
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१५ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, ददनाांि १५ जुलै, २०१५ / आषाढ २४, १९३७ ( शिे ) 
  

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

 

याांच ेप्रभारी विभाग (२) अन् न ि नागरी ुुरिठा आणण ्ाहि 
सांरक्षण, अन् न आणण षषध प्रशासन, 
सांसदीय िायय मां्रशी 

(३) ुयायिरण मां्रशी 
(४) ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८९ 
------------------------------- 

  
सासिणे (ता.अशलबाग, जज.रायगड) येथील शासिीय अध् याुि  

विद्यालयाच् या ामारतीची दसु्स् ती िर याबाबत 
  

(१) *  २१७६२   श्री.सुभाष उर्य  ुांडडतशेठ ुाटील (अशलबाग), श्री.धैययशील ुाटील 
(ुेण), श्री.जीिा गावित (िळिण), श्री.प्रशाांत ठािूर (ुनिेल) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सासवणे (ता.अललबाग, जि.रायगड) येथील शासकीय अध् यापक दवयायालयाची 
इमारत १०० वर्ाापूवीची असून इमारत दरुुस् त न के् याने मोडकसीस ीली ी े,  े 
खरे ी े काय, 
(२) अस् यास,  गे् या २ त े ३ वर्ाांपासून शासनाकड े लोकप्रतततनधीींमार्ा त इमारत 
दरुुस् ती करणेबाबत मागणी करयायात येवून ी ्तत  इमारत दरुुस् तीसा आ ीव यक 
मींिूरी व तनधी ्पलब् ध करया यात ीला ना ी,  े  ी खरे ी े काय, 
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(३) अस्यास, ्तत दवयायालयाच्या इमारतीच् या त्वरीत दरुुस्तीकररता ीवयक 
मींिरूी व  तनधी ्पलब्ध करुन देयायाबाबत शासनाने पुढे कोणती कायावा ी केली वा 
करयायात येत ी े, 
(४) नस् यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) खरे ी े. 
(३) व (४) शासकीय अयायापक दवयायालयाबाबतच ेअींदाि पत्रक सावाितनक बाींधकाम 
दवभाग, कोकण भवन, नवी मुींबई याींच्याकड े पा दवयायात ीले ी े. त्याींच्याकडून 
प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झा्यानींतर इमारत दरुुस्ती प्रस्तावाबाबत शासनस्तरावर 
कायावा ी करयायात येईल. 

