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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, हदनाांि ३० माचच, २०१५ / चैत्र ९, 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 - ४३ 
------------------------------- 

मुांबईतील शमठी नदीतील प्रदषूण थाांबविण्याबाबत 

(१) *  १५०००   श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील ममठी नदी काठावर वसलेल्या झोपडपट्टीमुळे तसेच त्या ठठकाणच्या 
उद्योगधींद्याच्या रसायन ममश्रीत साींडपाण्यामळेु होणाऱ् या रदुदाुणाबाबत माप पयारवरण मींर्यायाींनी 
ठदनाींक १९ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास रदुत् यक्ष  पहाणी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त पहाणीत कोणकोणत् या बाबी दनदशनरनास आल् या, 
(३) असल्यास, ममठी नदीतील रदुदाूण थाींबववण् याच् या दृष ्ीन े कोणती उपाययोजना केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) होय, हे खरे आहेप 
(२) सदर पाहणी दरम् यान, ममठी नदी ककना-याींवर अदतक्रमणे/अनधधकृत भींगारखान ेआढळून 
आली असनू अनधधकृत कारखान् याींव् दारे दनममरत ्द्योधगक साींडपाणी तसेच झोपडपट्टीतील 
आणण ममठी पाणलो् के्ष त्रातील ववववध नाले, ग्ाराव् दारे गरगुती साींडपाणी, गनकचरा इत् यादी 
नदीपात्रात ममसळत असल् याच ेदनदशनरनास आलेप 



2 

(३) मपे ्ेक् नोग्रीनीन ्न् व् हायरो, पुणे या सींस् थमेाफतर त ममठी नदीचे दतच् या उगमापासून, 
समुद्रखाडीच् या सींगमापय त केलेल् या सव्क्ष ण अहवालानुसार ममठी नदीत ममसळत असलेल् या 
गरगुती साींडपाण् यावर रदुकक्रया करण् याबाबतचा रदुस् ताव मुींबई महानगरपामलकेकड े ववचाराधीन 
आहेप 
     सदर रदुकरणी मापमींत्री (पयारवरण) याींचे अध् यक्ष तखेाली आढावा बठठका गेण् यात येत 
आहेतप ठदनाींक ०२ माचर, २०१५ रोजी माप मींत्री (पयारवरण) याींचे अध् यक्ष तेखाली सींपन् न 
झालेल् या बठठकधमध् ये ममठी नदीकाठी सींरक्ष क मभींतीच ेबाींधकाम पणूर करणे, ्द्योधगक तसेच 
गरगुती साींडपाणी ममठी नदीत ममसळण् यास रदुदतबींध करणे, ममठी नदीतील गाळ काढणे तसचे 
गनकच-याचे व् यवस् थापन करणे इत् यादी बाबत सींबींधधताींस आदेशन देण् यात आले आहेतप 
(४) रदुश् न उद्् ावत नाहीप 

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

पुणे येथील ससनू सिोपचार रुग्णालयात रुग्णाांची होणारी गैरसोय 
  

(२) *  ९६८०   श्री.जगदीश मळुीि (िडगाि शेरी) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ससून सवोपचार रूग् णालय, पुणे येथे स् थादनक लोकरदुदतदनधी याींनी माहे डडसेंबर, २०१४ 
मध्ये वा त्यासमुारास ठदलेल्या भे्ीमध् ये रूग् णालयामधील अनके कमरचारी कामाच् या ठठकाणी 
आढळून आले नाहीत व ्ाध ववभागामध् ये कालबाहय झालेला ्ाध साठा दनदशनरनास आला, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक्त् ा रूग् णालयामध् ये येणाऱ्या दगु धीसह रूग् णाींच् या गठरसोईबाबत तसचे ्ाध 
साठा कालबाहय झाल्याबाबत अधधष ठाता व कमरचारी याींच्याकड े ववचारणा केली असता 
त्याींच्याकडून समाधानकारक उत् तरे देण् यात आली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शनासनान ेचौकशनी केली आहे काय, चौकशनीत काय दनषपन्न झाले व 
त्यानुसार दोाीींवर पुढे कोणती कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींशनत: खरे आहेप 
     काही रुग्णालयीन कमरचारी कामाच्या ठठकाणी आढळून आले नाहीत हे खरे आहेप 
तथावप, कालबाह्य ्ाध साठा दनदशनरनास आल्याची बाब खरी नाहीप 
(२) हे खरे नाहीप 
(३) कामाच्या ठठकाणी नसलेल्या अधधकारी / कमरचाऱ्याींकडून ज्ञापनाद्वारे खुलासा मागववण्यात 
आला आहेप 
(४) रदुश्न उद्् ावत नाहीप 

----------------- 
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हहिरिाडी (ता.ेटाि, जज.सातारा ) येथे होणारी दधू भेसळ 

(३) *  ९६०८   श्री.विजय षटी (पारनेर) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठहवरवाडी (तापख्ाव, जजपसातारा) येथ ेदधूात भेसळ करणा-या रदुववण कदम याींस अन् न व 
्ाधे ववभागाने ठदनाींक २१ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास रींगेहाथ पकडले व 
त्याठठकाणी परमम् पावडरची १४ पोती, केममकल युक् त ३ डब ेअसा ्कूण रूपये ६६ हजाराींचा 
मुदे्दमाल जप् त करण् यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, याबाबत पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) असल् यास, राज्यात अशनारदुकारे दधू भसेळीचे रदुकार ठदवसेंठदवस वाढत असून सदर भेसळ 
रोखण्याबाबत कोणती कायरवाही केली तसेच भसेळ करणाऱ् याींववरूध् द कोणती कारवाई करण् यात 
आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) होय, ठदप१९/१/२०१५ रोजी अन्न व ्ाध रदुशनासनाकडून सदर कारवाई 
करण्यात आलीप 
(२) सदर रदुकरणी सींबींधधताींववरुध्द ख्ला दाखल करण्यात येत आहेप 
(३) ठदनाींक १७/१२/२०१४ पासून अन्न व ्ाध रदुशनासनान ेदनयींत्रण कक्ष  स्थापन केला असून, 
्ोल फ्रध क्रप १८००२२२३६५ हा कायारजन्वत झाला आहेप  जुलठ, २०१४ पासून ४ कफतरत्या 
रदुयोगशनाळा कायारजन्वत झाल्या आहेतप तसचे ऑगस््, २०११ पासून दधुाचे ३,६३० नमुने 
सींशनयावरुन ववश्लेाणासाठी गेण्यात आले होतपे त्यापठकध २,५२२ नमुने रदुमाणणत  गोवात झाले 
आहेत, ८९९ नमुन े हे मानदारदुमाणे नसल्याच े आढळून आले आहे, १६३ नमनुे असुरक्षक्ष त 
गोवात झाले आहेतप मानदारदुमाण ेनसलेल्या नमुन्याींपठकध ४४३ रदुकरणात न्यायदनणरय होवून रुप 
७५,५३,७६०/-   ्वढा दींड आकारण्यात आला आहे व १४४ कीं पाउीं डीींग रदुकरणाींमध्ये रुप 
१२,३४,३००/- ्वढा दींड आकारण्यात आला आहेप तसेच असुरक्षक्ष त गोवात झालेल्या 
नमुन्याींरदुकरणी १०९ ख्ले दाखल झाले आहेतप 
(४) रदुश्न उद्् ावत नाहीप 

----------------- 
मुांबईतील चेंबुर पररसरातील रासायतनि िां पन्याांमुळे होणारे प्रदषूण 

(४) *  ६८३४   श्री.प्रिाश फातपिेर (चेंबूर), श्री.रुपशे म् हात्र े(शभिांडी पूिच), श्री.राधािृष्ट् ण विे-े
पाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिच), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपामलकेतफ्त सन २०१४ मध्ये रदुमसध्द करण्यात आलेल्या बहृन्मुींबई पयारवरण 
जस्थतीदशनरक अहवालात मुींबईतील पाणी, ध्वनी आणण वायु रदुदाुणाबाबत धचींता व्यक्त करण्यात 
आली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास दनदशनरनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, चेंबुर, माहूल गाव, न्यू ठ्ळक नगर, रदुदतक्ष ानगर, गवाणपाडा, मानखुदर, 
आणणक गाव, ववषणु नगर आणण आींबापाडा पररसरात रदुदाुणाचे रदुमाण वाढल्याने या भागातील 
नागररकाींना त्वचा ववकार, श्वसन रोग व दमा होण्यास सदर रदुदाुण कारणीभूत ठरत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यारदुकरणी शनासनाने चौकशनी केली आहे काय, चौकशनीच ेदनषकार काय आहेत व 
त्यानुसार मुींबईतील पयारवरणाच्या रदुदाुणाला रदुदतबींध करण्याच्या दृष्ीन े कोणती कायरवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच चेंबूर पररसरातील सींबींधधत कीं पन्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

 

(उत्तर आले नाही.) 
 

  
िोिणात पयाचिरण विभागान ेगौण ेतनज उत्ेननािर बांदी घातल्याबाबत 

  

(५) *  ६५६६   श्री.सदा सरिणिर (माहहम), श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ) :   सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी, मसींधुदगुारसह कोकणात राज्य शनासनाच्या पयारवरण ववभागान े गौण खदनज 
उत्खनन बींदी गातल्याने धचरेखान, माती, रेती, दगड, खडी आदीींवर बींदी आल्याने मोलमजुरी 
करणाऱ्या मजूराींवर उपासमारीची पाळी आल्याने तसेच बाींधकाम व्यवसायही अडचणीत 
आल्याने ही बींदी उठवावी अशनी कोकणातील ग्रीनामस्थाींनी माप पयारवरण मींत्री व जजल्हा पयारवरण 
ववभागाकड ेअनेक वळेा लेखी दनवदेने व आींदोलन ेकरून मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बींदी उठववण्याबाबतचा रदुस्ताव शनासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, कोकणातील मोलमजुरी करणाऱ्या मजुराींवरील उपासमारी थाींबावी व बींद 
पडलेली व्यावसादयक बाींधकाम ेपणूर व्हावीत यासाठी सदर रदुस्तावावर शनासनान ेदनणरय गेतला 
आहे काय, 
(४) नसल्यास, दनणरयात्मक कायरवाहीची सद्य:जस्थती काय आहे? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) होय, 
      कें द्र शनासनाच् या ठदनाींक १६ ऑगस् ्, २०१० च् या कायारलयीन ज्ञापनानसुार रत् नाधगरी व 
मसींधुदगूर जजल् ह्यात पयारवरण आगात मुल् याींकन अधधसूचना २००६ च् या पररमशनष ्ातील      
कॅ्गरी अे व कॅ्गरी बी यामध् ये समाववष ् असलेल् या रदुकल् पाींसाठी अधधस् थगन लागू झालेप 
तदनींतर सवोच् च न् यायालयाच् या SPL No.१९६२८-९६२९/२००९  च् या याधचकेवर झालेल् या 
दनणरयानुसार ५ हेक् ्र खालील के्ष त्रातील गौण खदनजाींच् या उत् खननसाठी पयारवरण अनुमती 
गेणे बींधनकारक करण् यात आले आहेप 
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     रत् नाधगरी जजल् ह्यातील मींडणगड, दापोली, गुहागर व रत् नाधगरी या चार तालुक् याींना या 
कें द्र शनासनाच् या ठदनाींक १७.१०.२०१३ रोजीच् या ज्ञापनाव् दारे वगळण् यात आले असनू जजल् हा 
खदनकमर योजना तयार केली असून रत् नाधगरी जजल् ह्यातील काळा दगड, माती, जाींभा, धचरा, 
मुरुम या गौण खदनजाींचे परवाने ठदप २७.११.२०१४ रोजीच् या खाण सममतीच् या बठठकधमध् ये 
जजल् हा खाणकाम योजनेस मींजूरी ठदली आहेप सममतीन ेमींजूरी ठदल् यारदुमाण ेसवर तहमसलदार, 
उप ववभागीय कायारलयाींना शनासनाने रदुदान केलेल् या अधधकारारदुमाणे अल् प मुदतीचे परवान े
देणेबाबत सूचना दनगरममत करण् यात आल् या आहेतप त् यानुसार परवाने देण् यात येत आहेप 
     कें द्र शनासनाच् या  पयारवरण ववभागाच् या ठदनाींक २५.०७.२०१४ च् या ज्ञापनाव् दारे खेड, 
धचपळूण, लाींजा, सींगमेश् वर, व राजापूर या पाच तालुक् यात लागू असलेला मोरॅ्ोररयम 
उठववण् यात आलेला होताप आवाज फताउीं डशेनन याींनी मुींबई उच् च न् यायालय येथे दाखल करण् यात 
आलेल् या याधचकेवर ठदनाींक १३.८.२०१४ रोजी आदेशन देऊन खेड, धचपळूण, लाींजा, सींगमेश् वर व 
राजापूर या तालुक् यातील उठववलेला अधधस् थगनाला स् थधगती ठदलीप सदर याधचकेवर ठदनाींक 
११.१२.२०१४ रोजी सुनावणी होऊन मापउच् च न् यायालयान े या पाच तालुकयातील अधधस् थगन 
उठववण् यात आलाप सदर योजनेनसुार रत् नाधगरी जजल् ह्यातील काळा दगड, माती, जाींभा, धचरा, 
मुरुम या गौण खदनजाींचे परवाने देण् यासाठी ठदनाींक २२.१२.२०१४ रोजी जजल् हा खाणकाम 
सममतीच् या बठठकधमध् ये जजल् हा खाणकाम सममतीने मींजूरी ठदली आहेप सममतीने मींजूरी 
ठदल् यारदुमाण े सवर तहमसलदार, उप ववभागीय कायारलय याींना शनासनाने रदुदान केलेल् या 
अधधकारारदुमाणे अल् प मुदतीच े परवाने देणेबाबत सूचना दनगरममत करण् यात आलेल् या असून 
त् यानुसार परवान ेदेण् यात येत आहेप जजल् ह्यातील धचरेखाण व् यवसायाींना रोजगार ममळत आहेप 
इकोसेजन्स्ीव् ह झोनमध् ये येणा-या गावाींना वगळून उवरररत गावाींतील खाणकामास मींजुरी ठदली 
आहेप  
      मसींधुदगुर जजल् ह्यात अल् प मुदतीचे परवाने जजल् हास् तरीय गौण खदनज परवाने सममतीची 
मींजूरी गेऊन गौण खदनज परवान ेदेण् यात येतातप 
     कें द्र शनासनाच् या पयारवरण व वन ववभागाच् या ठदप १३.११.२०१३ च् या आदेशनान् वये 
रत् नाधगरी व मसींधूदगूर जजल् हातील इको-सेजन्सठ्व् ह झोनमध् ये येत असलेल् या गावाींमध् ये गौण 
खदनज उत् खननास बींदी गातलेली आहेप तसेच दोडामागर तालुक् यातील सवर गावाींमध् ये गौण 
खदनज उत् खननास बींदी गालण् यात आलेली आहेप 
(२) हे खरे नाहीप 
(३) रदुश् न उद्् ावत नाहीप  
(४) रदुश् न उद्् ावत नाहीप 

