्यास, पदिीधर शशक्षकाींच्या िागा भरुन विद्यार्थयाांचे शकै्षणणक 
नकुसान होऊ नये याकररता शासनाने कोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात 
येत आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हसन मशु्रीफ : (१), (२), (३) ि (४) भोर विकास ग्ातील िेळिींड 
खोऱ्यामध्ये एकुण २१ शाळा असनू एकूण प्सींख्येनसुार उपशशक्षकाींची ४२ पदे 
मींिुर आहेत. सदरची सिा पदे भरलेली आहेत. तसेच पदिीधर शशक्षकाींची ४१ पदे 
मींिुर असनू त्यापकैी २३  पदे  भरलेली आहेत. पदिीधर शशक्षकाींची पदे ररक्त 
असली तरी त्या शाळाींमध्ये उपशशक्षक कायारत होत.े गले्या २ िषाापासनू कोरोना 
विषाणूच्या प्रादभुाािामळेु शाळाींमधून ऑनलाईन अभ्यासक्रम घेण्यात येत होता. 
शशक्षणापासनू एकही  विद्याथी िींधचत राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात आली 
आहे. शालेय शशक्षण ि कक्रडा विभागाच्या दद.१३.१०.२०१६ च्या शासन 
ननणायानसुार पदिीप्राप्त शशक्षकाींना पदिीधर पदी िेतनोत्ती देण्याची कायािाही 
सरुु आहे.  

----------------- 
रायगड जिल््यातील अांबा नदीच ेपाणी प्रदवुषत झाल्याबाबत 

 (९) *  ३७७१३   श्री.लहू िानड े (श्रीरामपरू), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), 
श्रीमती याशमनी यशिांत िाधि (भायखळा), श्री.सांिय पोतनीस 
(िशलना) :   सन्माननीय पयाचिरण ि िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खालापरू, सधुागड, रोहा, अशलबाग आणण पणे अशा पाींच तालकु्यातनू 
(जि.रायगड) िाहणाऱ् या अींबा नदीचे पाणी रासायनीक कारखान्याींतनू सोडण्यात 
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येणारे दवुषत पाणी, साींडपाणी तसेच नदीतील पाण्यािर दहरिळ तयार झाल्याने 
नदीचे पाणी प्रदषुीत झाल्याने ग्रामस्थाींना अनेक प्रकारचे आिार ि रोगराई 
पसरत असल्याच्या तक्रारी ग्रामस्थाींनी ग् विकास अधधकाऱ् याींकड ेकेल्या आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींबा नदीच ेपाणी प्रदषुण मकु्त करुन ग्रामस्थाींच्या वपण्याच्या 
पाण्याची पयाायी व्यिस्था करण्यासाठी शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या 
िा करण्यात येत आहेत, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. आहदत्य ठािरे : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्भित नाही. 
(३) प्रश्न उद्भित नाही. 

----------------- 
िाबळेिाडी (ता.शशरुर, जि.पुणे) जिल्हा पररषद 
प्राथशमि शाळेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(१०) * ४२१२४   श्री.अशोि पिार (शशरुर), श्री.चेतन तपेु (हडपसर) : 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  शशरुर (जि.पणेु) तालकु्यातील िाबळेिाडी जिल्हा पररषद प्राथशमक 
शाळेतील मखु्याध्यापकाींकडून शाळेमध्ये प्रिेश घेतलेल्या विद्यार्थयाांच्या 
पालकाींकडून शाळा सधुार ननधीच्या नािाखाली देणगी िमा केल्याचे ननदशानास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्राथशमक शाळा पिूा िगा (बालिाडी) सरुु करण्याबाबत या शाळेने 
परिानगी घेतली होती हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्विकास अधधकारी, शशरुर याींनी शाळेची प्राथशमक चौकशी सरुु 
केल्यानींतर शाळेला पालकाींनी ददलले्या देणगीची रक्कम त्याींना परत केली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िाबळेिाडी या शाळेतील इयत्ता आठिीपयांतच्या िगाांना मान्यता 
असताना शाळेतील इयत्ता नििी ि इयत्ता दहािीच्या विद्यार्थयाांची कागदोपत्री 
नोंद कासारी येथील माध्यशमक विद्यालयात करुन प्रत्यक्षात िाबळेिाडी 
शाळेतच त्याींच ेअध्यापन केले िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, याबाबत जिल्हा पररषद पणेु याींनी नेमलेल्या चौकशी सशमतीने 
सींबींधधत दोषीींिर कोणती कारिाई केली आहे ि याबाबतचा सविस्तर तपशील 
काय आहे, 
(६) तसेच शाळा सधुार ननधीच्या नािाखाली कीं पन्या, विद्याथी, विविध 
सेिाभािी ि स्ियींसेिी सींस्था, स्थाननक स्िराज्य सींस्था याींचेकडून ककती रक्कम 
आिपयांत देणगी स्िरुपात प्राप्त झाली आहे तसेच सदर देणगीचा विननयोग 
कसा करण्यात आला याबाबतची सविस्तर मादहती शमळण्याबाबत शासन 
स्तरािरुन कोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे आहे. लोकसहभागातनू शाळेकररता भौनतक 
सवुिधा उपलब्ध करुन देण्याचा उपक्रम शाळेने राबविला होता. त्याचाच भाग 
म्हणून “शाळा सधुार” ननधीच्या नािािर रक्कम िमा केली होती. मात्र ती 
रक्कम नींतर परत करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे.    
(४) हे खरे आहे. 
(५) श्री. दत्तात्रय बबनराि िारे, तत्कालीन उपशशक्षक तथा प्रभारी मखु्याध्यापक, 
जिल्हा पररषद शाळा िाबळेिाडी, याींना दद. २२.११.२०२१ रोिी ननलींत्रबत करण्यात 
आल े होत.े त्याींच्याविरुध्द सहाय्यक आयकु्त (चौकशी) पणेु विभाग, पणेु 
याींचेकड ेखातनेनहाय चौकशी सरुु आहे. दरम्यान श्री. िारे, उपशशक्षक याींना दद. 
१०.२.२०२२ रोिी जिल्हा पररषद सेिेमध्ये पनु:स्थावपत करण्यात आल ेआहे. 
(६) जिल्हा स्तरीय उच्च अधधकारी सशमतीने केलेल्या चौकशीच्या अनषुींगाने 
चौकशी सशमतीच्या दद.०९/०९/२०२१ च्या पत्रान्िये प्राप्त चौकशी अहिालामधील 
ननषकषाानसुार जि. प. शाळा िाबळेिाडी येथ े शालेय कामकािामध्ये 
अननयशमतता झाललेी असल्याने त्या बाबत सखोल लेखा पररक्षण करािे अस े
चौकशी सशमतीने अशभप्राय नमदू केलेले आहेत. त्यानसुार कायािाही करणेत येत 
आहे. 

----------------- 
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राज्य पररिहन विभागातील तत्िालीन ननयांत्रि याांनी राज्य अनतथीांना 
पुरविण्यात येणाऱया डी.व्ही.िार िाहनाांप्रिरणी गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(११) *  ३८४४४   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.चेतन तपेु 
(हडपसर), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.रािेश 
रघनुाथ पाटील (बोईसर), श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापरू), श्री.सनुील राणे 
(बोरीिली), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिचती), श्री.शमहीर िोटेचा (मलुुांड), 
श्री.सधचन िल्याणशटे्टी (अक्िलिोट), श्री.शसध्दाथच शशरोळे (शशिािीनगर), 
श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.विनोद ननिोले 
(डहाण)ू, श्री.सरेुश (रािूमामा) भोळे (िळगाि शहर), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), 
श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.राम िदम (घाटिोपर 
पजश्चम) : सन्माननीय रािशशष्ट्टाचार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्याच्या दौ-यािर येणा-या अनत महत्िाच्या राज्य अनतथीींसाठी िापरण्यात 
येणा-या शासकीय मो्ारी सरुक्षक्षत नसल्याची मादहती माहे िानेिारी, २०२२ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्य पररिहन विभागातील तत्कालीन ननयींत्रक, श्री.ककशोर 
गायकर, शासकीय पररिहन सेिा (िी्ीएस) याींनी ददनाींक ०५ मे, २०१९ त ेमाहे 
डडसेंबर, २०२१ या त्याींच्या सेिा कालािधीत राज्य अनतथीींना परुविण्यात येणाऱ्या 
डी.व्ही.कार िाहनाींमध्ये गरैकारभार केल्याचे ददनाींक १२ िानेिारी, २०२२ रोिी िा 
त्यासमुारास आढळून आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, दरुुस्तीच्या नािाखाली या मो्ारीींमध्ये नव्याऐििी िुनेच सु् े 
भाग िापरण्यात येऊन लाखो रुपयाींचा अपहार केला असल्याचे आरोप िी्ीएस 
िाहन-चालक सींघ्नेने केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, प्राथशमक चौकशीच्या अनषुींगाने श्री. गायकर, तत्काशलन 
ननयींत्रक, शासकीय पररिहन सेिा याींचेविरोधात विभागीय चौकशी प्रस्तावित 
करण्यात येऊन िाहनाींमध्ये दरुुस्तीच्यािेळी नव्या ऐििी िुनेच सटेु्ट भाग 
िापरल्याच्या आरोपासींदभाात प्राथशमक ताींत्रत्रक तपासणी करण्याकररता मो्ार 
िाहन ननरीक्षक, प्रादेशशक पररिहन कायाालय, मुींबई (मध्य) याींची ददनाींक २१ 
िानेिारी, २०२२ रोिी िा त्यासमुारास ननयकु्ती करण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय,                                             
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(५)  असल्यास, याबाबतचा  प्राथशमक ताींत्रत्रक तपासणी अहिाल अद्याप 
शासनास प्राप्त झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय,            
(६)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत.  

श्री. आहदत्य ठािरे : (१) हे खरे नाही.   
(२), (३) ि (४) िी.्ी.एस. िाहन चालक सींघ्नेने दद.२४.११.२०२१ रोिी मा. 
उपमखु्यमींत्री याींना ददलले े ननिेदन ििा तक्रारीच्या अनषुींगाने तत्काशलन 
सींचालक, शासकीय पररिहन सेिा तथा उप सधचि, सामान्य प्रशासन विभाग 
(रािशशष्ाचार) याींनी प्राथशमक चौकशी केली. सदर प्राथशमक चौकशीच्या 
अनषुींगाने श्री. गायकर, तत्काशलन ननयींत्रक, शासकीय पररिहन सेिा 
याींचेविरोधात विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. 
     तसेच श्री.गायकर, तत्काशलन ननयींत्रक, शासकीय पररिहन सेिा  याींचेिर 
करण्यात आलेल्या ताींत्रत्रक स्िरुपातील आरोपासींदभाात प्राथशमक ताींत्रत्रक चौकशी 
करण्याकररता मो्ार िाहन ननरीक्षक, प्रादेशशक पररिहन कायाालय, मुींबई (मध्य) 
याींची दद.२१.०१.२०२२ रोिी ननयकु्ती करण्यात आली आहे. प्राथशमक ताींत्रत्रक 
चौकशी प्रकक्रया सरुु आहे. 
(५) हे खरे आहे. सदर प्रकरणी प्राथशमक ताींत्रत्रक चौकशी प्रकक्रया सरुु आहे. 
(६) प्रश्न उद्भित नाही. 