----------------- 
राज्यात तनमायण झालेल्या ुाणी टांचाईिर उुाययोजना िरयाबाबत 

(२) *  १६६९०   श्री.भारत भालिे (ुांढरुूर), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.अस् लम 
शेख (मालाड ुजश्चम), श्री.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.सां्ाम थोुटे (भोर), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळिा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.िैभि वुचड (अिोले), श्री.भास्िर जाधि 
(गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जयांत ुाटील (ास्लामुूर), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळशशरस), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अतुल सािे 
(षरांगाबाद ुूिय), श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.राणाजगजीतशसांह ुाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.ददलीु िळसे-ुाटील (आांबेगाि), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन), 
डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), श्री.सुतनल राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रशाांत बांब (गांगाुूर), 
श्रीमती मोतनिा राजळे (शिेगाांि - ुाथडी), श्री.िुणाल ुाटील (धुळे ्ामीण), 
श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), अॅड.िे.सी.ुाडिी (अक्िलिुिा), श्रीमती तनमयला गावित 
(ागतुूरी), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.ुी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.बाबुराि ुाचणे (शशस्र), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील (शशडी) :   सन्माननीय 
ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील सुमारे १९९८ गावे व २३५८ ताींड े तीव्र पाणी ी्ंचाईने त्रस् त असून 
पाणीपुरव ा दवभागाकड ेसुमारे ५०० को्ी रुपयाींचा तनधी ्पलब् ध असताना तब् बल  
३  िार ७६४ नसपाणीपुरव ा योिना  बींद पड् या अस् याच ेव ्तत  ी्ंचाईग्रस् त 
गावाींमध्ये २३५८ ॅ्ंकरयावारे पाणीपुरव ा केला िात अस्याचे  मा े मे, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान तनदशानास ीले ी े,  े खरे ी े काय, 
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(२) तसेच मींगसवेढा (जि.सोलापूर) तालुतयातील दक्षिण भाग  ा कायम दषुकासी 
भाग असून सदर भागासा आ मागणी करुन ी पाणीपुरवठ्यासा आ पुरेशा ्ँकरची 
व्यवस्था न के्यामुसे तथेील रह वाशाींना तीव्र पाणी ी्ंचाई भासू लागली ी े,  े  ी 
खरे ी े काय, 
(३) तसेच मरा वाड्यातील समुारे ९७१ गावे व ४३८ वाड्याींना  ्ँकरने पाणी पुरव ा 
करावा लागत असून राज्यातील इतर दवभागाींच् या तुलनेत सवााधधक १५७७ ्ँकर 
मरा वाड्यात सुरु असून येत्या का ी हदवसाींत ्ँकरची सींख्या ीणखी  वाढयायाची 
शतयता ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(४) तसेच राज्यात लातूरस  शासनाच्या दवदवध पाणी पुरव ा योिना तनधी अभावी 
बींद अवस् थेत ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(५) अस् यास, सदर प्रकरणी चौकशी केली ी े काय, चौकशीत काय ीढसून ीले 
व त् यानुसार सदर गावे व वाड्याींतील पाणी ी्ंचाई कायमस्वरूपी तनवारयायासा आ तसेच 
बींद पडले्या दवदवध पाणी पुरव ा योिना सुरु करयायाबाबत कोणती कायावा ी केली 
वा करया यात ी े, 
(६) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हदनाींक २५.५.२०१५ रोिी राज्यामध्ये एकूण १९९८ गावे 
व २६०७ वाडयाींना २३५८ ्ँकरयावारे पाणी पुरव ा करयायात येत  ोता. 
     सयायजस्थतीत राज्यामध्ये एकूण २४९६ इततया पाणी पुरव ा योिना दवदवध 
कारणास्तव बींद ी ेत. 
(२) मींगसवेढा (जि.सोलापूर) तालुतयातील दक्षिण भाग  ा कायम दषुकासी भाग ी े 
 े खरे ी े. तथादप, भागात तीव्र पाणी ी्ंचाई नस्याने ्ँकरची मागणी ना ी. 
(३) औरींगाबाद दवभागात हदनाींक १८.५.२०१५ रोिी एकूण ११९५ गावे, ४३८ 
वाडया/ताींड ेयेथे एकूण १५७७ ्ँकरयावारे पाणी पुरव ा सुरु  ोता. 
     यावर्ी सवााधधक हद. ८.६.२०१५ रोिीच्या अ वालानुसार औरींगाबाद दवभागात 
एकूण १८६० इततया ्ँकरव्दारे पाणी पुरव ा सुरु  ोता. 
     सयायजस्थतीत औरींगाबाद दवभागात हदनाींक ६.७.२०१५ रोिी ६४८ गावे, ३९१ 
वाडयामध्ये ८६३ ्ँकरयावारे पाणी पुरव ा सुरु ी े. 
(४) बींद पडले्या दवदवध पाणी पुरव ा योिना तनधी अभावी बींद ी ेत  े खरे ना ी. 
(५) चौकशी करयायाचा प्रन ्या् ावत ना ी. 
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     ी्ंचाईग्रस्त गावे/वाडयाींची तसेच बींद पडले्या पाणी पुरव ा योिना सींदभाात 
गावाींची पाणी ी्ंचाई कायमस्वरुपी तनवारयायासा आ राषरीय ग्रामीण पेयिल 
कायाक्रमाींतगात प्राप्त तनधीतून ्पाययोिना करयायात येतात. 
(६) प्रन ्या् ावत ना ी. 

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

ठाणे जजल््यातील उल्हास नदीच ेुाणी रसायनाांमुळे दवूषत झाल्याबाबत 

 (३) *  १८९९५   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ्ामीण), श्री.सांजय 
िेळिर (ठाणे), श्री.गणुत गायििाड (िल्याण ुूिय), श्री.प्रताु सरनाईि (ओिळा 
माजजिडा) :   सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ््  ासनगर श रातील दपी्ं ो पाका  इींडजस्रयल इस् ्े्, तीन नींबर ओ्ी, 
््  ासनगर-३ येथून त े ्् ास नदीच् या पात्रापयांत अनधधक त बाींधकाम करुन, 
अनधधक त वीि, पाणी व इतर सुदवधा वापरुन सुरु असले् या रासायतनक 
व् यवसायातून  ददूर्त रसायने ्् ास नदीत सोडली िातात,  े खरे ी े काय, 
(२) तसेच  ््  ास नदीमध् ये साींडपाणी व प्रददुर्त पाणी सोडले िात अस् याने 
त् वचादवकारासारखे ीिार पसरत अस् याच ेमा े मे, २०१५  मध् ये वा त्यादरम्यान 
तनदशानास ीले ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस् यास, यासींदभाात चौकशी करया यात ीली ी े काय, चौकशीत काय 
ीढसून ीले व त् यानुसार साींडपाणी अथवा प्रददुर्त पाणी सोडणा-या कीं पन्याींदवरुध् द 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करया यात येत ी े, 
(४)  नस् यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 

