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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शकु्रिार, हदनाांि ०४ माचच, २०२२ / फाल्गनु १३, १९४३ ( 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, रोजगार ि 
उद्योजिता 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, राजशशष्ट्टाचार मांत्री 

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ४५ 
------------------------------------- 

 

गडधचरोली जजल्हयात धान खरेदीला मुदतिाढ देण्याबाबत 
  

(१) * ४०२०८   श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गडचचरोली जिल्हयात पणन हींगाम सन २०२१-२०२२ मध्ये ककमान 
आधारभतु ककींमत खरेदी योिनेअींतगगत खरीप हींगामातील धान खरेदी सरुु 
असनु शासन ननणगयानसुार धान खरेदीला ददनाींक ३० िानेवारी, २०२२ पयतं 
मदुत देण्यात आलेली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ऑनलाईन ताींत्रिक अडचणी, गोदामे पणुग क्षमतनेे भरलेली 
असणे तसेच गोदामातील धान भरडाईसाठी परवानगी देण्यात न आल्याने 
धान खरेदीची प्रकिया मींदावली असनु शतेकऱयाींकड े मोठया प्रमाणात धान 
वविीसाठी शशल्लक असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२२ रोिीच्या नतसऱया 
आठवडयात ननदशगनास आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पणन हींगाम सन २०२१-२०२२ मधील ककमान आधारभतु 
ककींमत खरेदी योिनेअींतगगत खरीप हींगामातील धान खरेदीला मदुतवाढ 
देण्याकरीता आरमोरी ववधानसभा सदस्य याींनी ददनाींक ०८ िानेवारी, २०२२ 
रोिी वा त्या समुारास ददलेल्या ननवेदनानसुार शासनाने कोणती कायगवाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. छगन भजुबळ : (१) अींशत: खरे आहे.       
     शासन ननणगय,दद.३०/०९/२०२१ अन्वये खरीप पणन हींगाम २०२१-२२ 
साठी दद.०१/१०/२०२१ त े दद.३१/०१/२०२२ असा खरेदी कालावधी ननजचचत 
करण्यात आला होता. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
      तथावप, मागील हींगामाच्या तलुनेत खरीप पणन हींगाम २०२१-२२ 
मध्ये दद.३१/०१/२०२२ अखरे गडचचरोली जिल््यात १७,३६,९८३.७७ ज्वी्ं ल 
इतकी धान खरेदी झाली आहे. 
(३) अशभकताग सींस्थाींच्या मागणीनसुार प्रथम दद.०८/०२/२०२२ पयतं धान 
खरेदीस मदुतवाढ देण्यात आली. तद्नींतर माकेद्ींग फेडरेशनच्या 
मागणीनसुार  दद.१४/०२/२०२२ पयतं आणण आददवासी ववकास महामींडळाच्या 
मागणीनसुार दद.१८/०२/२०२२ पयतं धान खरेदीस मदुतवाढ देण्यात आली. 
तद्नींतर अशभकताग सींस्थाींकडून मदुतवाढीची मागणी नाही. 
(४) प्रचन उद्भवत नाही. 
 

----------------- 
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िोतिली (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथील साांडपाणी प्रकक्रया  
प्रिल्पाच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२) * ३७७२७   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) : सन्माननीय पयाचिरण ि 
िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोतवली (ता.खेड, जि.रत्नाचगरी) येथील वशशषठी नदीवरील नाल्याअींतगगत 
समुारे १.५३ को्ी रूपये खचग करून फाय्ोमेडीएशन तींिज्ञान वापरून 
साींडपाणी प्रकिया प्रकल्प राबववण्याचे कायागदेश माहे माचग, २०१९ मध्ये वा 
त्या दरम्यान मे. ्े्नोग्रीन इन््हायरमें्ल सोल्यशुन, पणेु याींना देण्यात 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदर काम पणूग करण्यासाठी कीं पनीस ददलेला कालावधी 
ककती आहे व सदर कालावधीत कीं पनीने काम पणूग केले आहे काय, 
(३)  नसल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सदर कामाच्या ववलींबास 
िबाबदार कीं पनी तसेच प्रदषूण ननयींिण मींडळाचे अचधकारी याींचेवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. आहदत्य ठािरे : (१) हे खरे आहे.   
(२) व (३) वशशषठी नदीच्या पनुगिीवनासाठी In-Situ तींिज्ञानाद्वारे कोतवाली 
नाल्यावर प्रकिया करण्याच्या प्रकल्पाच्या कायागचा आदेश महाराषर प्रदषूण 
ननयींिण मींडळाच ेपि िीं . MPCB/JD(WPC)/B-७५५ Dt. ०२/०३/२०१९ रोिी 
मे. ्े्नोग्रीन इन्हारमें्ल सोल्यशुन्स, पणेु याींना देण्यात आलेला होता. 
सदर कायागदेशानसुार आदेशाच्या तारखेपासनू ०६ मदहन्याींच्या आत काम पणूग 
करणे अपके्षक्षत होत.े   
   सदर प्रकल्पाची प्रस्ताववत िागा ग्रामपींचायतीची नसल्याने ती िागा 
शमळववण्यासाठी ०४/०३/२०२० पयतंचा कालावधी लागला व त्यादरम्यान माचग 
२०२० मध्ये कोवीड- १९ ची सरुूवात झाल्यामळेु आणण नजिकच्या काळात 
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दोन परु, दलदल, भसु्सखलन याींमळेु प्रकल्पाच्या िागेवर पोहोचता येत 
न्हत,े त्यामळेु सदर प्रकल्प अद्याप पणूग करता आलेला नाही. सदर प्रकल्प 
पढुील २ मदहन्यात पू ू्णग करण्याचे आचवासन  मे.्े्नोग्रीन इन्हायमें्ल 
सोल्यशुन्स, पणेु याींनी ददले आहे.   
(४) प्रचन उद्भवत नाही. 

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

ततिसा (जज. यितमाळ) येथे रेशनच् या धान् याचा 
 िाळाबाजार होत असल् याबाबत 

  

(३) * ३८५४९   श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिचती), श्रीमती मांदा म्हात्र े
(बेलापरू), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच), अॅड.आशशध शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-
िोळीिाडा), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१)  राज्यात शासनाच् या ववववध योिनाींतगगत गरीबाींसाठी मोफत धान् य 
परुववले िात असनू यात अींत् योदय योिनेतनू ३५ ककलो व गरीब कल् याण 
योिनेतनू २० ककलो धान् य ददले िात,े हे खरे आहे काय, 

(२)   असल् यास, नतवसा (ता.जि.यवतमाळ) येथील एका रेशन धान् य 
दकुानदाराने गरीबाींना दहा ककलो धान् य देनन ३५ ककलो धान् य ददल् याची नदद 
केली असनू यात अफरातफर केली असल्याचे ददनाींक ०६ िानेवारी, २०२२ 
रोिी वा त् यासमुारास ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल् यास, उ्त प्रकरणी जिल् हा परुवठा अचधका-याींकड ेतिार करण्यात 
आली असनू याबाबत चौकशीचे आदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल् यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबींचधत दकुानदाराींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?  
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श्री. छगन भजुबळ : (१) अींशत: खरे आहे. राज्यात प्रधानमींिी गरीब कल्याण 
अन्न योिनेअींतगगत मोफत अन्नधान्य ददले िात असनू राषरीय अन्नसरुक्षा 
योिनेमधील अींत्योदय अन्न योिनेतील व प्राधान्य कु्ुींब लाभार्थयांमधील 
पाि लाभार्थयांना प्रनत्य्ती प्रनतमाह ५ ककलो मोफत अन्नधान्य देण्यात 
येत आहे. 
(२), (३) व (४) सदर तिार प्राप्त झाल्यावरुन करण्यात आलेल्या 
चौकशीमध्ये शशधापत्रिकाधारकाींना धान्य वा्पात तफावत केल्याचे आढळले. 
त्याअनषुींगाने अपहार केलेल्या धान्याची र्कम रास्तभाव दकुानदाराकडून 
वसलू करण्यात आली असनू प्राचधकार पिाची १०० ््के अनामत र्कम 
शासन िमा करुन रास्तभाव दकुानाचा परवाना रद्द करण्याबाबत जिल्हा 
परुवठा अचधकारी, यवतमाळ याींनी आदेश ददल े आहेत. सदर आदेशास 
पनुरीक्षण प्रकरणामध्ये उपआयु् त (परुवठा), अमरावती याींनी स्थचगती ददली 
आहे. 
(५) प्रचन उद्भवत नाही. 

----------------- 
 चांद्रपूर जजल्हयातील जजल्हापररधद प्रादेशशि पाणीपुरिठा योजनेतांगचत 
पूणच झालेल्या अनेि नळ पाणी योजना बांद अिस्थेत असल्याबाबत 
  

(४) * ३८६८६   श्री.सभुाध धोटे (राजूरा): सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१)  चींद्रपरू जिल्हयातील जिल्हापररषद प्रादेशशक पाणीपरुवठा योिनेतींगगत 
करोडो रुपये खचग करुनही प्रशासनाच्या दलुगक्षतमेळेु ८८ योिना बींद असनू 
अनेक गावे नळ पाणी परुवठा योिनेच्या पाण्यापासनू वींचचत असल्याच ेमाहे 
डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२)  असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार याप्रकरणातील दोषीींवर कारवाई 
करुन सदर नळपाणी योिनेंतगगत गावाींना पाणीपरुवठा करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. गलुाबराि पाटील : (१)  हे खरे नाही. 
(२)  चींद्रपरू जिल्हयातील महाराषर िीवन प्राचधकरण ववभागाकडून जिल्हा 
पररषदेकड े हस्ताींतरीत झालेल्या ३४ प्रादेशशक नळ योिनेतनू १८६ गावाींना 
पाणी परुवठा करण्यात येत आहे. त्यापकैी माहे नो्हेंबर, २०२१ व माहे 
डडसेंबर, २०२१ मध्ये गदडवप ींपरी तालु् यातील ०५ प्रादेशशक पाणी परुवठा 
योिना देखभाल व दरुूस्ती अींतगगत वेगवेगळ्या प्रकारच्या दरुूस्तीकरीता काही 
कालावधीसाठी बींद होत्या. सद्यजस्थतीत दरुूस्ती करून पाणी परुवठा पवूगवत 
सरुू आहे.  
      तसेच ग्राम पींचायतीच्या अखत्यारीत असलेल्या ८८ स्वतींि योिना या 
ववववध कारणाींनी बींद होत्या.  त्यापकैी ०३ स्वतींि योिनाींची दरुूस्ती करून 
पवूगवत सरुू करण्यात आल्या आहेत. उवगररत ८५ योिना या ववववध कारणाींनी 
सद्यजस्थतीत बींद आहेत. त्यापकैी ३१ स्वतींि योिना ग्रामपींचायतीने ववद्यतु 
देयक न भरल्यामळेु ववद्यतु परुवठा खींडीत होनन बींद पडलेल्या आहेत. ५४ 
स्वतींि योिना या ग्रामपींचायतीच्या देखभाल व दरुूस्ती अभावी बींद आहेत. 
सदर बींद योिना सरुू करण्याबाबत ग्राम पींचायतीींना ननदेश देण्यात आलेले 
आहेत. सदर ८८  योिना या िल िीवन शमशन कायगिमाींतगगत आराखड्यात 
घेण्यात आलेल्या आहेत. सदर योिनाींची अींदािपिके तयार करणे व 
तद्अनषुींचगक कायगवाही सरुू आहे.  
(३)  प्रचन उद्भवत नाही. ववलींब झालेला नाही. 
 

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

ग्रामीण भागातील शाळाांमध्ये मुलीांना हदला जाणाऱ्या उपजस्थती 
भत्त्यात िाढ िरण्याबाबत 

  

(५) *  ३८६१५   श्री.शमहीर िोटेचा (मलुुांड), श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर 
(तनलांगा), श्री.हदलीप मोहहत-ेपाटील (खेड आळांदी), श्री.अशोि पिार (शशरुर), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्रीमती मोतनिा राजळे 
(शिेगाांि - पाथडी), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.िुमार आयलानी 
(उल्हासनगर), श्री.सधचन िल्याणशटे्टी (अक्िलिोट), श्री.सतुनल िाांबळे (पणेु 
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िॅन्टोन् मेंट), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.जयिुमार गोरे (माण), अॅड.आशशध 
शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.राम िदम (घाटिोपर 
पजश्चम) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
 (१) ग्रामीण भागातील शाळाींमध्ये मलुीींच्या उपजस्थतीच ेप्रमाण वाढावे यासाठी 
शासनाने ददनाींक ३ िानेवारी, १९९२ रोिी इयत्ता १ ली त े ४ थी मध्ये 
जिल्हा पररषद, नगरपररषद शाळेत शशकणाऱया अनसुचूचत िाती व िमाती, 
भ््या व ववमु् त िातीींमधील द्राररद्रय रेषखेालील मलुीींसाठी उपजस्थती 
भत्ता योिना सरुु केली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ३० वषांनींतरही ७५ ्् के उपजस्थत राहणाऱ या ववद्याथीनीींना 
दररोि १ रुपये प्रमाणे दरवषी केवळ २२० रुपये उपजस्थती भत्ता ददला िात 
असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्या समुारास ननदशगनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोरोना काळात ववद्यालयीन खचग परवडत नसल्याने मलुीींना 
शाळा सोडण्याची वेळ आली असल्याने ग्रामीण भागातील शाळाींमध्ये गरि ु
ववद्याथीनीींची उपजस्थती वाढववण्यासाठी त्याींना देण्यात येणाऱया उपजस्थती 
भत्त्यात वाढ करण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 प्रा. िधाच गायििाड : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     उपजस्थती भत्ता या योिनेनींतर म्हणिे १९९२ नींतर मलुीींची उपजस्थती 
वाढववण्यासाठी कें द्र/राज्य परुस्कृत ववववध नवीन योिना  उदा. मध्यान्ह 
भोिन योिना, मोफत पाठयपसु्तके योिना, मोफत गणवेष योिना, ववववध 
शशषयवतृ्त्या, वाहतकु भत्ता, मलुीींसाठी वस्तीगहृ व आश्रम शाळा, कस्तरुबा 
गाींधी ववद्यालय, शौचालय/स्वच्छतागहेृ अशा अचधक प्रभावी नवीन योिना 
सरुू करण्यात आल्या. तसेच मानव ववकास शमशन माफग त मलुीींना मोफत 
सायकल वा्प योिना व मोफत ST प्रवास योिना राबववण्यात येत.े मलुीींना 
१२ वी पयतं मोफत शशक्षण योिनाही राबववण्यात येत आहे. 
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(४) प्रचन उद्भवत नाही. 
----------------- 

 

उरण (जज.रायगड) तालुक्यातील पाणी टांचाई दरू िरण्याबाबत 
  

(६) * ३८४३६   श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्रीमती माधुरी शमसाळ 
(पिचती), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सनुील 
प्रभ ु(हदांडोशी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
  

(१) उरण (जि.रायगड) तालु् यातील रानसई धरणात केवळ दोन मदहने परेुल 
इतका पाणीसाठा असल्याने उरण येथे पाणी ी्ंचाई ननमागण झाल्याचे माहे 
िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२)  असल्यास, आठवड्यात मींगळवार आणण शिुवार असे दोन ददवस 
पाणीपरुवठा बींद ठेवण्याचा ननणगय घेण्यात आल्याने उरण वाशसयाींवर पाणी 
ी्ंचाईचे सींक् ननमागण झाल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 