----------------- 
नाशशिमधील शेंद्रीपाडा-खरशते येथे नळाद्िारे  

िायमस्िरुपी पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 
  

(१२) * ३७८१८   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्रीमती याशमनी यशिांत िाधि 
(भायखळा) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) नाशशक मधील शेंद्रीपाडा-खरशते येथील आददिासी मदहलाींना िीि धोक्यात 
घालनू नदीिर ्ाकलेल्या सागाच्या लाकडािरुन नदी पार करुन पाणी आणािे 
लागत असल्याने मा.पयाािरण मींत्री याींनी आदेश ददल्यानींतर जिल्हापररषदेने 
लोखींडी पलू तयार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मदहलाींची पाण्यासाठी होणारी िणिण कायमस्िरुपी थाींबािी 
याकररता या िस्तीतील सिा आददिासी घराींना नळाव्दारे पाणी परुिठा करण्याची 
योिना राबविण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, नळ पाणी परुिठा योिनेचे काम लिकर पणुा होण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

 श्री. गलुाबराि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
     ददनाींक ०३.०१.२०२२ रोिी सकाळ ितामानपत्रात “पाण्यासाठी िीिघेणी 
कसरत” अशी बातमी आल्यानींतर त्याच ददिशी ग्रामपींचायत खरशते याींना 
तात्काळ उपाययोिना करण्याबाबत आदेशशत करण्यात आल े होत े ि 
ग्रामपींचायतीने ३२ रु्् लाींब, ४ रु्् रुीं द ि ३ रु्् रेशल ींग असलेला लोखींडी पलु 
ददनाींक ०८.०१.२०२२ रोिी स्थावपत केला आहे. तसेच याबाबत मा. मींत्री, 
पयाािरण याींनीही सचूना ददल्या होत्या. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
      सद्य:जस्थतीत शेंद्रीपाडा ग्रामपींचायत खरशते येथे सािािननक विहीर 
आहे. मदहलाींची पाण्यासाठी होणारी िणिण थाींबिािी याकररता िल िीिन 
शमशन कायाक्रमाींतगात ग्रामीण पाणी परुिठा विभाग, जिल्हा पररषद, नाशशक 
याींचेमार्ा त सिा आददिासी घराींना नळाद्िारे पाणी परुिठा योिना राबविण्यात 
येत आहे. 
(३) शेंद्रीपाडा, ग्रामपींचायत खरशते ि सािरपाडा, ग्रामपींचायत खरशते या 
गािाींची पाणी परुिठा योिना ननविदा कायािाही पणूा झालेली असनू, लिकरच 
कायाादेश देऊन योिनेची काम ेसरुु करण्याची कायािाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

िणी (जि.यितमाळ) येथील िोळसा खाणीमुळे  
प्रदषुणात िाढ झाल्याबाबत 

  

(१३) * ४२३२१   श्री.सांजििरेड्डी बोदिुरिार (िणी), डॉ.अशोि उईिे 
(राळेगाि) :   सन्माननीय पयाचिरण ि िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िणी (जि.यितमाळ) येथे अनेक कोळसा खाणी असल्याने मोठया प्रमाणात 
प्रदषुणात िाढ होऊन कोल डपेो, ि खाण बाधधत क्षते्रामध्ये प्रदवुषत िाय,ु 
धुलीकण ि िलप्रदषुणामळेु नागरीकाींच ेआरोग्य धोक्यात आल्याची बाब माहे 
रे्ब्रिुारी, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणी प्रदषुण दरु करण्यासाठी शासनामार्ा त कोणत्या 
उपाययोिना केल्या आहेत िा करण्यात येत आहेत, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. आहदत्य ठािरे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाकडून िणी तालकु्यातील कोळसा खाणीची 
ननयशमत पाहणी करण्यात येत.े पाहणीदरम्यान आढळलेल्या  त्रु् ीच्या 
अनषुींगाने िेळोिेळी कायािाही करण्यात येत.े कोळसा हाताळणी 
प्रकल्पाअींतगात  मुींगाली खलुी खाण,  कोलारवप ींपरी खुली खाण ि ननलिय 
खुली खाण या कोळसा खाणीना महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाने दद. 
०४/०२/२०१९ ि दद.११/०३/२०१९ रोिी कारणे दाखिा  नो्ीस बिािण्यात आल े
आहेत. तसेच पाहणीदरम्यान ननदेशानास आलले्या त्रु् ीच्या अनषुींगाने कोळसा 
हाताळणी प्रकल्प शलशम्ेड रेल्िे सायडीींगला दद. ०६/११/२०१९ रोिी अींतररम 
ननदेश पाररत करुन रु. २.५ लक्षची बँक हमी िप्त करण्यात आलेली आहे. 
त्याचप्रमाणे  मुींगाली खुली खाण,  ि कोळसा हाताळणी प्रकल्प शलशम्ेड 
घोन्सा खलुी खाणीची अनकु्रमे रु. १०.० लक्ष ि रु. ५.० लक्षची बँक हमी माहे 
िानेिारी २०२२ मध्ये िप्त करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उदभित नाही. 

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

माहुल (मुांबई) येथील प्रदषुणामुळे त्रस्त नागरीिाांचे  
स्थलाांतर िरण्याबाबत 

  

(१४) * ४०९५७ श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) : 
सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माहुल (मुींबई) येथे आरोग्याला घातक असलेल्या प्रदषुणामळेु नागरीक त्रस्त 
असनू सींबींधधत नागररकाींचे कुलाा येथे एचडीआयएल या विकासकाने बाींधलले्या 
इमारतीमध्ये स्थलाींतर करण्याची मागणी सामाजिक कायाकत्याा श्रीमती मेधा 
पा्कर याींनी शासनाकड े केली असल्याची बाब माहे िानेिारी, २०२२ च्या 
नतसऱ्या आठिड्यात ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी महानगरपाशलका, एमएमआरडीए, म्हाडा आणण 
झोपडपट्टी पनुिासन प्राधधकरण याींच्यामध्ये ननयोिन करुन कोणत्याप्रकारे घरे 
उपलब्ध करुन देता येतील याबाबत दोन त ेतीन ददिसात ठोस ननणाय घेण्याचे 
आश्िासन ददनाींक २१ डडसेंबर, २०२१ रोिी झालले्या बठैकीत देण्यात आल ेहोत,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त आश्िासनास १ मदहन्याचा कालािधी होऊनही अद्याप 
ननणाय न घेण्याची सिासाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल े ि त्यानषुींगाने कोणती कायािाही/उपाययोिना केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) माहुल एव्हरस्माईल लआेऊ्मध्ये बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेने पनुिासन केलेल्या लोकाींना प्रदषुणाचा त्रास असल्याच्या 
तक्रारी सामाजिक कायाकत्याा श्रीमती मेधा पा्कर याींनी केल्या आहेत अस े
बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळविले आहे. 
      तसेच माहुल येथील एव्हरस्माईल पीएपी सींकुल येथे राहत असलेल्या 
प्रकल्पबाधधताींच ेकुलाा येथे एच.डी.आय.एल. त्रबल्डरने बाींधलेल्या इमारतीमध्ये 
स्थलाींतर करण्याच्या मागणीबाबत श्रीमती मेधा पा्कर याींचेसमिेत ददनाींक 
२१.१२.२०२१ रोिी सींयकु्त बठैक झाली होती.         
(२), (३) ि (४) ददनाींक २१.१२.२०२१ रोिी झालेल्या बठैकीमध्ये, झोपडपट्टी 
पनुिासन प्राधधकरणाकडून मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राधधकरणाला देण्यात 
आलेल्या कुलाा वप्रशमअर येथील मे. एच.डी.आय.एल. च्या सदननकाींपकैी १५०० त े
१६०० सदननका माहूल येथील पनुिाशसत प्रकल्पग्रस्ताींना तात्परुत्या स्िरुपात 
बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमार्ा त हस्ताींतरीत कराव्यात अस े ननदेश मुींबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधधकरण याींना देण्यात आल ेहोत.े सदर ननदेशाच्या 
अनषुींगाने कुलाा वप्रशमअरमधील १६०० सदननका तात्परुत्या स्िरुपात बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेस उपलब्ध करुन देण्याबाबत महानगर आयकु्त, मुींबई महानगर 
प्रदेश विकास प्राधधकरण याींना ददनाींक २८.०२.२०२२ रोिीच्या पत्रान्िये 
कळविण्यात आले आहे. 
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     मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राधधकरणामार्ा त बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेस सदर सदननका प्राप्त झाल्यानींतर, महानगरपाशलकेमार्ा त 
माहूल येथील पनुिाशसत प्रकल्पबाधधताींना उपलब्ध करुन देण्यात येणार 
असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने कळविले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

यितमाळ जिल्हयातील पाण्याच्या स्त्रोतात फ्लोराईड ि नायरेटच े 
अधधि प्रमाण आढळून आल्याबाबत 

 (१५) *  ४०७२६ श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.नामदेि ससाने 
(उमरखेड) :  सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ जिल्हयात ९४ गािातील १३२ स्त्रोत फ्लोराईडबाधधत असनू २४५ 
गािातील ४८४ स्त्रोतात अधधकचे नायरे् असल्याचे ननदशानास आल ेहे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, जिल्हयातील २२७३ गािातील १०६८९ िलस्त्रोताींचे नमनेू 
तपासणीसाठी घेतले असता त्यापकैी तपासणी केलेल्या ६६४७ नमनू्याींपकैी ८७६ 
नमनेू अयोग्य असल्याच ेननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हयातील १४३३ गािातील ४९०५ पकैी तीन स्त्रोताींमध्ये 
्ी.डी.एस.चे प्रमाण अधधक तर ९४ गािातील १३२ स्त्रोताींमध्ये १.५ पी.पी.एम. 
पेक्षा फ्लोराईडचे प्रमाण अधधक आढळल्याने आरोग्याच्या दृष्ीन े हे प्रमाण 
अधधक घातक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, जिल्हयातील २४५ गािात ४८४ स्त्रोत नायरे्बाधधत आढळून 
आल ेतर ६५४ गािातील १६२५ स्त्रोताींमध्ये १ त े१.५ पी.पी.एम. पयांत फ्लोराईड 
आढळल,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, जिल्हयातील १०६ गािातील १२५ स्त्रोताींमध्ये ६.५ त े८.५ मयाादेत 
पी.एच. (साम)ू अधधक १२१ गािातील १८० िलस्त्रोताींमध्ये द्.एच. तसेच १६ 
गािातील १६ िलस्त्रोताींमध्ये अल्कनन्ीचे प्रमाण अधधक आढळल,े हे ही खरे 
आहे काय, 
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(६) असल्यास, फ्लोराईडबाधधत गािातील नागररकाींना शधु्द वपण्याचे पाणी 
शमळण्याबाबत शासनाकडून कोणती उपाययोिना केली आहे िा करण्यात आली 
आहे, नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत?  
 