श्री. रामदास िदम  : (१)  े खरे ी े. 
(२) हद.२/७/२०१५ जि् ा श्यधचककत्सक ्् ासनगर ३ याींच्या अ वालानुसार  े खरे 
ना ी. 
(३) सदरील पररसरातून अजस्तत्वात असले्या छो्या स्वरुपातील ्यायोगाींनी 
कु ्या ी प्रकारची सींमती प्रदरू्ण तनयींत्रण मींडसाकडून घेतलेली नस्याने अशा 
प्रकारच्या अनधधक त ्यायोगाींवर कारवाई करयायाच े ीदेश म.प्र.तन. मींडसाने 
MSEDCL व मा. ीयुतत म.न.पा. ्् ासनगर याींना हदले ी े. 
(४) प्रन ्या् ावत ना ी. 

----------------- 
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राज्यातील मुांबई ि नागुूरसह १८ शहराांमधील हिा 
माुदांडाहून अधधि प्रदवूषत असल्याबाबत 

  

(४) *  १६५७५   श्री.अशमत देशमुख (लातूर शहर), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (रम्हुूरी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अस् लम शेख (मालाड 
ुजश्चम), श्री.ददुि चव्हाण (र्लटण), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री. शामराि उर्य  बाळासाहेब ुाटील 
(िराड), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.अतुल 
भातखळिर (िाांददिली ुूिय), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण 
्ामीण), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रताु सरनाईि (ओिळा माजजिडा), 
श्री.गणुत गायििाड (िल्याण ुूिय), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.सुतनल राऊत 
(विक्रोळी), श्री.अजुयन खोतिर (जालना), श्री.गुलाबराि ुाटील (जळगाि ्ामीण), 
श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.अतनल बाबर (खानाुूर), डॉ.सांजय रायमुलिर 
(मेहिर), डॉ.शशशिाांत खेडेिर (शसांदखेड राजा), श्री.सांजय ुोतनीस (िशलना),   
श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोुडा), श्री.सुतनल शशांदे (िरळी), 
श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), 
प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.अतुल सािे (षरांगाबाद 
ुूिय), श्रीमती तनमयला गावित (ागतुूरी), श्री.राहुल जगताु (श्रीगोंदा),         
श्रीमती मोतनिा राजळे (शेिगाांि - ुाथडी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), डॉ.सुधािर 
भालेराि (उदगीर), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.राणाजगजीतशसांह ुाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे (ुराांडा), श्री.सांदीु नाईि (ऐरोली)  :   सन्माननीय 
ुयायिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील मुींबई ी ण नागपूरस  १८ श राींमधील वायुप्रदरु्ण मापदींडापेिा 
अधधक अस् याच े मा े एदप्रल, २०१५ मध्ये वा त् यादरम्यान केले् या प ाणीत 
तनदशानास ीले ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) तसेच कें द्रीय पयाावरण दवभागाने केले् या सव्िणानुसार राज्यातील औयायोधगक 
दवभागातील औरींगाबाद, नवी मुींबई, डोंबबवली ी ण चींद्रपूर या चार श राींनी 
प्रदरु्णाची धोकादायक पातसी ओलाींड् याच ेमा े मे, २०१५ मध्ये वा त्या दरम् यान 
तनदशानास ीले,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) तसेच मुींबई श रामध् ये  वा गुणवत् ता तनद्शाींक (ए.सी.ीई) यींत्रणा सींपूणात: 
कायारत नस् याने  वेच् या प्रदरु्णाबाबतच् या अयाययावत नोंदी  नस् याचे        
मा े मे, २०१५ मध् ये वा त्यादरम्यान तनदशानास ीले,  े  ी खरे ी े काय, 
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(४) अस् यास, मुींबईतील  वेचे प्रदरु्ण मोिणाऱ्या ककती यींत्रणा कायारत ी ेत ी ण 
कें द्र शासनाच्या ‘सर्र’ योिनेतून ककती  वा प्रदरु्ण मोिणारी यींत्रे लमसणार ी ेत, 
सदर यींत्रणाची देखभाल व  नदवन लमसणारी यींत्रणा केव् ापयांत सींपूणातः कायारत 
 ोणार ी े याबाबतची अयाययावत माह ती घेयायात ीली ी े काय, 
(५) अस् यास, सदर श राींमधील वायूप्रदरु्ण मापदींडापेिा अधधक असया याची कारणे 
काय ी ेत व प्रदरु्ण कमी करया याबाबत सदर श राींना क ती ीराखडा देया यात ीला 
 ोता,  े  ी खरे ी े काय, 
(६) अस् यास, ्परोत त श रातील प्रदरु्ण रोखया याबाबत शासनाने कोणती कायावा ी 
केली वा करया यात येत ी े, नस् यास दवलींबाची कारणे काय ी ेत? 
 