(३)  असल्यास, पाणी ी्ंचाई दरू करण्यासाठी शसडकोकड े दररोि 
एमआयडीसीकडून १० एमएलडी पाणीपरुवठा करण्याची मागणी केली 
असता केवळ ४ एमएलडी इत्या पाण्याचा परुवठा करण्यात येतो, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४)  असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने पाणीपरुवठ्यात वाढ करुन उरण 
येथील पाणी ी्ंचाई दरू करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५)   नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 श्री. सभुाध देसाई : (१)  होय, हे खरे आहे. 
 (२), (३) व (४) होय,हे अींशत: खरे आहे. 
   उरण (जि. रायगड) तालु् यातील म.औ.वव. महामींडळाच्या रानसई 
धरणाची पाणी साठवण क्षमता १०.०८० दलघमी एवढी आहे. त्यापकैी 
उपयु् त साठा ८.४९० दलघमी एवढा असनु, पावसाळ्या ्यनतरी्तच्या 
कालावधीसाठी बाषपीभवन व इतर वहन्यय वगळता  समुारे ७ दलघमी 
पाणी परुवठ्यासाठी दरवषी उपलब्ध होत.े 
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     म.औ.वव. महामींडळाच्या या पाणी परुवठा योिनेवरुन पावसाळा 
कालावधीत सरासरी ४०-४२ दलशल/ददन एवढा पाणीपरुवठा करण्यात येतो. 
पाण्याची मागणी लक्षात घेता, उपयु् त पाणी साठा पावसाळ्या 
्यनतरर्तच्या २४५ ददवसाींपकैी फ्त १७५ ददवसाींकरीता परुववण्याएवढा 
उपलब्ध असतो. म्हणिचे दरवषी समुारे ७० त े ८० ददवसाींच्या 
कालावधीकरीता पाण्याचा तु् वडा भासतो. 
     उपरो्त नमदू तू्  भरुन काढण्याकरीता दरवषी माहे नो्हेंबर/ डडसेंबर 
पासनू या पाणीपरुवठा योिनेवर दर मींगळवार आणण शिुवार असा 
आठवड्यातनू दोन वेळा पाणी परुवठा बींद ठेवण्यात येतो. या ननयोिनामळेुच 
उपयु् त पाणी साठ्यातनू दरवषीच्या िून मदहन्याच्या प्रथम आठवड्यापयतं 
पाणी  परुवठा करणे श्य होत आहे. 
     म.औ.वव.महामींडळाच्या रानसई पाणीपरुवठा योिनेच्या पाणी ी्ंचाईवर 
मात करण्यासाठी म.औ.वव.महामींडळ, नवी मुींबई महानगरपाशलका व शसडको 
याींच्यामध्ये ववननमय पाणी वापर ्यवस्था (Barter system) वषग २०१५ 
पासनू अजस्तत्वात आहे. 
     सध्या म.औ.वव.महामींडळाकडून नवी मुींबई महानगरपाशलकेस ४५ 
दलशल/ ददन पाणीपरुवठा त्याींच्या हद्दीतील ग्रामपींचायती व इतर िोडण्याींद्वारे 
आणण ३० दलशल/ददन ठोक पाणीपरुवठा शशळ ्ाकी  येथे करण्यात येतो. 
या परुवठ्यापो्ी नवी मुींबई महानगरपाशलकेकडून शसडकोला १० दलशल/ ददन 
पाणी परुवठा कामोठे आणण खारघर येथे केला िातो. 
 या पाणीपरुवठ्यापो्ी म.औ.वव. महामींडळास शसडकोकडून ददघोड े येथे १० 
दलशल/ददन पाणी परुवठा करण्याचे ठरलेले आहे. यापो्ी पाणी दरवषी १५ 
ऑ््ोबरपासनू पढुील पावसाळा सरुु होईपयतं १० दलशल/ददन पाणी परुवठा 
होणे अपेक्षक्षत आहे. 
यावषी शसडकोकडून दद. २७ नो्हेंबर २०२१ पासनू २.५० दलशल/ददन व दद. १ 
िानेवारी २०२२ पासनू ४.५० दलशल/ददन पाणीपरुवठा म.औ.वव.महामींडळाच्या 
रानसई पाणीपरुवठा योिनेवरील पाणी उपभोगत्याींना होत आहे. 
(५) प्रचन उद्भवत नाही. 

----------------- 
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नागपरू जजल्हयातील िोराडी ि खापरखेडा िीज िें द्राजिळच्या २१ गािाांमधील 
पाण्याचे स्त्रोत प्रदवूधत झाल्याबाबत 

(७) *  ३८६५६   श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.नानाभाऊ पटोल े
(सािोली) :   सन्माननीय पयाचिरण ि िातािरणीय बदल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नागपरू जिल्हयातील कोराडी व खापरखेडा या दोनही वीि कें द्रािवळच्या 
२१ गावाींमधील घेतलेल्या पाण्याच्या नमनु्यामध्ये असेननक, म्युगरी, 
फ्लोराइड यासारखे ववषारी घ्क आढळून आल्याने येथील नागरीकाींचे 
आरोग्य धो्यात आले असल्याचे माहे नो्हेंबर, २०२१ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने येथील नागरीकाींना शधु्द पाण्याचा परुवठा 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली आहे हे वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. आहदत्य ठािरे : (१) से्ं र फॉर सस््नेबल डे् हलपमें्, असर व मींथन 
या खािगी सींस्थाींनी सींयु् तररत्या माहे नो्हेंबर, 2021 रोिी सादर  केलेल्या 
अहवालामध्ये कोराडी व खापरखेडा वविकें द्रािवळच्या गावाींमधील घेतलेल्या 
पाण्याच्या नमनु्यामध्ये म्युगरी, आरसेननक, फ्लोराईड हे घ्क आढळून 
आल्याचे नमदु करण्यात आले होत.े 
(२) प्रचनाचधन ववषयाच्या अनषुींगाने सींबींचधत सींस्थेने कें दद्रय पयागवरण, वने व 
वातावरणीय बदल मींिालयाकड े केलेल्या तिारीच्या अनषुींगाने कें दद्रय 
पयागवरण, वने व वातावरणीय बदल मींिालय, नागपरू याींचे प्रनतननधी, औजषणक 
वीि प्रकल्पाचे अचधकारी, महाराषर प्रदषूण ननयींिण मींडळाचे अचधकारी तसेच 
से्ं र फॉर सस््नेबल डे् हलपमें्, असर व मींथन या सींस्थाींच्या 
प्रनतननधीसमवेत ददनाींक 04/02/2022 रोिी सींयु् त पाहणी करण्यात आली 
होती. सदर पाहणीमध्ये सींकशलत केलेल्या पाण्याच्या नमनु्याींच्या पथृ:करण 
अहवालानसूार पाण्यामध्ये िड धातचूे प्रमाण आढळून आले न्हत.े मा. मींिी 
(पयागवरण व वातावरणीय बदल) याींनी फेब्रवुारी, 2022 मध्ये नाींदगाींव, ॲशबींड 
या दठकाणी केलेल्या स्थळपाहणीच्या अनषुींगाने महाराषर प्रदषूण ननयींिण 
मींडळास सींस्थेच्या प्रनतननधीींसह सींयु् त पाहणी करुन अहवाल सादर करण्याच े
ननदेश देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रचन उदभवत नाही. 

---------------------------- 
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शगेाि (जज.बुलढाणा) येथे अिैधररत्या बोगस 

 ऑइलची विक्री होत असल्याबाबत 
  

(८) *  ३७९९७   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांि) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) शगेाव (जि.बलुढाणा) येथे इींडजस्रअल ऑइलच्या नावाखाली अवधैररत्या 
बोगस ऑईलची वविी होत असल्याचे ददनाींक ३१ ऑ््ोबर, २०२१ रोिी वा 
त्या समुारास तहसीलदार शगेाव व परुवठा अचधकारी याींच्या ननदशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२)  असल्यास, सदर डडस्पेंसरद्वारे डडझेल ककीं वा इींडजस्रयल ऑईलची वविी 
करण्यासाठी शासनाच्या व जिल्हाचधकारी बलुढाणा याींच्या परवानग्या तसेच 
सींबींचधत स्थाननक स्वराज्य सींस्था याींचे ना हरकत प्रमाणपि घेतले नसल्याच े
तहसीलदार शगेाव याींच्या ननदशगनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 

(३)  असल्यास, याबाबतची सवग मादहती मागववण्यासाठी तहसीलदार शगेाव 
याींनी त्याींचे पि िमाींक कावी अकाप/ू ६१७/२०२१ ददनाींक ०३ नो्हेंबर, २०२१ 
नसुार सींबींचधताींना पि विा नो्ीस देनन मादहती व  कागदपिाींसह सात 
ददवसात खुलासा सादर न केल्यास सींबींचधताींवर कायदेशीर कारवाई 
करण्याबाबत तहसीलदार शगेाव याींनी नमदू केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 

(४)  असल्यास, प्रचन भाग िमाींक (३) नसुार उ्त सवग कागदपिाींचा खुलासा 
प्राप्त झाला आहे काय, नसल्यास, मादहती न देणाऱया सींबींचधत कीं पनी व 
अचधकाऱयाींवर तहसीलदार, शगेाव याींनी कोणती कायदेशीर कारवाई केली 
आहे, 

(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. छगन भजुबळ : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) सींबींचधताींचा खुलासा प्राप्त झाला असनू, योग्य कागदपि नसल्यामळेु 
सदर इींडजस्रयल ऑईल पींपाच े नोझल शसल करण्यात आले आहे. 
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सींबींचधताींववरुध्द मा.प्रथमशे्रणी न्यायदींडाचधकारी, शगेाींव याींच्या न्यायालयात 
केस ि.११८१/२०२१ दद.१८.१२.२०२१ नसुार तिारदावा दाखल करण्यात आला 
आहे. सदर दावा मा.प्रथमशे्रणी न्यायदींडाचधकारी, शगेाींव याींच्या न्यायालयात 
सरुु आहे. 
(५) प्रचन उद्भवत नाही. 

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

अहमदनगर जजल््यात भेसळयुक्त बायोडडझलेची  
विक्री होत असल्याबाबत 

  

(९) *  ३९७५८   श्री.तनतीन अजुचन (ए.टी.) पिार (िळिण), श्री.सांजय 
गायििाड (बलुढाणा) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि 
सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)  अहमदनगर जिल््यातील नगर-सोलापरू रोडवरील हॉ्ेल नीलच्या मागे 
तसेच कडगेाींव बायपास चौक पररसरात (अहमदनगर) बेकायदेशशरररत्या सरुु 
असलेल्या बायोडडझलचे वविी रॅके् जिल्हा परुवठा अचधकारी आणण पोशलस 
दलाने सींयु् तीकररत्या कारवाई करुन छापा ्ाकून २ को्ी ८० लाख रुपयाींचा 
मदु्देमाल िप्त केल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर छाप्यादरम्यान रॅके्चा मखु्य सिुधार एका रािकीय 
पक्षाचा कायगकताग असनू तो बायोडडझेलच्या नावाने ववववध प्रकारची भेसळ 
करुन त्यामध्ये पशचूरबी ककीं वा वनस्पती तलेाींचे रासायननक रुपाींतर करुन 
सध्याच्या डडझेलच्या ककींमतीपेक्षा कमी दराने वविी करीत असल्याच े
ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी नददववण्याींत आलेल्या गनु््याींच्या तपासात 
शासनाची फसवणकू करुन कोट्यवधी रुपयाींची उलाढाल होत असल्याचे व 
गत एक वषागपासनू या ्ोळ्याींनी ककमान ३५ त े ४० को्ी रुपयाींच्या 
बायोडडझलची अवधै वविी केल्याच े तसेच या रॅके्ला पोशलस व जिल्हा 
परुवठा ववभागाचा पाठीींबा असल्याचे ननदशगनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर ्ोळीच्या सिुधाराींकड े रासायननक पदाथग साठवणूकीचा 
कोणताही परवाना नसल्याने साठवणूक करण्यात येणारे ज्वलनशील पदाथग 
नागररकाींच्या जिवीतास धोकादायक व पयागवरणाच्यादृष्ीने घातक असल्याच े
ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५)  असल्यास, या बेकायदेशीर बायोडडझेलची वविी करणाऱया रॅके्मध्ये 
एकूण ककती आरोपी होत,े त्यापकैी ककती िणाींना अ्क करण्याींत आली व 
त्याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. छगन भजुबळ : (१) होय, हे खरे आहे. 

सदर कारवाई दरम्यान िप्त केलेल्या मदु्देमालाची ककींमत 
एफ.आय.आर. नसुार रू. ५२,०००००/- (रुपये बावन्न लक्ष) इतकी आहे. 
(२) जिल्हा परुवठा अचधकारी, अहमदनगर याींच्या अहवालानसुार अशी बाब 
त्याींच्या कायागलयाद्वारे केलले्या तपासणीत ननदशगनास आलेली नाही.  

तथावप, पोलीस ननररक्षक, कोतवाली पोलीस स््ेशन, अहमदनगर 
याींच्या पिानसुार सदर गनु््यातील सहआरोपी हे रािकीय पक्षाचे अहमदनगर 
शहर अध्यक्ष असल्याचे ननषपन्न झाले आहे. घ्नास्थळी कोणत्याही प्रकारची 
पशचूरबी अगर वनस्पती तले शमळालेले नाही. 
(३) पोशलसाींच्या अहवालानसुार सदर आरोपी हा ्यवसाय समुारे एक 
वषागपासनू करत असल्याच े ननषपन्न झाल्याने शासनाची फसवणूक केल्या 
प्रकरणी भा.द.वव. कलम ४२० गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे.सदर 
प्रकरणा्यनतरर्त अहमदनगर जिल््यात मौिे केडगाव, मौिे साकत, 
ता.जि. अहमदनगर, मौिे मालदाड रोड, ता. सींगमनेर तसेच मौिे आळसुींदे, 
ता. किगत याप्रकरणाींमध्येही अवधै बायो डडझेल वविी प्रकरणी कारवाया 
करण्यात येत असनू एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आलेले आहेत.सबब, 
यामध्ये ववभागाचा पादठींबा असण्याचा प्रचन उद्भवत नाही. 
(४) सींबींचधताकड ेरासायननक पदाथग साठवणकूीचा कोणताही परवाना नसल्याचे 
आढळून आल्याने सींबींचधताववरूध्द भा.द.वव. कलम ४२० व २८५ नसुार गनु्हा 
नददववण्यात आलेला आहे. 
(५) सदर गनु््यामध्ये पोशलस तपासात २५ आरोपी ननषपन्न झालेले आहेत. 
यापकैी एकूण ११ आरदपीना अ्क करण्यात आली असनू सदर आरोपी सध्या 
िाशमनावर आहेत. तसेच ९ आरोपी हे मा. जिल्हा व सि न्यायालयातनू 
अ्कपवूग िाशमनीवर सु् ले असनू त्याींचा िामीन रद्द होणेबाबत मा. उच्च 
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न्यायालय, खींडपीठ औरींगाबाद येथे अपील दाखल करण्यात आलेले आहे. 
इतर ४ आरोपीींचे कायमस्वरूपी अ्कपवूग िामीन मींिूर झालेले नाहीत. 
(६)  प्रचन उद्भवत नाही. 

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

डहाणू (जज.पालघर) तालुक्यातील किनारपट्टी लगतच्या २९ गािाांसाठी 
असलेली पाणीपुरिठा योजना सुरु िरण्याबाबत 

  

(१०) *  ३७७९७   श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.शमहीर िोटेचा (मलुुांड), 
अॅड.आशशध शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.किसन 
िथोरे (मरुबाड), श्री.जयिुमार रािल (शश ांदखेडा), श्री.श्रीतनिास िनगा 
(पालघर) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)   डहाणू (जि.पालघर) तालु् यातील ककनारपट्टी भागातील २९ गावाींसाठी 
पाणी परुवठा योिना सरुु करण्याचा ननणगय घेण्यात आला परींत ुही योिना 
अद्यापही कागदोपिीच असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, यासींदभांत बहुताींश गावाींच्या ग्रामपींचायतीकडून वेळोवेळी 
पाठपरुावा करण्यात येत असनू महाराषर िीवन प्राधीकरणाकडून अपणूग 
असलेली पाणी परुवठा योिना जिल्हा पररषदेकड ेहस्ताींतररत केल्यामळेु सदर 
गावाींतील नागररकाींमध्ये रोष ननमागण झाला आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उ्त पाणी परुवठा योिनेचे कीं िा्दार श्री.आर.ए.घलेु याींनी 
सदर योिना प्रभावीपणे राबववण्यात अक्षम्य हलगिीपणा केल्याचे स्पष् 
झाले असल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पालघर जिल्हयातील डहाण ू तालु् यातील ककनार पट्टी 
लगतच्या गावाींसाठी राबववण्यात येणारी पाणी परुवठा योिना प्रभावीपणे 
राबववण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. गलुाबराि पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) अींशत: खरे आहे.  
िल िीवन शमशन अींतगगत सधुारणात्मक पनुगिोडणीमधून काही नवीन कामे 
प्रस्ताववत करण्यात आली आहेत. सदर कामाींची ननववदा मागववण्यात आली 
असनू ननववदेअींतगगत काम राबवनू योिना कायागजन्वत करण्यात येईल. 
(५) प्रचन उद्भवत नाही. 

