
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, हदनाांि १६ माचच, २०१५ / फाल्गुन २५, १९३६ ( शिे ) 
  

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

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) अन् न ि नागरी पुरिठा आणण ्ाहि सांरक्षण, 

अन् न आणण षषध प्रशासन, सांसदीय िायच 
मां्रशी 

(३) पयाचिरण मां्रशी 
(४) पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी 

 

------------------------------- 
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८७ 

------------------------------- 
अिोला जिल््यातील अिोट शहर ि तेल्हारा  

तालुक्याला पाणी पुरिठा िरण्याबाबत 

(१) *  १२७९४   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल्हयातील वान धरणातून अको् शहर व ८४ खेडी पाणीपुरवठा योिनेची 
िलवाहहनी िुनी झाल्यान े नादरुुस  ा झाली असनू ती वाींरवार फु्त असल् याने अको् व 
तेल् हारा तालुक् यातील नागकरकाींना दतु त पाणी पुरवठा व षी ण पाणी ी्ंचााला सामोरे िाव े
लागत असल् यान े या समसयेबाबत सींबींधधत तवषागाच् या अधधका-याींकड े सथाननक 
लोकप्रनतननधीनी व नागकरकाींनी हदनाींक १५ िानेवारी, २०१५ रोिी वा  यासमुारास वाींरवार 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे अको् व तेल्हारा तालुक्याींतगगत १९२ गाव े असून यापकैी ३३ गावाींना वान 
प्रकल्पातून ८४ खेडी प्रादेशशक पाणीपुरवठा योिनेतनू पाणीपुरवठा होत आहे, उवगकरत १५९ 
गावाींना दरव ी उन्हाळ्यात पाणी ी्ंचाा ननमागण होत े यापकैी ३८ गावे खारपाणपट्टयात 
समातवष् आहेत व उवगकरत गावाींची पाण्याची पातळी खोलवर गेली आहे तसेच तेल्हारा 
तालुक्यातील ३३ गावाींचा समावशे जिल्हा पकर द अकोला याींचे अधधनसत असलेल्या  िीवन 
प्राधधकरण तवषागाकडून सदर योिनेची देखषाल दरुुसती करण्यात येत े परींत ू पुरेसा ननधी 
उपलब्ध होत नसल्यान े सदर गाींवाना मुबलक पाणी पुरवठा होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, अकोला जिल््यातील अको् व तेल्हारा तालुक्याींना कायमसवरूपी व शुध्द 
पाणी पुरवठा होणेबाबत तसेच अको् शहर व ८४ खेडी पाणीपरुवठा योिनेची िलवाहहनी 
दरुुस तीसाठक कोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास,  याची सवग साधारण कारणे काय आहेत ? 
 

 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     अकोला जिल््यातील वान धारणातून अको् शहर व ८४ खडेी पाणी पुरवठा योिनेच्या 
िलवाहहनीमध्ये माहे डडसेंबर, २०१४ त ेमाहे िानेवारी १५ या कालावधीत ४ हठकाणी गळती 
झाली होती. पाापलाानच्या दरुुसतीचे काम पूणग करण्यात आल्यानींतर पाणी पुरवठा सुरु 
करण्यात आला. नागकरकाींना दतु त पाणी पुरवठा करण्यात आलेला नाही. 
(२) होय. 
(३) अको् शहर व ८४ खेडी पाणी पुरवठा योिनचेी िलवाहहनी फु्ल्यानींतर ककीं वा गळती 
नींतर ननधीअषावी महाराषर िीवन प्राधधकरणामाफग त िुिबी दरुुसती करण्यात येऊन पाणी 
पुरवठा सुरु करण्यात येतो. 
     तथातप, कायमसवरुपी दरुुसतीकरीता तसेच दैनींहदन देखषाल दरुूसतीककरता  महाराषर 
िीवन प्राधधकरणामाफग त जिल्हा पकर द अकोला याींचकेड े ननधीची मागणी करण्यात आलेली 
आहे. जिल्हा पकर द अकोला याींनी ननधी उपलब्ध करुन द्यावा अथवा सदर योिना जिल्हा 
पकर द अकोला याींनी दैनींहदन देखषाल व दरुुसतीककरता हसताींतरीत करुन  घ्यावी 
याबाबतच्या  सूचना जिल्हा पकर द अकोला याींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४)प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज् यातील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग् णालयातील विद्याथ याांना  
शशष्ट् यितृ् तीपासून िांधचत रहाि ेलागत असल् याबाबत 

(२) *  ८७३५   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.िृष्ट्णा 
खोपड े (नागपूर पूिच), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विलास 
तरे (बोईसर) : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महातवद्यालय व रुग्णालयामधील तवद्यार्थयाांना शासनातफे 
शशक्षणास मदत म्हणून शशषयवृती हदली िात ेयातुन शशकवणी शलु्क शैक्षणणक सींसथते षरले 
िाते व उरलेली रक्कम तवद्यार्थयाांच्या बकँ खायात िमा केली िाते परींतु मागील तीन 
व ाांपासून उक्त रक्कम सदरील तवद्यार्थयाांच्या खायात िमाच झाली नसल्यान े अनुसूधचत 
िाती, िमाती, तवमुक्त ष्के याींच्यासह ओबीसी सींवगागत मोडणाऱ्या असींख्य तवद्यार्थयाांना 
शशषयवृतीपासुन वींधचत रहावे लागत असल्याचे हदनाींक २६ िानेवारी, २०१५ रोिी वा 
यासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच एक लाखापेक्षा कमी उपन्न असलेल्या कु्ुींबातील वैद्यकीय शशक्षण घेणाऱ्या 
तवद्यार्थयाांना शासनाकडून हदली िाणारी शशक्षण शुल्कातील ५० ्क्के रक्कम शशषयवृती 
मागील तीन व ाांपासूनची (सन २०११-२०१२) सींबींधधत तवद्यार्थयाांना अद्यापपयांत शमळाली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) नागपूर येथील शासकीय वदै्यकीय, महातवद्यालय व रुग्णालयातील अनसुूधचत िाती, 
िमाती, तवमुक्त, ष्के याींच्यासह ओबीसी सींवगागत मोडणाऱ्या चारशेच्यावर तवद्यार्थयाांना 
शशषयवृतीपासून वींधचत रहाव ेलागत असून वैद्यकीय शशक्षण तवषागाला शासनाकडून दरव ी 
ननधी मींिूर होऊनही तेथील प्रशासनाच्या गलथान कारषारामळेु तवद्यार्थयाांना शशषयवतीपासून 
वींधचत रहावे लागले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रश्न षाग (१), (२) व (३) बाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, यात 
काय ननषपन्न झाले व यानसुार दो ी अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाा केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) तसचे राज्यातील उक्त सींवगागत व गरीब कु्ुींबात मोडणाऱ्या तवद्यार्थयाांना तातडीन े
शशषयवृती शमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विनोद तािड े : (१) हे अींशत: खरे आहे. अनुसूधचत िाती, तविाषि, तवमाप्र व इमाव 
प्रवगागसाठक असलेली शशषयवृती योिना ऑनलाान करण्यात आलेली असून ज्या तवद्यार्थयाांनी 
अिागसोबत आवश्यक कागदपत्र ेिोडलेली नाहीत, ज्या अ्यासक्रमाींना शशषयवृती देय नाही 
याींच ेअिग व ज्या तवद्यार्थयाांच ेऑनलाान अिग महातवद्यालयाींनी समािकल्याण कायागलयास 
तवहीत वेळत सादर केले नाहीत अशा तवद्यार्थयाांची शशषयवृती प्रलींबबत राहीली आहे. तसेच, 
या योिनेसाठक पुरेशी अथगसींकल्पीय तरतूद उपलब्ध नसल्यान े शशषयवृतीची काही प्रकरणे 
प्रलींबबत आहेत. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. सन २०११-१२, २०१२-१३ व  २०१३-१४ या शैक्षणणक व ागतील 
आधथगकदृष्या मागासवगीय तवद्यार्थयाांच्या शशषयवृतीची थकबाकी देण्याकरीता पुरवणी 
मागणीद्वारे रूपये ३०.५० को्ी एवढया रकमेची तरतूद करण्यात आली असून सदर रकमेच े
वा्प सींबींधधत तवद्यार्थयाांना करण्याची कायगवाही सुरू आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. ताींबत्रक अडचणीमुळे काही तवद्यार्थयाांना शशषयवृती देता येव ूशकली 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) ज्या तवद्यार्थयाांच ेअिग महातवद्यालय सतरावर प्रलींबबत आहेत या महातवद्यालयाींना अिग 
वकरत सादर करण्याबाबत सचूना देण्यात आल्या असून प्रलींबबत असलेली शशषयवृती सन 
२०१४-१५ मध्ये मींिूर असलेल्या ननधीतून प्राधान्यान ेअदा करण्याबाबतच्या सूचना सींबींधधताींना 
देण्यात आल्या आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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िाशशम जिल् ्यातील नळपाणी पुरिठा योिनेला मान् यता शमळण् याबाबत 

(३) *  ११५०६   श्री.अशमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  वाशशम जिल् ्यातील मालेगाव येथील नळपाणी पुरवठा योिनसे राष रीय मीणामीण पयेिल 
कायगक्रमाअींतगगत शासनाने हदनाींक ३० िानेवारी, २०१४ च् या आदेशान् वये त वतः  मान् यता हदली 
होती, हे खरे आहे काय,  
(२) तसेच, करसोड व मालेगाींव तालुक् यातील दबुलवेल+८, चाींडस+३, धचींचाींषाषर+४, करडा+२ या 
प्रादेशशक नळपाणी पुरवठा योिनाींचे तवषािन करुन प्र येक गावासाठक स वतींत्र नळ पाणीपुरवठा 
योिना करण् याबाबत स थाननक लोकप्रनतननधीनी हदनाींक ३० िानेवारी, २०१३ रोिी वा या 
दरम् यान मागणी केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रश्न षाग (१) मधील प्रस तातवत नगरपींचायतीमळेु सदर नळयोिनेला अींनतम 
मान् यता देण् यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, मीणा.पीं.चे नगरपींचायतमध् ये रुपाींतर झालेल् या अशा हठकाणच् या नळपाणीपुरवठा 
योिनेस मान् यता देण् यासींदषागचा धोरणा मक प्रस ताव शासनाच् या तवचाराधीन आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(५) असल् यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) व (५) नगरपींचायत/नगरपकर द प्रसतातवत असलेल्या राज्यातील १३३ तालुका 
मुख्यालयाींच्या हठकाणी पाणी परुवठा योिना राषरीय मीणामीण पेयिल कायगक्रमाींतगगत एक 
तवशे  बाब म्हणून करण्याबाबत मा.कें द्रीय मींत्री पेयिल व सवच्छता याींना मा.मुख्यमींत्री 
याींच्या सतरावरून तवनींती करण्याची प्रसतातवत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
सावि्रशीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी सांलग् न महाविद्यालयात 

मुलीांसाठी स् िच् छतागहृ नसल् याबाबत 

(४) *  ९६८१   श्री.वििय िाळे (शशिािीनगर), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.िगदीश 
मुळीि (िडगाि शेरी), श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातवत्रीबाा फुले पुणे तवद्यापीठाशी सींलग् न असलेल् या १००० हून अधधक महातवद्यालयात 
मुलीींसाठक सवच्छतागहृ नसल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा  या सुमारास ननदशगनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय, असल्यास उक्त सवग महातवद्यालयात 
सवच्छतागहृ सुतवधा उपलब् ध करण् यासाठक शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. तथातप, शासनाने राज्यातील सवग सींलजग्नत 
महातवद्यालयाींमध्ये आवश्यक सोासुतवधा उपलब्ध असल्याबाबत तपासणी करण्याच े ननदेश 
सींचालक व सहसींचालक, उच्च शशक्षण याींना हदलेले आहेत. 

----------------- 
एिलहरे (जि.नाशशि) येथील षजष्ट्णि विद्युत िें द्रातून 

बाहेर पडणा-या राखेमुळे होणाऱ्या प्रदषुणाबाबत 

(५) *  ५९१६   श्री.छगन भिुबळ (येिला), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.योगेश (बापू) घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय 
पयाचिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशक जिल् ्यातील एकलहरे िजषणक तवद्युत कें द्राकडून पयागवरणसींबींधीच े ननयमाच े
उल् लींघन केल् यामळेु या कें द्रातून बाहेर पडणाऱ्या कोळशाची राख थे् हवेत शमसळत असल् याने 
पकरसरातील नागकरक प्रद ूणामुळे त्रस त झाले असून  िमीनी नातपक झाल्या आहेत तसेच  
तवहीरीींमध्ये रासायननक द्रवयाींचा अींश आढळून आल्याच े माहे िानेवारी २०१५ मध्ये वा 
यासुमारास ननदशगनास आले,  हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच या कें द्राने पयागवरणासींबींधीच्या अधधसूचनाींचे उल्लींघन केल्यामुळे हकरत न्यायालयान े
गींषीर ताशेरे ओढल्याचे हद. ३० ऑक््ोबर, २०१३ रोिी ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रद ूणाकड ेमहाराषर प्रद ुण ननयींत्रण मींडळ दलुगक्ष करीत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रद ुण रोखण्याबाबत शासनामाफग त कोणती उपाययोिना व कायगवाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(५)  नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय, 
 

श्री. रामदास िदम : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     एकलहरे येथील िजषणक तवद्युत प्रकल्पाचे राखेमुळे तपण्याचे पाणी खराब झाले असून 
शेती वयवसाय धोक्यात आला आहे अशा आशयाचा तक्रार अिग तवषागीय आयुक्त, नाशशक 
कायागलयास लोकशाही हदनी प्राप्त झाले असल्याच ेतहशसलदार, नाशशक याींनी याींच ेअहवालात 
नमूद केले आहे. 
     महाराषर प्रद ूण ननयींत्रण मींडळाकडून नाशसक जिल्हयातील एकलहरे िजषणक तवद्युत 
कें द्रातील धुराींडयामधून ननघणाऱ्या धुलीकणाींची वळेोवळेी तपासणी केली िात असून पथृ:करण 
अहवालानसुार धुराींडयातून ननघणाऱ्या धुलीकणाींचे प्रमाण तवहीत मयागदेपेक्षा (१०० mg/Nm३) 
सातयाने िासत असल्याचे आढळून येते. 
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(२) हदनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१३ रोिी हकरत न्यायालयान े (पजश्चम तवषाग) नाशसक प्लॉय 
असोशसएशनतवरूध्द कें हद्रय वन ेव पयागवरण मींत्रालय, षारत सरकार व इतर याींच्या अिागवर 
सवग प्रनतवादयाींना सुचना देऊन अिगदारास फॅलाय ॲश उपादन सींबींधधचे दसतावेि सादर 
करण्याबाबत सूधचत केले होते. तथातप सदर अिागच्या अनु ींगान ेहकरत न्यायालयान ेहदनाींक ६ 
फेब्रुवारी, २०१५ रोिी जिल्हाधधकारी याींनी सादर केलेल्या आराखड्यानुसार पुढील कायगवाही 
करण्याचे आदेश देऊन सदरचा अिग ननकाली काढला आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) नाशसक येथील एकलहरे िजषणक तवद्युत कें द्रान े याींच्या प्रयेक धुराींडयाकरीता हवा 
प्रद ुण ननयींत्रणाककरता इलेक्रोस्ॅ्ीक प्रेशसतप्े्र ही यींत्रणा बसवलेली आहे. सदर उद्योगाची 
पहाणी केली असता धुराींडयामधनू ननघणाऱ्या धलुीकणाींच े प्रमाण तवहहत मयागदेपेक्षा िासत 
असल्याच ेआढळून आल्याने मींडळाने िजषणक तवद्युत कें द्रातून होणाऱ्या प्रद ूणाची तीव्रता 
कमी करण्याकरीता सींयुक्त आराखडा राबतवण्यास कळतवले होते व यानुसार अींमलबिावणी 
सुरू आहे. महाराषर प्रद ूण ननयींत्रण मींडळान ेसदर उद्योगास हदलेल्या सींमती पत्रामध्ये हवा 
प्रद ूण यींत्रणेत सुधारणा करण्याककरता रू.१.२० को्ीची बँक हमी िमा करण्याची अ् नमूद 
केली असनू यातील काही काम ेडडसेंबर, २०१३ पयांत करणे बींधनकारक केले होत.े यानसुार 
उद्योगान ेरू. १.२० को्ी बँक गॅरीं्ी म्हणून मींडळाकड ेिमा केली आहे. परींत ुसींमती पत्रातील 
अ्ीींच ेउल्लींघन झाल्याच े ननदशगनास आल्याने मींडळाने सदर उद्योगाची रू.५० लक्ष रूपयाची 
बँक हमी िप्त केली आहे. तसचे अध्यक्ष महाराषर प्रद ूण ननयींत्रण मींडळ याींनी पयागवरण 
(सींरक्षण) कायदा १९८६ कलम ५ नुसार अधधननयमाींच्या अनु ींगाने हदनाींक २८/१/२०१५ रोिी 
ननदेश हदले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज् यातील २९ अशभयाांत्र्रशिी महाविद्यालयाची फी तनयमबा्यपण ेिाढविल्याबाबत 

(६) *  १३४२७   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.बच्च ू िडू (अचलपूर), श्री.अतुल 
भातखळिर (िाांहदिली पूिच), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), डॉ.अतनल बोंड े
(मोशी) :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)  उच् च व तींत्रशशक्षण तवषागातील अधधकारी आणण खािगी शशक्षण सींस था याींनी 
सींगनमताने ननयमबा्य पध् दतीने राज् यातील २९ अशषयाींबत्रकी महातवद्यालयाची फी िासत 
प्रमाणात वाढवली असल् याचे हदनाींक ३ फेब्रुवारी, २०१५ रोिी वा  या सुमारास ननदशगनास आले, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक् ा महातवद्यालयाींना मागासवगीय तवद्यार्थ याांच् या वाढीव फी पो्ी हिारो 
को्ी रुपये शासनाकडून शमळाले असल् याचेही ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननष क ग काय आहेत व 
 यानु ींगान ेपुढे कोणती कारवाा केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची स द्यजसथती काय आहे ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
     याबाबत एक ननवेदन हद.०२.०२.२०१५ रोिी प्राप्त झाले आहे. 
(२) नाही. 
     सशमतीन ेननजश्चत केलेल्या शुल्का प्रमाणे मागासवगीय तवद्यार्थयाांना फी देण्यात येत.े 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िोल्हापुर शहरातील पांचगांगा नदी प्रदषुण तनयां्रशण िृती आराखडयाबाबत 

(७) * ७१०० श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले), 
श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी), श्री.अशमत देशमखु (लातूर शहर), श्री.उल्हास पाटील 
(शशरोळ), श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांिी) :  सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) कोल्हापूर शहरातून साींडपाणी वाहणारे ियींती व दधुाळे नाले तसेच साींगली-इचलकरींिीतील 
शहराच ेव शहरात असणाऱ्या प्रोसेशसींग उद्योगाचे प्रदतू त पाणी आणण  या षागातील साखर 
कारखान्यातील मळी शमधित पाणी अडवून यातील प्रदतू त  पाण्यावर प्रकक्रया   करुनच 
नदीत सोडण्याचे आदेश शासनाने व प्रद ूण ननयींत्रण  मींडळाने सींबींधधत कीं पन्याींना हदले आहेत, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरचे आदेशाचे उल्लींघन करून   महानगरपाशलका, प्रोसेशसींग उद्योग, साखर 
कारखाने यींत्रणा प्रदतू त पाणी थे् पींचगींगा व कृषणा नदीमध्ये सोडत असल्याच ेमाहे िानेवारी 
२०१५ मध्ये वा या समुारास ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरचे प्रचींड दगुांधीयुक्त काळे पाणी थे् पींचगींगा व कृषणा नदीवरील नळ 
पाणीपुरवठा योिनाींमधून कोल्हापूर, शशरोली, शशरोळ, इचलकरींिी व इतर गावाींमध्ये 
तपण्यासाठक वापरले िात असल्यामुळे तेथील नागकरकाींच्या आरोग्यास धोका ननमागण झाला 
आहे तसेच पींचगींगा नदी प्रद ूण ननयींत्रण कृती आराखडा अडीच व ागपूवीच शासनाला सादर 
करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रश्न षाग (३) मधील कृती आराखडा नवयाने तयार करण्यात येणार असल्याच े
मा. मुख्यमींत्री याींनी नुकतेच िाहहर केले, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रद ूणास रोखण्याककरता तसेच सींबींधधत कीं पन्याींवर कारवाा 
करण्यासींदषागत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) महाराषर प्रद ूण ननयींत्रण मींडळाच्या अहवालानुसार हे खरे नाही. 
(२) इचलकरींिी शहरातील ्ाकवड ेवेस येथील इचलकरींिी नगरपाशलकेचे ए झोनमधून येणारे 
घरगुती साींडपाण्याची पाापलाान चोकअप झाल्यान े दरुूसतीसाठक पााप फोडल्याने हदनाींक 
१०.०१.२०१५ व १३.०१.२०१५ रोिी घरगुती साींडपाणी काळया ओढयाद्वारे थे् पींचगींगा नदीत 
गेले, तसेच हद.१७.०१.२०१५ रोिी मे.इचलकरींिी ्ेक्स्ााल डवेहलपमें् क्लस्र इचलकरींिी 
येथील १२ दशलक्ष घन शल्र िद्योधगक सामूहहक साींडपाण्याच्या चेंबरमधून गळती होऊन 
साींडपाणी काळया ओढयाद्वारे पींचगींगा नदीत शमसळले. 



8 

(३) कोल्हापूर जिल््यातील पींचगींगा नदीच े पद्र ुण कमी करण्यासाठक कृती आराखडा मुख्य 
कायगकारी अधधकारी, जिल्हा पकर द कोल्हापुर याींनी शासनास सादर केला होता. तो अहवाल 
कें द्रीय पयागवरण व वन मींत्रालयास हदनाींक २४/११/२०१४ रोिी पाठतवण्यात आला होता. कें द्रीय 
पयागवरण मींत्रालयान ेयाबाबत सुधारीत अहवाल पाठतवण्याबाबत कळतवले आहे. 
(४) व (५) जिल्हाधधकारी, कोल्हापूर याींच्या अध्यक्षतेखाली सथापन केलेल्या तपासणी सशमतीन े
पींचगींगा नदीच्या प्रद ुणाबाबत माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये कोल्हापरू जिल्हयाच्या महापाशलका, 
साखर व आसावणी उद्योग िद्योधगक वसाहती व यामधील उद्योग तसेच सामुहहक 
साींडपाणी प्रक्रीया सींयींत्रणा कें दे्र इयादीींची पाहणी करून याींचा सतवसतर अहवाल तवषागीय 
आयुक्त पूणे याींना महाराषर प्रद ुण ननयींत्रण मींडळामाफग त हदनाींक २४/०२/२०१५ रोिी सादर 
केला आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
शेलागाि (ता.िाडा, जि.ठाणे) येथे पाण् याच् या टािीचा स् लॅब िोसळून ठेिेदाराचा झालेला मतृ् य ू

(८) *  १३३१४   श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ्ामीण) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शेलागाव (ता.वाडा, जि.ठाण)े येथ े राष रीय मीणामीण पेयिल योिने अींतगगत बाींधण् यात 
आलेल् या पाण् याच् या ्ाकीचा स लॅब कोसळून कुमार पा्ील या ठेकेदाराचा मृ य ूझाला, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, राष रीय मीणामीण पयेिल योिनेतून नळ पाणीपुरवठा योिनेला शासनाचा एवढा 
ननधी शमळूनही यात ठेकेदार व सींब ींधधत अधधकारी याींचे सींगनमत असून कामे अनतशय 
ननकृष ् झालेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, यानु ींगाने दो ी वयक्तीींवर 
कोणती कारवाा केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
      तथातप, राषरीय मीणामीण पयेिल योिन ेअींतगगत बाींधण्यात आलेल्या पाण्याच्या ्ाकीचा 
सलॅब कोसळलेला नाही. गॅलरीचा कोपरा तु्ून ठेकेदाराचा प्रनतननधी िी.कुमार पा्ील याींचा 
मृयू झाला आहे. 
(२) व  (३) ठेकेदार व अधधकारी याींच े सींगनमत नाही. गुणवता तपासणीसाठक सरक्चरल 
ऑडी् करणेची योग्य ती कायगवाही सुरू आहे. तपासणी अहवालानींतर उधचत कायगवाही 
करण्यात येाल. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िोल्हापूर येथील छ्रशपती प्रशमलारािे रुग्णालयाचे २ िोटी ४९ लाख  
रुपयाांचे देणी प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

(९) *  १३०७४   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर येथील छत्रपती प्रशमलाराि े रुग्णालयास (सी.पी.आर.) शासनाकडून शमळणारे 
अनुदान अपुरे असल्याने सन २०१२ ते २०१४ या कालावधीतील हृदय शसत्रकक्रया तवषागाकडील 
ि ध,े साहहय व मानसेवी डॉक््राींचे पगार अशी िवळ-िवळ २ को्ी ४९ लाख रुपयाींची 
देणी प्रलींबीत आहेत.  तसेच सी.पी.आर. रुग्णालयाकडून देणी प्रलींबीत असल्याने ि ध व 
साहहय पुरवठा करणाऱ्या कीं पन्याींनी ि ध ेव साहहयाचा पुरवठा रुग्णालयास बींद केला आहे, 
हे  खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बाबीींची दखल घेवून शशडी येथील िी सााबाबा सींसथान तवश्वसत वयवसथा 
रस्ने हद. २६ िुल,ै २०१४ रोिी जिल्हा शल्य धचककसक, छ.प्रशमलारािे रुग्णालय याींना पत्र 
पाठवून मदत देण्यास तयार असलेबाबत कळवले होत े व सी.पी.आर. प्रशासनाकडून काही 
माहहती मागवली होती परींत ू सी.पी.आर. प्रशासनाकडून अद्याप अशी कोणतीही माहहती शशडी 
सााबाबा सींसथानाला  देण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न षाग (१) व (२) बाबत शासनाने पुढे कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात  येत आहे, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशतः खरे आहे. 
     िीवनदायी आरोग् य योिनेंतगगत आरोग् य सेवा सींचालनालयाकडून अनुदान उपलब् ध 
झालेले नसल् याने देयके प्रलींबबत आहेत. तथातप, रुग् णसेवा सुरळीत होण् यासाठक स थाननक 
पातळीवर खरेदी करुन रुग् णसेवा सुरळीत ठेवण् यात येत आहे. 
(२) या तव यी सींस थास तरावर कायगवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश् न षाग (१) च् या अनु ींगाने आरोग् य सेवा सींचालनालयाकड े अनुदान उपलब् ध करुन 
देण् याबाबत प्रस ताव सादर करण् यात आला आहे. प्रश् न षाग (२) बाबत कायगवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

माांढळ (जि.नागपूर) येथील िलस् िराज् य प्रिल् पाच् या  
िामात लाखो रुपयाांचा झालेला गैरव् यिहार 

(१०) *  ५९०८   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु 
सत्तार (शसल्लोड), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर) :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) माींढळ (जि.नागपूर) येथील िलस वराज् य प्रकल् पाची काम े पूणग झाली असली तरी 
नागरीकाींपयांत एक थेंबही पाणी पोहोचले नसल् याने िलस वराज् य प्रकल् पाच् या कामात लाखो 
रुपयाींचा गैरवयवहार झाला असल् याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध् ये वा  या सुमारास ननदशगनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, जिल् हा पकर देने ओींकार पॉशलमसग कीं पनीतवरुध् द कुही पोलीस ठाण् यात तक्रार 
दाखल केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक् त प्रकरणी दो ी आढळून येणा-या सींबींधधताींवर शासनान ेकोणती कारवाा 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास,  याची सवगसाधारण कारणे काय आहेत ? 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशतः खरे आहे. 
      मौ.माींढळ येथील िलस वराज् य प्रकल् पाींतगगत करण् यात आलेल् या पाणी पुरवठा योिनेत 
वापरण् यात आलेले पााप् स ननकृष ् दिागच ेअसल् याच ेिानेवारी, २०११ मध् ये ननदशगनास आले. 
(२) व (३) होय. पााप उपादक कीं पनी मे.ओींकार पॉलीमसग व पााप् स पुरवठादार मे.मदन 
एिन् सीि, नागपूर याींचेतवरुध् द पोलीस स ्ेशन, कुही येथ ेषा.दीं.तव. कलम ३४ व ४२० अन् वये 
हद.०६/०१/२०१५ रोिी गुन् हा क्र. ३/२०१५ दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन् हयाचा पोलीस 
तपास सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
शहापूर (जि.ठाणे) तालुक्याला पुरेसा पाणीपुरिठा िरण्याबाबत 

(११) *  ७२४३   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापूर), श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ्ामीण) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल््यातील शहापूर तालुक्यातील खडी गावातील खडी बबरवाडी नळ पाणी पुरवठा 
योिनेतून गावकऱ्याींना पुरेसा पाणी पुरवठा होत नसल्याने नतवन पाणी पुरवठा योिना 
अजसतवात येण्यासाठक प्रसताव पाठतवला आहे व सदर तालुक्यातील सुमारे ९० आहदवासी 
गावाींना २५ ते ३० ्ँकरद्वारे माहे माचग त ेिून या महहन्यात पाणीपुरवठा करण्यात येतो, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसचे, कसारा-मोखावण ेमीणामपींचायतीअींतगगत येणाऱ्या गाींगडवाडी या आहदवासी पाड्यातील 
नागकरकाींना डबक्यातील मातीशमधित गढूळ पाणी प्याव े लागत असल्याने सथाननक 
लोकप्रनतननधी, शहापूर याींनी सदर गावाला ्ँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा अशी मागणी माहे 
डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा यासुमारास सींबींधधत यींत्रणेकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, यानु ींगाने प्रश्न षाग (१) मधील  
योिनेस मींिूरी देवुन ननधी उपलब्ध करुन देणेबाबत व उक्त तालुक्याला कायमसवरुपी 
पाणीपुरवठा योिना राबतवण्याबाबत शासनान े कोणती  कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
      खडी-बबरवाडी नळ पाणीपरुवठा योिनचेी मीणामपींचायतीकडून मागणी/प्रसताव नाही. परींत ु
खडी गावासाठक सवतींत्र नळ पाणी पुरवठा योिनेचा प्रसताव महाराषर िीवन प्राधधकरणाकडून 
शासनास मींिुरीसाठक सादर केला आहे. 
      शहापूर तालुक्यातील ८९ गावपाडयाींना १६ ्ँकरद्वारे माहे एतप्रल १४ त ेिुल ै१४ पयांत 
पाणीपुरवठा करण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
       सद्य:जसथतीत यावरील गावाींपैकी अद्यापपयांत कोणीही ्ँकरची मागणी केलेली नाही. 
(३)   १) खडी गावासाठक सवतींत्र नळ पाणी पुरवठा योिनेचा प्रसताव शासनाच्या मींिुरीसाठक 
सादर केला असून, मींिुरीची कायगवाही सरुू आहे. 
      २) शहापूर तालुक्यातील गावपाडयाींसाठक कायमसवरूपी न.पा.पु. योिना राषरीय मीणामीण 
पेयिल कायगक्रमाींतगगत ्प्प्या्प्प्याने राबतवण्याचे ननयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील शशक्षिाांच्या प्रलांत्रबत मागण्याांबाबत 