श्री.रामदास िदम : (१) अींशत: खरे ी े.  
(२) सदर पा णी नुसार प्रनात ््लेख केले्याींपैकी केवस डोंबबवली व चींद्रपूर या 
दोन श राींमधील RSPM च ेप्रमाण दवह त मानकाींपेिा अधधक अस्याच ेीढसले.  
(३)  े खरे ना ी.  
(४), (५) व (६) म ाराषर प्रदरू्ण तनयींत्रण मींडस मुींबई श रामध्ये शीव व वाींदे्र या 
दोन ह काणच्या पररसरातील  वेच्या गुणवत्तेच े सींतनयींत्रण करीत ी े. "सर्र" 
योिनेतून ९  वा प्रदरू्ण मोिणारी यींत्रे लमसणार ी ेत. या सींदभाात प्रदरू्ण कमी 
करणेबाबत क ती ीराखडा तयार करयायाच ेकाम सुरु ी े. म ाराषरात  वा प्रदरू्ण 
तनयींत्रण सयींत्रणा ्भारलेली ी े व त्याींना म ाराषर प्रदरू्ण तनयींत्रण मींडसाव्दारे अ्ी 
व शती युतत सींमतीपत्र देयायात ीले ी े तसेच म ाराषर प्रदरु्ण तनयींत्रण 
मींडसाच्या अधधकाऱ्याींव्दारे ्यायोगाींना वेसोवेसी भे्ी देऊन अ्ी व शतीच े
अनुपालनबाबत तपासणी करयायात येत असत.े अनुपालनामध्ये त्रु्ी ीढसून 
ी्यास म ाराषर प्रदरू्ण तनयींत्रण मींडसाव्दारे रीतसर कायावा ी करयायात येत.े 
त्यामुसे दवलींबाचा प्रन ्या् ावत ना ी.  

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

जाांभुळिाडी (ता.गडदहांग्लज,जज.िोल्हाुूर) येथील ुाणी ुुरिठा  
योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

(५) *  २३२०४   श्री.सुरेश हाळिणिर (ाचलिरांजी) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िाींभुसवाडी (ता.गडह ींग्लि, जि.को् ापूर) येथील जि् ापररर्द ग्रामीण 
पाणीपुरव ा दवभागामार्ा त सुरु  असले्या पाणी योिनेत रु. २८ लाखाींचा गैरव्यव ार 
झा्याची बाब मा े एदप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास ीली,  े खरे 
ी े काय, 
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(२) अस्यास, दवह रीच्या १० रू्् खड्डयासा आ १५ लाख रुपये खचा, पाणी नसले्या 
दवह रीतील पाणी ्पसासा आ २ लाख रुपये, कॉपर डॅमसा आ िागा नसताना ी ८ लाख 
रुपये अशा नोंदी दाखवून रतकम ्चलयायात ीली ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस्यास, सदर गैरव्यव ाराची चौकशी करयायात ीली ी े काय,  चौकशीत 
काय तनषपन्न झाले व त्याअनुर्ींगाने सींबींधधत दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करयायात येत ी े, 
(४) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  ोय. 
(२) अींशतः खरे ी े.  
(३)  ोय, सदर प्रकरणाची चौकशी करया यात ीलेली ी े. चौकशीमध् ये योिनेच् या 
कामाच े नोंददवया यात ीलेले मू् याींकन  व प्रत् यि कामाचे मोिमाप घेऊन केलेले 
मू् याींकन यामध् ये तर्ावत अस् याच े ीढसून ीले. योिनेच् या कामाच े म्ू याींकन 
करणारे सींबींधधत कतनष   अलभयींता व ्प अलभयींता याींचदेवरुध् द खाततन ाय चौकशीची 
कायावा ी करया यात ीलेली ी े. तसेच, ग्राम पाणी पुरव ा व स् वच् छता सलमतीच े
अध् यि, सधचव, सदस् य व सींबींधधत  ेकेदार याींचदेवरुध् द पोलीस  ाया यात गुन्  ा 
नोंददवया यात ीला ी े. 
(४) प्र न ्या् ावत ना ी. 