----------------- 
शशरोली खदुच (ता.जुन्नर,जज.पुणे) येथील ग्रामीण पाणी पुरिठा येाजनेच े

िाम अपूणच असल्याबाबत 
  

(११) * ३९५९१   श्रीमती मांजुळा गािीत (साक्री) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शशरोली खुदग (ता.िुन्नर,जि.पणेु)  ग्रामपींचायतीअींतगगत मे.कुीं दन 
कन्स्र्शन, िुन्नर, पणेु याींना जिल्हा पररषद, पणेु  ग्रामीण पाणी परुवठा 
आदेशान्वये सन २०१० मध्ये नळ पाणी परुवठा योिनेचे काम देण्यात आले 
होत,े हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उ्त कीं िा्दाराने अद्याप सदर काम पणूग केलेले नसताींनाही 
व कायागरींभ आदेश काढताींना ननववदाची र्कम रु.३८,७९,१७०/- रुपये इतकी 
असनू यापकैी आतापयतं ३१,५९,७५०/- रुपये खचग केल्याच े कागदोपिी 
दाखववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत सहकार मींिी याींनी ददनाींक २५ िून, २०१९ रोिी 
मा.मखु्यमींिी महोदयाींकड े चौकशी करण्याच्या मागणीच्या अनषुींगाने 
मा.मखु्यमींिी महोदयाींनी सचचवाींना ददलेल्या सचुनेनसुार ग्ववकास अचधकारी, 
पींचायत सशमती िुन्नर याींनी कायगकारी अशभयींता (न.पा.प.ु) जिल्हा पररषद, 
पणेु याींना ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१९ रोिी चौकशी अहवाल सादर केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच सदर अहवालात नळ पाणी परुवठा योिना सन २०१० मध्ये मींिूर 
करण्यात आली असताना सींबींचधत ठेकेदार, सरपींच आणण अचधकारी याींनी 
सींगनमताने योिना अपणूागवस्थेत ठेवनू शासकीय ननधीचा अपहार केल्याचे 
नमदू करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५)  असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करुन गरै्यवहार व शासकीय ननधीचा 
अपहार करणा-याींवर कारवाई करण्याची मागणी सािी येथील लोकप्रनतननधीींनी 
मा.पाणी परुवठा व स्वच्छता मींिी याींच्याकड ेददनाींक १० सप् े्ंबर, २०२० रोिी 
लेखी ननवेदना्दारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६)  असल्यास, उ्त मागणीच्या अनषुींगाने शासनाच्या ननधीचा अपहार 
करणाऱ या सींबींचधत कीं िा्दार कीं पनीवर व त्याींना पादठशी घालणाऱ या 
अचधकाऱ याींवर कारवाई करुन सदर योिनेचे काम पणूग होण्याच्यादृष्ीने 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७)   नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 श्री. गलुाबराि पाटील :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ग्राम पाणी परुवठा व स्वच्छता सशमतीकड ेनळ पाणी परुवठा योिनेपो्ी 
शासनाकडून व लोकवगगणीमधून र्कम रु. ३९,०३,७२४/- िमा करण्यात 
आली. नळ पाणी परुवठा योिना कामापो्ी ग्राम पाणी परुवठा व स्वच्छता 
सशमती शशरोली खुदग याींनी कीं िा्दारास र्कम रु. ३५,८१,०२६/- अदा केलेली 
आहे. 
(३), (४) व (५) होय, हे खरे आहे. 
(६) ग् ववकास अचधकारी (उ. शे्र.), पींचायत सशमती, िुन्नर (पणेु) याींच्या 
चौकशी अहवालावर मखु्य कायगकारी अचधकारी, जिल्हा पररषद, पणेु याींना १ 
मदहन्याच्या आत ननयमानसुार उचचत कायगवाही करून केलेल्या कायगवाहीचा 
अहवाल शासनास सादर करण्याबाबत कळववण्यात आल ेआहे.  
(७) प्रचन उद्भवत नाही. 

----------------- 
डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर मराठिाडा विद्यावपठात 

 झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 
(१२) *  ३८५४१   श्री.सतुनल प्रभ ू (हदांडोशी) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाड्यातील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यावपठातील शलु्क 
नददणी वहीमध्ये रुपये १७.९६ को्ीच्या नददी न करणे, ववना ननववदा रुपये 
२६.५२ को्ीची खरेदी करणे, सदोष खरेदी प्रकियेद्वारे उच्च दर जस्वकारून 
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ववद्यापीठ ननधीचे ६.८६ को्ी रुपये नकुसान करणे, सदोष प्रदानाद्वारे रुपये 
४.६७ को्ीचे अनतरर्त प्रदान करुन यामध्ये कोट्यवधी रुपयाींचा गरै्यवहार 
झाल्याबाबत गींभीर ननरीक्षणे नददववण्यात आल्याबाबतचा अहवाल मींिी 
महोदयाींनी मा.राज्यपाल याींना ददनाींक १० डडसेंबर, २०२१ रोिी वा त्या 
समुारास सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ववद्यापीठाींनी वावषगक खचागच ेलेखा पररक्षण दरवषी 
शासनास सादर करणे आवचयक असतानाही सदरहू जिल््यातील 
ववद्यापीठाींनी मागील सात वषागपासनूचे वावषगक खचागचे लेखा वववरण पि 
सादर केले नसल्याची बाब ननदशगनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणी नेमलेल्या उच्चस्तरीय सशमतीने शासनास 
चौकशी अहवाल सादर केला आहे काय, चौकशीचे ननषकषग काय आहेत, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने सींबींचधत दोषीींववरुध्द शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. उदय सामांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) खरे नाही. 

डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठाने सन २०१९-२० पयतंचे 
वावषगक लखेे सादर केल ेआहेत. एस.एन.डी.्ी. मदहला ववद्यापीठ याींचे सन 
२०१५-१६ पासनू तसेच मुींबई ववद्यापीठ, मुींबई याींचे सन २०१३-१४  पासनूचे 
लेखापररक्षण अहवाल शासनास सादर करण्यात आले नाहीत. 
(३) व (४) ववद्यापीठातील अननयशमतत े सींदभागत चौकशीसाठी नेमलेल्या 
सशमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला असनू, सदर अहवालातील नमदू 
ववद्यापीठातील िबाबदार अचधकारी/ कमगचारी याींचेववरुध्द कारवाई 
करण्याबाबत ववद्यापीठास सचुना देण्यात येत आहे. सदर अहवालाच्या 
अनषुींगाने उचचत आदेश होणेबाबत मा.राज्यपाल महोदय याींना 
दद.०९.१२.२०२१ रोिीच्या पिान्वये ववनींती करण्यात आली आहे. 
(५) प्रचन उद्भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील प्रदधूणात होत असलेली िाढ रोखण्याबाबत 
  

(१३) *  ३९९३४   श्री.शसध्दाथच शशरोळे (शशिाजीनगर), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर 
िुणािार (हहांगणघाट), श्रीमती मतनधा चौधरी (दहहसर), श्री.महेश बालदी 
(उरण), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.रोहहत पिार (िजचत 
जामखेड) :   सन्माननीय पयाचिरण ि िातािरणीय बदल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील ‘सीएसई’ ने प्रशसद्ध केलेल्या अहवालामध्ये महाराषरातील 
प्रदषूणाची पातळी वाढत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, महाराषरात ‘खराब’ आणण ‘अत्यींत खराब’ हवा असण्याच्या 
ददवसाींची सींख्या वाढली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, मुींबईत खराब हवा असण्याच्या ददवसाींच्या सींख्येत दपु्ीने 
वाढ झाली असनू स्वच्छ हवा असणाऱया ददवसाींच्या सींख्येत २० ्््याींनी 
घ् झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, मुींबईत गत काही मदहन्याींपासनू हवामानात सातत्याने बदल 
होत असनू सवग महामागागवर वाहनाींची कदडी होनन वायपु्रदषूण होत असल्याने 
नागररकाींमध्ये चवसनाच्या ववकाराच्या समस्या वाढत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. आहदत्य ठािरे : (१) हे अींशत: खरे आहे. दद.२३ िानेवारी २०२२ रोिी 
सौराषरामधून आलेल्या वाऱ यामळेु हवेत सषु्म म धुलीकणाचे प्रमाण वाढले होत.े 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) सवगसाधारपणे दहवाळयाच्या ददवसात हवेतील प्रदषूकाींची पातळी 
िास्त असत.े दहवाळयाच्या ददवसात हवेच्या कमी तापमानामळेु व वेगवान 
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वाऱ याच्या अभावाने िमीनीलगतची प्रदषुके ही उींच हवेत शमसळयाचे प्रमाण 
कमी होत.े अन्यथा इतर वषगभर हवा गणुवत्ता ननदेशाींक मुींबईतील सवग 
भागात समाधानकारक त ेमध्यम प्रमाणात आढळतो.  
(५) बहृन्मुींबई महानगरपाशलका व महाराषर प्रदषुण ननयींिण मींडळाने मुींबई 
शहरासाठी हवा प्रदषुण ननयींिणासाठी कृती आराखडयाचा मसदुा तयार केला 
असनू तो मींिुर झाला आहे व त्याची अींमलबिावणी सरुू आहे. 
(६)  प्रचन उध्दभवत नाही. 

----------------- 
शशराळा (जज.साांगली) येथील महाराष्ट्र षद्योधगि महामांडळातील 

मे.क्लरसच बायो एनजी प्रा.शल. िां पनीमधनू साांडपाणी सोडण्यात येत 
असल्याने होत असलेले प्रदधुण 

(१४) * ४०७६७   श्री.मानशसांग नाईि (शशराळा) :   सन्माननीय पयाचिरण ि 
िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शशराळा (जि.साींगली) येथील महाराषर औद्योचगक महामींडळातील      
मे.्लरसग बायो एनिी प्रा.शल. कीं पनीमधून सोडण्यात येणारे साींडपाणी व इतर 
्ाकाव ू पदाथांमळेु आसपासच्या अनेक गावाींमध्ये प्रदषुण होत असल्याच े 
माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, पररसरातील गावाींमध्ये प्रचींड दगुधंी पसरुन पाणी प्रदवुषत 
झाल्याने नागरीकाींना आिाराींची लागण झाली असनू मासेही मतृ होत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, येथील नागरीकाींनी स्थाननक प्रशासनाकड ेववनींती अिग/ तिार 
दाखल करुनही कोणतीच कायगवाही न झाल्याने आींदोलन सरुु केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सदर कीं पनीच्या ववरोधात गनु्हे 
दाखल करुन कारवाई करणे तसेच साींडपाणी व ्ाकाव ूपदाथग तत्काळ नष् 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. आहदत्य ठािरे : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४)  
• मे. ्लरसग बायो एनिी प्रा.शल. या कीं पनीमधून कच्च्या तळ्या/खड्डयामधून 
ननघणारे लालसर/ताींबड्या रींगाचे साींडपाणी बािूच्या नाल्या ओढयामधून वाहत 
असल्याबाबतच्या तिारी महाराषर प्रदषूण ननयींिण मींडळाकड े प्राप्त झाल्या 
होत्या. 
• सदर तिारीस अनसुरुन महाराषर प्रदषूण ननयींिण मींडळामाफग त केलेल्या 
चौकशीमध्ये कच्चा लगनू मधून साींडपाणी पाझरणे, साींडपाणी ्यवस्थापन न 
करणे इ. कारणाींसाठी सदर कीं पनीस ददनाींक १७/०८/२०२० रोिी उत्पादन बींदच े
आदेश देण्यात आले होत.े 
• तद्नींतर महाराषर प्रदषूण ननयींिण मींडळामाफग त काही अ्ी व शतीच्या 
अचधन राहून सदर कीं पनीस ददनाींक १०/१२/२०२१ रोिी उत्पादन सरुु करण्याच े
आदेश देण्यात आले आहेत.  
• तद्नींतर सदर उद्योगाच्या अनषुींगाने प्राप्त तिारीस अनसुरुन महाराषर 
प्रदषूण ननयींिण मींडळामाफग त पनु्हा ददनाींक १४/०२/२०२२ रोिी केलेल्या 
पाहणीदरम्यान आढळून आलेल्या िु् ीींच्या अनषुींगाने सदर उद्योगास 
महाराषर प्रदषूण ननयींिण मींडळामाफग त ददनाींक २४/०२/२०२२ रोिी प्रस्ताववत 
आदेश बिावण्यात आले आहेत. 
(५) प्रचन उद्भवत नाही. 

----------------- 
जत (जज.साांगली) तालुक्यात खाद्यपदाथाांची  

विनापरिाना विक्री होत असल्याबाबत 
 (१५) *  ३९८३४   श्री.विक्रमशसांह सािांत (जत) :   सन्माननीय अन्न ि 
षधध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ित (जि.साींगली) तालु् यात खाद्यपदाथागची उघडयावर ववनापरवाना 
सरागस वविी होत असनु ननकृष् दिागच ेखाद्यतले, भेसळयु् त द्र्य पदाथग व 
इतर खाद्यपदाथग याींची वविी केली िात असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, दधू व दगु्धिन्य पदाथग, बेकरीच े पदाथग, हातगाडयाींवरील 
चायनीि पदाथग, वडा-पाव व भेळ तसेच इतर पदाथागत मोठया प्रमाणात 
भेसळ केली िात असनू पदाथांची अवािवी दराने वविी होत असनू 
नागररकाींच्या आरोग्यावर याचा दषुपररणाम होत असनू अन्न व औषध 
प्रशासन ववभाग याकड ेदलुगक्ष करीत आहे, हे खरे आहे काय,  
(३) असल् यास, यात दोषी असणाऱयाींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा कर करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. राजेंद्र शश ांगणे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 

अन्न व औषध प्रशासनाने ित तालु् यात दद. ०१ एवप्रल २०२१ त े
२१ फेब्रवुारी २०२२ या कालावधीत काही दठकाणी उघड्यावर अन्न पदाथग 
वविी करणाऱया ०८ अन्न आस्थापनाींची तपासणी करून, तपासणी 
अहवालातील िु् ीींच्या अनषुींगे त्याींचेववरुध्द ०८ तडिोड प्रकरणे दाखल करुन 
रु. ३१०००/- इतके तडिोड शलु्क वसलू करण्यात आला आहे. तसेच बेकरी 
अन्नपदाथग वविी करणाऱया १ अन्न आस्थापनेच्या तपासणी अहवालातील 
िु् ीींच्या अनषुींगे तडिोड प्रकरणी रु. ५०००/- इतके तडिोड शलु्क वसलू 
करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३)  दद. १ एवप्रल २०२१ त े२१ फेब्रवुारी २०२२ पयतं ित तालु् यात दधुाच-े
५, खाद्यतले-२, मसाल-े२, अन्नधान्य,कडधान्य-६, आयोडाइज्ड मीठ-१ असे 
एकूण १६ अन्न नमनेु ववचलेषणासाठी घेण्यात आल े आहेत. वरीलपकैी १ 
खाद्यतलेाचा नमनुा लेबलदोषयु् त असल्याचा आढळुन आलेला आहे, ३ 
नमनेु प्रमाणणत दिागचे घोवषत झाले आहेत व उवगरीत १२ नमनु्याींचे ववचलेषण 
अहवाल प्रलींत्रबत आहेत. लेबलदोषयु् त ररफाईन्ड ्हेजि्ेबल तलेाच्या 
नमनु्याप्रकरणी सींबींचधताींववरुध्द न्यायननणगय दाखल करण्याची कारवाई 
घेण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद्भवत नाही. 