 
----------------- 
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पुणे शहरात अजस्तत् िात नसलेल् या षषध दिुानाांच् या नाि ेदेयि तयार  
िरुन किडनीच् या आजारािरील षषध विक्री होत असल्याबाबत 

(६) *  १०८७९   श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.जगदीश मळुीि (िडगाि शेरी), श्री.शभमराि 
तापिीर (ेडििासला) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शनहरात अजस्तत् वात नसलेल् या ्ाध दकुानाींच् या नाव े बनाव् देयक तयार करुन 
ककडनीच् या आजारावरील ्ाध ववक्रध केल् या रदुकरणी ्का कीं पनीचा परवाना अन् न व ्ाध 
रदुशनासनान ेरद्द केल् याची ग्ना माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास दनदशनरनास आली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, पुणे येथे सदामशनव पेठेतील पेरुगे् पोलीस चौकध जवळील रस् त् यावर लबलामशनवाय 
ककडनीच् या आजारावरील ्ाधाची ववक्रध करत असलेल्या ्का व्यक्तीस माहे नोव् हेंबर, २०१४ 
मध् ये वा त्यासुमारास पकडण् यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, अशनारदुकारच े बनाव् लबले तयार करुन ्ाधाींची ववक्रध करणा-या ्ोळ्या 
राज् यात अजस्तत् वात आहेत काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशनी करण्यात आली आहे काय, चौकशनीमध् ये काय आढळून आले, 
व त्यानुाींगान ेशनासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची सवरसाधारण कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) होयप 
(२) होयप 
(३) बनाव् लबले तयार करुन ्ाधाींची ववक्रध करणा-या ्ोळ्या अजस्तत् वात असल् याच े
आढळून आलेले नाहीप  
(४) होय, ्कूण ६ आरोपीींववरुध् द पोमलसाींकड ेF.I.R दाखल केला असनू, ्ाध ववके्रत् याचा 
परवाना रद्द केलेला आहेप पोमलसाींकडून अधधक तपास चालू आहेप 
(५) रदुश् न उद्् ावत नाहीप 

----------------- 
मराठा आरक्षणामध्ये पुणे विभागातील पदिी विद्यार्थयाांचे प्रिशे अपात्र ठरविल्याबाबत 

(७) *  १५०५१   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.सुतनल प्रभ ू(हदांडोशी) :   सन्माननीय उच् च ि 
तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  शनासनाच् या माहे जुलठ, २०१४ मध् ये मराठा आरक्ष ण लागू करण् याच् या दनणरयाच् या 
अनुाींगाने १६ ्क् के आरक्ष णामध् ये पुणे ववभागात पदवी अमभयाींलत्रकधसह व् यावसादयक 
अ् यासक्रमासाठी रदुवशेन गेतलेल् या २१९ मराठा ववद्यार्थ या चे रदुवेशन तींत्र दनकेतन पुणे ववभागीय 
सहसींचालक याींनी अपात्र ठरववले आहेत, हे खरे आहे काय,  

(२) असल् यास, त् याची कारणे काय आहेत व ववद्यार्थ या च े शनठक्ष णणक नुकसान होऊ नये 
याकररता कोणती कायरवाही करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े : (१) व (२) शनठक्ष णणक व सामाजजकदृष ्या मागास रदुवगारतील मराठा 
समाजातील ज्या ववद्यार्थया नी शनठक्ष णणक वार २०१४-२०१५ मध्ये ठदप १४ नोव्हेंबर, २०१४ पूवी 
ववववध व्यावसादयक अ्यासक्रमाींसाठी रदुवेशन गेतले आहेत, अशना ववद्यार्थया चे रदुवशेन सामान्य 
रदुशनासन ववभागाच्या ठदप२१/२/२०१५ रोजीच्या शनासन दनणरयान्वये अबाधधत ठेवले आहेतप 
     तसेच या रदुवगारत रदुवेशन गेतलेल्या ववद्यार्थया ना शनासनाच्या ठदप१६/०२/२०१५ च्या 
पत्रान्वये त्याींचे जात वठधता व नॉन कक्रमीलेयर रदुमाणपत्र सादर करण्यास ठदप ३१/०३/२०१५ 
पय त मुदतवाढ देण्यात आली आहेप 
(३) रदुश्न उद्् ावत नाहीप 

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

ेेड (जज.रत्नाधगरी) येथ ेपांचायत सशमतीमाफच त सुिणचजयांती दशलत िस् ती नळपाणी ि 
 शौचालय योजनेंतगचत पाठविण्यात आलेले प्रस्ताि गहाळ झाल्याबाबत 

(८) *  ६२२१   श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा आणण स्िच्छता मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  खेड (जजपरत्नाधगरी) येथ े पींचायत सममतीमाफतर त सुवणरजयींती दमलत वस् ती नळपाणी व 
शनौचालय योजनेंतगरत जजल् हा पररादेच् या पाणीपुरवठा ववभागाकड े ६०० रदुस् ताव वारभरापूवी 
पाठववण् यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, जजल् हा पररादेच् या पाणीपुरवठा ववभागाकड े पाठववण् यात आलेले सदर रदुस् ताव 
गहाळ झाल् याचा रदुकार समाजकल् याण सममतीच् या बठठकधत लोकरदुदतदनधीनीीं दनदशनरनास 
आणला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, यासींदभारत चौकशनी करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशनीत काय आढळून आले व तदनुसार सींबींधधताींववरूध् द कोणती कारवाई 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(५)नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ग् ववकास अधधकारी, पींचायत सममती खेड याींचेमाफतर त १७  
ग्रीनामपींचायतीींकडून रदुाप्त झालेले वठयजक्तक शनौचालय लाभाथी  कु्ुींबाींचे ३१६ व खाजगी नळ 
जोडणीच े४०० असे १७ रदुस्ताव, सुवणरजयींती दमलत वस्ती नळपाणी व शनौचालय योजनेंतगरत 
रत्नाधगरी जजल्हा पररादेच्या पाणीपुरवठा ववभागाकड ेपाठववण्यात  आले होतेप 
(२) समाज कल्याण सममतीच्या बठठकधमध्ये, लोकरदुदतदनधीींनी सदर रदुस्ताव गहाळ झाले आहेत 
का अशनी ववचारणा केली होतीप रदुस्ताव गहाळ झालेले नसून, रदुाप्त रदुस्ताव आवश्यक बाबीींची 
पुतरता करणेसाठी, पींचायत सममती खेड तसेच  उप अमभयींता (ग्रीनापापु) जजपपप उप ववभाग खेड 
कड ेपाठववण्यात आले आहेतप 
(३), (४) व (५) रदुश्न उद्् ावत नाहीप 

 
----------------- 
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िजचत तालुक्यातील चाांदई ि डडिसळ येथील सरस्िती शशक्षण  
सांस्थेने ३ महाविद्यालये बांद िरण् याचा घेतलेला तनणचय 

 

(९) *  ७५७२   श्री.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), 
श्री.धैयचशील पाटील (पेण), श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.अशमत 
झनि (ररसोड), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.राज पुरोहहत 
(िुलाबा), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), श्री.बाबुराि पाचणे (शशरुर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई), 
श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांडी पूिच), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पूिच), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कजरत तालुक्यातील चाींदई व डडकसळ येथील सरस्वती मशनक्ष ण सींस्थेच्या (यादवराव 
तासगावकर महाववद्यालय व नींदकुमार तासगावकर महाववद्यालय) अमभयाींलत्रकध, ्ाधदनमारण 
शनास् त्र, तींत्रदनकेतन या महाववद्यालयाींकड े पठसे नसल् याने ववद्यार्थया चे शनठक्ष णणक व आधथरक 
नुकसान झाल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ च्या दसु-या आठवडयात दनदशनरनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२)  असल् यास, उक्त सींस्थेच्या महाववद्यालयातील कमरचा-याींना गेली सहा ते आठ मठहने 
पगार ममळलेला नाही तसेच मशनक्ष क, कमरचारी व व् यवस् थापन याींच् यामध् ये सातत् यान ेहोणा-या 
आींदोलनामुळे व व् यवस् थापनाकड े पठसे नसल्यामुळे सदरील सींस्थेची ३ महाववद्यालये बींद 
करण् याचा दनणरय गेतला असल्याचे व् यवस् थापनाकडून साींगण् यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर सींस् थेच् या आधथरक व् यवहाराींची चौकशनी करण् यात यावी अशनी मागणी 
मशनक्ष काींकडून होत आहे तसेच सदर महाववद्यालयीन कमरचा-याींना पगार ममळत नसल् यान े
त् याींची व त् याींच् यावर अवलींबून असलेल् या कु्ूींबाींवर उपासमारीची वळे आल् यामुळे कमरचारी वगर 
ठदनाींक ५ जानेवारी, २०१५ पासून उपोाणास बसले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदर मागणीनुसार चौकशनी करण् यात आली आहे काय, चौकशनीत काय दनषपन्न 
झाले व त्यानसुार सींबींधधत कमरचारी वगारला वेतन अदा न करणा-या मशनक्ष ण सींस् थेवर कोणती 
कायरवाही करण् यात आली वा येत आहे तसेच उक्त् ा मशनक्ष क व कमरचाऱ् याींना वेतन त्वररत 
ममळणेबाबत व उक्त सस्था बींद न होणेबाबत शनासनान ेकोणती कायरवाही केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(५)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होयप 
(२) होयप 
     सींस्थेने ठदनाींक १८.१२.२०१४ च्या पत्रान्वये सदर सींस्था बींद करण्याबाबतचा रदुस्ताव 
आवश्यक कागदपत्रासह कुलसधचव, मुींबई ववद्यापीठ याींना सादर केला आहेप 
(३), (४) व (५) सदर सींस्थेतील कमरचाऱ्याींचे सहा ते आठ मठहन्याींचे वेतन रदुलींलबत असल्याने, 
याबाबत शनासनाने ठदनाींक ०६.०२.२०१५ रोजी बठठक आयोजजत करुन रदुलींलबत वेतन अदा करुन 
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शनठक्ष णणक कामकाज सुरु करण्याचे दनदेशन ठदले होतपे त्यानसुार सींस्थेने ठदनाींक ०९.०२.२०१५ 
पासून शनठक्ष णणक कामकाज सुरु करण्यात आले आहेप तसेच रदुलींलबत वेतनापठकध ्क मठहन्याींचे 
वेतन ठदनाींक ०९.०२.२०१५ रेाजी ठदले असून उवरररत वेतन माचर, २०१५ पय त देण्याच े
व्यवस्थापनान ेमान्य केले आहेप 

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

िेरळ येथ ेहोणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पधेसाठी लागणारा 
 तनधी उपलब्ध िरुन न हदल्याबाबत 

(१०) *  ५२८०   श्री.सां्ाम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), 
श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधचन), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.हदलीप सोपल (बाशी), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.सुरेश लाड (िजचत), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   
सन्माननीय कक्रडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) केरळ येथे होणाऱ्या राषरीय क्रधडा स्पधस्ाठी १ को्ी ७७ लाख ७४ हजार रुपयाींचा दनधी 
शनासनाकडून माहे जानेवारी, २०१५ पय त उपलब्ध न झाल्याने उक्त स्पध्त भाग गेतलेल्या 
खेळाडूींची साठहत्य खरेदी रदुलींलबत राठहली असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
त्यासुमारास दनदशनरनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशनी करण्यात आली आहे काय, त्यानुसार उक्त क्रधडा स्पधस् 
दनधी उपलब्ध करुन न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त राषरीय क्रधडा स्पध्स त्वरीत दनधी उपलब्ध् ा करुन देण्याबाबत 
शनासनाकडून कोणती कायरवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१), (२), (३) व (४) ठदनाींक ३१प०१प२०१५ ते १४प०२प२०१५ या कालावधीत 
केरळ येथे सींपन्न झालेल्या ३५ व्या राषरीय क्रधडा स्पध्साठी ्कूण रुप१७७प८५ लाख ्वढी 
रक्कम पुनववरदनयोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा रदुस्ताव शनासनाच्या ववचाराधीन आहेप 
तथावप स्पध्त सहभागी होणाऱ्या महाराषर राज्याच्या रदुदतदनधीक सींगाच्या सराव मशनबीरासाठी 
व अन्य काही तातडीच्या बाबीींवर खचर करण्यासाठी महाराषर ऑमलजम्पक असोमस्शननला 
मशनवछत्रपती क्रधडा सींकुल, बालेवाडी, पुणे येथील सुववधाींच्या भाड्यापो्ी जमा होणाऱ्या 
रकमेच्या दनधीमधून रुप ८०प०० लाख ्वढी रक्कम अग्रीनीम स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यास 
शनासनाने मान्यता ठदली आहेप 