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

षरांगाबाद जजल््यातील टेंभाुुरी मध्यम प्रिल्ुातील ुाणी  
आटल्याने तनमायण झालेली ुाणी टांचाई दरू िरयाबाबत 

 (६) *  १८०५१   श्री.अतुल सािे (षरांगाबाद ुूिय), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), 
श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), प्रा.विरेंद्र जगताु (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय 
ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) े्ंभापुरी मध् यम प्रक् पातील पाणी ी्् याने तनमााण झाले्या पाणी ी्ंचाईमुसे 
गींगापूर (जि.औरगाींबाद) तालुत यातील  ललींबेिसगाव, जिक ाण, गुरुधानोरा, तुकााबाद, 
खराडीस  पररसरातील ग्रामस्थाींना खािगी ्ँकरवा् याींकडून प्रतत  ींडा रु.३० या दराने 
पाणी दवकत घ् यावे लागते,  े खरे ी े काय, 
(२) तसेच औरींगाबाद जि््यात दषुकासाची भीर्णता मोठ्या प्रमाणात िाणवत 
असून  जि् ा प्रशासनाकडून अींदािे पाच को्ी रूपयाींचा अपव्यय  ोऊन ी 
ी्ंचाईग्रस्त तालुतयातील नागररकाींना पाणी लमसत नस्याचे मा े मे, २०१५ मध्ये वा 

त्यादरम्यान तनदशानास ीले,  े  ी खरे ी े काय, 
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(३) अस् यास, प्रन भाग (१) मधील गावाींतील पाणी ी्ंचाईचा प्र न कायमस् वरुपी 
मागी लागावा यासा आ राज् य शासनामार्ा त भारत तनमााण योिना, ीपलीं पाणी व 
िलस् वराज् य ीदी योिनाींतून पाणी देया याबाबत व प्रन भाग (२) मधील ी्ंचाईग्रस्त 
नागररकाींना प्रतत माणसी १५ लल्र पाणी ्पलब्ध करून देयायाबाबत कोणती  
कायावा ी केली वा करयायात येत ी े, 
(४)  नस् यास दवलींबाची कारणे काय ी ेत वा त् यानुर्ींगाने सुरु असले् या 
कायावा ीची सयायःजस्थती काय ी े ? 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) े्ंभापुरी प्रक्पातील पाणी ी््याने गींगापुर 
तालुतयातील ललींबेिसगाव, जिक ाण, गुरुधानोरा, तुकााबादखराडी (ता, गींगापुर) या 
गावात पाणी ी्ंचाई तनमााण झाली  े खरे ी े. तथादप, प्रशासनाने दवदवध 
्पाययोिना राबवून पाणीपुरव ा के्यामुसे ग्रामस्थाींना खािगी ्ँकरव्दारे रुपये ३०/- 
प्रतत  ींडा या दराने पाणी दवकत घ्यावे लागले ना ी. 
(२)  े खरे ना ी. 
     पाणी ी्ंचाई तनवारणासा आ १०२४ गावे व ६२ वाडयात २४५८ ्पाययोिनाींचा 
रुपये ४५५२.८७ लि रुपयाींचा ी्ंचाई क ती ीराखडा तयार करयायात ीला ी े. या 
ी्ंचाई कालावधीत दवदवध ्पाययोिनाींयावारे ी्ंचाईग्रस्त गावाींना पाणीपुरव ा करयायात 

ीला ी े. 
(३) ललींबेिसगाव, जिक ाण व गुरुधानोरा या गावाींमध्ये भारत तनमााण योिनेअींतगात 
पाणीपुरव ा योिना कायााजन्वत करयायात ीली ी े. 
     तसेच, तुकााबाद, खराडी या गावाींना राषरीय ग्रामीण पेयिल कायाक्रमाअींतगात 
योिना पूणा करयायात ीली ी े. 
     तसेच, या ी्ंचाई कालावधीत दव ीर अधधग्र ण व ्ँकरयावारे पाणी ी्ंचाई 
धोरणानुसार २० ली्र दरडोई दर हदवशी पाणीपुरव ा करयायात ीला ी े. 
(४) प्रन ्या् ावत ना ी.  