----------------- 
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राज्य पररिहन महामांडळाच्या िमचचाऱ्याांच्या मागण्याबाबात 

  

(१६) *  ३७६५९   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.रवि राणा 
(बडनेरा), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांि), 
श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.गणपत 
गायििाड (िल्याण पिूच), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर), डॉ.बालाजी 
किणीिर (अांबरनाथ), श्रीमती श्िेता महाले (धचखली), श्री.सशमर मेघे 
(हहांगणा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), श्रीमती 
मतनधा चौधरी (दहहसर), श्री.महेश बालदी (उरण), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 
(तळुजापरू), श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.योगेश 
सागर (चारिोप), अॅड.आशशध शलेार (िाांदे्र पजश्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा), श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्री.रईस शखे 
(शभिांडी पिूच), श्री.शशरीध चौधरी (रािेर), श्रीमती नशमता मुांदडा (िेज), 
श्री.सांजय जगताप (परुांदर), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), 
श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.राहूल िुल 
(दौंड), श्री.नामदेि ससाने (उमरखेड), श्री.अशभमन्य ु पिार (षसा), श्री.हररध 
वप ांपळे (मतुत चजापरू) :  सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) राज्य शासनात एस.्ी कमगचाऱयाींच्या ववलीनीकरणाच्या मागणीसाठी गत 
पावणेदोन मदहन्यापासनू कमगचाऱयाींनी सींप पकुारला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, बससेवा पणूगत: बींद असल्याने ग्रामीण भागातील नागररकाींच,े 
शालेय ववद्यार्थयांचे अतोनात हाल होत आहेत हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एस.्ी कामगाराींचे वेतन ननयशमत होत नसल्याने तसेच 
त्याींना ७ ्या वेतन आयोगानसुार ककमान वेतन देखील शमळत नसल्यामळेु 
कमगचाऱयाींना अनेक आचथगक अडचणीींना सामोरे िाव ेलागत आहे, पररणामी 
समुारे ५७ एस.्ी कमगचाऱयाींनी आत्महत्या केल्याच ेमाहे नो्हेंबर, २०२१ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, आत्महत्या केलेल्या कमगचाऱयाींच्या कु्ुींत्रबयाींना शासककय सेवेत 
घेण्याबाबतचे आचवासन मा.पररवहन मींिी याींनी देवनूही अद्याप एकाही 
आत्महत्याग्रस्त एस.्ी कमगचाऱयाींच्या वारसाींना नोकरी देण्यात आली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, एस.्ी.च्या सींपकरी कमगचाऱयाींच्या मागण्याींवर सहानभुतूीपवूगक 
ववचार करुन मागग काढण्याऐविी समुारे १०५०० कमगचाऱयाींना ननलींत्रबत 
करण्यात आले आहे हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, कोरोनाकाळात मतृ्यमूखुी पडलेल्या कमगचाऱयाींच्या वारसाींना ५० 
लक्ष रुपयाींचा ववमा अद्याप ववतरीत केला नसनू अनेक कमगचाऱयाींची 
वदै्यकीय देयके देखील प्रलींत्रबत असल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(७) असल्यास, एस.्ी महामींडळाचे शासनाच्या पररवहन ववभागात 
ववलीनीकरण करुन कमगचाऱयाींच्या रास्त मागण्या मींिूर करणेबाबत 
शासनस्तरावर काय कायगवाही करण्यात आली आहे, नसल्यास ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 

  
ॲड. अतनल परब : (१) रा.प. कमगऱयाींनी दद. २९.१०.२०२१ रोिीच्या मध्यरािी 
पासनू कोणतीही पवुगसचूना न देता सींप सरुू केले आहे. 
(२) होय 
(३) रा.प. महामडंळात माहे मार्च २०२० त े नोव्हेंबर पर्यतं ३६ कमचर्ाऱर्यांनी 
आत्महत्र्या केल्र्यार्े ननदर्चनास आले आहे. सदर आत्महत्र्या कारणे वेगवेगळी 
व भिन्न स्वरुपार्ी आहेत, असे प्राथभमक र्ौकर्ीत ननदर्चनास आले आहे. 
(४) रा.प.सेवेत असताना मतृ पावलेल्या कमगचाऱयाींच्या एका अवलींत्रबतास 
रा.प.महामींडळात नोकरी अथवा नोकरी ऐविी रु.१० लाख इतके आचथगक 
सहाय्य देण्याबाबतच्या सचुना सवग घ्क कायागलयाींना ननगगशमत करण्यात 
आल्या आहेत. आत्महत्या केलेल्या रा.प.कमगचाऱयाींच्या एकूण २५ 
अवलींत्रबताींनी अनकुीं पा तत्त्वावर नोकरी शमळण्याकरीता अिग सादर केले 
असनू, त्यापकैी ०८ उमेदवाराींचे वय कमी असल्याने व त्याींचे शशक्षण सरुू 
असल्याने, त्याींचा नोकरीकरीता ह्क राखुन ठेवण्यात आला आहे. १४ 
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प्रकरणाींमध्ये उमदेवाराींनी अदयाप कागदपि सादर केली नाहीत. कागदपिाींची 
पतुगता करून घेण्याची कायगवाही सरुू आहे. ०३ उमेदवाराींची प्रकरणे मींिूर 
केली असनू. त्याींना रर्त िागे अभावी प्रनतक्षा यादीवर ठेवण्यात आले 
आहेत. आत्महत्या केलेल्या कमगचाऱयाींच्या ०१ वारसाने नोकरी ऐविी रूपये 
दहा लाख इतके आचथगक सहाय्य शमळणेकरीता अिग सादर केला माि 
आवचयक कागदपिाींची पतुगता केलेली नाही. 
(५) दद. २५.०२.२०२२ पयगत सींपावर गेलेल्या ११२१३ रा.प. कमगचाऱयाींवर 
ननलींबनाची कारवाई करण्यात आली असनू ९७३० कमगचाऱयाींना बडतफग  
करण्यात आले आहे. तसेच दद.२१.०२.२०२२ पयगत २१२६ कमगचाऱयाींची सेवा 
समाप्तीची कारवाठग करण्यात आली आहे. 
(६) कोववड-१९ ववषाणूच्या प्रादभुागवाने दद.३१.१२.२०२१ पयगत ३०८ रा.प. 
कमगचाऱयाींचा मतृ्य ूझाला आहे. पररपिक ि.१३/२०२० मधील अ्ी शती नसुार 
पाि ठरलेल्या १० कमगचाऱयाींच्या वारसाींना रु.५० लाख ववमा कवच / सानगु्रह 
अनदुान र्कम अदा करण्यात आली आहे. रु.५० लाख ववमा कवच / सानगु्रह 
अनदुान र्योजनेर्ा ज्र्या कमचर्ाऱर्यांच्र्या वारसांना लािा भमळू र्कत नाही. अर्ा 
कमचर्याऱर्यांना रू.५ लाख देण्र्याबाबत मा. पररवहन मतं्री तथा अध्र्यक्ष 
म.रा.मा.प. महामडंळ र्यांनी केलेल्र्या घोषणेर्ा अनषुगंाने एकुण २४५ कमचर्ारी 
पात्र ठरले. ८१ कमचर्ाऱर्याचं्र्या वारसांच्र्या खात्र्यावर आर्थचक मदत जमा 
करण्र्यात आली आहे. उवचरीत दाव्र्यांमध्रे्य कामदपत्रांर्ी पतुचतनेसुार मतृ 
कमचर्ाऱर्यांच्र्या वारसांच्र्या खात्र्यावर रक्कम जमा करण्र्यार्ी कार्यचवाही सरुू 
आहे. ननधीच्र्या उपलब्धतनेसुार वदैृर्यकीर्य देर्यके अदा करण्र्यात रे्यत आहेत. 
(७) मा.उच्र् न्र्यार्यलर्य. मुबंई, र्यांनी ददलेल्र्या आदेर्नसुार र्ासन ननणचर्य 
क्र.एसटीसी-११२१/प्र.क्र.३०२/परर/१ दद.०८ नोव्हेंबर, २०२१ अन्वरे्य त्रत्रसदस्र्यीर्य 
सभमती गठीत करण्र्यात आली आहे. सभमतीने त्र्यार्े कामकाज १२ 
आठवडर्यात पणूच करून त्र्यार्ा अहवाल मा.मखु्र्यमतं्री, महोदर्यांर् े
मत/भर्फारर्ीसह मा.उच्र् न्र्यार्यालर्य,मुबंई र्यांना सादर करण्र्यात आले असनू 
मा.मतं्रीमडंळासमोर दद.०२.०३.२०२२ रोजी करण्र्यात आला आहे. 
 
 

----------------- 
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मौजे चाांदोरी, सायखेडा, िरांजगाि, शशांगिे (ता.तनफाड, जज.नाशशि) 
येथील नागरीिाांना गोदािरी नदीतील दवुधत  

पाण्याचा पुरिठा होत असल्याबाबत 
  

(१७) *  ३८३३४   श्री.हदलीपराि बनिर (तनफाड) :   सन्माननीय पयाचिरण 
ि िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  गोदावरी (ता.ननफाड, जि.नाशशक) नदीपािात महानगरपाशलका व 
औद्योचगक वसाहतीमधून सोडण्यात येणारे प्रदवूषत पाणी तसेच नदीत 
वाढलेल्या पानवेलीींमळेु तथेे दवुषत पाणी साचून रहात असल्याने यावर 
उपाययोिना करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे माचग, २०२१ 
मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, चाींदोरी, सायखेडा, करींिगाव, शश ींगवे (ता.ननफाड, जि.नाशशक) 
इत्यादी गावाींच्या पररसरातील नदीकाठच्या गावाींना दवुषत पाण्यामळेु डेंग,ू 
मलेररया सारख्या आिाराींच्या प्रादुगभावास सामोरे िावे लागत असनू 
नागररकाींच्या आरोग्याचा गींभीर प्रचन ननमागण झालेला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३)  असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने औद्योचगक वसाहतीतील  पाणी  
गोदावरी नदीत िान नये तसेच नदीपािातील वाढलेल्या पानवेली काढून 
्ाकण्याच्या दृष्ीने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. आहदत्य ठािरे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) • उद्योगाींतनू ननमागण होणाऱया साींडपाण्यावर प्रकिया करुन, प्रकियाकृत 
साींडपाण्याचा पनुवागपर बागबगीचेसाठी करण्यात येत असल्याने उद्योगाींतनु 
ननमागण होणारे कोणतहेी ववनाप्रकिया साींडपाणी थे् गोदावरी नदीपािात 
सोडले िात नाही.   
• नाशशक शहरातील प्रकियाकृत घरगतुी साींडपाणी व आिुबािुच्या खेड्यातनू 
ववना प्रकिया नदीत शमसळणाऱया घरगतुी साींडपाण्यामळेु गोदावरी नदी 
पािामध्ये िलपणी ननमागण होत.े नाशशक महानगरपाशलका हद्दीत गोदावरी 
नदी पािात वाढलेल्या पाणवेली Trash Skimmer ने वेळोवेळी काढण्यात 
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येतात. 
• गोदावरी नदीपािालगतच्या खेड्यातनू गोदावरी नदीमध् ये शमसळणाऱया 
ववनाप्रकिया घरगतुी साींडपाण्यावर पणुगत: प्रकिया करण्याबाबत महाराषर 
प्रदषूण ननयींिण मींडळाने ददनाींक २२/०१/२०२१ रोिी िल कायदा, १९७४ 
अींतगगत मखु्य कायगकारी अचधकारी, जिल्हा परीषद, नाशशक याींना ननदेश 
ददलेले आहे.  
• नाशशक महानगरपाशलका हद्दीमधून गोदावरी नदीमध्ये शमसळणाऱया ववना 
प्रकिया घरगतुी साींडपाण्यावर प्रकिया करण्यासाठी महाराषर प्रदषूण ननयींिण 
मींडळाने नाशशक महानगरपाशलकेस ददनाींक ३१/०८/२०२० रोिी कारणे दाखवा 
नोद्स व ददनाींक ०६/०१/२०२१ रोिी िल (प्रदषुण प्रनतबींध व ननयींिण) 
कायदा, १९७४ नसूार ननदेश ददले आहेत. 
(४) प्रचन उद्भवत नाही. 

----------------- 
राज्य शासनाने सुरू िेलेल्या शशि भोजन थाळी िें द्राबाबत 

  

(१८) *  ३७६७३   श्री.लहू िानड े (श्रीरामपरू), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.रमेश नानासाहेब बोरनारे (सर) (िजैापरू), श्री.चेतन तपेु 
(हडपसर), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.धमचरािबाबा आत्राम 
(अहेरी), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), 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.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), 
श्री.अशभमन्य ु पिार (षसा), श्री.श्रीतनिास िनगा (पालघर) :   सन्माननीय 
अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने सरुु केलेल्या ’’शशव भोिन थाळी’’ कें द्राचे चालक 
याींच्याकडून शशव भोिन थाळी वा्पाच्या खोट्या नददी दाखवनू शासनामाफग त 
शमळणाऱया अनदुानाच्या र्कमेत गरै्यवहार करत असल्याच े ननदशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र चालकाींनी ददनाींक ३१ िानेवारी, २०२२ रोिी पयतं 
शशवभोिन कें द्रात सीसी्ी्ही कॅमेरे बसवावेत असे आदेश राज्याच्या अन्न व 
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नागरी परुवठा ववभागाने काढले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अन्न व नागरी परुवठा ववभागाच्या आदेशान्वये ककती कें द्र 
चालकाींनी आतापयतं सीसी्ी्ही कॅमेरे लावण्याच ेकाम पणूग केले आहे तसेच 
त्याची सद्यःजस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, त्याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येणार आहे? 
 
श्री. छगन भजुबळ : (१), (२), व (३) हे खरे नाही. राज्यात शशवभोिन 
योिनेची अचधक प्रभावीपणे अींमलबिावणी करणे तसचे कायगरत शशवभोिन 
कें द्राींवर पररणामकारक ननयींिण ठेवण्याकरीता शासन ननणगय दद.२७.१२.२०२१ 
अन्वये राज्यातील सवग शशवभोिन कें द्राींमध्ये दद.३१.०१.२०२२ पयतं 
सी.सी.्ी.्ही. यींिणा बसववण्याच्या सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
दद.३१.०१.२०२२ पयतं राज्यातील एकूण १,०३० शशवभोिन कें द्राींमध्ये 
कें द्रचालकाींनी स्व:खचागने सीसी्ी्ही यींिणा बसववली आहे. उवगररत शशवभोिन 
कें द्राींमध्ये सीसी्ी्ही यींिणा बसववण्यासाठी दद. २८.०२.२०२२ पयतं मदुतवाढ 
देण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद्भवत नाही. 

----------------- 
राज् यातील हदव्याांग विद्याथ् याांसाठी स्िच्छतागहेृ उपल ध िरण्याबाबत 

  

(१९) *  ३९६४१   श्रीमती मोतनिा राजळे (शिेगाांि - पाथडी), श्री.सांतोध 
बाांगर (िळमनरुी), श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील एकुण स्वा लाख शाळाींमध्ये दद्याींग मलुा-मलुीींसाठी 
स्वच्छतागहेृ नसल्याचे भौनतक सवुवधाींची मादहती य ु डायस प्रणाली वरुन 
ददसनू येत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, स्वच्छता गहृाअभावी दद्याींग मलुा-मलुीींची गरैसोय होत आहे 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दद्याींग ववद्यार्थ यांसाठी स्वच्छता गहेृ उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. िधाच गायििाड : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) ज्या शाळाींमध्ये दद्याींग मलुा-मलुीींसाठी स्वच्छतागहेृ उपलब्ध नाहीत, 
त्या शाळाींमध्ये ववशषे गरिा असणा-या बालकाींसाठी शौचालये (CWSN 
Friendly Toilet) बाींधणे, कमोड चेअरची खरेदी करणे, तसेच भारतीय 
शौचकुपाींवार ववशषे खचुी (Foldable/Modified Chair) ठेवनू सवुवधा 
देण्याच्या सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रचन उद्भवत नाही. 

----------------- 
  
 
िसमत (जज.हहांगोली) येथील गोदामातील धान्यसाठयाच्या सुरक्षेबाबत 

  

(२०) *  ३९९४३   श्री.चांद्रिाांत ऊफच  राजुभै् या रमािाांत निघरे (बसमत) :   
सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसमत तालु् यात (जि.दहींगोली) १६८ स्वस्त धान्य दकुानदाराींना 
धान्यसाठा परुववण्यासाठी िुन्या तहशसल भागात एक व मौ.कुरुीं दा 
(ता.वसमत) येथे एक अशी प्रत्येकी १ हिार ८० मॅरीक ्न धान्यसाठा 
साठववण्याची क्षमता असललेी दोन शासकीय गोदाम े आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर शासकीय गोदामात गहू, ताींदळु, साखर यासह अन्य 
धान्यसाठा असनू येथे रखवालदार नसल्यामळेु गोदामातील धान्यसाठ्याची 
चोरी होत असल्याने ददवसागणणक धान्यसाठा कमी होत असल्याचे तसेच 
दोन्ही गोदामाींना कुलपु लावले िात नसल्यामळेु तथेे रािी दारुपा ी्ंयागसह 
इतरही अवधै प्रकार घडत असल्याचे ददनाींक १० िानेवारी, २०२२ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वसमत शहरातील शासकीय गोदामाच्या सरुक्षेसाठी एका 
शशपायाची ननयु् ती केली असनू कुरुीं दा येथील शासकीय गोदामाच्या 
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सरुक्षेसाठी शशपायाची ननयु् ती केली िाणार असल्याचे परुवठा अचधकारी, 
वसमत याींच्याकडून साींगण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रत्यक्षात माि सदर दोन्ही शासकीय गोदामाच्या सरुक्षेसाठी 
अद्याप रखवालदार नेमण्यात आल ेनसल्याच े चौकशीअींती ननदशगनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५)  असल्यास, धान्यसाठा सरुक्षा महत्वाची असताना अद्याप सरुक्षा रक्षक 
ननयु् त न करण्याची कारणे काय आहेत तसेच याप्रकरणी शासनाने कोणती 
कायगवाही केली अथवा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 

श्री. छगन भजुबळ : (१)   होय, हे खरे आहे. 
(२)  धान्यसाठा चोरी होत असल्याची तिार प्राप्त झालेली नाही तसेच धान्य 
ददवसागणणक कमी झालेले आढळून आलेले नाही.  
शासकीय गोदामपाल दरारोि धान्य वा्प झाल्याींनतर कुलपू लावनू त्याींच्या 
सहीने शसल करतात.  तसेच गोदामाच्या आवारातील सींरक्षक शभींतीवरील 
गे्ला सधु्दा कुलपू लावतात.  त्यामळेु असा कुठलाच प्रकार  आढळून आला 
नाही. 
(३), (४) व (५) वसमत तालु् यातील शासकीय गोदामाकररता रखवालदाराच े
१ पद मींिूर असनू सद्यजस्थतीत रर्त आहे. 
    तथावप, तहशसल कायागलयात कायगरत ३ शशपायापकैी एका शशपायाची 
ननयु् ती रखवालदार व तत्सम कामाकररता शासकीय धान्य गोदाम, वसमत 
येथे करण्यात आली आहे. 
रर्त पदसींख्या भरण्याकररता आवचयक कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(६) प्रचन उद्भवत नाही. 