 
----------------- 
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सावित्री नदी ेाडी किनाऱ्यालगत असणाऱ्या वपण्याच्या  
पाण्याच ेस्त्रोत दवूषत झाल्याबाबत 

 

(११) *  ७२०३   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  महाराषर ्द्योधगक वसाहत व साववत्री नदी खाडी रदुदाूणाबाबत स्थादनक पयारवरण 
सींरक्ष ण व सींवधरन सममतीच्या बठठकधत साववत्री नदी खाडी ककना-यालगत असणाऱ्या वपण्याच्या 
पाण्याच े स्त्रोत दवुात झाले असल्याच े ठदप १५ जानेवारी २०१५  रोजी वा त्यासुमारास 
दनदशनरनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे, सदर भागात २१ गावाींच्या सव्ह्क्ष णात १० ककर रोगाच ेरूग्ण आढळून आले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदभारत शनासनाने चौकशनी केली आहे काय, त्यानुाींगाने कोणती कायरवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, तसेच येथील नागररकाींच्या आरोग्यास धोका होऊ नये म्हणून 
कोणत्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) ऑक््ोबर २०१४ त े डडसेंबर २०१४ या कालावधीत साववत्री नदी 
ककनाऱ्यालगत २२ ठठकाणी पाण्याच े नमुन े गेण्यात आले होतेप त्यापठकध १३ ठठकाणच्या 
पाण्याच्या नमुन्याींमध्ये सुक्ष्म जींतूचे (कोमलफतॉम्सर) रदुमाण मानकाींपेक्ष ा अधधक आढळून आलेप 
असे तालुका आरोग्य अधधकारी महाड याींच ेअहवालात नमुद केले आहेप 
(२) तालुका आरोग्य अधधकारी, महाड याींचे अहवालात, सदर गावातील आरोग्य तपासणी 
सव्क्ष णात ककर रोगाचे १० रुग्ण आढळून आले आहे, तथावप सदर १० रुग्णाींच्या ककर रोगाचा 
रदुदाुणाशनी रदुत्यक्ष  सींबींध आहे ककीं वा कस ेयाबाबत तज्ञाींचा अहवाल आवश्यक असल्याचे नमुद 
केले आहेप 
(३) महाराषर रदुदाुण दनयींत्रण मींडळ व इतर सींबींधधत याींच्या स्थादनक लोकरदुदतदनधी याींच े
समवेत झालेल् या बठठकधमध्ये उपववभागीय दींडाधधकारी याींच े अध्यक्ष तेखाली स्थापन केलेल्या 
्द्योधगक वसाहत, महाड पयारवरण रक्ष ण व सींवधरन सममतीच्या दनद्शनानुसार खाडीपट्टय्ातील 
गाींवात आरोग्य तपासणी करुन वपण्याच्या पाण्याच ेस्त्रोत तपासले जातातप अयोग्य पाण्याच्या 
स्त्रोताींच े सींबींधधत आरोग्य सेवकाकडून क्लोरीनेशनन केले असनू आरोग्य कमरचाऱ्याींमाफतर त 
जनतेस पाणी गाळून व उकळून वपण्याबाबतच ेमशनक्ष ण दठनींठदन सवक््ष णात चालू आहेप 
(४) रदुश् न उद्् ावत नाहीप 

 
----------------- 
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मुांबईतील िाांदीिली येथील बालि विहार विद्यालय या शाळेत  
बोगस शशक्षि दाेिून शासनाची िेलेली फसिणुि 

(१२) *  ८३९०   श्री.अतुल भातेळिर (िाांहदिली पूिच) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  काींठदवलीतील (जजपमुींबई) डहाणूकर वाडी येथे बालक ववहार ववद्यालय या शनाळेत बोगस 
मशनक्ष क दाखवून शनासनाची वेतन अनुदानाच्या नावाखाली लाखो रुपयाींची फतसवणूक केल्याच े
माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास दनदशनरनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत सींस्थेन ेबोगस मशनक्ष काींचा पगार ऑनलाईन पध्दतीन ेकाढला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, सींबींधधत सींस्थापकावर व अधधकाऱ्याींवर शनासनाने गुन्हे दाखल केले आहेत 
काय, असल्यास, त्याचे स्वरुप काय आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय हे खरे आहेप 
(२) होय हे खरे आहेप 
(३) व (४) बालक ववहार ववद्यालय, काींठदवली (पजश्चम), या माध्यममक शनाळेतील ४ अदतररक्त 
मशनक्ष क बोगस असल्याची बाब दनदशनरनास आल्यानींतर सदर ४ मशनक्ष काींच ेसमायोजनाच ेआदेशन 
रद्द करण्यात आले आहेतप 
     सदर अदनयममततेसींदभारत सींस्थेने रदुभारी मुख्याध्यापकास दनलींलबत केले  आहे व 
तत्कालीन रदुभारी मशनक्ष ण दनरीक्ष क याींना दनलींलबत करण्यात आले आहेप तसेच ववभागीय 
मशनक्ष ण उपसींचालक, मुींबई याींच्या अध्यक्ष तखेाली लत्रसदस्यीय सममती गठीत करण्यात आली 
असून पुढील चौकशनी सुरु आहेप 

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

िारसूळ (ता.तनफाड, जज.नाशशि) येथील जजल् हा पररषद शाळेच् या  
िगच ेोल्याांिररता तनधी उपलब् ध् ा िरुन देण् याबाबत 

(१३) *  ५५४९   श्रीमती तनमचला गावित (इगतपूरी), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ्ामीण), श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), अॅड.यशोमती 
ठािूर (सोनािणे) (ततिसा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) कारसूळ (तापदनफताड, जजपनामशनक) येथील जजल् हा परराद शनाळेच् या वगर खोल्याींकररता 
तात् काळ दनधी उपलब् ध् ा करुन देण् याच् या मागणीसाठी ववद्यार्थ या नी आींदोलन सुरु केले असून 
रस् त् यावरच ठाण माींडले असल् याचे माहे जानेवारी, २०१४ मध्ये वा त् यासुमारास दनदशनरनास 
आले, हे खरे आहे काय ? 
(२) असल् यास, वगर खोल् याींकरीता दनधी उपलब् ध् ातेबाबत शनासनान ेकोणती कायरवाही केली वा 
करणार आहे ? 
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(३) असल् यास, उपरोक् त रदुकरणाबाबतची सखोल चौकशनी केली असता शनाळेच् या वगर खोल् याींना 
तात् काळ दनधी वगर करण्याबाबत शनासनाने कोणती कायरवाही केली आहे ? 
(४) अद्याप, कोणतीच कायरवाही करण् यात आली नसल् यास त् याची सवरसाधारण कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होयप 
(२) सदर शनाळेसाठी ४ वगरखोल्या मींजूर करण्यात आल्या आहेतप 
(३) मींजूर केलेल्या ४ वगरखोल्याींसाठी, शनाळाींकड ेदनधी वगर करण्याची कायरवाही सुरु आहेप 
(४) रदुश्न उद्् ावत नाहीप 

 

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

जजल् हा पररषद, बीड अांतगचत प्राथशमि शाळाांच् या इमारतीचे  
भाड ेअनुदान थिीत असल् याबाबत 

(१४) *  १५३६४   श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जजल् हा परराद सींचमलत रदुाथममक शनाळाींच ेभाड ेसन २००८ पासून थकलेले असल्यान े
थकधत रक् कम रुप९१ लक्ष ची मागणी मशनक्ष ण सींचालक, पुणे याींच् याकड ेठदनाींक १९ माचर, २०१४ 
रोजी करण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, वाारनुवा् इमारत भाड े न ममळाल् यामळेु इमारत मालकाींनी शनाळेला कुलूप 
लावण् याचा इशनाराही ठदलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत ववधानपरराद लोकरदुदतदनधी याींनी मशनक्ष ण सींचालक, पुणे याींना ठदनाींक 
२९ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त् या सुमारास दनवेदन ठदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, उक्त दनवेदनाच्या अनुाींगाने सदरील शनाळाींच े इमारत भाड े त्वरीत अदा 
करण् याबाबत शनासनान ेकोणती कायरवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होयप 
(२) होयप  
(३) होयप 
(४) मापलोकरदुदतदनधीींच् या ठदनाींक २९ डडसेंबर, २०१४ च् या दनवदेनाच् या अनुाींगाने जजल् हा 
परराद, बीड कायारलयाकडील अनुदान दनधाररणानुसार अखधचरत, वसूल करावयाची रक् कम 
शनासन खाती जमा केली नसल् यान ेइमारत भाड्यापो्ी कायारलयास अनुदान ववतरीत करता येत 
नसल् याचे मशनक्ष ण सींचालक (रदुाथममक), महाराष र राज् य, पुणे याींनी माप लोकरदुदतदनधीना 
कळववले आहेप  
(५) रदुश् न उद्् ावत नाहीप 

----------------- 
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नागपूर येथील शासिीय रुग्णालयात जैि िैद्यिीय िचरा हाताळण्याच्या  
तनयमािलीच ेपालन िरण्यात येत नसल्याबाबत 

(१५) *  ९२९८   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील शनासकधय रुग्णालयातील जठव वठद्यकधय कचरा (बायो मेडडकल वेस््) 
हाताळण्याच्या दनयमावलीचे पालन न करता उक्त रुग्णालयातील जठव वठद्यकधय 
कचऱ्याच े(बायो मेडडकल वेस््) शनास्त्रोक्त पध्दतीने ववग्न करण्यात येत नसनू कचरा लपवून 
व साठवून भींगार व्यावसादयकाींना ववकला जात असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
त्यासुमारास दनदशनरनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रदुकरणी चौकशनी करण्यात आली आहे काय, चौकशनीत काय दनषपन्न झाले 
व त्यानसुार या रदुकरणातील दोाीींवर कारवाई करण्याबाबत तसचे सदरहू कचरा शनास्त्रोक्त 
पध्दतीने ववग्न करण्याबाबत शनासनाने कोणती कायरवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाहीप 
(२) रदुश्न उद्् ावत नाहीप 
(३) रदुश्न उद्् ावत नाहीप 

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

निी मुांबई शहरात िाबचनचे प्रमाण िमी िरण्याबाबत  
 

(१६) *  ९८३२   श्री.रुपेश म् हात्र े(शभिांडी पूिच) :   सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई शनहरात रदुाणगातक काबरनच े उत्सजरन मोठया रदुमाणात होत असल्याने या 
सींदभारत नवी मुींबई महानगरपामलकेने ्नजी ऑफत ररसचर इजन्स्््यु्ला इको-मस्ी 
रदुकल्पातींगरत सव्क्ष ण करण्यासाठी ठदले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इको-मस्ी रदुकल्पातींगरत केलेल्या सव्क्ष णात काबरनच ेउत्सजरन मोठया रदुमाणात 
होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशनरनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यारदुकरणी शनासनान ेचौकशनी केली आहे काय, चौकशनीत काय आढळून आले 
त्यानुसार काबरनचे रदुमाण कमी करण्याच्यादृष्ीने शनासनाने कोणती कायरवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) नवी मुींबई शनहरात रदुाणगातक काबरनडाय ऑक्साईडचे रदुमाण मोठया 
रदुमाणावर होत नाहीप नवी मुींबई महानगर पामलकेन ेइकोमस्ी रदुकल्पाींतगरत द ्नजी ॲण्ड 
ररसचर इजन्स्््यु् हयाींना शनहरातील काबरन फुत् वरदुी्ं चे सव्क्ष ण करण्यासाठी ठदले होतेप  
(२) हे खरे नाहीप  
(३) रदुश्न उद्् ावत नाहीप  
(४) रदुश्न उद्् ावत नाहीप 