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

ुुणे येथील मुळा-मुठा, ाांद्रायणी ि ुिना नद्याांच ेझालेले प्रदषुण 
 

(७) *  १८१५७   श्री.ददलीु िळसे-ुाटील (आांबेगाि), श्री.राणाजगजीतशसांह ुाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री. शामराि उर्य  बाळासाहेब ुाटील 
(िराड), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधि 
(गुहागर), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन), श्री.िैभि वुचड (अिोले), श्री.सुरेश लाड 
(िजयत), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.ददुि चव्हाण (र्लटण), श्री.सुरेश गोरे 
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(खेड आळांदी), श्री.शभमराि ताुिीर (खडििासला), श्री.सांजय (बाळा) भेगड े(मािळ), 
श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी), श्री.दत्ता्रशय भरणे (ाांदाुूर), श्री.लक्ष्मण जगताु 
(धचांचिड) :   सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे येथील दपींपरी-धचींचवड, दौंड,  डपसर या श रातील कारखान् याींच् या ददुर्त 
पाया यामुसे मुसा-मु ा नदी प्रददुर्त  झाली असून  ेच पाणी पुढे ्िनी नदीत 
लमससत अस् याने ्िनी िलाशयातील पाणी प्रददुर्त  ोऊन  त् याच े दरुगामी 
पररणाम सवासामान् य नागरीक, शेती, दपके, गुरे याींच् यावर  ोत अस् याची बाब 
प्रदरु्ण तनयींत्रण मींडसाने अ वालाच् या माध् यमातून शासनाच् या तनदशानास  वेसोवेसी 
ीणून हदली,  े खरे ी े काय, 

(२) तसेच, धचखली (जि.पुणे) येथील इींद्रायणी नदीच् या पात्रात औयायोधगक कीं पन् या 
रसायनयुत त प्रददूर्त पाणी सोडत अस् याच ेमा े मे, २०१५ मध् ये तनदशानास ीले 
ी े व ददुर्त पायायामुसे मो या प्रमाणात रोगराई पसर्यामुसे स्थातनक नागररकाींचे 
ीरोग्य धोतयात ीले असून दोन व्यतती म त्यूमुखी पड्या ी ेत,   े  ी खरे ी े 
काय, 
(३) तसेच, दप ींपरी धचींचवड येथील साींडपाणी दवनाप्रकक्रया पवना नदीमध् ये  
लमसस् यामुसे नदीच ेमोठ्या प्रमाणात प्रदरु्ण  ोत ी े,  े  ी खरे ी े काय 
(४) अस् यास, ्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ी े काय, चौकशीत काय 
ीढसून ीले व त् यानुसार ्तत नयायाींच ेप्रदरु्ण रोखयायासींदभाात शासनाने कोणती 
्पाययोिना केली वा करया यात येत ी े, 
(५) नस् यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 

श्री.रामदास िदम : (१)  े अींशत: खरे ी े. 
     तथादप, पुणे म ानगरपाललका, दप ींपरी धचींचवड म ानगरपाललका  द्दीमधून 
का ीअींशी तसेच इतर मोठ्या लोकसींख्येच्या गावामधून दवना पकक्रया घरगुती 
साींडपाणी नदी मध्ये सोडले िात ेत्यामुसे ्िनी येथील पाणी दरु्ीत झाले अस्याच े
खरे ी े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३)  े अींशत: खरे ी े. 
(४) दप ींपरी धचींचवड म ानगरपाललकेवर र्ौिदारी ख्ला (ीर.सी.सी. नीं.१४४/२०००) 
मा.मुख्य दींडाधधकारी याींच्या न्यायालयात दाखल केला ी े व तो अयायापी न्याय 
प्रदवष  ी े. म.प्र.तन. मींडसाने दप ींपरी धचींचवड म ानगरपाललकेस हद. ३/६/२०१५ रोिी 
मैला शुध्दीकरण प्रक्रीया सींयींत्रणा पुणा िमतनेे चालदवयायाच्या अ्ी व शती स , बँक  
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 मी घेऊन सींमतीपत्र हदले ी े, तसेच मैला शुध्दीकरण प्रक्रीया सींयींत्रणा पुणा 
िमतनेे शास्त्रोतत पध्दतीने चालदवयायाकररता हद.१९/०६/२०१५ रोिी ीदेश ी पाररत 
केले ी ेत. 
(५) प्रन ्या् ावत ना ी. 