(१२) *  ५७८८   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.वििय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातूर ्ामीण), अॅड.यशोमती 
ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.राहुल 
िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.मिरांद िाधि-पाटील (िाई), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अिय 
चौधरी (शशिडी), डॉ.सांिय रायमलुिर (मेहिर), श्री.सुभाष साबण े (देगलूर), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.विनायिराि िाधि-पाटील (अहमदपूर), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.सदानांद 
चव्हाण (धचपळूण), श्री.सुरेश (रािूमामा) भोळे (िळगाि शहर), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), 
श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
्ामीण), श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर), श्री.तुिाराम िात े (अणुशक्ती नगर), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपूर), डॉ.अतनल बोंड े(मोशी), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शशक्षकेतर कमगचाऱ्याींची पदे मींिूर करणे, माध्यशमक शाळाींना सन २००४ पासून 
वेतनेतर अनुदान देणे, कें द्र शासनाच्या राषरीय माध्यशमक शशक्षा अशषयान व सवग शशक्षा 
अशषयानाचा ननधी खासगी माध्यशमक शाळाींनाही द्यावा, पहहली ते पाचवी आणण सहावी त े
आठवी वगाांना सवतींत्र मुख्याध्यापक द्यावा अशा तवतवध मागण्याींसाठक शशक्षण मींडळाच्या 
तवरोधात महाराषर राज्य माध्यशमक शाळा शशक्षके तर सींघ्नाींच्या महामींडळातफे हदनाींक ५ व 
१३ िानेवारी, २०१५ रोिी एक हदवसीय शाळा बींद आींदोलन करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, याबाबतची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननष पन् न झाले व 
 यानुसार उपरोक् त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास,  याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) महाराषर राज्य शशक्षण के्षत्र सींघ्ना समन्वय सशमती याींच्या हद.१३.१.२०१५ च्या 
ननवेदनातील मागण्याींच्या अनु ींगाने काही बाबी धोरणामक सवरूपाच्या आहेत, याबाबत 
शासन सतरावर कायगवाही सुरू आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रायगड जिल् हयातील पाणीटांचाईबाबत 

(१३) *  ७१५७   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.धैयचशील पाटील (पणे), श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ 
पाटील (अशलबाग), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.बाबुराि पाचणे 
(शशरुर), श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),  श्री.समीर िुणािार 
(हहांगणघाट) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
 (१) रायगड जिल् हयातील मीणामपींचायत काराब (गडब) येथील महहलाींनी हदनाींक १० ऑक् ्ोबर, 
२०१४ रोिी वा  या सुमारास पाणी प्रश् नासींबींधी मीणामपींचायत कायागलयावर धडक मोचाग काढण े
तसेच उरण तालुक्यातील कोप्रोली मीणामपींचायत हद्दीतील आहदवासी वाडीवर पाणी ी्ंचाा ननमागण 
झाल्याने तेथील नागकरकाींना तीन मैल अींतरावरून डोंगर कपारीतून पाणी आणावे लावते आणण 
नेरळ (ता. किगत) येथ ेयोग्य ननयोिनाचा अषाव असल्यान े पाणी ी्ंचााची समसया अधधक 
तीव्र झाली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच पेण तालुक्यामधील ५१ गाव ेव १०६ वाड्याींना तपण्याच ेपाणी पुरवठा करण्यासाठक 
२५ ्ँकरची मागणी करण्यात आली असनू सदर तालुक्याककरता हे्वणे या धरणातून 
ी्ंचाामीणसत गावाींना तपण्याच े पाणी पुरवठा करण्याबाबत आींदोलन केले तसेच खारे पा्ातील 
वाशी शशकी तवषागात पाणी ी्ंचाामुळे नागकरकाींनी पाणीपट्टी कमी करण्याची मागणी केल्याच े
माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा यासुमारास ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसचे, खालापूर तालुक्यातील डोणवत, कलोत ेमोकाशी, शषलवले व नवी मुींबाला पाणी 
पुरवठा करणारे मोरबा यासारख े प्रचींड िलसाठा असलेले धरण असतानाही सदर तालुक्यात 
तीव्र पाणी ी्ंचाा असल्यान े अनेक गावाींतून तवशे त: आहदवासी वाडीतनू पाण्याककरता 
महहलाींना वणवण कराव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर जिल््यातील पाणी ी्ंचाा कायमसवरुपी दरु करण्याककरता कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल् यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) रायगड जिल् ्यातील मीणामपींचायत काराव (गडब) हद्दीतील 
महहलाींनी पाणी प्रश् नासींबींधी मोचाग काढला होता, हे खरे आहे. 
     उरण तालुक् यातील कोप्रोली मीणामपींचायत हद्दीतील नागरीकाींना डोंगर कपारीतून पाणी 
आणावे लागत,े हे अींशतः  खरे आहे. 
     नेरळ तालुका किगत येथ ेपाणी ी्ंचााची समस या अधधक तीव्र झाली आहे, हे खरे नाही. 
(२) हे अींशतः  खरे आहे. पेण तालुकयातील १३ गाव ेव ३६ वाडयाींमध् ये एकूण ८ ्ँकसगव दारे 
पाणी पुरवठा सुरु करण् यात आला आहे. 
      पेण तालुक् यातील हे्वणे धरणातून ी्ंचाामीणस त गावाींना तपण् याच े पाणी पुरवठा 
करण् याबाबत हदनाींक २४.२.२०१५ रोिी आींदोलन करण् यात आले होते. तसचे, खारेपा् 
तवषागातील वाशी व शशकी तवषागात पाणी पट्टी कमी करण् याची मागणी करण् यात आली आहे. 
(३) हे अींशतः  खरे आहे, मोरबा धरणाच् या पकरके्षत्राबाहेरील डोंगरावरील वाडयाींना मे महहना 
अखेरीस तपण् याच् या पाण् याची ी्ंचाा षासते. यामळेु सदर गावे व वाडयाींना ी्ंचाा कालावधीमध् ये 
्ँकरव दारे पाणी पुरवठा केला िातो. 
(४) राष रीय मीणाशमण पेयिल कायगक्रमाींच् या मागगदशगक त वानुसार मीणामपींचायातीच् या मागणी 
प्रमाणे आवश् यक तथेे कायमस वरुपी पाणी पुरवठा योिना घेण् यात येतात.    
     तसेच रायगड जिल् ्याचा सन २०१४-१५ या कालावधीचा ी्ंचाा कृती आराखडा तयार 
करण् यात आला असून  यात  ५८१ गावे व ९९५ वाडयाींचा समावशे आहे. सदर गावे/वाडयाींत 
ी्ंचाा अींतगगत तवहहत उपाययोिना घेण् याच ेप्रस तातवत आहे. 

(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
----------------- 

  
तारापूर (जि.पालघर) येथील एमआयडीसीमधील सीईटीपीमधून रासायतनि प्रदवुषत साांडपाणी 

प्रकक्रयाविना सोडत असल् यान ेहोणारे प्रदषुण 

(१४) *  ९११५   श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर 
(िसई) श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) पालघर जिल् हयातील तारापूर एमआयडीसीमधील सीा्ीपीमधनू मागील काही व ाांपासून 
मोठया प्रमाणात रासायननक प्रदतु त साींडपाणी प्रकक्रयेतवनाच सोडण् यात येत असून मागील 
व गषरापासून साफसफाा न केल् यामुळे सदरहू िद्योधगक के्षत्रालगत असलेल् या सालवड, 
पारस थळ, पाम, ह्ींबी, कोलवड,े कुीं षवली येथील शेतकरी उध् वस त झाले आहे,तर सदर 
अनतकरक् त साींडपाणी खाडी ककनारी िाऊन  याचा पकरणाम मास ेमरणे व माश् याींच् या उ पतीवर 
झाल् याने पारींपाकरक मच् छकमारी करून उदरननवागह करणा-या मच् छकमार कु्ूींबावर उपासमारीची 
पाळी आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, माहे नोव हेंबर, २०१४ च् या पहहल् या आठवडयात नवापूर येथे मासे मरण् याच्या 
घडलेल् या घ्नेनींतर तेथील मीणामस थाींनी सीा्ीपीमध् ये हदवसषर हठयाया आींदोलन करून मतृ 
माश् याींसह अधधका-याींना घेराव घातला, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तारापूर एमआयडीसीतनू सोडण् यात येणा-या प्रदतु त साींडपाण् यामुळे ननमागण झालेल् या गींषीर 
समस याींबाबतचे एक ननवेदन जिल् हाधधकारी, पालघर याींचेकड ेमाहे नोव हेंबर २०१४ च् या पहहल् या 
आठवडयात बहुिन तवकास आघाडीच् या वतीने देण् यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदरहू ननवेदनातील मागण् यानु ींगाने शासनाने कोणती कारवाा केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. रामदास िदम : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
      तारापूर िद्योधगक वसाहतीतून ४५ त े५० दशलक्ष ली्र साींडपाण्याची ननशमगती होत 
असून सामााक साींडपाणी प्रकक्रया यींत्रणेची क्षमता २५ दशलक्ष ली्र असल्याकारणाने 
साधारणत: २० त े२५ दशलक्ष ली्र साींडपाणी अधगप्रकक्रयाकृत/अकक्रयाकृतकरया नवापूर येथील 
अरबी समुद्रात सोडण्यात येते. 
      नवापूर खाडी पकरसरात मास े मतुगक होत असल्याबाबत तक्रार मजच्छमार तवकास 
सींघाींच्या प्रनतननधीींच्या हदनाींक ३/११/२०१४ रोिीच्या प्राप्त तक्रारीच्या अनु ींगाने महाराषर 
प्रद ूण ननयींत्रण मींडळामाफग त हदनाींक ४/११/२०१४ रोिी नवापूर खाडी पकरसरास षे् देऊन 
पाहणी केली असता खाडी पकरसरात तुरळक प्रमाणात मासे मतुगक झाल्याचे आढळून आले. 
हदनाींक १३/११/२०१४ रोिी नवापरू व दाींडी खाडी पकरसरात होणाऱ्या माश्याींच्या मतुगकीबाबत 
प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनु ींगाने महाराषर प्रद ूण ननयींत्रण मींडळामाफग त घ्नासथळाच्या 
केलेल्या पाहणी दरम्यान बोा िातीच ेसाधारणत: ४ ते ५ इींच लाींबीचे मास ेतुरळकपणे मतृ 
अवसथेत तवखुरलेले आढळून आले. नवापूर खाडी पकरसरातील हदनाींक ४/११/२०१४ रोिी 
सींकशलत केलेल्या पाण्यातील द्रावणीय प्राणवाय ू(Dissolved Oxygen - DO)  चे प्रमाण ५.७ 
शमलीमॅीणम/ली्र व साम ु (pH)  ७.६ आढळला असून ते तवहीत मयागदेत आहे. हदनाींक 
४/११/२०१४ व १२/११/२०१४, १४/११/२०१२ रोिीच्या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा, मुींबा याींच्या मतृ 
माशाींचे पथृ:करण अहवालानुसार मतृ माश्याींच्या शरीरात तव ारी अींश आढळून आला नाही. 
नवापूर व दाींडी खाडी पकरसरातील मासे मतुगकीचे कारण अद्याप सपष् झालेले नसून 
पाण्यातील प्राणवायूची मात्रा तवहीत मयागदेत आढळत.े सबब, झालेली मासे मतुगक सामााक 
साींडपाणी प्रकक्रया यींत्रणेतील अधगप्रकक्रयाकृत साींडपाण्यामुळे झाली असे म्हणणे सींयुक्तीक वा्त 
नाही. सदर प्रकरणी सींबींधधत गावातील शेतकऱ्याींकडून कोणतीही तक्रार प्राप्त झाली नसल्याचे 
तालुका कृ ी अधधकारी, ता.जि.पालघर याींनी याींच ेअहवालात नमदू केले आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
       सदर घ्नेच्या अनु ींगान ेसींतप्त मीणामसथाींनी हदनाींक ४/११/२०१४ या हदवशी सीा्ीपी 
आवारातील एमआयडीसी सम्प हाऊसला षे् देऊन प्रनतकामक आींदोलन केले. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) बहुिन तवकास आघाडीन े माहे नोवहेंबर २०१४ दरम्यान जिल्हाधधकारी, पालघर याींना 
हदलेल्या ननवेदनाच्या अनु ींगान े तारापूर सीा्ीपी, उद्योिक सींघ्ना, िद्योधगक तवकास 
मींडळाच े अधधकारी, व महाराषर प्रद ूण ननयींत्रण मींडळाच े अधधकारी याींची सींयुक्त बठैक 
जिल्हाधधकारी कायागलय, पालघर येथ े हदनाींक १३/११/२०१४ रोिी आयोजित करण्यात आली. 
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सदर बैठकीत तारापूर िद्योधगक पकरसरातील िल प्रद ूण, घनकचरा सींकलन व तवल्हेवा् 
इयादीबाबत सखोल चचाग करण्यात आली. िानेवारी-२०१३ ते फेब्रुवारी-२०१५ दरम्यान महाराषर 
प्रद ूण ननयींत्रण मींडळामाफग त तारापूर िद्योधगक वसाहतीतील एकूण ९२ उद्योगाींना  उपादन 
बींदचे आदेश देण्यात आले असून एकूण ४८ उद्योगाींना अींतकरम आदेश पाकरत करण्यात आले 
आहेत. उद्योगाींना साींडपाणी व हवा प्रद ूण ननयींत्रण यींत्रणेत सुधारणा केल्यानींतर सदर 
उद्योगाींना बँक हमी घेऊन उपादन पूवगवत चालू ठेवण्याबाबतचे आदेश महाराषर प्रद ूण 
ननयींत्रण मींडळामाफग त देण्यात येतात. तसेच तारापूर सामााक प्रकक्रया कें द्राची रू.५ लाखाची 
बँक हमी महाराषर प्रद ूण ननयींत्रण मींडळाकडून माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये िप्त करण्यात 
आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अहमदनगर जिल््यातील पाणी टांचाई 

(१५) *  १११७६   श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.जितेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्रीमती मोतनिा रािळे (शेिगाांि - पाथडी) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) अहमदनगर जिल् हयात मोठया प्रमाणात पाण् याची बबक् समस या ननमागण झाल् यामुळे 
महहलाींना पाण् यासाठक वणवण कफरावे लागत असल्याच े माहे िानवेारी, २०१५ च् या शेव्च् या 
आठवडयात ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,  

(२) असल्यास, सदर जिल््यात पाण्याची बबक् पकरजसथती ननमागण झाल्यान े एकूण ककती 
वॉ्र ्ँकरचा पुरवठा करण्यात येत आहे व सदर पुरवठा केलेल्या वॉ्र ्ँकरन े ककती 
गावाींमध्ये पाणी पुरतवण्यात येत आहे, 
(३) तसचे, िीगोंदा तालुक् यातील १२ गावे ॅ्ंकरमुक् त करण् यासाठक तथेील अधधका-याींना माहे 
डडसेंबर, २०१४ मध् ये वा यासुमारास द तक देण् यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रश्न षाग (३) मधील योिनचेे थोडक् यात स वरुप काय आहे,   यावर ककती 
खचग करण् यात येणार आहे, या योिनेत कोणकोण या कामाींचा समावेश करण् यात येणार आहे 
व ही काम ेप्र यक्षात केव हा सुरु करण् यात येणार आहेत, 
(५) असल्यास, सदर जिल््यात होत असलेली पाणी समसया दरू करण्याककरता कोणती 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे अींशतः  खरे आहे. 
(२) हदनाींक २.३.२०१५ पयांत जिल् ्यात ९ तालुक् यातील ७८ गाव ेव २९१ वाड्याींना एकूण ९७ 
्ँकरव दारे तपण् याच् या पाण् याचा पुरवठा करण् यात येत आहे. 
(३) हे खरे नाही. तथातप, िीगोंदा तालुक् यातील १२ गावाींची िलयकु् त शशवार अशषयानाींतगगत 
ननवड करणेत आलेली आहे व या गावातील तवकास कामाींच े सींननयींत्रण करण् यासाठक १२ 
अधधका-याींची ननयुक् ती करण् यात आलेली आहे. 
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(४) सदर गावाींमध् ये शसमें्-बींधारे, कोल् हापूरी बींधारे, फळबाग लागवड, गाळ काढण,े नाला 
खोलीकरण, मातीनाला बाींध, शेततळे, सलग समतोल चर अशी िलसींधारणाची कामे घेऊन 
नैसधगगककर या शमळणा-या पावसाचे पाणी िास तीत िास त प्रमाणावर अडतवण् याच ेउहद्दष् आहे. 
सदर कामासाठक रु. ६९५.२१ लक्ष मींिूर  असून ही काम ेप्रगतीपथावर आहेत. 
(५) जिल् ्यातील ी्ंचाा ननवारणाथग प्रशासनान े ११३२ उपाययोिनाींचा ी्ंचाा कृती आराखडा 
तयार केला असनू ्ँकरव दारे तपण् याच् या पाण् याचा पुरवठा करणे, तवहहर अधधमीणहन करणे, तवींधन 
तवहहरी घेणे इ. उपाययोिना घेण् यात आलेल् या आहेत. 
(६) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात शशक्षण विभागात ६० टक्िे िागा ररक्त असल्याबाबत 

(१६) *  ५७१४   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुल 
िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सांदीप 
नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.शरददादा सोनिणे (िुन्नर), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), श्री.बाबुराि पाचणे 
(शशरुर), श्री.दत्ता्रशय भरणे (इांदापूर), श्री.सुतनल राऊत (विक्रोळी), श्रीमती मतनषा चौधरी 
(दहहसर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.वििय षटी (पारनेर), श्री.िगदीश मुळीि (िडगाि 
शेरी), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.अस् लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.तानािी मुटिुले 
(हहांगोली), श्री.त्र्यांबिराि शभस े(लातूर ्ामीण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्लोड), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.वििय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्रीमती माधुरी शमसाळ 
(पिचती), श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.विलास तरे (बोईसर), डॉ.बालािी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.पराग िाि े (शसन्नर), श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.हषचिधचन सपिाळ 
(बुलढाणा), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.सांजििरेड्डी बोदिुरिार (िणी), श्री.रािेंद्र निरधन े
(उमरखेड), श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड), श्री.सुतनल प्रभ ू
(हदांडोशी), श्री.सुभाष साबण े (देगलूर), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.अिुचन खोतिर 
(िालना), श्री.रुपशे म्हा्रश े (शभिांडी पूिच), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सुरेश 
लाड (ििचत), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शशक्षण तवषागात ६० ्क्के िागा करक्त असून ९० हिार शाळाींची तपासणी 
करण्यासाठक केवळ ३५० ग्शशक्षण अधधकारी आहेत तसेच राज्यात पालघर-ठाण्यासह सुमारे 
५४ शशक्षणाधधकाऱ्याींच् या िागा करक्त असून या िागी दयुायम दिागच्या अधधकाऱ्याींकडून काम 
पाहहले िात असल्याच ेमाहे िानवेारी, २०१५ मध्ये वा यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसचे पालघर जिल् ्याची ननशमगती होऊन एक व  ेझाले तरीही शशक्षण तवषागामध् ये सवग 
पदे करक् त असल्याची बाब हदनाींक १९ िानेवारी, २०१५ रोिी वा यासुमारास ननदशगनास आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच सेनगाींव तालुक्यामध्ये (जि.हहींगोली) प्राथशमक शशक्षकाींची पदे मोठ्या प्रमाणावर 
करक्त असल्याने व राज्यातील शशक्षक सेवकाची सुमारे ३००० पदे करक्त असल्यान े
तवद्यार्थयाांना नवनतवन उपक्रमाींच्या अनु ींगान े राबतवण्यात येणाऱ्या योिनाींच्या लाष न 
शमळाल्यामळेु  तवद्यार्थयाांची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,  प्रश्न षाग एक व दोन मधधल करक्त पदे वरीत षरण्याबाबत शासनान ेपुढे 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात  येत आहे, 
(५) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े : (१) राज्यात ग्शशक्षणाधधकाऱ्याींची ३५२ पदे मींिूर असून सद्य:जसथतीत 
१२३ पदे करक्त आहेत. तसचे शशक्षणाधधकारी व तसम सींवगागत सद्य:जसथतीत ५४ पदे करक्त 
आहेत. सदर करक्त पदाींचा अनतकरक्त कायगषार अन्य अधधकाऱ्याींकड े सोपवून प्रशासकीय 
कामकाि पूणग करण्यात येत आहे, 
(२) पालघर जिल््याच्या ननशमगती नींतर शशक्षणाधधकारी (प्राथशमक) व (माध्यशमक) ही पदे 
षरण्यात आली असून इतर सींवगागतील पदे षरण्याची कायगवाही सुरु असल्यान े ही पदे 
सद्य:जसथतीत करक्त हदसून येतात हे खरे आहे. 
(३) सेनगाव तालुक्याींतगगत प्राथशमक शशक्षकाींची एकूण मींिूर पदे ६७० असून ६४४ प्राथशमक 
शशक्षकाींची एकूण पदे षरलेली आहेत. नतवन उपक्रमाच्या अन ुींगाने राबतवण्यात येणाऱ्या 
योिनेचा लाष वेळोवळेी तवद्यार्थयाांना तवनातवलींब देण्यात येतो. यामुळे तवद्यार्थयाांची गैरसोय 
होत नाही. 
(४) करक्त पदे पदोन्नतीन,े मयागहदत तवषागीय परीके्षद्वारे तसेच सरळसेवेने तातडीन े
षरण्याबाबत शासन सतरावरुन कायगवाही सुरु आहे. 
     पालघर जिल््यातील ग्-अ ची पदे षरण्यात आली असून , ग्-ब, ग्-क व ग्-ड ची 
पदे षरण्याची कायगवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्य ि राष्ट्रीय पातळीिर पुरस्िार प्राप्त शशक्षिाांना एि लाख 

रूपये देण्याबाबतचा तनणचय प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

(१७) *  १०६८१   श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजििडा), श्री.अिुचन खोतिर (िालना), 
श्री.अतनल बाबर (खानापूर), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.बसिराि पाटील (षसा), 
श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील राज्य व राषरीय पुरसकार प्राप्त शशक्षकाींना आगाऊ वेतनवाढ देण्याबाबत 
हदनाींक ३० एतप्रल, १९८४ रोिीच्या शासन   ननणगयात हद. ४.सप् े्ंबर, २०१४ रोिी बदल करुन 
शासनाने या तव यी नवयान े ननणगय घेत सन २०१३-१४ पासून राज्य व राषरीय पातळीवर 
पुरसकार प्राप्त शशक्षकाींना आगाऊ वेतन वाढ देण्याऐविी एक लाख रूपये देण्याचा ननणगय 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, हदनाींक ५ सप् े्ंबर, २०१४ रोिी सन्माननत केलेल्या राज् यातील शशक्षकाींना 
अद्यापही घोत त केलेली एक लाख रूपयाींची रक्कम देण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याची कारणे काय आहेत व सदर रक्कम उक्त शशक्षकाींना देण्याबाबत कोणती 
उपाययोिना केली आहे व याबाबतची सद्य:जसथती काय आहे? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) राज्य व राषरीय आदशग शशक्षक पुरसकार प्राप्त शशक्षकाींना आगाऊ वेतनवाढी ऐविी 
रुपये एक लाख रक्कम अदा करण्याचा ननणगय शासनाने घेतला. तथातप याकरीत ननधी 
उपलब्धते अषावी हद.५ सप् े्ंबर, २०१४ रोिी पुरसकाराचेवळेी सदर रक्कम पुरसकार प्राप्त 
शशक्षकाींना देण ेशक्य झाले  नाही. 
     ननधी उपलब्ध करुन देण्याची कायगवाही सुरु आहे. 

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

रोहा (जि.रायगड) तालुक्यातील दगुचम भागातील जिल् हा पररषद प्राथशमि शाळाांना तसेच 
शहापूर (जि.ठाणे) तालुक्यातील शाळाांना किचनशेड उपलब् ध नसल् याबाबत 

(१८) *  ७९६८   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ्ामीण) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  रोहा (जि.रायगड) तालुक्यातील गोपाळव्, वाींदरकोंडा, वाघीरपट्टी, का्ी-बोडन, आराळी, 
केळघर, साठलेवाही या दगुगम षागातील जि.प.प्राथशमक शाळाींना ककचनशेड उपलब्ध नसल्याचे 
नुकतेच माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, तसेच शहापूर 
(जि.ठाणे) तालुक् यात सदर २७२ शाळाींना ककचनशेड बाींधण् यात आले असून अदयाप ९६ शाळा 
ककचनशेडपासून वींधचत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक् त षागातील शाळाींसाठक िागा उपलब्ध करुनही ककचनशेडपासून वींधचत 
राहण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, यात काय आढळून आले, 
तद्नुसार उक् त हठकाणच् या शाळाींना  वरीत ककचनशेड बाींधण् याबाबत शासनाने पुढे कोणती 
कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१), (२) व (३) रायगड जिल््यातील रोहा तालुक्यातील वाींदरकोंडा येथील 
शाळेत सवयींपाकगहृ बाींधण्यात आले आहे. उवगकरत हठकाणी प्री फेब्रीके्ेड सवींयपाकगहृ बाींधकाम े
मींिूर करण्यात आलेली असून सदर सवींयपाकगहृ बाींधकाम ेताकाळ करण्याच ेआदेश देण्यात 
आलेले आहे. 
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ठाणे जिल््यातील शहापूर तालुक्यातील एकूण ४६८ शाळाींपकैी १८ शाळा या वन 
िमीन ककीं वा तानसा अषयारण्य के्षत्रात असल्यान े तसेच ७ शाळाींना सवींयपाकगहृ 
बाींधकामाकरीता िागा उपलब्ध नसल्याने सदर २५ शाळाींमध्ये सवयींपाकगहेृ बाींधण्यात आलेली 
नाहीत. सदर हठकाणी िागा उपलब्ध करून घेण्याबाबत आवश्यक कायगवाही करण्याचे आदेश 
शशक्षणाधधकारी (प्राथशमक), जिल्हा पकर द, ठाणे याींना देण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

दादर येथील मुांबई मराठी ा्ंथसां्हालयाला लागलेल् या आगीबाबत 

(१९) *  ८३५६   श्री.सुतनल राऊत (विक्रोळी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी) :   
सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबातील दादरच् या डडशसल् व हा रोडवरील मुींबा मराठक मीणींथसींमीणहालयाला लागलेल् या 
आगीमुळे  ऐनतहाशसक मीणींथसींपदेचा दशुमगळ ठेवा असलेल्या ्या मीणींथसींमीणहालयाींचा सुरक्षक्षततेचा 
प्रश्न ननमागण झाल्याचे माहे िानवेारी, २०१५ मध् ये वा  या दरम् यान ननदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत चौकशी करण् यात आली काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
 यानुसार उक्त मीणींथालयाच्या सुरक्षक्षततेबाबत शासनाने पुढे कोणती कायगवाही केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(३) नसल् यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
     मुींबा मराठक मीणींथसींमीणहालय हे पहहल्या मिल्यावर असून तळमिल्यावरील ्ाय्नच्या 
शोरुमला शॉ् सकी्मळेु आग लागली होती. यामध्ये मुींबा मराठक मीणींथसींमीणहालयाच्या अींतगगत 
षागाच ेव मीणींथसींपदेच ेकाहीही नुकसान झालेले नाही. 
(२) मुींबा मराठक मीणींथसींमीणहालयाची जिल्हा मीणींथालय अधधकारी कायागलय, मुींबा याींच्याकडून 
पाहणी करण्यात आली आहे. सदर मीणींथालयान े सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने अजग्नशमन यींत्रणा 
अद्ययावत केली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
षरांगाबाद जिल् ्यातील िन् नड शहर, देिगाि रांगारी, अमदाबाद, मोहरा ि आडगाांि  

येथील पाणी पुरिठा योिनाांना मांिूरी शमळण् याबाबत 

(२०) *  ९५६७   श्री.हषचिधचन िाधि (िन्नड) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कन्नड तवधानसषा मतदारसींघात मागील ३ व ाांपासून सतत असलेल्या षी ण 
दषुकाळामुळे व पाणी ी्ंचाामळेु अयावश्यक असलेल्या कन्नड शहर, देवगाव रींगारी, 
अमदाबाद,मोहरा, मोहाडी व आडगाींव (जि.िरींगाबाद) येथील  पाणी पुरवठा योिनाींना मींिूरी 
शमळण्याबाबत सथाननक लोकप्रनतननींधीनी हदनाींक १६ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा यासमुारास 
ननवेदनाद्वारे मा.  पाणी पुरवठा व सवच्छता मींत्री याींचे कड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर पाणी पुरवठा योिनाींना मींिूरी शमळण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, याची सवगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) कन्नड शहरासाठक महाराषर िीवन प्राधधकरण, िरींगाबाद याींचेमाफग त शशवना ्ाकळी 
मध्यम प्रकल्प उद्् ाव धरुन कन्नड शहर पाणीपुरवठा योिना सवेक्षणाचे काम हाती घेण्यात 
आले आहे. 
     देवगाव रींगारी पाणीपुरवठा योिनअेींतगगत शशवना ्ाकळी धरणातून पाणीपुरवठा 
करण्यासाठक सवेक्षण पूणग करण्यात आले आहे. अींदािपत्रके व आराखड ेतयार करण्याच ेकाम 
महाराषर  िीवन प्राधधकरणामाफग त प्रगतीपथावर आहे. सदर योिनेचा समावेश राषरीय मीणामीण 
पेयिल कायगक्रमाींतगगत सन २०१५-१६ च्या कृती आराखड्यात केला आहे. 
     अमदाबाद, मोहरा, मोहाडी, अडगाव या गावाींकरीता अींिना पळशी धरण उद्् ावावरुन 
पाणीपुरवठा योिनकेरीता सवेक्षणाचे काम फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये पूणग करण्यात आले असनू 
अींदािपत्रके तयार करण्याच ेकाम महाराषर िीवन प्राधधकरणामाफग त प्रगतीपथावर आहे. सदर 
गावाींचा समावेश राषरीय मीणामीण पेयिल कायगक्रमाींतगगत सन २०१५-१६ च्या कृती आराखड्यात 
केला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील शाळेत िाणाऱ्या विद्याथयाांच ेदफ्तराच ेओझ ेिमी िरण्याबाबत 

(२१) *  ५७८२   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.वििय िडटे्टीिार 
(रा म्हपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), अॅड.यशोमती ठािूर 
(सोनािणे) (ततिसा), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), डॉ.शशशिाांत 
खेडिेर (शसांदखेड रािा), डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर), श्री.सुभाष साबणे (देगलूर), 
श्री.शरददादा सोनिणे (िुन्नर), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिचती), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), 
श्री.िगदीश मळुीि (िडगाि शेरी), श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.मांगलप्रभात लोढा 
(मलबार हहल), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजििडा), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.अिुचन 
खोतिर (िालना), श्री.अतनल बाबर (खानापूर), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.सांदीपानराि 
भुमरे (पैठण), श्री.शभमराि धोंड े(आष्ट्टी), श्रीमती तनमचला गावित (इगतपूरी), श्री.बाबुराि पाचणे  
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(शशरुर), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी), श्री.सुतनल शशांदे 
(िरळी), श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी), श्री.चरण िाघमारे (तुमसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), 
श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद),  श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शाळेत शशकणाऱ्या तवद्यार्थयाांच्या पाठकवरील दप्तराच्या ओझ्याचा थे् पकरणाम 
याींच्या पाठकचा मणका आणण साींध्याींवर होत असल्याने सततची पाठ दखुणी तसेच पाठकच्या 
मणक्याींचा आकार बदलण,े मणक्याच्या चकतीचा ऱ्हास यामळेु खेळातील सहषाग कमी 
इयादी दषुपकरणामाींमळेु षतवषयात गींषीर आिार होण्याची शषती पुण्यातील अजसथरोगतज्ञ 
डॉ.ककरण शे्े याींनी  वयक्त केल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा यासुमारास ननदशगनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज् यातील शालेय तवद्यार्थ यागची शाकररीक क्षमता पाहता  याींच् या पाठकवरील 
दप्तराचे ओझ ेकमी व हावे यासाठक राज् य शासनान ेहदनाींक १७ एतप्रल, २००६ मध् ये राज् यातील 
सवग शाळाींना स पष ् ननदेश हदलेले असतानाही  याींचे पालन होत नसल् याची गींषीर बाब माहे 
िानेवारी, २०१५ च् या पहहल् या सप् ताहात वा  या सुमारास ननदशगनास आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, न्यायालयान े दखल घेऊन नेमलेल्या सशमतीन े प्राथशमक अहवाल न्यायालयात 
सादर केला, यात असलेल्या प्रमुख १२ शशफारशी तसचे शासनाने ्ॅबले्ची सींकल्पना 
अमलात आणण्याबाबत कोणता ननणगय घेतला व याच े थोडक् यात स वरुप काय 
आहे,                    
(४) उपरोक्त प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, यानु ींगाने तवद्यार्थयाांच ेपाठकवरच े
दप्तराचे ओझ े कमी करण्याबाबत तसेच सदर अहवालातील शशफारशीींवर शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल् यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) शालेय तवद्यार्थयागचे दप्तराचे ओझ ेकमी करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालय खींडपीठ, नागपूर 
येथे याधचका दाखल करण्यात आली होती. यानु ींगान ेशासनान ेशासन ननणगय २५/११/२०१४ 
अन्वये तवद्यार्थयाांच्या पाठकवरील दप्तराचे ओझ े कमी करण्याच्या अनु ींगाने करावयाच्या 
उपाययोिना याबाबत सशमती सथापन करण्याच ेननदेश हदले आहेत. यानुसार शशक्षण सींचालक 
(प्राथशमक) याींच्या अध्यक्षतखेाली सशमती सथापन करण्यात आलेली आहे. 
(३) व (४) शासन ननणगयानसुार ननयुक्त केलेल्या सशमतीचा अहवाल शासनास सादर 
झाल्यानींतर यावर कायगवाही करण्यात येाल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अिोला येथील सिोपचार रुग्णालयातील िलर डॉपलर मशीन नादरुुस्त असल्याबाबत 