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

िाशशम जजल््यामधील शशधापत्रत्रिा धारिाांना धान्य िाटपात होणारी अतनयशमतता 

(१७) *  १५६६१   श्री.लेन मशलि (िाशशम) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि 
सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वामशनम जजल् ह्यामध् ये २ लाख ६२ हजार ३९८ मशनधापलत्रकाधारकाींना शनासनाने दनधारररत 
केलेले गहू, ताींदळू, साखर, डाळ, पामतेल व रॉकेल ववतरण करण् यासाठी हजाराींच् यावर 
ककरकोळ ववके्रते कायररत असतानाही जजल् ह्यातील नागररकाींना दरमहा पुरवठा ववभागाकडून 
धान् याचा वा्प रदुत् यक्ष  लाभार्थ या पय त पोहचत नसल् याच े माहे फेतब्रुवारी, २०१५ मध् ये वा 
त्यासुमारास दनदशनरनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, काही ठठकाणी धान् य वा्पात अदनयममतता होत असून पुरवठा ववभागाकड े
तक्रारी केल् या असता त् याकड े जाणीवपूवरक दलुरक्ष  केले जात आहे, तसेच नागररकाींच् या 
तक्रारीकरीता पुरवठा ववभागाने १०७७ हा ्ोल फ्रध क्रमाींक सुरु केला असतानाही तो मोबाईल 
अथवा लँडलाईनवरुन इतरत्र लागत असल् यान ेग्रीनाहकाींना तक्रारी करताना अडथळा येत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर जजल् ह्यातील अनेक कु्ूींबे मशनधापलत्रका पासनू वींधचत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त रदुकरणी चौकशनी करण् यात आली आहे काय, चौकशनीचे दनष कार काय 
आहेत, त् यानुाींगान ेधान् य वा्पात अदनयममतता करणा-याींवर शनासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे तसेच सदर जजल्ह्यात मशनधापलत्रकापासून वींधचत असलेल्या कु्ुींबाींना 
मशनधापलत्रका ममळण्याकररता कोणती कायरवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) वामशनम जजल्ह्यात ्कुण २,८६,२९४ मशनधापलत्रकाधारक असून 
सावरजदनक ववतरण व्यवस्थ े अींतगरत वा्प करावयाच े अन्न धान्य ्कूण ७७४ इतक्या 
रास्तभाव दकुानातून वा्प करण्यात येतपे तथावप, धान्य ममळत नसल्याबाबत काही तक्रारी 
रदुाप्त झाल्या आहेतप 
(२) ग्रीनाहकाींच्या तक्रारी रदुाप्त होताच सदर तक्रारीींची सींबींधधत तहमसलदारामाफतर त शनहादनशना केली 
जातेप दरूध्वनी क्रमाींक १०७७ हा सींपूणर जजल्हाधधकारी कायारलयासाठी वापरण्यात येतोप मात्र 
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सद्यजस्थतीत वामशनम शनहरात ग्ार योजनचेे काम सुरु असल्याने सदर दरुध्वनी खींडीत झाला 
असून, पूवरवत सुरु होण्यासाठी भारत सींचार दनगम मलमम्ेड याींच्याकड ेपाठपुरावा सुरु आहेप 
(३) नाहीप 
(४) अींत्योदय व रदुाधान्य कु्ुींबातील लाभार्थया ना धान्य ममळाले नसल्याची तक्रार नसून वरील 
लाभार्थया व्यदतररक्त अन्य मशनधापलत्रकाधारकाींना धान्य न ममळाल्याच्या तक्रारी रदुाप्त होत 
आहेतप तथापी सद्यजस्थतीत उपरोक्त लाभार्थया नाच धान्य वा्प करण्यात येतपे 
(५) रदुश्न उद्् ावत नाहीप 

 

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

अमरािती ि अिोला जजल् ्यात ेाद्यतेलाच् या िापरलेल् या  
डब् याांच् या पॅकिां गचा पुनिाचपर होत असल्याबाबत 

(१८) *  १३०५०   अॅड.िारीस पठाण (भायेळा) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अन् न व ्ाध रदुशनासन (जजपअमरावती) याींचकेडून राबववण् यात आलेल् या ववशनेा 
मोठहमेअींतगरत अमरावती ववभागातील अमरावती व अकोला जजल् ह्यातील खाद्यतेलाच् या 
वापरलेल् या डब् याींच् या पॅककीं गचा पनुवारपर करणाऱ्या खाद्यतले उत् पादकाींकडून  सुमारे २ को्ी 
रुपयाींचे तेल जप् त करण् यात आल् या रदुकरणी अन् न व सुरक्ष ा व मानके अधधदनयम २००६ व 
दनयमन २०११ अींतगरत कलम २६(१) सहवाचन कलम २७(१) व (पॅकेजीींग व लेबलीींग) दनयमन 
२०११ च े दनयमन २प१प११(२) (११) चा भींग केल् यारदुकरणी सींब ींधधताींववरुध् द कारवाई करण् यात 
आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, भेसळ/नकली उत् पादनाच् या ववरोधात कठोर कारवाईबाबत शनासनातफ्त कोणता 
धोरणात् मक दनणरय गेण् यात आला वा रदुस् ताववत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची सवरसाधारण कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहेप 
(२) अन्न सुरक्ष ा व मानके कायदा २००६ हा कें ठद्रय कायदा असून, ठदनाींक ०५ ऑगस््, २०११ 
पासून सदर कायद्याची अींमलबजावणी सींपूणर देशनात सुरु करण्यात आलेली आहेप 
     भेसळयकु्त व असुरक्षक्ष त नमुन्यारदुकरणी सदर कायद्यामध्ये कठोर मशनके्ष ची तरतूद आहेप 
     उपरोक्त रदुकरणात तेलाच ेनमुने भेसळयुक्त अथवा बनाव् नसून ते रदुमाणणत आढळलेप 
परींतु सदर खाद्यतेल पॅकधींग करण्यासाठी जुन्या वापरलेल्या ठ्नच्या डब्याींचा पुनवारपर 
केल्यामुळे अधधदनयमातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात आली आहेप 
(३) रदुश्न उद्् ावत नाहीप 

 
----------------- 
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मुांबईत कक्रस् टल मेथ अॅफेटाशमन हे ्रगग् ज पािडरच् या स् िरुपात शाळाांबाहेर  
उपलब् ध िरुन विद्यार्थ याांना व् यसनाधीन बनविले जात असल् याबाबत 

(१९) *  ८४५०   श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सुरेश 
हाळिणिर (इचलिरांजी), श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत कक्रस् ्ल मेथ अॅफेत्ाममन हे ्रग् ज पावडरच् या स् वरुपात शनाळाींबाहेर उपलब् ध करुन 
ववद्यार्थ या ना व् यसनाधीन बनववले जात असुन शनासनाचे याकड े दलुरक्ष  होत असल् याच े    
ठदनाींक २० जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास दनदशनरनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त व् यसनाच् या आहारी गेलेले ववद्याथी तपासणीकररता केई्म रुग् णालयात 
काही मठहन् याींपासनू जात असून दर मठहन् याला अशना व्यसनाच्या आहारी गेलेल्या ६० मुलाींवर 
उपचार केले जात असल् याचेही दनदशनरनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर रदुकरणी शनासनाने चौकशनी केली आहे काय, असल् यास, चौकशनीनुसार 
ववद्यार्थ या ना उक्त व् यसनातून बाहेर काढण् याबाबत शनासन कोणते रदुयत् न करीत आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) नाहीप 
(२), (३) व (४) रदुश्न उद्् ावत नाहीप 

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

  षरांगाबाद जजल््यातील बािीस गािाांमधील पाणीपुरिठा सशमत्याांनी  
राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतगचत लाेो रूपयाांचा िेलेला अपहार 

(२०) *  १३२३३   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ग्रीनामीण भागातील जनतेला पाणी देण्यासाठी राबववण्यात येत असलेल्या राषरीय 
पेयजल योजनेंतगरत ्रींगाबाद जजल्ह्यातील बावीस गावाींमध्ये या योजनेच्या पाणीपुरवठा 
सममत्याींनी लाखो रुपयाींच्या रकमचेा अपहार केल्याच ेजजल्हा परराद ्रींगाबादच्या पाणीपुरवठा 
ववभागाने केलेल्या चौकशनीत दनदशनरनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रीनामीण भागातील जनतेसाठी ममळणाऱ्या रकमेचा अपहार करणाऱ्या 
पदाधधकारी/अधधकाऱ्याीं ववरूध्द शनासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहेप 
      सदर अपहार राष रीय ग्रीनामीण पेजयल कायरक्रमाींतगरत नसून भारत दनमारण 
कायरक्रमाींतगरत आहेप ्रींगाबाद जजल् ह्यातील २६ गावाींमधील ग्रीनामीण पाणी पुरवठा योजनाींच् या 
अींमलबजावणीमध्ये सींबींधधत ग्रीनाम पाणी पुरवठा व स् वच् छता सममत् याींनी सुमारे ९८ लाखाींचा 
अपहार केल् याच ेदनदशनरनास आलेले आहेप  
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(२) पाणी पुरवठा योजनाींच् या अींमलबजावणी करणा-या २६ गावाींतील ग्रीनाम पाणी पुरवठा व 
स् वच् छता सममतीींवर जजल् हा पररादाव् दारा नो्ीस बजावण् यात आल् या होत् यापत् यापठकध १७ 
गाींवाच् या सममत् याींनी अपहारीत रक् कम रोखीन/ेकामाच् या स् वरुपात समायोजजत करुन भरणा 
केलेली आहे व ९ गावाींच् या सममतीींवर फतौजदारी गुन् हा दाखल करण् यात आलेला आहेप 
(३) रदुश् न उद्् ावत नाहीप 

 

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

अिोला जजल् ्यात शालेय पोषण आहारासाठीचा २८५ जक्िांटल ताांदळु इतरत्र 
वििण्यासाठी नेण्यात येणारे रि पोशलसाांनी पिडल्याबाबत 

 (२१) *  ११६३२   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिच) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जजल् ह्यात शनालेय पोाण आहारासाठी महाराष र ्द्योधगक वसाहत महामींडळाच् या 
अकोलाजस् थ त वसाहतीमधील गोदामातून २८५ जक्वीं्ल ताींदळु इतरत्र ववकण् यासाठी नेण् यात येत 
असलेले ्मप्चप३० ्बी १३५४ व ्मप्चप०४, डीडी ८६०८ क्रमाींकाचे रक स् थादनक पोलीसाींनी 
पकडले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर ताींदळु नागपूर येथे काळ्या बाजारात ववक्रध करण् यात येणार होता, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त रदुकरणी शनासनाने चौकशनी केली आहे काय, त्यानुसार शनालेय पोाण 
आहाराचा गठरव्यवहार करणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर शनासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विनोद तािड े : (१) व (२) हे खरे नाहीप स् थादनक पोमलसाींनी शनालेय पोाण आहार 
योजनेच् या ताींदळूाची वाहतकू करणारी दोन वाहन े पकडली होतीप यामध् ये ्कलत्रत १४१प३ 
जक्वीं्ल ताींदळू होताप तथावप, सदर ताींदळू शनाळाींच् या मागणीनुसार शनाळाींमध् ये पुरवठा 
करण् यासाठी नेण् यात येत होताप 
(३) व (४) रदुश् न उद्् ावत नाहीप 

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

राज् यातील िेिळ ५२ टक् िे शाळाांमध् ये सांगणि असल् याबाबत 

(२२) *  १४६३४   श्री.सुतनल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शनासनाच् या राष रीय मशनक्ष ण योजना आणण रदुशनासन ववद्यापीठान ेदेशनातील मशनक्ष णाच् या 
सन २०१३-१४ मधील पररजस्थती सींदभारत रदु कामशनत केलेल् या अहवालानसुार महाराष रातील 
रदु ाथममक व माध् यममक शनाळा ममळून केवळ ५२प७९ ्क् के शनाळाींमध्ये सींगणक असल् याची बाब 
माहे जानेवारी, २०१५ च्या दसु-या सप् ताहात वा त् या सुमारास दनदशनरनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल् यास, शनासनाने राज् यातील शनाळाींच ेवेतनेत्तर अनुदान बींद केल् यामुळे बहुताींशन शनाळाींना 
सींगणक खरेदी करणे व देखभाल-दरुुस् ती करणे अशनक् यरदुाय झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल् यास, राज् यातील शनाळाींना सींगणक खरेदीसाठी अनुदान देण् याबाबत शनासनाकडून 
आजतागायत कोणती कायरवाही करण् यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची सवरसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) राषरीय मशनक्ष ण योजना आणण रदुशनासन ववद्यापीठाच्या अहवालानुसार 
राज्यातील रदुाथममक व उच्च रदुाथममक शनाळाींपठकध ५०प६३% शनाळाींमध्ये सींगणक उपलब्ध आहेतप  
(२) हे खरे नाहीप  
(३) सींगणक खरेदीसाठी शनासनाकडून शनाळाींना स्वतींत्रपणे अनुदान उपलब्ध करुन ठदले जात 
नाहीप अनुदादनत माध्यममक व उच्च माध्यममक शनाळाींना ्प्प्या्प्प्याने आयपसीप्ीप योजनेतून 
सींगणक रदुयोगशनाळा देण्यात येतपे  
     सवर मशनक्ष ा अमभयानातून अनुदान उपलब्धतेनुसार स्थादनक स्वराज्य सींस्थाींच्या उच्च 
रदुाथममक शनाळाींना सींगणक उपलब्ध करुन ठदले जातातप  
(४) रदुश्न उद्् ावत नाहीप  

