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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, हदनाांि २३ माचच, २०१५ / चैत्र २, १९३७ ( शिे ) 
 

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

 

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

अन् न आणण षषध प्रशासन, सांसदीय िायच 
मांत्री 

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

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ३७ 
------------------------------- 

  
राज् यातील अधचिेग ा्ंापालाांना पणूचिेग ा्ंापाल िरण् याबाबत 

(१) *  १०४१७   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाि), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िगिा), श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम 
(मोहोग) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात माध्यममक शाळाींमधील अधधवेळची नोकरी पूर्धवेळ करावी यासाठी गत १० 
वर्ाधपासून सुरु असलेल्या राज्य माध्यममक शाळा ग्रींथपाल सींघाच्या मागर्ीकड ेशासनान ेपुन्हा 
दलुधक्ष केले असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशधनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शालेय मशक्षर् ववभागान ेमींजूर केलेल्या आकृतीबींधात २८७४ अधधवळे व २०३१ 
पूर्धवेळ ग्रींथपालाच्या नववन पदाींची ननममधती केली आहे परींत ु ही नवी पदे भरताींना सध्या 
कायधरत असर्ा-या १०६७ अधधवळे ग्रींथपालाींना पूर्धवेळ बढती देवूनच उवधरीत पदे भरावी अशी 
ग्रींथपाल सींघान ेमागर्ी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागर्ीच्या अनुर्ींगान ेशासनान ेकोर्ती कायधवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
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श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) १००० पेक्षा कमी ववद्याथी सींख्या असलेल्या शाळाींतील अधधवेळ ग्रींथपालाींना पुरेशा 
कायधभार नसल्याने पूर्धवेळ पदात रुपाींतरीत करण्यात येऊ नये असा शासनान ेननर्धय घेतला 
आहे. 

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

महाराष्ट्र प्रदषुण तनयांत्रण मांडगान ेघनिचरा तसचे साांडपाणी यािर योग्य ती प्रकक्रया न 
िरणाऱ्या महानगरपाशलिाांिर िारिाई िरण्याचा घेतलेला तनणचय 

(२) *  ६८७१   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िगिा), अॅड.आशशष शेलार 
(िाांदे्र पजश्चम), श्री.योगेश हिगेिर (हडपसर), श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.िगदीश 
मुगीि (िडगाि शेरी) :  सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  महाराषर प्रदरु्र् ननयींत्रर् मींडळान ेएकूर् साींडपाण्यापैकी ८० ्क्के साींडपार्ी सोडर्ाऱ्या व 
वारींवार स्मरर् देऊनही घनकचरा व साींडपाण्याच्या व्यवस्थापनाकड े दलुधक्ष करर्ाऱ्या 
महानगरपामलकाींवर कारवाई करण्याचा ननर्धय नुकताच घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननर्धयानुसार राज्यातील २६ पैकी २० महानगरपामलकाींना महाराषर प्रदरु्र् 
ननयींत्रर् मींडळान े माहे डडसेंबर २०१४ मध्ये वा त्यासुमारास नोट्सा पाठववल्या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यापुढे घनकचरा व साींडपाण्याची योग्य पध्दतीने ववल्हेवा् लावावी म्हरू्न 
उपाययोजना अींमलात आर्ण्याच्या दृष्ीन े उक्त २० महानगरपामलकाींवर महाराषर प्रदरु्र् 
ननयींत्रर् मींडळामार्ध त कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) महानगरपामलकाींनी घनकचरा व साींडपाण् याच् या पपरपूर्ध व् यवस् थापनासाठी त् याींच े
भागभाींडवलात दरवर्ी २५% रक् कमेची तरतूद करावी अस े आदेश महाराष र प्रदरू्र् ननयींत्रर् 
मींडळामार्ध त सवध महानगरपामलकाींना देण् यात आले आहेत. त् यानुसार २६ पैकी १९ 
महानगरपामलकाींनी आर्थधक तरतूदीचा ठराव स् थायी सममती व सवधसाधारर् सममतीमध् ये पारीत 
केलेला आहे. असा ठराव मींजूर करुन त् याची प्रत महाराषर प्रदरू्र् ननयींत्रर् मींडळास सादर न 
केलेल् या महानगरपामलकाींवर जल (प्रदरू्र्, प्रनतबींध व ननयींत्रर्) अर्धननयम, १९७४ व पयाधवरर् 
(सींरक्षर्) कायदा, १९८६ सह नागरी घनकचरा (व् यवस् थापन व हाताळर्ी) ननयम, २००० 
अींतगधत ख्ला का दाखल करण् यात येऊ नये अशी नो्ीस सींबींर्धत महानगरपामलकाींना 
महाराष र प्रदरु्र् ननयींत्रर् मींडळामार्ध त बजावण् यात आली आहे. 
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     महाराष र प्रदरु्र् ननयींत्रर् मींडळाने प्रार्धकार पत्राची नाननी करण् याकरीता व नागरी 
सींस् थाींना मागधदशधन करण् याकरीता गठीत केलेल् या तञ स सममतीत  ल डींडडया लोकल सेल् र् 
गव् हधनमें्चा अर्धकारी तसेच ननवतृ्त उपायुक् त मुींबई महानगरपामलका याींचा समावेश आहे. 
     महाराष र प्रदरु्र् ननयींत्रर् मींडळाने वळेोवेळी नगरपामलका व महानगरपामलका याींना 
काररे् दाखवा नो्ीस, प्रस् ताववत ननद श तसेच अधधशासकीय पत्राव् दारे घनकचरा व् यवस् थापन 
योग् य परतीन ेकररे्बाबत ननद श टदलेले आहेत. 
      महाराष र प्रदरु्र् ननयींत्रर् मींडळान े ठारे्, कोल् हापूर, अह मदनगर, परभर्ी व लातूर 
महानगरपामलका तसेच महाबळेश् वर, पाींचगर्ी, डचलकरींजी नगरपामलकाींवर न् यायालयात ख्ला 
दाखल केला आहे. 
     मा.उच् च न् यायालयाच् या टद. ०२/०४/२०१३ च् या आदेशानुसार नगर ववकास मींत्रालयान े
तयार केलेल्या कृती आराखड्याची कालबध् द पध् दतीन े अींमलबजावर्ी करण् याबाबत सवध 
नगरपामलका व महानगरपामलका याींना महाराष र प्रदरु्र् ननयींत्रर् मींडळामार्ध त अन् वये ननद श 
टदलेले आहेत. 
    मा. राष रीय हरीत लवाद (मखु् य खींडपीठ) याींनी टदलेल् या आदेशास अनसुरुन नगर ववकास 
ववभाग, महाराष र शासन याींना गुजरात व पींजाबच् या धतीवर घनकचरा व् यवस् थापनासाठी 
नोडल एजन् सी स् थापन कररे्बाबत कळववण् यात आले आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

िापसी (ता.सािली, जि.चांद्रपूर) येाील जिल् हा पररषद शागेतील मखु् याध्यायापिाने  
िुन् या शागेच् या ामारतीच्या लािूड टायायामध्या ये िेलेला गैरप्रिार 

(३) *  १४२५१   श्री.वििय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय ्ामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कापसी (ता.सावली, जज.चींद्रपूर) येथील जजल्हा पपरर्द उच् च प्राथममक शाळेतील 
मुख् याध्यापकान े जुन् या शाळेच् या डमारतीच्या लाखो रुपयाींच्या लाकूड र्ायायामध् ये गैरप्रकार 
केल् याचे टदनाींक २७  क् ्ोबर, २०१४ रोजीच्या चौकशी सममतीमध् ये मसध् द ााले असताींना 
सुध् दा दोर्ी व् यक् तीींवर अद्यापही कोर्त् याही प्रकारची कायधवाही करण् यात आली नसल् याच े
टदनाींक १० रे्ब्रुवारी, २०१५ रोजी वा त्या समुारास ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी दोर्ीींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े : (१) व (२) प्रस्तूत प्रकरर्ी चौकशीअींती आढळून आलेल्या 
अननयममतताींच्या अनुर्ींगान े शाळेचे मुख्याध्यापक याींचेववरुध्द चौकशी सुरु करण्यात आली 
आहे. 
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     तसेच सींबींर्धत मुख्याध्यापक याींना अन्य एका प्रकरर्ी (जजल्हा पपरर्द शाळा, र्चरोली 
येथील गैरव्यवहार प्रकरर्ी) टद. २८.१०.२०१४ रोजी ननलींबबत करण्यात आले असून याप्रकरर्ी 
देखील सींबींर्धत मखु्याध्यापकाींची ववभागीय चौकशी सुरु करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

राज् य शासनाने सीमाितती  भागातनू येणारा गुिखा  
रोखण् यासाठी स् ितांत्र यांत्रणा उभारण्याबाबत 

 (४) *  १४४२८   श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अशमत देशमुख (लातूर शहर) :   
सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज् यातील ७२ हजार ८८७ दकुानाींची तपासर्ी अन् न व षर्ध प्रशासन ववभागाने केली 
त् यापैकी ३ हजार ४१८ टठकार्ी गु्खा सापडला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज् यात गु्खा बींदी असूनही माहे जुल,ै २०१२ पासनू रुपये ४७ को्ी ७७ लाख 
९१ हजाराींचा गु्खा जप् त केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, कनाध्क, तेलींगर्ा, आींध्र प्रदेश, गुजरातमधून मोठया प्रमार्ात गु्खा येतो, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, राज् य शासनान ेसीमावती भागातनू येर्ारा गु्खा रोखण् याकरीता स् वतींत्र यींत्रर्ा 
उभारर्ीसाठी आवश् यक त े मनुष यबळ उपल् ध करुन देण् याबाबत कोर्ती कायधवाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापि : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) राज् यात प्रनतबींर्धत असलेल् या पानमसाला, सुगींर्धत सुपारी, तींबाख ू व तत् सम 
अन् नपदाथापपकैी सीमावती भागात त् यावर प्रनतबींध नाही. त् यामळेु सीमावती भागातून येर्ारा 
साठा रोखण् याकरीता ववववध चेकनाके, रेल् वे, बसस् थानक डत् यादी टठकार्ी पाळत ठेवून कारवाई 
करण् यात येते. यासाठी पोमलसाींचे सहकायध घेण् यात येते. 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

  
 
 
 