श्री. गलुाबराि पाटील :  (१) सन २०२०-२१ मान्सनूपिूा रासायननक पाणी नमनेु 
तपासणी अींतगात एकूण ६६४७ पाणी नमनु्याींपकैी ९२ गािातील १२९ स्त्रोत 
फ्लोराईडबाधधत आढळून आल े आहेत. तसेच ६५४ गािातील १६२५ पाणी 
नमनु्याींमध्ये फ्लोराईडचे प्रमाण १.५ पी.पी.एम या मयाादेमध्ये आढळून आल े
आहे. नायरे्चे प्रमाण २४५ गािातील ४८४ स्त्रोतात BEREAU OF INDIAN 
STANDARDS याींनी ठरिनू ददलले्या मानकापेक्षा िास्त असल्याच ेआढळून 
आल ेआहे.  
(२) हे खरे आहे. 
     सन २०२०-२१ मान्सनूपिूा रासायननक पाणी नमनेु तपासणी अींतगात २२७३ 
गािातील १०६८९ स्त्रोताींपकैी ६६४७ पाणी नमनु्याची तपासणी करण्यात आली 
आहे. त्यापकैी ५७७१ पाणी नमनु्यातील रासायननक घ्काचे प्रमाण  BEREAU 
OF INDIAN STANDARDS याींनी ठरिनू ददलेल्या मानकाींच्या मयाादेत आहे, 
तर ८७६ पाणी नमनु्यामधील रासायननक घ्काचे प्रमाण BEREAU OF 
INDIAN STANDARDS याींनी ठरिनू ददलेल्या मानकापेक्षा िास्त असल्याच े
आढळून आल ेआहे.  
(३) सन २०२०-२१ मान्सनूपिूा रासायननक पाणी नमनेु तपासणी अींतगात एकूण 
६६४७ पाणी नमनु्याींपकैी ०३ गािातील ०३ पाणी नमनु्याींमध्ये ्ी.डी.एस.चे  
प्रमाण BEREAU  OF  INDIAN  STANDARDS याींनी ठरिनू ददलेल्या 
मानकापेक्षा िास्त असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच ९२ गािातील १२९ 
पाणी नमनु्यामध्ये फ्लोराईडचे प्रमाण १.५ पी.पी.एम.पेक्षा िास्त असल्याच े
आढळून आल ेआहे. 
(४)  हे  खरे  आहे. 
    सन २०२०-२१ मान्सनूपिूा रासायननक पाणी नमनेु तपासणी अींतगात एकूण 
६६४७ पाणी नमनु्याींपकैी २४५ गािातील ४८४ स्त्रोताींमध्ये नायरे्चे प्रमाण 
BEREAU OF INDIAN STANDARDS याींनी ठरिनू ददलेल्या मानकापेक्षा 
िास्त असल्याचे आढळून आल ेआहे. ६५४ गािातील १६२५ पाणी नमनु्याींमध्ये 
फ्लोराईडचे प्रमाण १ त े१.५ पी.पी.एम.या मयाादेमध्ये असल्याचे आढळून आल े
आहे. 
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(५) हे खरे आहे. 
१०६ गािातील १२५ पाणी नमनु्याींमध्ये पी.एच.चे प्रमाण ६.५-८.५ या  

मयाादेपेक्षा अधधक असल्याच े आढळून  आले आहे. तसेच  १२१ गािातील १८० 
िल  स्त्रोतामध्ये  ्ो्ल  हाडानेसचे  प्रमाण  िास्त  आढळून  आल े आहे. 
तसेच,१६ गािातील १६ पाणी  नमनु्यामध्ये अलक्याशलनन्ीचे प्रमाण 
BEREAU OF INDIAN STANDARDS याींनी ठरिनू ददलेल्या मानकापेक्षा 
िास्त असल्याचे आढळून आल ेअसल े तरी  ग्राहय  मयाादेत  असल्याने त े
शरीरास अपायकारक नाही. 
(६) जिल्हयात पाणी गणुित्ता बाधधत स्त्रोत असलेल्या गािाींमध्ये ननयशमत  
पाणी शधु्दीकरणाबाबत तसेच फ्लोराईडचे प्रमाण (१-१.५ ppm) या मयाादेच्या  
िर असल्यास बाधधत स्त्रोताींना लाल रींग देिनू पाणी िापरण्यास बींदी 
करण्याबाबतचे ननदेश ग् विकास अधधकारी, तालकुा आरोग्य अधधकारी  याींना 
िेळोिेळी जिल्हा स्तरािरून देण्यात आलेले आहेत ि सींबींधधत यींत्रणामार्ा त सदर 
ननदेशास अनसुरून कायािाही करण्यात आलेली आहे. पाणी गणुित्ता बाधधत 
गािाींत पयाायी स्त्रोत उपलब्ध असनू त्याींचा िापर करण्यात येत आहे. 

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

मराठिाडा िॉटर ग्रीड प्रिल्प राबविण्याबाबत 
 (१६) *  ४११९२   श्री.सांभािी पाटील-ननलांगेिर (ननलांगा) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातरू जिल््यासह मराठिाडयातील पाणी ी्ंचाई दरू करण्यासाठी मराठिाडा 
िॉ्र ग्रीड प्रकल्पाची सींकल्पना पढेु आलेली असनू या प्रकल्पाच्या पदहल्या 
्प्प्यास शासनाने तत्ित: मींिुरी ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मींिुरी ददली असल्यास या प्रकल्पाच्या माध्यमातनू लातरू जिल््यास 
उिनी ककीं िा िायकिाडीचे पाणी शमळणार याबाबत स्पष्ता करण्यात आलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने तत्ित: मींिुरी ददलेल्या प्रकल्पातनू पाणी देण्यात याि े
अशी मागणी नागररकाींकडून ि लोकप्रनतननधीींकडून करण्यात येत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. गलुाबराि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
   लातरू शहर ि जिल्हा हा गोदािरी खोऱ्यात येत असल्याने ि उिनी प्रकल्प 
कृषणा खोऱ्यात असल्याने कायदेशीर बाबी पहाता, औरींगाबाद जिल््यातील 
गींगापरू, ििैापरू ि पठैण या तालकु्याींना तसेच बीड ि लातरू सींपणूा 
जिल््याींसाठी िायकिाडी, मािलगाि, माींिरा, उध्िा मनार धरणातनू ग्रीड 
प्रस्तावित करणे, उस्मानाबाद जिल््यासाठी उिनी, शसना कोळेगाींि, ननम्न 
तरेना धरणातनू ग्रीड प्रस्तावित करणे याबाबत उच्चाधधकार सशमतीच्या 
बठैकीमध्ये स्पष्ता करण्यात आलेली आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) ददनाींक २३.०६.२०२१ रोिीच्या मा. मींत्रीमींडळ बठैकीमध्ये पदहल्या ्प्प्यात 
औरींगाबाद जिल््यातील पठैण तालकु्यातील ग्रीडच्या प्रस्तािास िल िीिन 
शमशनमधून घेण्यास मान्यता देण्यात आली. त्या अनषुींगाने ददनाींक ०४ 
िानेिारी, २०२२ रोिीच्या शासन ननणायाद्िारे िल िीिन शमशन कायाक्रमाींतगात 
१७८ गािे पठैण (तालकुा-पठैण ि औरींगाबाद, जि-औरींगाबाद) या ३०७.६५ को्ी 
इतक्या ककींमतीच्या ग्रीड पाणी परुिठा योिनेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. ननविदा प्रकक्रया राबविण्याची कायािाही प्रगतीपथािर आहे. पढुील 
्प्प्यात  गींगापरू, ििैापरू ि त्यानींतरच्या ्प्प्यात बीड, उस्मानाबाद, लातरू 
ग्रीडची काम े पाणी उपलब्धता ि ननधीची उपलब्धतनेसुार घेण्याबाबत 
मा.मींत्रीमींडळ बठैकीमध्ये ननणाय घेण्यात आलेला आहे.  
(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

अहमदनगर जिल्हयात बेिायदा गुटखा आणण मािा ननशमचती 
होऊन विक्री होत असल्याबाबत 

  

(१७) *  ३९७२२   श्रीमती मोननिा रािळे (शिेगाांि - पाथडी) :   सन्माननीय 
अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर जिल्हयातील पाथडी, शिेगाींि, नेिासा, सींगमनेर या दठकाणी 
गु् खा ि मािा ननशमाती ि विक्रीकर बींदी असनूही मोठया प्रमाणात बेकायदा 
ननशमाती ि विक्री होत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या दठकाणी मािा ि गु् ख्याचे मोठे उत्पादन ि विक्री कें द्र असनू 
राज्यभर येथून मािा ि गु् खा परुविला िातो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बेकायदेशीर गु् खा ि मािा उत्पादन तसेच विक्री याबाबत 
प्रनतबींधात्मक उपाययोिना करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली आहे 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. रािेंद्र शश ांगणे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
    गु् खा, मािा, सगुींधीत सपुारी ि तत्सम अन्नपदाथाांच्या उत्पादन ि 
विक्रीस प्रनतबींध असला तरी चोरीछुप्या मागााने या प्रनतबींधधत अन्नपदाथाांची 
विक्री केली िात असल्याची बाब ननदशानास आली आहे. राज्यात सन २०२१-२२ 
मध्ये गु् खाननमीती होत असल्याची बाब ननदशानास आलेली नाही.  
(२)  हे खरे नाही. 
(३) अन्न ि औषध प्रशासनाच्या अहमदनगर जिल्हा कायाालयाने शिेगाि, 
नेिासा, पाथडी ि सींगमनेर या तालकु्याींत सन २०२०-२०२१ या कालािधीत १० 
दठकाणी छाप े्ाकुन प्रनतबींधधत अन्न पदाथा (गु् खा, पानमसाला इ.) चा ८८६६ 
पॅके्, ४०९ ककगॅ्र मािा, ककीं मत रु. ११,०५,८४१/- एिढ्या ककींमतीचा प्रनतबींधधत 
अन्न पदाथााचा साठा िप्त केलेला आहे. त्याअनषुींगे सींबींधधताींविरुध्द पोलीसाींकड े
१० कर्यााद (FIR क्र. १८७/२०२०, २४/२०२१, ५५४/२०२१, ९९/२०२०, २४५/२०२०, 
२३१/२०२०, ९६१/२०२०, ११६/२०२१, १२३/२०२१, २०५/२०२०)  दाखल करण्यात 
आल ेआहेत ि सिा प्रकरणाींत मा.न्यायालयात ख्ल ेदाखल करण्यात आलले े
आहेत. 
      तसेच माहे एवप्रल २०२१ त े २२ रे्ब्रिुारी २०२२ कालािधीत शिेगाि, 
नेिासा, पाथडी ि सींगमनेर या तालकु्याींत ०४ दठकाणी छाप े्ाकुन एकूण साठा 
२३५२ पॅके्, १२ ककलो सपुारी ि सगुींधधत तींबाखु ककीं मत रु. १,२२,८७३/- एिढ्या 
ककींमतीचा प्रनतबींधधत अन्न पदाथााचा साठा िप्त केलेला आहे. त्याअनषुींगे 
सींबींधधताींविरुध्द पोलीसाींकड े०४ कर्यााद (FIR क्र. ३१२/२०२०, ३/२०२२, ४/२०२२, 
५/२०२२) दाखल करण्यात आल ेअसनू सिा प्रकरणाींत मा.न्यायालयात ख्ल े
दाखल करण्याची कायािाही घेण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

----------------- 
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पनिेल (जि.रायगड) तालुक्यातील बहुताांश खािगी शाळा  
अनतररक्त शुल्ि आिारीत असल्याबाबत 

  

(१८) * ३८२२८   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अशमत साटम 
(अांधेरी पजश्चम), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा) : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनिेल (जि.रायगड) तालकु्यातील बहुताींश खािगी शाळा ननयमाींचे उल्लींघन 
करुन शाळेच्या शकै्षणणक शलु्कात (Fee) १५ ्क्के सु्  असतानाही शलु्क कमी 
करीत नसल्याने पालकाींमध्ये सींतापाची भािना ननमााण झाली असल्याचे माहे 
िानेिारी,२०२२ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बहुताींश शाळाींमार्ा त ऑनलाईन र्ी सोबत इतर उपक्रमाच्या 
शलु्काचाही शकै्षणणक शलु्कामध्ये समािेश केला असल्यामळेु विद्यार्थयाांच्या 
पालकाींनी सदरहू शलु्क भरण्यास नकार ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तालकु्यातील ग्शशक्षणाधधकाऱ्याींच्या दलुाक्षामळेु बहुताींश 
शाळेतनू शासनाच्या ननयमाींचे उल्लींघन होत असनू कोरोना महामारीच्या काळात 
पालकाींना आधथाक भदुांड सोसािा लागत आहे हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शाळेच्या शकै्षणणक शलु्कात १५ ्क्के सु्  देण्याच्या ननयमाींच े
उल्लींघन करणाऱ्या शाळाींविरुध्द शासनाने कोणती कारिाई केली आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाच गायििाड : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ज्या शाळाींनी १५ ्क्के शलु्क कपातीच्या शासन ननणायाची अींमलबिािणी 
केली नाही अशा शाळाींना शशक्षणाधधकारी (प्राथशमक) / (माध्यशमक) याींच े
स्तरािरुन नो्ीसा बिाविण्यात आलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