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

नाांदेड जजल् ्यात िायमस्िरूपी पाणी पुरिठा िरण्याबाबत 

(२३) *  १५४१५   श्री.प्रतापराि धचेलीिर (लोहा), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती 
अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.बसिराज पाटील (षसा), श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षण) :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जजल् ह्यातील ग्रीनामीण पाणी पुरवठा योजना राबवून त् याींची देखभाल व दरुुस् तीची 
जबाबदारी शनासनान ेजजल् हा पररादेकड ेठदली व त् यासाठी महाराष र जीवन रदुाधधकरण ववभागान े
वारींवार ववनींत् या करुनही ही काम ेवगर करुन गेण् यास जजल् हा परराद दलुरक्ष  करीत असल्याने 
सदर जजल्ह्यात उन्हाळयापूवीच पाण्याची भीाण ी्ंचाई दनमारण झाली असल् याचे माहे 
जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त् या समुारास दनदशनरनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुखेड (जजपनाींदेड) तालुक् यात दषु काळ सदृश् य पररजस्थती दनमारण झाली 
असल्याने रदुशनासनाने पाणी ी्ंचाई दनवारणाथर माहे जानेवारी ते माचर व ्वरदुल ते जून या 
कालावधीचा पाणी ी्ंचाई कृती आराखडा तयार केला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) तसेच, मारतळा (तापलोहा, जजपनाींदेड) येथील पेयजल योजनेंतगरत शनासनाकडून सन २००७-
२००८ मध् ये ५३ लाखाींच् या पाणी पुरवठा योजनेस मींजूरी ममळाली असून ६ वाारचा कालावधी 
लो्ला तरीही योजनचेे काम अपणूर अवस् थेत असल्यान ेतेथील ग्रीनामस्थाींनी सदर योजनेच ेकाम 
शनीघ्र गतीन े होण्याकररता मुख्य कायरकारी अधधकारी, जजल्हा परराद, लातूर, जजल्हाधधकारी 
आदीींकड ेमाहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यासमुारास दनवेदन ठदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उक्त सवर रदुकरणी चौकशनी केली आहे काय, त्यानुाींगाने उक्त जजल्ह्यात 
कायमस्वरुपी पाणी पुरवठा करण्याकररता कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अशनींत: खरे आहेप 
     नाींदेड जजल्ह्यातील महाराषर जीवन रदुाधधकरणामाफतर त पणूर करण्यात आलेल्या ४ 
रदुादेमशनक ग्रीनामीण पाणी  पुरवठा योजनेच्या  हस्ताींतरणाबाबत जजल्हा परराद, नाींदेड याींचेकड े
पाठपुरावा सुरु आहेप 
     नाींदेड जजल्ह्यातील सरासरीपेक्ष ा कमी झालेले पजरन्यमानामुळे काही गावाींमध्ये पाणी 
ी्ंचाई दनमारण झालेली आहेप 

(२) होयप 
     नाींदेड जजल्ह्याचा माहे ऑक््ोबर, २०१४ ते माहे जून, २०१५ या कालावधीत ी्ंचाई कृती 
आराखडा तयार केलेला आहेप 
(३) हे अींशनत: खरे आहेप 
     मारतळा तापलोहा, जजपनाींदेड येथील पाणी पुरवठा येाजनेच े काम भौदतकदृष्या पूणर 
झालेले असून योजनेद्वारा गावास माहे  जानेवारी, २०१५ पासून पाणी पुरवठा सुरु आहेप 
(४) नाींदेड जजल्ह्यातील नळ योजनाींच्या स्त्रोत बळक्ीकरणासाठी २६१ गावाींची दनवड 
जलयुक्त मशनवार अमभयानाींतगरत करण्यात आलेली आहेप 
    रदुादेमशनत पाणी पुरवठा योजनाींच्या हस्ताींतरणाबाबतची कायरवाही जजल्हा परराद नाींदेड 
याींच्याद्वारा सुरु आहेप 
(५) रदुश्न उद्् ावत नाहीप 

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

मािेहटांग फेडरेशन आणण आहदिासी वििास महामांडळाने ेरेदी  
िेलेला मिा गोदामातच पडून असल्याबाबत 

(२४) *  १२९४१   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ककमान आधारभूत धान् य खरेदी योजनेत सन २०१३-१४ मधील खरीप हींगामात माक्ठ्ींग 
फेतडरेशनन आणण आठदवासी ववकास महामींडळाने खरेदी केलेला साड े नऊ लाख जक्वीं्ल मका 
गोदामातच पडून आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, शनासनाच् या जाचक अ्ीींमळेु खरेदीदार पुढे येत नसल् यान े सदर मका 
गोदामातच पडून सडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त रदुश्न भाग (१) व (२) नुसार चौकशनी करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशनीच् या अनुाींगाने खरेदी-ववक्रध कक्रया सलुभ होण् यासाठी शनासनाने कोणती 
कायरवाही वा उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, कायरवाहीस होणाऱ् या ठदरींगाईची सवरसाधारण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) हे खरे नाहीप 
     ककमान आधारभूत धान् य खरेदी योजनते सन २०१३-१४ मधील खरीप पणन हींगामात 
खरेदी केलेला सुमारे ९.५५ लक्ष  जक्वीं्ल मका कें द्र शनासनाने ठदलेल् या दनदेशनानुसार           
ई-मललावाव् दारे ववक्रध करण् यासाठीचा शनासन दनणरय ठदप ४.१०.२०१४ रोजी दनगरममत करण् यात 
आला होताप त् यानुसार मका ववक्रधची रदुकक्रया ठदप ३१.१२.२०१४ रोजी पूणर झाली आहेप 
(३), (४) व (५) रदुश् न उद्् ावत नाहीप 

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

दक्षक्षण मुांबईतील धोबी तलाि येथील रांगभिन पररसरात  
मराठी भाषा भिन बाांधण् याबाबत 

(२५) *  १५८८७   श्री.बसिराज पाटील (षसा), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय 
मराठी भाषा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठीच् या सींदभारत सींशनोधन ववकास व सींवधरन करण् यासाठी ८० को्ी रुपये खचर करुन 
दक्षक्ष ण मुींबईतील धोबी तलाव येथील रींगभवन पररसरात मराठी भााा भवन बाींधण् याचा दनणरय 
सन २०१३ मध् ये शनासनाने गेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सन २०१४-१५ या आधथरक वाारमध् ये मराठी भााा भवनाच् या उभारणीसाठी ५ 
को्ी रुपयाींची तरतूद करण् यात आली असतानाही आजममतीस रदुत् यक्ष ात बाींधकाम सुरु झाले 
नसल् याने या आधथरक वाारतील दनधी परत करण् याची वळे मराठी भााा ववभागावर आली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू मराठी भााा भवनाचे थोडक् यात स् वरुप काय आहे, 
(४) असल् यास, मराठी भााा भवन उभारणीच् या कामास ववलींब होण् याची सवरसाधारण कारणे 
काय आहेत, 
(५) मराठी भााा भवन उभारणीचे काम त्वरीत पूणर होण् याच् या दृष ्ीने शनासनाने कोणती 
कायरवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होयप 
(२) होयप 
(३) रदुस्ताववत भााा भवनामध्ये ्कूण ५६४८.५५ चौपमीप के्ष त्रफतळाच्या जागेत सुसज्ज रदुेक्ष ागहृ, 
मराठी भााा व साींस्कृदतक कायर ववभागाची ववभागीय कायारलये इप चा समावेशन आहेप सदर 
ठठकाणी भााा ववायक सींशनोधन व रदुमशनक्ष ण कें द्राची देखील सुववधा उपलब्ध करण्यात येणार 
आहेप 
(४) व (५) बाींधकामापूवी वारसा जपणूक सममतीचे आके्ष प दरू करणे व आरक्ष णात बदल इप 
बाबीींवर सींबींधीत ववभागाींमाफतर त कायरवाही सुरु आहेप 

 
----------------- 
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नागाि (ता.अशलबाग,जज.रायगड) येथील हहरानांदानी याांच् या मे. डायनाशमक् स  
व् हेिेशन प्रा.शल. िां पनीने बेिायदेशीरपणे ेाडीपात्र बुजविल्याबाबत 

(२६) *  ७७९२   श्री.अजुचन ेोतिर (जालना), श्री.शरददादा सोनिणे (जुन्नर), श्री.विजय 
षटी (पारनेर), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.भास्िर 
जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हदलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.रुपेश म् हात्र े
(शभिांडी पूिच), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल) :   सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागाव (तापअमलबाग, जजपरायगड) येथे ठहरानींदानी याींच्या मपे डायनाममक् स व् हेकेशनन रदुापमलप 
कीं पनीने सीआरझडेचे उल्लींगन करून व खारफुत्ीची कत्तल करून तसेच नठसधगरक पाण्याच े
स्त्रोत बदलून १५० ्कर जममनीवर भराव गातला असल्याच ेठदनाींक २२ जानेवारी, २०१५ रोजी 
वा त्यासुमारास दनदशनरनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर कीं पनीला नागाव ग्रीनामपींचायतीन े भराव करण्यासाठी ना हरकत दाखला 
अ्ी व शनती गालून ठदल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कीं पनीने अ्ी व शनती न पाळता भराव सुरु ठेवल् याने नठसधगरक पाणलो् 
मागर, खाडी मागर व अींतगरत रदुवाह बींद झाल्यामळेु उक्त पररसरातील सुमारे ५०० ्कर मधील 
वाड्या व शनेतीचे नकुसान झाले असल्याचे तसेच स्मशनानभमूीकड े जाणारी वा् देखील 
अडववण्यात आल्याचे दनदशनरनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली आहे काय, त्यानुाींगान ेउक् त दोाी 
कीं पनीववरूध् द कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(५)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) ठहरानींदानी याींच्या मेपडायनाममक्स व्हेकेशनन ररसो र् रदुापमलप कीं पनीच्या 
नागाव येथील ग् नीं १२३७ या जागेत मातीचा भराव केला आहेप सदर भरावामुळे खारफुत्ीची 
कत्तल झालेली नाही अस ेजजल्हाधधकारी, रायगड-अमलबाग याींनी त्याींच ेअहवालात नमुद केले 
आहेप 
(२) हे खरे आहेप 
(३) जजल्हाधधकारी, रायगड-अमलबाग याींचे अहवालानसुार सदर भरावामुळे नठसधगरक पाणलो् 
मागर काही ठठकाणी बुजवल्याच े दनदशनरनास आले आहेप मात्र पाणी जाण्यासाठी पयारयी मागर 
दनमारण केले आहेतप त्यामळेु उक्त पररसरातील वाड्या व शनेतीचे नुकसान  झालेले नाहीप 
स्मशनानभमूीकड ेजाणारी वा् अडववण्यात आलेली नाही तसेच खाडी मागर पात्र बजुववलेले नाहीप 
(४) सींबींधधत कीं पनीने नठसधगरक रदुवाहाचे मागर मोकळे ठेवणे व ववनापरवानगी कोणतेही काम न 
करणेबाबत तहमसलदार, अमलबाग याींचेकडून नो्ीस देण्यात आली आहेप 
(५) रदुश् न उद्् ावत नाहीप 

----------------- 
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राज्यातील प्राथशमि शाळाांमधील २५ हजारािर शलवपि ि  
सेििाांच ेऑनलाईन ितेन थाांबविण्यात आल्याबाबत 

(२७) *  ७५३२   श्री.आशसफ शेे (मालेगाांि मध्य), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सुतनल 
राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अस् लम 
शेे (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शनासनाचा राई् ्ू ्ज् यकेुशनन कायदा असून राज् यशनासनानेही सदरहू कायदा जसाच्या 
तसा कें द्रातील शनाळाींची रचना पध् दत लक्ष ात न गेता स् वीकारल् यान े राज्यातील रदुाथममक 
शनाळाींमधील २५ हजारावर मलवपक व सेवकाींवर बेरोजगाराची पररजस्थती उद्् ावणार असनु 
राज्यातील रदुाथममक शनाळाींमधील मलवपक व सेवकाींचे ऑनलाईन वेतन थाींबववले असल् यान े
त् याींच् यावर उपासमारीची वळे आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कायद्याचा शनासनस्तरावर ववचार करुन याबाबत पुनदनणरय गेण्यासींदभारत 
शनासनाने पुढे कोणती कायरवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाहीप 
(२) हे खरे नाहीप 
(३) रदुश्न उद्् ावत नाहीप 

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

सेलू तालुक् यातील (जज.िधाच) दीपचांद चौधरी विद्यालयातील विद्यार्थ याांच्या मध् यान् ह 
भोजनािरीता शशजविली जात असलेली णेचडी डरेीच्या गुराांना देण्यात येत असल्याबाबत 

(२८) *  १३८९४   श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सले ू(जजपवधार) तालुक् यातील दीपचींद चौधरी ववद्यालयातील ववद्यार्थ या ना मध् यान् ह 
भोजनाकरीता मशनजववली जाणारी णखचडी वा पोाण आहार हा हेतुपरुस्सर बेचव बनववला जात 
असून ववद्यार्थ या ना कमी रदुमाणात वा्प करून उवरररत पोाण आहार सींस् था सधचवाच् या डअेरी 
फतमर मधील गुराींना ठदला जात असल् याची बाब ठदनाींक २५ जानेवारी, २०१५ रोजी वा 
त् यासुमारास दनदशनरनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, पोाण आहार योजनेचा गठरवापर करणाऱ् या सदर सींस् था सधचव व मुख् याध् यापक 
याींची चौकशनी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशनीनुसार त् याींच् यावर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाहीप 
(२), (३) व (४) रदुश् न उद्् ावत नाहीप 

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

 
महाराष्ट्र प्रदषुण तनयांत्रण महामांडळ, पुणे विभागान ेप्रदषुणाची  
पातळी ओलाांडणाऱ्या िारेान्याांना नोटीसा बजािल्याबाबत 

 