5 

अिोला जिल् हा पररषदेच् या शशक्षण विभागाने विद्याथ याांना बुिाांचा परुिठा 
पांचायत सशमती स् तरािर िरण्याचा घेतलेला तनणचय 

(५) *  १३१९८   श्री.हररष वपांपगे (मुतत चिापूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जजल् हा पपरर्देच् या मशक्षर् ववभागाने ववद्याथ यापना बु् पुरववरे् व डके् स बेंच 
खरेदीच् या योजनेअींतगधत कीं त्रा्दाराने बु्ाींचा पुरवठा थे् शाळेवर न करता पींचायत सममती 
स् तरावर करण् यासींदभाधत अ्ी व शतीमध् ये नद द केल् याचे माहे रे्ब्रुवारी, २०१५ च् या पटहल् या 
आठवडयात वा त्यासमुारास ननदशधनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरर्ी चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीच ेननष कर्ध काय व त् यानुसार कीं त्रा्दाराच ेटहत जोपासर्ा-या अर्धकारी 
व कमधचा-याींववरुध् द कोर्ती कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. जजल्हास्तरावर घेण्यात आलेल्या ननर्धयानुसार पींचायत सममती 
स्तरावर पुरवठा करण्यात आलेला आहे. सदर खरेदी जजल्हापपरर्देच्या सेस र्ीं डातून करण्यात 
आलेली आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

िगमनुरी (जि.हहांगोली) िीिन प्राधधिरण विभागामाटच त मोरिाडी  
२५ गाांि पाणीपुरिठा योिना बांद पडल्याबाबत 

  

(६) *  ५६०७   श्री.सांतोष िारटे (िगमनुरी), श्रीमती तनमचला गावित (ागतपूरी), श्री.अब् दलु 
सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पिेल (मुांबादेिी), श्री.वििय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) कळमनुरी (जज.टहींगोली) जीवन प्रार्धकरर् ववभागामार्ध त पार्ी प्रश् न कायमस् वरुपी 
सोडववण् यासाठी मोरवाडी २५ गाींव पार्ीपुरवठा योजना शासनाने को्यावधी रुपये खचुधन तयार 
केली असनू सदर योजना ननयोजनाचा अभाव व प्रशासकीय दलुधक्षामळेु गत पाच-सहा 
मटहन् यापासून पुर्धपरे् बींद पडली असल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त् या समुारास 
ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक् त २५ गाींव नळ योजनचेे ववद्युत पुरवठ्याच े ८० लाख रुपयाींची वीज 
देयकाची थकबाकी असल् यान ेव वीजदेयके वेळेत भरली नसल् यान,े वीज कीं पनीने या योजनेचा 
ववद्युत पुरवठा तोडल् यामळेु मागील सहा मटहन् यापासून गाींवाना पार्ीपुरवठा करण् यात येत 
नसल् याने नागपरकाींनी पाण् यासाठी आींदोलन,े उपोर्र् केली पींरतू आश् वासनाव्यनतपरक् त काहीच 
ममळाले नसल् यान ेनागरीकाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय, त्यानुर्ींगान े कोर्ती कायधवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, यामागील ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
     मोरवाडी २५ गाींव प्रादेमशक पार्ी पुरवठा योजना ता.कळमनुरी जज.टहींगोली सबींधीत 
मशखर सममतीद्वारा चालववण्यात येत असनू सदर योजनेद्वारा पार्ी पुरवठा सुरु आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     प्रस्तूत पार्ी पुरवठा योजनेचे सद्यजस्थतीत ववद्युत देयकाची थकबाकी रु.८० लाख 
नसून रु.११७.७४ लाख एवढी आहे. परींतु ववज ववतरर् कीं पनीद्वारा सदर पार्ी पुरवठा 
योजनेचा ववद्युत पुरवठा खींडीत केलेला नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

रािुराबािार (जि.अमरािती) येाील ११ गाि पाणीपुरिठा योिना बांद असल्याबाबत 

(७) *  १४०६५   अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राजुराबाजार (जज.अमरावती) येथ े गत १२ वर्ापपूवी कोयायवधी रुपये खचूधन गावाींच् या 
पाण् याची समस् या सोडववण् याकपरता ननमाधर् करण् यात आलेली ११ गाव पार्ीपुरवठा योजना गत 
तीन वर्ाधपासून बींद असल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त् या सुमारास ननदशधनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, लोकापधर्ानींतर तीन मटहन े प्रायोर्गक तत् वावर गावाींना पार्ीपुरवठा करण् यात 
आला होता. त् यासाठी खची पडलेल् या ववद्युत बबलाचा भरर्ा करण् यात आला नाही त् यामळेु ही 
योजना बींद पडली, त् यानींतर समाववष ् गावाींपैकी काहीींनी या योजनेतून पार्ी घेण् यास नकार 
टदला त् यामळेु ही योजना वादात अडकून बींद पडली यामुळे गावाींतील डच् नुक लाभाथी  
नागपरक सदर पार्ीपुरवठा ममळण् यापासून वींर्चत राटहल् यान ेत् याींची गैरसोय होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यानुर्ींगाने शासनाने 
कोर्ती कायधवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, यामागील ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     राजुराबाजार व १० गावे ता.वरुड जज.अमरावती प्रादेमशक पार्ी पुरवठा योजना सन २०१० 
मध्ये कायाधजन्वत करण्यात आली.सदर योजनेद्वारा सन २०१० व सन २०११-१२ च्या 
उन्हाळ्यात मागर्ीनुसार पार्ी परुवठा करण्यात आलेला आहे. योजना माहे जुल,ै २०१२ पासून 
बींद आहे. 
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(२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. 
     प्रस्तुत प्रादेमशक योजनेत समाववष् ११ गावाींपैकी ३ गावाींनी योजनेद्वारा कायमस्वरुपी 
पार्ी घेण्यास नकार टदलेला आहे. उवधपरत ८ गावाींना मागर्ीनुसार सन २०१० व सन २०११-१२ 
च्या ी्ंचाई कालावधीत पार्ी परुवठा करण्यात आलेला आहे. सन २०१३-१४ मधील ी्ंचाई 
कालावधीत गावाींतील अजस्तत्वातील स्त्रोताींना मुबलक पार्ी उपल्ध असल्याने मशखर 
सममतीद्वारा सदर प्रादेमशक योजना कायाधजन्वत करण्यात आलेली नाही. 
     योजना ववद्युत देयकाअभावी तसेच ककरकोळ दरुुस्तीअभावी बींद आहे. 
     मशखर सममतीमार्ध त थकीत ववद्युत देयकाचा भरर्ा करण्यात आलेला असून ककरकोळ 
कामाींची दरुुस्ती करुन योजना सरुु करण्याच ेननद श मशखर सममतीस मुख्य कायधकारी अर्धकारी 
जजल्हा पपरर्द अमरावती याींचेमार्ध त देण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

िापडणे (जि.धुगे) येाील पाणी परुिठा योिना अपूणच असल्याबाबत 
  

(८) *  ५८३९   श्री.िुणाल पािील (धुगे ्ामीण) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) कापडरे् (जज.धळेु) येथील ३ को्ी १२ लाख रुपयाींची पार्ी पुरवठा योजना ही गेल् या ८ 
वर्ाधपासून प्रलींबबत असून अद्याप कामगार नगर, डींदीरा नगर तसचे खोकरप््ी, भील वस् ती 
अशा काही भाींगामध् ये पाईप लाईनचे काम ाालेले नसून येथील ग्रामस् थाींना अयोग् य पार्ी 
पुरवठयामुळे ववववध साथीच् या रोगाींना सामोरे जावे लागत असल् याच े माहे जानेवारी, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम् यान ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर योजना त्वपरत पूर्ध करण् याच् या दृष ्ीने कोर्ती कायधवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, त् यामागील ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  हे खरे नाही, 
(२) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

राज् यात शालेय पोषण आहारासाठीच्या ‘मध्या यान् ह भोिनाच् या’  
अनुदानात िाढ िरण्याबाबत 

(९) *  १४३४५   श्री.हदपि चव्हाण (टलिण), श्री.रमेश िदम (मोहोग), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िगिा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज् यात शालेय पोर्र् आहारासाठीच्या ‘मध् यान् ह भोजनाच् या’ अनुदानात शासनाने दहा  
मटहन् याींनी केवळ २५ व ३८ पशैाींनी वाढ केली असल्याने सदर अनुदान अत्यल् प असून 
मध्यान् ह भोजन परवडत नसल् याचे ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, त्यात काय 
ननषपन्न ााले व त्यानुसार उक्त् ा शालेय पोर्र् आहारात वाढ कररे्बाबत शासनाने कोर्ती 
कायधवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 

  
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) शालेय पोर्र् आहार योजना ही कें द्र पुरस्कृत योजना असून 
कें द्र शासनाच्या मागधदशधक सचूनाींनुसार राबववण्यात येत.े कें द्र शासन दरवर्ी अन्न 
मशजववण्याच्या दरात ७.५% वाढ करते. यानुसार टदनाींक २८/१०/२०१४ च्या शासन ननर्धयान्वये 
शालेय पोर्र् आहार योजनेंतगधत अन्न मशजववण्याच्या दरात ७.५% वाढ करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

बाणिोि (ता.मांडणगड,जि.रत्नाधगरी) या पुरातन किल्ल्यामध्याये 
गुप्तधनाच्या शोधासाठी िरण्यात आलेले उत्खनन 

  

(१०) *  ६२०१   श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीट (िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िगिा), श्री.रमेश िदम (मोहोग), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपगूण) :   सन्माननीय 
साांस् िृतति िायच मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींडर्गड (जज.रत्नार्गरी) तालुक् यातील बार्को् येथील र्ो ध् जव्हक् ्ोपरया उर्ध  टहम् मतगड 
ऊर्ध  बार्को् या पुरातन ककल् ल् यामध् ये गुप् तधनाच् या शोधासाठी नुकतचे उत् खनन करण् यात 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अवैध उत् खननामुळे सदर ककल् ल् याच् या सुरषितक्षततेला व अजस्तत् वाला धक् का 
पोहोचला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या सींदभाधत चौकशी करण् यात आली आहे काय, त् यात काय आढळून आले व 
तदनुसार सींबींर्धताींववरुध् द कोर्ती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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गडधचरोली येाील आहदिासी वििास महामांडगाने राईस शमल मालिाांना  
हदलेल्या धानाची भरडाई िरुन ताांदगू िमा िेला नसल्याबाबत 