----------------- 
िोल् हाुूर जजल््यातील ुांचगांगा नदीच ेप्रदषूण रोख याबाबत 

 

(८) *  १६९४०   श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.गणुत गायििाड 
(िल्याण ुूिय), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.उल्हास ुाटील (शशरोळ), 
डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.राजेश 
क्षीरसागर (िोल्हाुूर उत्तर), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोुडा), श्री.सांजय साििारे 
(भुसािळ) :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७१०० ला ददनाांि १६ माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या 
सांदभायत सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) को्  ापूर जि््यातील पींचगींगा नदी िलपणीने पूणा भरली असून, श रातील 
रोि २० ्ँकर सेप् ्ीक ्ॅकलमल मैला व गास िुन् या एस्ीपीत ्ाकया यात येत 
अस् यामुसे व  ातकणींगले, कागल पींचताराींककत (जि.को्  ापूर) औयायोधगक 
वसा तीमधील कीं पन् याींच े  िारो लल्र रसायनयुत त साींडपाणी  तसींदगे, तसींदगे 
र्ा्ा, इींगसी या गावाींमधून ना् यायावारे थे् पींचगींगा नदीत लमससत अस् यामुसे व 
नदीपात्र  पररसरातील कारखान् याींमुसे पाया याच े प्रदरु्ण  ोवून अनेक ह काणी मासे 
म त् युमुखी पड्याच ेमा े मे, २०१५ च् या सुमारास तनदशानास ीले,  े खरे ी े काय, 

(२) अस्यास, याबाबत ्च्च न्यायालयाने म ाराष र प्रदरू्ण तनयींत्रण म ामींडसाला 
तनद्श हदले ी ेत,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस्यास, सदर नदीच े प्रदरू्ण रोखया याच्या ष्ष्ीने कायमस् वरुपी ्पाय 
योिनाींसा आचा रुपये १०८ को्ी ९३ लाखाींचा प्रक् प अ वाल  राज् य शासनाने कें द्र 
शासनाकड ेतनधीसा आ पा वून पाच मह ने झाले तरी कें द्राचा तनधी प्रलींबबत अस् याचे 
मा े मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास ीले,  े  ी खरे ी े काय, 
(४) अस् यास, सदर नदीतून ददूर्त पाणीपुरव ा  ोत अस् याने  व नदीच्या 
पायायाला रसायनयुत त  ्ग्रवास येत असून नागररकाींच् या ीरोग् याचा प्र न तनमााण                                           
 ोत अस् याने कें द्राकडून तनधी ्पलब् ध  ोयायाकररता कोणती कायावा ी केली वा 
करया यात येत ी े, 
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(५) अस्यास, सदर नदी पात्र प्रददुर्त करणाऱ्या कीं पन्याींवर व म ाराषर प्रदरू्ण 
तनयींत्रण म ामींडसाच्या सींबींधधत अधधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करयायात 
येत ी े, 
(६)  नस् यास दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 

श्री.रामदास िदम : (१) कारखान्याच े साींडपाणी का ी प्रमाणात पींचगींगा नदीत 
लमससले  े अींशत: खरे ी े. 
      तथादप, मा े मे, २0१५ मध्ये औयायोधगक वसा ती मधील रासायतनक साींडपाणी 
लमससून पींचगींगा नदीत अनेक ह काणी मासे म त्यूमुखी पडले  े खरे ना ी. 
(२)  े खरे ी े. 
(३) पींचगींगा नदीच े साींडपायायामुसे  ोणारे प्रदरु्ण रोखयायासा आ सदवस्तर प्रक्प 