(२९) *  १००५८   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.जगदीश 
मुळीि (िडगाि शेरी), श्री.शभमराि तापिीर (ेडििासला) :   सन्माननीय पयाचिरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष र रदुदाूण दनयींत्रण महामींडळ, पुणे ववभागाने रदुदाूणाची पातळी ओलाींडणारे 
पुण् यातील १९ कारखाने बींद केले असून पुणे, सातारा, सोलापूर मधील १५२ कारखान् याींना 
नो्ीसा बजावल् याचे ठदनाींक २३ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास दनदशनरनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, शनासनाने सदर कारखान्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहेप 
     महाराष र रदुदाूण दनयींत्रण मींडळ, रदुादेमशनक कायारलय, पुणे याींचेकडून पुणे ववभागातील 
ज् या उद्योजकाींनी जानेवारी, २०१४ ते डडसेंबर, २०१४ च् या दरम् यान सींमतीपत्र गेतले नाही, 
तसेच गेतलेल् या सींमतीपत्रात महाराष र रदुदाुण दनयींत्रण मींडळाने गातलेल् या अ्ीींची पूतरता केला 
नाहीप अशना उद्योगाींना महाराष र रदुदाूण दनयींत्रण मींडळाने रदुस् ताववत आदेशन ठदले तसचे त् याच 
बरोबर १९ उद्योगाींना कारखान ेबींदचे आदेशन देण् यात आले होतपे 
(२) रदुस् ताववत आदेशन ठदलेल् या १५२ पठकध ९४ आदेश हे अदतरदुदाूणकारी उद्योगाींना साींडपाणी व 
हवा उत् सजरनाच् या ठठकाणी ऑनलाईन मॉदन्ररींग मसजस््म बसववणेववायी कें द्र ीय रदुदाुण 
दनयींत्रण मींडळाच् या आदेशनानसुार दनद्शन ठदलेले आहेत व सदरची यींत्रणा बसववण् याची मुदत 
माचर २०१५ पय त आहेप उवरररत ५८ उद्योगाींपठकध ३७ उद्योगाींनी सधुारणा केलेल्या आहेत व १६ 
उद्योगाींनी जलरदुदाूण व हवारदुदाूण सदनयींत्रण यींत्रणेत सुधारणा करण् याचा आराखडा तयार 
करुन सधुारणा करण् याचे काम रदुगतीपथावर आहेप तसेच ०४ उद्योग सध् या बींद असनू ०१ 
उद्योग स्थलाींतरीत झाला आहे यासाठी सदर उद्योगाकडून बकँ हमी गेतली असून उद्योगाींना 
जलरदुदाूण व हवारदुदाूण सींयींत्रणेत सुधारणा केल् या आहेतप 
(३) रदुश् न उद्् ावत नाहीप 

 
----------------- 
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राज्यातील सिच महानगरपाशलिेतील िॉडाचत घनिच-याची शास् त्रीय  
पध् दतीने विल् हेिाट लािण् यासाठी पायलट प्रोजेक् ट राबविण्याबाबत 

(३०) *  १२१९३   श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवर महानगरपामलकेतील वॉडारत जनतेच् या आरोग् य रक्ष णासाठी पयारवरण 
सींरक्ष ण व नागरी गनकच-याची शनास् त्रीय पध् दतीन े ववल् हेवा् लावण् यासाठी (ओल् या कच-याच े
खतात रुपाींतर व सुक् या कच-याची शनास् त्रीय पध् दतीने ववल् हेवा्) महाराषर रदुदाुण दनयींत्रण 
मींडळान े सवर रदुादेमशनक व उपरदुादेमशनक कायारलयाींमाफतर त व सींबींधधत महानगरपामलकाींबरोबर 
सींयुक् तररत् या पायल् रदुोजेक् ् राबववणे अपेक्षक्ष ले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रदुोजेक््कररता महाराषर रदुदाुण दनयींत्रण मींडळाने आधथरक मदत न 
पुरववणे, पयारवरण सींरक्ष ण, सींवधनारत जाणुनबजुून दलुरक्ष  करणे, ववववध कारखान् याींकडून 
गेण् यात येणारी बँक गॅरीं्ीची ककत् येक को्ीींची रक् कम महाराषर रदुदाुण दनयींत्रण मींडळाच् या 
कोाागारात असताना ती योग् य रदुकारे वापरली जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गत ३ वाा त आतापय त महाराषर रदुदाुण दनयींत्रण मींडळान े ककती 
कारखान् याींकडून बँक गॅरीं्ीची रक् कम जमा केली व ककती कारखान् याींवर जप् ती 
आणली, तसेच बॅंक गॅरीं्ीची रक् कम आतापय त महाराषर रदुदाुण दनयींत्रण मींडळाच् या 
कोाागारात ककती जमा झालेली आहे, 
(४) असल्यास, सदर रक् कम योग् य पध् दतीन ेवापरण् यासाठी कोणती योजना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाहीप 
      तथावप, महाराष र रदुदाुण दनयींत्रण मींडळामाफतर त सहा नगरपामलकाींना नागरी    
गनकचऱ् याची ववल् हेवा् लावण् यासाठी पथदशनी रदुकल् पाकरीता अथरसहाय्य ठदले होतपे 
(२) महाराष र रदुदाुण दनयींत्रण मींडळान े जप् त केलेल् या बँक हमीमधून महानगरपामलकाींना 
आधथरक मदत पूरववणे ककीं वा पयारवरण सींरक्ष ण सींवधरन कायरक्रम राबववणे अपेक्षक्ष त नाहीप 
(३) महाराष र रदुदाूण दनयींत्रण मींडळामाफतर त गत ३ वाारत राज् यामध् ये ्कूण ५७८० 
कारखान् याींकडून रुपये २५२ को्ी आणण ३४ लाख इतकध बँक हमी गेण् यात आली असून 
त् यापठकध ५८३ कारखान् याींची रुपये १७ को्ी २५ लाख इतकध बँक हमी महाराष र रदुदाूण 
दनयींत्रण मींडळान ेजप् त केली आहेप 
(४) महाराष र रदुदाुण दनयींत्रण मींडळाने जप् त केलेली बकँ हमी मींडळाच् या ्कलत्रत उत् पन् नात 
जमा केली जातेप 
(५) रदुश् न उद्् ावत नाहीप 

----------------- 
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राज्यात राष्ट्रीय छात्र सेनेच ेयुतनट मधील विद्यार्थयाांना देण्यात  
येणारा अल्पोपहार भत्ता ि धुलाई भत्ता बांद िेल्याबाबत 

(३१) *  १०४१२   श्री.राहुल बोंदे्र (धचेली) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात राषरीय छात्र सेनेच े युदन् कायररत असून यामध्ये ६८५ महाववद्यालय व ८१५ 
शनाळेंचा समावेशन आहे त्यामध्ये सुमारे १ लाख ववद्याथी सहभागी झालेले असून या 
ववद्यार्थया ना दर परेडवर १५ रुपये अल्पोपहार भत्ता ठदला जातो तसेच धलुाई भत्ता दर 
मठहन्याला १० रुपये ठदला जातो परींतु सदर भत्ता ्का वाारपासून महाववद्यालय, शनाळाींना न 
ममळाल्यामळेु त्याींनी अल्पोपहार भत्ता देणे बींद केल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या 
सुमारास दनदशनरनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सेनेच्या युदन् करीता चामडी बु्, छात्रसठदनकाींना कपड,े ्ोपी व इतर 
साठहत्याकरीता शनासनाकडून २५ ्क्के यारदुमाणे अनुदान ममळत े परींत ु गत तीन वाा पासून 
अनुदान न ममळाल्याने सदरील छात्र सठदनकाींना साठहत्याींच ेवा्प करण्यात आले नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शनासनाकडून छात्र सठदनकाींना साठहत्य ममळण्यासाठी महाववद्यालय व शनाळाींना 
अनुदान देण्यासींदभारत कोणती कायरवाही करण्यात येत आहे वा आली आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 
श्री. विनोद तािड े : (१), (२), (३) व (४) हे अींशनत: खरे आहेप राज्यातील छात्रसठदनकाींना 
अल्पोपहार भत्ता दर परेडकरीता रुप ५ व कदनषठ, वररषठ ववभागातील छात्रसठदनकाींना अनुक्रम े
८  व ६ मठहन्याींकरीता रुप १० धुलाई व चकाकध भत्ता मींजूर करण्यात येतोप छात्रसठदनकाींना 
चामडी बू्, कपड,े ्ोपी इत्यादी साठहत्य कें द्र शनासनाच्या वतीन े उपलब्ध करुन ठदले जातेप 
राषरीय छात्रसेना कायारलयासाठी सन २०१३-१४ साठीचे अनुदान फेतब्रुवारी, २०१४ मध्ये ववतरीत 
करण्यात आले असून सन २०१४-१५ कररता दनधी ववतरण करण्यात आला आहेप 

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

  
राज् यातील आयुिेद महाविद्यालयातील  सेिातनितृ्त शशक्षि ि  

शशक्षिेत्तर िमचचाऱ्याांना िेतन अनुदान शमळण्याबाबत 

(३२) *  १५०३०   श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि मध्य) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील मशनक्ष ण ववभागातील आ र्, कॉमसर, सायन् स व इींजजदनअररींग इत् यादी ववववध 
सींस् थामधील सेवादनवतृ् त कमरचाऱ् याींना राज् य शनासनाच े वेतन अनुदान ममळते परींत ुआयुव्द 
महाववद्यालयातील  मशनक्ष क व मशनक्ष केत्तर कमरचाऱ्याींना वेतन अनुदान ममळत नाही, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल् यास, राज् यातील आयवु्द महाववद्यालयातील सेवादनवतृ् त मशनक्ष क व मशनक्ष केत्तर 
कमरचाऱ्याींनी वेळोवेळी शनासनाकड ेयाचा पाठपुरावा केला असून त् याींना वेतन अनुदान ममळालेले 
नसल्यान ेववदभारतील ४ आयुव्द महाववद्यालय मशनक्ष काींनी उक् त रदुकरणी न् यायालयात याधचका 
दाखल केली असता न् यायालयाच्या दनकालाच्या अनुाींगान े त्याींना सेवादनवतृ्ती वेतन अनुदान 
लागू करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल् यास, राज्यातील उवरररत आयुव्द महाववद्यालयातील सेवादनवतृ् त मशनक्ष क व 
मशनक्ष केत्तर कमरचाऱ्याींना देखील वेतन अनुदान लागू करण्याबाबत कोणती कायरवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,   
(४) नसल् यास, त् याची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१) नाहीप 
      शनासन अनुदानीत आयवु्द महाववद्यालयातील शनासन मींजूर पदावरील मशनक्ष क व 
मशनक्ष केत् तर कमरचा-याींना सेवेत असताना वेतन अनुदान ठदले जातेप मात्र या अनुदानीत 
सींस् थातील सेवादनवतृ् त कमरचा-याींना मपनापसपे दनयम लागु नसल् याने सेवादनवतृ् ती वेतन लागु 
नाहीप 
(२) मापउच् च न् यायालय मुींबई, खींडपीठ नागपूर याींचे ठदप १०.०६.२०१३ चे दनणरयानुसार शनासन 
दनणरय ठदनाींक १७.०१.२०१५ अन् वये शनासन अनुदादनत १) ववदभर आयुव्द महाववद्यालय, 
अमरावती २) श्रीपआयुव्द महाववद्यालय, नागपूर ३) श्रीपगुरुदेव आयुव्द महाववद्यालय, मोझरी, 
अमरावती ४) डापमापमपआयुव्द महाववद्यालय, यवतमाळ व सींलजग्नत रुग् णालये या चार 
याधचकादार सींस् थेतील मशनक्ष क व मशनक्ष केत् तर कमरचा-याींना दनवतृ् ती वेतन व उपदान 
मापमींत्रीमींडळाने दनणरय गेतल् यानुसार लागू करण् यात आलेले आहेप 
     तसेच या रदुकरणी माप सवोच् च न् यायालय, नवी ठदल् ली येथे दाखल केलेली पनुववरलोकन 
याधचका (Review petition) न् यायरदुववष ् आहेप 
(३) व (४) माप उच् च न् यायालय मुींबई, खींडपीठ नागपूर याींच ेठदप १०.०६.२०१३ चे दनणरयानुसार 
व त् याबाबत अवमान याधचके दाखल झाली होती त् यानसुार शनासन दनणरय ठदनाींक १७.०१.२०१५ 
अन् वये शनासन अनुदानीत ववदभर आयुव्द महाववद्यालय, अमरावती, श्रीपआयुव्द महाववद्यालय, 
नागपूरप श्रीपगुरुदेव आयुव्द महाववद्यालय, मोजरी अमरावती डापमापमप आयुव्द महाववद्यालय, 
यवतमाळ व सींलजग्नत रुग् णालये या चार सींस् थामधील मशनक्ष क व मशनक्ष केत् तर कमरचा-याींना 
सेवादनवतृ् ती वतेन व उपदान देणबेाबतचा दनणरय गेतलेला आहेप 
     शनासन अनुदानीत खाजगी आयुव्द महाववद्यालये व सींलग् नीत रुग्णालयातील कायररत 
असलेल् या मशनक्ष क व मशनक्ष केत् तर कमरचाऱ्याींना महाराष र नागरी सेवा (दनवतृ् ती वेतन) दनयम 
१९८२ लागू नाहीप तसचे सदर कमरचारी सींस् थाचा कमरचारी असनू शनासनाचे कमरचारी नाहीतप 
त् यामुळे दनवतृ् तीवेतन व उपदान लागू होत नाहीप 