  

(११) *  ८५६०   श्री.सांिय साििारे (भुसािग) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  गडर्चरोली येथील आटदवासी ववकास महामींडळाने सन २०१२-१३ मध्ये वा त्यासुमारास 
गद टदया आणर् नागपूर जजल््यातील २८ राईस ममल मालकाींना धानाची भरडाई करुन ताींदळू 
तयार करण् यासाठी टदले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राईस ममल मालक आणर् आटदवासी ववकास महामींडळाच्या करारनाम्यानुसार 
उक्त ताींदळू अन्न व नागरी पुरवठा ववभागाकड ेजमा कररे् गरजचेे होत ेअद्याप राईस ममल 
मालकाींनी ताींदळू जमा केलेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुर्ींगान ेदोर्ी 
आढळर्ाऱ्या राईस ममल मालकाींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, कारवाईस होर्ाऱ्या टदरींगाईची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापि : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) खरीप पर्न हींगाम २०१२-१३ मध्ये आटदवासी ववकास महामींडळाकडून गडर्चरोली, 
गद टदया, नागपूर व चींद्रपूर या जजल््यात ११,३१,३८५.४३ जक्वीं्ल धानाची खरेदी ााली होती. 
त्यापैकी १०,९०,९१८.०४ जक्वीं्ल धानाची म्हर्जचे सुमारे ९६.४२% धानाची भरडाई या 
जजल््यातील ९७ ममलसधमार्ध त ाालेली आहे. 
     या हींगामामधील खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई करुन ताींदळू जमा करण्याची अींनतम 
मुदत  कें द्र शासनाने टद.३१.१२.२०१३ पयपत टदली होती. या मदुतीपयपत सींबींर्धत ममलसधनी 
भरडाई केलेला परींतू भारतीय अन्न महामींडळाकड े जमा न करता आलेला सुमारे २.५१ लक्ष 
जक्वीं्ल ताींदळू ममलसधकड ेमशल्लक असून हा ताींदळू कें द्रीय साठ्यामधून वगळला गेल्यान ेतो 
ता्यात घेण्याची जबाबदारी आता राज्य शासनाची आहे. 
     त्यासाठी, टदनाींक २३.०१.२०१५ च्या शासन पपरपत्रकान्वये कायधपध्दती आखून देण्यात 
आली असून त्यावर ताींदळू जस्वकृतीची कायधवाही सींबींर्धत जजल्हा परुवठा अर्धकारी याींचमेार्ध त 
करण्यात येत आहे, 
     हा ताींदळू ता्यात घेण्यासाठी तो कें द्र शासनाच्या ववटहत ववननद शानुसार (FAQ)  असर् े
आवश्यक असून त्याच ेसॅम्पलीींग कररे् आवश्यक आहे. त्यामशवाय पुरेशा गोदामाची उपल्धता 
नसल्यान ेहा ताींदळू जमा करण्यास थोडा ववलींब होत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

 
----------------- 
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पुणे जिल््यातील शसांहगड किल्ल्यािरील देखभाल दरुुस्तीच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

(१२) *  १०८७६   श्री.योगेश हिगेिर (हडपसर), श्री.िगदीश मुगीि (िडगाि शेरी), 
श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.सां्ाम ाोपिे (भोर) :   सन्माननीय साांस् िृतति िायच 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुरे् जजल््यातील ऐनतहामसक मसींहगड ककल्ल्यावरील दरड, बुरुज व कड े अनतशय 
धोकादायक अवस्थेत ााल्यान े कड्यावरुन तसेच बुरुजावरुन पयध् क कोसळल्याच्या दोन 
दघुध् ना घडल्या आहेत त्यातील एका पक्षीममत्राचा मतृ्यू ााला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ 
मध्ये वा त्यासुमारास ननदशधनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मसींहगड ककल्ल्यावरील देखभाल दरुुस्ती व ्ाक्यातील गाळ काढण्याच्या 
कामाम मोठा गैरव्यवहार ााल्याचे ननदशधनास आले असून सदर काम करर्ाऱ्या ठेकेदारावर 
र्ौजदारी कारवाई करण्याची सचूना पुरे् जजल््याच्या पालकमींत्रयाींनी माहे जानेवारी, २०१५ 
मध्ये वा त्या दरम्यान टदल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कामाच ेअींदाजपत्रक तयार करर्ाऱ्या कीं पनीन ेचुकीच ेअींदाजपत्रक तयार 
केले आहे असा अहवाल सदर कामाची चौकशी करर्ाऱ्या कॉलेज  र् डींजजननअरीींग या सींस्थेन े
सादर केला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ककल्ल्यावर पयध् काींची गदी असर्ाऱ्या टठकार्ी अनेक प्राथममक सेवा 
सुववधाही मसींहगड घेरा सममतीकडून देण्यात येत नसल्याच े तसचे मसींहगड ककल्ल्याींच े सुरक्षा 
 डड् ााले नसल्याचे माहे जानवेारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशधनास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरर्ी चौकशी केली आहे काय, त्यानुर्ींगान ेसींबींर्धत ठेकेदारावर कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच प्राथममक सेवा सुववधा पुरववण्याबाबत  व सुरक्षा 
 डड् होण्याबाबत कोर्ती कायधवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) मसींहगड ककल् ल् याच् या जतन व दरुुस् ती कामाबाबत जजल् हा ननयोजन सममती पुरे् याींचे 
बैठकीत तत् कालीन मा.ना.पालक मींत्री याींनी जजल् हार्धकारी, पुरे् याींना या कामाची चौकशी 
करण् याबाबत आदेश टदले होते. त् यास अनुसरुन जजल् हार्धकारी, पुरे् याींनी कॉलेज  र् 
डींजजनीअरीींग पुरे् याींना सदर कामाची ताींबत्रक तपासर्ी करण् याच ेननद श टदले. त् यानुसार प्राप् त 
अहवालात सकृतदशधनी कामाचे पपरमार् व दजाधबाबत त्रु्ी आढळून आल्या. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) मसींहगड घेरा सममती ही ग्रामपींचायत घेरा मसींहगड येथील ग्रामस् थाींची २००८ साली स् थापन 
ाालेली व धमाधदाय आयुक् त याींचेकड ेनद दर्ी करण् यात आलेली सींस् था आहे. या सममतीकडून 
पयध् काींकडून रु. ५०/- (चारचाकी गाडी) व रु. २०/- (दचुाकी) उपद्रव शुल् क म् हरू्न वसुल 
करण् यात येतो.  यास वनववभागाने मान् यता टदली आहे. सदर ननधीतून कोर्त् याही सोई 
सुववधा सममतीने उपल् ध केलेल् या नाहीत. 
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(५) व (६) सींबधीत वास् तुववशारद, कीं त्रा्दार व ववभागाचे कननष ठ अमभयींता तथा मशबीर प्रमखु 
याींच् याकडून नो्ीस व ञ सापनाव् दारे खलुासा मागववण् यात आला आहे. तो प्राप् त होताच 
सींबधीताींववरुध् द ववहीत कायधवाही करण् यात येईल. 

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

नागपूरातील सुपर स्पशेाशलिी रूग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत  
तसेच “मज्िातांतू धचिीत्सा विभाग” सुरू िरण्याबाबत 

(१३) *  १११९२   श्री.बांिी भाांगडडया (धचमूर), श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), 
श्री.िृष्ट्णा खोपड े(नागपूर पूिच), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्याय), श्री.सुधािर िोहगे (नागपूर 
दक्षक्षण), डॉ.आशशष देशमुख (िािोल) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूरातील सुपर स्पशेाली्ी रुग्र्ालयामध्ये ३९१ पदाींच्या भरतीबाबतचा तसेच “मज्जातींतू 
र्चकीत्सा शास्त्र” हा ववभाग सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव देखील सन २०१० पासून प्रलींबबत 
असुन सदरील रुग्र्ालयात (E.E.G) ची व्यवस्था सुध्दा नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त् ा प्रलींबीत प्रस्तावाींना त्वरीत मान्यता देऊन उक्त् ा रुग्र्ालयामध्ये 
(E.E.G) ची व्यवस्था करण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायधवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(३) शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व अनतववशेर्ोपचार रुग् र्ालय, नागपूर येथ े
मज् जातींतूर्चककत् सा शास् त्र हा ववभाग कायाधजन्वत ाालेला नसल् याने (E.E.G) ची व् यवस् था 
करण् यात आलेली नाही. सदर ववभाग कायाधजन्वत होण् यासाठी व अींशतस सुरु असर्ा-या 
ववर्यातील डी.एम.व एम.सी.एच. अभ यासरम म सुरु करण् यासाठी मानकानुसार व गरजेनसुार 
३९१ नवीन पदननममधतीचा पपरपूर्ध प्रस् ताव सींचालनालय व सींस् थास् तरावर तयार करण् यात येत 
आहे. 
 

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

अमरािती महानगरपाशलिेिडून महाराष्ट् र सुिणच महोत् सिी नागरी दलीत पाणीपुरिठा         
ि स्िच्छता योिनेंतगचत प्राप्त झालेला तनधी अखधचचत राहहल्याबाबत 

 (१४) *  १०२८८   डॉ.सुतनल देशमुख (अमरािती), डॉ.पांिि भोयर (िधाच) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष र सुवर्ध महोत् सवी नागरी दमलत वस् ती पार्ीपुरवठा व स् वच् नता योजनेंतगधत 
अमरावती महानगरपामलका के्षत्रात अनसुूर्चत जाती व नवबौध् द घ्काींमधील कु्ूींबबयाींना 
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खाजगी नळ जोडर्ी व वयैजक्तक शौचालये उपल् ध करून देण् यासाठी टदनाींक ९ म,े २०१३ चे 
शासन ननर्धय रम .नादवस/ू२०१३/प्र.रम .२६६/पापु-२२ अन् वये मींजूर करण् यात आलेल् या ८२५.२४ लक्ष 
रूपयाींचा ननधी टदनाींक ३१ जानेवारी, २०१५ पयपत अखर्चधत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यानरु्ींगाने सदर ननधी अखर्चधत 
राहण्याची काररे् काय आहेत व सदर ननधी अखर्चधत राहण्यास जबाबदार असर्ाऱ्या 
सींबींर्धताींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सदर ननधी खचध करण् याबाबत अमरावती महानगरपामलका प्रशासनातर्  कोर्ती 
कायधवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) सदर योजनकेरीता अमरावती महानगरपामलकेस रुपये ८२५.२४ 
लक्ष डतका ननधी उपल् ध करुन देण् यात आलेला आहे. त् यापकैी आतापयपत रुपये ८९.७८ लक्ष 
डतका खचध करण् यात आला असून योजनेचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(२), (३) व (४) सदर योजनेसाठी उपल् ध करुन टदलेल् या ननधीपकैी अल् प प्रमार्ात खचध ााला 
असल् यान ेअमरावती महानगरपामलकेकडून खुलासा मागववण् यात आला असून सदर खलुाशाच् या 
अनुर्ींगाने पुढील कायधवाही करण् यात येईल. 