----------------- 
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अमरािती जिल््यातील शैक्षणणि सांस्थाांना शासन स्तरािर  
अल्पसांख्याि दिाच देण्यात येत असल्याबाबत 

 (१९) *  ४२२५९   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशष शलेार 
(िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर 
पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), श्री.अशभमन्य ुपिार (औसा) : सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरािती जिल््यातील िगदींब विणकर शशक्षण सींस्था ि अन्य सिासाधारण 
शकै्षणणक सींस्था ननकषात बसत नसताींनाही त्याींना अल्पसख्याींक सींस्थाींचा दिाा 
परस्पर शासन स्तरािर देण्यात आल्याचे माहे िानेिारी, २०२२ िा त्या दरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सींबींधधत सािािननक न्यास नोंदणी कायाालय तसेच 
जिल्हाधधकारी कायाालय याींचेकड ेकोणतीच नोंद नसल्याचे आढळून आल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतच्या तक्रारी शासनाकड ेप्राप्त झाल्यानींतर अशा सींस्थाींचा 
अल्पसींख्याींक दिाा रद्द करण्यात आला, असल्याचेही ननदशानास आल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींस्थाींना दिाा ददल्याबाबतच ेि दिाा काढून घेतल्याबाबतच े
आदेश नागररकाींना उपलब्ध करून देण्यामध्ये शासनाकडून विलींब होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीअींती उपरोक्त 
आदेश नागररकाींना उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. निाब मशलि : (१) नाही. 
(२) नाही.  
(३) अींशत: खरे आहे. सदर सींस्थेन ेस्ित: केलेल्या विनींती अिाास अनसुरुन 
शासन ननणाय, ददनाींक २७.०५.२०१३ च्या भाग २ मधील अ. क्र. ७ (५) मधील 
तरतदुीनसुार सदर सींस्थचेा अल्पसींख्याक दिाा रद्द करण्यात आलेला आहे. 
(४) हे खरे नाही.   
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(५) मादहती अधधकार कायद्याींतगात प्राप्त झालेल्या अिाास अनसुरुन सींबींधधत 
अिादाराला आदेशाची प्रत उपलब्ध करुन देण्यात आललेी आहे. 
(६) प्रश्न उद्दभित नाही. 

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

मौिे सोनीमोहा (ता.धारूर, जि.बीड) येथील किराणा दिुानात  
बेिायदेशीर पेरोल ि गुटखा विक्री होत असल्याबाबत 

  

(२०) *  ३९७४१   श्री.रत्नािर गटेु्ट (गांगाखेड) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौिे सोनीमोहा (ता.धारूर,जि.बीड) येथील िगदींबा देिी मींददर पररसरातील 
ककराणा दकुानातनू श्री. धगरी हे मागील दोन िषाापासनू अिधै पेरोल ि गु् खा 
विक्री करीत असल्याचे माहे िानेिारी,२०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ककराणा दकुानातनू पेरोल ि गु् खा विक्री ही बेकायदेशीर 
असनूही याची विक्री गत दोन िषाापासनू सरुू आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी स्थाननक पोलीस प्रशासन ि तहशसलदार याींच्याकड े
तक्रार करूनही त्यािर कोणतीच कारिाई केली िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ककराणा दकुानाची तातडीने चौकशी करून सींबींधीताींविरुध्द 
गनु्हा दाखल करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. छगन भिुबळ : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) तहसीलदार, ता.धारुर, जि.बीड याींच्या अहिालानसुार सदर तक्रारीच्या 
अनषुींगाने मौिे सोनीमोहा, ता.धारूर (जि.बीड) या गािातील िगदींबा देिी मींददर 
पररसरात मींडळ अधधकारी ि तलाठी याींनी पींचासमक्ष स्थळपाहणी करुन चौकशी 
केली असता, तसेच सहायक पोलीस ननररक्षक, पोलीस ठाणे, धारुर याींनी सदर 
दठकाणी पींचासमक्ष झडती घेतली असता, ककराणा दकुानातनू अिधै पेरोल ि 
गु् खा विक्री होत नसल्याच ेननदशानास आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भित नाही. 
(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

----------------- 
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रोहा (जि.रायगड) येथील धाटाि नदीपात्रात मास े 

मतृािस्थेत आढळून आल्याबाबत 
  

(२१) *  ३८०६८   श्री.सांिय पोतनीस (िशलना) :   सन्माननीय पयाचिरण ि 
िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रोहा (जि.रायगड) येथील धा्ाि नदीपात्रात मोठया प्रमाणात मास े
मतृािस्थेत आढळून आल्याचे माहे िानेिारी, २०२२ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एमआयडीसी पररसरातील अनेक कीं पन्या रसायनयकु्त पाणी 
नदीत सोडत असल्याने रासायननक पाण्यामळेु नदीच े पाणी प्रदवुषत होऊन 
नदीच्या काठािर हिारो मतृ माशाींचा खच पडला असल्याने स्थाननक मजच्छमार 
ि ग्रामस्थाींनी सदर कीं पन्याींिर कारिाई करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीनसुार नदीत रासायननक पाणी सोडणा-या 
कीं पन्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. आहदत्य ठािरे : (१) हे खरे नाही. माहे िानेिारी, २०२२ मध्ये धा्ाि 
नदीपात्रात मासे मतृ झाल्याची तक्रार महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकड ेप्राप्त 
झालेली नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्भित नाही. 
(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

----------------- 
  
यािली (ता.बाभुळगाि, जि.यितमाळ) येथील पाणी पुरिठा योिनेबाबत 

 

 (२२) *  ४२२६५   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यािली (ता.बाभळुगाि, जि.यितमाळ) येथील पाणी परुिठा योिना, 
विदहरीचे बाींधकाम तसेच पाईप लाईन ्ाकण्याची काम े होऊन एक िषााचा 
कालािधी उल्ला तरीही गािामध्ये अद्यापपयात पाणी परुिठा सरुू करण्यात 
आला नसल्याचे ददनाींक २२ िानेिारी, २०२२ रोिी िा त्या समुारास ननदशानास 
आल ेआहे हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पाणी परुिठा योग्य प्रमाणात ि सरुक्षक्षत सरुु करण्याच्या दृष्ीने 
सींबींधधत अधधकाऱ्याींचे दलुाक्ष झाल्याने शासनाने त्याींच्याविरुध्द कोणती कारिाई 
केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. गलुाबराि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) विि िोडणी अभािी योिनेचा पाणी परुिठा सरुु होऊ शकला नाही. 
विि िोडणी करीता ग्राम पींचायतीने विि िोडणीस्ति समुारे दोन त ेतीन 
मदहन् यापिूी A-१ र्ॉमा भरलेला आहे. परींत ुग्रामपींचायतीकड ेविद्यतु देयकाची 
थकबाकी समुारे रु. १,२०,११०/- असल्याने अद्यापपयांत विि वितरण कीं पनीने 
नविन िोडणी करीता भरणा आदेश (Demand Note) ददलेला नाही. त्यामळेु 
सदर योिनेची काम ेपणुा होउनही पाणी परुिठा सरुु करण्यास विलींब होत आहे. 
                       

----------------- 
अहमदनगर जिल्हा पररषदेच्या माफच त िाटप होत असलेल्या  

नतथचक्षेत्र वििास ननधीत दिुाभाि होत असल्याबाबत 
 (२३) *  ३८२०८   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर जिल्हा पररषदेमार्ा त िा्प होत असलेल्या नतथाक्षते्र विकास 
कामाींसाठी प्रशासकीय मान्यता शमळालले्या कामाींपकैी पारनेर, नगर, शिेगाि ि 
नेिासा याच तालकु्याींना को्यिधी रुपयाींची काम ेमींिरू झाली आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हयात समुारे १७३ क िगा तीथाक्षते्र असनू, तीथाक्षेत्र विकास 
कायाक्रम २०२१-२०२२ अींतगात अनेक कामाींना ७ को्ी ४१ लाख रुपयाींची 
प्रशासकीय मान्यता शमळाली असनू देखील त्यापकैी पारनेर तालकु्यात सिााधधक 
२६ तीथाक्षेत्राींच्या कामाींना तब्बल ३ को्ी ४१ लाख, नगर तालकु्याींत ११ कामाींना 
१ को्ी ३४ लाख, शिेगाि तालकु्यातील ९ कामाींसाठी १ को्ी १९ लाख रुपयाींच े
ननयोिन करण्यात आल ेआहे, ही खरे आहे काय,    
(३) असल्यास, तीथाक्षेत्र विकास कामाींना प्रशासकीय मान्यता शमळालले्या 
ननधीचे गणुित्तनेसुार समप्रमाणात िा्प होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशी अहिालानसुार तीथाक्षेत्र विकास कामाींना प्रशासकीय 
मान्यता शमळालेल्या ननधीचा सिा तीथाक्षेत्राींना लाभ शमळािा यासाठी शासनाने 
कोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?     
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श्री. हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) जिल्हा िावषाक योिनेंतगात “क” िगा दिाा प्राप्त नतथाक्षते्राींची 
सींख्या िाढत असनू मागणीच्या प्रमाणात ननधी उपलब्ध होत नाही. ननयोिन 
विभागाच्या दद. १७.१२.२०१४ रोिीच्या शासन ननणायानसुार स्थाननक स्िराज्य 
सींस्थाकडील कामाींना प्रशासकीय मान्यता देण्याच ेअधधकार स्थाननक स्िराज्य 
सींस्थाींना आहेत. सदर कामाींची ननिड जिल्हा पररषदेकडून केली िात ेि वित्तीय 
मयाादेच्या अधीन राहून ननिड केलेल्या कामाींना प्रशासकीय मान्यता जिल्हा 
पररषदेकडून देण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

----------------- 
 
ियशसांगपूर वििास सोसायटीच्या (जि.िोल्हापूर) शशधािाटप दिुानाांतून 

रेशन धान्याचा िाळाबािार होत असल्याबाबत 
  

(२४) * ४१७१०   श्री.राि ु (बाबा) ियिांतराि आिळे 
(हातिणांगल)े :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ियशसींगपरू विकास सोसाय्ीच्या (जि.कोल्हापरू) शशधािा्प दकुानाींमधून 
बोलेरो गाडीतनू रेशन धान्य विक्रीसाठी नेल ेअसताना दकुानदार ि चालकाींना 
पररितान सींघ्नेने ददनाींक ४ िानेिारी, २०२२ रोिी िा त्या समुारास पकडल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िाहन चालकान े अन्य धान्य ददनाींक ०५ िानेिारी, २०२२ 
रोिीच्या समुारास फ्लोअर शमलमध्ये उतरिनू तथेील स् ्ॉक रजिस््र सादर 
केल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल े ि त्यानषुींगाने दोषी असलले्या ियशसींगपरू विकास 
सोसाय्ीच्या शशधािा्प दकुानाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. छगन भिुबळ : (१) होय हे  खरे आहे.  