 
----------------- 
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नागपूर येथील शासिीय िैद्यिीय (मेडीिल) रुग् णालयास ि महाविद्यालयास ििच  रोगािरील 
‘’शलनीयर एक् सलेटर’’ हे उपिरण ि िोबाल्ट युतनट उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(३३) *  १४५५४   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.िृष्ट्णा ेोपड े (नागपूर पूिच), 
श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर देशमुे (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय 
िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शनासकधय वठद्यकधय (मेडीकल) रुग् णालय तथा महाववद्यालय नागपूर येथ ेककर रोगावर 
उपचार व मशनक्ष णाकरीता पदव् युत् तर अ् यासक्रम राबववला जात असून सदर अ्यासक्रमासाठी 
आवश्यक असलेले कोबाल्् युदन् व अन्य सोयी उपलब्ध नसल्याच ेठदनाींक १० जानेवारी, 
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास दनदशनरनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मेडडकलच्या ककर रोग ववभागात गरीबाींना उपचार ममळावा याकररता सदर 
मेडडकल रदुशनासनाने मलदनयर ्क्सले्र व स्वतींत्र कॅन्सर इजन्स्््यु्सह ववववध रदुकारचे 
महत्वाचे रदुस्ताव शनासनाकड े पाठववले असून सदरील रदुस्तावास दोन वा् लो्ूनही त्यावर 
कोणताही दनणरय गेण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रदुश्न भाग (१) व (२) बाबत शनासनाने चौकशनी केली आहे काय, असल्यास 
त्यानुसार रदुश्न भाग (१) मधील युदन् व सोयी-सुववधा सदरील रुग्णालयास उपलब्ध करुन 
देण्यासह रदुश्न भाग (२) मधील सदर रदुस्तावावर शनासनाने कोणता दनणरय गेतला वा गेण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींशनतः खरे आहेप 
      शनासकधय वठद्यकधय महाववद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे ककर रोगावरील उपचार व 
मशनक्ष णाकरीता पदव् युत् तर अ् यासक्रम राबववली जात असून ककर रोगासाठी आवश् यक असलेले 
कोबाल् ् युदन् व गभारशनयाच् या कॅन् सर उपचाराकरता ब्रेकधथेरपी यींत्र उपलब् ध आहेप परींतू 
मलदनयर अॅक् सेलेरे्र हे यींत्र उपलब् ध नाहीप 
(२) हे अींशनतः खरे आहेप 
     मलनीयर अॅक् सेलेरे्र हे यींत्र खरेदीचा रदुस् ताव चाल ूआधथरक वाारत शनासनास रदुाप् त नाहीप 
     सींस् थेने शनासनास पाठववलेला नागपूर येथ े राज् यस् तरीय ककर रोग इन् स् ्ी्यु् (State 
Cancer Institute) स् थापन करण् याबाबत रुप १२० को्ीींचा (कें द्र व राज् य ठहस् सा रदुमाण 
७५:२५) रदुस् ताव, कें द्र शनासनास पाठववण् यात आला आहेप कें द्र शनासनाकड ेत् याबाबतचा पाठपुरावा 
सुरु आहेप 
(३) व (४) रदुश् न उद्् ावत नाहीप 
     नागपूर येथे राज् यस् तरीय ककर रोग इन् स् ्ी्यू् (State Cancer Institute) स् थापन 
करण् याबाबत कें द्र शनासनास पाठववलेल् या रदुस् तावाबाबत पाठपुरावा सरुु आहेप 

----------------- 
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पुणे जजल्हयातील ससनू रुग्णालयात रेत्रबजिरील  
षषधाांचा तुटिडा असल्याबाबत 

(३४) *  १५९७३   श्री.शभमराि तापिीर (ेडििासला), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिचती), 
श्री.जगदीश मुळीि (िडगाि शेरी), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय िैद्यिीय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे येथील ससुन रुग्णालयात देण्यात येणाऱ्या रेबीजवर ॲन््ीररबीज या लसीचा तु्वडा 
असल् यामळेु सदरील रुग्णालयात कुत्रा चावल्यानींतर येणाऱ्या सींबींधधत रुग्णाींना ्ाधे न देताच 
गरी पाठववले जात असल् याच े तसेच खुल् या बाजारातही उक्त ्ाधे ममळत नसून याकड े
शनासनाचे दलुरक्ष  होत असल्याचे माहे फेतब्रुवारी, २०१५ च्या दसुऱ्या आठवड्यात वा 
त्यासुमारास दनदशनरनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पुणे महानगरपामलकेच् या आकडवेारीनुसार दर वाारला सुमारे १२ हजार 
नागररकाींना भ्कध कुत्री चावत असल् यामळेु त् याींना रेबीज हा आजार होण् याचा धोका 
असतानाही सदरील रूग्णाींना रेबीजची लस उपलब्ध करुन न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली आहे काय, त्यात काय दनषपन्न झाले व 
त्यानुसार उक्त रदुकरणी शनासनान ेपुढे कोणती कायरवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाहीप 
(२) रुग्णाींना सदर लस देण्यात येतेप 
(३) रदुश्न उद्् ावत नाहीप 
(४) रदुश्न उद्् ावत नाहीप 

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

पनिेल (जज.रायगड) तालुक् यातील जजल् हा पररषदेच् या  
शाळाांमध् ये िीज जोडणी िेली नसल् याबाबत 

  

(३५) *  १३३८१   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिले) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनवेल (जजपरायगड) तालुक् यातील चाींदणेवाडी, हेहु्ाणे, कोमल्ेकडी, हररग्रीनाम, बेहरले, 
दींडाचीवाडी, मशनवाजीनगर कसळखींड, खु्ारी, फतरशनीचापाडा या आठदवासी पाड्यातील रायगड 
जजल् हा पररादेच् या शनाळाींमध् ये वीज जोडणी केली नसल् यामळेु ववद्यार्थ या ना अींधारातच मशनक्ष ण 
घ् यावे लागत असल् याचे माहे फेतब्रवुारी, २०१५ मध्ये वा त् या सुमारास दनदशनरनास आले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल् यास, रायगड जजल् हा परराद व मशनक्ष ण ववभाग याींच् या उदामसन धोरणामळेुच उक् त 
आठदवासी पाड्यातील शनाळाींमध् ये वीज जोडणी न झाल् यामुळे मशनक्ष क व ववद्यार्थ या ची मोठी 
गठरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, उक् त रदुकरणी आठदवासी पाड्याींतील शनाळाींना तातडीन े वीज जोडणी 
करण् याबाबत शनासन कोणती कायरवाही करणार वा करीत आहे काय, 
(४) असल् यास, कायरवाहीचे स् वरुप काय आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१)  अींशनत: खरे आहेप 

     यापठकध ७ पाड्याींतील शनाळाींमध्ये वीज जोडणी केली आहेप उवरररत १२ पाड्याींतील शनाळेत 
तात्पुरत्या स्वरुपात ववद्युत पुरवठा करण्यात येत असून २ पाड्याींतील शनाळाींत वीज जोडणी 
केलेली नाहीप मात्र त्या शनाळाींमध्ये अींधारात मशनक्ष ण देण्यात येत नाहीप 
(२) नाहीप 
(३) व (४) १ शनाळेत बाींधकाम पणूर झाल्यावर कायमस्वरूपी ववद्यतु पुरवठा करण्यात येणार 
आहेप उवरररत २ पठकध १ शनाळेत वीज जोडणी करण्याची कायरवाही सरुु आहेप १ शनाळा तात्पुरत्या 
स्वरुपात झोपडीत सुरु असल्यान,े नवीन बाींधकाम झाल्यावर तेथ ेवीज जोडणी देण्यात येणार 
आहेप 
(५) रदुश्न उद्् ावत नाहीप 

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

राज्यातील अपांग समािेशीत शशक्षणातील (माध्यशमि स्तर) विशेष  
शशक्षिाांचे िेतन प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

(३६) *  ५२८३   श्री.सां्ाम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु 
सत्तार (शसल्लोड), डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शनासन पुरस्कृत असलेल्या राज्यातील अपींग समावेशनीत मशनक्ष णातील (माध्यममक 
स्तर) ववशनेा मशनक्ष काींचे वेतन मागील २४ त े २५ मठहन्याींपासून देण्यात आले नसल्यामुळे 
महाराषर राज्य अपींग समावेमशनत मशनक्ष ण सींग माध्यममक याींनी सींबींधधताकड े वेतन 
ममळण्यासाठी वारींवार मागणी करण्यात येऊनही अद्यापी मशनक्ष काींना वेतन ममळाले नसल्याच े
माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास दनदशनरनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यात १६० मदतमींद मुलाींच्या सींस्था सन २००२ पासुन ववनाअनुदादनत तत्वावर 
सुरु असून पुणे जजल्ह्यात २८ शनाळाींमधून जवळपास ६ हजार मुले मशनक्ष ण गेत असनू सदरील 
सींस्थाींमध्ये अनके मशनक्ष क व मशनक्ष केत्तर कमरचारी गत १०-१२ वाा पासून वेतनापासून वींधचत 
असल्याचेही दनदशनरनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू मशनक्ष काींना वेतन न ममळण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) उक्त मशनक्ष क व मशनक्ष केत्तर कमरचारी याींना त्वरीत वेतन देण्याबाबत शनासनाने कोणती 
कायरवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाहीप 
     कें द्र शनासन पुरस्कृत अपींग समावेमशनत मशनक्ष ण योजना (माध्यममक स्तर) या 
योजनेमधील ३२८ ववशनेा मशनक्ष काींचे सन २०१४-१५ साठीच े वेतन कें द्र शनासनाने मींजूर केले 
असून त्यानसुार सींबींधधत पात्र ववशनेा मशनक्ष काींच े वेतन ठदनाींक १९/३/२०१५ रोजी ववतरीत 
करण्यात आले आहेप 
(२) व (३) सामाजजक न्याय ववभागाींतगरत अपींग रदुवगारच्या अ-शे्रणीतील १२३ शनाळा/कमरशनाळा 
याींना अनुदान तत्वावर मान्यता देण्याचा दनणरय ठदनाींक १२/३/२०१५ रोजी मींत्रीमींडळान ेगेतला 
आहेप 
(४) व (५) रदुश् न उद्् ावत नाहीप 

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

  इगतपूरी ि त्र्यांबिेश्िर (जज.नाशशि) या तालुक्यातील ३७  
गािाांसाठी पाणी पुरिठा योजना पणूच िरण्याबाबत 

(३७) *  ५५५२   श्रीमती तनमचला गावित (इगतपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ्ामीण) :  सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  इगतपूरी व र्यायींबकेश्वर (जजपनामशनक) या तालुक्यातील ३७ हून अधधक गावाींसाठी पाणी 
पुरवठा योजना मींजूर होवूनही अद्यापी ती पूणर करण्यात आली नसल्यामुळे वपण्याच्या 
पाण्याची तीव्र ी्ंचाई दनमारण झाल्याने नागररकाींना पाण्यासाठी इतरत्र वणवण करावी लागत 
असल्यान े स्थादनक लोकरदुदतदनधी याींनी सींबींधधताींकड े वारींवार मागणी करण्यात येवून ही 
अद्याप पाणी पुरवठा करण्यात आला नसल्याच े  माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
दनदशनरनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पाणी पुरवठा योजना पूणर करुन गावाींना त्वरीत पाणी पुरवठा 
करण्याबाबत शनासनान ेकोणती तातडीची कायरवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशनत: खरे आहेप 
(२) इगतपूरी तालुक्यात ्कूण ६० पाणी पुरवठा योजना मींजूर आहेत त्यापठकध ३३ योजनाींव्दारे 
पाणी पुरवठा सुरु करण्यात आला असून ६ योजनाींची कामे रदुगतीपथावर आहेतप उवरररत २१ 
योजनाींची कामे ववववध कारणाींने रखडलेले आहेतप त्याींना सद्यजस्थतीत अजस्तत्वातील 
उद्् ावाव्दारे पाणी पुरवठा सुरु करण्यात येत असून रदुगतीपथावरील ६ व रखडलेली पाणी 
पुरवठा योजनाींची काम ेपूणर करण्यासाठी आवश्यक त ेदनयोजन करण्यात येत आहेप 
      र्यायींबकेश्वर तालुक् यात ्कूण ५६ नळ पाणी पुरवठा योजना मींजूर आहेतप त्यापठकध २१ 
गावाींना पाणी पुरवठा सुरु करण्यात आला आहेप उवरररत ३५ गावाींपठकध ५ गावाींच्या  पाणी 
पुरवठा योजना भौदतक दृष्या पूणर आहेतप परींतु महाराषर राज्य ववद्युत ववतरण कीं पनी 
याींच्या थकबाकधमुळे पाणी पुरवठा सुरु नाहीप ४ योजना रदुगतीपथावर आहेतप २४ योजनाींची 
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कामे सद्यजस्थतीत ववववध कारणाने बींद आहेतप २ योजना पोलीस स््ेशननला तक्रार दाखल 
असल्यामळेु रखडलेली आहेप रदुगतीपथावर/रखडलेल्या योजना पूणर करण्यासाठी आवश्यक त े
दनयोजन करण्यात येत आहेप सद्यजस्थतीत अजस्तत्वातील उद्् ावाव्दारे पाणी पुरवठा करण्यात 
येत आहेप सदरची काम ेग्रीनाम पाणी पुरवठा व स्वच्छता सममती व ताींलत्रक सेवा पुरवठादार 
याींच्याशनी समन्वय साधून योजना पूणर करण्यासाठी आवश्यक ती कायरवाही करण्यात येत आहेप 
(३) रदुश्न उद्् ावत नाहीप 

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

िसई (जज.पालघर) तालुक् यात शासिीय धान् य पुरिठा,  
रॉिेलच् या वितरणामध् ये होत असलेला गैरव्यिहार 

(३८) *  १५९३९   श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई (जजपपालगर) तालुक् यात तहसीलदार कायारलयाच् या पुरवठा ववभागाच् या कके्ष त 
येणाऱ् या शनासकधय धान् य पुरवठा, रॉकेलच् या ववतरणामध् ये मोयाया रदुमाणावर गठरव्यवहार होत 
असल् याच ेठदनाींक १७ फेतब्रुवारी, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास दनदशनरनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शनासनान ेचौकशनी केली आहे काय, चौकशनीचे दनष कार काय आहेत व 
त् याअनुाींगान ेजबाबदार असलेल् या सींबींधधत पुरवठा अधधकारी व परवाना धारकाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१), (२) व (३) ठदप १६प०२प२०१५ रोजी वसई येथील त हमसल कायारलयात 
झालेल् या बठठकधमध् ये रदुाप् त झालेल् या तक्रारीच् या अनुाींगान े तपासणी करण् यात आली आहेप 
तपासणीच् या अहवाल तयार करण् यात आला असून पुढील आदेशनाथर जजल् हाधधकारी, पालगर 
याींच् याकड ेसादर करण् यात येत आहेप त् यावरील जजल् हाधधकारी याींच् या दनद्शनानुसार सकृतदशनरनी 
दोाी आढळून आलेल् या व् यजक्तववरुध् द उधचत कारवाई करण् यात येईलप 