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

लाांिा (ता.रािापूर, जि.रत्नाधगरी) येाे असलेल्या शासिीय  
षद्योधगि प्रशशक्षण िें द्रातील गैरसोयीबाबत 

(१५) *  १२८९६   श्री.रािन सागिी (रािापूर) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय षद्योर्गक प्रमशक्षर् कें द्र, लाींजा (ता.राजापूर, जज.रत्नार्गरी) येथ े असलेल् या 
गैरसोयी तसेच १०० ववद्याथी वसतीगहृाचा अपूर्ाधवस् थेत असलेला प्रस् ताव व माहे जून, २०१२ 
पासून या सींस् थेस कायमस् वरुपी प्राचायध नाही आटद बाबीींसींदभाधत स् थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
टदनाींक १६ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त्या सुमारास मा.गहृननमाधर् तथा मा. उच् च व तींत्र मशक्षर् 
राज् यमींत्री याींना पत्रव् यवहार करुनही अद्यापी कोर्तीच कायधवाही करण्यात आली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, त्यानुर्ींगान ेयाबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास, त् यात काय 
ननषपन्न ााले व त्यानुसार उक् त प्रकरर्ी शासनस् तरावर पुढे कोर्ती कायधवाही करण् यात आली 
आहे वा येत आहे, 
(३) नसल् यास, त् याची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) “षद्योर्गक प्रमशक्षर् कें द्र, लाींजा” या सींस्थेकडून वसतीगहृ 
बाींधर्ेबाबत प्रस्ताव मागील ३ वर्ाधत सींचालनालयास प्राप्त ााला नाही. सदर सींस्थेतील 
प्राचायध याींना बदलीने “षद्योर्गक प्रमशक्षर् सींस्था, साींगोला, जज.सोलापूर” येथे कायधमुक्त 
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केल्यानींतर त्याींचा अनतपरक्त कायधभार उपप्राचायध, षद्योर्गक प्रमशक्षर् सींस्था, रत्नार्गरी याींना 
देण्यात आला आहे. सींस्थते कायमस्वरूपी प्राचायध नेमण्याबाबत सींचालनालयास शासनस्तरावर 
ननद श देण्यात आले आहेत. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

ठाणे जिल् ्यातील भातसा ि उल्हास नदीचे पाणी प्रदवुषत झाल्याबाबत 
  

(१६) *  १४२३७   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोग), श्री.जितेंद्र आव् हाड 
(मुांरा ा िगिा), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अस् लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पिेल 
(मुांबादेिी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), श्री.वििय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.अब् दलु 
सत्तार (शसल्लोड), श्री.िुणाल पािील (धुगे ्ामीण), श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी), डॉ.बालािी 
किणीिर (अांबरनाा), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.शभमराि धोंड े(आष्ट्िी), श्री.सुतनल 
शशांदे (िरगी) :   सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वामसींद (जज.ठार्े) येथील जजींदाल स् ्ील कीं पनी रसायनयुक् त साींडपाण् यावर कोर्तीही 
प्रकरम या न करता भातसा नदीत रसायनयुक् त पार्ी सोडत असल्यान ेनदीतील मासे मतृ् युमुखी 
पडत असून हेच पार्ी तेथील नागपरकाींना देण् यात येत असल् यान ेत् याींच् या आरोग् यावर ववपरीत 
पपरर्ाम होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच कल् यार्-डद बबवली, अींबरनाथ, बदलापूर पपरसरातील रासायननक कारखान्याींमधून 
कोर्त्याही प्रकरम येववना साींडपार्ी उल्हास नदीत सोडण्यात येत असल्यान े उल्हास नदी 
प्रदरु्र्ाची कें द्राकडून दखल घेऊन महाराषर प्रदरु्र् मींडळाला चौकशीचे आदेश टदले असल्याच े
माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास ननदशधनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, यासींदभाधत चौकशी करण् यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तद्नुसार रसायनयुक् त पार्ी सोडर्ा-या कीं पनीववरुध् द शासनान े कोर्ती कारवाई केली वा 
करण् यात येत आहे तसचे भातसा व उल्हास नदीच े प्रदरु्र् रोखण्याबाबत कोर्ती कायधवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहते ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) महाराषर प्रदरु्र् ननयींत्रर् मींडळाच्या अहवालानुसार सदर 
कारखान्याच्या उत्पादन प्रकरम येतून ननघर्ाऱ्या षद्योर्गक साींडपाण्यावर प्रकरम या करण्याकपरता 
षद्योर्गक साींडपार्ी सयींत्रर्ा जस े  ईल जस्कमर, न्युरलायाशेन/डक्वेलायाशेन, 
क्लेपरसक्युले्र, कर्ल््रप्रेस, एपरयेशन ्ँक, परव्हर  समेमसस आणर् मजल््पल डरे्जक््व 
डव्हॅपरे्र व ॲमसड परकव्हरी प्लॅन््, एपरयेशन व साठवर् ्ँक ड. बसववलेली आहे. त्यामधनू 
प्रकरम याकृत केलेल्या साींडपाण्याचा पुनवाधपर उत्पादन प्रकरम येत तसचे कारखान्याच्या पपरसरातील 
बागबर्गचा कपरता वापर करण्यात येतो. 
(२) होय. 
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(३) उल्हास नदी प्रदरू्र्ासींबींधी मा.राषरीय हपरत न्यायालय, पूरे् याींच्याकड े प्रकरर् 
रम .३७/२०१३ द्वारे दाखल करुन घेण्यात आलेल्या प्रकरर्ाच्या अनुर्ींगाने गेल्या दोन वर्ाधमध्ये 
म.प्र.नन.मींडळ/म.ष.वव.महामींडळ, स्थाननक स्वराज्य सींस्था व सामुटहक साींडपार्ी प्रकरम या 
सयींत्रर्ा सींगठर् याींच्यामार्ध त समन्वय साधून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. तसेच 
म.प्र.नन.मींडळाने सदरहू कायधके्षत्रामध्ये दोर्ी आढळलेल्या उद्योगावर कारखान्याचे उत्पादन बींद 
करण्याच ेआदेश, प्रस्ताववत आदेश, काररे् दाखवा नो्ीस, यासह बॅकहमी जप्त कररे्, अशा 
प्रकारच्या कायधवाही सातत्यान ेकेल्या जात आहेत. सदरील प्रकरर् मा.राषरीय हपरत न्यायालय 
याींच्याकड े प्रलींबबत असनू, न्यायालयाने वळेोवेळी टदलेल्या आदेशाप्रमार्े म.प्र.नन.मींडळामार्ध त 
कायधवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

साांगली जिल् हयातील शासिीय रुग् णालयातील ि शमरि तालुक् यातील िसांतदादा पािील 
शासिीय रुग् णालय ि महाविद्यालयातील गैरसोबाबाबत 

(१७) *  १४०९२   डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े (शमरि) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगलीतील शासकीय रुग् र्ालयातील १५ ते २० क्षमता असलेल् या बनध ववभागातील 
रुग् र्ाींच् या मतृ् यूच े प्रमार् वाढले असून एकाच वळेेस उपचारासाठी जास्त रुग्र् आल्यास 
रुग्र्ाींची र्ारच गैरसोय होत े तसेच सदरील रुग्र्ालयात भाजलेल् या रुग् र्ाींवर उपचारासाठी 
लागर्ारे षर्धेही महाग असुन अनेक प्रकारची षर्धे रुग् र्ालयात उपल् ध असतानाही डॉक् ्र 
उक्त षर्ध े बाहेरुन खरेदी करण् यासाठी साींगतात ही बाब माहे एवप्रल, २०१४ मध्ये वा 
त्यासुमारास ननदशधनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच ममरज तालुक् यातील “वसींतदादा पा्ील शासकीय रुग् र्ालय व शासकीय 
महाववद्यालय” येथे टदवसेंटदवस रुग् र्ाींची सींख् या वाढत असुन येथ ेअस् थीरोग, कान-नाक-घसा, 
नेत्र व प्रसुती ववभागात शस् त्रकरम या होत असतानाही सदर शस् त्रकरम या व उपचाराकरीता 
आवश् यक असर्ारी षर्ध ेपुरेशा प्रमार्ात खरेदी न केल् यान ेरुग् र्ाींची गैरसोय होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरर्ाींची शासनान े चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय 
ननषपन्न ााले व त्यानुसार प्रश्न भाग (१) मधील रुग्र्ालयाच्या बनध ववभागाचे ववस्तारीकरर् 
करण्यासह रुग्र्ाींना स्वस्त दरात षर्धे उपल्ध करुन देण्याबाबत तसेच प्रश्न भाग (२) 
मधील रुग्र्ालयातील रुग्र्ाींना आवश्यक ती षर्धे त्वरीत उपल्ध करुन देण्याबाबत शासनान े
कोर्ती कायधवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

रोहा, माणगाि ि पेण (जि.रायगड) तालुक् यातील अांत्योद्य 
िाडच धारिाांना धान् य शमगत नसल्याबाबत 

  