(२) हे खरे नाही.  
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(३)    प्रस्ततु प्रकरणी ियशसींगपरू पोलीस ठाणे येथे गनु्हा रजिस््र क्र.४/२०२२ 

दाखल करण्यात येऊन दकुानाचे सेल्समन ि िाहनचालक अशा दोन व्यक्तीींना 
अ्क करण्यात येऊन सींबींधधत िाहन िप्त करण्यात आल ेआहे. 
      ियशसींगपरू विकास सेिा सोसाय्ी या सींस्थेच्या रास्तभाि धान्य दकुान 
क्र.-२, ३, ि ५ याींच्या तपासणीमध्ये प्रत्यक्ष शशल्लकीपके्षा िादा गहू ि ताींदळू 
आढळून आल्याने त्या दकुानाींची १०० ्क्के अनामत रक्कम िप्त करून या 
तीनही दकुानाींचे परिाने रद्द करण्यात आल ेअसल्याच ेजिल्हा परुिठा अधधकारी, 
कोल्हापरू याींनी कळविल ेआहे.  
(४)     प्रश्न उद्भित नाही. 

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

राज्यातील पूिच प्राथशमि ि प्राथशमि शाळाांना शालेय पोषण आहार 
योिनेअांतगचत स्ियांपािगहृ उपिरण सांच पुरिठा िरण्याबाबत 

  

(२५) *  ४२१५९   श्री.रािेश एिड े(मलिापरू) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पिूा प्राथशमक ि प्राथशमक शाळाींना शालेय पोषण आहार 
योिनेअींतगात स्ियींपाकगहृ उपकरण सींच परुिठा करण्याबाबत ददनाींक ३० माचा, 
२०१९ रोिी आदेश ननगाशमत करण्यात आल ेहोत ेहे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात विशषेत: नाींदरुा, मलकापरू, बलुढाणा ि अमरािती 
जिल््यातील पूर्ि प्राथशमक ि प्राथशमक शाळाींना अद्यापपयांत परुिठा करण्यात 
आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर परुिठादार कीं पनीने तीन मदहन्याींमध्ये राज्यातील प्राथशमक 
ि पिूा प्राथशमक शाळाींना उपकरण सींच परुिठा करणे बींधनकारक होत,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपकरण सींच विदहत मदुतीमध्ये परुिठा करणे आिश्यक 
असताना विदहत मदुतीमध्ये परुिठा न केल्यामळेु परुिठादार कीं पनीिर शासनाने 
कोणती कारिाई केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. िषाच गायििाड : (१) स्ियींपाकगहृ उपकरण सींच परुिठा करण्याबाबत दद.३० 
माचा, २०२१ ि सधुाररत आदेश दद.१४ िून, २०२१ रोिी ननगाशमत करण्यात आल े
आहेत. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) सींचालनालयाच्या सधुाररत वितरण आदेशानसुार स्ियींपाकगहृ उपकरण सींच 
परुिठा विदहत मदुतीमध्ये करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

मेहिर (जि.बुलढाणा) येथील पुरिठा विभागातील िमचचारी विभक्त 
रेशनिाडच देण्यािररता पैस ेघेत असल्याबाबत 

 (२६) * ४१४४४  श्री.सांिय रायमलुिर (मेहिर) :  सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मेहकर (जि.बलुढाणा) येथील परुिठा विभागातील कमाचारी विभक्त 
रेशनकाडा देण्याकररता पसै ेघेत असल्याची बाब माहे िानेिारी, २०२२ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल े ि त्यानषुींगाने रेशनकाडा शमळण्याकररता पसै े घेणाऱ्या 
कमाचाऱ्याींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 
 
 
 

श्री. छगन भिुबळ : (१) ि (२) हे खरे नाही, मेहकर जि. बलुढाणा येथील परुिठा 
विभागाचे कमाचारी विभक्त रेशनकाडा शमळण्याकरीता पसै े घेत 
असल्यासींदभाातील तक्रार माहे िानेिारी, २०२२ रोिी िा त्यादरम्यान  क्षेत्रीय 
कायाालयास तसेच शासनास प्राप्त झाल्याच ेददसनू येत नाही.  
(३) प्रश्न उद्भित नाही 

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

राज्यातील अनेि जिल्हयाांमध्ये िुन्या िाहतूि ठेिेदाराांनाच  
पुन्हा िाहतुिीच ेिां त्राट देण्यात आल्याबाबत 

  

(२७) * ३७९९४  अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांि) : सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात बहुताींश जिल््याींमध्ये गत ५ िषाापासनू कायारत िाहतकू 



29 

ठेकेदाराींनाच ९०० को्ीींच्या िाहतकू ननविदाींचे पढुील तीन िषााची कीं त्रा्े प्रदान 
करण्यासाठी हेतपुरुस्सर लादलेल्या िाचक अ्ी ि शतींची उच्चस्तरीय चौकशी 
करुन सदर िाचक अ्ी रद्द करणेबाबत विधानसभा सदस्य खामगाि याींनी 
मा.अन्न नागरी परुिठा मींत्री याींना त् याींचे पत्र क्रमाींक विसस/ए४/२०२१/४१ ददनाींक 
२५ मे,२०२१ रोिीच्या पत्राद्िारे विनींती केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी सरुु असतानाच चढ्या दराने 
सािािननक वितरण व्यिस्थेचे कीं त्रा् िा्प करण्यात आल ेअसनू कायाारींभ 
आदेश देण्यात आल ेआहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लक्ष्य ननधााररत सािािननक वितरण व्यिस्थेअींतगात िाहतकू 
कीं त्रा् ननविदा प्रकक्रयाींमध्ये प्राप्त झालेले न्यनूतम दर आधारभतू दरापेक्षा िास्त 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत दोषी कीं त्रा्दार ि सींबींधधत अधधकाऱ्याींविरुध्द शासनाने 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. छगन भिुबळ : (१) होय. 

(२) प्रस्ततु प्रकरणी उच्चस्तररय चौकशी सरुू नसनू शासन ननणाय दद.१५ 
िानेिारी, २०२१ नसुार कायााजन्ित करण्यात आलले्या ननविदाप्रकक्रयेमध्ये काही 
जिल्हयाींसाठी न्यनुतम ननविदाकाराींसोबत करारनामा करणेबाबत सींबींधधत 
जिल्हाधधकारी/ननयींत्रक शशधािा्प ि सींचालक नागरी परुिठा याींना दद.२४ 
डडसेंबर, २०२१ च्या पत्रान्िये कळविण्यात आले आहे. 
(३) दद.२० एवप्रल, २०१७ रोिीच्या शासन ननणायान्िये ननजश्चत केलेल्या प्रनत 
जक्िी्ं ल आधारभतू दराींमध्ये सन २०१७ त ेसन २०२० या कालािधीत झालेली 
घाऊक ककींमत ननदेशाींकातील िाढ ि हमाली दरातील िाढ या बाबी विचारात 
घेऊन अत्यींत पारदशाक पध्दतीने निीन िाहतकू कीं त्रा्ासाठीचे प्रनत जक्िी्ं ल 
आधारभतू दर १) मुींबई ठाणे शशधािा्प क्षेत्रातील ५ पररमींडळातील थे् 
िाहतकूीसाठी आणण २) जिल्हास्तरािरील सिा महानगरपाशलका, 
नगरपाशलका/पररषदा ि तालकुा मखु्यालयाच्या दठकाणची थे् िाहतकू ि उिारीत 
ग्रामीण भागातील दोन ्प्प्याींची िाहतकूीसाठी  प्रनत जक्िी्ं ल दर विदहत 
करण्यात आल ेआहेत. 
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     शासनाने ननधााररत केलेल्या आधारभतू दराींस वित्त विभागाची तसेच मा. 
मींत्रीमींडळाची मान्यता शमळालेली आहे. सदर मान्यता शमळाल्यापासनू घाऊक 
ककींमत ननदेशाींकात ि विशषेत: डडझेल तलेाच्या दराींमध्ये झालेली िाढ लक्षात 
घेऊन अत्यींत पारदशाक पध्दतीने निीन िाहतकू कीं त्रा्ासाठीच ेप्रनत जक्िी्ं ल दर 
अींनतम करण्यात आलले ेआहेत. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्भित नाही. 

----------------- 
 िसमत (जि. हहांगोली) येथील MPSC-UPSC परीक्षाांची पुिचतयारी 
िरणाऱया विद्यार्थयाांसाठी आिश्यि सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(२८) * ३९९७८   श्री.चांद्रिाांत ऊफच  रािुभयै्या रमािाांत निघरे 
(बसमत) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाराषर िा कें द्रीय लोकसेिा आयोगाच्या (MPSC -UPSC) स्पधाात्मक 
पररक्षाींची पिुातयारी करण्यासाठी िसमत (जि. दहींगोली) येथे प्रशशक्षण कें द्र, योग्य 
मागादशान ि आिश्यक त ेसादहत्य उपलब्ध नसल्यामळेु विद्यार्थयाांना स्पधाात्मक 
पररक्षाींपासनू िींधचत रहाि ेलागत असल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, येथे सिा सवुिधाींयकु्त प्रशशक्षण कें द्र तसेच प्रशशक्षकाींची नेमणूक 
करण्याबाबत शासनस्तरािर कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, शासनाने सदरहू प्रशशक्षण कें द्राच्या कामाकररता १ को्ी रुपयाींचा 
ननधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.पालक मींत्री 
ि मा. शशक्षणमींत्री याींचेकड ेददनाींक ६ डडसेंबर, २०२१ रोिीच्या पत्रान्िये केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. उदय सामांत : (१) हे खरे नाही. 
    महाराषर लोकसेिा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थयाांकरीता 
उच्च ि तींत्र शशक्षण विभागामार्ा त शासकीय मागादशान कें द्र, अभ्यासिगा इत्यादी 
प्रकारच्या सवुिधा उपलब्ध करुन ददल्या िात नाहीत. 
      कें द्रीय लोकसेिा अयोगाच्या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थयाांना 
मागादशान उपलब्धकरुन देण्याकरीता उच्च ि तींत्र शशक्षण विभागाअींतगात राज्य 
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प्रशासकीय व्यिसाय शशक्षण सींस्था, मुींबई ि भारतीय प्रशासकीय पिुा प्रशशक्षण 
कें द्र, औरींगाबाद, अमरािती, नागपरू, नाशशक ि कोल्हापरू या दठकाणी प्रशशक्षण 
कें द्र सरुु आहेत. 
      दहींगोली येथे प्रशशक्षण कें द्र अजस्तत्िात नाही. प्रशशक्षण कें द्राींमध्ये योग्य 
मागादशान ि आिश्यक त ेसादहत्य उपलब्ध नसल्यामळेु विद्यार्थयाांना स्पधाात्मक 
पररक्षाींपासनू िींधचत रहाि े लागत असल्याबाबत कोणतीही तक्रार / ननिेदन 
शासनाकड ेप्राप्त झाल ेनाही.            
(२) िसमत (जि.दहींगोली) येथे सिा सवुिधाींयकु्त प्रशशक्षण कें द्र तसेच प्रशशक्षकाींची 
नेमणूक करण्याबाबत कोणताही प्रस्ताि िा ननिेदन शासनाकड ेप्राप्त नाही. 
(३) मा. मींत्री, उच्च ि तींत्र शशक्षण याींचेकड े अशा प्रकारचे स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींचे कोणतहेी ननिेदन प्राप्त झाल्याच ेददसनू येत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भित नाही. 
(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

----------------- 
राज् यात आधथचिदृष्ट् टया मागास घटिातील व् यािसानयिाांना  

अण् णासाहेब पाटील आधथचि मागास वििास महामांडळामाफां त  
ििच उपलब् ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२९) *  ४१९४३   श्री.तान्हािी मटुिुळे (हहांगोली) : सन्माननीय उप मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात आधथाकदृष ्या मागास घ्कातील व् यािसानयकाींना अण् णासाहेब 
पा्ील आधथाक मागास विकास महामींडळामार्ां त किा उपलब् ध करुन ददल ेिात े
त् या पात्र लाभार्थ याांच् या व् याि परताव् याचा भरणा शासन ननयशमत करीत आहे 
मात्र महामींडळाने पाठिलेले शकेडो प्रस् ताि बँकेत पडून असल् याचे माहे रे्ब्रिुारी, 
२०२२ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् यामळेु व् यिसाय उभ ेकरण्याचे ध्येय बाळगणाऱ्या बेरोिेगाराींना 
आधथाक अडचण ननमााण होिनू त् याींची उपासमार होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, महामींडळाने बँकेकड ेपाठिलेले शकेडो प्रस् ताि िेळेत मींिुर न 
केल् याने बँकाींना देण् यात आलेले उद्दीष ् चाल ूआधथाक िषाांत पणूा न करणाऱ्या 
बँकाींविरुध्द शासनाने कोणती कारिाई केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अजित पिार : (१) हे खरे नाही. 
 