(२२) *  ८१९०   श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पजश्चम), श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर श्री.वििास 
िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूिच), श्री.सधुािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), 
श्री.सुधािर देशमखु (नागपूर पजश्चम), श्री.आशशष देशमुख (िाटोल) :   सन्माननीय िैद्यिीय 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  अकोला येथील सवोपचार रुग्णालय,  सोनोमीणाफी तवषागातील कलर डॉपलर मशीन गेल्या 
एक महहन्यापासून नादरुुसत असल्याने रुग्णालयात येणाऱ्या गरीब रुग्णाींना खािगी सोनोमीणाफी 
सें्रमध्ये पाठतवण्यात येत असल्यान े याींना आधथगक षुदांड सहन करावा लागत असल्याच े
तसेच नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महातवद्यालय रुग्णालय/सुपर सपशेॅशल्ी 
हॉसपी्ल/मेयो इींदीरा गाींधी रुग्णालय येथे Xray Film/सजिगकल साहहय/ि धी आदीींचा 
तु्वडा असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध्ये ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, यानुसार पुढे कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) सवोपचार रुग् णालय, अकोला येथील कलर डॉप् लर मशीन काही काळ 
बींद होते तथातप, सदर कालावधीत सोनोमीणाफी यींत्राच् या सा्याने आवश् यक चाचण् या करण् यात 
येत हो या. कलर डॉप् लर मशीन दरुुसत करण् यात आली असून सदर उपकरण सध् या रुग् णसेवेत 
कायागजन्वत आहे. 
      नागपूर येथील रुग् णालयाींमध् ये काही काळ एक्सरे कफल् मचा तु्वडा ननमागण झाला 
होतो. तथातप, सध् या एक् सरे कफल् मचा पुरवठा सुरळीत आहे. सदर रुग् णालयाींमध् ये ि ध ेव 
सजिगकल साहह याचा तु्वडा नाही. 
(२) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

गेिराई (जि.बीड) तालकु् यामध् ये रॉिेलचा होत असलेला िाळाबािार 
  

(२३) *  ८५१२   श्री.लक्ष्मण पिार (गेिराई) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि 
सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  गेवराा (जि.बीड) तालुक् यामध् ये मागील महहन् यात २ लाख ८२ हिार ली्र रॉकेलचे 
वा्प कागदोपत्री दाखतवण् यात आले असून प्र यक्षात एकाही रेशनकाडगधारकाला प्रनत ली्र 
रॉकेल १६.५० रुपये शासकीय दरात शमळत नाही तर सदर रॉकेल कमीत कमी २५ ते ४८ रुपये 
प्रनतशल्र दराने सरागस काळ्याबािारात तवकले िात असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
यासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास,  यामुळे स वस त धान् याच् या बाबतीतही बीपीएल काडगधारकाींना पूणग रॉकेलचा 
को्ा योग् य दरात शमळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणाची सखोल चौकशी करण् यात आली आहे काय, यानु ींगान े
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, गेवराा तहसील कायागलय येथ ेरेशन रॉकेल तक्रार ननवारण कें द्र उषारण् यात येणार 
आहे काय, 
(५) नसल् यास,  याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) अशा प्रकारची तोंडी तक्रार मा.लोकप्रनतननधी याींनी तहसशलदार, 
गेवराा जि.बीड याींच्याकडील हद.१९ नोवहेंबर, २०१४ च्या बैठकीत केली होती. 
(३) व (४) होय. 
     केरोशसन वा्पासाठक तालुक्यात तवहहत हठकाणे ननजश्चत करण्यात आली. या हठकाणाींवर 
ननयुक्त केलेले तलाठक याींच्या उपजसथतीत केरोसीन वा्प करण्याबाबत सूचना हदल्या आहेत. 
यानुसार माहे िानेवारी, २०१५ पासून केरोशसन वा्प सुरू आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील विशेषतः आहदिासी भागातील शशधािाटप दिुानातून शमळणारे  
धान् य ि रॉिेलचा पुरिठा पुरेशा प्रमाणात शमळण् याबाबत 

(२४) *  १२२१०   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.िृष्ट्णा घोडा (पालघर), प्रा.अशोि उईिे 
(राळेगाि), श्री.सांजििरेड्डी बोदिुरिार (िणी), श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय 
अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शशधावा्प दकुानातनू रु ७.२०/- प्रनत ककलो दराने शमळणारा गहू व रु. ९.६०/- 
प्रनत ककलो दराने शमळणारा ताींदळु पुरवठा माहे नोवहेंबर, २०१४ पासून बींद आहे तसेच  माहे 
िानेवारी, २०१५ पूवी २४ शल्र शमळणारे रॉकेल फक्त ५ शल्र शमळत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच, पालघर तालुक् यातील (जि.पालघर) मीणामीण व अनतदगुगम षागातील आहदवासीींना 
रेशन काडागवरुन देण् यात येणा-या धान् यासह रॉकेल, साखर आहद िीवनाश् यक वस तूींचा 
मागणीपेक्षा फक् त ३७ ्क् के साठा उपलब् ध करुन देण् यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच वडकी (ता.राळेगाव, जि.यवतमाळ) येथे अन् न सुरक्षा योिनेंतगगत आहदवासी 
लाषार्थ याांना रेशनच ेधान् य शमळत नसनू सदर धान्य रेशन पुरवठादार काळया बािार तवकत 
असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा यासमुारास ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक् ा प्रकरणाींबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, यानु ींगान े मीणाहकाींस 
शशधावा्प दकुानातून शमळणारे धान्य रॉकेलचा पुरवठा पूवीइतका शमळण्याककरता शासनाकडून 
कोणती उपाययोिना केली  वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, याबाबतची सदयजसथती काय आहे ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) हे खरे आहे. 
      राज्यातील राषरीय अन्नसुरक्षा योिनेत समातवष् नसलेल्या एपीएल (केशरी) 
शशधापबत्रकाधारकाींना देण्यात येणारे अन्नधान्य माहे नोवहेंबर, २०१४ पासून बींद करण्यात आले 
आहे. 
     कें द्र शासनान ेमाहे िानेवारी, २०१५ पासनू राज्यास शमळणाऱ्या केरोशसनच्या ननयतनात 
माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये देण्यात आलेल्या केरोशसन ननयतनाच्या सुमारे १८ ्क्के कपात 
केली आहे. यामुळे सद्य:जसथतीत राज्यास मागणीच्या २८ ्क्के इतके केरोशसनचे ननयतन 
कें द्र शासनाकडून प्राप्त होते. 
    पालघर जिल््यासाठक माहे सप् े्ंबर, २०१४ पासून साखरेचे ३६९३ जक्वीं्ल इतके ननयतन 
उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. यामध्ये कोणयाही प्रकाराची कपात करण्यात आलेली नाही. 
(३) नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

हहांगोली जिल््यात िलस् िराज् य प्रिल् पाांतगचतील िामामध् ये झालेला गैरव् यिहार 
  

(२५) *  ५६०३   श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.वििय 
िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्रीमती तनमचला गावित (इगतपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.तानािी 
मुटिुले (हहांगोली) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली जिल््यात शासनाच्या वतीने सन २००५ ते २००९ च्या दरम्यान राबतवण्यात 
आलेल्या िलसवराज्य प्रकल्पाच े पाणी बहुताींश गावात पाहोचले नसल्याच े तसेच या 
प्रकल्पातींगगत सींपूणग कामे सन २००९ पयांत पूणग करण्याचे बींधनकारक असतानाही काही 
गावाींमध्ये अधगव् काम े करुन यात ननकृष् दिागचे साहहय वापरण्यात येऊन मोठ्या 
प्रमाणात गैरवयवहार झाला असल्याचे माहे िानेवारी,  २०१५ मध्ये वा या सुमारास 
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच हहींगोली जिल््यातील कळमनुरी तालुक्यासह इतर अनके गावाींमधून हहवाळ्यातच 
पाणीपातळी खोल गेल्यामुळे अनके हातपींप बींद पडल्यान े नागकरकाींची पाण्याअषावी गैरसोय 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच सेनगाव तालुक्यामधील नतवन नळ पाणीपुरवठा योिनेचा प्रसताव महाराषर िीवन 
प्राधधकरण तवषागामाफग त शासनास सादर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या बाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, यानु ींगाने प्रश्न षाग (१) 
प्रकरणी दो ी आढळून येणाऱ्या सींबींधधताींवर कोणती कारवाा केली   व नागकरकाींना 
पाणीपुरवठा होणेबाबत कोणती कायगवाही वा उपाययोिना करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, तवलींबाची सवगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  अींशत: खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) होय. तथातप, सेनगाव मीणामपींचायतीचे नगरपींचायतीत रूपाींतर झाल्यान े दरडोा सधुाकरत 
दराने पाणी पुरवठा करण्याककरता नवीन अींदािपत्रक तयार करण्याची सूचना महाराषर िीवन 
प्राधधकरणाला देण्यात आल्या आहेत. 
(४) होय. िलसवराज्य प्रकल्पाींतगगतची काम ेअधगव् अवसथते ठेवल्याबाबतच्या प्रकरणी दो ी 
आढळून आलेल्या सशमयाींचे अध्यक्ष व सधचव याींच्यावर षा.दीं.तव.कलम ४०९, ४०६, ४२० व 
३४ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच ६२ वसलु पात्र सशमयाींच ेअध्यक्ष व 
सधचव याींच्यातवरूध्द नोह्सा बिावण्यात आल्या आहेत. आतापयांत ३९ गावाींच्या सशमयाींकडून 
रूपये ४५.८७ लक्ष रक्कम वसुल करण्यात आली आहे. उवगकरत सशमयाींवर RRC ची कायगवाही 
करण्याची कायगवाही करण्यात येत आहे. तसचे नागरीकाींना ननयमीत पाणी पुरवठा करण्याबाबत 
प्रयेक मीणाम पींचायतीला सुचना देण्यात आल्या आहेत. सींषावय पाणी ी्ंचाा षासणाऱ्या 
गावामध्ये ी्ंचाा  ननवारणाच्या उपाययोिना घेण्यात येत आहेत. 
(५)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बालभारतीच्या अभ्यासक्रम सांशोधन मांडळाच्या ततसरी ि चौथीच्या पररसर अभ्यास ि 
शशिचरर्रश या पुस्तिात अनेि गांभीर चिुा असल्याबाबत 

  

(२६) *  ११७८१   श्री.विनायिराि िाधि-पाटील (अहमदपूर), श्री.सुरेश हाळिणिर 
(इचलिरांिी), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली पूिच), डॉ.अतनल बोंड े (मोशी), श्री.बसिराि 
पाटील (षसा), श्री.सांतोष दानि े (भोिरदन) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बालषारतीच्या अ्यासक्रम सींशोधन मींडळाच्या नतसरी व चौथीच्या पकरसर अ्यास व 
शशवचकरत्र या पुसतकात अनेक गींषीर चकुा असल्याच े माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
यासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोन्ही पुसतकाींतील राषरगीतात “शसींध” ऐविी “शसींध”ू तसेच “आशश ” ऐविी 
“आशशस” असे चुकीचे शब्द छापलेले आहे तसचे  चौथीच्या पकरसर अ्यास षाग पहहला या 
पाठ्यपुसतकात नववया प्रकरणात पान क्र.५८ वर वातावरणाची माहहती देताना परृ्थवीपासून उींच 
गेल्यास ५० कक.मी.पयांत हवा आहे अस ेनमूद केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय असल्यास, यानुसार  सींबींधधत 
दो ी सींशोधन मींडळाच्या अधधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाा केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) कें द्र शासनाच्या गहृ मींत्रालयाकडून प्राप्त माहहतीनुसार पाठ्यपुसतकाींमध्ये राषरगीत 
छापण्यात आलेले आहे. इ.४ थीच्या वगागतील तवद्याथी वयोग्ास अनुसरून परृ्थवीपासून उींच 
गेल्यास ५० कक.मी. पयांत हवा आहे असे पाठयपुसतकात नमूद केले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज् यात विशेषतः मुांबईमध् ये विविध िां पन् याांिडून पुरविण् यात येणा-या 
बाटली बांद पाण् यामध् ये मानिी आरोग् यास घाति असलेले रा ोमेट, 

 क् लोराईड आणण क् लोरेट ही रसायने आढळल् याबाबत 

(२७) *  ६६२८   श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.सुभाष साबण े (देगलूर), डॉ.सांिय 
रायमुलिर (मेहिर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड), श्री.अिय चौधरी (शशिडी), श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), श्री.मांगलप्रभात लोढा 
(मलबार हहल), श्री.रुपेश म् हा्रश े (शभिांडी पूिच), श्री.बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), डॉ.अतनल बोंड े (मोशी) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात तवशे त: मुींबामध् ये तवतवध कीं पन् याींकडून पुरतवण् यात येणा-या बा्ली बींद 
पाण् यामध् ये मानवी आरोग्यास घातक असलेले ब्रोमे् ,क् लोरााड आणण क् लोरे् ही रसायने 
असल् याच ेषाषा अणुसींशोधन कें द्राच् या सींशोधनातून माहे िानेवारी,२०१५ मध्ये वा यासुमारास 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास,   रसायन शमिीत बा्लीबींद पाणी पुरवठा करणा-या कीं पन्याींची शासनाने 
चौकशी केली आहे काय, यानु ींगाने सदर कीं पन्याींवर कोणती कारवाा केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३)  नसल् यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िल्याण (जि.ठाणे) तालकु्यामध् ये अपुरा पाणी पुरिठा होत असल्याबाबत 

(२८) *  ८४२३   श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.नसीम खान (चाांहदिली) :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण (जि.ठाणे) तालुक्यातील खडवली िवळील वावेघर गावात गेल्या २० हदवसापासून 
पाणी योिना असनू देखील महहलाींना तपण्याच्या पाण्याकरीता रेल्वे रॅक ओलाींडून तपण्याच्या 
पाण्यासाठक वणवण ष्काव ेलागत आहे, याकड ेमीणामपींचायत दलुगक्ष करीत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) तसेच म्हारळ, वरप, काींबा (ता.कल्याण, जि.ठाणे) या गावातील तपण्याच्या पाण्याची पााप 
लाान िुनी झाल्याने शलकेि व इतर अडचणी ननमागण झाल्या आहेत. तसेच आिच्या 
वाढलेल्या लोकसींख्येचा तवचार करता सदरची पााप लाान बदलुन मोठक व नतवन पााप लाान 
तसेच इतर उपाययोिना वहावयात, याबाबत मीणामसथ व लोकप्रनतननधीनी मागणी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास प्रश्न षाग (१) व (२) बाबत कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) १) वावेघर ही योिना सवतींत्र नळ पाणीपुरवठा योिना मीणामपींचायतीकड ेहसताींतरीत असून, 
मीणामपींचायतीमाफग त चालतवण्यात येते. मीणामपींचायतीने योिनेचे तवद्युत देयक अदा न केल्यामुळे 
वीि तवतरण कीं पनी याींनी देयका अषावी तवद्युत पुरवठा खींडीत केल्यामुळे पाणी योिना बींद 
आहे. सदर गावात १५ खािगी तवींधन तवहहरी दोन शासकीय तवहहरी व दोन शासकीय तवींधन 
तवहहरी  अशी पाणी पुरवठयाच े साधन आहेत. मीणामपींचायतीमाफग त तवद्युत िोडणी पूवगवत 
करण्यासाठक प्रयन सुरू असनू वसूली करून योिना पवूगवत करण्याची कायगवाही 
मीणामपींचायतीतफे सुरू आहे. 
     २) म्हारळ येथे योिना नतुनीकरण करणे हे काम सन २०११-१२ च्या आराखडयात 
समातवष् करण्यात आले होते. परींतु म्हारळ येथ ेउींच व िशमनीवरील ्ाकी इयादीसाठक िागा 
उपलब्ध न झाल्यान ेमीणामपींचायतीने प्रसताव सादर केला नाही. 
     ३) वरप मीणामपींचायतीमाफग त उल्हास नदीवरून सवतींत्र नळपाणीपुरवठा योिना सुरू आहे. 
तसेच उींच साठवण ्ाकीची क्षमता १.०० लक्ष शल्र आहे. तसेच महाराषर िद्योधगक तवकास 
महामींडळामाफग त ४ इींच वयासाच्या कनेक्शनद्वारे उवगकरत षागास पाणीपुरवठा होत आहे. 
सदरच्या दोन्ही योिना मीणामपींचायतीमाफग त चालतवल्या िातात. सदर बाबतीत 
मीणामपींचायतीकडून कोणयाही प्रकारचा प्रसताव प्राप्त झालेला नाही. 
     ४) काींबा मीणामपींचायतीमाफग त पाणीपुरवठा नुतनीकरण करणे हया कामाचा प्रसताव सादर 
करण्यात आलेला आहे. सदर कामाचा राषरीय मीणामीण पेयिल कायगक्रम सन २०१५-१६ च्या 
आराखडयात समातवष् करण्यात आलेला असून अींदािपत्रक तयार करण्यात आलेले आहे. 
(४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
अमरािती जिल्हयातील पाणीपुरठा योिनेबाबत 

(२९) *  ५६८५   प्रा.विरेंद्र िगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.वििय 
िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली),  श्री.बच्चू िडू (अचलपूर), अॅड.यशोमती 
ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी):   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  धचखलदरा (जि.अमरावती) तालुक्यातील अनेक गावाींमध्ये पाणीपुरवठा होत नसल्यामळेु 
नागकरकाींना षी ण पाणी ी्ंचााचा सामना करावा लागत असल्याच ेमाहे िानेवारी २०१५ मध्ये 
वा यासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच अचलपुर व चाींदरू बािार (जि.अमरावती) या तालुक्यातील १४५ गावाींच्या प्रादेशशक 
पाणीपुरवठा योिनेस तातडीन े प्रशासकीय मान्यता द्यावी अशी मागणी सथाननक 
लोकप्रनतननधी, अचलपुर याींनी मा.पाणीपुरवठा व सवच्छता मींत्री याींच्याकड े हदनाींक २५ िुल,ै 
२०१४ रोिी वा यासुमारास केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच नतवसा (सीं) (जि.अमरावती) येथ े राष रीय मीणामीण पयेिल कायगक्रमा अींतगगत सन 
२०१२-१३ मध् ये १२८ के्षत्रामध्ये माहे माचग, २०१३ पयगन्त िलपतूी करण्याचे लक्ष असूनही 
प्रशासनाच्या हदरींगाामुळे त ेपूणग होऊ शकले नसल्याच ेहदनाींक १४ माचग, २०१३ रोिी वा  या 
सुमारास ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने प्रश्न षाग (१), (२)व (३) बाबत चौकशी केली आहे काय, यानु ींगान े
सदर जिल््यातील पाणीपुरवठा वरीत सुरु करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५)  नसल्यास तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
      धचखलदरा तालुक्यातील काही गावाींमध्ये उन्हाळयात उद्भव अपुरा पडत असल्याने तसचे 
पाणी पुरवठा योिनाींचा तवद्युत परुवठा अननयशमत असल्याने पाणी ी्ंचाा िाणवत.े 
(२) होय.  
(३) हे अशींत: खरे आहे. 
      राषरीय मीणामीण पेयिल कायगक्रम कृती आराखडा सन २०१२-१३ अींतगगत नतवसा 
तालुक्यातील ९ गावाींच्या पाणी परुवठा योिना पूणग करण्याच ेलक्ष होते. यापैकी २०१३ मध्ये 
५ योिना पूणग करण्यात आल्या. 
(४) धचखलदरा तालुक्यात पाणी ी्ंचाा िाणवणाऱ्या  १४ गावाींपैकी ५ गावाींमध्ये योिनाींची 
कामे प्रगतीपथावर आहेत. उवगरीत गावाींमध्ये नवीन उद्् ावत घेण्याची तसेच अजसतवातील 
उद्् ावाची पाणी आवक क्षमता वाढतवण्याच्या दृष्ीन ेउपाययोिना करण्यात येत आहेत. 
     वीि पुरवठा उपलब्ध न होणाऱ्या २२ गावाींमध्ये सौर ऊिवेर आधाकरत पाणी पुरवठा 
योिना घेण्यात आलेल्या आहेत व सौर उिेवर आधाकरत ९ नतवन गावाींचा समावेश वात गक 
कृती आराखड्यात करण्यात आलेला आहे. 
     ी्ंचाा िाणवणाऱ्या गावाींना ी्ंचाा कालावधीत ्ँकरद्वारा पाणीपुरवठा करण्यात येतो. 
     अचलपूर व चाींदरू बािार या तालुक्यातील ८३ गावाींच्या प्रादेशशक पाणीपुरवठा योिनेचा 
प्रसताव के्षत्रीय कायागलयाकडून हद.२५/०२/२०१५ रोिी शासनास प्राप्त झालेला असून यावर 
शासनसतरावर कायगवाही सुरू आहे. 
     नतवसा तालुक्यातील सन २०१२-१३ अींतगगत उहद्दष् असलेल्या ९ योिनाींपैकी ५ योिना 
माचग, २०१३ पयांत पूणग करण्यात आलेल्या आहेत. उवगकरत ४ योिना या लोकवगगणीची रक्कम 
िमा न होण,े िागा सींपादनासाठक झालेला तवलींब या कारणाींमुळे माचग, २०१३ पयांत पूणग होऊ 
शकल्या नाहीत. परींत ु४ योिनाींपकैी २ योिना सन २०१३-१४ व उवगकरत २ योिना सन २०१४-
१५ मध्ये पूणग करण्यात आलेल्या आहेत. 
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(५) तवद्युत पुरवठा अननयशमत होणे, उपलब्ध न होण,े लोकवगगणीची रक्कम वेळेवर िमा न 
होणे, षूसींपादनास होणारा तवलींब. 

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

अांिनिेल (ता.गुहागर, जि.रत्नाधगरी) येथील गोपाळगड किल् ला ताब् यात घेण् याबाबत 

(३०) *  ६१७१   श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय साांस् िृतति िायच मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)  अींिनवले (ता.गुहागर, जि.रनाधगरी) गावात छत्रपती शशवािी महाराि याींनी सागरी 
सुरके्षसाठक उषारलेला आणण  याींच् या काळातील इनतहासाची साक्ष देणारा समुद्रककनारी असलेला 
गोपाळगड हा ककल् ला सध् या खािगी व यक् तीच् या मालकीच् या हक् काखाली गेला असून या 
ककल् ल् याची त्बींदी िाणीवपूवगक तोडण् याचा प्रय न चालू आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, यासींदषागत चौकशी करण् यात आली आहे काय,  यात काय आढळून 
आले,यानु ींगान े सदर ककल् ला ताब् यात घेण् याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) हा ककल्ला राज्य सींरक्षक्षत समारक म्हणून घोत त करण्याची प्राथशमक अधधसूचना 
ननगगशमत करण्यात आली आहे. सदर ककल्ला राज्य सींरक्षक्षत समारक म्हणून घोत त करण्याच्या 
अींनतम अधधसूचनेच्या प्रसताव शासनाच्या तवचाराधीन आहे. 

----------------- 
  
बाशशचटािळी (जि.अिोला) येथील पुनोती बुद्रिु गािात दवुषत ि अस्िच्छ पाणीपुरिठ्यामळेु 

किडनीच् या वििाराने नागररिाांच ेझालेले मतृ्य ू

(३१) *  १३४८७   श्री.हररष वपांपळे (मुतत चिापूर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाशशग् ाकळी (जि.अकोला) शहरापासून अवघ् या ५ कक.मी. अींतरावर असलेल् या पुनोती बुद्रकु 
या गावात होत असलेल्या दतु त व अस वच् छ पाणीपुरवठ्यामुळे ककडनीच् या तवकाराने आठ त े
दहा िणाींचा बळी गेला असून  ११ रुग् ण आिाराने त्रसत  असल् याचे माहे िानेवारी, २०१५ 
मध् ये वा यासुमारास ननदशगनास आले , हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त गावाककरता तातडीने शुध् द पाणीपुरवठा व आरोग् याच् या दृष ्ीने योग् य ती 
उपाययोिना करण् याककरता शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत, 
(३) नसल् यास,  याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     आरोग्य तवषाग जिल्हा पकर द अकोला याींच्यामाफग त माहे िानेवारीमध्ये पुनोती बुद्रकु, 
ता.बाशशग् ाकळी जि.अकोला येथ े केलेल्या सवेक्षणामध्ये ककडनी आिारान े त्रसत ११ रुग्ण 
आढळून आले. परींतु पुनोती बुद्रक येथे गत ७ व ागपासनू ५ लोकाींचा झालेला मृय ूहा ककडनी 
आिारान ेझाला ककीं वा इतर कारणाींमुळे झाला याबाबत ननजश्चत ननदान होणे अशक्य आहे. 
(२) पुनोती बुद्रक गावाचा समावशे सन २०१५-१६ च्या राषरीय मीणामीण पेयिल कायगक्रमाच्या 
वात गक कृती आराखड्यात करण्यात आलेला आहे. 
     सदर गावातील एका सावगिननक तवहीरीच े पाणी प्रयोगशाळेच्या अहवालानुसार 
आरोग्याच्या दृष्ीन ेतपण्यास योग्य असल्याच ेआरोग्य तवषागामाफग त सींबींधधताींना कळतवण्यात 
आलेले आहे. तसेच ज्या सत्रोताींच ेपाणी तपण्यास अयोग्य  आहे या हठकाणी पाणी तपण्यास 
अयोग्य  असल्याबाबचे फलक लावण्याबाबतही सींबींधधताींना कळतवण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अततररक् त प्राध् यापिाांच् या समायोिनेत झालेल् या गैरप्रिाराबाबत 
  

(३२) *  ७६११   श्री.धैयचशील पाटील (पेण), श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), 
श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा), श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर), श्री.योगेश 
सागर (चारिोप), श्री.बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा) :   सन्माननीय उच् च ि 
तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील वकरषठ महातवद्यालयाींमध्ये तवतवध कारणाींमुळे अनतकरक्त ठरलेल्या 
अशषवयाख्यायाींच े इतर महातवद्यालयाींमध्ये समावशेन केले िाते,तथातप अनतकरक् त ठरलेल् या 
प्राध् यापकाींच् या समायोिनात गैरप्रकार झाल् यामळेु उच् च आणण तींत्र शशक्षण तवषागाच् या 
सहसींचालकावर  असलेल्या आरोपाींची चौकशी करून कारवाा करण् याची मागणी माहे िानेवारी, 
२०१५ च्या दसु-या आठवडयात प्रहार तवद्याथी सींघ्नेच् या अध् यक्षाींनी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, सहसींचालक, उच् च आणण तींत्रशशक्षण याींच् यावर केलेल् या आरोपाींच ेस वरूप काय 
आहे, 
(३) असल्यास, शासनाने या आरोपाींची दखल घेऊन सहसींचालक, उच् च आणण तींत्रशशक्षण 
याींच् यावर कोणती कारवाा केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. अध्यक्ष, प्रहार तवद्याथी सींघ्ना याींच्याकडून हदनाींक 
२९.०१.२०१५ च्या ननवेदनाद्वारे सह सींचालक, उच्च शशक्षण, मुींबा तवषाग, मुींबा याींच्या 
तवरुध्द तक्रार प्राप्त झाली आहे. 
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(२) सदर तक्रारीत अपात्र (बबगर ने्से्) अधधवयाख्यायाींचे समावेश केल्याबाबतची बाब 
उपजसथत करण्यात आली आहे. 
(३) शासन ननणगय हदनाींक ०८.०९.२०१० अन्वये ने्-से् नसलेल्या अधधवयाख्याताींना 
हद.३१.१२.२०११ पयांत ने्-से् उतीण होण्याची सींधी देण्यात आली होती. सदर ननणगयातील 
पकरच्छेद ११ मध्ये हद.३१.१२.२०११ नींतर बबगर ने्-से् अधधवयाख्यात े कायगरत असलेल्या 
महातवद्यालयाचे असींलग्नीकरण करण्याची कायगवाही सींबींधीत तवद्यापीठाने करण्याच्या सूचना 
देण्यात आल्या आहेत. तथातप, सदर तरतुदीस हद.२०.१२.२०११ च्या शासन ननणगयान्वये 
सथधगती देण्यात आल्यान े बबगर ने्-से् अधधवयाख्यायाींच्या सेवा पुढे सुरु ठेवण्यात आल्या 
आहेत. सदरची कायगवाही शासन ननणगयातील तरतुदीनसुार करण्यात आल्यान े कारवाा 
करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील विशेषतः मुांबई ि आसपासच् या समुद्रकिनारपयया प्रदवूषत झाल् याबाबत 
  