----------------- 
गांगाखेड (जज.परभणी) तालुक्यात पुरविण्यात येणारा पोधण आहार 

तनिृष्ट्ट दजाचचा असल्याबाबत 
  

(२१) *  ३९४७६   श्री.रत्नािर गटेु्ट (गांगाखेड) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  गींगाखेड तालु् यात (जि.परभणी) पोषण आहार योिनेतनू परुववला 
िाणारा आहार हा अत्यींत ननकृष् दिागचा असल्याच े माहे िानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्या समुारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अन्नधान्य व पोषण आहार ववद्यार्थयांना ववतरण होत 
नसल्याचेही ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणात दोषी असणाऱयाींववरुध्द शासनाने कोणती 
कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. िधाच गायििाड : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रचन उद्भवत नाही. 

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

राज्य ग्राहि आयोग तसचे जजल्हा ग्राहि तक्रार तनिारण 
 आयोगातील पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(२२) *  ३८९७१   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१)  ग्राहक सींरक्षण कायद्यानसुार जिल्हा ग्राहक तिार ननवारण आयोगाकड े
तिार दाखल झाल्यापासनू ९० ददवसात आदेश देणे बींधनकारक असताींना 
राज्य ग्राहक आयोगाच े मखु्य पीठ, पररिमा खींडपीठे आणण जिल्हा ग्राहक 
तिार ननवारण आयोगाींपढेु ग्राहकाींची हिारो प्रकरणे मागील सहा त े सात 
वषागपासनू प्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, राज्यात ग्राहकाींच्या दहतासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 
राज्य ग्राहक आयोग आणण ववववध जिल्हा ग्राहक तिार ननवारण आयोगातील 
अनेक सदस्याींची पदे रर्त असल्याने न्यायाच्या प्रनतक्षेत असलेला ग्राहकाला 
नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील ववववध जिल्हा ग्राहक तिार ननवारण 
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आयोगाींमध्ये अध्यक्ष व सदस्याींची अकरा आणण कमगचाऱयाींची शकेडो पदे 
तसेच राज्य ग्राहक आयोगात देखील सदस्य आणण कमगचाऱयाींची अनेक पदे 
रर्त असल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने राज्य ग्राहक आणण ववववध 
जिल्हा ग्राहक तिार ननवारण आयोगाींतील रर्त पदे तातडीने भरण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. छगन भजुबळ : (१) अींशत: खरे आहे. 

राज्य ग्राहक तिार ननवारण आयोग व जिल्हा ग्राहक तिार ननवारण 
आयोग याींच्याकड े माहे डडसेंबर, २०२१ अखेर प्रलींत्रबत असलेल्या तिारीींची 
एकूण सींख्या ९४९२२  इतकी आहे. प्रत्येक प्रलींत्रबत तिारीचा कालावधी 
प्रकरणपरत्वे शभन्न असनू ग्राहक सींरक्षण अचधननयम, २०१९ नसुार ज्यामध्ये 
वस्तचू्या ववचलेषण ककीं वा तपासणीची आवचयकता नसेल, अशी तिार ववरोधी 
पक्षकाराला नो्ीस प्राप्त झाल्याच्या ददनाींकापासनू ९० ददवसाच्या आत 
ननकाली काढण्याची तरतदू आहे.  तर ज्यामध्ये ववचलेषण ककीं वा तपासणीची 
आवचयकता आहे, त्यामध्ये प्रनतवाद्यास नो्ीस प्राप्त झाल्याच्या 
ददनाींकापासनू पाच मदहन्याच्या आत तिार ननकाली काढण्याची तरतदू आहे. 
या  कालावधीनींतर तिार ननकाली काढण्यात येत असल्यास   आयोगाने 
अशा ववलींबाची कारणे लेखी नमदू करण्याबाबत तरतदू आहे. 
(२) (३) व (४) राज्य ग्राहक तिार ननवारण आयोग व जिल्हा ग्राहक तिार 
ननवारण आयोग याींच ेअध्यक्ष व सदस्य अशी एकूण १३२ पदे मींिूर असनू 
त्यापकैी ३५ पदे रर्त आहेत. यामध्ये राज्य आयोगाचे अध्यक्ष-१ पद व 
सदस्य-७ पदे आणण जिल्हा आयोग अध्यक्ष-१४ व सदस्य-१३ पदाींचा समावेश 
आहे. 
    राज्य आयोगातील ८ व जिल्हा आयोगातील २५ अध्यक्ष व सदस्य अशी 
एकूण ३३ रर्त पदे भरण्यासाठी राज्य शासनाने सन २०२१  मध्ये पद 
भरती प्रकिया राबववली होती.   तथावप, मा.उच्च न्यायालय, मुींबई खींडपीठ 
नागपरू याींनी रर् याचचका ि.१०९६/२०२१ व िनदहत याचचका ि.११/२०२१ 
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मधील दद.१४.०९.२०२१ च्या आदेशान्वये कें द्र शासनाच्या या सींदभागतील 
ननयमाच्या तरतदूी अवधै ठरवनू सदर प्रकिया रद्द केली आहे.  या  प्रकरणी 
कें द्र शासनाने तसेच राज्य शासनाने मा. सवोच्च न्यायालयात ववशषे अनमुती 
याचचका दाखल केल्या असनू त्या न्यायप्रववष् आहेत.   
    राज्य ग्राहक तिार ननवारण आयोग व जिल्हा ग्राहक तिार ननवारण 
आयोगाच्या कमगचाऱयाींची १३४ पदे रर्त आहेत. ग्राहक सींरक्षण अचधननयम, 
१९८६ ्यपगत झाला असनू दद.२०.०७.२०२० पासनू नवीन ग्राहक सींरक्षण 
अचधननयम, २०१९  लाग ू झाला आहे. त्यामळेु २०१४ च्या सेवाप्रवेश 
ननयमानसुार पदभरती करणे वधैाननकदृषट्या योग्य होणार नसल्याने न्याने 
ननयम अचधसचूचत करण्याची कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रचन उद्भवत नाही. 

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

बदाचपूर (ता.अांबाजोगाई जज.बीड) फाट्याजिळ लातूर-षरांगाबाद  
एसटी ि माल मोटारीचा झालेला अपघात 

 (२३) *  ३७७५३   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्रीमती याशमनी यशिांत 
जाधि (भायखळा), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना) :   सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बदागपरू (ता.अींबािोगाई, जि. बीड) फाट्यािवळ लातरू-औरींगाबाद एस्ी व 
माल मो्ारीचा ददनाींक ९ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास पाईप घेनन 
िाणाऱया मालमो्ारीची ््कर होनन झालेल्या अपघातात ४ प्रवाचयाींचा मतृ्य ू
व १४ प्रवासी गींभीर िखमी झाल्याची घ्ना घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, या अपघाताची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत 
काय ननषपन्न झाले व त्यानसुार मतृ प्रवाचयाींच्या कु्ुींत्रबयाींना तसेच 
अपघातात िखमी झालेल्याींना शासनाने ककती आचथगक मदत केली, केलेल्या 
कायगवाहीची सद्यःजस्थती काय आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

ॲड.अतनल परब : (१) होय. 
(२) सदर अपघाताची रा.प. खात्यामाफग त चौकशी करण्यात आली असनु 
प्रथमदशगनी अपघातास रा.प.बस चालक व ियस्थ वाहन मालवाहू रक चालक 
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हे दोघेही िबाबदार असल्याचे आढळुन आले आहे. रा.प.बस चालकावर 
खातनेनहाय प्रमादीय कारवाई करण्यात आली असनू  ननलींबीत करण्यात आल े
आहे. 
     सदर अपघातातील 03 मतृ प्रवाशी व 01 मतृ वाहक याींचे वारसाींस प्रत्येकी 
रु.10,000/- इतकी आचथगक तात्कालीक मदत देण्यात आली आहे. मतृ प्रवाशी 
याींचे वारसाींस अपघात नकुसान भरपाई मागणीस्तव पी फॉमग देण्यात आल े
आहेत. मतृ वाहक याींचे वारसाींस श्रशमक नकुसान भरपाई कायद्यानसुार 
नकुसान भरपाई अदा करण्याची  कायगवाही सरुु आहे. रा.प.बसमधील 06 

िखमी ्य्तीींना प्रत्येकी रु.1000/- प्रमाणे एकुण रु.6000/- आचथगक 

तात्कालीक  मदत  व अपघात नकुसान  भरपाई मागणीस्तव पी फॉमग देण्यात 
आल े आहेत. उवगरीत 06 प्रवाशाींना ककरकोळ दखुापत असल्याने त े उपचार 
घेनन परस्पर ननघनु गेल्याने त्याींना आचथगक तात्कालीक  मदत  देता आली  
नाही. 
(३) प्रचन उद्भवत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील िरळी आरटीओ िायाचलय दलालाांमाफच त 

चालविण्यात येत असल्याबाबत 
  

(२४) *  ३९९५४   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) : सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबईतील वरळी आर्ीओ कायागलय दलालाींमाफग त चालवत असल्याच े
ननदशगनास आल्यामळेु पररवहन आयु् ताींनी याची दखल घेनन वरळी 
प्रादेशशक पररवहन अचधकाऱयाींना खुलासा सादर करण्याचे आदेश ददले 
असल्याच े माहे िानेवारी, २०२२ च्या नतसऱया आठवड्यात ननदशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सहाय्यक प्रादेशशक पररवहन अचधकारी ्यवसाय कर तथा 
मादहती अचधकाऱयाींची केबीन वापरुन दलाल नस्त्या तयार करीत असल्याने 
आर्ीओ कामासाठी येणाऱया नागररकाींना अचधकारी व दलाल यातील फरक 
कळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायगवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. अतनल परब : (१) ददनाींक २२/०१/२०२२ रोिी दैननक सकाळमध्ये 
“वरळीच्या आर्ीओत एिी्ं राि” या शीषगकाखाली बातमी प्रशसध्द झाली आहे. 
     सदर बातमीच्या अनषुींगाने पररवहन आयु् त, महाराषर राज्य, मुींबई 
याींनी प्रादेशशक पररवहन अचधकारी, मुींबई (पवूग) याींना अहवाल सादर 
करण्याबाबत ननदेश ददले होत.े 
(२) नाही. 
(३) व (४) या प्रकरणी अचधकाऱयाींच्या अनपुजस्थतीत कायागलयातील कॅत्रबनचा 
उपयोग बाहेरील ्य्ती करण्याबाबत सदर बातमीच्या अनषुींगाने प्रादेशशक 
पररवहन कायागलय, मुींबई (पवूग) याींच्यामाफग त ददनाींक २७/०९/२०२१ रोिीच्या 
पिान्वये पोलीस ठाणे, वरळी याींना कळववण्यात आले आहे. प्रादेशशक 
पररवहन कायागलय, वरळी या कायागलयात अशा घ्ना न घडण्यासाठी एक 
सहायक मो्ार वाहन ननरीक्षक व शशपाई याींची नेमणकू करण्यात आली आहे. 

----------------- 
श्रीगोंदा (जज.अहमदनगर) येथे स्िस्त धान्याचा  

िाळाबाजार होत असल्याबाबत 
 (२५) *  ३८२५७   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय अन् न 
ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१)  राज्यात स्वस्त धान्य दकुानाींमधील धान्याची अफरातफर रोखण्यासाठी 
शासनाने ई-पॉस मशीनवर रेशकाडगधारकाचे अींगठयाच े ठसे नददवणे स्तीच े
केले असताींना श्रीगददा (जि.अहमदनगर) येथील काही दकुानदाराींकडून 
रेशनकाडगधारकाींचे ई-पॉस मशीनवर अगोदरच अींगठयाचे ठसे नददवनू  धान्य 
नींतर देण्यात येणार असल्याचे साींगण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, ई-पॉस मशीनवर मागील मदहन्याींच्या अींगठयाच्या ठशाींची 
नदद घेण्याची सोय नाही असे कारण देनन धान्य परुवठाही होण्यास ववलींब 
लागणार असल्याच े कारण साींगनू दकुानदार अगोदरच अींगठयाच्या ठशाींची 
नददणी घेनन ठेवतात तथावप त्याींना धान्य ववतरण न करता स्वस्त 
धान्याचा काळाबािार करीत असल्याचे ननदशगनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३)  असल्यास, श्रीगददा तालु् यात १२४ स्वस्त धान्य दकुानाींवर माहे 
ऑ््ोबर-नो्हेंबर, २०२१ मध्ये परुवठा ववभागाच्या ववशषे पथकाने केलेल्या 
धान्याच्या तपासणी दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार लाभार्थयांची फसवणूक करुन गरै्यवहार करणाऱया 
ककती दकुानदाराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. छगन भजुबळ : (१), (२), (३) व (४) जिल्हा परुवठा अचधकारी, 
अहमदनगर  कायागलयामाफग त श्रीगददा तालु् यातील ११५ रास्त भाव 
दकुानाींच्या  करण्यात आलेल्या आकजस्मक तपासणी दरम्यान आढळून 
आलेल्या काही अननयशमततबेाबत  जिल्हा परुवठा अचधकारी, अहमदनगर  
याींचेकडून चौकशी सरुु आहे. 
      
 

 सदर चौकशीमध्ये आढळणाऱया दोषाींच्या अनषुींगाने सींबींचधत रास्त 
भाव दकुानदाराींवर कारवाई सरुु आहे. 
(५) प्रचन उद्भवत नाही.    

----------------- 
राज्यात जल जीिन शमशन अांतगचत खचाचच्या नोंदीत १४२ िोटी 

रुपयाांची तफाित असल्याबाबत 
  

(२६) *  ४०२५५   श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात िल िीवन शमशन अींतगगत खचागची सावगिननक ववत्तीय प्रबींधन 
सेवा (पी एफ एम एस) प्रणालीवर झालेली नदद व त्यानींतर सींगणकीय आय 
एम आय एस प्रणालीवरील नददी घेण्यात आलेल्या आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामध्ये समुारे १४२ को्ी रुपयाींची तफावत असल्याचे 
ददनाींक ५ िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यासमुारास ननदशगनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत पाणी परुवठा व स्वच्छता ववभागाने िीवन 
प्राचधकरणासह सवग सींबींचधत यींिणाींना पि पाठवनू तातडीने नदद व मादहती 
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सादर करण्याचे आदेश ददल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उ्त आदेशानसुार याबाबत सवग यींिणाींनी नददी घेनन तफावत 
दरू करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गलुाबराि पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२)  व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) याबाबत राज्य पाणी व स्वच्छता शमशन स्तरावरुन सींबींचधत 
यींिणाींसमवेत वेळोवेळी ज्हडडओ कॉन्फरन्सद्वारे  बठैक आयोजित करुन 
तफावतीबाबत मादहती मागववण्यात येत आहे. प्राप्त मादहतीची छाननी 
शमशनस्तरावर करण्यात येत असनू जिल्हा यींिणाींद्वारे झालेला प्रत्यक्ष खचग, 
PFMS  वरील खचग व IMIS वरील खचग याींचा ताळमेळ घालण्यात येत 
आहे.  
(५) प्रचन उद्भवत नाही. 

----------------- 
खारेपाट (ता.पेण, जज.रायगड) भागात शहापाडा धरणातील अशुद्ध ि 

गढूळ वपण्याच्या पाण्याचा पुरिठा होत असल्याबाबत 
  

(२७) *  ३७७१९   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(हहांगणघाट), श्रीमती मतनधा चौधरी (दहहसर), श्री.महेश बालदी (उरण), 
श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा) :   
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१)  खारेपा् (ता.पेण, जि.रायगड) भागात को्यवधी रूपयाींचा ननधी खचग 
करूनही शहापाडा धरणातनू अशदु्ध व गढूळ पाण्याचा परुवठा होत असल्याने 
नागररकाींच्या आरोग्यास धोका ननमागण झाला असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ 
मध्ये वा त्यासमुारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सींबींचधत ववभागाच्या अचधका-याींच्या दलुगक्षामळेु उ्त 
धरणावर बसववण्यात आलेले िलशधु्दीकरण सींयींि ककत्येक वषग बींद 
असल्यामळेु लाखो रूपये खचग करूनसदु्धा ववभागातील नागररकाींना शदु्ध व 
मबुलक पाणी शमळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३)   असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
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काय आढळून आले व त्यानषुींगाने शहापाडा धरणाकड े दलुगक्ष करणा-या 
सींबींधीत ववभागाच्या अचधका-याींवर कारवाई करुन येथील नागररकाींना शदु्ध व 
मबुलक पाणी परुवठा होण्याच्यादृष्ीने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, असल्यास, कायगवाहीचे स्वरुप काय, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 श्री. गलुाबराि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
   धरणातील पाणी साठा सींपल्यामळेु अशधु्द व गढूळ पाणी परुवठा झाला  
होता. त्यामळेु सदरचा पाणी परुवठा त्वरीत बींद करण्यात आला.  माि,  
सद्यजस्थतीत शसडकोकडून पाणी  उपलब्ध करून  शधु्द  पाणी  परुवठा  
करण्यात  येत  आहे. 
(२) हे  खरे  नाही. 
     शहापाडा  धरणावर  बसववण्यात  आलेले  िलशधु्दीकरण  सींयींि  
सजुस्थतीत   व  सरुू असनू,  ववभागातील नागररकाींना शदु्ध पाणी   परुवठा  
होत  आहे. 
(३)  व (४)  प्रचन  उद्दभवत नाही. 