महामींडळ लाभार्थयाांच्या किाािरील मात्र व्याि परतािा करीत 
असल्याकारणाने, बँक किा मींिुरीच्या प्रक्रीयेमध्ये कोणत्याही स्िरुपाचा हस्तक्षेप 
ककीं िा शशर्ारस करीत नाही. महामींडळामार्ा त कोणतहेी किा प्रस्ताि बँकेकड े
पाठविले िात नाहीत. तरी देखील राज्यातील बँकाींनी महामींडळाच्या ियैक्तीक 
किा व्याि परतािा योिनेअींतगात (IR-I) आिपयात ३७,७८२ लाभार्थयाांना २४३८ 
को्ीचे किा वितरीत केल ेआहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 

महामींडळाकड ेव्याि परताव्याकरीता प्राप्त होणाऱ्या प्रकरणाींना विदहत 
िेळेमध्ये व्याि परताव्याचा लाभ देण्यात येत आहे. महामींडळाने सन २०२१-२२ 
या आधथाक िषाात रु. ९८.१२ को्ीचे आधथाक सहाय्य व्याि परताव्यापो्ी अदा 
केल ेआहे. याबाबतची सविस्तर आकडिेारी परुक मादहतीमध्ये िोडण्यात येत 
आहे. 

 

(३) किा मींिूरीची प्रक्रीया बँकेच्या स्तरािरील असल्याने बँक त्याींच्या ि RBI 
च्या ननयमाींच्या अधीन राहून किा मींिूरी देत आहे. त्यामळेु बॅके विरूध्द 
कायािाही करण्याचा प्रश्न उद्भित नाही. 
(४)  प्रश्न उद्भित नाही 
 

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

शहापूर (जि.ठाणे) तालुक्यातील हदव्याांग व्य क्तीांना 
 अांत्योदय योिनेचा लाभ शमळणेबाबत 

 (३०) *  ४२३१५   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.देिेंद्र फडणिीस 
(नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर 
मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), 
श्री.अशभमन्य ुपिार (औसा) : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि 
सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरीय अन्न सरुक्षा अधधननयमानसुार अींत्योदय शशधापत्रत्रका र्क्त ननराधार 
ि दाररद्रयरेषखेालील  कु्ुींबाींना देण्यात येत े मात्र राषरीय अन्न सरुक्षा 
अधधननयम २०१३ अींतगात पात्र असणाऱ्या सिा ददव्याींग व्यक्तीींना अींत्योदय 
योिनेत समाविष् करणे आिश्यक असताींनाही शहापरू तालकु्यातील (जि. ठाणे) 
ददव्याींग बाींधिाींना अींत्योदय योिनेत समाविष् न केल्यामळेु त ेलाभापासनू 
िींधचत रादहल ेअसल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राषरीय अन्न सरुक्षा अधधननयम २०१३ अींतगात पात्र असणाऱ्या 
सिा ददव्याींग व्यक्तीींना अींत्योंदय योिनेत समाविष् करण्यात शहापरू परुिठा 
विभागाकडून शशधापत्रत्रका देण्यात आल्या होत्या परींत ु काही ददिसातच 
जिल्हयाचा इष्ाींक सींपला असल्याने अींत्योदय शशधापत्रत्रका देण्याचे काम बींद 
करण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, निीन अींत्योदय शशधापत्रत्रकाींसाठी निीन अिा स्िीकारणे बींद 
केल्यामळेु ददव्याींग बाींधिाींना घरकुल तसेच सींिय गाींधी ननराधार योिनेचा लाभ 
घेण्यात अडचणी ननमााण झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शहापरू तालकु्यात ििळपास समुारे २५०० हून अधधक 
ददव्याींगाींपकैी केिळ १७ ददव्याींगाींना अींत्योदय शशधापत्रत्रकाींच े िा्प करण्यात 
आल्याने बहुताींश ददव्याींग बाींधिािर अन्याय झाला असल्याचे सविस्तर ननिेदन 
नायब तहशसलदार, श्री.डी.के.िळिी याींना बहुउद्देशीय सींस्थेचे विश्िस्त श्री.घाि् 
याींनी माहे िानेिारी, २०२२ च्या पदहल्या आठिडयात सादर केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत ददव्याींग क्रीडा जिल्हा प्रमखु श्री. सधचन सातिी याींनीही 
ददव्याींग बाींधिािर होत असलेल्या अन्यायाबाबत खींत व्यक्त केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेि त्यानसुार ददव्याींग बाींधिाींिर होणारा अन्याय दरू करुन 
त्याींना अींत्योदय शशधापत्रत्रका देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. छगन भिुबळ : (१) ि (२)  ि (३) हे खरे नाही,  
(४) अींशत: खरे आहे, शहापरू तालकु्यात ददव्याींग व्यक्तीींचे शशधापत्रत्रकेसाठी 
प्राप्त २७ अिाापकैी १७ ददव्याींग व्यक्तीींना अींत्योदय अन्न योिनेच्या वपिळया 
शशधापत्रत्रका वितररत करून अींत्योदय अन्न योिनेचा लाभ देण्यात आला आहे. 
उिारीत १० ददव्याींग व्यक्तीींच्या अींत्योदय योिनेच्या वपिळ्या शशधापत्रीकेची 
RCMS प्रणालीमध्ये ऑनलाईन नोंद करुन शशधापत्रत्रका वितरीत करणेत 
आलेल्या आहेत. ई-पॉस मशशनिर पढुील मदहन्यामध्ये डा्ा उपलब्ध 
झाल्यानींतर त्याींनाही धान्याचा लाभ शमळणार आहे.तहशसलदार कायाालय, 
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शहापरू याींचेकडून अद्यापपयांत ददव्याींग व्यक्तीींना शशधापत्रत्रका शमळणेपासनू 
िींधचत ठेिण्यात आलेले नसनू  ददव्याींग व्यक्तीींना शशधापत्रत्रका देण्याबाबत 
एकही अिा तहशसलदार कायाालय, शहापरू याींचेकड ेप्रलींत्रबत नाही. 
(५) हे खरे नाही  
(६) ि (७) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

 सोलापूर जिल््यातील उिनी धरणामध्ये िलप्रदषूण होत असल्याबाबत 
 (३१)* ४२०९९ श्री.विियिुमार देशमखु (सोलापरू शहर-उत्तर) : सन्माननीय 
पयाचिरण ि िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  उिनी िलाशयात (जि.सोलापरू) पणेु आणण वप ींपरी-धच ींचिड पररसरातनू 
येणाऱ्या दवुषत पाण्यामळेु धरणातील पाणी प्रदवुषत झाले असल्याने 
नागरीकाींच्या आरोग्याला धोका ननमााण झाल्याच ेमाहे िानेिारी, २०२२ मध्ये िा 
त्या दरम्यान ननदशानास आल ेआहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सामाजिक कायाकत्याांनी ननिेदन ददल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या िा 
करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. आहदत्य ठािरे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळामार्ा त उिनी धरणाच्या पाण्याची 
गणुित्ता िेळोिेळी तपासली िात.े त्यानसूार उिनी धरणातील पाण्यात 
रासायननक पदाथा शमश्रीत होत असल्याच ेआढळून येत नाही. तथावप, सदर 
पाण्यामध्ये घरगतुी साींडपाण्याशी ननगडीत मानके िस ेकी, ्ो्ल कॉशलर्ॉमा ि 
कर्कल कॉशलर्ॉमा विहीत मयाादेपेक्षा िास्त आढळून आल ेआहेत.   
• मळुा-मठुा नदी ि त्याच्या उपनद्याींच्या प्रदषूणाच्या अनषुींगाने महाराषर 
प्रदषूण ननयींत्रण मींडळामार्ा त िल (प्रनतबींध ि प्रदषूण ननयींत्रण) कायदा, १९७४ 
कलम-४१अन्िये पणेु महानगरपाशलकेची रु.१५ करोड इतकी रक्कम गोठविण्यात 
आली आहे. तसेच महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळामार्ा त पणेु 
महानगरपाशलकेला िल (प्रनतबींध ि प्रदषूण ननयींत्रण) कायदा, १९७४ अन्िये 
ददनाींक २९/१०/२०२१ रोिी आदेश देण्यात आले आहेत. 
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• महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळामार्ा त अप्रक्रीयाकृत साींडपाण्यािर प्रक्रीया 
करण्याकरीता मलैा शधु्दीकरण प्रक्रीया सींयींत्रणा उभारण्यासाठी वप ींपरी धचींचिड 
महानगरपाशलकेला ददनाींक ०९/१२/२०१९, ददनाींक १५/०१/२०२० ि ददनाींक 
२९/१०/२०२१ रोिी प्रस्तावित आदेश बिािण्यात आल ेआहेत. तसेच सदर 
महानगरपाशलकेविरुध्द िल (प्रदषुण प्रनतबींध ि ननयींत्रण) कायदा, १९७४ अन्िये 
र्ौिदारी ख्ला आर.सी.सी. नीं. १४४/२००० ि आर.सी.सी. नीं. ७०९/२०१६ ि 
नकुताच दािा आर.सी.सी. नीं.३१६८/२०२० अन्िये मा. मखु्य दींडाधधकारी 
पणेु  याींच्या न्यायालयात दाखल केला असनू प्रकरण न्यायप्रविषठ आहे.  
(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

----------------- 
 दापोडी (ता.शभिांडी, जि.ठाणे) येथे भेसळयुक्त पनीर िप्त िेल्याबाबत 
 (३२) * ३७७८४   श्री.लहू िानड े (श्रीरामपरू) : सन्माननीय अन्न ि औषध 
प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दापोड े(ता.शभिींडी,जि.ठाणे) येथील मेससा आयाा डअेरी कॉपोरेशनिर ठाणे 
अन्न औषध प्रशासनाने छापा ्ाकून समुारे ६५० ककलो भेसळयकु्त पनीरचा 
साठा िप्त केल्याचे ददनाींक १९ िानेिारी, २०२२ रोिी िा त्या समुारास 
ननदशानास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अन्न औषध प्रशासन विभागाने येथील पामोशलन तले, पनीर 
आणण असेद्क अशॅसडचे नमनेु तपासणीसाठी पाठविण्यात आल ेआहेत हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी भेसळ करणाऱ्याींविरुध्द शासनाने कोणती 
कारिाई केली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. रािेंद्र शश ांगणे : (१) ि (२) खरे आहे. 
(३) दद. २०.०१.२०२२ रोिी मे.आयाा कॉपोरेशन, तळमिला, परशरुाम तबेला, 
अींिुर शभिींडी रोड, विद्या ििन काट्याििळ दापोड ेता.शभिींडी, जि.ठाणे या 
आस्थापनेच्या मालकाविरुध्द नारपोली पोशलस ठाणे, शभिींडी, ठाणे येथ ेभा.द.वि. 
१८६०, कलम २७२, २७३ ि ४२० अन्िये गनु्हा नोंदविण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