(१८) *  ७६१४   श्री.धैयचशील पािील (पेण), श्री.सुभाष उटच  पांडडतशेठ पािील (अशलबाग) :   
सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) रायगड जजल् ्यात कातकरी या आदीम जाती कु्ुींबाना सव च् च न् यायालयाच् या आदेशानुसार 
सन २०१४ मध् ये वा त्यासुमारास अींत् योदय काड  वा्प करण् यात आली परींत ु नव् याने वा्प 
करण् यात आलेल् या मार्गाव, रोहा, पेर् तालुक् यातील काडधधारकाींना धान् य ममळत नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, काडध देऊन ५ मटहने होऊन गेल् यानींतर देखील काडध धारकाींना धान् य देण्यात 
येत नाही हा सव च् च न् यायालयाचा अवमान असल् याने सींबींर्धत अर्धका-याींवर कोर्ती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) असल् यास, सदर काडधधारकाींना धान् य देण् याबाबत कोर्ती कायधवाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, सवधसाधारर् ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापि : (१) रायगड जजल््यातील सवध तालुक् यातील अींत् योदय काडधधारकाींना उच् च 
न् यायालयाच् या आदेशानुसार ववटहत प्रमार्ानुसार अन् नधान् याचे वा्प करण् यात येत आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

िधाच जिल् ्यातील ६३ ्ामपांचायतीची तनमचल ्ाम योिनेसाठी िरण्यात आलेली तनिड 
 

(१९) *  १२७५१   श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाि) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वधाध जजल््यात शासनाच् या ननद शानुसार सन २०१३-१४ अींतगधत ननमधल ग्राम योजनेसाठी 
जजल् ्यातील ६३ ग्रामपींचायतीची ननवड करण् यात आली असनू त्यापकैी केवळ १३ ग्रामपींचायती 
पात्र ठरल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम् यान ननदशधनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, जजल् ्यातील उवधपरत ग्रामपींचायतीमध् ये सदर योजनेंची अींमलबजावर्ी न 
ााल् याचेही ननदशधनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, उवधपरत ग्रामपींचायतीींमध् ये सदर योजना पुनसश् च राबववण् याबाबत शासनान े
कोर्ता ननर्धय घेतला आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची सवधसाधारर् काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
     सन २०१३-१४ मध्ये वधाध जजल्हयातील ५० ग्रामपींचायती ननमधल ग्राम पुरस्काराकपरता 
कें द्र शासनास प्रस्ताववत करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार वधाध जजल््यातील ५० 
ग्रामपींचायतीींची तपासर्ी कें द्र शासनाच्या पथकामार्ध त माहे रे्ब्रुवारी, २०१४ मध्ये करण्यात 
आली होती. यानुसार कें द्र शासनामार्ध त १५ ग्रामपींचायती ननमधल ग्राम पुरस्कार योजनेमध्ये 
पात्र ठरल्या आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     ननमधल ग्राम पुरस्कार योजनेंतगधत हागर्दारीमुक्त ग्रामपींचायती, पींचायत सममत्या व 
जजल्हा पपरर्दाींना रोख पापरतोवर्क देण्यात येते. सदर पुरस्कार प्राप्त होण्यासाठी कें द्र शासनान े
ठरवून टदलेले ननकर् पूर्ध कररे् आवश्यक आहे. तथावप सदर पुरस्कार प्राप्त होईपयपत 
ग्रामपींचायती या योजनेत भाग घेऊ शकतात. 
(३) सद्य:जस्थतीत वधाध जजल्हयामधील ५१७ ग्रामपींचायतीपकैी २०५ ग्रामपींचायतीींना ननमधल 
ग्राम पुरस्कार प्राप्त ााला असून उवधपरत ३१२ ग्रामपींचायतीींपकैी सन २०१५-१६ मध्ये १९२ व 
सन २०१६-१७ मध्ये १२० ग्रामपींचायती जजल्हा पपरर्देमार्ध त ननमधल ग्राम पुरस्काराकपरता 
प्रस्ताववत करण्यात येर्ार आहेत. 
(४) ववलींब ाालेला नाही. 

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

राज् यातील िाही प्रााशमि शागाांमध्याये आिश्यितेपेक्षा  
िमी शशक्षि असल्याबाबत 

  

(२०) *  ६६९०   श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिच), श्री.सांतोष िारटे (िगमनुरी), 
श्री.किसन िाोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िगिा), श्री.प्रिाश टातपिेर (चेंबूर) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील प्राथममक शाळाींमधील ववद्याथ यापसाठी आवश् यक मशक्षकाींच् या प्रमार्ापेक्षाही 
अनतपरक् त मशक्षक उपल् ध असून त् याच वेळेत राज् यात जवळपास ३६ ्क् के शाळाींमध् ये पुरेस े
मनुष यबळ नसल् याच ेव ठार्े जजल् ्यात सवाधर्धक २५५, नामशक मध् ये २०४ व गडर्चरोली १३७ 
ए कमशक्षकी शाळा असल् याचे ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज् यात मशक्षर् हक् क कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत् येक ३० ववद्याथ यापमागे 
एक मशक्षक नेमर् े आवश् यक असतानाही काही टठकार्ी हे प्रमार् २३ ववद्याथ याधमागे एक 
मशक्षक तर काही टठकार्ी एकमशक्षकी शाळा अशी ववसींगती असल्याचे ननदशधनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरर्ाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, त्यात काय 
ननषपन्न् ा ााले व त्यानसुार उक्त प्रकरर्ी पुढे कोर्ती कायधवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

षरांगाबाद जिल््यात सिच शशक्षा अशभयानाांतगचत शागा खोल्या बाांधिामासाठी  
देण्यात आलेल्या तनधीचा हहशोब न लागल्याबाबत 

  

(२१) *  १३२२९   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) षरींगाबाद जजल््यात सवध मशक्षा अमभयानाींतींगधत जजल्हा पपरर्देच्या शाळा खोल्या 
बाींधकामासाठी सन २०१२-१३ मध्ये रूपये सव्वाचार को्ीींचा ननधी ममळाला होता, परींतू सदरील 
ननधीच्या खचाधचा टहशोब लागत नसल्यान,े पुन्हा सवध मशक्षा अमभयानातनू शाळा खोल्या 
बाींधण्यासाठी सन २०१२-१३ मध्ये रूपये ९ को्ी ३३ लाखाींचा ननधी देण्यात आला होता. या 
ननधीतून टदनाींक ३१ माचध २०१४ पयपत ५ को्ी १५ लाख रूपये खचध केले गेले, उवधरीत ४ को्ी 
१५ लाख रूपये कुठे खचध ााले, याचा टहशेब मात्र अजुन लागलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदरील ननधी ग्रामपींचायतीस टदला असेल तर सदरील ग्राम पींचायतीने ककती 
शाळाींच्या वगध खोल्या बाींधल्या, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय ननषपन्न ााले व 
त्यानुसार पुढे सींबींर्धत दोर्ीींवर कोर्ती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) सदरील ननधी ग्रामपींचायतीस टदलेला नाही. मात्र Spillover ननधीमधून १०९४ वगधखोल् या 
बाींधकामे पूर्ध ााली आहेत. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

 
----------------- 
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अमरािती शहरातनू िाहणा-या अांबानाल् याचे दषुीत पाणी पेढी नदीमागे  
अिोला जिल् ्यातील पुणाच नदीत शमसगत असल्याबाबत 

  

(२२) *  १२७९६   श्री.प्रिाश भारसािगे (अिोि) :   सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती शहरातून वाहर्ा-या अींबानाल् याच े दवुर्त पार्ी पेढी नदीमाग  अकोला 
जजल् हयातील पुर्ाध न दीत ममसळत असल् याने पुर्ाध काठच् या शेकडो गावातील लाखो नागपरकाींना 
दधुधर आजाराने ग्रासले असल्यान े याबाबत अकोला येथील नागरीकाींनी माहे जानेवारी, २०१५ 
मध्ये वा त् या सुमारास ववभागीय आयुक् त, अमरावती, मनपा आयुक् त व प्रदरु्र् ननयींत्रर् 
मींडळाच् या अर्धकाऱ्याींना समस् याच ेननवेदन टदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरहू तरम ारीच् या अनुर्ींगान ेचौकशी केली आहे काय, त्यानुर्ींगान े
महानगरपामलका, प्रदरु्र् ननयींत्रर् मींडळ व जीवन प्रार्धकरर् ववभागान ेकोर्ती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) होय, हे खरे आहे. त्या अनुर्ींगाने टद.३०/०१/२०१५ रोजी ववभागीय 
आयुक्त याींच्या कड े पुर्ाध नदीच्या प्रदरु्र्ाबाबत अकोला व अमरावती या ववभागातील 
लोकप्रनतननधी, आयुक्त अमरावती व अकोला, महानगरपामलका, जजल्हा पपरर्द अकोला, 
मजजप्रा, अमरावती व मप्रनन, मींडळ याच्या समवेत चचाध करण्याबाबत बैठक घेतली होती. 
(२) महाराषर प्रदरु्र् ननयींत्रर् मींडळाने या अनुर्ींगान,े (अ) टद.०६.०२.२०१५ रोजी सींयुक्तीक 
पाहर्ी करुन २२ टठकार्च्या घेण्यात आलेल्या पाण्याच्या नमुन्याच्या प्राप्त पथृथ:करर् 
अहवालावरून बहुताींश टठकार्ी नदीच्या पाण्यामधील BOD  व DO वगळता उवधपरत घ्क 
ववहीत मयाधदेत असल्याच ेआढळून आले होते. 
     ब) पाहर्ी दरम्यान कोर्त्याही षद्योर्गक घ्काींकडून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या 
नदीपात्रात षद्योगीक साींडपार्ी जात नव्हते. 
     क) महानगरपामलका, अमरावती याींनी अमरावती शहरातील ननघर्ाऱ्या घरगुती 
साींडपाण्यावर प्ररम ीया करण्यासाठी ३०.५ द.ल.मल./टदन क्षमतेच्या साींडपार्ी प्ररम ीया सयींत्रर्ा 
टद.३०.०४.२०१३ व ४४ द.ल.ली/टदन क्षमतेच्या साींडपार्ी प्रकरम या सयींत्रर्ेचे बाींधकाम 
टद.३१.१२.२०१३ पयपत कायाधजन्वत कररे् अपेषितक्षत होत े ते पुर्ध न ााल्याने महानगरपामलकेस 
नो्ीस देण्यात आली आहे. 
     ड) अमरावती महानगरपामलकेस टद.०६.०६.२०१४ व २०.०९.२०१४ अन्वये २५ ्क्के 
आर्थधक तरतुद घनकचरा व्यवस्थापन व घरगुती साींडपार्ी व्यवस्थापनासाठी राखून 
ठेवण्याबाबत सवध साधारर् सभमेध्ये व स्थायी सममतीमध्ये ठराव पास करण्याबाबत ननद श 
म.प्र.नन.मींडळान ेटदलेले होते. त्या अनुर्ींगान,े अमरावती महानगरपामलकेने ठराव पापरत केलेला 
आहे. 
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     ड) अकोला महानगरपामलकेस टद. ०६.०६.२०१४, २०.०९.२०१४, २६.१२.२०१४ व 
२०.०१.२०१५ अन्वये २५ ्क्के आर्थधक तरतूद घनकचरा व्यवस्थापन व घरगुती साींडपार्ी 
व्यवस्थापनासाठी राखून ठेवण्याबाबत सवध साधारर् सभेमध्ये व स्थायी सममतीमध्ये ठराव 
पास करण्याबाबत ननद श म.प्र.नन. मींडळाने टदलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