----------------- 
पालघर जजल्हा पररधदेत अपांग एिाजत्मि शशक्षण योजनेंतगचत  

शशपाई पदाांसाठी उमेदिाराांची बेिायदा भरती िेल्याबाबत 
  

(२८) *  ४०६४६   श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) पालघर जिल्हा पररषदेत अपींग एकाजत्मक शशक्षण योिनेंतगगत शशपाई 
पदाींसाठी उमेदवाराींची बकेायदा भरती झाली होती हे तत्काशलन मींिी 
महोदयाींनी ददनाींक २३ माचग, २०१८ रोिी ताराींककत प्रचनाला ददलेल्या उत्तरात 
मान्य केले होत,े हे खरे आहे काय, 
 

(२) असल्यास, याबाबत तत्कालीन मींिी महोदयाींनी या प्रकरणाच्या सखोल 
चौकशीसाठी ववशषे तपास पथक (S.I.T.) नेमले होत,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर चौकशी पथकाने सादर केलले्या अहवालातील ननषकषग 
काय आहे व सदरहू अहवाल प्रशसद्ध करण्यात आला आहे काय, 
(४) असल्यास उ्त प्रकरणी नेमलेल्या चौकशी सशमतीच्या अहवालात 
आढळून आलेल्या दोषी अचधकाऱयाींवर  कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
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येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?     
  
प्रा. िधाच गायििाड :(१) ददनाींक २३ माचग, २०१८ रोिीच्या उत्तरात तत्काशलन 
मींिी महोदयाींनी समथगन सींस्थेने लखेी पिाद्वारे मागणी केली असल्याच े
मान्य केले होत.े 
(२) होय. 
(३) व (४) ववशषे चौकशी पथकाने (एस.आय.्ी.) चौकशी अहवाल 
ननषकषागसह शासनास सादर केला असनू, त्यावर शासनस्तरावर कायगवाही सरुु 
आहे. 
(५) प्रचन उद्भवत नाही. 

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

नळदगुच (ता.तुळजापूर, जज.उस्मानाबाद) शहरातील पाणी पुरिठयाबाबत 
  

(२९) *  ३९१८५   श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तळुजापरू) :   सन्माननीय 
नगर वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) नळदगुग (ता.तळुिापरू, जि.उस्मानाबाद) शहरास पाणी परुवठा होण्यासाठी 
समुारे ५० वषांपवुी शहरामध्ये िलकुीं भ उभारण्यात आले होत े त्यापकैी एक 
मनोरा पध्दतीने बाींधण्यात आलेला िलकुीं भ िीणग झालेला असनू त्याची 
कालमयागदा सींपषु्ात आल्याने तो कधीही कोसळण्याची श्यता ननमागण 
झाल्याचे माहे ऑ््ोबर, २०२१ च्या शवे्च्या आठवडयात ननदशगनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, नळदगुग शहराची वाढती लोकसींख्या पाहता व सद्यःजस्थतीत 
असलेल्या िलकुीं भाची क्षमता कमी असल्याने शहरास आवचयक असलेला 
पाणी परुवठा करणे श्य होणार नसल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३)  असल्यास, नवीन अचधक क्षमतचेा िलकुीं भ उभारण्यासाठी लागणारा 
ननधी तसेच प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) नळदगुग नगरपररषदेमाफग त शहरात ६.२० लक्ष शल्सग क्षमतचेी 
नवीन उींच पाण्याची ्ाकीचे बाींधकाम करण्याच्या कामाचे नगरपररषदेच े
ननयोिन आहे. 
• तसेच, महाराषर सवुणग ियींती नगरोत्थान महाशभयाींतगगत नळदगुग शहर 
नवीन पाणीपरुवठा प्रकल्प प्रस्ताववत करण्याचे नगरपररषदेचे ननयोिन असनू 
सदर प्रकल्पास ताींत्रिक मान्यतअेींती नळदगुग शहर पाणीपरुवठा प्रकल्पाबाबत 
नगर पररषद प्रशासन सींचालनालय माफग त सववस्तर प्रकल्प अहवाल 
शासनाकड े प्राप्त झाल्यानींतर सदर प्रकल्पास महाराषर सवुणग ियींती 
नगरोत्थान महाशभयानाींतगगत ववचारात घेण्यात येईल.   

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

नसी नामदेि (ता.िळमनुरी, जज.हहांगोली) येथील स्िस्त धान्य दिुानात 
तनिृष्ट्ट दजाचच्या गव्हाच ेिाटप िरण्यात आल्याबाबत 

 (३०) *  ३८७१२   श्री.सांतोध बाांगर (िळमनरुी) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) नसी नामदेव (ता.कळमनरुी, जि.दहींगोली) येथील पोशलसाींनी स्वस्त 
धान्याच्या दकुानातनू िप्त केलेल्या ३२ ज्वी्ं ल ग्हाच्या नमनू्याची 
औरींगाबाद येथील प्रयोगशाळेत तपासणी केली असता सदर अहवालात गहू 
खाण्यास अयोग्य असल्याचे नमदु केल्याचे माहे नो्हेंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. छगन भजुबळ : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. जिल्हा परुवठा अचधकारी, 
दहींगोली याींच्या अहवालानसुार पोलीस प्रशासनाने पेरोशल ींग दरम्यान त्याींना 
शमळालेल्या मादहतीच्या आधारे खािगी वाहनातनू सदर गहू िप्त केला होता. 
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सदर िप्त केलेला गहू रेशनचा असल्याचा सींशय आल्यामळेु सदर बाब 
पोलीस प्रशासनाने त्याींच्या दद. १९.८.२०२१ च्या पिान्वये तहशसल कायागलय, 
दहींगोली याींना कळववल्यानसुार तहशसल कायागलयाने त्या ग्हाच ेनमनेू घेनन 
दद. २०.८.२०२१ रोिी अन्न ववचलेषक, प्रादेशशक सावगिननक आरोग्य 
प्रयोगशाळा, औरींगाबाद याींच्याकड े तपासणीकररता पाठववले. दद. २०.९.२०२१ 
च्या पिान्वये सदर गहू मानवी खाण्यास अयोग्य असल्याबाबतचा 
प्रयोगशाळेचा प्राप्त झालेला अहवाल पढुील कायगवाहीसाठी पोलीस प्रशासनाकड े
पाठववण्यात आला. पोलीस प्रशासनाने सींबींचधत ्य्तीकडून सपुदूगनामा घेनन 
सदर िप्त गहू त्याच्या ताब्यात ददला आहे. सदरचा गहू लष्म य ननधागररत 
सावगिननक ववतरण ्यवस्थेतील नसल्याने तो शासकीय गोदामात िमा 
करण्यात आलेला नाही. सबब रास्तभाव दकुानातनू ननकृष् दिागच्या ग्हाच े
लाभार्थयांना वा्प करण्यात आलेले नाही. 
(३) प्रचन उद्भवत नाही. 

----------------- 
हदघी क्र १ (ता.बाभुळगाि, जज.यितमाळ) येथील पाणी पुरिठा 

योजनेच्या टािीच ेबाांधिाम तनिृष्ट्ट दजाचच ेअसल्याबाबत 
  

(३१) *  ४०८११   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ददघी ि १ (ता.बाभळुगाव, जि.यवतमाळ) या बेंबळा प्रकल्पाच्या 
पनुवगशसत गावात पाणी परुवठा ववभागाच्या माध्यमातनू केलेले ्ाकीचे 
बाींधकाम ननकृष् दिागच ेकरण्यात आल ेअसल्याने ्ाकीत पाण्याची साठवण 
होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सींबींचधत ववभागाच्या अचधकाऱयाींचे दलुगक्ष तसेच कीं िाी्ं दाराने 
सदर ्ाकीचे बाींधकाम ननकृष् दिागचे केले असल्याने गावात पाणी ी्ंचाई 
ननमागण झाल्याचे ददनाींक २५ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त् या समुारास 
ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 श्री. जयांत पाटील : (१) हे खरे नाही 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रचन उद्भवत नाही. 
(४) प्रचन उद्भवत नाही. 

----------------- 
तारापूर (जज.पालघर) येथील उद्योग ि सामुहहि साांडपाणी प्रकक्रया 

िें द्राला हररत लिादाने िेलेला दांड 
  

(३२) *  ४००२९   श्री.सांतोध दानिे (भोिरदन), श्री.सधुीर मनुगांटीिार 
(बल्लारपरू), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.श्रीतनिास िनगा (पालघर), 
श्रीमती मतनधा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय पयाचिरण ि िातािरणीय 
बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तारापरू (जि.पालघर) येथील औद्योचगक वसाहतीमध्ये उद्योगाींकडून 
सोडण्यात येणाऱया साींडपाण्याच्या ननचरा होण्याच्या माध्यमातनू ववववध 
िलस्िोतामधून झालेल्या प्रदषूणामळेु राषरीय हरीत लवादाने उद्योग व 
सामदुहक साींडपाणी प्रकिया कें द्राला समुारे २८० को्ीींचा दींड ठोठावला 
असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ च्या चौर्थया आठवड्यात ननदशगनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, मा. लवादाने ददलेल्या ननदेशास अनसुरुन सींबींचधत दोषी १०२ 
उद्योगाींना दींड भरण्याच े आदेश महाराषर प्रदषूण ननयींिण मींडळामाफग त 
देण्यात आले असनू त्यापकैी ८५ उद्योगाींनी ३०% दींडाची र्कम यनुाय्ेड 
इन्शरुन्स कीं पनीमध्ये, ६ उद्योगाींनी ३०% दींडाची र्कम महाराषर प्रदषूण 
ननयींिण मींडळाकड े िमा केली असनू उवगररत ११ उद्योगाींनी दींडाची र्कम 
अद्याप िमा केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी महाराषर औद्योचगक ववकास महामींडळ पयागवरणाच े
रक्षण करण्यात अपयशी ठरल्याने तसेच त्याींनी आवचयक उपाययोिना न 
केल्याने २ को्ी रुपयाींचा दींड ठोठावला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,  अद्याप दींडाची र्कम िमा न केलेल्या ११ उद्योगाींवर 
तसेच पयागवरणाचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरलेल्या महाराष र औद्योचगक 
ववकास महामींडळाच्या कोणत्या अचधकारी/कमगचाऱयाींववरुध्द व कोणत्या 
स्वरुपाची कारवाई शासनाने केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. आहदत्य ठािरे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) व (४) मा. राषरीय हररत लवादाने त्याींच्याकड ेदाखल मळू अिग िमाींक 
६४/२०१६ मध्ये ददनाींक २४/०१/२०२२ रोिी खालीलप्रमाणे आदेश पाररत केल े
आहेत -  
• पयागवरण नकुसान भरपाई पो्ी दींड रु. १६० को्ी ऐविी तो रु. २७९.०८१८ 
को्ी करण्यात आला आहे. 
• पायभतू सवुवधा परुववण्यास अपयशी ठरल्यामळेु महाराषर औद्योचगक 
ववकास महामींडळास सदु्धा रु. २ को्ीचा दींड ठोठावण्यात आला आहे.  
• पयागवरण नकुसान भरपाई पो्ी झालेल्या दींडाची र्कम पणूग भरण्याच े
ननदेश ददले आहेत.  
ज्या उद्योगाींनी दींडाची र्कम अींशत: भरलेली आहे ककीं वा उद्यावप भरलेली 
नाही, इतर एिेन्सीकड ेिमा केली आहे त्याींना सदर र्कम महाराषर प्रदषूण 
ननयींिण मींडळाकड े िमा करण्याच े ननदेश महाराषर प्रदषूण ननयींिण 
मींडळामाफग त ददनाींक २३/१२/२०२०, ददनाींक ०६/०१/२०२१ व ददनाींक 
१७/०२/२०२२ रोिी देण्यात आले आहेत. तसेच मा. लवादाने पाररत केलेल्या 
आदेशाची अींमलबिावणी न करणाऱया उद्योगाींवर मा. राषरीय हररत 
लवादाच्या आदेशानसूार महाराषर प्रदषूण ननयींिण मींडळामाफग त कारवाई 
करण्यात येईल.   
(५) प्रचन उद्भवत नाही. 

----------------- 
राज्यात अन्न सुरक्षा योजने अांतगचत लाभाथ्याांना 

 तनयशमत धान्य शमळणेबाबत 
  

(३३) *  ३८००८   श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.तान्हाजी मटुिुळे 
(हहांगोली), श्री.राजेश एिड े (मलिापरू), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू), श्री.सभुाध धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय अन् न 
ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) कोरोना महामारीच्या काळात देशात रेशन दकुानातनू स्वस्त धान्य 
व मोफत धान्य ववतरणाची अींमलबिावणी होत असताना राज्यात माि 
अद्यापही रुपये २ को्ी २५ लाख लाभाथी मोफत तसेच स्वस्त धान्यापासनू 
वींचचत असल्याची बाब ददनाींक २१ िानेवारी, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, कोरोना महामारीच्या काळात अन्न सरुक्षा योिनेअींतगगत सवग 
लाभार्थयांना धान्य शमळण्यासाठी ऑनलाईन प्रणाली सरुु केली असली तरी 
राज्यात ववशषेत: दहींगोली व इतर अनेक जिल््यात सवगसामान्य नागरीकाींकड े
नववन शशधापत्रिका नसल्याचे भासवनू अनेक नववन शशधापत्रिकाधारकाींना गत 
एक वषागपासनू धान्य शमळाले नसल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२२ च्या 
नतसऱया आठवड्यात ननदशगनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने सवग नवीन शशधापत्रिकाधारकाींना ननयशमत धान्य 
शमळण्याच्यादृष्ीने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. छगन भजुबळ : (१) व (२) हे खरे नाही 
(३) व (४) प्रचन उद्भवत नाही. 

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

आणी (जज.यितमाळ) तालुक्यातील रास्त धान्य भाि दिुानातील 
ताांदळुाचा होत असलेला िाळाबाजार 

  

(३४) *  ३८७८६   डॉ.सांदीप धुिे (अणी) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  आणी (जि.यवतमाळ) तालु् यात रास्तभाव दकुानातील ताींदळुाचा 
काळाबािार सरुू असनू काही धान्य तस्कराच्या माध्यमातनू परुवठा 
ववभागातील अचधकारी व कमगचारी याींच्या सींगनमताने काळाबािार करण्यात 
येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, पाभळ (ता.आणणी, जि.यवतमाळ) येथील नागरीकाने ददनाींक 
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७ डडसेंबर, २०२२ रोिी वा त्यासमुारास धान्याच्या अफरातफरीची मादहती 
महसलू प्रशासनाला देनन गावातनू बारदान घेनन िाणाऱया चारचाकी वाहनात 
रास्तभाव दकुानातील धान्य काळ्याबािारात िात असल्याचे आणीच्या 
तहसीलदाराींना कळववले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तहसीलदाराींनी यावर कोणतीही कारवाई न करता 
याबाबत पोलीसाींकड े तिार करण्यास साींचगतले असता पाभळ येथील श्री. 
वनराि प्रल्हाद आड ेयाींनी गावातील रास्त धान्य दकुानदाराची आणी तहसील 
कायागलयात तिार केली परींत ु याबाबत तहसीलदाराींनी अद्याप कोणतीच 
कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 श्री. छगन भजुबळ : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) श्री. वनराि प्रल्हाद आड,े रा.पाभळ, ता.आणी, जि.यवतमाळ  
याींच्या  दद.१०/०/२०२१ रोिीच्या  तिार अिागनसुार श्रीम. पिुा मनोहर 
च्हाण, मौिे पाभळ (पाींढुणाग) ता.आणी, जि.यवतमाळ  याींच्या रास्त भाव 
दकुानाची  तहशसलदार, आणी  याींनी  चौकशी करुन दद. ०७/१०/२०२१ रोिी 
जिल्हा परुवठा अचधकारी, यवतमाळ याींना अहवाल सादर केला आहे.   
       तहशसलदार, आणी  याींनी सादर केलेल्या अहवालानसुार रास्त भाव 
दकुानदाराने लग्न होनन बाहेर गेलेले, मयत झालेल्या अशा एकूण ८८ 
लाभार्थयांच्या उचल केलेल्या मालाची एकूण र्कम  रु. १५,८८१/- शासन 
दरानसुार वसलू करून शासन खाती िमा केली आहे.  
        तसेच,जिल्हा परुवठा अचधकारी, यवतमाळ याींनी दद.३०.१२.२०२१ 
रोिीच्या आदेशान्वये  रास्त भाव दकुानदार  श्रीम. पिुा मनोहर च्हाण, 
मौिे पाभळ (पाींढुणाग) ता.आणी, जि.यवतमाळ  याींच्या रास्त भाव दकुानात 
अननयशमतता आढळून आल्याने त्याींनी  महाराषर  अनसुचुचत वस्त ु
(ववतरणाचे ववननयमन), १९७५ मधील  अ्ी व शतीचे उल्लींघन केल्याच े
शसध्द झाल्याने त्याींचेकडील प्राचधकारपिाची १००% अनामत र्कम शासन 
िमा करुन त्याींच ेरास्त भाव दकुान ननलींबीत केले आहेत. 
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(५) प्रचन उद्भवत नाही. 
----------------- 