(३३) *  ५१७९   श्री.अशमत देशमुख (लातूर शहर), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.मनोहर 
भोईर (उरण), श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्री.शभमराि धोंड े(आष्ट्टी), श्री.अस् लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.प्रिाश सुि े (मागाठाण)े, श्री.सुतनल शशांदे (िरळी), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.रुपेश म् हा्रश े(शभिांडी पूिच) :   
सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील तवशे त: मुींबा व आसपासच्या समुद्रककनार पट्टयाचे वाढत े शहरीकरण, 
नतवराींच्या झाडाींची बेसुमार कतल, कारखान्याींचे व इतरही साींडपाणी थे् समुद्रात सोडण्याच े
प्रकार आणण कचरा व ननमागल्य प्लाजस्कच्या तपशवयाींमध्ये षरुन खाडी आणण समुद्रात फेकून 
देण्याच्या प्रवृतीमुळे समुद्र ककनारे सवागधधक प्रदतू त झाले असल्याचे कें द्र शासनाच्या समुद्र 
तवञानसींसथा आणण महाराषर प्रद ूण ननयींत्रण मींडळाने केलेल्या पाहणीत आढळून आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रद ुणामुळे सागरी िैववैतवध्याच्या अजसतवाला धोका ननमागण झाला असून  
मासे खोल समुद्राच्या हदशेने िात असल्यान ेमजच्छमाराींनाही मासेमारीसाठक खोल समुद्रात िाव े
लागत असल्यान ेयाींचा खचग वाढत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच या प्रद ूणामळेु वचारोगाच्या तक्रारी वाढत असल्याचे सेंरल इजन्स््यू् ऑफ 
कफशरीि एज्यकेूशन या सींसथेच्या सवेक्षणात आढळून आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरचे प्रद ुण रोखण्याककरता शासनामाफग त कोणया उपाययोिना आखण्यात 
येत आहे तसेच सींबधधत कारखान्याींवर कोणती कारवाा करीत आहे वा करणार आहे, 
(५) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
   सागर त्ीय पट्टयामध्ये मुींबा, ठाण,े पालघर, रायगड, रनाधगरी, शसींधुदगूग या जिल््यातील 
िद्योधगक वसाहतीतील व िद्योधगक वसाहती बाहेरील उद्योग कायगरत आहेत. सदर 
उद्योगाींतील िद्योधगक साींडपाण्यावर सामााक साींडपाणी प्रकक्रया यींत्रणेमध्ये प्रकक्रया करून 
प्रकक्रयाकृत साींडपाणी राषरीय समुद्र तवञान सींसथेन े ननदेशशत केलेल्या हठकाणी समुद्रामध्ये 
सोडले िात.े सागरी त्ीव के्षत्रामधील सथाननक सवराज्य सींसथचेे ननशमगत होणारे साींडपाणी 
अपुऱ्या साींडपाणी प्रकक्रया यींत्रणेमळेु नाल्याद्वारे खाडीमध्ये ककीं वा समुद्रामध्ये सोडले िाते. 
(२) आयुक्त, मसयवयवसाय, मसयवयवसाय तवषाग याींचे अहवालानुसार हे खरे आहे. 
(३) अशा प्रकारचे सवेक्षण करण्यात आले नसल्याच े सेंरल इजन्स्ट्यु् ऑफ कफशरीि 
एज्युकेशन याींनी कळतवले आहे. 
(४) मुींबा व आसपासच्या समदु्र ककनारपट्टयाींचे सींरक्षण व सींवधगन सवोच्च प्राधान्यान े
करण्यासाठक समुद्र ककनारपट्टयालगतच्या िद्योधगक साींडपाण्यावर योग्य प्रकक्रया करून 
यातील प्रद ुणकारी घ्क ननषप्रष करून प्रकक्रयाकृत साींडपाण्याचा पुनवागपर वकृ्षलागवाडीसाठक 
करण्याच े ननदेश महाराषर प्रद ूण ननयींत्रण मींडळाकडून देण्यात येतात. सागर त्ीय प्रद ूण 
रोखण्यासाठक िद्योधगक वसाहतीमध्ये सामााक साींडपाणी प्रकक्रया व तवल्हेवा् कें दे्र उषारण्यात 
आली आहेत तसेच नागरी वसाहतीतील घरगुती ननशमगत होणारे साींडपाणी, साींडपाणी प्रकक्रया 
कें द्राींमधून प्रकक्रया करून प्रकक्रयाकृत साींडपाण्याचा तवसगग करण्याचे ननदेश सथाननक सवराज्य 
सींसथाींना वेळोवेळी हदले िातात. महाराषर प्रद ूण ननयींत्रण मींडळामाफग त उद्योगाींना वळेोवेळी 
षे्ी देऊन साींडपाणी प्रकक्रया सयींत्रणेची तपासणी करण्यात येते व दो ी उद्योगाींवर कारवाा 
केली िात.े 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
आणी (जि.यितमाळ) तालुक्यात स् िस् त धान् याची िाळया बािारात विक्री होत असल् याबाबत 

(३४) *  १३७१६   श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.रािेंद्र निरधन े (उमरखेड), 
श्री.सांजििरेड्डी बोदिुरिार (िणी) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आणी तालुका (जि.यवतमाळ) येथ े १२२ स वस त धान् य दकुान े असून या दकुानातून 
तवतरकाींच् या माध् यमातून शासनाच् या तवतवध योिनेतींगगत लाषार्थ याांना हदल् या िाणा-या स वस त 
धान् याची काळ्या बािारात तवक्री होत असल्याच ेननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, आणी तहशसलदार याींनी दोन ककराणा दकुानातून १३ जक्वीं्ल धान् य िप् त केले 
असून हे धान् य शासकीय स वस त धान् य असल् याच े ननदशगनास आले तसेच आणीच् या धान् य 
गोदामातून लाखो रुपयाींच े सरकारी स वस त धान् य घेऊन ननघालेला रक पोलीसाींनी मनदेव 
घा्ात ताब् यात घेतला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय,यानुसार पुढे कोणती कारवाा केली 
वा करण् यात  येत आहे, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) रासतषाव धान्याचा काळाबािार होत असल्याच्या प्राप्त 
तक्रारीनसुार, तहशसलदार आणी धान्य याींनी केलेल्या आकजसमक तपासणीमध्ये नोवहेंबर, २०१४ 
मध्ये ५० ककलो विनाचे गवहाचे १५ पोती व ताींदळाचे ९ पोती दोन ककराणा दकुानामधुन िप्त 
करण्यात आले. 
     तसेच षारतीय अन्न महामींडळाच्या यवतमाळ येथील डपेोमधून (महाराषर राज्य वखार 
महामींडळ) २०४.४१ जक्वीं. गहु घेऊन आणी येथील शासकीय गोदामास पोहोच झालेला रक 
चोरीस गेला होता. काही धान्यासह सदर रक यवतमाळ येथ ेआढळून आल्यानींतर पोलीसाींनी 
िप्त केला आणण रकमधील धान्यापैकी अनधधकृतपणे तवक्री केलेला २२ जक्वीं. गहू मनदेव 
येथील हॉ्ेलमधूल पोलीसाींनी िप्त केला आहे. या प्रकरणी चोरीस गेलेला सवग मुदे्दमाल 
पोलीसाींकडून िप्त करण्यात आला. 
(३) दोन ककराणा दकुानातून िप्त करण्यात आलेल्या धान्य प्रकरणी तहशसलदार आणी याींनी 
चौकशी केलेली असून, याबाबत िी.के.बी.यादव, पुरवठा ननकरक्षण आणी हे दो ी आढळून 
आल्यामुळे याींच्यातवरुध्द तवषागीय चौकशी सुरु करण्याच ेआदेशशत करण्यात आलेला आहे. 
     शासकीय धान्य गोदाम आणी येथील आवारा रक उषा असताींना रात्री धान्यासह चोरीस 
गेलेला रक काही धान्यासह यवतमाळ येथ ेआढळून आल्याप्रकरणी आणी पोलीस स्ेशन येथ े
गुन्हा र.नीं.३७८ अन्वये हदनाींक १९.९.२०१४ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलीस चौकशी 
नुसार सदर रक मधील २२ जक्वीं. धान्य मनदेव मधील एका हॉ्ेलमधे उतरवण्यात आले होते. 
सदर प्रकरणी धान्य तवकत घेतलेले िी.रािशे गणेश शशींदे, याींना अ्क करण्यात आली आहे व 
सींपुणग धान्य िप्त केले आहे. सदर प्रकरणी न्यायालयात दाखल अिागच्या अनु ींगान ेरकसह 
िप्त माल रक मालकास सुपुदगनाम्यावर देण्यात आला. वाहतुक पासनसुार षारतीय अन्न 
महामींडळाकडून प्राप्त २०४.४१ जक्वीं्ल पकैी २०४.४० जक्वीं्ल गहू शासकीय धान्य गोदाम 
आणी येथे िमा करण्यात आला आहे. चोरीच्या घ्नेबाबत पोलीस तपास सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

परभणी जिल् ्यात पाणीटांचाईच् या तनिारणासाठी िराियाची उपाययोिनेबाबत 

(३५) *  १३६५७   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परषणी जिल् ्यात दषु काळसदृश् य जसथती ननमागण झाली असताींनाही एकही ्ँकर सुरु 
करण् यात आला नसल् याचे माहे फेब्रुवारी, २०१५ मध् ये वा यासमुारास ननदशगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, पाणी ी्ंचााच् या ननवारणासाठक जिल् हा प्रशासनाने १३ को्ी ८७ लाख रुपयाींचा 
आराखडा तयार केला असून  यात नवीन तवींधन, तवहहरी, नळयोिना, तवशे  दरुुस ती, 
प्रस तातवत तवींधन तवहहरीींची तवशे  दरुुस ती, ता पुरती पुरक योिना, ्ँकर, बैलगाडीन े
पाणीपुरवठा, तवहहरीचे अधधमीणहण, तवहहर खोल करणे, गाळ काढणे, बुडक् या घेण ेआहद काम े
प्रस तातवत केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 



34 

(३) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,  यात काय आढळून आले, 
तद्नुसार शासन स तरावर कोणती कायगवाही करण् यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल् यास, ्ँकर सुरु करण् यास तवलींब लागण् याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ्ँकर सुरु करणेबाबत कोण याही तालुक् याकडून प्रस ताव प्राप् त 
झाला नसल् यान े ॅ्ंकर सुरु करण् यात आलेला नाही. 
(२) व (३) तपण्याच् या पाण् याच् या ी्ंचाा ननवारणाथग िानेवारी ते माचग व एतपल ते िून २०१५ 
या ी्ंचाा कालावधीत तपण् याच् या पाण् याच् या ी्ंचाा ननवारणासाठक रु. १४९२.०१लक्ष ककीं मतीचा 
ी्ंचाा कृती आराखडा मींिूर करण् यात आलेला असून  यात नतवन तवींधन तवहहरी, नळ योिना, 
तवशे  दरुुस ती, प्रस तातवत तवींधन, तवहहरीींची तवेशे  दरुुस ती, ता पुरती पुरक योिना, ्ँकर, 
बैलगाडीने पाणी पुरवठा, तवहहरीचे अधधमीणहण, तवहहर खोल करणे, गाळ काढणे, बुडक् या घेण े
आहद काम े प्रस तातवत केले आहेत.  यापैकी नळ योिना तवशे  दरुुस तीच् या रु. ६९.२० लक्ष 
ककीं मतीच् या एकूण ६६ प्रस तावास व तवींधन तवहहरीच् या रु. ९४.०५ लक्ष ककीं मतीच् या एकूण ४८२ 
प्रस तावास प्रशासकीय मींिूरी देण् यात आली आहे. तसेच २८ खािगी तवहहर/बोअरच ेअधधमीणहणही 
करण् यात आले आहे. 
(४) जिल् ्यात तपण् याच े पाण् याची ी्ंचाामीणस त गावाकडून सुरु करण् याबाबत मागणी सींबींधधत 
तहशसलदार/ग् तवकास अधधकारी याींचकेडून प्र यक्ष स थळ पाहणी अहवाल प्राप् त झाल् यानींतर 
 याींच् या शशफारशीनुसार ॅ्ंकर सरुु करण् याबाबत कायगवाही करण् यात येते. परींतू तसा एकही 
प्रस ताव प्राप् त झालेला नाही. 

----------------- 
  
चांद्रपूर जिल््यात ्ामीण पाणीपुरिठा ि जिल्हा यां्रशणेमाफच त िलस्िराज्य प्रिल्प, महािल 

प्रिल्प, शशििालीन पाणी पुरिठा योिनाांच्या अपूणच िामाांबाबत  

(३६) *  ८६७४   श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :  सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल््यात मीणामीण पाणीपुरवठा व जिल्हा यींत्रणेमाफग त िलसवराज्य प्रकल्प, महािल 
प्रकल्प, शशवकालीन पाणी पुरवठा योिना अशा महवाकाींक्षी योिनेच े पैस े खचग होऊनही 
अद्यापही कामे अपूणग असल्याचे माहे िानेवारी २०१५ मध्ये वा  या सुमारास ननदशगनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे या उन्हाळयात येथील नागकरकाींना पाणी ी्ंचााला सामोरे िाव ेलागणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरच्या योिना अपूणग असण्याची कारणे काय आहेत तसेच सदर काम े
तातडीन ेपूणग करण्यासींदषागत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. केवळ महािल प्रकल्पाींतगगत काही कामे अपूणग 
आहेत. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) योिना पूणग होण्याककरता सींबींधधत गावाींच्या मीणाम पाणी पुरवठा व सवच्छता सशमतीच े
सहकायग नसण,े शौचालयाची ्क्केवारी योिनाींच्या प्रगतीच्या प्रमाणात नसणे, इयादी 
कारणासतव महािल प्रकल्पाींगतगगच्या योिना अपूणग आहेत. सदर कामे पूणग होण्याककरता 
सींबींधधत पाणी पुरवठा व सवच्छता सशमतीींना पत्राद्वारे, पींचायत सशमती सतरातील माशसक 
सषेतून तसेच जिल्हा सतरावरील सींवगग तवकास अधधकारी याींच्या समन्वय सषेमधनू सूचना 
देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सोलिसा (जि.गोंहदया) तालुक्यात सिच शशक्षा अशभयाांनाांतगचत विद्याथयाांना  
तनिृष्ट्ट दिाचच्या गणिेशाचे िाटप होत असल्याबाबत 

(३७) *  १२९८४   श्री.गोपालदास अ्िाल (गोंहदया) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सालेकसा (जि.गोंहदया) तालकुयात सवग शशक्षा अशषयाींनाींतगगत वगग १ ते ८ वी पयांत शशक्षण 
घेत असलेल् या सवग तवद्यार्थ याांना ननकृष ् दिागच् या गणवेशाचे वा्प होत असल् याचे हदनाींक २२ 
नोव हेंबर, २०१४ रोिी वा  यासुमारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यासींदषागत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाले व 
यानुसार सींबींधधत दो ीींवर पुढे कोणती कारवाा केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

शमरिरिाडा (जि.रत्नाधगरी) बांदरातील पाणी दगुांधीयुक् त ि प्रदवुषत झाल् याबाबत 
  

(३८) *  १०६७८   श्री.रािन साळिी (रािापूर) :   सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रनाधगरीतील शमरकरवाडा बींदरात साचणाऱ्या गाळाबरोबरच नगरपकर द आणण सथाननक 
कीं पन्याींकडून समुद्रात सोडण्यात येणाऱ्या दतु त पाण्यामळेु बींदरातील पाणी काळेकुट्ट आणण 
दगुांधीयुक्त झाल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा यासुमारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर बींदरातील पाणी दगुांधीयुक्त व काळेकुट्ट झाल्यामुळे मजच्छमार त्रसत झाले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने पाहणी केली आहे काय, यात काय आढळून आले, 
तदनुसार यास िबाबदार असणाऱ्या वयक्तीींवर कोणती कारवाा करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, याची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) आणण (२) अशा प्रकारची तक्रार महाराष र प्रद ूण ननयींत्रण मींडळास 
िानेवारी, २०१५ मध् ये प्राप् त झाली नव हती. तथातप, म स यव यवसाय तवकास अधधकारी, 
शमरकरवाडा, र नाधगरी याींचे अहवालानुसार हे खरे आहे. 
(३) आणण (४) होय याबाबत पाहणी करण् यात आली आहे. पाहणीअींती नगरपकर द हद्दीतील 
घरगुती साींडपाणी तसचे मे. गदे्र मरीन एक् सपो ग् शल. एम.आय.डी.सी. शमरिोळे या कीं पनीच े
प्रकक्रयायुक् त साींडपाणी बींद पााप लाइगन व दारे बींदराच्या मालकीच् या हद्दीत  सोडल् याचे आढळून 
आले. 
     सदर प्रकरणी, महाराष र प्रद ूण ननयींत्रण मींडळामाफग त र नाधगरी नगरपकर देस कारणे 
दाखवा नो्ीस बिावण् यात आली आहे. महाराषर प्रद ूण ननयींत्रण मींडळातफे सींबींधधत कीं पनीस 
नो्ीस बिावून िद्योधगक साींडपाणी शमरकरवाडा कफशकरि मध् ये सोडणे बींद करण् याच् या 
सूचना देण् यात आल् या तसेच नगरपकर देमाफग तही सींबींधधत कीं पनीस नगरपकर द कायदयाींतगगत 
नो्ीस बिावण् यात आली आहे. 

----------------- 
मुांबई बांदरातील मालाची िाहतूि शहरातील िाढत् या प्रदषुणाच् या सबबीिर इतर्रश 

हलविण् याबाबत घेतलेला तनणचय 

(३९) *  १३०४५   अॅड.िारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबा बींदरातील ८  दशलक्ष ्न मालाची वाहतुक शहरातील वाढ या प्रद ुणाच् या सबबीवर 
इतरत्र हलतवण् याचा ननणगय माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा  यासमुारास घेण् यात आला, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल् यास, सदरील ननणगय  वकरत मागे घ् यावा, अशी मागणी तवतवध सामाजिक, कामगार 
सींघ्नाींच ेपदाधधकारी, िागरुक नागकरक याींचतेफे शासनाकड ेकरण् यात आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणी शासनातफे कोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, तवलींबाची सवगसाधारण कारणे काय आहेत ? 

श्री. रामदास िदम : (१) मुींबा बींदरातील ८ दशलक्ष ्न मालाची वाहतुक शहरातील वाढया 
प्रद ुणाच्या सबबीवर इतरत्र हलतवण्याचा घेतलेल्या ननणगयाचा प्रसताव पयागवरण तवषागास 
तसेच महाराषर प्रद ूण ननयींत्रण मींडळास प्राप्त झालेला नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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विद्याथ याांची मुलाखत घेणा-या शाळाांना २० त े२५ लाख रुपयापयांत दांड आिारण्याबाबत 

(४०) *  ११९७३   श्री.अस् लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.समीर 
िुणािार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा), श्री.बाबुराि पाचणे 
(शशरुर), श्री.िगदीश मुळीि (िडगाि शेरी), श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी), श्री.अिुचन खोतिर 
(िालना), श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी), श्री.सुतनल राऊत (विक्रोळी), श्री.सांिय पोतनीस 
(िशलना), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील “शशक्षण हक्क कायद्या” ने बींदी घालूनही प्रवेशाच्या वेळेस लहान मुलाींच्या व 
याींच्या पालकाींच्या  मुलाखत घेणा-या शाळाींना २० त े २५ लाख रुपयापयांत दींड करण् याच े
अधधकार शशक्षण हक् क कायद्यान ेराज् य सरकारला हदलेले असताींना फो ग् (मुींबा) मधील अनेक 
शाळाींनी  पालकाींच् याही मुलाखती घेतल् याचे हदनाींक १५ िानेवारी, २०१५ रोिी वा  या सुमारास 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दक्षक्षण मुींबातील एका शाळेत प्रवेश घेण्याककरता िागेची बोली लावून प्रवशे 
देण्यात येत असल्याची तक्रार फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन कड ेकरण्यात आली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, यानु ींगाने उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास 
चौकशीत काय ननषपन्न झाले, यानुसार राज्यात शशक्षण हक्क कायद्याची कठोरपणे 
अींमलबिावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, याबाबत तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मौि ेबोंद्री (ता.पाटण, जि.सातारा) या गािाता भारत तनमाचण नळ पाणीपुरिठा योिनेंतगचत 

पाणी पुरिठयाचे िाम तनिृष्ट् ट िरण् यात आले असल् याबाबत 
  

(४१) *  १०२०१   श्री.शांभुराि देसाई (पाटण) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौि े बोंद्री (ता.पा्ण, जि.सातारा) या गावाींमध् ये षारत ननमागण नळ पाणी पुरवठा 
योिनेतींगगत तीन व ाांपूवी  मींिूर झालेली सदरची नळ पाणी पुरवठा योिना अदयापपयगन्त 
पूणग वाकड ेगेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, नळ पाणी पुरवठा योिनचेे काम हे सींबींधधत ठेकेदाराने अ यींत ननकृष ् दिागच े
केले असून या कामाींची उच् चस तरीय चौकशी करण् यात येऊन सींबींधधत ठेकेदाराींवर ननकृष ् 
दिागचे व अपुरे काम केले असल् याबाबत कडक कारवाा करावी अशी मागणी सींबींधधत 
मीणामसथाींनी पाणीपुरवठा तवषागाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, यासींदषागत शासनाने चौकशी केली आहे काय, यानु ींगाने कोणती कारवाा 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, चौकशी न करण् याची सवगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. सदर योिनेच े काम पुणग झाले असनू 
हद.२३/११/२०११ पासून योिनेतून पाणी पुरवठा सुरु करण्यात आला आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय. उप अशषयींता, मीणामीण पाणी पुरवठा उपतवषाग पा्ण याींनी सदर योिनसे षे् देऊन 
पी.वही.सी. पााप योग्य खोलीवर ्ाकणे, सावगिननक नळ थाींब्याींची दरुुस ती व पुरामळेु 
ननखळलेल्या पााप िोडणे या त्रु्ीींची पुतगता मीणामपींचायत बोंद्री याींच्याकडून करून घेतल्या 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िळगाांि जिल््यात ्ामीण पाणीपुरिठा योिनेअांतगचत 
असलेल्या योिना प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

(४२) *  १३४११   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाींव जिल््यात मीणामीण पाणीपुरवठा योिनेअींतगगत असलेल्या १७३ योिना प्रलींबबत 
असल्याच ेहदनाींक २ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा या सुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू योिनाींच्या कामाची पाहणी केली आहे काय, असल्यास उक्त योिना 
प्रलींबबत राहण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त योिना तातडीन ेपूणग करण्यासाठक कोणया उपाययोिना केल्या आहेत 
व याबाबतची सद्यजसथती काय आहे, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
     जिल्हयात एकूण २३ योिना रखडलेल्या आहेत. 
(२) व (३) सदर योिनाींची पाहणी करण्यात आली आहे. या योिना प्रलींबबत असण्याची कारणे 
मुख्यवे उद्भव अयशसवी होणे, योिना सुधाकरत करावी लागणे, न्यायालयीन प्रकरणे, मीणापाप ु
सवच्छता सशमतीकडून कामाची गती सींथ असणे इ.आहेत. सदर प्रलींबबत योिनाींपकैी 
न्यायालयीन व पोलीस केस दाखल झालेली गावे वगळता उवगकरत योिना पूणग करण्यासाठक 
पाठपुरावा करण्यात येत असून सन २०१५ मध्ये योिना पूणग करण्यात येतील. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात हठिहठिाणी असलेल्या बिेायदा पॅथॉलॉिीिर िारिाई िरण्याबाबत 

(४३) *  ८८३३   श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), 
श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली), श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी), श्री.पराग िािे (शसन्नर), 
श्री.सभुाष साबण े (देगलूर) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाराषर मेडडकल कॉजन्सलकड ेनोंदणी असलेले डॉक््रच रक्त, लघवी तपासणीचा अहवाल 
देऊ शकतात परींतू, राज्यात हठकहठकाणी बोगस व बकेायदा पॅथॉलॉिी सुरु करण्यात येऊन 
तेथील अप्रशशक्षक्षत कमगचा-याींद्वारे रुग्णाींचे अहवाल बनवून रुग्णाींची फसवणूक केली िात 
असल्याच ेतसेच मुींबासह राज् यात अधधकृत २ हिार पॅथॉलॉिी असल् यातरी राज्यात िवळपास 
पाच हिार पॅथॉलॉिी अनधधकृत असल् याचेही माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा यासुमारास 
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच षींडारा जिल््यात पॅथोलॉिीस्तवना शींषरहून अधधक लॅब सुरळीत सुरू असून 
यापैकी काही देत आहेत गेल्या अनेक व ागपासून या लॅब असुन यापैकी काही पॅथोलॉिीस्न े
आपले ले्रहेड या लॅब चालकाींना अहवाल देण्यासाठक हदले आहेत यामळेु पॅथोलॉिीस्च्या 
नावाने खोट्या सवाक्षऱ्या करून तसेच काही डॉक््राींचे अनधधकृत लॅब चालतवणाऱ्या सोबत 
सींगनमत करुन त ेरूग्णाींना चुकीचा अहवाल देतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न षाग (१) व (२) बाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय,  चौकशीत 
काय आढळून आले,यानुसार बोगस व बेकायदा सुरु असलेल्या पॅथॉलॉिी चालतवणाऱ्याींवर व 
बेकायदा सुरु असलेल्या पॅथॉलॉिीकड े दलुगक्ष करणाऱ्या सींबींधधत अधधकारी/कमगचारी याींच्यावर 
शासनाने कोणती  कारवाा केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. सन २०१४ मध्ये अशी काही प्रकरणे ननदशगनास आली असता 
या-या प्रकरणी सींबधधताींवर कायदेशीर कारवाा करण्यात आली आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज् यातील शशधािाटपातांगचत पुरविण् यात येणा-या रॉिेलच् या  
िोययात िपात िरण्याचा घेतलेला तनणचय 

(४४) *  ६०५८   श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.गणपतराि देशमखु (साांगोले), श्री.रुपेश म् हा्रश े (शभिांडी पूिच), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.प्रिाश सुि े
(मागाठाणे), श्री.पराग िािे (शसन्नर), श्री.धनिांय (सधुीर हरी) गाडगीळ (साांगली), 
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श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर), श्री.योगेश 
सागर (चारिोप), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.अशमत झनि (ररसोड), डॉ.बालािी 
किणीिर (अांबरनाथ), श्री.अस् लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अशमत देशमुख (लातूर शहर), 
श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजित शमणचिेर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश 
आत्रबटिर (राधानगरी), श्री.हरीभाऊ िािळे (रािेर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्रीमती माधुरी 
शमसाळ (पिचती), श्री.िगदीश मुळीि (िडगाि शेरी), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.शभमराि 
तापिीर (खडििासला), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), 
श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), श्री.तिुाराम िाते (अणुशक्ती नगर), 
डॉ.अतनल बोंड े(मोशी), श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील शशधावा्पातींगगत पुरतवण् यात येणा-या रॉकेलच् या कोट्यात माहे िानेवारी, 
२०१५ पासून शासनान ेकपात करण् याचा ननणगय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्याच्या मीणामीण षागात अिूनही गॅस शसलेंडर  वेळेवर शमळण्यात अडचणी 
येत आहेत, तवशे त: झोपडपट्टीमधील व मीणामीण लोकाींची गैरसोय होत असून रॉकेलचा 
काळाबािारवाल्याींनी ७० रु. प्रनतशल्र षावाने रॉकेल तवक्री चालू केल्यामुळे  राज्यातील 
रॉकेलचा वापर करणाऱ्या सवगच सतरातील कु्ूींबाींना प्रामुख्याने गरीब कु्ूींबाची गैरसोय होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच राज् यातील रेशननींग दकुानदार रॉकेलच् या कोट्यात कपात केल् याने व याींच्या तवतवध 
मागण् याींसाठक सींपावर िाणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, राज् यातील रेशननींग दकुानदाराींच् या मागण् याींच ेस वरुप काय आहे व  या सींदषागत 
कोणता ननणगय घेतला आहे, 
(५) या कपातीमुळे होणारे तवपकरत पकरणाम लक्षात घेऊन शासनाने यासाठक कोणया 
उपायोिना केल् या आहेत वा करण्यात येत आहेत, 
(६) नसल् यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. धगरीश बापट : (१) कें द्र शासनाने माहे िानेवारी, २०१५ पासून राज् याच् या केरोशसन 
कोट्यात कपात करून राज् यात केरोशसन ननयतन मींिूर केलेले आहे. 
(२) अशी बाब ननदशगनास आलेली नाही. 
(३) अशा स वरूपाचे ननवेदन शासनास प्राप् त झाले आहे. 
(४) राज् यातील रेशन दकुानदार सींघ्नाींकडून केरोशसन व धान् याचा को्ा वाढतवणे, 
कशमशनमध् ये वाढ करणे, पगार शमळणे इ यादी मागण् याींची ननवेदन शासनास प्राप् त झालेली 
असून हद.५ माचग, २०१४ च् या शासन ननणगयान् वये रास त षाव दकुानदाराींच् या कशमशनमध् ये 
रू.५०/- वरून रू.७०/- इतकी वाढ करण् यात आलेली आहे. तसचे उवगकरत मागण् या मान् य 
करण् यायोग् य नाहीत. 
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(५) राज् याच् या केरोशसन को्यात वाढ करण् यासींदषागत कें द्र शासनाकड ेमागणी करण् यात आली 
असून,  याबाबत पाठपुरावा करण् यात येत आहे. 
(६) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

राज् यातील ्ामीण भागात लाखो िुटूांबाांिड ेशौचालये नसल् याबाबत 

(४५) *  ६९७७   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळिा), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.गोिधचन शमाच 
(अिोला पजश्चम), श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा), श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर), श्री.सुधािर देशमुख 
(नागपूर पजश्चम), श्री.वििय षटी (पारनेर), श्री.रािशे िाशीिार (सािोली), श्री.शशिािीराि 
िडड चले (राहुरी), श्री.हररष वपांपळे (मुतत चिापूर), श्री.डड मल्लीिािूचन रेड्डी (रामटेि), प्रा.विरेंद्र 
िगताप (धामणगाि रेल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), श्रीमती मोतनिा रािळे 
(शेिगाांि - पाथडी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांिय 
रायमुलिर (मेहिर), डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रािा), श्री.अिय चौधरी (शशिडी) :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील मीणामीण षागात सुमारे ५६ लाख कु्ूींबाकड ेशौचालये नसल् याच ेतसेच राज्यात 
मागील काही व ागत प्रयेकी ४ हिार रुपये खचग होऊनही िवळपास सुमारे आठ लाख शौचालये 
कागदावरच नोंद असल् याबाबतची माहहती माहे िानेवारी, २०१५ मध् ये वा  या दरम् यान 
ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच साकोली (जि.षींडारा) तालुक्यात अींदाि े१४ हिार ५७४ कु्ुींबाकड ेशौचालयाची सोय 
नसल्याच ेननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, मीणामीण षागात प्र येक कु्ूींबाींकड ेशौचालय असावे असे शासनाचे धोरण असून 
शासन  यासाठक अनुदान देत असल् यान े सदर ६४ लाख कु्ूींबाकड े शौचालय उपलब् ध व हाव े
यासाठक कोणती उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, प्रयेक घरी शौचालय बाींधण्याच्या योिनचेा योग्य प्रचार व प्रसार न करणाऱ्या 
अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाा केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल् यास,  याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशतः  खरे आहे. 
     पायाषूत सवेक्षण सन २०१२ नुसार राज् यात ६५,१५,७१८ कु्ूींबाकड ेशौचालय नसल् याच े
ननदशगनास आले होते.  यापैकी सन २०१३-१४ मध् ये ५,५९,०४२ इतकी व सन २०१४-१५ मध् ये 
२,६४,७१६ अशी एकूण ८,२३,७५८ इतकी शौचालये प्र यक्षात बाींधण् यात आली आहेत. याबाबत 
कें द्र शासनाच् या www.mdws.gov.in या वेब साा्वर माहहती उपलब् ध आहे. 
(२) अींशतः  खरे आहे. साकोली (जि.षींडारा) तालुक् यात पायाषूत सवेक्षण सन २०१२ नुसार १४ 
हिार ५७४ कु्ुींबाकड ेशौचालय उपलब् ध नव हते, तथातप माहे िानवेारी, २०१५ अखेर  यापैकी 
एकूण १८२१ कु्ुींबाकड ेशौचालय उपलब् ध झालेली आहेत. 
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(३) स वच्छ षारत शमशन (मीणामीण) अींतगगत शौचालय बाींधकामासाठकच े प्रो साहनपर अनुदान 
रु.१२,०००/- इतके करण् यात आले असून, उवगकरत ५६,९१,९६० कु्ुींबाना शौचालय उपलब् ध करुन 
देण् याच् या दृष ्ीने सन २०१९ पयांतचा प्रकल् प अींमलबिावणी आराखडा तयार करण् यात आला 
आहे. 
(४) स वच् छ षारत शमशन (मीणामीण) ची अींमलबिावणीसाठक तसचे योिनेचा योग् य प्रचार व 
प्रसार करण् याबाबत वेळोवळेी कायगशाळा आयोजित करुन तवषागीय आयुक् त व जिल् हाधधकारी 
याींना सूचना देण् यात आल् या आहेत. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

सोलापूर जिल् ्यातील िेऊर, िोटी (ता.िरमाळ) आणण होळे (ता.माढा) ि िव् हे  
या चार प्रादेशशि पाणीपुरिठा योिना बांद असल् याबाबत 