नाशशि जिल् ्यातील अल् पसांख् याांिबहुल मालेगाि ि मनमाड येाील षद्योधगि प्रशशक्षण 
सांस् ाेमधील विद्याथ याांसाठी दसु-या सत्रामध्या ये अ यासक्रम सुरु िरण्याबाबत 

(२३) *  ९१७१   श्री.अब ू आिमी (मानखूदच शशिािीनगर) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक जजल् ्यातील अल् पसींख् याींकबहुल मालेगाव व मनमाड येथील षद्योर्गक प्रमशक्षर् 
सींस् थेमधील ववदयाथ यापसाठी दसु-या सत्रामध् ये अभ यासरम म सुरु करण् यासाठी नामशक ववभाग 
ववकास पॅकेजअींतगधत सन २००९ मध् ये मींजुरी देऊनही माहे नोव् हेंबर, २०१४ पयपत या 
सींस् थाींमध् ये सदर अभ यासरम म पूर्ध क्षमतेन ेसुरु ााले नसल् याचे ननदशधनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच उच् च मशक्षर् घेर्ा-या अल् पसींख् याींक समाजातील ववदयाथ यापसाठी नामशक व मालेगाव 
येथे वसतीगहृ सुरु ााले नसल् याचहेी ननदशधनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रश् न भाग (१) व (२) बाबत शासनामार्ध त चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
असल् यास, चौकशीमध् ये काय ननषपन्न आले व तदनुसार उक्त प्रकरर्ी शासनाने पुढे कोर्ती 
कायधवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) अल्पसींख्याींक समाजातील ववद्याथयापसाठी वसनतगहृ बाींधण्याची कायधवाही शासनाच्या 
अल्पसींख्याक ववकास ववभागामार्ध त करण्यात येत.े त्यानुसार तहमसलदार नामशक व मालेगाव 
याींनी पुवी प्रस्ताववत कलेल्या जागा सहाय्यक सींचालक, नगर रचना, नामशक याींचे प्रनतकूल 
अमभप्रायामळेु उपल्ध होवू शकलेली नाही. तसेच मालेगाींव शहर व आसपासच ेमींडळात योग्य 
जागा उपल्ध नसल्याचे तहमसलदार, मालेगाींव याींनी जजल्हार्धकारी, नामशक याींना कळववलेले 
आहे. तरीही तहमसलदार, नामशक याींचकेडून सींयुक्तीक जागा उपल्ध असल्याबाबतचा अींनतम 
अहवाल सादर करण्यात येत आहे. जागा उपल्ध ााल्यानींतर वसनतगहृ बाींधकाम कररे् शक्य 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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खोपोली (जि.रायगड) येाील पातागगांगा नदी पूणचतः प्रदवुषत झाल्याबाबत 
  

(२४) *  ८१५४   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिले), श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा), श्री.समीर िुणािार 
(हहांगणघाि), श्री.किसन िाोरे (मरुबाड), श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय पयाचिरण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खोपोली (जज.रायगड) येथील पाताळगींगा नदी पूर्धतस प्रदवुर्त ााली असून या नदीच् या 
पाण् याला उग्र वास येत असल् याचे माहे जानेवारी २०१५ मध्ये वा त् या समुारास ननदशधनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त पपरसरातील रसायनाींच् या कारखान् यातून मोठया प्रमार्ात साींडपार्ी तसेच 
रसायन ममश्रीत पार्ी सोडण् यात येत असल्यामळेु नदीककनारी असलेल् या गावातील 
नागपरकाींच् या शरीराला खाज सु्रे्, पुरळ उठरे् तसेच काही प्रमार्ात श् वसनववकारही जडले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, यासींदभाधत उक् त पपरसरातील नागपरकाींनी सींबींर्धत अर्धका-याींकड ेवारींवार तरम ार 
करुन सुध् दा कोर्तीच कारवाई करण् यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुर्ींगाने दलुधक्ष करर्ाऱ्या 
सींबींर्धताींवर तसचे रासायनममर्श्रत पार्ी नदीत सोडर्ाऱ्या कीं पन्याींवर कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, यामागील ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
     माहे जानेवारी, २०१५ वा त्या सुमारास अशा प्रकारची तरम ार म.प्र.नन.मींडळाकड े प्राप्त 
नाही. 
(२) जजल्हा आरोग्य अर्धकारी, रायगड, जजल्हा पपरर्द, अमलबाग याींच्या टद. ०५.०३.२०१५ च्या 
पत्रानुसार, हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

राज् यातील शसमेंि िां पनीने ्ाहिाांना िाििी भािात शसमेंि उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(२५) *  १३४९४   श्री.नानािी शामिुगे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील मसमें् कीं पनीन े माहे डडसेंबर, २०१४ च् या शेव्च् या आठवड्यात व माहे 
जानेवारी, २०१५ मध् ये अशा ३० टदवसाींच् या कालावधीत प्रनत मसमें् बॅग वर सुमारे ८० रुपयाींनी 
भाव वाढ केल् याच ेननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 



21 

(२) असल् यास, एक बॅग मसमें् तयार करण् यासाठी सरासरी खचध १२२ रुपये येत असताींना 
बाजारात सदर बॅगची ववरम ी ककीं मत २८० ते ३५० रुपयाींनी केली जात असल् यामळेु सवधसाधारर् 
ग्राहकाींना प्रनत बॅग १५८ त े१६५ रुपये जादा रक् कम अदा करावी लागत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, महाराष र राज् याच् या तलुनेत डतर राज् यात मसमें् बॅगची बाजारात ककीं मत ८० 
ते १०० रुपयाींनी कमी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, भारतीय प्रनतस् पधाध आयोगाने तीन वर्ध आदी मसमें् कीं पन् याींनी ववनाकारर् 
मुल् यवधृ् दी केल् यामुळे देशातील ११ मसमें् कीं पन् याींना ६ हजार को्ी रुपयाींचा दींड ठोठावला 
होता, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, सदर प्रकरर्ी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त् यानुर्ींगान ेसवधसाधारर् ग्राहकाींना वाजवी भावात मसमें् उपल् ध करुन देण् यासाठी मसमें् 
कीं पन् याींवर शासनाचे ननयींत्रर् ठेवण् यासाठी कोर्ती कायधवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापि : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) प्रस्तुत बाब राज्य शासनाच्या अर्धकार 
कके्षतील नसून ती कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील आहे. 

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

पांढरपूर (जि.सोलापूर) तालुक् यातील सुमारे २८ गािात  
व् यायामशागा न बाांधताच िेलेला गैरव्यिहार 

(२६) *  १४४६२   श्री.रमशे िदम (मोहोग), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िगिा) :   सन्माननीय 
क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  पींढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक् यातील समुारे २८ गावात व् यायामशाळा बाींधण् यासाठी तेथील 
ववववध सींस् थाींनी सन २००६ त े २०१४ पयपत शासनाकडून कोयायवधी रुपयाींच े अनुदान घेतले 
आहे, परींतु अद्यापही त् याटठकार्ी व् यायामशाळा बाींधण् यात आल् या नसून कोयायवधी रुपयाींचा 
गैरव्यवहार केल् याची तरम ार तथेील ग्रामस् थाींनी टदनाींक १६ जानेवारी, २०१५ रोजी जजल् हार्धकारी, 
सोलापूर तसेच तहमसलदार, पींढरपूर याींचेकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त तरम ारीच्या अनुर्ींगान े यासींदभाधत शासनान े चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय ननषपन्न ााले व त्यानसुार सींबींर्धत दोर्ीींवर पुढे कोर्ती कारवाई करण् यात 
आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, तरम ार केली हे खरे आहे. 
(२) व (३) या प्रकरर्ी जजल्हा रम ीडा अर्धकारी कायाधलय, सोलापूर याींच्यामार्ध त सींबींर्धत 
सींस्थाींची तपासर्ी करण्याची कायधवाही सुरु आहे. 

----------------- 
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िािा ममेोररयल हॉस् पीिल मध्या ये पुरविण् यात आलेली िांतुनाशिे बनािि आढगल्याबाबत 

  

(२७) *  ७६०५   श्री.पराग अगिणी (विलेपाले), श्री.शभमराि धोंड े (आष्ट्िी), श्री.सुतनल शशांदे 
(िरगी) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील ्ा्ा मेमोपरयल रुग् र्ालयात पुरववण् यात आलेली जींतुनाशके बनाव् असल् याच े
ननदशधनास आले असून ती मुळातच ्ा्ाच् या लेखी जमधनीची उत् पादने म् हरू्न मागवण् यात 
आली होती, जमधनीचे उत् पादन केवळ भारतात ववकण् याची जबाबदारी घेतलेल् या माक ्ीींग 
कीं पनीन ेप्रत् यक्षात मात्र ते भारतातच उत् पादीत केली आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ात तींत्रञ सान हस् ताींतराचा करार करण्यात आला होता काय, 
असल् यास, कीं पनीने नमुद केलेल् या मागधदशधक तत् वाींनुसारच भारतात उत् पादन होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसेच दमर् राज् यातून ्ा्ा मेमोपरयल हॉस् पी्ल मध् ये पुरववण् यात आलेली जींतुनाशके 
बनाव् असल् याची गींभीर बाब ननदशधनास आली असून मुींबईसह राज् यात येर्ा-या षर्ध 
साठ्याींपकैी अनके षर्ध े ज् या ववववध राज् यात तयार केली जातात नतथ े षर्ध े व प्रसाधन 
कायद्याची का्ेकोर अींमलबजावर्ी केली जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यानुर्ींगान े कोर्ती कायधवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 