----------------- 
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िसई (जि.पालघर) येथील अशशक्षक्षत, ननराधार ि विधिा महहलाांच्या 
अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन त्याांच्या रेशनिाडाांमध्ये  
परप्राांतीयाांची नािे टािण्यात येत असल्याबाबत 

 (३३) *  ३८५६७   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्रीमती माधुरी शमसाळ 
(पिचती), श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा), श्री.योगेश सागर चारिोप) : सन्माननीय 
अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अशशक्षक्षत, ननराधार ि विधिा मदहलाींच्या अज्ञानाचा गरैर्ायदा घेऊन िुने 
र्ा्लेल ेरेशनकाडा बदलनू देण्याच्या  बहाण्याने  काही व्यक्ती रेशनकाडामध्ये 
परप्राींनतयाींची नािे ्ाकत असल्याबाबतची तक्रार पालघर जिल््यातील िसई 
येथील आददिासी एकता पररषदेने तहशसलदाराींकड ेकेल्याचे माहे िानेिारी, २०२२ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार परुिठा अधधका-याींच्या सींगनमताने अस ेप्रकार केल े
िात असल्यास सदरहू अधधका-याींना ननलींत्रबत करून सिा सींबींधीताींविरुध्द 
शासनाकडून कारिाई करण्यात येणार आहे काय,  
(४) असल्यास, त्यानसुार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. छगन भिुबळ : (१) ि (२) आददिासी एकता पररषदेच ेअध्यक्ष याींनी 
एक्या मदहल ेसींदभाात तहसील कायाालय, िसई याींचेकड ेसादर केलेल्या तक्रार 
अिाामध्ये परप्राींतीयाींची नाि े्ाकणेबाबत कुठल्याही प्रकारचा उल्लेख केलेला 
नाही. तसेच परप्राींतीयाींची नाि ेरेशनकाडामध्ये ्ाकली िातात अशा स्िरूपाची 
लेखी अथिा तोंडी तक्रार तहसील कायाालय, िसई याींचेकड ेअद्यापपयांत कुणीही 
केल्याचे ननदाशनास आललेे नाही. तक्रार अिााच्या अनषुींगाने क्षेत्रीय 
कायाालयाकडून सनुािण्या आयोजित करण्यात आल्या होत्या. शशधापत्रत्रकेतील 
नाि कमी करून अन्य व्यक्तीचे नाि ्ाकण्याची कायािाही क्षते्रीय 
कायाालयामार्ा त झाली नसल्याची बाब ननदशानास आली आहे. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्भित नाही. 

-------------------------------------------------- 
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पालघर जिल््यातील समुद्र किनारा सागरी पयचटनाच्या 
 सुविधाांपासुन िांधचत असल्याबाबत 

 (३४) *  ४११५४   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), डॉ.भारती लव्हेिर 
(िसोिा) :   सन्माननीय पयचटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल््यातील १२० कक.मी. लाींबीचा समदु्र ककनारा हा सागरी 
पया् नासाठी प्रशसद्ध असल्याने येथील चौपाट्या आणण सरुूच्या बागाींमळेु मोठ्या 
प्रमाणात पया् क येत असल्याने येथील पया् न विकासासाठी कोट्यिधी रुपयाींच े
आश्िासन अनेक मींत्री महोदयाींनी देऊनही पया् नाबाबतच्या मलुभतू 
सवुिधाींपासनू या चौपाट्या िींधचत असल्याची बाब माहे िानेिारी, २०२२ च्या 
शिे्च्या आठिड्यात ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िसई, पालघर, डहाणू ि तलासरी तालकु्याींतील झाई ही सागरी 
पया् नस्थळे प्रशसद्ध असनू येथील िैिविविधता, दहरिाई, देिस्थान, माशाींची 
उपलब्धता आणण खाद्य सींस्कृती प्रशसद्ध असल्याने देशी-विदेशी पया् क येथ े
मोठ्या प्रमाणात येत असतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने सदर पया् नस्थळाींना मलुभतू सोयी- सवुिधा 
परुिनू शासनाच्या महसलूात िाढ होण्याच्यादृष्ीन ेकोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. आहदत्य ठािरे : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) पालघर जिल््यातील समदु्र ककनाऱ्याींच्या विकासासाठी बीच शकॅ 
धोरणाींतगात केळिा ि बोडी या दोन दठकाणी बीच शकॅ उभारणीस मींिुरी देण्यात 
आली आहे. 
   डहाणू येथील विकास कामाींसाठी प्रादेशशक पया् न विकास योिनेअींतगात 
रु.७९७.७४ लक्षच्या कामाींना प्रशासकीय मान्यता देऊन रु.२६१.०० लक्ष एिढा 
ननधी वितरीत करण्यात आला आहे. जिल्हा िावषाक योिनेअींतगात डहाण ूयेथील 
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विकास कामाींसाठी  रु.४४.३० लक्षच्या कामाींना मींिूरी देण्यात आली आहे. 
प्रादेशशक पया् न विकास योिना सन २०२१-२२ अींतगात मादहम, शशरगाींि, 
केळिा,मरुबे,उनभा्, कोकणेर येथील समदु्र ककनाऱ्यािर पया् न विकासासाठी 
रु.१३७.०० लक्षच्या कामाींना प्रशासकीय मान्यता देऊन रु.८३.०० लक्ष ननधी 
वितरीत करण्यात आला आहे. प्रादेशशक पया् न विकास योिनेअींतगात धचींचणी 
येथे पया् क ननिास ि सींरक्षक भजींत या कामासाठी रु.८३.४४ लक्षच्या कामाींना 
प्रशासकीय मींिूरी देऊन रु.६८.४४ लक्ष ननधी वितरीत करण्यात आला आहे.  
  जिल्हा िावषाक योिनेअींतगात झाई, ता. तलासरी येथील विकास कामाींसाठी 
रु.१४०.५० लक्षच्या, केळिे येथील कामासाठी रु.२१.३६ लक्षच्या, ननमाळ-कळींब 
येथील कामासाठी रु.६२.५० लक्षच्या तर मादहम येथील कामासाठी रु.२५.०० 
लक्षच्या कामाींना मींिूरी देण्यात आली आहे.  
    केळिा, मादहम, शशरगाींि, नाींदगाींि, बोडी, अनााळा येथ ेकोकण ग्रामीण 
पया् न विकास योिनेअींतगात सशुोशभकरण, बठैक व्यिस्था, समदु्राकड ेिाणारा 
पोहोच रस्ता, विद्यतु ददि,े हायमास््, बायो्ॉले्, चेंजिग रुम इत्यादी सवुिधा 
परुविण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

----------------- 
अहमदनगर जिल्हयातील अनतररक्त शशक्षिाांबाबत 

  

(३५) *  ४२२३८   श्रीमती मोननिा रािळे (शिेगाांि - पाथडी), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.मोहनराि हांबड े (नाांदेड दक्षक्षण), श्री.नामदेि ससाने 
(उमरखेड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) अहमदनगर जिल्हयातील शाळा ि महाविद्यालयात प्रिेश घेतलेल्या पदहली 
त ेबारािीच्या एकूण ८ लाख ७९ हिार ८०२ विद्याथाांपकैी अद्याप ६१ हिार ९१० 
विद्याथी सरल प्रणालीिर आधार काडा नोंदणीविनाच असनू आधार काडाची सरल 
प्रणालीत नोंदणी झालेली विद्याथी प्सींख्याच शशक्षक सींच मान्यतसेाठी ग्राहय 
मानली िाईल अस ेधोरण शालेय शशक्षण विभागाने माहे ऑगस््, २०२१ मध्ये 
िा त्यादरम्यान घेतले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हयात ६२ हिार विद्याथाांच े आधारकाडा नोंदणी सरल 
प्रणालीत झाली नसल्याने अनेक शशक्षक अनतररक्त ठरणार आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील खािगी शाळाींमध्ये २४ लाख विद्याथी बोगस 
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असल्याचा दािा मा.उच्च न्यायालयात करण्यात आला असनू नाींदेड, बीड 
जिल्हयात प्रत्येकी १६ हिार विद्यार्थयाांच्या आधार काडाची दबुार नोंदणी 
झाल्याची आकडिेारी याधचकाकत्याांने सादर केल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नाींदेड जिल्हयात सरल प्रणाली अींतगात पदहली त ेबारािीच्या 
िगाात ४५ हिार विद्यार्थयाांचे आधार क्रमाींक पडताळणीत बोगस असनू ि ११० 
शशक्षक अनतररक्त आहेत हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, कोरोना महामारीमळेु ग्रामीण भागातील विद्यार्थयाांना 
आधार  कें द्रािर येणे शक्य नसल्याने तसेच एस.्ी.च्या सींपामळेु विद्यार्थयाांची 
प्रिासाची गरैसोय, पालकाींचा अनतु्साह, तसेच आधार काडामधील नािाच्या 
स्पेलीींग चकुा,िन्म तारीख पणुा नसणे, ्ोपण नािाची नोंदणी, बो्ाींचे ठसे न 
िुळणे, यामळेु आधार काडातील मिकुर सरल प्रणालीमध्ये शमसमॅचीींग दोष येणे 
या कारणामळेु ही नोंदणी होत नसल्याने आधार काडाची सरल प्रणालीमध्ये 
नोंदणी होण्यासाठी सधुारणा करुन सरल प्रणाली नोंदणी कालािधी िाढिनू 
देण्यात येणार आहे काय, 
(६) असल्यास, राज्यात सन २०१२ मध्ये राबविण्यात आलले्या प्पडताळणी 
मोदहमेत दोषी आढळलेल्या २२ जिल्हयाींमधील २८२ शाळाींकडून ४ को्ी १४ लाख 
६४ हिार २०८ रुपये िसलु करण्याच ेआदेश शशक्षण सींचालकाींनी माहे िानेिारी, 
२०२२ रोिीच्या समुारास ददल ेअसनू आतापयांत कोणत्या जिल्हयातील कोणत्या 
शाळाींकडून िसलुी करण्यात आली आहे ि उिाररत शाळाींकडून कधीपयांत िसलुी 
करण्यात येणार आहे, 
(७) असल्यास, बोगस विद्याथी दाखिनू त्याचा र्ायदा घेणाऱ्या शाळाींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ? 
 
प्रा. िषाच गायििाड : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) हे अींशत: खरे आहे. 
(५) या सींदभाात शासन पत्र दद.२८/०२/२०२२ अन्िये विद्यार्थयाांचे आधार क्रमाींक 
सरल पो ा्लिर नोंदणी करण्याकररता दद.३१/०३/२०२२ पयांत मदुतिाढ देण्यात 
आली आहे तसेच, आयकु्त शशक्षण याींना योग्य ती उपाययोिना ननजश्चत करून 
आधार नोंदणीची कायािाही पणूा करण्याच्या सचूना ददल्या आहेत. 
(६) ि (७) हे अींशत: खरे आहे. 
  िसलू पात्र रकमेच्या िसलूीची कायािाही क्षेत्रीय स्तरािर सरुू आहे. 