(४६) *  ९५४८   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.बबनराि शशांदे (माढा), श्री.जितेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अशमत देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल््यातील िेऊर, को्ी (ता. करमाळा) आणण होळे व कवहे (ता.माढा) या चार 
प्रादेशशक पाणीपुरवठा योिना बींद आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योिनेवर अवलींबबत ८४ गावाींना  तीव्र पाणी ी्ंचाा ननमागण  झाली आहे 
व सदर योिना मीणामपींचायतीला हसताींतरण करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यातील बहुताींश मीणामपींचायती आधथगकदृष्या सक्षम नसल्यान ेवीिदेयके तसेच 
वयवसथापन खचग करु शकत नाहीत,हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, माचग, एतप्रल, म,े िून या महहन्यात ननमागण होणाऱ्या तीव्र पाणी ी्ंचाासाठक 
येथील नागकरकाींची पाण्याची गैरसोय होवू नये म्हणून शासनान ेकोणती उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर गावाींमध्ये अींशत: पाणी ी्ंचाा ननमागण झाली आहे. को्ी ता.करमाळा व होळे 
ता.माढा या प्रादेशशत नळ पाणी पुरवठा योिना पींचायत सशमतीकड े हसताींतरीत करण्यात 
आल्या आहेत. िेऊर, ता.करमाळा व कवहे, ता.माढा या प्रादेशशक पाणी पुरवठा योिना 
महाराषर िीवन प्राधधकरणामाफग त जिल्हा पकर देकड ेएकतफी हसताींतकरत केल्या आहेत. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. सदरच्या योिना फक्त ी्ंचाा कालावधीत चालतवण्याची मागणी 
मीणामपींचायतीींकडून होते. अन्य कालावधीत सवतींत्र नळ पाणी पुरवठा योिनाींमधनू पाणी पुरवठा 
होत असल्यान े प्रादेशशक पाणी पुरवठा योिनाींच्या देखषाल दरुुसतीसाठक सींबींधधत 
मीणामपींचायतीींकडून पाणीपट्टीची वसलुी होत नाही. 
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(४) मीणामीण पाणी पुरवठा योिनाींची देखषाल दरुुसती करणे ही सींबींधधत सथाननक सवराज्य 
सींसथा/मीणामपींचायतीींची िबाबदारी आहे. मीणामपींचायतीींनी थककत वीि देयक षरुन तवद्युत 
पुरवठा सुरु झाल्यास प्रचशलत शासन ननयमाप्रमाणे जिल्हा देखषाल दरुुस ती ननधीतून या 
प्रादेशशक पाणी पुरवठा योिनाींची चाल ू वीि देयके व ककरकोळ दरुुसती करुन पाणी पुरवठा 
करण्याचे ननयोिन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईमधील दलालाांिडून ताांदळुाला डबल पॉशलश िरुन िाडा िोलम ताांदळुाच् या नािाखाली 
मुांबईसह इतर बािारपेठेत होत असलेली विक्री 

(४७) *  ८०६६   श्री.शरददादा सोनिणे (िुन्नर), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अब् दलु 
सत्तार (शसल्लोड), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय 
अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबामध् ये वाडा कोलम ताींदळुाच् या नावाखाली दलालाींकडून गुिरात , आींध्रप्रदेश तसचे 
राज् यातील चींद्रपूर, गडधचरोली या जिल् ्यातील ताींदळुाची डबल पॉशलश करुन मुींबासह 
बािारपेठेत रािरोसपण े तवक्री होत असल् याची बाब हदनाींक ८ िानेवारी, २०१५ रोिी वा 
 यासुमारास ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय,  यामध् ये काय आढळून आले 
आहे, यानु ींगान ेचौकशीनुसार आतापयांत ककती दो ी राास शमल मालक व दलाल याींच् यावर 
कारवाा करण् यात आली आहे वा येत आहे, 
(३) नसल् यास, होणा-या तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

इचलिरांिी (जि.िोल्हापूर) शहर ि पररसरात अन्न ि षषध प्रशासन विभागाच् या  
पथिान ेछापा टािून ५ लाखाांचा गुटखा िप्त िेल्याची घटना 

(४८) *  ६३४९   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इचलकरींिी (जि.कोल्हापूर) शहर व पकरसरात अन्न व ि ध प्रशासन तवषाग 
कोल्हापूरच्या पथकाने हदनाींक १४ िानेवारी २०१५ रोिी वा यासमुारास तीन हठकाणी छापा 
्ाकून ५ लाखाींचा गु्खा िप्त केला, हे  खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी ककती गु्खा तवके्रयाींना अ्क करण्यात आली , 
(३) असल्यास, याींच्यावर कोणती दींडामक कारवाा केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) होय. 
(२) तीन गु्खा तवके्रयाींवर एफआयआर दाखल करण्यात आले असून याींना अ्क करण्यात 
आली आहे. 
(३) पोलीसाींकडून याबाबत पुढील कारवाा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पुण्यातील िानिडी येथील शसटी इांटरनॅशनल स्िूलमधील विद्याथीनीिरील ि िारि े 
येथील मुलीिर लैंधगि अत्याचार प्रिरणाच्या चौिशीबाबत 

  

(४९) *  ८२५६   श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिचती), श्री.िगदीश मुळीि (िडगाि शेरी), 
श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यातील वानवडी येथील शस्ी इीं्रनॅशनल सकूलमधील तवद्याथीनीवरील लैंधगक 
अयाचार प्रकरणी नेमलेल्या सशमतीने शाळेला िबाबदार धरुन सदर शाळेची मान्यता रद्द 
करण्याची शशफारस माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये केली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे सदर सशमती वारि े येथील मुलीवरील लैंधगक अयाचार प्रकरणी चौकशी करीत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास वरील १ व २ बाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व यानुसार सदर प्रकरणी शासनाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाा केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४)  नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) उपरोक्त प्रकरणाींमध्ये शशक्षणाधधकारी (प्राथशमक) पुणे याींच्या कायागलयाकड ेRTE २००९ 
मधील कलम १२ (ख) नुसार नेमलेल्या चौकशी सशमतीचा अहवाल प्राप्त झालेला असून 
यानु ींगान ेदो ीींवर कायगवाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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शशक्षणसेििाांनी माहे डडसेबर, २०१० पासून बांद असलेला त् याांच् या भविष्ट् य  
तनिाचह तनधीची िपात पुन् हा सुरु िरण् याची िेलेली मागणी 

(५०) *  ६५६२   श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर), 
श्री.बाळुभाऊ धानोरिर (िरोरा), श्री.सुतनल प्रभ ू (हदांडोशी) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाच् या आदेशानुसार राज् य शासनाने हदनाींक ३१ ऑक््ोबर, २००५ रोिी 
िी.आर.काढून शशक्षणसेवकाींसाठकची िुनी ननवृ ती योिना बींद केल् यानींतर मुींबा उच् च 
न् यायालयात शशक्षण सींस थाींनी दाखल केलेल् या याधचकेवर राज् यातील अनुदानीत व अींशत 
अनुदाननत खािगी शशक्षण सींस थाींमध् ये माहे नोव हेंबर, २००५ पूवी ननयुक् त करण् यात आलेल् या 
शशक्षणसेवकाींना िुन् या पेन् शन योिनाींचा लाष देण् यात यावा अस ेआदेश राज् य शासनास मुींबा 
उच् च न् यायालयान े हदनाींक ७ नोव हेंबर, २०१३ रोिी वा  यासमुारास हदले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, मा.उच् च न् यायालयाच् या आदेशाच् या अनु ींगान े शासनाने िुन् या ननवृ ती 
योिनेच् या िागी डीफेन् ड कॉरीब् युशन पेन् शन जसकम (पकरषात त अींशदान ननवृ ती वेतन) 
योिना लागू केली व माहे नोव हेबर, २००५ नींतर ननयुक् त झालेल् या शशक्षणसेवकाींना या नव या 
योिनेनुसार पेन् शन हदले िााल असे आदेश काढण् यात आले  यानुसार सन २००७ मध् ये 
षतवष य ननवागह ननधी कपात सुरु केलेल् या शशक्षकाींचा षतवष य ननवागह ननधी कपात माहे डडसेंबर, 
२०१० मध् ये शासनाने बींद केली, हे ही खरे आहे काय,  
(३) तसेच षतवष य ननवागह ननधीची कपात फक् त मुींबा शशक्षण तवषागास लागू असून राज् यातील 
इतर शशक्षण तवषागास लागू नाही, हे ही खरे आहे काय,  याची कारणे काय आहेत, 
(४) माहे डडसेबर, २०१० पासून षतवष य ननवागह ननधी कपात बींद केलेल् या शशक्षकाींनी शशक्षण 
तवषागाकड े याींचा षतवष य ननवागह ननधी कपात करण् यात यावा अशी मागणी वाींरवार करण् यात 
येऊन  यावर अदयापपयांत कोणतीही कारवाइग करण् यात न येण् याची कारणे काय आहेत, 
(५) असलयास, उक् त मागणीच् या अनु ींगान े शासनाने पुढे कोणती कायगवाही केली वा  
करण् यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े : (१) अींशत: अनुदाननत खािगी सींसथाींमध्ये हद.१ नोवहेंबर, २००५ पूवी 
ननयुक्त करण्यात आलेल्या शशक्षण सेवकाींना िुनी पेन्शन योिनेचा लाष देण्याबाबत 
मा.न्यायालयाच ेआदेश नाहीत. 
       राज्यातील मान्यता प्राप्त १००% अनुदाननत प्राथशमक/माध्यशमक व उच्च माध्यशमक 
शाळाींमध्ये िे शशक्षण सेवक हद.१ नोवहेंबर, २००५ पूवी करार पध्दतीने मानधनावर रूि ूझाले 
आहेत, ते याींच्या मानधनावरील सेवा समाधानकारककरया पूणग करून ननयशमत वेतनिेणीत 
आल्याच्या हदनाींकापासून याींना महाराषर नागरी सेवा (ननवृतीवेतन) ननयम १९८२, महाराषर 
नागरी सेवा (ननवृतीवेतनाच ेअींशराशीकरण) ननयम १९८४ व सवगसाधारण षतवषय ननवागह ननधी 
योिना लागू होते. तसेच सींबींधधत कमगचाऱ्याने शशक्षणसेवक पदावर केलेली सेवा याींच्या 
ननवृतीवेतन लाषासाठक मीणा्य धरण्यात येत.े 
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(२) होय, 
      हदनाींक १ नोवहेंबर, २००५ रोिी ककीं वा यानींतर ननयुक्त झालेल्या कमगचाऱ्याींना 
सवगसाधारण षतवषय ननवागह ननधी योिना लागू नसल्याने याींच्या वेतनातून षतवषय ननवागह 
ननधी सींदषागतील अींशदानाची वसलूी करता येत नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हद.१/११/२००५ व तद् नींतर सवेेत आलेल्या कमगचाऱ्याींना िनुी षतवषय ननवागह ननधी योिना 
लागू नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रािीि गाांधी नगर (ता.धरणगाि, जि.िळगाांि) पुणे येथ ेिाळया  
बािाराने विक्रीस िाणारे धान् य पोशलसाांनी िप् त िेल् याबाबत 

(५१) * ८९०९  श्री.गुलाबराि पाटील (िळगाि ्ामीण), श्री.लक्ष्मण िगताप 
(धचांचिड) : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) धरणगाींव रसयालगतच्या रािीव गाींधी नगरातून (ता.धरणगाव, जि.िळगाींव) 
क्र.एम१३/आर १७७६ या वाहनातून काळ्या बािारात तवक्रीस िाणारा सुमारे ६ लाख ७३ हिार 
ककीं मतीचा ८६ जक्वीं्ल रेशनचा ताींदळू हदनाींक १५ िानेवारी, २०१५ रोिी वा यासमुारास 
पोशलसाींनी िप्त केला, हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे पुणे शहरातील सवसत धान्य (रेशननींग) दकुानातील धान्याची तसकरी करणाऱ्या 
रॅके्वर गुन्हे शाखेच्या युनन् तीन कडून कारवाा करुन १ हिार ६१२ धान्याची पोती िप्त 
करण्यात आल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा यासुमारास ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक् ा प्रश्न षाग (१) मधील ककती वयक्तीींना पकडण्यात आले व याींचेतवरुध्द 
तसेच प्रश्न षाग (२) मधील सवसत धान्य (रेशननींग) दकुानदाराींवर कोणती कारवाा केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) पारोळा शहरात पोलीस तपासणी करताना हद. १५ डडसेंबर, २०१४ रोिी 
रािीवगाींधी नगर (ता.पारोळा, जि.िळगाींव) येथील घरात १२६ ताींदळाच्या गोण्या प्रयेकी ५० 
ककलो विनाच्या व शेिारील एम एच १३ आर १७७६ मध्ये ४० ताींदळाच्या गोण्या प्रयेकी ५० 
ककलो विनाच्या आढळून आल्याने सदर माल पारोळा पोलीस स्ेशन याींनी िप्त केला आहे. 
(२) पोशलस ननकरक्षक, गुन्हे शाखा युनन् पुणे याींनी हदनाींक १६ डडसेंबर, २०१४ रोिी १३७६ 
ताींदळुाची पोती व २३६ गवहाची पोती असा एकूण २७५२ जक्वीं्ल ताींदळु व ४७२ जक्वीं्ल गहू 
िप्त केला आहे. 
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     सींबींधधताींवर माके् याडग पोलीस स्ेशन पुणे येथे िीवनावश्यक वसत ुकायदा १९५५ चे 
कलम ३ व ७ अन्वये तसेच गु.र.नीं.३०९२ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. 
      या गुन््याींशी सींबींधधत नऊ परवानाधारकाींची सखोल चौकशी केली असून ते दो ी 
असल्याच ेआढळून आल्यान े याींना कारणे दाखवा नो्ीस देऊन सदर ९ परवान े हदनाींक २७ 
िानेवारी, २०१५ च्या आदेशान्वये कायमसवरूपी रद्द करण्यात आलेले आहेत. 
(३) प्रश्न षाग (१) मधील सींबींधधत घरमालक िी.समाधान लो्न चौधरी याींना हद. १८ डडसेंबर, 
२०१४ रोिी अ्क केली असता न्यायालयान ेयाची िाशमनावर सु्का केलेली आहे. 
     प्रश्न षाग (२) मधील नऊ परवाना धारकाींचे परवाने रद्द करण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात शालेय पोषण आहारात अळ्या ि किड ेआढळून आल्याबाबत 

(५२) *  ५३११   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती तनमचला गावित (इगतपूरी), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुल िगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.अिुचन खोतिर 
(िालना), डॉ.सांिय रायमलुिर (मेहिर), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्रीमती मोतनिा रािळे 
(शेिगाांि - पाथडी), अॅड.िारीस पठाण (भायखळा), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.वििय 
िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), अॅड.यशोमती 
ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ्ामीण), डॉ.पतांगराि िदम (पलूस 
िडगेाि), श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.तिुाराम िात े
(अणुशक्ती नगर), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), श्री.गुलाबराि 
पाटील (िळगाि ्ामीण), श्री.धनिांय (सधुीर हरी) गाडगीळ (साांगली), श्री.चांद्रिाांत सोनिण े
(चोपडा), श्री.बच्च ू िडू (अचलपूर), श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.रािेंद्र निरधने 
(उमरखेड), श्री.सांजििरेड्डी बोदिुरिार (िणी), श्री.चरण िाघमारे (तुमसर), श्री.अस् लम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.लक्ष्मण िगताप (धचांचिड), श्री.सुतनल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.अिय चौधरी 
(शशिडी), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील तवद्यार्थयाांना देण्यात येणाऱ्या शालेय पो ण आहाराकरीता पुरतवण्यात येणारे 
धान्य ननकृष् व हलक्या प्रतीच ेखड ेशमिीत असल्याच ेव शशिवण्यात येणाऱ्या  णखचडीमध्ये 
ककड ेव अळ्या असल्याचे वारींवार ननदशगनास येत असून अनके हठकाणी तवद्यार्थयाांना तव बाधा 
झाल्याचे तसचे या शालेय पो ण आहाराकरीता पुरतवण्यात येणाऱ्या अन्नधान्याचा गैरवयवहार 
होत असल्याच ेननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, देवनार कॉलनी (मुींबा) येथील हहींदी तवद्यालयात  तवद्यार्थयाांना देण्यात 
येणाऱ्या शालेय पो ण आहारात अळया व ककड े सापडल्याची घ्ना  हदनाींक २० नोवहेंबर, 
२०१४ रोिी वा यासुमारास ननदशगनास आली, रािापुर (ता.येवला, जि.नाशशक) येथील 
माध्यशमक तवद्यालयात तवद्यार्थयाांना देण्यात येणाऱ्या शालेय पो ण आहारात कक्क आढळून 
आल्याच े माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा यासमुारास ननदशगनास आले तसेच सावनेर  
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(जि.नागपूर)  येथील शाळेत  तवद्यार्थयाांना देण्यात येणाऱ्या शालेय पो ण आहारात अळ्या 
आढळून आल्याबाबतची तक्रार केली म्हणून तवद्यार्थयाांना उपाशी ठेवल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१४ 
मध्ये वा यासुमारास ननदशगनास आले,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच मौि े को्ी (ता.करमाळा, जि.सोलापूर) येथील शशवािी हायसकुलमधील १७५ 
तवद्यार्थयाांना णखचडीतून तव बाधा झाल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध्ये तसेच मुींबा शहरात 
मा्ुींगा येथील दयानींद बालक शाळेतील २४ तवद्यार्थयाांना शालेय पो ण आहारातून वा्प 
करण्यात आलेल्या णखचडीतून हदनाींक १३ िानेवारी, २०१५ रोिीच्या सुमारास तव बाधा 
झाल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसचे षडगाींव व चाळीसगाींव (जि.िळगाींव) येथील पो ण आहार साहहयाची तपासणी 
शशक्षण तवषागातील शालेय पो ण आहार अधीक्षकाींच्या पथकाने व पोलीसाींनी माहे िानेवारी, 
२०१५ मध्ये वा या सुमारास केली तसेच शसींधुदगूग जिल््यातील वैषववाडी तालुक्यात शालेय 
पो ण आहारासाठक पुरतवण्यात येणारे धान्य ननकृष् दिागच े व हलक्या प्रतीच े असून या 
योिनेत मोठ्या प्रमाणात गैरवयवहार होत असल्याबाबत पींचायत सशमती सदसयाींच्या  माहे 
िानेवारी, २०१५ मध्ये ननदशगनास आले तसेच मौिे  सरसम बु.िी.प. कें हद्रय शाळेच्या 
(हहमायतनगर, जि.नाींदेड) मखु्याध्यापकान े केलेल्या पो ण आहार चोरी प्रकरणी अद्यापही 
कोणतीच कारवाा झाली नसल्याच्या नन ेधाथग एका रािकीय सींघ्नेच्या वतीन े हदनाींक २४ 
िानेवारी, २०१५ रोिीपासनू आमरण उपो णाचा इशारा हदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त सवग प्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, यात काय 
ननषपन्न झाले व यानुसार शालेय पो ण आहाराची चोरी करणाऱ्या व गैरवयवहार करणाऱ्या 
तसेच उक्त प्रकरणी िबाबदार असणाऱ्या सींबींधधत दो ीींवर पुढे कोणती कारवाा करण्यात 
आली वा येत आहे तसेच तव बाधा झालेल्या तवद्यार्थयाांवर ि धोपचार करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही करण्यात आली, 
(६) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) अशा सवरूपाच्या तक्रारी प्राप्त होतात. सदर तक्रारीींच्या अनु ींगान े
चौकशी करून आवश्यकतेनुसार कारवाा करण्यात येते. 
(२) देवनार कॉलनी, मुींबा येथील महानगरपाशलकेच्या हहींदी शाळेत हद.२०/११/२०१४ रोिी 
शालेय पो ण आहारामध्ये अळी आढळल्याची घ्ना घडलेली होती. सदर आहाराच े वा्प 
तवद्यार्थयाांना करण्यात आलेले नाही. 
     रािापुर (ता.येवला, जि.नाशशक) येथे शालेय पो ण आहारामध्ये की्क आढळल्याची 
तसेच, सावनेर, जि.नागपूर येथे शालेय पो ण आहारामध्ये अळ्या आढळल्याची घ्ना घडलेली 
नाही. 
(३) हद.३/१/२०१५ रोिी को्ी, ता.करमाळा, जि.सोलापूर येथील छत्रपती शशवािी तवद्यालय या 
शाळेतील ११७ तवद्यार्थयाांना शालेय पो ण आहार खाल्यानींतर उल्ी, मळमळ व पो्दखुीचा 
त्रास झाला होता. तसेच हद.१३/१/२०१५ रोिी िी.दयानींद बालक तवद्यालय, मा्ुींगा मुींबा येथील 
२४ तवद्यार्थयाांना शालेय पो ण आहार खाल्यानींतर उल्ी व पो्दखुीचा त्रास झाला होता. 
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(४) िळगाव जिल््यातील षडगाींव व चाळीसगाींव तालुक्यातील शालेय पो ण आहार 
अधधक्षकाींनी व पोशलसाींनी पथक नेमून योिनचेी पाहणी केलेली नाही. तथातप, राज्यातील सवग 
तालुक्याींचे शालेय पो ण आहार, अधीक्षक वेळोवेळी शालेय पो ण आहाराची तपासणी करतात. 
वैषववाडी, जि.शसींधुदगूग येथील शालेय पो ण आहाराचे धान्य ननकृष् दिागचे असल्याबाबत 
तक्रार प्राप्त झालेली होती. सरसम जिल्हा पकर द कें द्रीय शाळा हहमायतनगर, नाींदेड येथे 
मुख्याध्यापकान ेताींदळु चोरी केल्याबाबत तक्रार प्राप्त झालेली आहे. 
(५) देवनार कॉलनी, मुींबा येथील महानगरपाशलकेच्या हहींदी शाळेत आहार शशिवून देणाऱ्या 
बचत ग्ाच े काम काढून घेण्यात आले आहे. सदर बचत ग्ातवरूध्द दींडामक कारवाा 
करण्यात आली आहे. 
    को्ी ता.करमाळा, जि.सोलापूर व िी.दयानींद बालक तवद्यालय, मा्ुींगा येथील शाळेतील 
शालेय पो ण आहार खाल्यानींतर त्रास झालेल्या तवद्यार्थयाांवर ताकाळ उपचार करण्यात 
आलेले आहेत. तसेच सदर प्रकरणी पोशलस स्ेशनमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. 
     वैषववाडी, जि.शसधुदगूग  येथील तक्रारीच्या अनु ींगान ेतपासणी केली असता तक्रारीमध्ये 
तर्थय आढळून आलेले नाही. 
    नाींदेड ताींदळू चोरी प्रकरणी सींबींधधत ग्शशक्षणाधधकाऱ्याींमाफग त चौकशी करण्यात आली 
असून चौकशीमध्ये ताींदळु खराब असल्यान ेतो साफ करण्यासाठक मुख्याध्यापकाने घरी नलेा 
असल्याचे आढळून आले आहे. तथातप, ताींदळाची योग्य साठवणूक न केल्याने सुमारे १ त े१.५ 
जक्वीं्ल ताींदळु खराब झाल्यान े सदर ताींदळुाची रक्कम शासनाकड े िमा करण्याच े आदेश 
सींबींधधत मुख्याध्यापकास देण्यात आलेले आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय (घाटी) (जि.षरांगाबाद) रुग्णालयात 

षषधाांच ेबिेट ि िाटपात तफाित असल्याबाबत 

(५३) *  १२१८६   श्री.इम्तीयाि सय्यद (षरांगाबाद मध्य), श्री.प्रशाांत बांब 
(गांगापूर) : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय वैद्यकीय महातवद्यालय (घा्ी) (जि.िरींगाबाद) रुग्णालयामध्ये आधथगक व ग 
२०११-१२, २०१२-१३ व २०१३-१४ काळात ि धाींच े एकूण बिे् तसेच वा्प यात तफावत 
असून सदरहू रुग्णालय इमारतीतील ि धाींच्या दकुानात तवकल्या िाणाऱ्या ि धाींच्या 
ककीं मतीच्या तलुनेत रुग्णालय पकरसर/बाहेरील ि धाींच्या दकुानात तवकल्या िाणाऱ्या ि धाींच े
दर कमी असल्याबाबत अनके नागकरकाींच्या तक्रारीींकड ेदलुगक्ष करण्यात येत असल्याच े माहे 
िानेवारी, २०१५ मध्ये वा यासमुारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,  
२) तसेच उक् ा शासकीय रुग्णालयामध्ये  एम.आर.आय. साठक गरीब व गरिू रुग्णाींना प्रनत 
रुग्ण रु.१८००/- शुल्क आकारण्यात येत  असल्याप्रकरणी नागकरकाींच्या तक्रारीवरुन 
मा.पालकमींत्रयाींनी रु.७००/- प्रनत रुग्ण शुल्क घेण्याचा आदेश हदल्यानींतरही रुग्णालय प्रशासनाने 
उक्त आदेश डावलनू पूवी प्रमाणेच रु.१८००/- शुल्क रुग्णाींकडून आकारले िात असल्याच ेमाहे 
िानेवारी, २०१५ मध्ये वा यासमुारास ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रश्न षाग (१) व (२) बाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,  यात 
काय ननषपन्न झाले व यानुसार रुग्णालयातील ि धाींची तफावत दरु करण्यासह 
एम.आर.आय.साठक गरीब रुग्णाींकडून आकरण्यात येणार  शुल्क कमी करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायगवाही केली तसचे उक्त प्रकरणी िबाबदार असणाऱ्या सींबींधधत दो ीींवर कोणती 
कारवाा करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची सवगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) तवषागाच् या ननयींत्रणाखालील रुग् णालयामध् ये  ननरननराळया वैद्यकीय सुतवधासाठक 
आकारण् यात येणा-या शुल् काबाबत शासनान े ननगगशमत केलेल् या शासन ननणगय हदनाींक ३० 
डडसेंबर, २०१० नुसार एम.आय.आर. चाचणीसाठक रुपये १८००/- इतके रुग् णशुल् क आकारण् यात 
येते. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील गरीब रुग्णाांना सिलतीच्या दरात षषध उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(५४) *  १११८९   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील गरीब रुग्णाींना सवलतीच्या दरात ि धी सुतवधा उपलब्ध करण्याकरीता १४ 
वैद्यकीय महातवद्यालयात खािगी दकुानदाराींना ि धी दकुान लावण्याची अनुमती देण्यात 
आली आहे तसेच िेनेरीक ि धी उपलब्ध करण्याबाबत सक्ती करण्यात येणार आहे , हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक् ा रुग्णालयातील सवग दकुानाींमध्ये रुग्णाला ि धाींमध्ये कोणयाही 
प्रकारच्या सवलत हदल्या िात नाहीत , हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रुग्णालयातील ि ध दकुानदाराींना सवलतीच्या दरात गरीबाींना ि ध 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच सवलत न 
देणाऱ्या उक्त रुग्णालयातील सींबींधधत ि ध दकुानदाराींवर पुढे कोणती कारवाा केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
     मा.उच्च न्यायालय मुींबा, खींडपीठ नागपूर येथे शासकीय रुग्णालय सींदषागत दाखल 
िनहहत याधचका क्रमाींक ३४२७/२००० प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाकडून ननयुक्त षगवती 
सशमतीने केलेल्या शशफारशीच्या अनु ींगान े तवषागाच्या ननयींत्रणाखालील १६ वैद्यकीय 
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महातवद्यालयात व सींलजग्नत रुग्णालयामध्ये, महाराषर स्े् को.ऑप कीं न्झ,ु फेडरेशन 
शलशम्ेड मुींबा या शासन मान्य सरकारी सींसथसे ि धी दकुानासाठक िागा उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेली आहे. सदर ि धी दकुानामध्ये ि धाींच्या ककरकोळ ककीं मतीवर रुग्णाींना 
ि धामध्ये ५% सवलत हदली िाते. 
(३) प्रश्नच उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्नच उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
शशक्षण विभागाने 'लेि शशििा' अशभयान माध्यमातनू ५० हिार शाळाबा्य मुलीांचे शैक्षणणि 

पालित्ि स्िीिारण्याच्या आखलेल्या योिनेबाबत 

(५५) *  ६२९०   श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शशक्षण तवषागान ेहदनाींक ३ ते २६ िानेवारी, २०१५ या कालावधीत 'लेक शशकवा' अशषयान 
राज्यषर राबतवले असतानाही राज्यातील ५३ हिार मुली आि पयांत शाळाबा्य आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या अशषयानाच्या माध्यमातून ५० हिार शाळा बा्य मलुीींचे शैक्षणणक 
पालकव जसवकारण्याची महवाकाींक्षी योिना शशक्षण तवषागाने आखली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, लेक शशकवा अशषयान योिना राज्यषर राबवून लक्षाींक पूणग करण्याबाबत 
शासनसतरावर कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) शाळा बा्य मुलीींना शशक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठक मीना रािू मींच, कसतुरबा गाींधी 
बाशलका योिना, मोफत पाठ्यपसुतके, मोफत गणवेश योिना, अनाथ, बेघर व असींरक्षक्षत 
मलुीींसाठक शहरीषागात ननवासी वसतीगहृ योिना, अपींग मुलीींना सुतवधा, मुलीींसाठक शौचालये, 
उपजसथती षता यासारखे उपक्रम राबतवले िातात. 
(३) समाि सहषागातून शाळाबा्य मुलीींना शाळेत दाखल करणे, गरीब मुलीींना समाि 
सहषागातून शैक्षणणक मदत शमळवून देणे, सुिाण नागकरकाींकडून मुलीींना शैक्षणणकदृषट्या 
दतक घेणे यासाठक राज्यषर सातवत्रीबाा फुले लेक शशकवा अशषयान हा महवाकाींक्षी उपक्रम 
कायागजन्वत केला. शाळाबा्य मुलीींना शशक्षणाची गोडी ननमागण वहावी याकरीता प्नोंदणीमध्ये 
वाढ करणे, गळती कमी करणे याउपक्रमाद्वारे शाळाबा्य मुलीींना शशक्षणाचा प्रवाहात आणण े
हे या अशषयानाचे प्रमुख उहद्दष् आहे. 