िल्याण (जज.ठाणे) ग्रामीण भागातील चौदा 
 गािाांमधील प्रदधुण रोखण्याबाबत 

  

(३५) * ३८६४२   श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण), श्री.सनुील 
राणे (बोरीिली) :   सन्माननीय पयाचिरण ि िातािरणीय बदल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण (जि.ठाणे) ग्रामीण भागात असलेल्या चौदा गावाींमध्ये 
रासायननक उद्योग मागील काही वषागपासनू बेकायदेशीर सरुू असनू रािीच्या 
वेळी नागाव, भींडाली इत्यादी गावाींमध्ये दवुषत रसायन माळरानावर ्ाकून 
िाळण्याचे प्रकार ननदशगनास आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२)  तसेच गावातनू वाहणाऱया उत्तरशशव नदीपािात प्रदवूषत रसायन 
माकफयाींकडून सोडल े िात असल्याने एकीकड े नदीपािातील िलचर नष् 
होवनू िशमनी नापीक झाल्याने पयागवरणाच्या गींभीर समस्या ननमागण झाल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, याववरोधात स्थाननक नागरीक तसेच लोकप्रनतननधीींनी गत 
दोन वषागपासनू सातत्याने ठाणे जिल््याचे मा.पालकमींिी, महाराषर प्रदषूण 
ननयींिण महामींडळ इत्याींदीकड े लेखी ननवेदनाद्वारे तिार करण्यात येननही 
अद्याप महाराषर प्रदषूण ननयींिण महामींडळाकडून पयागयाने शासनाकडून 
कोणतीही कायगवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, सदरहू १४ गावाींमधील वाढत े प्रदषूण रोखण्यासाठी ठाणे 
जिल्हा पररषदेचे सदस्य श्री.रमेश पा्ील याींनी येथे चौकी उभारण्याची मागणी 
मा.पयागवरण मींिी तसेच मा.पालकमींिी, ठाणे जिल्हा तसेच महाराषर प्रदषूण 
ननयींिण महामींडळ याींचेकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५)  असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सदरहू दवूषत रसायनामळेु 
प्रदषूण करणाऱयाींवर कारवाई करणे तसेच प्रदषुण पणुगत: रोखण्याच्यादृष्ीने 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. आहदत्य ठािरे : (१) हे  खरे आहे. 
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(२) हे खरे आहे. 
(३)  दैननक वतृ्तपिात प्रशसध्द झालेल्या बातमीच्या अनषुींगाने  महाराषर 
प्रदषूण ननयींिण  मींडळाकडून पाहणी केली असता, ववनासींमतीपि व 
ववनाप्रकिया औद्योचगक साींडपाणी ननमागण करणाऱया एकूण ७ दोषी 
उद्योगाींना बद करण्याचे आदेश दद.३०/८/२०२१ व दद.०६/०९/२०२१ रोिी 
देण्यात आले. 
(४) हे खरे नाही. 
(५)  दैननक वतृ्तपिात प्रशसध्द झालेल्या बातमीच्या अनषुींगाने  महाराषर 
प्रदषूण ननयींिण  मींडळाकडून पाहणी केली असता, ववनासींमतीपि व 
ववनाप्रकिया औद्योचगक साींडपाणी ननमागण करणाऱया एकूण ७ दोषी 
उद्योगाींना बद करण्याचे आदेश दद.३०/८/२०२१ व दद.०६/०९/२०२१ रोिी 
देण्यात आले. 
(६) लाग ूनाही. 

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

िें द्रीय बोडाचच्या शाळाांमध्ये मराठी विधय सक्तीचा िरण्याबाबत 
  

(३६) * ४०२७०   श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), 
श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम), श्री.सांजय गायििाड (बलुढाणा), 
श्री.सांजय रायमलुिर (मेहिर), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) तन ांबाजी पाटील 
(मकु्ताईनगर), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें दद्रय बोडग असणा-या सीबीएसई, आयसीएसई, आणण तत्सम इतर सवग 
मींडळाच्या अभ्यासिमामध्ये मराठी ववषयाींचे अध्यापक व अध्ययन न 
करणा-या राज्यातील शाळाींवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश शशक्षण 
सींचालकाींनी माहे िानेवारी, २०२२ वा त्या समुारास सवग शशक्षण 
उपसींचालकाींना ददल ेआहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मराठी ववषयाचे अध्यापक व अध्ययन न करणा-या 
शाळाींववरुध्द शासनाने कोणती   कारवाई केली व कारवाईनसुार ककती 
शाळाींकडून दींड वसलू करण्यात आलेला आहे, 



47 

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
प्रा. िधाच गायििाड : (१)  हे  खरे आहे. 
(२) मराठी ववषयाच े अध्यापक व अध्ययन न   करणा-या शाळाींववरुध्द 
अचधननयमातील कलम (१२)(२) अन्वये प्राथशमक शशक्षण सींचालनालय, 
महाराषर राज्य, पणेु याींचकेड े शास्तीच्या वसलुीबाबत प्रस्ताव सादर करावा 
असे ननदेश ददनाींक १५.११.२०२१ च्या पिान्वये देण्यात आले आहेत. तथावप, 
याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव अद्याप प्राप्त झाललेा नाही. 
(३) प्रचन उद्भवत नाही. 

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

िोळिेिाडी (ता. धचपळूण) येथील धरणाच्या आऊटलेटमधनू पाणी 
पुरिठा योजना राबविणेबाबत 

  

(३७) *  ३९६१७   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कोळकेवाडी (ता. चचपळूण) धरणाच्या आन्ले्मधून चचपळूण व खेड 
तालु् यातील २४ ग्रामपींचायतीींमधील २७ गावाींना गॅ्र्ही्ीने पाणी देणे श्य 
असल्याचा ननषकषग शासनाने नेमलेल्या मे. मॉडनग स्हे कन्सल््न्सी, पणेु 
याींनी स्हेक्षणाअींती काढला असनू याबाबतचा अहवाल अधीक्षक अशभयींता, 
महाराषर िीवन प्राचधकरण, पनवेल याींनी ददनाींक २१ मे,२०२१  रोिी वा त्या 
समुारास ववशषे कायगकारी अचधकारी, पाणीपरुवठा व स्वच्छता ववभाग, 
मींिालय, मुींबई याींचेकड ेसादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)   असल्यास, सदर अहवालाच्या अनषुींगाने सदर २७ गावाींमध्ये गॅ्र्ही्ीने 
पाणीपरुवठा योिना राबववण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. गलुाबराि पाटील : (१)  होय, हे खरे आहे, 
(२) कोळकेवाडी (ता. चचपळूण) धरणाच्या आन्ले्मधून चचपळूण व खेड 
तालु् यातील २४ ग्रामपींचायतीमधील २७ गावाींना गॅ्र्ही्ीने पाणी परुवठा 
योिनेचा दरडोई खचग व योिना चालववण्यास येणारा देखभाल दरुूस्तीचा खचग 
ववचारात घेता प्रादेशशक योिना बनववण्यापेक्षा स्वतींि स्िोतातनू सरेिना 
करणे ककफायतशीर व ककमान खचागचा पयागय आहे. 
      चचपळूण व खेड तालु् यातील २४ ग्रामपींचायतीमधील  गावाींना जिल्हा 
पररषद, रत्नाचगरी माफग त िल िीवन शमशन अींतगगत योिना प्रस्ताववत 
करण्यात आलेल्या आहेत. सद्यजस्थतीत सदर गावाींना अजस्तत्वात असलेल्या 
योिनाींमधून पाणी परुवठा चाल ूआहे. 
(३)  प्रचन उद्भवत नाही. 

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

राज्यात िोरोना टेस्ट किटच्या िापराबाबत 
  

(३८) *  ४०७९०   श्री.शसध्दाथच शशरोळे (शशिाजीनगर) :   सन्माननीय अन्न 
ि षधध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सदी तापाच े रुग्ण वाढत असल्याने घरी कोरोना चाचणी 
करणाऱयाींची सींख्या वाढत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ वा त्या दरम्यान 
ननदशगनास आले आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, होम ्ेजस् ी्ंग कक्ची मागणी वाढल्याने अनेक रुग्ण ्ेस्् 
पॉणझद््ह आल्यावर मादहती लपवत असल्याचे ननदशगनास आले आहे हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कक् खरेदी करणाऱया रुग्णाींची सींपणूग मादहती नाव पत्ता 
मोबाईल नींबर, वविी केलले्या ककट्स चा तपशील इत्यादीचे रेकॉडग औषध 
वविेत्याींनी नददवनू घेवनू त ेअन्न व औषध प्रशासनाकड े देण्याच्या सचूना 
प्रशासनातफे करण्यात आल्या आहेत हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, औषध वविेत्याींनी ककट्सचा तपशील ठेवला नसल्याच े
ननदशगनास आले असनू अशा सींबींचधत औषध वविेत्याींवरुध्द शासनाने कोणती 
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कारवाई केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. राजेंद्र शश ांगणे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) या सींदभागतील अचधकृत मादहती उपलब्ध नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) औषध वविेत्याींनी ककट्सचा तपशील अथवा रुग्णाींची मादहती/तपशील 
ठेवली नसल्याबाबतची कोणतीही तिार अन्न व औषध प्रशासनास प्राप्त 
झाली नसल्याने कारवाईचा प्रचन उद्भवत नाही. 
(५) प्रचन उद्भवत नाही. 

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

शालेय शशक्षण विभागाच्या शुल्ि िपातीच्या तनणचयाची  
अांमलबजािणी होण्याबाबत 

  

(३९) *  ३७६६६   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.रवि राणा 
(बडनेरा), श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदिली पिूच) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) शालेय शशक्षण ववभागाच्या ददनाींक १२ ऑगस््, २०२१ रोिीच्या १५ ््के 
शलु्क कपातीच्या शासन ननणगयाला उच्च न्यायालयाच्या औरींगाबाद खींडपीठाने 
‘मेस््ा’ शी सींलग्न शाळाींपरुती स्थचगती ददली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मेस््ाने सींलग्न शाळाींतील गरि ूववद्यार्थयांना २५ ््के शलु्क 
सवलत अगोदरच ददलेली असल्याने मा.उच्च न्यायालयाने मेस््ाशी सींलग्न 
शाळाींपरुती या शासन ननणगयास स्थचगती ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर स्थचगती सवगच शाळाींबाबत आहे असे भासवनू ‘मेस््ा’ 
शी सींलग्न नसलेल्या शाळाही उ्त शासन ननणगयाची अींमलबिावणी 
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करण्यास नकार देत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यानषुींगाने स्पष्ता व एकसिूता येण्याच्या दृष्ीने व शासन 
ननणगयाची उचचत अींमलबिावणी होण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायगवाही 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िधाच गायििाड : (१), (२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
(४) ददनाींक १२ ऑगस्् २०२१ च्या शासन ननणगयाच्या ववरोधात मसे््ा व 
ज्या अन्य सींघ्नाींनी मा.उच्च न्यायालयाकडून आदेश प्राप्त केले आहेत.  
अशा सींघ्नाींना त्याींचेशी सींलग्न शाळाींची यादी सादर करणेबाबत 
सींचालनालयाच्या स्तरावरुन कळववण्यात आल ेआहे. 
(५) प्रचन उद्भवत नाही. 

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

मुांबई उपनगरातील माहूल येथील षद्योधगि क्षेत्रातील िां पन्याांच े
स्थलाांतर िरण्याबाबत 

  

(४०) *  ३७६७६   श्री.लहू िानड े(श्रीरामपरू), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि 
(भायखळा), श्री.अब ू आजमी (मानखूदच शशिाजीनगर), श्री.देिेंद्र फडणिीस 
(नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर 
मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राम िदम 
(घाटिोपर पजश्चम), श्री.रवि राणा (बडनेरा), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पिूच), 
िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.रईस शखे (शभिांडी पिूच), 
अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), अॅड.आशशध शलेार (िाांदे्र पजश्चम) :   
सन्माननीय पयाचिरण ि िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  मुींबई उपनगरातील माहूल येथील औद्योचगक क्षेिातील उद्योगाींमळेु 
रासायननक प्रदषुणाच े प्रमाण सातत्याने वाढत असनू हररत लवादाने या 
कीं पन्याींना प्रदषूण ननयींत्रित केले िात नसल्याबाबत ककत्येक वेळा दींड 
आकारलेला आहे तरीही प्रदषुणाचा प्रचन अद्याप मागी लागलेला नाही हे खरे 
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आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई शहर व उपनगरातील ककत्येक प्रकल्पात बाचधत 
झालेल्या प्रकल्पबाचधताींना प्रशासकीय यींिणेने अनेक दठकाणी स्थलाींतरीत 
केले आहे ककीं वा त्याचे पनुवगसन करण्यात आले आहे माहुल मध्ये ज्या 
प्रकल्पबाचधताींचे पनुवगसन करण्यात आले आहे अशा अनेक रदहवाचयाींना 
चवसन ववकाराींनी तसेच दधुगर आिाराींनी ग्रासले असल्याने पनुवगशसत 
नागररकाींनी त्या भागात पनुवगसन करण्यास ववरोध दशगववलेला आहे हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, माहुल वाशसयाींनी प्रदषूण मु् त घराींसाठी अिग केले आहेत 
त्याींनी शासन आणण महापाशलकेने घर ककीं वा कायमस्वरूपी घर शमळेपयतं १५ 
हिार भाड ेआणण डडपॉणझ् ४५ हिार रुपयाींची मागणी केलेली आहे. सन 
२०२०-२०२१ मध्ये मुींबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार ८५६ 
प्रकल्पग्रस्ताींना घरे ददललेी आहेत माि उवगररत १६०० कु्ुींबाींना घरे शमळाली 
नाहीत हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, माहुल येथील प्रदषूण कमी करण्याच्या दृष्ीने प्रदषूणकारी 
कीं पन्या स्थलाींतररत करण्याच्या दृष्ीने तसेच प्रकल्पग्रस्ताींचे इतरि पनुवगसन 
करण्याकररता शासनाने कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. आहदत्य ठािरे : (१) हे अींशत: खरे आहे. मा.हरीत लवाद याींनी 
दद.१३/०८/२०२० रोिीच्या आदेशान्वये माहुल येथील उद्योगाींना दींड चे आदेश 
पारीत केलेले होत.े तथावप सदरील उद्योगाींनी मा. हररत लवादाने ददलेल्या 
दींडाच्या आदेशा ववरुध्द मा. सवोच्च न्यायालय, ददल्ली येथे Civil Appeal 
No ३३७७/२०२० च्या अन्वये याचचका दाखल केलेली असनु मा. सवोच्च 
न्यायालयाने सदरील दींडाच्या आदेशास दद. २७/१०/२०२० रोिीच्या आदेशान्वये 
स्थगीती ददलेली आहे. सध्यजस्थतीत प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे.   
(२) व (३) व (४) प्रकल्पाबाचधत रदहवाशायाींचा ववववध आिाराने िस्त 
असल्याबाबतच े मुींबई महानगरपाशलकेच्या आरोग्य ववभागाच्या ननदेशनास 
आलेले नाही. तथावप, पनुवगशसत नागरीकाींनी त्याभागात पनुवगसन करण्यास 
ववरोध दशगववला आहे.  
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    तसेच, मुींबई महानगरपाशलका या  कायागलयाने ए्हरस्माईल पीएपी 
सींकुल माहुल येथील एकूण ८५६  प्रकल्पबातचधताींना गोराई, बोररवली (प) व 
आप्पापाडा मालाड (प)ु येथील सदननकेमध्ये स्थलाींतररत करण्याकररता वा्प 
पि ददल ेआहे. 
    ए्हरस्माईल पीएपी सींकुल माहुल येथील ८८ प्रकल्पबाचधत पीएपी सींकुल 
माहूल येथील प्रकल्पबाचधत पीएपी धारकाींना स्थलाींतर करण्याकररता मुींबई 
महानगरपाशलकेस ४९३१ एवढया अनतरर्त पीएपी  सदननकाींची आवचयकता 
लागणार आहे. 
  माहुल येथील प्रदषुण कमी करण्याकररता कें द्रीय प्रदषुण मींडळामाफग त कृती 
आराखडा मा. हररत लवाद याींना सादर करण्यात आला होता. सदरील कृती 
आराखडानसुार मा. हररत लवाद याींनी आदेशशत केल्यानसुार त्याींची 
अींमलबिावणी सरुु आहे. मा. हररत लवाद याींनी दद. ३१.०८.२०२० रोिी  
ददलेल्या आदेशान््य े माहुल येथील उदयोगाींना दींड चे आदेश पाररत केलेले 
आहेत. सदरील  उदयोगाींनी  मा. हररत लवादाने ददलेल्या दींडाच्या 
आदेशाववरुध्द मा. सवोच्च न्यायालय, ददल्ली येथ े (सीवील अवपल ि. 
३३७७/२०२०) याचचका दाखल केलेली असनू मा. सवोच्च न्यायालयाने  
सदरील दींडाच्या आदेशास दद.२७/१०/२०२० रोिी स्थगीती ददलेली आहे. 
सदयजस्थती प्रकरण न्याय प्रववषठ आहे. 
(५) प्रचन उध्दभवत नाही. 