  
श्री. धगरीश बापि : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मे. रुसेल र्ामाधडडन प्रा.मल., दपरयास् थान स् री्, वडगादी, मुींबई ३ या माक ट्ींग कीं पनीस 
जमधनीतील डॉ. हान् स रोशमॅन जीएमबीएच या कीं पनीने उपरोक् त ब्रॅडचे नावान े भारतात 
उत् पादन/ववरम ी करण् याकरीता त् याींचे पत्र टदनाींक २०/०१/२०१० अन् वये अनुमती टदली आहे अस े
आढळून आले. 
(३) व (४) ्ा्ा मेमोपरयल हॉजस्प्लमध् ये पुरववण् यात आलेली जींतुनाशके ममथ यानाप 
(misbranded) असल् याच े स् पष ् ााले हे खरे आहे. त् याबाबत ख्ले दाखल केले असून 
न् यायप्रववष ् आहेत. मुींबईसह राज् यात येर्ा-या षर्ध साठयाींवर वेळोवळेी षर्ध े व सौंदयध 
प्रसाधन ेकायद्या अींतगधत आवश् यक कायधवाही केली जात.े 
(५) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

 
----------------- 
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मुांबईतील ‘’िामा’’ हॉजस्पिलमध्याये पुरुषाांना देण्यात येणारी 
‘’रेडीयो ाेरपी’’ तज्ञाअभािी बांद असल्याबाबत 

  

(२८) *  १२२६५   श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील ्ा्ा हॉस् पी्लमध् ये देण् यात येर्ा-या ‘’रेडीयो थेरपी’’ प्रमार्े शासनाच् या 
मुींबईतील ‘’कामा’’ हॉजस्प्ल मध् ये पुरुर्ाींनाही ‘’रेडीयो थेरपी’’ देण् याची योजना शासनान े
ननजश्चत केली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदरहू कामा हॉजस्प्लमध् ये रेडड  थेरपी तज् ञ साींची कमतरता असल् यान ेउक्त 
उपचार पध्दती देण् यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक् त तज् ञ साींच् या परक् त जागा तातडीन े भरण् यासह उक्त रुग्र्ालयातील 
“रेडडयो थेरपी” उपचार पध्दती त्वरीत सुरु करण्याबाबत शासनान ेकोर्ती उपाययोजना केली 
वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 

  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

निी मुांबईतील षद्योधगि िसाहतीतील रसायनयुक् त  
साांडपाण् यामुगे खाड्या प्रदवुषत झाल्याबाबत 

  

(२९) *  ७२०२   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबईत मोठी षद्योर्गक वसाहत ननमाधर् ााल्यान ेशेकडोहून अर्धक लघुउद्योगातील 
कीं पन्या रासायननक साींडपाण्यावर प्रकरम या न करता रसायनयुक्त साींडपार्ी थे् नाल्यावा्े 
सोडत असल्याने वाशी, घर्सोली, कोपरखैररे्तील खाड्या प्रदवुर्त होत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यानुर्ींगान,े सदर कीं पन्यावर 
कोर्ती कारवाई केली तसेच प्रदरु्र् रोखण्याकपरता कोर्त्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात 
येत आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
     लहान उद्योगाींनी उभारलेल्या प्राथममक स्वरुपाच्या साींडपार्ी प्रकरम या यींत्रर्ेमध्ये (ई्ीपी) 
षद्योर्गक साींडपाण्यावर प्राथममक स्वरुपाची प्रकरम या करुन प्रकरम याकृत षद्योर्गक साींडपार्ी 
्ी.्ी.सी महाराषर षद्योर्गक ववकास महामींडळाच्या के्षत्रात उभारलेल् या २७ एम.एल.डी. 
एवढ्या क्षमतेच् या सामाईक साींडपार्ी प्रकरम या यींत्रर्ेकड े (सी.ई.्ी.पी.) पाठववले जाते. सदर 
यींत्रर्ा पुर्ध क् ामतेन े कायधरत असनू प्रकरम याकृत साींडपार्ी बींद पाईपलाईनद्वारे राषरीय समुद्र 
ववञ सान सींस्थेच्या (NIO) मशर्ारशी प्रमार्े वाशी खाडीत सोडले जात.े 
(२) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

राज्यात २ हिार ३७२ गािाांत शागा नसल्याबाबत 

(३०) *  १०९३२   श्री.बसिराि पािील (षसा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मोर्त आणर् सक्तीच्या मशक्षर् अर्धकारानसुार प्राथममक शाळाींपासून १ ककमी 
अींतरावर, उच्च माध्यममक शाळा ३ ककमी तर माध्यममक शाळा ५ ककमी अींतरावर असावी, 
शाळा गळतीचे प्रमार् रोखण्यासाठी अनेक उत्तम ननयमाचा अींतभाधव मशक्षर्हक्क कायदा 
२००९ मध्ये करण्यात आला असनू मुलीींच्या मशक्षर्ाची सोय व्हावी ही यामागील तळमळ आहे, 
यासाठी शासनाने २०० लोकसींख्येमागे १ प्राथममक शाळा तर २ हजार लोकसींख्येसाठी १ 
माध्यममक शाळा असा ननकर्ध ननजश्चत केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,त्यानुर्ींगान ेमाहे जलुै २०१२ ला राज्यातील २ हजार ३७२ गावाींचा बहृत आराखडा 
तयार करण्यात आला असून याटठकार्ी शाळेच्या डमारतीींची आणर् मशक्षकाींची सोय करण्याचा 
ननर्धय ााला असतानाही अद्याप सदर गावामध्ये शाळा नसल्याचे ननदशधनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार पुढे कोर्ती कायधवाही करण्यात 
आली आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) जुल,ै २०१२ मध्ये २,३७२ गावाींचा बहृत आराखडा तयार करण्यात आला आहे. तथावप, 
शाळा मींजूरीकपरता बालकाींच्या मोर्त व सक्तीच्या मशक्षर्ाचा अर्धकार अर्धननयम, २००९ 
अन्वये ववहीत केलेल्या ननकर्ाींची/अ्ीींची पूतधता कररे् बींधनकारक आहे. 
     सद्यजस्थतीत बहृत आराखड्याच्या पुढील कायधवाहीसींबींधी प्रकरर् मा.उच् च न् यायालय, 
मुींबई येथे न्यायप्रववष् असल्यामुळे अद्याप, बहृत आराखड्याींतगधत शाळा मींजूर करण्यात 
आलेल्या नाहीत. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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श्रीके्षत्र िरखेड (जि. अमरािती) येाील जि.प.प्रााशमि  
मराठी शागेच् या ामारतीची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

(३१) *  १२१७५   श्री.ओमप्रिाश उटच  बच्च ूिडू (अचलपूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती येथील १४० वर्  जुनी असलेली आणर् राष रसींत तकुडोजी महाराजाींच ेप्राथममक 
मशक्षर् ाालेल् या श्रीके्षत्र वरखेड जज.प.प्राथममक मराठी शाळेच् या डमारतीची दरुवस् था ााल्यान े
मोडकळीस आली असनूही सन २००९ पासून या शाळेच्या बाींधकामाबाबत शाळा सममती ग् 
मशक्षर् अर्धकारी, जजल्हापपरर्द स््ँडीींग कमम्ी असा सतत पाठपुरावा करुनही सदर शाळेच े
अद्यापी बाींधकाम ाालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील डमारत कोसळून जजवीत व ववत्तहानी होण्याची शक्यता असल्यान े
याबाबत शाळा व्यवस्थापनाचे अध्यक्ष श्री. सींटदप मनग्े याींनी टदनाींक ५ जानेवारी, २०१५ 
रोजी जजल्हार्धकारी अमरावती याींच े समक्ष लोकशाही टदनी तरम ार सादर करुनही  तसेच, 
मुख् याध् यापक शाळा व् यवस् थापन सममतीन े शाळेच े बाींधकाम करण् याकपरता ठराव घेऊन 
शासनाकड ेप्रस्ताव सादर करुनही अद्यापही उक्त् ा प्रकरर्ी कायधवाही करण्यात आलेली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त शाळेची त्वरीत दरुुस्ती करण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायधवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) सींदीप मनग्े याींनी टदनाींक ५/०१/२०१५ रोजी लोकशाही टदनी तरम ार केली आहे, हे खरे 
आहे. 
(३) मशक्षर्ार्धकारी (प्राथममक), जजल्हा पपरर्द, अमरावती याींनी जजल् हा ननयोजन सममतीकड,े 
सदर शाळेच् या वगधखोल् या बाींधण् याकरीता ननधी मींजूर करण् याचा प्रस् ताव सादर केला आहे. 
ननधी मींजूर ााल् यावर बाींधकामाबाबत कायधवाही करण् यात येईल. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

सांत गाडगेबाबा अमरािती विद्यापीठाच्या अिैध गुणिाढ प्रिरणाबाबत 

(३२) *  १३९०१   श्री.हररष वपांपगे (मुतत चिापूर), श्री.राि ु तोडसाम (अणती ) :   सन्माननीय 
उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींत गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठाच्या सन २०१४ च्या उन्हाळी सत्रातील अवैध 
गुर्वाढप्रकरर्ी उपमुख्य गुर्मुल्याींकन अर्धकाऱ्यासह पाच ववद्याथी तसेच एक रोजींदारी 
कमधचारी अशा सात जर्ाींवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याच े माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये 
ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, चौकशीचे ननषकर्ध 
काय व त्यानुसार पुढे सींबींर्धत दोर्ीींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१)  होय. 
(२) सदर प्रकरर्ाची चौकशी महाराषर ववद्यापीठ कायदा-१९९४ कलम ३२(६)(ए) अींतगधत गटठत 
सममतीने केली आहे. सममतीन ेकेलेल्या मशर्ारशी परीक्षा मींडळाने टद.०७.०१.२०१५ च्या सभेत 
मान्य केलेल्या आहेत. त्यानसुार सदर प्रकरर्ाच्या सींदभाधत फे्रजरपरूा पोमलस स््ेशन अमरावती 
येथे टद.१७.०१.२०१५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

षांढा (जि.हहांगोली) तालुक् यातील रेशन धान् याची िायाया बािाराने होत असलेली विक्री 