 
----------------- 
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शासनाने िायम विनाअनुदानासाठी पा्रश ठरलेल्या शाळाांच्या 
फेर तपासणीचे आदेश रद्द िरण्याबाबत 

(५६) *  ५८५४   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ्ामीण), श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर), श्री.गणपत 
गायििाड (िल्याण पूिच), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.शभमराि 
धोंड े (आष्ट्टी), श्री.रािेश टोप े (घनसािांगी), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ), श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.उन्मशे पाटील (चाळीसगाि), श्री.रािन साळिी (रािापूर), 
श्री.सुतनल राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी), श्री.अिय चौधरी (शशिडी), 
श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.मांगेश 
िुडाळिर (िुलाच), श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान े कायम तवनाअनुदानासाठक पात्र ठरलेल्या शाळाींच्या फेर तपासणीच ेआदेश रद्द 
करण्यासाठक महाराषर राज्य तवनाअनुदाननत कृती सशमतीन े नागपरू येथील सन २०१४ च्या 
हहवाळी अधधवेशनाच्या दरम्यान मोचाग काढला होता यानु ींगाने शाळाींच्या फेरतपासणीच ेआदेश 
रद्द करण्याबाबत मा.शालेय शशक्षण मींत्री महोदयाींनी हदनाींक २४ डडसेंबर, २०१४ रोिी तवधीमींडळ 
सषागहृात घो णाही केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) राज्यातील तवनाअनुदानीत शाळा व तकुडयाींच्या (इींमीणिी माध्यम वगळून) शैक्षणणक व ग 
२००९-१० मध्ये “कायम” शब्द काढल्यानींतर एतप्रल, २०१२ पासून मुल्याींकन करण्यात आले  
असून हदनाींक २७ िून, २०१४ पयांत राज्य शासनाने अनुदानास पात्र असलेल्या १ हिार ३४३ 
शाळाींची यादी िाहीर करुन सन २०१२ पयांतचे अनुदान देण्यात येाल असे िाहीर  केले होत े
व यानुसार उक्त प्रसताींवाना शासनाने करोडो रुपयाींचे अनुदान मींिूर केले होते तथापी काही 
शाळाींनी शशक्षण तवषागाच्या सथाननक अधधका-याींबरोबर सींगनमत करुन बनाव् प्रसताव 
शासनाकड ेपाठतवल्याचे माहे नोवहेंबर, २०१४ च्या सुमारास ननदशगनास आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसचे राज्यातील तवनाअनुदानीत शाळा व तुकड्याींच्या (इींमीणिी माध्यम वगळून) शैक्षणणक 
व ग २००९-१० मध्ये कायम शब्द काढल्यानींतर याकरीता असलेल्या िाचक अ्ीींमुळे अनके 
शाळा अनुदानापासून वींधचत राहहल्या आहेत ज्या शाळाींच ेमुल्याींकन व पनुमुगल्याींकन करण्यात 
आले अशा शाळाींची यादी माहे िानेवारी, २०१५ अखेर करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, प्रश्न षाग (१), (२) व (३) बाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, यानुसार 
राज्यातील तवना अनुदानीत शाळाींमध्ये मागील चौदा व ागपासुन तेरा हिार शशक्षक तवना वेतन 
काम करीत असल्यान ेशाळाींच्या फेरतपासणीचे आदेश रद्द करण्यासह तवनाअनुदानीत शाळाींना 
वरीत अनुदान देण्याबाबत तसेच मुल्याींकन व पनुमुगल्याींकन केलेल्या शाळाींची माहे िानेवारी, 
२०१५ पयांतची यादी वरीत काढण्याबाबत तसचे प्रश्न षाग २ प्रकरणी सींबींधधत दो ीींवर 
शासनाने कोणती कारवाा केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े : (१) असा मोचाग काढण्यात आला होता हे खरे आहे. मात्र फेरतपासणीच े
आदेश रद्द करण्याबाबत कोणतीही घो णा करण्यात आली नाही. 
(२) शासनाने हदनाींक १ माचग, २०१४ ते १९ ऑगस्, २०१४ या कालावधीत अनुदानास पात्र 
ठरतवलेल्या १३४३ शाळाींना प्रयक्ष अनुदान तवतरणाची अींमलबिावणी करण्यापूवी सींबींधधत 
शाळाींची तपासणी करण्यात येाल असे शाळा अनुदान पात्र आदेशात नमूद करण्यात आलेले 
आहे. यानुसार फेरतपासणी सुरू आहे. सदरहू शाळाींना अद्याप अनुदान तवतरीत करण्यात 
आलेले नाही. 
(३) शाळा मुल्याींकनाच्या ननक ानुसार तवषागीय शशक्षण उपसींचालक सतरावरून त्रयसथ 
सशमतीमाफग त फेरतपासणीचे काम सुरू असून यासींदषागत अहवाल प्राप्त झाल्यावर 
शासनसतरावरून अनुदान पात्र शाळाींची यादी कायम करण्यात येाल. 
(४) अनुदानास पात्र घोत त केलेल्या १३४३ शाळाींच्या फेरतपासणीच ेकाम अींतीम ्प्प्यात आले 
असून मुींबा व नागपूर तवषागाच ेफेरतपासणीच ेकाम सुरू आहे. फेरतपासणीत पात्रता कायम 
ठरतवण्यात येणाऱ्या शाळाींना ननधीच्या उपलब्धतेनुसार वेतन अनुदानासाठक तरतुद उपलब्ध 
करून देण्यात येाल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील अततररक्त ठरलेल्या शशक्षिाांच ेसमायोिन िरणेबाबत 

(५७) *  ८६२२   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा), श्रीमती 
सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा), 
श्री.अतनल बाबर (खानापूर), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दक्षक्षण), श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाि), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर 
मध्य), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सुरेश लाड 
(ििचत), श्री.सां्ाम थोपटे (भोर), श्री.शभमराि धोंड े(आष्ट्टी), श्री.सुतनल शशांदे (िरळी), श्री.हदपि 
चव्हाण (फलटण), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.िैभि 
नाईि (िुडाळ), श्री.सांिय (बाळा) भेगड े (मािळ), श्री.सांिय साििारे (भुसािळ), श्री.अिुचन 
खोतिर (िालना) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शशक्षण हक्क अधधकार कायद्याच्या नतवन ननक ानसुार राज्यातील अनुदाननत 
शाळाींची सींच मान्यता झाल्यान ेअनेक शशक्षक व शशक्षकेतर कमगचारी अनतकरक्त ठरले असून 
या अनतकरक्त कमगचाऱ्याींच ेइतर शाळाींमध्ये समायोिन झालेले नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१४ 
मध्ये वा यासुमारास ननदशगनास आले , हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  राज्यात अनतकरक्त  शशक्षकाींचे  समायोिनाचा प्रश्न  ननमागण  झाला 
असताना नतवन शशक्षकाींची षरती न करण्याचा ननणगय शासनाने घेतला असल्यान े ठाणे 
जिल् हयातील जिल् हा पकर द अींतगगत शसींधी माध् यमाच् या अनतकरक् त ठरलेल् या शशक्षकाींचे 
समायोिन  करण्याकरीता  सींबींधधत  तवषागाने शसींधी  माध् यमाींच् या  शशक्षकाींना उल् हासनगर                       
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महानगरपाशलकेच् या शाळेमधील करक् त पदावरती सामावनु घेण् याचे आदेशानुसार काही शशक्षकाींचे 
समायोिन झाले आहे, उवगकरत शशक्षकाींचे महापाशलकेच् या शाळाींमधील करक् त िागा असनुही  या 
िागा आरक्षक्षत असल् याने काही शशक्षकाींच ेसमायोिन झालेले नाही,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) कोल्हापूर जिल््यातील ९७५ शशक्षक अनतकरक्त झाले असून याींच ेसमायोिनाींच ेकरण्याच े
आदेश असताींनाही अनतकरक्त कमगचाऱ्याींना शाळाींमध्ये हिर होण्यास तवरोध दशगतवण्यात येत 
असून काही हठकाणी याींच्याकडून पैशाची मागणी होत आहे, तसेच उसमानाबाद जिल्हयातील 
८२ प्राथशमक शशक्षकाींना ननयमबा्य पध्दतीन े अनतकरक्त ठरतवल्याबाबत तथेील सथाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मुख्य कायगकारी अधधकारी, जि.प. उसमानाबाद याींना हदनाींक २० िानेवारी, 
२०१५ रोिी वा यासुमारास ननवेदन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) राज्यात १८८ शशक्षण सेवक असून यापैकी तीन व ागचा सेवाकाळ पूणग केलेल्या ननम्म्या 
शशक्षण सेवकाींच ेसमोयािन पूणग झाले असून उवगकरत शशक्षण सेवकाींचे अद्याप समोयािन पूणग 
झालेले नाही तसेच हदनाींक २३ ऑक््ोंबर, २०१३ रोिी राज्यातील खािगी अनुदानीत 
शाळाींमधील शशक्षकेतर कमगचाऱ् याींचा सधुाकरत आकृतीबींध ननजश्चत झाल्यामुळे  साठ हिार पेक्षा 
अधधक कायम कमगचारी सेवेपासून वींधचत होणार असल्याने सुधाकरत आकृतीबींधाबाबतचा शासन 
ननणगय रद्द करण्याची शशक्षकेतर कमगचारी सींघ्नाींनी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, प्रश् न षाग एक, दोन, तीन व चार याबाबत शासनाने  कोणती  कायगवाही केली 
आहे वा करण् यात येत आहे , 
(६) नसल् यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, खरे आहे. 
(३) कोल्हापूर जिल््यातील अनतकरक्त शशक्षकाींना हिर होण्यास तवरोध होणे ककीं वा पैशाची 
मागणी होणे अशा प्रकारची तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
     उसमानाबाद जिल््यातील ८२ प्राथशमक शशक्षकाींना अनतकरक्त ठरतवल्याबाबत सथाननक 
लोकप्रनतननधीींनी  याींनी मुख्य कायगकारी अधधकारी, उसमानाबाद याींना हदनाींक २० िानेवारी, 
२०१५ रोिी ननवेदन हदले आहे. 
(४) तीन व ागचा सेवाकाल पूणग केलेल्या व अनतकरक्त ठरलेल्या शशक्षण सेवकाींचे समायोिन 
करण्यात आलेले आहे. शशक्षकेतर कमगचाऱ्याींचा सुधाकरत आकृतीबींधाचा शासन ननणगय हदनाींक 
२३ ऑक््ोबर, २०१३ रद्द करण्याची शशक्षकेतर कमगचारी सींघ्नाींची मागणी आहे. 
(५) व (६) मा.उच्च न्यायालयाने सींचमान्यता व समायोिनाच्या प्रक्रीयेबाबत “िैसे थ”े 
पकरजसथती ठेवण्याबाबत आदेश हदले आहेत. शशक्षकेतर कमगचाऱ्याींच्या सधुाकरत आकृतीबींधाचा 
शासन ननणगय हदनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१३ च्या शासन ननणगयात सुधारणा करण्याबाबत 
हदनाींक १२ फेब्रुवारी, २०१५ च्या शासन ननणगयान्वये आयुक्ती (शशक्षण) याींच्या अध्यक्षतेखाली 
सशमती गठकत करण्यात आलेली आहे. 

----------------- 
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राज्यातील दहािी ि बारािी बोडाचच्या परीके्षच्या हॉलततकिटािर प्रत्येि शाळा ि िॉलेिाांना 
हदल्या िाणाऱ्या प्रीलीस्टमध्ये चिुीची माहहती छापून आल्याबाबत 

(५८) *  ५२७१   श्री.सां्ाम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.वििय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अस् लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत 
ठािूर (पनिेल), श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा), श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर), श्री.सांिय िदम 
(दापोली), श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्लोड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात दहावी आणण बारावी पकरके्षसाठक ऑनलाान अिग षरलेल् या अिागत तवद्यार्थ याांनी 
छायाधचत्र ेयोग् य पध् दतीने अपलोड न केल् यान ेमाहे माचग, २०१५ च्या दहावी व बारावी बोडागच्या 
परीके्षच्या हॉलनतकक्ावर प्रयेक शाळा व कॉलेिाींना हदल्या िाणाऱ्या प्रीलीस्मध्ये अनके 
तवद्यार्थयाांचे फो्ो छापून आलेले नसून याींच्या नावात व प  याींमध् ये सुध्दा चकुा असल्याच े
माहे िानेवारी, २०१५ च्या दरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय 
आढळून आले व यानुसार सदर प्रकरणात दो ीींवर कोणती कारवाा केली तसेच तवद्यार्थयाांच े
शैक्षणणक नुकसान होऊ नये याककरता सदर प्रीशलस्मधील चुका तातडीने दरुुसत करणेबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) प्रीलीस् मधील चुका दरुूसत करण्यात आल्यामळेु चौकशीची आवश्यकता नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सुरगाणा (जि.नाशशि) तालुक्यातील शासिीय गोदामातनू झालेला धान् याचा अपहार 

(५९) *  १०४७५   श्री.नरहरी णझरिाळ (हदांडोरी), श्री.िीिा गावित (िळिण), श्री.अशोि पाटील 
(भाांडूप पजश्चम), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.िगदीश मळुीि (िडगाि शेरी), श्री.हहतेंद्र ठािूर 
(िसई), श्री.अिय चौधरी (शशिडी), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिचती), श्री.योगेश हटळेिर 
(हडपसर), श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.जितेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.छगन भुिबळ (येिला), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी),:   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सुरगाणा (जि.नाशशक) तालुक्यातील शासकीय गोदामातून ५ को्ी रू. ककमतीच े ३०,००० 
जक्वीं्ल गहू व ताींदळू या धान्याचा अपहार झाल्याची तक्रार हदनाींक २६ िानेवारी, २०१५ रोिी 
वा यासुमारास सुरगाणा पोलीस स्ेशनमध्ये नोंदतवण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर गोदामाची धान्य साठतवण्याची क्षमता ककती आहे व अपहार झालेले 
धान्य कोणया कालावधीतील आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
यानु ींगान ेसींबींधधताींवर कोणती कारवाा केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) सुरगाणा (जि.नाशशक) येथील शासकीय गोदामातून ३०,६८२,१७ 
जक्वीं.अन्नधान्याचा अपहार झाल्याचे ननदशगनास आल्याने हदनाींक २६ िानेवारी, २०१५ रोिी 
पोलीस स्ेशन, सुरगाणा येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(२) सदर गोदामाची साठवण क्षमता ३५० मे.्न इतकी आहे. अपहार झालेले धान्य 
हद.३०.०९.२०१४ ते हद. १९.१२.२०१४ या कालावधीतील आहे. 
(३) जिल्हा पुरवठा कायागलयाच्या लेखा तपासणी पथकाच्या अहवालानुसार २१५५७.४० जक्वीं. गहु 
९०५१.७७ जक्वीं. ताींदळू व ७३ जक्वीं. साखर असे एकूण ३०६८२.१७ जक्वीं. अन्नधान्य पुसतकी 
साठयाच्या तुलनेत कमी आढळून आले आहे. सदर प्रकरणी अपहारात प्रथमदशगन सहषागी 
आळून आलेले गोदामपाल, सुरगाणा, वाहतुक ठेकेदार व यातील षागीदार, वाहतूक प्रनतननधी, 
नाशशक रोड/अींबड, पुरवठा ननरीक्षक याींचे तवरुध्द दनाींक २६ िानेवारी, २०१५ रोिी पोलीस 
स्ेशन, सुरगाणा येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोशलस तपासात तहशसलदार, 
सुरगाणा याींचेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अपहारास िबाबदार असणारे सींबींधधत 
गोदामपाल, वाहतूक प्रनतननधी, पुरवठा ननरीक्षक व तहशसलदार, सुरगाणा याींना ननलींबबत 
करण्यात आले असून याींच्या तवषागीय चौकशीच्या प्रसतावाबाबत कायगवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबई विद्यापीठाच् या िशलना सांिुलातील सावि्रशीबाई फुले या  

मुलीांच् या िस् तीगहृाची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

(६०) *  ८८६१   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.रािन साळिी (रािापूर), श्री.सुतनल शशांदे 
(िरळी), श्री.शभमराि धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबा तवद्यापीठाच् या कशलना सींकुलातील सातवत्रीबाा फुले वस तीगहृामध् ये देखषाल व 
दरुूस ती अषावी शननवार, हदनाींक २० डडसेंबर, २०१४ रोिी न् हाणीघराच ेछप् पर कोसळले, तसेच 
याच वस तीगहृातील एका तवद्याथीनीच् या खोलीत पलींगावरच हदनाींक २४ डडसेंबर २०१४ रोिी 
दपुारी छप् पर कोसळले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, वस तीगहृाच्या दरुावस थेमुळे तवद्याथीनी घबरा्ीच्या वातावरणात रहात आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास,तवद्याथीनीच् या सुरक्षक्षततेबाबत तसचे उक्त वसतीगहृाची वरीत दरुुसती 
करण्यासाठक शासनान ेकोणती उपाययोिना केली वा करण् यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     वसतीगहृातील न्हाणीघराचे प्लास्र खाली पडले होते. 
(२) नाही. 
(३) वसतीगहृ इमारतीच्या सवग प्रकारच्या दरुुसतीच ेकाम प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नक्षल्स्त भागात िाम िरणाऱ्या खािगी अनुदानीत ि विनाअनुदानीत माध्यशमि ि उच्च 

माध्यशमि शाळातील शशक्षिाांना एिस्तर िेतनशे्रणीचा लाभ देण्याबाबत 

(६१) *  ९०५६   श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीि ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाि), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळिा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आहदवासी व नक्षलमीणस त षागात काम करणाऱ् या शासकीय तसेच जिल् हापकर द 
कमगचाऱ् याींना एकस तर वेतनिेणीचा तसेच अन् य आधथगक लाष देण् यात येतात मात्र खािगी 
अनुदाननत शाळेतील शशक्षक व शशक्षकेतर कमगचा-याींना या सवलतीपासनू वींधचत ठेवण् यात 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतचा सकारा मक ननणगय शासनाने तातडीन े घेण् यात घ्यावा अशी लेखी 
मागणी शशक्षक पकर देचे कायागध् यक्ष तथा लोकप्रनतननधीनी मा. शालेय शशक्षणमींत्री याींचेकड े
माहे नोव हेंबर २०१४ च् या पहहल् या आठवडयात व त पूवी मागील दोन व ागपासून सात यान े
केली आहे, हेही खरे आहे काय , 
(३) असल् यास, सदरहू मागणीच्या अनु ींगाने शासनाने कोणता ननणगय घेतला आहे,  अद्यापी 
ननणगय घेतला नसल् यास,  याची कारणे काय आहेत, 
(४) उक्त षागात काम करणा-या सींबींधधत शशक्षक व शशक्षकेतर कमगचा-याींवरील एकस तर 
वेतन िेणी व अन् य आधथगक लाषासींदषागत होणारा अन् याय  वरीत दरू करण् याच् या दृष ्ीन े
शासनाने पुढे कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशतः  खरे आहे. 
      खािगी अनुदाननत शाळेतील फक्त बदलीपात्र  कमगचा-याींना सदर लाष शासन ननणगय, 
शालेय  शशक्षण व क्रीडा तवषाग क्र. एसएसएन १००७/(१६६/०७)/ माशश-२. हदनाींक १४ ऑगस ्, 
२००८ अन् वये लागू करण् यात आले आहेत. 
(२) होय. 
(३) व (४) शासन ननणगय, शालेय शशक्षण  व क्रीडा तवषाग क्र. एसएसएन १००७/(१६६/०७)/ 
माशश-२. हदनाींक १४ ऑगस ्, २००८ च् या शासन ननणगयानुसार फक् त बदलीपात्र असलेल् या 
मान् यता प्राप् त अशासकीय शशक्षक/शशक्षके तर कमगचारी याींना ६ व े कमाल एकस तर 
वेतनिेणीचा लाष अनुञेय आहे.  यामुळे कायगवाही करण् याचा प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज् यात दवुषत ि नायरेटसन ेबाधधत होत असलेला पाणी पुरिठा 

(६२) *  ५४२४   श्री.वििय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), 
श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनमचला गावित (इगतपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदिली), डॉ.सांिय रायमलुिर (मेहिर), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), 
श्री.धनिांय (सुधीर हरी) गाडगीळ (साांगली), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), श्री.प्रिाश 
आत्रबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल््यातील १५ तालुक्यातील असींख्य षागातील ६ हिार ३३९ पाण्याच े नमुन े
तपासणीसाठक घेण्यात आले असनू यापकैी ५ हिार ९०४ नमुन्याींची शासकीय प्रयोगशाळेत 
तपासणी केली असता ३ हिार ५१० नमुन े हे नायरे्सन ेबाधधत व दतु त असल्याच ेहदनाींक 
१३ िानेवारी, २०१५ रोिी वा या सुमारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील तवशे त:  त्रयींबकेश्वर, बागलाण, हदींडोरी, मालेगाव व ननफाड 
(जि.नाशशक), िीगोंदा (जि.अहमदनगर), िळगाींव, साींगली व रनाधगरी जिल््यात दतु त 
पाण्यामळेु तवतवध साथीींच्या रोगाींची लागण झाल्याची बाब ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, नायरे्सच ेपाण्यात प्रमाण आढळण ेही बाब षावी तपढीसाठक अनतशय घातक 
असल्यामळेु यावर ननयींत्रण आणण्यासाठक आणण दतु त पाणी आढळलेल्या गावाींमध्ये सवच्छ 
तपण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यासाठक तसचे तवतवध साथीच्या रोगाींना आळा घालण्यासाठक  
शासनाने कोणती उपायोिना केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, याबाबत होणाऱ्या तवलींबाची सवगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
     माहे सप् े्ंबर, २०१४ ते िानेवारी, २०१५ या कालावधीत चींद्रपूर जिल््यातील एकूण ४ 
हिार ७२८ पाणी नमुन े तपासण्यात आले, यापैकी २०६७ पाण्याच्या नमुन्यात नायरे्च े
प्रमाण ४५ पी.पी.एम.पेक्षा िासत आढळून आले आहे. 
(२) नाशशक जिल्हयातील ननफाड तालुक्यातील चाींदोरी येथे ३८ रूग्णाींना माहे िानेवारी, २०१५ 
मध्ये कावीळीची लागण झाली होती. तथातप, त्रयींबकेश्वर, बागलाण, हदींडोरी, मालेगाव, 
अहमदनगर जिल््यातील िीगोंदा तालुक्यात िलिन्य आिार उद्भवलेले नाहीत. िळगाव 
जिल््यात प्राथशमक आरोग्य कें द्र, कानळदा अखयारीत फुपनगरी या गावात ३५ िणाींना 
अनतसाराची लागण झाली होती. साींगली जिल््यात मौिे धळुगाव, ता.तासगाव या हठकाणी ९७ 
िणाींना माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये अनतसाराची लागण झाली होती. रनाधगरी जिल््यामध्ये 
िलिन्य आिाराची कोणतीही साथ उद्भवलेली नाही. 
(३) चींद्रपूर जिल्हयात मीणामीण राषरीय मीणामीण पेयिल कायगक्रमाींतगगत सन २०१४-१५ व २०१५-
१६ च्या कृनत आराखडयात  नायरे् बाधधत ५२ गावाींचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच  
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शासन ननणगय क्र.WSSD-१२०११ (११)/ ८/  २०१३ -WSD(WS१२), हदनाींक ०७.०२.२०१४ 
अनुसार दतु त पाण्यावर प्रकक्रया करण्यासाठक वापरावयाच्या द्रावणे/उपकरणे/तींत्रञान याींची 
राज्यसतरीय अनुसूची तयार केली आहे. सदर अनुसूचीतील द्रावणे / उपकरणे /तींत्रञान याींचा 
वापर पाणी शुध्दीकरणासाठक सींबींधधत सथाननक सवराज्य सींसथाींना करता येणार आहे. तसेच 
शासन ननणगय क्र.डब्ल्यूक्यूएम - २०१४/प्र.क्र.४१/पा.प-ु१२, हद.१५.०७.२०१४ अन्वये कोणयाही 
प्रकारे कायमसवरूपी पाणी शुजध्दकरणासाठक योिना राबतवणे शक्य नसल्यास अयींत 
अपवादामक पकरजसथतीत पाणी शुध्दीकरणासाठक आर.ओ. सयींत्र इयादी अद्यावत उपकरणे व 
तींत्रञान वापरण्याबाबत सवग जिल्हा पकर दाींना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नागपूर येथील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग् णालयात   
स्िाईन फ्ल्युच्या रुग्णाांची झालेली िाढ 

(६३) *  ८७३८   श्री.सधुािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूिच), 
श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय वैद्यकीय महातवद्यालय व रुग्णालय (मेडीकल) नागपूर मधील अनतदक्षता 
तवषागात दर हदवसाला पींधरा त े वीस सवाान फ्लल्युचे रुग्ण षरती होत असून अनतदक्षता 
तवषागात फक्त वीस खा्ाींचीच वयवसथा असल्याच ेहदनाींक २५ िानेवारी, २०१५ रोिी वा  या 
सुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  सवाान फ्ललुच्या रुग्णाींकरीता तवशे  वाडग तयार करण्यात आले परींतु नमनु े
तपासणी बींद असल्यान े याचा धोका सदरील रुग् णालयातील तवतवध तवषागातील रुग् णाींना 
झालेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक् त रुग्णालयात सवाान फ्लल्युच्या रुग्णाींकरीता  सवतींत्र तवषाग 
बनतवण्याबाबत व सदरील रुग्णालयातील सवाान फ्लल्यूचा प्रादषुागव कमी करण्याबाबत 
शासनसतरावर कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज् यातील आयटीआयच्या १२०० तुिड्या अद्यापही सुरु झाल्या नसल्याबाबत 

(६४) *  ५९१८   श्री.छगन भिुबळ (येिला), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.राहुल िगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पूिच) :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज् यातील गोरगरीब व मध् यमवगीय मलुाींना उच् च शशक्षण घेणे परवडत नसल् याने 
िास तीत िास त मुलाींना व यावसानयक शशक्षण हदले िावे याककरता आय्ीआयच् या १२०० 
तुकडयाींना शासनाने पाच व ाांपूवी मींिुरी हदलेली असताींना तसेच उक्त तुकड्याींसाठक 
यींत्रसामुमीणी, उपकरणे व साहहयाची खरेदी केलेली असतानाही तुकड्या अधधका-याींच्या 
दलुगक्षतेमुळे अद्यापही सदरील तकुड्या सुरु झालेल्या नसल्याच े हदनाींक २ डडसेंबर, २०१४ 
रोिी वा या सुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर तुकडया सुरू करण् यासींदषागत आतापयांत कोणतीही कायगवाही केली 
नसल्याप्रकरणी उच् च व तींत्र शशक्षण सींचालनालयातील सींबींधधताींवर कारवाा करण् याची सथाननक 
लोकप्रनतननधीीं (मुींब्रा-कळवा) याींनी मा.मुख् यमींत्री, मा.उच् च शशक्षण मींत्री याींचेकड े माहे 
िानेवारी, २०१५ च् या नतस-या आठवडयात तसेच वारींवार मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तद्नुसार सींबींधधताींवर िबाबदारी ननजश्चत करुन कोणती कारवाा केली, 
(४) तसेच सदर १२०० तुकड्या तवनातवलींब सुरु करण्यासाठक शासनामाफग त कोणती उपाययोिना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) सदर तुकड्या लवकरात लवकर सुरु करण्यासींदषागत सींचालनालय सतरावर कायगवाही सुरु 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
िोल्हापूर जिल््यातील सीपीआर रुग्णालयातील “हाटचलांग” बांद असल्याबाबत 

(६५) *  ७१०५   श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले), 
श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल््यातील  छत्रपती प्रशमलारािे (सीपीआर) रुग्णालयातील “हा ग्लींग”  उपकरण 
माहे डडसेंबर, २०१४ च्या शेव्च्या आठवड्यापासून बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरचे उपकरण बींद असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, हे उपकरण तातडीने सुरु करण्याककरता शासनसतरावरुन कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, उक्त उपकरण केवहापयांत सुरु होणे अपेक्षक्षत आहे? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
     सदर यींत्र माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये नादरुूसत झाल्याने काही काळ बींद होते. तथातप, 
सदर उपकरणाची तातडीने दरुूसती करण्यात आली असनू सदर उपकरण हदनाींक ३० डडसेंबर, 
२०१४ रोिीपासून सुरळीतपणे सुरू आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

शभांिडी (जि.ठाणे) तालुक्यातील शासिीय िागेिर बाांधण्यात आलेली अनधधिृत  
गोदामे ि िेशमिल िेअर हाऊस ि रान् सपोटच गोदामात बेिायदेशीर  

रासायतनि पदाथाचचा होत असलेला साठा 

(६६) *  ७३०६   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.शाांताराम 
मोरे (शभिांडी ्ामीण) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शषींवडी (जि.ठाणे) तालुक्यातील मीणामीण षागात मालाची साठवण करुन मागणी नसुार 
पुरवठा करण्यासाठक बाींधलेली गोदाम े शासकीय िागेवर व अनधधकृतपणे बाींधल्याच े माहे 
िानेवारी, २०१५ मध्ये वा या समुारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे पुणाग, राहनाळ व तळ येथील मीणामीण षागात केशमकल वेअर हाऊस व रान्सपो ग् 
गोदामात बेकायदेशीर रासायननक, ज्वलनशील पदाथाांचा साठा करण्यात येत असून याकड े
सींबींधधत अधधकारी िाणीवपूवगक दलुगक्ष ककरत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती अनधधकृत बाींधण्यात 
आलेली गोदामे ननषकाशसत करणेबाबत तसेच बेकायदेशीर रासायननक पदाथाांचा साठा 
ठेवणाऱ्याींवर व सदर गोदामाींना अषय देणाऱ्या शासकीय अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाा केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) शषवींडी (जि.ठाणे) तालुक्यातील मीणामीण षागात मालाची साठवण करुन 
मागणीनुसार पुरवठा करण्यासाठक बाींधलेली गोदामे शासकीय िागेवर व अनधधकृतपणे 
बाींधल्याच ेसन २००७ च्या सुमारास ननदशगनास आले आहे. 
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(२) व (३) पुणाग, राहनाळ व तळ ही गावे शषवींडी पकरसर अधधसूधचत के्षत्रामध्ये असून मुींबा 
महानगर प्रदेश तवकास प्राधधकरण हे तवशे  ननयोिन प्राधधकरण आहे. यानसुार या के्षत्रातील 
बाींधकामाींना महाराषर प्रादेशशक नगर रचना अधधननयम १९६६ अन्वये बाींधकाम/तवकास 
परवानगी या प्राधधकरणाकडून देण्यात येत.े शासकीय िशमनीवर अनधधकृतपणे बाींधलेल्या 
गोदामाबाबतची २ प्रकरणे न्यायप्रतवषठ आहेत. यातील १ प्रकरणातील २ वयक्तीींकडून करण्यात 
आलेले अनतक्रमणे दरू करण्यात आली आहेत. 
     ननयींत्रक शशधावा्प याींच्यामाफग त हद.पेरोशलयम प्रोडक्स ऑडगर १९९९, शलजक्वफााड 
पेरोशलयम गॅस ऑडगर २०००, हद.महाराषर सॉल्वीं् रेकफने् ॲन्ड सलोप ऑडगर २००७ हद.मो्ार 
जसपकर् ॲन्ड हााजसपड डडझले ऑडगर, २००५ या कायद्यामध्ये समातवष् असलेल्या वसतुवर 
ननयींत्रण ठेवण्यात येते. 
     पूणाग, राहनळ व तळ या गावामधील ३६३५ गोदामापकैी १९३ गोदामात रासायननक 
पदाथाांची साठवणूक करण्यात येत असल्याच ेआढळून आले आहे. सदरची गाव ेमुींबा महानगर 
प्रदेश तवकास प्राधधकरणाच्या अखयारीतील असल्यान े महाराषर प्रादेशशक व नगर रचना 
अधधननयमानुसार आवश्यक कारवाा करण्याबाबत प्राधधकरणास व महाराषर प्रद ुण ननयींत्रण 
महामींडळास व ननयींत्रक, तवसफो्क याींना तहशसलदार शषवींडी याींनी हद.१८.२.२०१५ रोिीच्या 
पत्रान्वये कळतवले आहे. 
     रासायननक पदाथाांचा बेकायदेशशरकरया साठा केल्याप्रकरणी सन २०१४-१५ मध्ये नारपोली 
पोलीस स्ेशनमध्ये ५ गुन्हे दाखल करण्यात आलेले असून याप्रकरणी पोलीस तपास सुरु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाशशि जिल््यातील गोदािरी नदीिरील झालेले अततक्रमणे हटविण्याबाबत 

(६७) *  ५८०३   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.वििय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्रीमती तनमचला गावित (इगतपूरी), 
श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ्ामीण), श्री.सांदीपानराि भुमरे 
(पैठण) :   सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशक जिल््यातील त्रयींबकेश्वर येथील गोदावरी नदीवर झालेली अनतक्रमणे आणण नदीचे 
पाणी मोठया प्रमाणात दतु त झाल्याने गोदावरी नदीची दरुवसथा झाल्याच े अणखल षारतीय 
आखाडा पकर देचे अध्यक्ष याींनी पाहणी करुन हदनाींक ७ िानेवारी, २०१५ रोिी वा यासुमारास 
ननदशगनास आणले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नदीवरील अनतक्रमणे तकाळ ह्वून नतचे गतवैषव प्राप्त करुन दयावे अशी 
सथाननक िनतेकडून मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, चौकशीअींती गोदावरी नदीला पूवीचे वषैव प्राप्त करुन देण्याबाबत शासनान े
कोणती कायगवाही वा उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, याची सवगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) िलप्रद ुणाबाबत लेखी तक्रार महाराषर प्रद ुण ननयींत्रण मींडळास 
प्राप्त झालेली नाही तथातप, अणखल षारतीय अखाडा पकर देचे अध्यक्ष याींनी पाहणी केल्याची 
बाब वृतपत्रातून प्रशसध्द झाली. 
(२)  व (३) (अ) गोदावरी नदीवरील शसमें् आच्छादीत आवरण, (सलॅब) काढण्याबाबत 
सथाननक रहहवासी िीमती लशलता शशेंदे याींनी मा.राषरीय हकरत लवाद, पुणे येथ े याबाबत 
याधचका क्र.१४/२०१३ दाखल केलेली आहे. 
     (ब) मुख्याधधकारी, त्रयींबक नगरपकर द याींच्या माहहतीनुसार गोदावरी नदीवरील सलॅब 
शसींहसथ कुीं षमेळा सन २००३-०४ गोदावरी कृती आराखडया अींतगगत महाराषर िीवन प्राधधकरण 
याींचेमाफग त करण्यात आलेला आहे अस ेत्रयींबक नगरपकर देने कळतवले आहे. 
(४) मा.राषरीय हकरत लवाद, पुणे याींच्या हद.२२/१२/२०१४ च्या आदेशानुसार नदीत साींडपाणी 
शमसळून न देण्यासाठक सवतींत्र आर.सी.सी. पाापलाान ्ाकून नदीपात्र व ड्रनेिेलाान सवतींत्र 
करणे तसेच काही षागाींककरता तापुरते सवरूपाचे साींडपाणी कें द्र उषारणेबाबत 
नगरपकर देमाफग त कायगवाही सरुू असल्याच े त्रयींबक नगरपकर देने कळतवले आहे. तसेच 
महाराषर प्रद ूण ननयींत्रण मींडळाकडून याबाबतीत गोदावरी नदीच्या पाण्याची गुणवता 
तपासण्यात येत े व यानुसार सदरील पाण्याची गुणवता ही तपण्यायोग्य नसल्याची जिल्हा 
आरोग्य प्रयोगशाळा ्याींच्याकडून घेण्यात आलेल्या चाचणीतून शसध्द झाले आहे.सदरील 
प्रकरण हे सद्य:जसथतीत मा.राषरीय हकरत लवाद, पुणे याींच्याकड ेन्यायप्रतवषठ आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
पेण (जि.रायगड) तालुक् यातील महाराष्ट् र िीिन प्राधधिरण योिनेच् या शुध् दीिरण िें द्रातील 