----------------- 
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िल्याण ग्रामीण पररसरातील उत्तरशशि नदीपात्रात 
 होत असलेल्या िलप्रदषुणाबाबत 

  

(३६) *  ४२२६२   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशष शलेार 
(िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर 
पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), श्री.अशभमन्य ुपिार (औसा) :   सन्माननीय 
पयाचिरण ि िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कल्याण ग्रामीण भागातील १४ गािाींमधून िाहणाऱ्या उत्तर शशि नदीला 
मागील दोन िषाापासनू प्रदषूणाने ग्रासल ेअसनू कीं पन्याींमधील रसायन थे् 
नदीत सोडल्यामळेु पाण्याला दर ददिशी िेगिेगळे रींग प्राप्त होत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, काही रसायन हे माळरानािर िाळल ेिात असल्यामळेु या चौदा 
गािाींिर रसायनशमधश्रत ढग आढळून येतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नदी मध्ये रसायन शमसळत असल्याने िलचराींचे अजस्तत्ि 
सींपषु्ात आल ेआहे. तसेच नदीिर िनािरेही पाणी वपण्यासाठी िात असल्याने 
त्याींच्याही जििास धोका  ननमााण झाला आहे. तसेच नदीकाठािर पालेभाज्या 
उत्पादन करणाऱ्या शतेकऱ्याींनाही याचा त्रास िाणित आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मागील दोन िषाापासनू प्रदषूण ननयींत्रण महामींडळातरे् कोणतीही 
कायािाही करण्यात येत नसल्यामळेु ददिसेंददिस प्रदषूणामध्ये िाढ होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रदषूणाला आळा घालण्यासाठी शासनाने कोणती 
उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास विलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 

श्री. आहदत्य ठािरे : (१) हे अींशत: खरे आहे. सदर पररसरातील काही भींगार 
दकुानदाराींकडून औद्योधगक िापरातनू ननघालेल्या गोण्या धुतल्यामळेु ननमााण 
झालेले साींडपाणी विनाप्रकक्रया नाल्यामध्ये शमसळल्याच ेआढळून आल ेआहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सदर पररसरामध्ये महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळामार्ा त िेळोिेळी 
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करण्यात आलेल्या पाहणीदरम्यान विना सींमतीपत्र ि विनाप्रकक्रया औद्योधगक 
साींडपाणी ननमााण करणाऱ्या १४ दोषी उद्योगाींना ददनाींक ०५/०४/२०२१, 
३०/०८/२०२१ ि ददनाींक ०६/०९/२०२१ रोिी उद्योग बींद करण्याचे आदेश देण्यात 
आल ेआहेत. 
(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

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

सांगमनेर (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील िारखान्याांमुळे  
प्रिरा नदीच ेपाणी प्रदवूषत होत असल्याबाबत 

 (३७) *  ३८२२३   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी) :  सन्माननीय पयाचिरण 
ि िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  सींगमनेर (जि.अहमदनगर) तालकु्यात प्रिरा नदीपात्रात अनेक िषाापासनू 
तथेील साखर कारखान,े दधू सींघ, हॉ्ेल, दिाखान े तसेच नगरपररषदेच्या 
माध्यमातनू रसायनयकु्त पाणी नदीपात्रात सोडल ेिात असल्यामळेु प्रिरा नदीच े
पाणी प्रदवूषत होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रिरा नदीत सोडल ेिात असलेल्या रसायनयकु्त पाण्यामळेु 
िोिे, कोल्हेिाडी, कनकापरू, कनोली, मनोली या नदीपात्रा लगतच्या गाींिात 
पाणी परुिठा योिनाींच्या विदहरी नदीपात्रातच असल्याने या प्रदवूषत पाण्याचा 
पाझर थे् वपण्याच्या तसेच शतेीच्या पाण्यात येत असल्यामळेु गाींिातील 
लोकाींच,े शतेीचे आणण िनािराचे आरोग्य धोक्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय,    
(३) असल्यास, प्रिरा नदी बचाि कृती सशमतीचे कायाकत ेतसेच स्थाननकाींनी 
नदीपात्रात सोडण्यात येणा-या प्रदवूषत पाण्याच्या विरोधात िारींिार प्राींताधधकारी, 
पोलीस स््ेशन तसेच महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकड े ननिेदन,े तक्रारी 
देऊनही कोणतीही कायािाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, प्रिरा नदीपात्रात रसायनयकु्त प्रदवूषत पाणी सोडणा-या साखर 
कारखान,े दधू सींघ िा नगरपररषद याींच्याविरुध्द शासनाने कोणती कारिाई केली 
आहे िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. आहदत्य ठािरे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) • सींगमनेर शहरातील घरगतुी साींडपाणी विना प्रकक्रया नाल्याद्िारे 
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प्रिरा नदीत शमसळत असल्याचे ननदशानास आल्याने महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण 
मींडळामार्ा त सींगमनेर नगरपररषदेला घरगतुी साींडपाणी यींत्रणा उभारणेबाबत ि 
पयाािरण नकुसान भरपाई का लाद ुनये याबाबत ददनाींक २६/१०/२०२१ रोिी 
ननदेश ददल ेहोत.े तद्नींरत मा. लिादाकड ेदाखल मळू अिा क्र. ११०/२०१५ मध्ये 
मा. लिादान े ददनाींक १५/०७/२०२० रोिी पाररत केलेल्या आदेशास अनसुरुन 
महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळामार्ा त सींगमनेर नगरपररषदेला पयाािरण 
नकुसान भरपाई म्हणून रु. ५.४० को्ी इतकी रक्कम िमा करण्याबाबत िल 
(प्रदषूण प्रनतबींध ि ननयींत्रण) कायदा, १९७४ च्या कलम ३३ (अ) ि पयाािरण 
(सरुक्षा) कायदा, १९८६ अींतगात ददनाींक ०२/०३/२०२२ रोिी ननदेश देण्यात आल े
आहेत. 
• प्रिरा नदीच्या प्रदषुणाबाबत महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकड े ददनाींक 
०८/१२/२०२१ रोिी प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने महाराषर प्रदषूण 
ननयींत्रण मींडळाने ददनाींक १४/१२/२०२१ रोिी केलले्या पाहणी दरम्यान मे. 
सींगमनेर तालकुा दधु उत्पादक सहकारी सींघाच्या डअेरी मधुन पाींढऱ्या रींगाच्या 
पाण्याचा विसगा काही प्रमाणात कारखाना पररसराबाहेर चेंबरमध्ये होत 
असल्याचे ननदशानास आल े होत.े त्यामळेु सदर उद्योगास महाराषर प्रदषूण 
ननयींत्रण मींडळाने ददनाींक २२/१२/२०२१ रोिी प्रस्तावित ननदेश ददले आहेत. 
त्यानसूार सदर उद्योगाची रु. २.५ लक्ष इतकी बँक  हमी  महाराषर  प्रदषूण 
ननयींत्रण मींडळाने िप्त केली असनू सदर उद्योगाची सनुािणी प्रस्तावित आहे. 
(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

----------------- 
पैठण शहरातील (जि.औरांगाबाद) िक्फ बोडाचच्या   

मालमत्तेची विक्री होत असल्याबाबत 
 (३८) *  ४११५५   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :   सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  राज्यात पठैण शहरातील (जि.औरींगाबाद) िक्र् बोडााच्या मालमत्तचेी 
विक्री होत असल्याचे माहे िानेिारी, २०२२ च्या शिे्च्या आठिड्यात िा त्या 
समुारास ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इमाम मौलाना साहेब दग्यााची सिे नीं. १७३ ही अत्यींत मोक्याची  
िमीन असनू अत्यींत अल्प ककींमतीत विकली गेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या िशमनीच ेसध्याच्या बािारभािाप्रमाणे मलु्याींकन करून िक्र् 
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बोडााला महसलू शमळिनू देण्याकररता शासनाने कोणती उपाययोिना केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. निाब मशलि : (१) होय. 
(२)  अशींत: खरे आहे. िक्र् मींडळाकड े नोंदणी  झालेल्या दगााह हिरत 
मौलाना साहेब पठैण, ता.पठैण, जि.औरींगाबाद  या िक्र् सींस्थचेी पठैण येथील 
सिे नीं.१७३ येथे २८ एकर ३८ गुींठे  इनाम िमीन आहे.  सदर िक्र् 
मालमत्तचेी खरेदी विक्री सरुु असल्याची बाब िक्र् मींडळाच्या ननदशानास आली 
होती. त्यास अनसुरुन िक्र् मींडळाने सदर खरेदी विक्री थाींबविली असनू 
दगााहच्या िमीनीची खरेदी विक्री करणाऱ्या लोकाींविरुध्द  पठैण पोलीस ठाण्यात 
गनु्हा दाखल केला आहे. िक्र् अधधननयम, १९९५ च्या कलम ५४ नसुार सदर 
मालमत्तिेरील अनतक्रमण काढण्याबाबत िक्र् मींडळाकडून कायािाही करण्यात 
येत आहे. 
(३)  सदर िक्र् िमीनीिरील अनतक्रमण ह्विल्यानींतर िक्र् अधधननयम, 
१९९५ च्या कलम ५६ तसेच िक्र् मालमत्ता भाडपेट्टा ननयमानसुार पढुील 
कायािाही करणे शक्य होणार आहे.    
(४) प्रश्न उद्भित नाही. 

----------------- 
मौिे किरिली (ता.ििचत, जि.रायगड) येथील  
नळ पाणी पुरिठा योिना बांद असल्याबाबत 

  

(३९) *  ४२२६३   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), अॅड.आशशष शलेार 
(िाांदे्र पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर 
पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), श्री.अशभमन्य ुपिार (औसा) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे ककरिली (ता.किात, जि.रायगड) येथील गािासाठी सतरा िषाांपिूी सरुु 
केलेली नळ पाणी परुिठा योिना गत सहा मदहन्याींपासनू बींद पडली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या विदहरीमधून नळ पाणी परुिठा करण्यात येतो त्या विदहरीची 
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माहे िुल,ै २०२१ मध्ये झालेल्या िोरदार पािसात पडझड होऊन ती कोसळली 
आहे, हे खरे आहे काय,   
(३) असल्यास, नळ पाणी परुिठा योिना बींद झाल्यामळेु ककरिली येथील 
मदहलाींना पाण्यासाठी िणिण कर्राि ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िलिीिन शमशनच्या माध्यमातनू ककीं िा अन्य माध्यमातनू 
ककरिली गािातील पाण्याची समस्या सोडविण्याच्या दृष्ीन े शासनामार्ा त 
कोणती कायािाही करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. गलुाबराि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) उद्भि विहीरीचा नदीकडील बाींधकामाचा अशींत: भाग पडला होता, 
ग्रामपींचायत ककरिली मार्ा त त्याची दरुुस्ती करणेत आली आहे. 
दरम्यान,ककरिली गािामध्ये दोन स्ितींत्र विधन विहीरीिरुनही पाणी परुिठा सरुु 
आहे. तसेच ककरिलीमध्ये ियैजक्तीक मालकीच्या विधन विहीरीही आहेत. 
त्याव्दारे ग्रामस्थाींना पाणी परुिठा होत आहे. सद्य:जस्थतीत नळ पाणी परुिठा 
योिनेचे पाणी सरुळीत सरुु आहे. कें द्र ि राज्य शासनाचे िल िीिन शमशन 
अींतगात कृती आराखडा सन २०२१-२२ मध्ये सदर गािाचा समािेश केला असनू 
सदर गाि पाली भतुीिली आसल धरणाचे उदभिािरील प्रस्तावित प्रादेशशक नळ 
पाणी परुिठा योिनेमध्ये समािेश करणेत आललेा आहे. 
(५)  प्रश्न उदभित नाही.  

----------------- 
विधान भिन :    रािेन्द्र भागित 
मुांबई    प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
मुद्रणपिूा सिा प्रकक्रया महाराषर विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर 

मुद्रण: शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