----------------- 
  
तळोजा (ता.पनिेल, जज.रायगड) षद्योधगि िसाहतीतील िां पन्याांमुळे 

िायु प्रदधुण होत असल्याबाबत 
  

(४१) *  ३७७२५   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(हहांगणघाट), श्रीमती मतनधा चौधरी (दहहसर), श्री.महेश बालदी (उरण), 
श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा) :   
सन्माननीय पयाचिरण ि िातािरणीय बदल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  तळोिा (ता.पनवेल, जि.रायगड) औद्योचगक वसाहतीतील कीं पन्याींमाफग त 
सोडण्यात येणा-या ववषारी वायमुळेु नागररकाींच्या आरोग्याला धोका ननमागण 
होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल े
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आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उ्त औद्योचगक वसाहतीतील ९४० कारखान्याींपकैी 
ननम्म्याहून अचधक कारखान्याींतनू रासायननक साींडपाणी व ववषारी वायमुळेु 
प्रदषुण होत असल्याने येथील नागररकाींना दमा, क्षयरोग, छातीत दखुणे 
तसेच डोळयाींचे ववकार होत असनू मलुाींच्या  शारीरीक वाढीवर पररणाम होत 
आहे , हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, राषरीय हररत लवादाने प्रदषुण करणारे कारखाने बींद 
करण्याचे आदेश ददल े असतानाही कारखानदार रािी-अपरािी ववषारी वाय ु
सोडत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने स्थाननक नागररकाींच्या 
आरोग्याला धोका ननमागण करणाऱ या व प्रदषुणाला कारणीभतू ठरणाऱ या 
कारखान्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, केलेल्या 
कायगवाहीचे स्वरुप काय आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
श्री. आहदत्य ठािरे : (१) व (२) हे खरे नाही. 
पनवेल महानगरपाशलका याींच्या दद. २३.०२.२०२२ च्या पिान्वये वाय ु
प्रदषूणामळेु चवसन दाह च ेतसेच दम्याचे आिाराचे रुग्ण मोठया प्रमाणात 
आढळून आलेले नाहीत. 
(३)  मा. राषरीय हररत लवाद येथ े दाखल झालेली याचचका (ि. १२५/२०१८) 
ही प्रामखु्याने तळोिा औद्योचगक वसाहतीमधील सामाईक साींडपाणी प्रकिया 
यींिणा त्याींना महाराषर प्रदषुण ननयींिण मींडळाने प्रदान केलेल्या सींमती 
पिामधील मानकाींच े पालन करत नसल्याबद्दल आहे व सद्यजस्थतीत  
न्यायप्रववषठ आहे. सदर याचचकेमध्ये हवा/वाय ूप्रदषुणाबाबत बाबीचा समावेश 
नाही. 
    तथावप, वाय ूप्रदषुणाच्या तिारीच्या सींदभागत महाराषर प्रदषूण ननयींिण 
मींडळातफे रािीची गस्त घातली िात ेव तळोिा औद्योचगक क्षिेातील उद्योग 
मींडळाने प्रदान केलेल्या सींमती पिामधील  हवा व िल प्रदषुण ननयींिण 
ववषयक अ्ी व शतीच ेपालन करतात ककीं वा कसे याींची शहाननशा केली िात.े 
(४) मींडळाकडून तळोिा औद्यचगक क्षिेामध्ये रािीची पहाणी करण्यात येत ेव 
दोषी कारखान्यावर ननयमीत कारवाई करण्यात येत.े तळोिा पररसरातील 
दगुधंीच्या तिारीच्या अनषुींगाने एकूण १३ उद्योगाींवर कारवाई करण्यात 
आलेली आहे.  
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    यामध्ये मागील ०१ वषागमध्ये उद्योग बींदचे आदेश - ०६, प्रस्ताववत  
ननदेश - ०१,  कारणे दाखवा नो्ीस - ०६ बिावण्यात आलेली आहे.        
(५) प्रचन उदभवत नाही. 

----------------- 
उस्मानाबाद शहरातील निीन बस स्थानिाच्या बाांधिामाबाबत 

  

(४२) * ४१०१९   श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तळुजापरू) :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  उस्मानाबाद येथील तळुिाभवानी मातचे्या दशगनासाठी येणाऱया 
भाववकाींची गरैसोय ्ाळण्याकररता मध्यवती बसस्थानकाचे आधुननकीकरण 
करण्याबाबत मा. पररवहन मींिी याींच्याकड े ददनाींक ०७ िानेवारी,२०२२ रोिी 
वा त्या समुारास स्थाननक लोकप्रनतननधी व नागररकाींनी मागणी केली होती, 
हे खरे आहे काय, 
 
 
(२)  असल्यास, उस्मानाबाद शहरात सध्या असलेल्या बस स्थानकाची 
दरुवस्था झालेली असनू सदर बसस्थानक प्रवाशाींसाठी अपरेु पडत आहे व 
बसस्थानकामध्ये प्रवाशाींसाठी परेुशा सोयी- सवुवधा उपलब्ध नाहीत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३)  असल्यास, सदरहू बसस्थानकाच्या िागी नववन भ्य बसस्थानक 
उभारण्याची मागणी लोकप्रनतननधी याींनी केली असता तत्कालीन मा. मींिी 
मींडळानी उस्मानाबाद शहरात भाड ेतत्वावर भ्य असे बसस्थानक बाींधण्यास 
मींिुरी ददली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, सदर कामाचे अनेक वेळेस उद्घा्न झाले असनू प्रत्यक्ष 
कामास सरुुवात न झाल्याने जिल््यातील िनतते असींतोष पसरला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५)  असल्यास, उपरो्त प्रकरणी चौकशी करण्याता आली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने बस स्थानकाच्या कामासाठी  
मींिूर बस स्थानकास ननधी उपलब्ध करुन स्थानकाचे काम सरुु करण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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ॲड.अतनल परब : (१) नाही. 
तथापप समददनांकार्े जजल्हर्यातील रेल्वेमागच बाबतर् े ननवेदन प्राप्त झाल े
आहे. 
(२) होय. 
(३) उस्तानाबाद येथे बाींधा वापरा व हस्ताींतरीत करा या तत्वावर बसस्थानक 
बाींधण्यासाठी मींिुरी ददली होती. भाड ेतत्वावर बसस्थानक बाींधण्यास मींिुरी 
ददली न्हती. 
(४) होय. 
(५) व (६) "बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा" र्या तत्वावरील बसस्थानकारं्ा 
पवकास करण्र्याबाबत ननपवदा मागपवण्र्यात आलेल्र्या होत्र्या. तथापप, ननपवदांना 
तत्काभलन मा.पररवहन मतं्री र्यांना स्थर्गती ददली व त्र्यानसुार महामडंळ 
ठराव क्र.२०१६:०५:०५ दद.१८.०५.२०१६ अन्वरे्य सदर प्रकल्पाच्र्या पवकासकार्ी 
ननवड रदृद करण्र्यात आली. त्र्यानतंर रा.प. महामंडळाने सन २०१९ मध्रे्य 
उस्मानाबाद रे्यथील मध्र्यवती बसस्थनकार्े उपकामासह पनुबांधणी 
करण्र्याच्र्या रु.१०.१५ कोटीच्र्या कामास प्रर्ासकीर्य मान्र्यता प्रदान केली व 
ननपवदा सधु्दा मागपवल्र्या. दरम्र्यान कोपवड-१९ च्र्या साथीमळेु र्ासनाने 
राज्र्यिर टाळेबदंी लावल्र्यामळेु रा.प. वाहतकु बदं ठेवावी लागली त्र्यामळेु 
महामडंळाकड े ननधीर्ी कमतरता ननमाचण झाल्र्यामळेु सदर कामाच्र्या 
मागपवलेल्र्या ननपवदा ततुाचस प्रलतं्रबत ठेवण्र्यात आल्र्या. 

-------------- 
राज्यातील विद्याथ्याांच्या शालेय पोधण आहाराबाबत 

  

(४३) *  ३७६९६   श्री.देिेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत 
(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सधुीर मनुगांटीिार (बल्लारपरू), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.राम िदम (घाटिोपर पजश्चम), श्री.रवि राणा 
(बडनेरा), श्री.सांतोध बाांगर (िळमनरुी), श्री.राजन साळिी (राजापरू), श्री.सतुनल 
िाांबळे (पणेु िॅन्टोन् मेंट), श्री.सनुील राणे (बोरीिली) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात माहे ऑगस््, २०२१ पासनू शाळा सरुु झाल्या तरी मध्यान्ह 
भोिन योिनेंतगगत पदहली त े आठवीच्या ववद्यार्थयांना शमळणारा शालेय 
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पोषण आहार बींद असल्यामळेु सदर ववद्याथी पोषण आहारापासनू वींचचत 
असल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शासन स्तरावर परुवठादार ननजचचत न झाल्यामळेु 
ववद्यार्थयांना पोषण आहार शमळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने आधीच्या परुवठादाराींची मदुत सींपलेली आहे, हे 
मादहत असनूही नववन ननववदा प्रकिया पणूग केली नसल्याने ववहीत मदुतीत 
परुवठादार ननजचचत झालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, परुवठादार ननजचचत झालेले नसल्याने शालेय पोषण आहार 
शशिवनू देणाऱया मदहला बचत ग्ाींच्या रोिगारावर देखील पररणाम झाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, कोरोना काळात शाळा बींद असताना ववद्यार्थयांना ताींदळु, 
डाळी व इतर वस्त ू एकत्रितपणे परुववण्याबाबत तसेच उन्हाळयात शशक्षक 
रिेवर असताना पोषण आहाराची र्कम ववद्यार्थयांच्या खात्यात िमा 
करण्यासाठी बँक खात े उघडण्याच्या ददलेल्या आदेशाबाबत मागील चार 
मदहन्याींपासनू घोळ असल्याचेही ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी चौकशी करुन ववद्यार्थयांचा शालेय पोषण 
आहार पवुगवत करण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. िधाच गायििाड : (१), (२) व (३) न्यायालयीन प्रकरणामळेु ननववदा 
प्रकिया ववदहत कालमयागदेत पणूग होव ूशकली नाही. तथावप, ननववदा प्रकिया 
पणूग झाल्यानींतर  ववद्यार्थयांना अनजु्ञेय असलेला ताींदळू व आहार खचग 
मयागदेत धान्यादी मालाचे वा्प शाळा स्तरावर सरुू आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
स्वयींपाकी व मदतनीस याींचे प्रनत महा ननजचचत मानधन त्याींना अदा 
करण्यात येत आहे. 
(५) हे खरे नाही. 
(६) प्रचन उद्भवत नाही. 

----------------- 
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शशक्षिाांच्या शशक्षि टीईटी पात्रता पररक्षा प्रमाणपत्राांची  
पडताळणी िरण्याबाबत 

  

(४४) *  ३७६८१   श्री.लहू िानड े (श्रीरामपरू), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), 
श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.रमेश 
नानासाहेब बोरनारे (सर) (िजैापरू), श्री.चेतन तपेु (हडपसर), श्री.धमचरािबाबा 
आत्राम (अहेरी), श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.सांतोध बाांगर 
(िळमनरुी), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू), 
श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूच), श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि), श्री.हदपि 
चव्हाण (फलटण), श्री.राजु (बाबा) जयिांतराि आिळे (हातिणांगले), श्री.राजन 
साळिी (राजापरू), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.शशरीध 
चौधरी (रािेर), डॉ.विनय विलासराि िोरे (साििर) (शाहूिाडी) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्राथशमक व माध्यशमक शशक्षकाींच्या भरतीप्रकियेत मोठया 
प्रमाणात गरै्यवहार झाला असनू अनेक अपाि उमेदवाराींना यात ननयु् ती 
देण्यात आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,राज्यातील सवग प्राथशमक व माध्यशमक शशक्षकाींच्या ददनाींक १३ 
फेब्रवुारी, २०१३ नींतर सेवेत रुिू झालेल्या शशक्षक ्ीई्ी पािता पररक्षा 
प्रमाणपिाींची पडताळणी करण्याचा ननणगय महाराषर राज्य पररक्षा पररषदेने 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रमाणपिाची पडताळणी करण्यासाठी त्स्थ सशमती नेमावी 
अशी मागणी मराठी शाळा सींचालक सींघाने शशक्षण ववभागाकड ेकेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पडताळणी केली असता एकुण ककती पािता प्रमाणपि ेबोगस 
आढळली आहेत व त्यानषुींगाने बोगस प्रमाणपि प्राप्त करणाऱया शशक्षकाींवर 
व त्याींना मदत करण्यास िबाबदार असणाऱयाींववरुध्द व सींस्थाचालकाींववरुध्द 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. िधाच गायििाड : (१) हे खरे नाही. गरै्यवहार भरतीप्रकियेत झालेला 
नसनू, शशक्षक पािता परीक्षते झाला आहे. 
(२) होय 
(३) याबाबतचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून आलेले नाही. 
(४) अद्याप प्रमाणपिाची पडताळणी पणूग झालेली नाही. 
(५) प्रचन उद्भवत नाही. 

----------------- 
तुळजाभिानी मांहदर (ता.तुळजापूर, जज.उस्मानाबाद) ततथचक्षेत्राचा िें द्र 
शासनाच्या प्रशाद (PRASHAD) योजनेत समािेश िरण्याबाबत 

 
 

 (४५) *  ४१०२८   श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (तळुजापरू) : सन्माननीय 
पयचटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 

 (१)  तळुिापरू (ता.तळुिापरू, जि.उस्मानाबाद) येथ े तळुिाभवानी मींददरात 
धाशमगक उत्सव व दशगनासाठी देशातील सवग राज्यातनू लाखो भाववक येत 
असनू या नतथगक्षिेाचा ववकास करण्यासाठी कें द्र शासनाच्या पयग् न मींिालय 
अींतगगत तीथगक्षिे कायापाल् अध्यात्म सींवधगन मोदहम (PRASAD) 
योिनेमध्ये समावेश करण्यासींदभागत लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २०.०१.२०२२, 
०७.०१.२०२२, १३.१२.२०२१, १३.१०.२०२१, २१.०९.२०२१, ३०.०८.२०२१, 
१२.०८.२०२१ व २०.०७.२०२१ रोिीींच्या पिाद्वारे लखेी मागणी शासनाकड े
केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२)  असल्यास, पयग् न क्षिेाींच्या ववकासाकररता सदर PRASAD योिनेच्या 
माध्यमातनू पयग् न वाढीसाठी पायाभतू सवुवधाींची ननशमगती करणे, पयग् न 
क्षेिाबाबत िागरुकता वाढववणे, कौशल् य ववकास करणे, रोिगार ननशमगती 
करणे, पयग् न वाढववण्यासाठी क्षमता ननमागण करणे, पयग् काींना मलु्यवचधगत 
सेवा परुववणे, पयग् न स्थळाींमध्ये खािगी ष्म  ोिाचा सहभाग वाढववणे व 
एकाजत्मक ववकास आराखड्याच्या माध्यमातनू पररसर ववकशसत करणे या 
बाबी अींतभूगत केलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
 

(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
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काय आढळून आले व त्यानषुींगाने PRASAD योिनेत तळुिापरू मींददर 
नतथगक्षिेाचा समावेश करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे. 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. आहदत्य ठािरे : (१) होय.  
(२) होय. 
(३) याबाबत पयग् न सींचालनालयाकडून सववस्तर अहवाल मागववण्यात आला 
आहे. अहवाल आल्यावर शासनातफे योग्य कायगवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रचन उद्भवत नाही. 

----------------- 
 
विधान भिन : 

   
राजेन्द्र भागित 

मुांबई.   प्रधान सधचि, 
महाराष्ट्र विधानसभा 

 
______________________________________________________ 
मुद्रणपवूग सवग प्रकिया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर 
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