यां्रशसामु्ीसह लाखो रुपयाांच् या िस् तू गहाळ झाल् याबाबत 

(६८) *  ७१७५   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा आणण स्िच्छता मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)रायगड जिल््यातील महाराषर िीवन प्राधधकरण योिनेच्या नागोठणेहून पेण तालुक्यास 
शुध्द पाणी पुरतवणाऱ्या या शधु्दीकरण कें द्रात असणाऱ्या यींत्रसामुमीणीसह लाखो रुपयाींच्या 
महागडया वसतु गायब झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१४ मध् ये वा  या सुमारास ननदशगनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदषागत शासनाने चौकशी केली आहे काय व यात काय ननषपन्न 
झाले, चौकशीनुसार पुढे कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय हे खरे असून, सकृतदशगनी अींदािे रू.८.४० लक्ष ककीं मतीच्या 
वसतू गहाळ झाल्याच ेहदसून येत.े 
(२) या सींदषागत नागोठण े पोशलस स्ेशन येथ े पहहली खबर (एफ.आय.आर.) क्र.१६ 
हद.०२/०३/२०१५ रोिी दाखल करून गुन्हा नोंदतवण्यात आलेला असून, पोशलस स्ेशन 
नागोठणेमाफग त पुढील चौकशी सुरू आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील प्लाजस्टि वपशव् याांच् या बांदीबाबत 

(६९) *  ५७३४   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), प्रा.िषाच 
गायििाड (धारािी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.अशमत 
साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.लखन मशलि (िाशशम), श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), 
श्री.छगन भिुबळ (येिला), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :  सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) महाराषर अतवघ्नशील कचरा (ननयींत्रण) अधधननयम २००६ व महाराषर प्लॅजस्क तपशवया 
(कॅरी बॅग्ि) (उपादन व वापर) ननयम, २००६ च्या ननयम, ककमान िाडी ४० मायक्रोनपेक्षा 
कमी व आकार ८७१२ पेक्षा कमी असलेल्या प्लॅजस्क तपशवयाींवर बींदी असून सुध्दा बहुताींश 
दकुानदार आणण फेरीवाले ननयमाींचे उल्लींघन करुन सरागस अशा प्लॅस्ीक तपशवयाींचा सींमीणह, 
तवतरण व तवक्री करताना हदसत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मुींबातील प्लॅजस्क तवरोधी कारवाा करण्याककरता केवळ दोनच षरारी पथके 
असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये ननदशगनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अपुऱ्या कमगचाऱ्याींमुळे पाशलका प्रशासन यावर कारवाा करण्यात हतबल 
असल्याच ेननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, यासींदषागत राज्य शासनान े चौकशी केली आहे काय,चौकशीच्या अनु ींगान े
शहरातील पयागवरणाचा ऱ्हास थाींबतवण्यासाठक प्लॅजस्क बींदीबाबत कायगवाही पूणगपणे कायागजन्वत 
करण्यासाठक कोणती मोहहम राबतवण्यात येणार आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) महाराषर प्लाजस्क तपशवया (कॅरी बॅग्ि) (उपादन व वापर) ननयम, 
२००६ नुसार ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी िाडीच्या तसचे ८ x १२ पेक्षा कमी आकार असलेल्या 
प्लाजस्क तपशवयाींवर बींदी घालण्याींत आली आहे. 
     कें द्र शासनाच्या प्लाजस्क कचरा वयवसथापन व हाताळणी सुधारीत ननयम २०११ नुसार 
प्लाजस्क कॅरी बॅग उपादकाींची नोंदणी, उपादन व पनुवागपर याबाबतची अींमलबिावणी 
महाराषर प्रद ूण ननयींत्रण मींडळाची असून प्लाजस्क कॅरी बॅगचा वापर, साठा, व वगीकरण 
तसेच तवल्हेवा् लावण्याची िबाबदारी ही सथाननक प्राधधकरणाींची आहे. 
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    प्रनतबींधधत प्लाजस्क तपशवयाींचा वापर दकुानदाराींकडून होत नसून फेरीवाले याींच्याकडून 
होत असल्याच ेबहृन्मुींबा महानगरपाशलका याींनी याींचे अहवालात नमूद केले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     महाराषर प्रद ूण ननयींत्रण मींडळा माफग त प्रादेशशक कायागलय, मुींबा करीता प्लाजस्क 
कारखान्याींची तपासणी करण्याककरता ०२ सवतींत्र षरारी तपासणी पथके िानेवारी, २०१५ मध्ये 
तयार केली असून, फेब्रुवारी २०१५ पासून मुींबातील प्रनतबींधधत  प्लाजस्क तपशवया तवरोधी 
कारवाा करण्याकरीता बहृन्मुींबा महानगरपाशलकेच्या दकुान े व आसथापना खायामाफग त चार 
षरारी पथकाींची ननशमगती करण्यात आली आहे. 
(३) बहृन्मुींबा महानगरपाशलकेच्या अहवालानुसार हे खरे नाही,  
(४) प्रनतबींधधत प्लाजस्क तपशवया तवरोधी कठोर कारवाा करण्याकरीता मींत्री (पयागवरण) याींच े
अध्यक्षतेखाली सींपन्न झालेल्या हदनाींक २३ फेब्रुवारी, २०१५ रोिीच्या बैठकीमध्ये सवग 
सींबींधधताींना ननदेश देण्यात आले आहेत. 
     फेब्रुवारी २०१५ पासनू मुींबातील प्रनतबींधधत प्लाजस्क तपशवया तवरोधी कारवाा 
करण्याकरीता बहृन्मुींबा महानगरपाशलकेच्या दकुान े व आसथापना खायामाफग त चार षरारी 
पथकाींची ननशमगती करण्यात आली असून अनुञापन खायामाफग त तसेच बािार खायामाफग त 
देखील २४ तवषागीय सहायक आयुक्ताींच्या मागगदशगनाखाली तवषागावर कारवाा करण्यात येत 
आहे. मुींबा बाहेरून चोर्या मागागने येणाऱ्या प्लाजस्क तपशवयाींचा पुरवठा रोखण्याककरता 
िकात नाक्यावर तपासणी करण्यात येत ेअस े बहृन्मुींबा महानगरपाशलकेने याींचे अहवालात 
नमूद केले आहे. 
     महाराषर प्रद ूण ननयींत्रण मींडळा माफग तही प्रादेशशक कायागलय, मुींबा करीता प्लाजस्क 
कारखान्याची तपासणी करण्याकरीता ०२ सवतींत्र षरारी तपासणी पथके िानेवारी २०१५ मध्ये 
तयार केली असनू याबाबत सवेक्षण सुरू केलेले आहे. आतापयांत मुींबा शहरात ३२ 
कारखान्याींची तपासणी केली असून यापकैी दो ी आढळलेल्या ३ कारखान्याींवर कारवााची 
प्रकक्रया सुरू आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

गेिराई (जि.बीड) तालकु् यामध् ये भारत तनमाचण ि राष्ट् रीय पेयिल  
योिनखेाली १५४ पाणीपुरिठा योिना अपूणच असल् याबाब त 

(७०) *  ८५१४   श्री.लक्ष्मण पिार (गेिराई) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गेवराा (जि.बीड) तालकु्यामध्ये षारत ननमागण व राषरीय पेयिल योिनेखाली १५४ 
पाणीपुरवठा योिना गत व ागपासनू तालुक्यामध्ये कायगरत असून फक्त २७ योिना पूणग होऊन 
सुरू झाल्या असल्याच ेनुकतचे ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उवगकरत १२७ योिनाींमध्ये गैरवयवहार होऊन अधगव् अवसथेत बींद झालेल् या 
आहेत व सदर योिनेतील मींिरु झालेली रक्कम उचलनूही पाणीपुरवठा योिना अधगव् 
अवसथेत आहेत, तसेच काही योिनाींच्या अपहाराप्रकरणी गुन्हा नोंद झालेला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास,, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले आहे,  यानु ींगाने गैरवयवहार करणाऱ्या अधधकारी व कीं त्रा्दाराींवर कोणती कारवाा 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, याची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     गेवराा तालुक्यात षारत ननमागण कायगक्रम व राषरीय मीणामीण पेयिल कायगक्रमाींतगगत 
एकूण १५७ नळ पाणी पुरवठा योिना मींिूर असून यापकैी ८५ योिनेची काम ेषौनतकदृष्या 
पूणग होवून पाणी पुरवठा चाल ूआहे. ७ योिनाींमध्ये अपहार प्रकरणी गुन्हे नोंद झालेले आहेत. 
(३) चौकशी करण्यात आलेली नाही. तथातप जिल्हा सतरावर योिनाींच्या आढावयामध्ये ७ 
योिनाींमध्ये  अपहार झाल्याचे आढळून आले आहे. सदर योिनाींशी सींबींधधत पाणी पुरवठा व 
सवच्छता सशमतीच े अध्यक्ष व सधचव याींच्यातवरुध्द फौिदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मे.िुमुद ड्रग्ि प्रा.शल. साांगली या षषध िां पनीतील ड्रग्ि रॅिेट मध्ये दोषी असलेले  

अन्न ि षषध प्रशासनाच ेसहआयुक्त ठाणे याांना मुांबई विभागाचा  
सहआयुक्त पदाचा अततररक्त िायचभार हदल्याबाबत 

(७१) *  १३४२४   श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत), डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रािा) :   
सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मे.कुमुद ड्रग्ि प्रा.शल. साींगली या ि ध कीं पनीत सन २०११ मध्ये मोठया प्रमाणात 
के्ाशमन, मेफेड्रोन व इतर नशकेकरता वापरल्या िाणा-या ि धाींचा साठा िप्त करण्यात 
आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत दो ी अधधका-याींतवरुध्द सुरू असलेल्या चौकशीनुसार कारवाा न होता 
ठाणे तवषागाच ेसहआयुक्त या पदावर सन २०१२ मध्ये बदली करुन सन २०१३ मध्ये मुींबा 
तवषागाचे सहआयुक्त या पदाचा अनतकरक्त कायगषार देण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ड्रग्ि रॅके्मधील सींबींधधत अधधकाऱ्याींतवरुध्द सुरु असलेली तवषागीय चौकशी 
पुणग झाली आहे काय, यात काय आढळून आले व यानसुार कोणती कारवाा केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) साींगली कायागलयातील यावळेी कायगकरत असलेले सह आयुक्त, सहायक आयुक्त व ि ध 
ननकरक्षक याींचेतवरुध्द म.ना.स.े (शश.व. अ.) ननयम, १९७९ मधील ननयम ८ अन्वये तवषागीय 
चौकशीची कायगवाही सुरु आहे. 
     ठाणे कायागलयातील सह आयुक्त (ि धे) याींच्या सेवाननवृतीमुळे करक्त असलेल्या 
पदावर प्रशासकीय कारणासतव िी.सीं.ता.पा्ील याींची हद.३.०१.२०१२ रोिीच्या आदेशान्वये 
बदली करण्यात आली. तसेच बहृन्मुींबातील सह आयुक्त (ि धे) हे पद नोवहेंबर, २०१३ 
मध्ये  ननयम वयोमान सेवाननवृतीमुळे करक्त झाले होते. यामळेु कायागलयीन सौकायागच्या 
दृष्ीने िी.सीं.ता.पा्ील याींचेकड े प्रशासनाच्या हद.३०.११.२०१३ च्या आदेशान्वये सह आयुक्त 
(बहृन्मुींबा) पदाचा अनतकरक्त कायगषार सोपतवण्यात आलेला आहे. 
(३) तवषागीय चौकशीची कायगवाही सुरु असून अद्यापयांत पूणग झालेली नाही. 
(४) लागू नाही. 

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

लोटे (ता.खेड, जि.रत्नाधगरी) येथील षद्योधगि के्ष्रशातील  
प्रदषूणिारी िारखान्याांिर िराियाची िारिाई 

(७२) *  ६१७४   श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.रुपशे म् हा्रश े (शभिांडी पूिच), श्री.हदलीप िळस-े
पाटील (आांबेगाि), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.सांिय िदम 
(दापोली), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रनाधगरी जिल्हा पकर देच्या अध्यक्ष आणण आरोग्य सशमती सषापतीसमवेत आरोग्य 
सशमतीच्या सदसयाींनी लो्े (ता.खेड) िद्योधगक के्षत्रातील कारखान्याींना षे्ी देवून प्रद ूण 
ननयींत्रण मींडळाला अहवाल सादर करण्याची सूचना केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) रनाधगरी जिल््यातील लो्े िद्योधगक के्षत्रातील ९५ कारखाने प्रद ूणकारी असल्याचा 
अहवाल प्रद ूण ननयींत्रण मींडळान ेमाहे िानेवारी २०१५ मध्ये वा यासुमारास रनाधगरी जिल्हा 
पकर देला हदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अहवालानसुार प्रद ूणकारी कारखान्याींवर शासनान ेकोणती कारवाा केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
(२) िानेवारी, २०१५ मध्ये लो्े िद्योधगक वसाहतीतील लाल सींवगागतील ९४ कारखान्याींची 
यादी तालुका आरोग्य अधधकारी, खेड याींना महाराषर प्रद ुण ननयींत्रण मींडळामाफग त देण्यात 
आली आहे. 
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(३) आणण (४) िानेवारी, २०१४ ते डडसेंबर, २०१४ या कालावधीत लो्े िद्योधगक 
वसाहतीतील ०२ उद्योगाींना उपादन बींद करण्याच ेआदेश, १८ उद्योगाींना अींनतकरम ननदेश, १२ 
उद्योगाींना प्रसतातवत ननदेश, ०३ उद्योगाींना कारणे दाखवा नो्ीस आणण २१ उद्योगाींना 
समिपत्र अशा एकूण ५६ उद्योगाींवर महाराषर प्रद ूण ननयींत्रण मींडळामाफग त कारवाा करण्याींत 
आली आहे. 

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

यितमाळ जिल् ्यातील ्ामीण पाणीपुरिठा योिनेतील राष्ट् रीय 
पेयिलमध् ये तीन िोटीांचा अपहार झाल् याबाबत 

(७३) *  १३७२२   श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.रािेंद्र निरधन े (उमरखेड), 
श्री.सांिीिरेड्डी बोदिुरिार (िणी), प्रा.अशोि उईिे (राळेगाि), श्री.राि ु तोडसाम (आणी) :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) यवतमाळ जिल् ्यात मीणामीण पाणीपुरवठा योिना सुरळीत कायागजन्वत करण् यासाठक राष रीय 
पेयिल योिना राबतवण् यात आली असता स वच् छ, शुध् द आणण कायमस वरुपी 
पाणीपुरवठयाकरीता थे् कें द्र शासनाकडून आधथगक मदत करण् यात आली, हे खरे आहे काय,  

(२)  असल् यास, या योिनेवर ननयींत्रण ठेवण् यासाठक गावातीलच मीणामीण आरोग् य पाणीपुरवठा व 
स वच् छता सशमतीची ननवड मीणामसषाींमधुन करण् यात आली तसेच अनेक व ाांपासनू रखडलेल् या 
नळ योिनाींच् या कामाींची पडताळणी करण् यात आली असता योिनेच् या कामाचा पहहल् या व 
दसु-या ्प् प् यातील ननधी उचलून परस पर खचग करण् यात आला, हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल् यास,सदर  योिनेतील १२ गावातील अपहारात २ को्ी ८९लाख ८८  हिार तसेच १२ 
गावातील सन २००७ पासून नळ योिनेच ेअद्यापही काम पुणग नसनू आणी पीं.स. अींतगगत खेड 
येथील २० लाख ५५ हिार तर तळणी येथील ४० लाख ८५ हिार इ यादी रुपयाींचा अपहार 
झाला, हे ही खरे आहे काय,  
(४) तसेच, राळेगाींव (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील वाढोणा बािार, कळमनेर व तवहहरगाव येथ े
राषरीय पेयिल योिनेंतगगत नळ योिना अधगव् असल्याच े हदनाींक ७ िानेवारी, २०१५ रोिी 
वा यासुमारास ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, प्रश्न षाग (१) त े(४) बाबत शासनाकडून कोणती कायगवाही केली वा करण् यात  
येत आहे, 
(६) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत? 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     राषरीय मीणामीण पेयिल कायगक्रमाींतगगत मीणामीण षागात पाणी पुरवठा योिना तयार 
करण्यासाठक कें द्र हहससा ५०% व राज्य हहससा ५०% या प्रमाणात जिल्हा पकर दाींना ननधी 
हदला िातो. यानुसार यवतमाळ जिल््यास तरतूद उपलब्ध करण्यात आली. 
(२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. 
     



69 

     यवतमाळ जिल््यातील खेड व तळणी धरुन ११ गावातील मीणामीण आरोग् य पाणी पुरवठा 
व सवच्छता सशमती याींनी योिनेच्या मुल्याींकनापेक्षा रु.५५,६५,०४६/- अधधकचा ननधी 
उचलल्याच ेननदशगनास आले. 
(४) नाही. 
     राषरीय मीणामीण पेयिल कायगक्रमाींतगगत राळेगाव (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील वाढेाणा 
बािार, कळमनेर येथील पाणी पुरवठा योिना मींिूर असून योिनेची कामे अद्याप सुरु केलेली 
नाहीत. सदर योिना माचग, २०१६ पयांत पूणग करण्याचे जिल्हा पकर द यवतमाळ याींच ेननयोिन 
आहे. 
     तवहहरगाव येथे राषरीय मीणामीण पेयिल कायगक्रमाींतगगत नळ पाणी पुरवठा योिना 
घेण्यात आलेली नाही. 
(५) ज्या सशमयाींनी योिनेच्या मुल्याींकनापेक्षा अधधकचा ननधी उचललेला आहे अशा ११ 
गावाींपैकी २ गावाींतील सशमतीींवर F.I.R. दाखल करण्यात आलेला आहे. उवगकरत गावाींसाठक 
सींबींधधत ग् तवकास अधधकारी याींना वसलु पात्र रक्कम वसुलीबाबत कारवाा करण्याचे आदेश 
देण्यात आलेले आहेत. 
     तसेच अपूणागवसथेत असलेल्या योिना पूणग करण्यासाठक यवतमाळ जिल्हा पकर देमाफग त 
पाठपुरावा सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

उिनी धरणातील पाण्याच्या प्रदषुणाबाबत 

(७४) *  ९५५६   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर 
मध्य) :   सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल््यासह अहमदनगर व पुणे जिल््यातील नागकरकाींना तपण्याच े पाणी 
पुरतवण्यात येणाऱ्या उिनी धरणाचे िलाशय प्रदतु त झाले असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ 
मध्ये वा या सुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, उिनी धरण बकॅ वॉ्रमधून सोलापूर, बाशी,करमाळा आहद शहरासह अनके गावात 
तपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, षीमा नदी (उिनी धरण िलसत्रोत) मध्ये पुणे व इतर शहरातील कारखाने 
दतु त घातक रसायने सोडतात व शहरातील दतु त साींडपाण्यासह कचरा घाणीमुळे अनके 
व ागपासून घाणशमधित गाळ साठून राहहला असल्यान े दतु त पाणीपुरवठा होत असल्यान े
नागकरकाींच्या आरोग्यावर गींषीर पकरणाम होऊन मोठया आिाराींना तोंड द्याव े लागते तसेच 
मसय व िलचर प्राणी याींचे िीवनसुध्दा धोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त धरणातील िलाशयातील प्रद ुण रोखण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. रामदास िदम : (१) अधधक्षक अशषयींता, लाषके्षत्र तवकास प्राधधकरण, सोलापूर याींच्या 
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अहवालानसुार कोणतीही लेखी तक्रार प्राप्त नाही तथातप, महाराषर प्रद ुण ननयींत्रण मींडळाकडून 
उिनी धरणाच्या पाण्याची गुणवता वळेोवेळी तपासली िाते. या पथृ:करण अहवालानुसार 
पाण्यामध्ये प्राणवायूचे प्रमाण ५.६ शम.मॅीणम प्रनत शल. व बीओडीचे प्रमाण सरासरी ५.८ शम.मॅीणम 
प्रनत शल. इतके आढळून आले, पाणी प्रकक्रयेनींतर तपण्यास योग्य आहे. 
(२) होय. सींबींधीत पाणी पुरवठा करणाऱ्या सींसथेद्वारे पाण्यावर प्रक्रीया केल्यानींतर पाणीपुरवठा 
केला िातो. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
     तथातप (अ) उिनी धरणाच्या पाणलो् के्षत्रातील दोन प्रमुख पुणे व तपींपरी धचींचवड 
महानगरपाशलकाींना मींडळाकडून िल (प्रनतबींध व प्रद ुण ननयींत्रण) कायद्यान्वये प्रसतातवत व 
अींतरीम आदेश बिावण्यात आलेले आहेत. याचबरोबर दोन्ही महानगरपाशलकेवर फौिदारी 
गुन्हे दाखल केलेले आहेत. 
    (ब) िलसींपदा तवषागाच्या हदनाींक १२/११/२०१३ रोिीच्या शासन ननणगयानसुार 
साींडपाण्यावर उधचत प्रकक्रया केली नसेल तर अशा प्रकरणी अनञेुय दराच्या दपु्प् दराने 
पाणीपट्टी (दींडणीय) आकारणी करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

शैक्षणणि िषच २०१३-१४ मध् ये नव् याने सरुू िरण् यात आलेल् या अशभयाांत्र्रशिी महाविद्यालय, 
तां्रशतनिेतन ि िुन् या महाविद्यालयामध् ये प्रिशे घेतलेल् या मागासिगीय विद्याथ याांना 

शासनािडून शुल् ि प्रततपूती न शमळाल् याबाबत 

(७५) *  ८०७३   श्री.शरददादा सोनिणे (िुन्नर), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), श्रीमती 
मोतनिा रािळे (शेिगाांि - पाथडी), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पजश्चम), 
श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा), श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर), श्री.डड मल्लीिािूचन रेड्डी (रामटेि), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) शैक्षणणक व ग २०१३-१४ मध् ये नव याने सुरू झालेल् या अशषयाींबत्रकी महातवद्यालये, 
तींत्रननकेतने व िुन् या महातवद्यालयाींमधील नवीन तुकडया यात प्रवेश घेतलेल् या मागासवगीय 
तवद्यार्थ याांना मा.उच् च न् यायालयाच् या आदेशानींतरही शासनाकडून अद्यापपयांत शुल् क प्रनतपूती 
शमळालेली नसल् याची बाब हदनाींक १२ िानेवारी, २०१५ रोिी वा  या समुारास ननदशगनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मा.उच् च न् यायालयाच् या आदेशानींतरही राज् य शासनाकडून तवद्यार्थ याांना शुल् क 
प्रनतपूती करण् यास तवलींब होण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने पुढे कोणती कायगवाही केली व यानुसार साधारणत: 
कें वहापयांत उक्त शुल् काची प्रनतपूती होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
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(२) व (३) मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील आवश्यक ती कायगवाही शासनसतरावर 
सुरु आहे. 

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

मुांबईतील अन् न ि षषध प्रशासनाच् या (एफडीए) षचषध तनररक्षि याांना लाच घेताांना 
लाचलुचपत प्रततबांधि विभागान ेपिडल् याबाबत 

(७६) *  ६३५०   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.रुपेश म् हा्रश े
(शभिांडी पूिच) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबातील अन् न व ि ध प्रशासनाच् या (एफडीए) ि ध ननकरक्षक िी.एस.कुरकु्े याींना 
लाच घेताींना लाचलुचपत प्रनतबींधक तवषागान ेरींगेहाथ पकडल् यानींतरही सहायक आयुक् त पदाींवर 
बढती हदल् याचा प्रकार माहे िानवेारी, २०१५ मध् ये वा  या दरम् यान ननदशगनास आले आहे,   
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, बढती शमळाल् यानींतरही सदर व यक् तीला हदनाींक १५  डडसेंबर, २०१४ रोिी लाच 
घेताींना पुन् हा रींगेहाथ पकडण् यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, गत ९ व ागत एफडीएच् या १५ अधधका-याींवर लाचलचुपत प्रकरणी गुन् हे दाखल 
करण् यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, अशा प्रकारच्या गैरवयवहार करणाऱ्या अधधका-याींवर शासनान ेकोणती कारवाा 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, याबाबत तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीश बापट : (१) िी.ञा.ल.कुरकु्े, तकालीन ि ध ननकरक्षक याींना हद.४.०५.१९९९ 
रोिी लाचलुचपत प्रनतबींधक तवषागाने रू.२०,०००/- इतकी लाचेची रक्कम जसवकारताना पकडले 
होते. सदर प्रकरणी याींच्यातवरूध्द लाचलुचपत प्रनतबींधक खायाने मा.तवशे  न्यायालयात 
दाखल केलेल्या ख्ला क्र.५१/२००० मधील हद.१४.१२.२०१० रोिीच्या न्यायननणगयान्वये, 
िी.कुरकु्े याींना ननदो  सोडण्यात आले आहे. सदर न्यायननणगयातवरूध्द मा.उच्च न्यायालयात 
अतपल दाखल न करण्याचा ननणगय लाचलुचपत प्रनतबींधक खायाने घेतला असल्याच ेयाींच्या 
हद.२०.०४.२०१२ रोिीच्या पत्रान्वये कळतवण्यात आले आहे. 
     मा.न्यायालयाच्या अींनतम ननणगयानुसार िी.ञा.ल.कुरकु्े हे ननदो  असल्यान,े िी. 
ञा.ल.कुरकु्े याींना हद.२९.११.२०१३ रोिीच्या आदेशान्वये सहायक आयुक्त (ि धे), अन्न व 
ि ध प्रशासन, नागपूर या पदावर पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. 
(२) होय. िी.कुरकु्े याींना लाचलुचपत प्रनतबींध तवषाग, नागपूर याींनी हद.१५.१२.२०१४ रोिी 
रू.३०००/- इतक्या रकमेची लाच जसवकारताना पकडले आहे. 
(३) होय. सदर अधधकाऱ्याींवर लाचलुचपत प्रनतबींधक खायान ेगुन्हे दाखल केले आहेत. 
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(४) लाचलुचपत घेऊन गैरवयवहार करणाऱ्या अधधकाऱ्याींना ताकाळ शासन सेवेतनू ननलींबबत 
करण्यात आलेले आहे. तसेच याींचेतवरूध्द तवषागीय चौकशीची कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(५) लागू नाही. 