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

  
राज्यात षषधी दिुानाांिर फामाचशसस्ट असल्याची  

तपासणी होत नसल्याबाबत 

(३९) *  १३२५३   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात ्ाध ववक्रधची समुारे ५५ ते ६० हजाराच्या जवळपास दकुान ेअसून फतामारमसस्् 
ॲक््, १९४८ अन्वये ्ाधी दकुानावर फतामारमसस्् असणे बींधनकारक आहे तथावप, फतामारमसस्् 
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आहेत ककीं वा नाही याची तपासणी करण्यासाठी राज्यात फतामरसी इन्स्पेक््र नसल्यामुळे ्ाधी 
दकुानातनू चुकधची ्ाधे ठदली जात असल्याने अनेकाींचे हकनाक बळी जात आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ्ाधी दकुानाींवर फतामारमसस्् असल्याची तपासणी करणारे इन्स्पेक््र दनयुक्ती 
करण्यासींदभारत शनासनाने कोणती कायरवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) नाही, राज् यातील ्ाध ववक्रधच् या दकुानात फतामारमसस् ् नसल् याने 
चुकधची ्ाधे ठदली जातात, हे खरे नाहीप 
(२) ्ाधी दकुानाची दनयममत तपासणी अन् न व ्ाध रदुशनासनाकडून केली जाते व 
फतामारमसस् ् नसल् यास दनयमानुसार आवश् यक कारवाई केली जातपे  
(३) रदुश् न उद्् ावत नाहीप 

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

नागपूर जजल््यात “बॉम्बे मािेट” नािान ेबनािट िां पन्याांच्या  
षषधाांची मोठ्या प्रमाणात विक्री होत असल्याबाबत 

(४०) *  १५४२१   श्री.प्रतापराि धचेलीिर (लोहा) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध 
प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जजल्ह्यात “बॉम्बे माक््” नावान ेबनाव् कीं पन्याींच्या ्ाधाींची मोयाया रदुमाणात 
ववक्रध होत असल्यान े सवरसामान्य नागररकाींच्या आरोग्यालाच धोका दनमारण झाल्याचे ्का 
पहाणीत माहे फेतब्रुवारी, २०१५ मध्ये व त्यासुमारास दनदशनरनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रदुकरणाची चौकशनी केली आहे काय, असल्यास, चौकशनीचे दनषकार काय 
आहेत व त्या अनुाींगान ेसदर रदुकाराला आळा गालण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या वा 
करण्यात येत आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाहीप तथावप, ठदप११प०२प२०१५ रोजीच् या दठपलोकसत् तामध् ये 
नागपूर जजल् ह्यात ‘’बॉम् बे माक््’’ नावान े बनाव् ्ाधाींची ववक्रध या मथळयाखाली बातमी 
रदुमसध् द झाली होतीप 
(२) सदर रदुकरणी चौकशनी करण् यात आली असून, त् यात रदुधथतयशन कीं पन् याींच् या ्ाधाींशनी 
नामसाधम् यर असलेली ्ाधे/अन् न (food supplement) बाजारात ववक्रध करीता उपलब् ध 
आहेतप सदरची ्ाध े ही बनाव् नसून त् या त् या राज् यातील सक्ष म रदुधधका-यान े ठदलेल् या 
परवान् याअींतगरत उत् पाठदत केलेली आहेतप 
(३) रदुश् न उद्् ावत नाहीप 

----------------- 
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अहमदपुर (जज.लातूर) तालुक्यातील वपण्याच्या पाण्याचे प्रस्ताि मांजूर िरण्याबाबत 

(४१) *  १३३०८   श्री.अजुचन ेोतिर (जालना) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदपुर (जजपलातूर) तालुक् यात गत वाी अत् यल् प पाऊस झाल् याने यावाी १२४ पठकध 
सुमारे ४४ गावाींत माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा त्यासुमारास तीव्र पाणी ी्ंचाई दनमारण झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर तालुक् यातील ५ गावाींना ्ँकरन े तर २३ गावाींना अधधग्रीनहणाद्वारे पाणी 
पुरवठा केला जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसचे १६ गावातील वपण् याच्या पाण्याच े रदुस् ताव अजनू मींजूर झाले नसल् यान े तेथील 
नागररकाींना पाण् यासाठी भ्कीं ती करावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत शनासनाने चौकशनी केली आहे काय, त् यात काय आढळून 
आले, तद्नुसार कोणती कायरवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) हे अींशनत: खरे आहेप ठदनाींक १६प३प२०१५ पय त ७ गाव ेव 
वाड्याींना ६ ्ँकरव्दारे व २९ गाव ेव वाड्याींना ३३ ववींधन ववठहर अधधग्रीनहणाव्दारे पाणी पुरवठा 
करण्यात येत आहेप  
(३) हे खरे नाहीप  
(४) अहमदपूर तालुक्यात ११३ गावे व वाड्याींत वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी १२९ 
उपाययोजनाींना मींजूरी देण्यात आलेली आहेप  
(५) रदुश्न उद्् ावत नाहीप 

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

राज्यातील िजन-मापे उत्पादन, दरुूस्ती ि विक्री िरण्यासाठीच े 
परिाना नतुनीिरण प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

(४२) *  १४९०५   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शनासनाच्या वठद्यमापन ववभागाच्या जाचक अ्ीमुळे वजन-मापे, दरुूस्ती, उत्पादक, 
ववके्रते याींच् या परवान्याच्या नुतनीकरणाची हजारो रदुकरणे रदुलींलबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वजन-माप,े दरुूस्ती, उत्पादक आणण ववके्रते याींच्या परवान्याच्या नुतनीकरणाचे 
काम रखडल्यामळेु राज्यातील समुारे ५ हजार परवानाधारक व्यावसादयकाींच ेकाम ठप्प झाले 
असल्याच े व त्याींना आधथरक तो्ा सहन कराव ेलागत असल्याच े ठदनाींक २ फेतब्रुवारी, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशनरनास आले आहे तसेच सदर जाचक अ्ी रद्द करणेबाबत 
राज्यातील अनेक स्तरातून मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशनी केली आहे काय, चौकशनीचे दनषकार काय आहेत व त्यानुसार 
परवान्यासाठी असलेल्या जाचक अ्ी रद्द करणेबाबत तसेच परवाना तात्काळ ममळणेबाबत 
शनासनाने कोणती कायरवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) , (२), (३) व (४) सन २०१५ या वाारसाठी वजन-मापे उत्पादक, 
दरुुस्तक व ववके्रत्याींच्या परवान्याींचे नुतनीकरण करण्यासाठी वठधमापन शनास्त्र यींत्रणेकड े्कूण 
१४८३ अजर रदुाप्त झाले होतेप त्यापठकध २३९ अजा मध्ये त्रु्ी असल्यामुळे रदुलींलबत आहेतप त्रु्ीींची 
पूतरता करण्यासाठी सींबींधधताींना लेखी कळववण्यात आले आहेप 
      दनयींत्रक, वठधमापन शनास्त्र याींनी ठदनाींक २२प१०प२०१४, ठदनाींक २७प१०प२०१४ 
पररपत्रकान्वये दरुुस्तकाींनी व्यावसादयकाींकडून शनासकधय शनुल्क गोळा करुन दनरीक्ष काकड ेजमा 
करणे अपेक्षक्ष त नसल्याच ेनमूद करुन तसे केल्यास महाराषर वठधमापन शनास्त्र (अींमलबाजवणी) 
दनयम, २०११ च्या दनयम १० मधील तरतूदीरदुमाणे त्याींच ेपरवान े रद्द करण्यात येईल, अशना 
सूचना वठधमापन शनास्त्र यींत्रणेतील अधधकाऱ्याींना ठदलेल्या आहेतप सदर पररपत्रकाववरुध्द 
मापउच्च न्यायालय, मुींबई येथे रर् याधचका क्रप १११२६/२०१४ व ्रींगाबाद खींडपीठ येथे रर् 
याधचका क्रप ३४२/२०१५ दाखल झाल्या आहेतप त्यापठकध रर् याधचका क्रप ३४२/२०१५ मध्ये 
मापउच्च न्यायालयान ेपरवानाधारकाींना सींबींधधत उपयोगकत्या च्या (Customers) नावान ेशनुल्क 
जमा करण्यासाठी परवानगी देण्याबाबतचे अींतररम आदेशन ठदनाींक १२प०१प२०१५ रोजी ठदलेले 
आहेतप  
     तसेच दनयींत्रक, वठधमापन शनास्त्र ठदनाींक १३प११प२०१४ च्या पलत्रपत्रकाव्दारे परवान्याच्या 
नुतनीकरणासाठी दनयमान्वये ववठहत केलेल्या ताींलत्रक अ्ीच े पालन करण्याच्या सूचना 
वठधमापन शनास्त्र यींत्रणेतील अधधका-याींना ठदलेल्या आहेतप सदर पररपत्रकाववरुध्द महाराषर 
राज्य वजन-ेमापे परवानाधारक सींग्नेने दाखल केलेली याधचका क्रप ११११७/२०१४ मापउच्च् ा 
न्यायालय, मुींबई याींनी ठदनाींक २७प०१प२०१५ रोजीच्या दनणरयान्वये फेत्ाळली आहेप 

----------------- 
  
महाराष्ट् र प्रदषुण तनयांत्रण मांडळात अिैधररत् या झालेल्या भरतीबाबत ि अधधिारी/िमचचाऱ्याांनी 

प्रशशक्षणािररता िेलेल्या परदेश दौऱ् याबाबत 

(४३) *  १४५८६   श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष र शनासनाच् या पयारवरण, सामान् य रदुशनासन, ववत् त ववभाग व मींत्री मींडळ याींची पूवर 
मान् यता न गेता माहे सप् ्ेंबर, २००९ मध्ये वा त्यासुमारास समुारे ११५ के्ष त्र अधधकारी व इतर 
अधधकाऱ्याींची पदे महाराषर रदुदाुण दनयींत्रण मींडळाने अवठधपणे भरती केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यामध्ये झालेली रदुशनासकधय अदनयममतता, गठररदुकार यामळेु ्रींगाबाद 
हायको्ारत याधचका दाखल केलेली असताना सदर बाब न् यायरदुववष ् असूनही व सेवते कायम 
नसलेल् या के्ष त्र अधधका-याींना रदुमशनक्ष णासाठी परदेशनात पाठववले, हे ही खरे आहे काय, 



35 

(३) असल् यास, मरदुदन मींडळातील अधधकारी व कमरचारी माहे जानवेारी २००४ पासून परदेशनात 
रदुमशनक्ष णासाठी अनेकदा गेले तर त् या सींबींधी रदुमशनक्ष ण ववाय व त्या रदुमशनक्ष णाचा नागररकाींच्या 
ठहताच्या दृष्ीन ेकोणत्या रदुकारे फतायदा होत आहे, त् याचे थोडक् यात स् वरुप काय, 
(४) उक्त रदुश्न भाग (१) व (२) बाबत चौकशनी करण्यात आली आहे काय, त्यानुाींगाने 
शनासनाच् या सींबींधधत ववभागाची परवानगी न गेता परदेशन दौरा मींजूर करणा-या अधधका-याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) महाराषर रदुदाुण दनयींत्रण मींडळान ेपयारवरण ववभागाच्या पूवरमान्यतेन े
के्ष त्र अधधकाऱ्याींची ११८ पदे व इतर अधधकाऱ्याींची पदे भरलेली आहेतप 
(२) होय, हे खरे आहेप 
(३) जल (रदुदाुण रदुदतबींध व दनयींत्रण) कायदा, १९७४ व हवा (रदुदाुण रदुदतबींध व दनयींत्रण) 
कायदा, १९८१ मधील तरतुदीींनुसार, राज्य रदुदाुण दनयींत्रण मींडळाने रदुदाुण दनयींत्रण व पयारवरण 

सींवधरन करण्यासाठी सींबींधधत अधधकाऱ्याींना रदुमशनक्ष ण देणे गरजेच ेआहेप 
     सन २००४ पासून मींडळातील ववववध पदाींवरील अधधकारी रदुदाुण दनयींत्रण व पयारवरण 
सींवधरन या ववायाशनी सींबींधधत रदुमशनक्ष णासाठी परदेशन दौऱ्यावर जाऊन आले आहेतप सदर 
रदुमशनक्ष णामुळे रदुदाुण दनयींत्रण व पयारवरण सींवधरन करण्यासाठी त्याींच्या दठनींठदन कामकाजामध्ये 
दनजश्चत उपयोग होत आहेप 
(४) सदर रदुकरण न्यायरदुववष् असनू मापमुींबई उच्च न्यायालयाच्या ्रींगाबाद खींडपीठाने रदुस्तुत 
रदुकरणी "जठस ेथे" जस्थती ठेवण्याचे आदेशन ठदलेले आहेतप 
     उपरोक्त के्ष त्र अधधकारी शनासनाच्या पूवरपरवानगीन े परदेशनात रदुमशनक्ष णासाठी गेले असल्यान े
परदेशन दौरा मींजूर करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याचा रदुश्न उद्् ावत नाहीप 
(५) रदुश्न उद्् ावत नाहीप 
  
  
 
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
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