(३३) *  ५६६६   श्री.सांतोष िारटे (िगमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पिेल 
(मुांबादेिी), श्री.वििय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि 
सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) षींढा (जज.टहींगोली) तालुक् यातील १२३ गावात ३०० च् यावर रेशन दकुानदाराींची सींख् या असून 
शासनाकडून या दकुानदाराींना मामसक ह जारो ्न गहू, ताींदळू व साखर हे अन् नधान् य अनतशय 
मार्क दराने देण् यात येत े परींत ु दकुानदाराींकडून रेशन धान् य काळया बाजारात ववरम ी होत 
असल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास ननदशधनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, रेशन दकुानावर मशधापबत्रकाधारकाींची बोगस सींख् या दाखवून हजारो ्न 
अन् नधान् याची लु् करण् यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरर्ाबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त् यानुसार गैरव्यवहार करर्ाऱ्या रेशन दकुानदाराींवर कारवाई करुन अन् नधान् य पुरवठा बींद 
करण् याबाबत कोर्ती कायधवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापि : (१) टदनाींक १७ जानेवारी, २०१५ रोजी दैननक पुण् यनगरी मध् ये षढा 
तालुकयातील ‘’रास् तभाव दकुानाचा माल अन् न मार्ीयाींच् या घशात’’ अशा स् वरुपाची बातमी 
प्रमसध् द ााली होती. 
(२) नाही. 
(३) उपरोक् त बातमीच् या अनुर्ींगाने तहमसलदार, षींढा नागनाथ याींचेकडून चौकशी करण् यात 
आली असून, केलेल् या चौकशीमध् ये वतृ् तपत्रात प्रमसध् द ाालेल् या बातमीत तथ य नसल् याच े
आढळून आले आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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शहादा (जि.नांदरुबार) तालकु्यातील सालदार नगर भागात  
िेशरयुक्त पानमसाला गुिख् याची होत असलेली विक्री 

(३४) *  ५८५०   श्री.िुणाल पािील (धुगे ्ामीण) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध 
प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खान् देशातील शहादा (जज.नींदरुबार) तालुक्यातील सालदार नगर भागात ८० हजार रुपये 
ककमींतीचा केशरयुक् त पानमसाला गु्खा आढळून आला असून शहरातील अनके पान ्प-यावर 
गु्ख्याची सराधस ववरम ी चालू असुनसुध्दा अन् न व प्रशासन ववभाग याकड े दलुधक्ष करीत 
असल् याच े माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम् यान ननदशधनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, गु्ख् याींची अशा प्रकारे चालर्ारी अवैध ववरम ी रोखण् याच् या दृष ्ीने शासनान े
कोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल् यास, त् याचा तपशील काय आहे, 
(४) नसल् यास, त् यामागील ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापि : (१) शहादा (जज.नींदरूबार) तालुक् यातील रे्रीवाल् याकडून प्रनतबींर्धत ८००००/- 
रु. ककमतीचा पानमसाला व सगुींर्धत तींबाखूचा साठा जप् त केला हे खरे आहे. मात्र अन् न व 
षर्ध प्रशासनाकडून प्रनतबींर्धत पदाधाधच् या ववरम ीकड ेदलुधक्ष होत आहे हे म्हर्रे् खरे नाही. 
(२) व (३) प्रनतबींर्धत अन् नपदाथाधची ववरम ी रोखण् याच् या दृष ्ीने अन् न व षर्ध प्रशासनाकडून 
वाहतूक व ववतरर्ावर पाळत ठेवण् यात येत े तसेच वळेेवेळी तपासण् या करण् यात येतात व 
कारवाई करण् यात येते. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 

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

िैतापूर (ता.रािापूर,जि.रत्नाधगरी) गािाला पाणीपुरिठा िरण्याच्या 
िामािररता प्रशसध्याद िरण्यात आलेल्या तनविदाबाबत 

(३५) *  ६२०८   श्री.भास्िर िाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोग), श्री.हसन मुश्रीट 
(िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िगिा) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा आणण स्िच्छता मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जैतापूर (ता.राजापूर, जज.रत् नार्गरी) आरोग् य कें द्राला पार्ी पुरवठा करण् यासाठी मौज ेदळे 
येथील एका शेतक-याच् या जममनीत ववटहर खोदनु आरोग् य कें द्राच् या डमारतीपयपत पार्ी 
नेण् यासाठी १९ लक्ष रुपये खचध करण् यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मौजे दळे येथील ग्रामपींचायतीचा व तेथील ग्रामस् थाींचा ववरोध असताींना 
आरोग् य कें द्रापयपतच े पार्ी जैतापरू गावाला पुरववण् यासाठी ग्रामीर् पार्ीपुरवठा ववभागान े १ 
कक.मी. अींतरावर केवळ पाईपलाईन ्ाकण्यासाठी समुारे २८ लाख रुपयाींचे ई- े्ंडर  टदनाींक ८ 
 गस््, २०१४ रोजी वा त्यासमुारास प्रमसध् द केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, यासींदभाधत चौकशी करण् यात आली आहे काय, त् यात काय आढळून आले व 
तदनुसार पुढे कोर्ती कायधवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     प्रत्यक्षात रु.१६.०६ लाख खचध ाालेला आहे. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     मौजे दळे येथील ग्रामपींचायतीचा व तेथील (होळी) ग्रामस्थाींचा ववरोध असताींना आरोग् य 
कें द्रापयपत पार्ी जैतापूर गावाला पुरववण्यासाठी ग्राम पार्ीपुरवठा व स्वच्नता सममती जैतापूर 
याींनी सुमारे २७.७४ लाख (ढोबळ ककीं मत रु.३०.४० लक्ष) रुपयाींच े ई- े्ंडर प्रमसध्द केले आहे. 
तथावप, सदर कामात केवळ १ कक.मी. पाईपलाईन ्ाकरे्चा समावेश नसून त्यात 
अजस्तत्वातील पींप गहृाची ककरकोळ दरुुस्ती ५.०० अ.श. च े ०२ नवीन पींप, दाब नमलका १ 
कक.मी. लाींबी अजस्तत् वातील साठवन ्ाकीची दरुुस्ती, ववतरर् व्यवस्था ५.२० कक.मी. लाींबी व 
प्रायोर्गक तत्वावर योजना ०३ मटहने चालववर्े डत्यादी कामाींचा समावेश आहे. 
(३) वरील २ प्रमार् ेचौकशीची आवश्यकता नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

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

राज्यातील पररचायच व्यिसायातील िनरल नशसांगमधील  
(िीएनएम) प्रशशक्षणााींचे विद्याितेन िाढविण्याबाबत 

(३६) *  ८५६४   श्री.सांिय साििारे (भसुािग) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पपरचायध व्यवसायातील जनरल नमसपग मधील (जीएनएम) प्रमशक्षर्ाथीचे गेल्या 
३० वर्ाधत शासनान ेववद्यावेतन वाढववलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अवघ्या ३५६/- रू. वावर्धक ववद्यावेतनावर राज्यातील १२०० पेक्षा जास्त 
प्रमशक्षर्ाथी पपरचापरका प्रमशक्षर् घेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या अनुर्ींगान े उक्त 
प्रमशक्षर्ाथीं पपरचापरकाींचे ववद्यावेतन वाढववण्याबाबत शासनान े कोर्ती कायधवाही केली वा 
करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) होय. 
(३) जीएनएम नमसपग अभयासरम माींच्या प्रमशक्षर्ाथीच्या ववद्यावेतनात वाढ करण्यासींदभाधतील 
प्रस्तावाची पडताळर्ी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ावत नाही. 

----------------- 
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राज् यातील स् ाातनि स् िराज् य सांस् ााांिड ेमहाराष्ट् र िीिन प्राधधिरणाची  
िोियािधी रुपयाांची ािबािी असल् याबाबत 

(३७) *  १०२९५   डॉ.सुतनल देशमुख (अमरािती), डॉ.पांिि भोयर (िधाच) :   सन्माननीय 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराष र जीवन प्रार्धकरर्ाच ेराज् यातील महानगरपामलका, जजल् हा पपरर्द, पींचायत सममती 
आणर् ग्रामपींचायती या स् थाननक स् वराज् य सींस् थाींकड ेको्यवधी रूपयाींची थकबाकी आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर थकबाकी वसुल करण् याच् या दृष ्ीने ववभाग स् तरावर कोर्ती कायधवाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) असल् यास, या कायधवाही अींतगधत थकबाकीच् या रक् कमेपो्ी स् थाननक स् वराज् य सींस् थेचा 
पार्ीपुरवठा बींद करण् याची तरतूद करण् यात आली आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) सदर थकबाकी वसलुीसींदभाधत महाराष र जीवन प्रार्धकरर्ाकडून सींबींर्धताींशी पत्रव्यवहार 
कररे्, नो्ीसा देर्,े प्रत् यक्ष भे्ी देर्े, जजल् हार्धकारी/नगरपामलका प्रशासन सींचालनालयामार्ध त 
वसुलीसाठी पाठपुरावा कररे्, महसुली प्रमार्पत्राव् दारे (आर.आर.सी.) वसलुीसाठी पत्रव् यवहार 
कररे् आणर् शासनस् तरावरुन मा.मुख् य सर्चव/प्रधान सर्चव याींच् याकड े सबींर्धताींच् या बैठका 
आयोजजत करुन सींबींर्धताींना ननद श देरे् ड. कायधवाही करण् यात येत आहे. त् याचप्रमार् े
थकबाकी वसलुीस प्रोत्साहन म् हरू्न ननभधय योजनेची अींमलबजावर्ी चालू आहे. याबाबत     
मा.मुख्य सर्चव याींचकेड ेसवध सींबींर्धत ववभागाींची टदनाींक ०२.०३.२०१५ रोजी बैठक आयोजजत 
करण् यात आली होती. 
(३) महाराष र जीवन प्रार्धकरर् अर्धननयम, १९७६ अींतगधत कलम ४४ मध् ये स् थाननक स् वराज् य 
सींस् थाकडील थकबाकीच् या रकमेपो्ी पार्ी पुरवठा बींद करण् याची तरतुद करण् यात आली आहे. 
तथावप, पार्ी पुरवठा ही जीवनावश् यक बाब आहे. त् यामुळे या तरतुदीची अींमलबजावर्ी करता 
येत नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
  
  
विधान भिन    डॉ. अनांत िगसे 
मुांबई   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
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