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

िल् याण (जि.ठाणे) येथील िालधनुी नदीमध् ये घाति रसायने  
सोडण् यात येत असल् याने पाणी दवुषत होत असल् याबाबत 

(७७) *  ६५६४   श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिच), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्रीमती ज्योती िलानी 
(उल्हासनगर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.भास्िर िाधि 
(गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा), डॉ.बालािी किणीिर 
(अांबरनाथ) :   सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण (जि.ठाणे) येथील वालधुनी नदीच े प्रद ुण रोखण्यासाठक कालबध्द कायगक्रम 
आखण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काही कारखानदाराींचे व गुिरातमधील वापी षागातनू येणारे घातक रसायनाींने 
षरलेले ्ँकर  उल् हासनगर षागात राहणा-या दलालाींना हाताशी धरून रसायन शमिीत 
साींडपाणी नदीत  सोडुन  नदीचे पाणी दतु त करणाऱी ्ँकर ्ोळी पोशलसाींनी माहे नोव हेंबर, 
२०१४ मध्ये वा  या समुारास पकडली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर नदीच्या प्रद ुणामुळे या नदीच्या काठावर राहणाऱ्या नागकरकाींच्या 
आरोग्यास अपाय होत असल्याच ेमाहे िानेवारी,२०१५ मध्ये वा यासुमारास ननदशगनास आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीचे ननषक ग काय 
आहेत, यानुसार वालधनुी नदीचे पाणी रसायनयुक् त दतु त करणा-या माफीयाराि ्ोळीवर 
कारवाा करून नदीच ेप्रद ुण रोखण्यासाठक कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. वालधुनी नदीच्या तवकासाककरता जिल्हा अधधकारी, 
ठाणे याींच्या अध्यक्षतेखाली २००८ मध्ये शासन ननणगयानसुार वालधुनी तवकास सशमती सथापन 
केली असून कल्याण-डोंबबवली-महानगरपाशलका नोडल एिन्सी म्हणून काम करीत आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
      हद.२९/११/२०१४ रोिी ्ँकरद्वारे वालधुनी नदीमध्ये रासायननक साींडपाणी सोडल्याची 
घ्ना घडली होती. सदरील घ्नेची दखल घेत महाराषर प्रद ुण ननयींत्रण मींडळ व पोलीस 
यींत्रणा याींनी वरीत कायगवाही केली. सदरील घ्नेमध्ये एफ.आय.आर. नोंदवलेले असून दो ीींवर 
पोलीसाींमाफग त गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(३) होय. 
      वरील घ्नेमुळे बाधीत झालेल्या रूग्णाींना शासकीय रूग्णालयात उपचार देण्यात आले. 
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आरोग्य तवषाग, उल्हासनगर याींनी बाधधत रहहवाश्याींना वैद्यकीय अहवाल सादर केला असून, 
या अहवालानुसार हद.२९/११/२०१४ ते ५/१२/२०१४ या दरम्यान एकूण ७५५ बाधीताींची आरोग्य 
तपासणी करून सवग बाधीत रूग्णाींना ५/१२/२०१४ पयांत घरी सोडून देण्यात आले. 
(४) वरील घ्नेसींदषागत केलेल्या कारवााचा आढावा हद.०१/१२/२०१४ रोिी अपर मुख्य सधचव 
(पयागवरण) तसेच हद.१/१/२०१५ रोिी मा.मींत्री, पयागवरण याींच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. 
सदर बैठकीमध्ये सींबींधीत तवषागाींना िसे की, महाराषर प्रद ुण ननयींत्रण मींडळ, महाराषर 
िद्योधगक तवकास महामींडळ, कल्याण डोंबबवली महानगरपाशलका, उल्हासनगर 
महानगरपाशलका व पोलीस यींत्रणा इयादीींना अशा घ्नाींची पनुरावृती ्ाळण्यासाठक तसचे 
सींबींधीताींस कडक शासन होण्यासाठक ननदेश देण्यात आले असून, याची अींमलबिावणी चाल ू
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात बनािट षषध विक्री होत असल्याबाबत 

(७८) *  ५३२२   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), 
श्री.वििय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), श्री.मनोहर भोईर (उरण), 
श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पजश्चम), श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार 
हहल), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.वििय िाळे (शशिािीनगर), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.िगदीश मुळीि (िडगाि 
शेरी), श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.दत्ता्रशय भरणे (इांदापूर), श्री.प्रिाश सुि े
(मागाठाणे), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.चांद्रिाांत सोनिण े (चोपडा), श्री.शभमराि धोंड े
(आष्ट्टी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.वििय षटी (पारनेर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ्ामीण), 
श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.रुपेश म् हा्रश े (शभिांडी पूिच), श्री.अिुचन खोतिर (िालना) :   
सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)राज्यातील ि धी दकुानाींमध्ये  परराज्यातून मोठया प्रमाणावर ननकृष् ि धी येत असून 
आलेल्या ि धाींपकैी सुमारे १२.२६ ्क्के साठा दिागहीन असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध्ये 
वा यासुमारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसचे राज् यातील २८१ शासकीय रुग्णालयाींची तपासणी करून ३३५ ननकृष् ि धाींच ेनमनु े
िप्त करून, सदर शासकीय दवाखान े व रूग् णालयातील ि ध षाींडारात अयोग्य पध्दतीन े
ि धाींचा साठा ठेवल्याबद्दल सींबींधधताींवर तवषागीय कारवाा अहवाल पाठतवणेबाबत आदेश हदले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसचे वेदनाशामक व जवह्ॅशमनच् या इींिेक्शनमध् ये षेसळ असल् याच े एफडीएच् या ि ध 
ननयींत्रण प्रयोगशाळेत माहे िानेवारी, २०१५ मध् ये वा  या दरम् यान ननदशगनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रश्न षाग (१), (२) व (३) प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
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यानु ींगान ेबनाव् ि धाींचा वापर रोखणे व मीणाहकाींना दिेदार ि धाींचा पुरवठा 
करण्याबाबत तसेच ननकृष् ि धाींचा पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादाराींवर कारवाा करण्याककरता  
राज्य शासनाकडून कोणती कायगवाही वा उपाययोिना करण्यात आली वा येत आहे, 
(५)  नसल्यास तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) परराज्यातील अप्रमाणणत ि धाींसदषागत एकूण ६७ प्रकरणी उपादकाींतवरुध्द न्यायालयीन 
कारवाा करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील बोगस डॉक्टराांचे िाढलेले प्रमाण 

(७९) *  ६२९४   श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर), श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), 
अॅड.िारीस पठाण (भायखळा), श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.वििय िाळे (शशिािीनगर), श्री.अिय चौधरी (शशिडी), 
प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा), श्री.रुपशे 
म् हा्रश े(शभिांडी पूिच), श्री.अिुचन खोतिर (िालना), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिचती), श्री.िगदीश 
मुळीि (िडगाि शेरी), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   
सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   काय :- 
  

(१) राज् यात महाराषर मेडडकल कौन्सीलचा कोणताही परवाना तसेच पदवी नसताना सींपूणग 
शरीर तपासणी शशबीराचे आयोिन करुन बोगस वयवसाय केल्याप्रकरणी डॉक््रला हदनाींक १८ 
िानेवारी, २०१५ रोिी शशरुर (जि.पुणे) पोलीसाींनी शशरुर येथे अ्क केली असनू अन्न व 
ि धी प्रशासनाच्या अधधकाऱ्याींनीही या शशबीरामध्ये देण्यात येणाऱ्या ि धाींच े नमुन े
तपासणीसाठक घेतले आहेत, हे खरे आहे काय,       
(२) असल्यास, राज्यात हठकहठकाणी बोगस डॉक््राींचे दवाखाने सुरु करण्यात येऊन तेथील 
अप्रशशक्षक्षत कमगचा-याींकडून रुग्णाींवर केलेल्या उपचारामुळे याींचा िीव धोक्यात येत असून 
सदरील रुग्णाींची आधथगक फसवणूक केली िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबा शहर व उपनगरात बोगस डॉक््राींची सींख्या  मोठक असून सवागत िासत  
बोगस डॉक््र शशवािीनगर पकरसरात आढळल्यामळेु   पूवग उपनगरात बोगस डॉक््राींतवरोधात 
कारवाा करण्यासाठक पोशलसाींची २३ पथके तयार करण्यात आली असून   मुींबा पोशलसाींच्या 
आधथगक गुन्हे शाखेन े पाशलकेच्या आरोग्य तवषागाच्या साथीन े पूवग उपनगरातील बोगस 
डॉक््राींतवरोधात कारवाा करण्याच ेठरतवले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
 
(४) तसेच, मुींबा पोशलसाींनी पाशलकेच्या आरोग्य तवषागासह केलेल्या सींयुक्त कारवाात माहे 
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डडसेंबर २०१४ मध्ये वा या सुमारास १२ बोगस डॉक््राींना पकडण्यात आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, राज्यातील बोगस डॉक््राींवर शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. पुणे जिल््यातील शशरूर येथील श्यामकाींत दशरथ 
षींडारी नामक वयक्ती हा तवहहत शैक्षणणक अहगता नसताना व नोंदणीकृत वैद्यक वयवसायी 
नसताना रूग्णाची तपासणी करताना हदनाींक १७.०१.२०१५ रोिी १३.३० वािता आढळून 
आल्यान ेयाच्या तवरूध्द महाराषर वैद्यक वयवसायी अधधननयम, १९६१ च्या कलम ३३ व ३६ 
प्रमाणे गुन्हे दाखल करण्यात आले आणण यास अ्क करण्यात आली. सदरहू प्रकरणाचा 
पुढील तपास सुरू आहे. तसेच, अन्न व ि ध प्रशासनान े उक्त वयक्तीिवळील ि धाच े
नमुने शासकीय तवश्ले क, मुींबा याींचेकड ेचाचणी व तवश्ले णासाठक पाठतवलेले आहे. 
(२) हे अींशत: खरे असले तरी, बोगस वैद्यक वयवसायीींवर कायद्याप्रमाणे कडक कारवाा 
करण्यात येत आहे. 
(३) मुींबा पोलीस व बहृन्मुींबा महानगरपाशलकेचा आरोग्य तवषाग याींनी सींयकु्तपणे 
शशवािीनगर, मानखुदग व आर.सी.एफ. पकरसरातील हदनाींक २२.०१.२०१५ रोिी, तवक्रोळी पाकग  
साा् पकरसरात हदनाींक ०३.०२.२०१५ रोिी तर िुहू व दहहसर पकरसरात हदनाींक २०.०२.२०१५ 
रोिी बोगस वैद्यक वयवसायीवर कायद्यानुसार कारवाा केली. 
(४) हदनाींक २२.०१.२०१५ रोिी एकूण १२ बोगस वैद्यक वयवसायीींवर कायद्यानुसार कारवाा 
करण्यात आली. 
(५) बोगस वैद्यक वयवसायीींवर महाराषर वैद्यक वयवसायी अधधननयम, १९६१ च्या कलम ३३ 
व ३६ प्रमाण ेकारवाा करण्यात येते. तसेच बोगस वैद्यक वयवसायीींचा शोध घेऊन याींच्यावर 
कायदेशीर कारवाा करण्यासाठक जिल्हा, तालुका, महानगरपाशलका आणण नगरपाशलका या 
सतराींवर सशमया घ्ीत करण्यात आल्या आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज् यातील िाही शशक्षि ि शशक्षिेत् तर िमचचा-याांना  
तीन िषाचपासून िेतन शमळाले नसल् याबाबत 

(८०) *  ५२८५   श्री.सां्ाम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.वििय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), प्रा.िषाच 
गायििाड (धारािी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.सांिय िेळिर 
(ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजित शमणचेिर 
(हातिणांगले), श्री.प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी), श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), 
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श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.रुपेश म्हा्रश े (शभिांडी पूिच) :   
सन्माननीय सामाजिि न् याय मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील तवमुक्त िाती व ष्क्या िमाती कननषठ महातवद्यालयातील शशक्षक व 
शशक्षकेतर कमगचाऱ्याींना शासनाच ेआदेश असतानाही मागील तीन व ागपासून वेतन शमळाले 
नसल्यामळेु याींनी धरणे आींदोलन व उपो ण वारींवार करण्यात येवूनही याींना अद्याप वेतन 
शमळाले नसल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा यासमुारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच ठाणे जिल््यामधील खासगी प्राथशमक शाळाींमध्ये काम करणाऱ्या १७० शशक्षक व 
शशक्षकेतर कमगचाऱ्याींना अनतकरक्त ठरतवण्यात येऊन याींना मागील तीन महहन्याींपासून वेतन 
देण्यात आले नसल्यामळेु शशक्षक सींघ्नेने हद. १३ िानेवारी, २०१५ रोिी ठाणे जिल्हाधधकारी 
कायागलयासमोर आींदोलन करून मा.जिल्हाधधकारी, ठाणे याींना ननवेदन हदलेले होते, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) रायगड जिल्हयातील किगत येथील तासगावकर महातवद्यालयात व शशक्षणसींसथेच्या शाळा, 
कॉलेि बींद असल्याने तेथे शशक्षण घेणाऱ्या तवद्यार्थयाांचे शैक्षणणक नुकसान होत आहे तसेच 
येथे शशक्षक म्हणून काम करणाऱ्या कमगचाऱ्याींना गेल्या आठ महहन्यापासून पगार शमळत 
नसल्याची तक्रार शशक्षकाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू शशक्षक व शशक्षकेतर कमगचाऱ्याींना वरीत वतेन शमळण्याबाबत कोणती 
तातडीची कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राििुमार बडोले : (१) होय. अींशत: खरे आहे. 
     शासन ननणगय हद.२६.०६.२००८ व हद.३१.०८.२००९ अन्वये राज्यात तविाषि 
आिमशाळेंच्या १४८ कननषठ महातवद्यालयाींना मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर कननषठ 
महातवद्यालयातील शशक्षक व शशक्षकेतर कमगचाऱ्याींच्या पदाींना उच्चसतर सशमतीची मान्यता 
नसल्यान ेवेतन अदा करता आलेले नाही. पदाींना मान्यता देण्याचा प्रसताव उच्चसतर सशमतीस 
सादर करण्यात आला असता उच्चसतर सशमतीन ेहदलेल्या ननदेशानुसार प्रसताव मा.तवत मींत्री 
आणण मा.मुख्यमींत्री याींच्या मान्यतेने उच्चसतर सशमतीस फेरसादर करण्यात आला आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) मा.राज्यमींत्री उच्च व तींत्रशशक्षण याींच्याकड ेवयवसथापन व कमगचारी याींची बैठक आयोजित 
करण्यात आली होती. सदर बैठकीत माचग, २०१५ पयांतच े थकीत वेतन अदा करण्यासींबींधधत 
शाळा/महातवद्यालयाच्या शशक्षण सींसथेच्या वयवसथापनाने मान्य केलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई विद्यापीठ ि स्िामी रामानांद तीथच मराठिाडा विद्यापीठातील मागासिगीय 
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विद्याथयाांिडून शशक्षण शुल्ि ि इतर शुल्ि आिारण्यात येत असल्याबाबत 

(८१) * ८८६२   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.विनायिराि िाधि-पाटील 
(अहमदपूर), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबा तवद्यापीठाींच् या महातवद्यालयाींमध् ये तवद्यार्थ याांना आरक्षण को्यामध् ये प्रवेश शमळून 
सुध् दा बी.एस.सी. आय.्ी.व कॉम् प् यु्र सायन् स या अ् यासक्रमाच् या प्रवशेासाठक आरक्षणामुळे 
४०० ते ५०० रूपये फी षरावी लागत असून याच अ् यासक्रमाच् या प्रवेशासाठक काही 
महातवद्यालयाींकडून रू.३५ हिारापयांत फी घेत असल् याच े ननवेदन हदनाींक १९ िानेवारी, २०१५ 
रोिी तवद्यापीठाचे कुलगूरू याींना हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच शासन पकरपत्रकान्वये मागासवगीय तवद्यार्थ यागकडून शलु् क वसुल करणाऱ्यातवरुध् द 
दींडा मक कारवाा करण् यात येाल असे स पष ् आदेश असतानाही नाींदेड येथील स वामी रामानींद 
तीथग मराठवाडा तवद्यापीठातील मागासवगीय तवद्यार्थ याांकडून शशक्षण शुल् क, पकरक्षा शुल् क व 
इतर शुल् क आकारण् यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, प्रश्न षाग एक व दोन बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय ननषपन्न झाले व यानसुार उक्त महातवद्यालयाींतील तवद्यार्थ याांना फीमध् ये सवलत 
शमळावी यासाठक शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशतः  खरे आहे. 
     हद.१९ िानेवारी रोिी ननवदेन प्राप् त झाले नाही. तथातप हद.१६ िानेवारी, २०१५ रोिी 
ननवेदन प्राप् त झाले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

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

चांद्रपूर ि जिल्हा पररषदेच्या शाळातील शशक्षिाांनी बी.एड अभ्यासक्रमास ि शाळेत एिाच 
हदिशी उपजस्थत असल्याच ेदशचिनू दोन्ही हठिाणचा भत्ता घेऊन िेलेली फसिणूि 

(८२) *  ५४२५   श्री.वििय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), 
श्रीमती तनमचला गावित (इगतपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), 
श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) जिल्हा पकर द चींद्रपूरच्या अधधनसत असलेल्या माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शाळा आणण 
कननषठ महातवद्यालयामध्ये हदनाींक १ िानेवारी, २००० ते हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१४ या 
सुमारास पदवीधर शशक्षक या पदावर कायगरत असलेल्या अनेक शशक्षकाींनी बी.एड्. हा 
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अ्यासक्रम पुणग केलेला असून काही शशक्षक आताही बी.एड्. हा अ्यासक्रम पूणग करीत 
आहेत, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या सवग शशक्षकाींनी मुख्याध्यापक, शशक्षणाधधकारी याींच्या सींगनमतान े एकाच 
हदवशी शाळेत व बी.एड्. महातवद्यालयात ही उपजसथत असल्याचे दशगवून  फसवणूक करुन 
बनाव्धगरीद्वारे शासनाचा लाखो रुपयाींचा षता वेतनाद्वारे घेतला असल्याचे माहहती हदनाींक 
२० िानेवारी, २०१५ रोिी वा यासुमारास ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, 
चौकशीत काय ननषपन्न झाले व यानुसार पुढे सींबींधधत दो ीवर कोणती कारवाा करण्यात 
आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात पाण् यात फ्लोराईडचे प्रमाण िाढल् यामुळे फ्लोरोशसस्स् त  
रुग्णाच् या सांख् येत झालेली िाढ 

(८३) *  ८७३९   श्री.सधुािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूिच), 
श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नागपूर, षींडारा, चींद्रपूर, यवतमाळ, वाशीम, नाींदेड, बीड, परषणी, लातुर, 
हहींगोली व िालना या जिल्हयात फ्ललोरोशससमीणसत रुग् णाींच् या सींख्येत वाढ झाल्यामळेु तथेील 
जिल्हाधधकाऱ्याींवर राषरीय हरीत लवादान े िामीनपत्र वॉरीं् िारी केल्याबाबत हदनाींक २५ 
िानेवारी, २०१५ रोिी वा यासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापैकी चींद्रपूर,हहींगोली, नाींदेड परषणीच्या जिल्हाधधकाऱ्याींनी याकड े दलुगक्ष 
केल्यामुळे याींच्यावर िामीनपात्र  वॉरीं् काढून २० हिाराींची िामीनाची रक्कम षरावी लागली, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर जिल्हयात बोअरवेलचे बकेायदेशीर खोदकाम, अनतप्रमाणात षूिल उपसा 
झाल्यामुळे पाण्यात फ्ललोरााडचे प्रमाण वाढल्यामुळे फ्ललोरोशससच्या रुग्णाींत वाढ झाली असनू 
पयागवरणाचे ही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तवदषागतील यवतमाळ जिल््यात सवागधधक ४५४ गाव ेफ्ललोरोशससन ेमीणसत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, राज्यात फ्ललोरोशससच्या आिारावर कायमसवरुपी ननयींत्रणाकरीता  कोणती 
नतवन ठोस उपाययोिना राबतवण्यात आली वा येणार आहे, 
(६) असल्यास, याचे सवरुप काय आहेत ? 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) हद.२१.०१.२०१५ रोिी मा.राषरीय हकरत न्यायाधधकरणान े
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जिल्हाधधकारी चींद्रपुर, हहींगोली, नाींदेड आणण परषणी याींनी शपथपत्र दाखल न केल्यामळेु 
याींचेवर रु.२००००/- इतक्या रक्कमेचे िामीनपात्र वॉर् िारी करण्याबाबत आदेश हदले होते 
तथातप, सींबींधधत जिल्हाधधकाऱ्याींनी शपथपत्र दाखल केल्यामळेु राषरीय हकरत न्यायाधधकरणान े
२८.०१.२०१५ व ३०.०१.२०१५  च्या आदेशान्वये सदर िामीनपात्र वॉर् रद्द केली आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) यवतमाळ जिल््यातील नोवहेंबर २०१३ ते मे २०१४ या कालावधीत एकूण ७२५३ पाणी 
नमुन्याींची रासायननक तपासणी करण्यात आली होती. याींपैकी एकूण ६६३ नमुन्यामध्ये 
फ्ललोराइडच े प्रमाण षारतीय िनक BIS १०५००:२०१२ नुसार  १.५ पी.पी.एम पेक्षा िासत 
आढळून आले आहे. यानुसार एकूण १३० गावे फ्ललोराशसस बाधधत आढळून आली आहे. 
(५) शासन ननणगय हद.०७.०२.२०१४ नुसार दतु त पाण्यावर प्रकक्रया करण्यासाठक वापरावयाच्या 
द्रावणे/उपकरणे/तींत्रञान याींची राज्यसतरीय अनसुूची तयार करुन यामधील उक्त बाबीींचा वापर 
पाणी शुध्दीकरणासाठक सथाननक सवराज्य सींसथाना करता येणार आहे. तसेच कोणयाही प्रकारे 
कायमसवरुपी पाणी शुध्दीकरणासाठक योिना राबतवणे शक्य नसल्यास, अयींत अपवादामक 
पकरजसथतीत पाणी शुध्दीकरणसाठक आर.ओ.सयींत्र, अद्यावत उपकरणे व तींत्रञान 
वापरण्याबाबत सवग जिल्हा पकर दाींना सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(६) शासनाद्वारे राषरीय फ्ललोरोशसस प्रनतबींध व ननयींत्रण कायगक्रमाींतगगत जिल्हासतरावर 
फ्ललोराशसस सले सथापन करण्यात आला असून यामध्ये तञ फ्ललोरोशसस सल्लागार, प्रयोगशाळा 
तींत्रञ व क् ोत्रीय अन्वे क याींची ननयुक्ती करण्यात आली आहे तसेच राज्यातील नागरीकाींना 
गींषीर आिार होऊ नयेत यासाठक उपचाराथग साहहय आरोग्य तवषागाकडून उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेले आहे. 

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

राज् य शासनाने दाररद्रय रेषेच् यािरील (एपीएल) शशधापत्र्रशिा धारि असलेल् या लाभाथी  
िुटुांबाांना अन् नसुरक्षा योिनेतून िगळण् याचा घेतलला तनणचय 

(८४) *  ५९२०   श्री.छगन भिुबळ (येिला), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.हनमुांत 
डोळस (माळशशरस), श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), 
श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.हदलीप सोपल 
(बाशी), श्री.रािशे क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ.सुजित शमणचिेर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश 
आत्रबटिर (राधानगरी), श्री.अिय चौधरी (शशिडी), श्री.बसिराि पाटील (षसा), श्री.धयैचशील 
पाटील (पेण), श्री.सभुाष उफच  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी), श्रीमती 
सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.लक्ष्मण िगताप (धचांचिड), 
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अजित पिार (बारामती), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सुरेश लाड (ििचत), श्री.बबनराि शशांदे (माढा), श्री.रािेश टोप े
(घनसािांगी), श्री.चांद्रिाांत सोनिण े(चोपडा), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.पराग 
िािे (शसन्नर), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), श्री.सुरेश 
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(रािूमामा) भोळे (िळगाि शहर), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.वििय िडटे्टीिार 
(रा म्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ्ामीण), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.आशसफ शखे 
(मालेगाांि मध्य), श्री.तुिाराम िात े (अणुशक्ती नगर), श्री.सुतनल राऊत (विक्रोळी), 
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.गणपतराि 
देशमुख (साांगोले), श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), श्री.गुलाबराि पाटील (िळगाि ्ामीण), 
श्री.हषचिधचन सपिाळ (बुलढाणा), प्रा.विरेंद्र िगताप (धामणगाि रेल्िे), िुमारी प्रणणती शशांदे 
(सोलापूर शहर मध्य), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पजश्चम), 
श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), 
श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.तनतेश राणे (िणििली), श्री.अतनल बाबर (खानापूर), 
श्री.सांजििरेड्डी बोदिुरिार (िणी), डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड), श्री.िैभि वपचड (अिोले), 
श्री.लखन मशलि (िाशशम), श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर (िैिापूर), श्री.अशोि पाटील 
(भाांडूप पजश्चम), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि 
सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दाकरद्रय रे ेच्यावरील (एपीएल) शशधापबत्रकाधारक असलेल्या १ को्ी ७७ लाख 
लाषाथी कु्ुींबाींना अन्नसुरक्षा योिनेतून वगळण्याचा ननणगय राज्य शासनाने हदनाींक २१ 
िानेवारी, २०१५ रोिी वा यासुमारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दाकरद्रय रे ेच्यावरील शशधापबत्रका धारकाींना या योिनेतून वगळण् याची कारणे 
काय आहेत, सदर ननणगयामुळे रािीव गाींधी िीवनदायी योिनेत २६५ आिाराींवरील 
उपचाराींसाठक अथगसहायाया ा शमळत होते त ेआता शमळणार नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सावगिननक तवतरण तवषागान े सदर कु्ुींबाींना या योिनेचा लाष शमळण्याची 
परवानगी मागणारा प्रसताव मा. मुख्यमींत्री याींच्याकड े पाठतवला असता यावर मुख्यमींत्रयाींनी 
ननणगय न घेण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) तसचे अन्न सुरक्षा योिनतेील धान्यसाठा गत चार महहन्याींपासून उपलब्ध न झाल्यामळेु 
पो ण आहाराची थकीत देयके, धान्य वाहतुकीचा षुदांड, प्रमाणणत धान्याचा अषाव अनेक 
समसयाींनी रेशन दकुानदार त्रसत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त सवग प्रकरणी शासनान ेकोणता ननणगय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) नाही. 
(२) सावगिननक तवतरण वयवसथेअींतगगत राज्यात सुमारे ८७७.३५ लक्ष लाषाथी अनुदाननत दराने 
अन्नधान्य शमळण्याचा लाष घेत होते. राषरीय अन्नसुरक्षा अधधननमाींतगगत ७००.१६ लक्ष एवढा 
इष्ाींक देण्यात आला असल्यान े उवगकरत १७७.१९ लक्ष लाषार्थयाांना सदर अधधननयमाींतगगत 
अनुदाननत दरान ेअन्नधान्याचा लाष देता आला नाही. अींयोदय अन्न योिनेतील, अन्नपूणाग 
योिनेतील, दाकरद्रय रे ेखालील तसेच दाकरद्रय रे ेवरील सवग लाषार्थयाांना रािीव गाींधी 
िीवनदायी योिनमेधील तवहहत आिाराींवरील उपचारासाठक लाष देण्यात येत आहेत. 



81 

(३) सदर लाषार्थयाांना लाष देण्याबाबतचा प्रसताव मींबत्रमींडळाच्या मान्यतेसाठक ठेवण्याची बाब  
तवचाराधीन आहे. 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज् यात दधु भसेळीचे िाढलेले प्रमाण 

(८५) *  ५८०५   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.वििय 
िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), श्री.अिय चौधरी (शशिडी), 
अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (शशडी), श्री.सुतनल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.गुलाबराि पाटील (िळगाि ्ामीण), प्रा.िषाच 
गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.रुपेश म् हा्रश े (शभिांडी पूिच), श्री.अशमत 
देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खािगी दधु सींकलन करणाऱ्या सींसथा व उपादक डऱे्या गाय व म्हशीच्या 
दधुापासून जसनग्ध पदाथग वेगळे करुन यापासून   चीि,लोणी,तूप,िीखींड,खवा अस े अनेक 
पदाथग तयार केल्यानींतर मूळ दधुातील जसनग्ध पदाथाांच े प्रमाण आवश्यकतेपेक्षा कमी होत 
असल्यान े त े प्रमाण षरुन काढण्यासाठक उरलेल्या दधूात साखर ककीं वा स्ाचग व पामोलीन 
आाल यासारख ेपदाथग शमसळण्याचे प्रकार ननदशगनास आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच पुणे शहरातील काही डअेरी उपादनाची तवक्री करणाऱ्या तवके्रयाींकड ेकमी दिागचे 
दधू व तुपाची तवक्री होत असल्याचे अन्न व ि ध प्रशासनाच्या तपासणीत माहे िानेवारी, 
२०१५ मध्ये वा यासुमारास ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) मुींबातील मालवणी, चारकोप व धारावी झोपडप््ी षागात अन् न व ि ध प्रशासनान ेदधु 
षेसळ प्रकरणात कारवाा केल् याच ेव िळगाींव,कोल्हापूर तसेच मुींबा-ठाणे पकरसरातील दधुाचा 
दिाग कमी असल्याचे  माहे िानेवारी २०१५ मध्ये वा या सुमारास ननदशगनास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती दधू व तुपाचा दिाग सुधारण्याबाबत तसेच कमी दिागच ेदधू व तूप 
तवकणाऱ्या तवके्रयाींवर शासनान ेकोणती कारवाा केली वा करण्यात येत आहे, 
(६)  नसल्यास, याची सवगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) होय. आयुक्त, अन्न सुरक्षा याींनी या प्रकरणी चौकशी केली आहे. 
 
(५) अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६ मधील तरतुदीींनुसार आयकु्त, अन्न सुरक्षा याींचकेडून 
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अन्न षेसळीबाबतची माहहती घेणे, धाडी ्ाकण,े तपासण्या करणे, दो ीींवर दींडामक/िप्तीची 
कारवाा करणे, गींषीर गुन््याींबाबत एफआय आर दाखल करुन पोशलस तपास करणे इयादी 
सवग प्रकारच्या आवश्यक उपाययोिना/कारवाया वळेोवळेी करण्यात येतात. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

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

हदिा (जि.ठाणे) भागात िच-यामळेु झालेल् या दगुांधीन े
 नागररिाांच ेआरोग् य धोक् यात आल् याबाबत 

(८६) *  ५७३५   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), प्रा.िषाच 
गायििाड (धारािी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय पयाचिरण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  हदवा (जि.ठाणे) षागात खारफु्ीची बेसमुार तोड सुरु असनू तेथे कचऱ्यामळेु डजम्पींग 
मीणाऊीं ड तयार झाल्याच ेमाहे िानवेारी, २०१५ मध्ये वा यासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याहठकाणी षरणीच्या नावान ेकचऱ्याचा डोंगर तयार होत असल्याने दगुांधीमुळे 
पकरसरातील नागरीकाींना आरोग्याचा धोका ननमागण होत असताना पयागवरण तवषागाच े याकड े
िाणीवपूवगक दलुगक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, यानु ींगान ेशासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, यामागील सवगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे.. 
     खारफु्ी/नतवराच्या झडुुपावर कचरा पसरल्याचे आढळले. 
(२), (३) आणण (४) सदर हठकाणी ्ाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्याच े सपा्ीकरण करण्यात येत 
असून ननयशमतपणे दगुांधीनाशकाींची फवारणी करून आवश्यकतेनसुार मातीचा थर देण्यात येत 
असल्यान े पकरसरातील नागकरकाींच्या आरोग्यास धोका ननमागण होत नसल्याच े ठाणे, 
महानगरपाशलका याींनी याींच ेअहवालात नमूद केले आहे. 
     महानगरपाशलका के्षत्राींतून ननमागण होणारा घनकचरा व तवल्हेवा्ीबाबत घनकचरा 
(वयवसथापन व हाताळणी) अधधननयम, २००० व मा.उच्च न्यायालय याींनी पाकरत केलेल्या 
आदेशाच्या अनु ींगान ेमहाराषर प्रद ूण ननयींत्रण मींडळाकडून वळेोवळेी ननदेश पाकरत करण्यात 
येत आहेत. मा.उच्च न्यायालय, मुींबा याींनी महानगरपाशलका के्षत्रातील अनधधकृत घनकचरा 
तवल्हेवा् थाींबून शासत्रोक्त पध्दतीन े प्रकल्प उषारणीच े आदेश पाकरत केले आहे. घनकचरा 
वयवसथापन प्रकल्प शासत्रोक्त पध्दतीने उषारणीसाठक लागणाऱ्या खचागची तरतूद म्हणून 
प्रयेक महानगरपाशलकेने याींच े वात गक अींदािपत्रकात (Budget) २५% तरतुद प्रनतव ग 
करण्याबाबत सथायी सशमतीचा ठराव सादर करण्याबाबत आदेश देण्यात आले होत.े मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबा याींनी पाकरत केलेल्या आदेशाचा कायगपालन अहवाल तसचे घनकचरा 
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वयवसथापन प्रकल्प पूणग करण्याबाबतचा कालबध्द कायगक्रमाची रूपरे ा सादर करण्याबाबत 
ठाणे महानगरपाशलकेस कळतवण्यात आले आहे. 
    हदवा-मुींब्रा खाडी पकरसरात घनकचरा ्ाकल्याबाबत कारणे दाखवा नो्ीस महाराषर प्रद ूण 
ननयींत्रण मींडळामाफग त ठाण ेमहानगरपाशलकेस बिावण्यात आली आहे. 

----------------- 
गडधचरोली जिल््यातील पाच मॉडले स्िूलच ेमांिूर  

िेलेले बाांधिाम सुरु न झाल्याबाबत 
  

(८७) *  ५४२६   श्री.वििय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), 
श्रीमती तनमचला गावित (इगतपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.अबू आिमी (मानखूदच 
शशिािीनगर), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिच), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात शैक्षणणकदृषट्या मागासलेल्या आहदवासी, दगुगम षागातील दहा जिल््याींमध्ये मलुा-
मुलीींच्यासाठक इींमीणिी माध्यमाच्या ४३ मॉडले सकूल व गल्सग हॉस्ेलच्या इमारतीींचे बाींधकाम 
वन तवषागाच्या मान्यतेतवना करण्यात आले असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा 
यासुमारास ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  कें द्र शासनाच्या योिनेंतगगत राज्य शासनान े तीन व ाांपूवी गडधचरोली 
जिल््यात ए्ापल्ली, शसरोंचा, षामरागड, अहेरी व धानोरा या पाच तालुक्यात पाच मॉडले 
सकूल मींिूर केले असून या शाळेचे कामकाि सुद्धा जिल्हा पकर देच्या प्राथशमक शाळेत सुरु 
आहे या पाच मॉडले सकूलच्या बाींधकामासाठक प्रयेकी ४ को्ी ७२ लाख रुपये या प्रमाण े२३ 
को्ी ६० लाख रुपये ननधी राज्य शासनान ेमींिूर केला असताना सुद्धा सदर ननधी अद्यापही 
जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला नसल्यामळेु अद्याप पाचही मॉडले सकूलच े बाींधकाम करता 
आले नसल्याची माहहती हदनाींक १३ िानेवारी, २०१५ रोिी वा यासुमारास ननदशगनास आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याप्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
यानुसार सदर शाळाींची बाींधकामे तातडीने सुरु करण्याच्यादृष्ीने वनखायाची परवानगी 
शमळतवण्याच्यादृष्ीने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, तवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 
 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
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(२) व (३) गडधचरोली जिल््यातील व षामरागड येथ े िमीन वन तवषागाच्या मान्यतेन े
शासनाच्या नाव े झाली असून, अहेरी येथे िमीन उपलब्ध करून घेण्यासाठक वनतवषागाची 
मान्यता घेण्याची कायगवाही सुरू आहे. धानोरा, शसरोंचा व ए्ापल्ली येथील िमीन शासनाच्या 
नावे करण्याची कायगवाही सुरू आहे. या सवग हठकाणी िमीन शासनाच्या नावे झाल्यानींतर 
मुख्य कायगकारी अधधकाऱ्याींच्या प्रशासकीय मान्यतेन े मॉडले सकूल व गल्सग हॉस्ेलच्या 
बाींधकामाची ननतवदा प्रकक्रया सुरू करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  
 
 
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवग सवग प्रककया महाराषर तवधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबा. 