अ वाल राषरीय नदी क ती योिने अींतगात कें द्रीय पयाावरण व वन मींत्रालयास 

हद.२४.११.२०१४ रोिी पा दवला  ोता. तथादप कें द्र शासनाने त्याींच्या हद.२३.१.२०१५ 
च्या पत्रायावारे का ी त्रु्ीची पतुाता करयायाबाबत कसदवले असून सयाय:जस्थतीत श री 
भागातील प्रक्पाना प्राथम्य क्रम अस्याच े कें द्र शासनाने कसदवले ी े. कें द्र 
शासनाने कसदवले्या त्रु्ीींची पुताता जि् ापररर्द को् ापूर याींच्या स्तरावर करयायात 
येत ी े. याबाबत पुताता करयायासा आ शासनाने जि् ापररर्द याींना हद. १६.३.२०१५ 
च्या पत्रायावारे पुन् ा कसदवले ी े. 
(४) म ाराषर प्रदरु्ण तनयींत्रण मींडसाने प्रदरु्णास कारणीभुत असले्या ्यायोग 
घ्काींवर कायदेशीर कारवाई केली ी े. 
(५) प्रन ्या् ावत ना ी. 
(६) प्रन ्या् ावत ना ी. 
                               ----------------- 

 

रायगड जजल् ्यातील विद्या याांना अल् ुसांख् याांि 
मॅरीिुूिय शशष्ट् यितृ् ती न शमळाल् याबाबत 

(९) *  २०१३०   श्री.धैययशील ुाटील (ुेण), श्री.सुभाष उर्य  ुांडडतशेठ ुाटील 
(अशलबाग) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) रायगड जि् ्यातील अ् पसींख् याींक मॅरीकपूवा लशष यव त् ती योिनेअींतगात इ. १ ली 
त े १० वीच् या दवयायाथ याांना सन २०१२-१३, २०१३-१४ व सन २०१४-१५ पयांतची 
रत कम शासनाकडून हदली गेली ना ी  े खरे ी े काय, 

(२) अस् यास, सदर ३ वर्ााची लशष यव त् ती न देया याची कारणे काय ी ेत, 
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(३) अस् यास, ्त त लशष यव त् तीची रत कम सींबींधधत दवयायाथ याांना त् वरीत देया याबाबत 
शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करया यात येत ी े, अस् यास, साधारणतः 
केव्  ापयांत ्त त कायावा ी पूणा  ोणे अपेक्षित ी े ? 

श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे ी े. 
(२) सन २०१२-१३ पासून सदर लशषयव त्ती योिना राज्यामध्ये ऑनलाईन पध्दतीने 
राबदवयायात येत ी े. लशषयव त्तीची रतकम दवयायाथयाांच्या बँक खात्यावर िमा 
करयायात येत.े दवयायाथयाांच्या बँक खातदेवर्यक पररपूणा माह तीअभावी दवयायाथयाांच्या 
खात्यावर लशषयव त्ती िमा करयायास दवलींब  ोतो. 
(३) याप्रकरणी सन २०१२-१३ व सन २०१३-१४ च्या यायाया अयायावत करुन पुढील 
कामकाि करयायाची कायावा ी चालू ी े. तसेच सन २०१४-१५ मधील नवीन व 
नुतनीकरणाच्या कें द्र शासनाने मींिूर केले्या यायाया ्पलब्ध असून नवीन व 
नुतनीकरणाच्या दवयायाथयाांची बँक खात्याची माह ती ऑनलाईन पध्दतीने भरयायासा आ 
सुदवधा ्पलब्ध करुन देयायात ीली ी े. बँक खात्याची माह ती प्राप्त झा्यानींतर 
लशषयव त्तीची रतकम दवयायाथयाांच्या बँक खात्यावर ईसीएस यावारे िमा करयायात 
येईल. 

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

राज् यातील शाळाांमध् ये शशक्षणासाठी ुायाभुत सुविधा ुुरवि याबाबत 

(१०) *  २००३५   अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र ुजश्चम), श्री.धनजांय (सुधीर हरी) 
गाडगीळ (साांगली), श्री.सांजजिरेड्डी बोदिुरिार (िणी), प्रा.अशोि उईिे (राळेगाि), 
श्री.राजु तोडसाम (अणी), श्री.योगेश (बाुू) घोलु (देिळाली), प्रा.िषाय गायििाड 
(धारािी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.अस् लम शेख (मालाड ुजश्चम), श्री.सांतोष 
टाररे् (िळमनुरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), प्रा.विरेंद्र जगताु 
(धामणगाि रेल्िे), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.ुी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.िुणाल ुाटील (धुळे ्ामीण), श्री.ुृ िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.भारत 
भालिे (ुांढरुूर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.बसिराज 
ुाटील (षसा), श्री.लक्ष्मण जगताु (धचांचिड), श्री.अशमत देशमुख (लातूर शहर), 
श्रीमती तनमयला गावित (ागतुूरी), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.जगदीश 
मुळीि (िडगाि शेरी), श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात प्रत् येक शासेने दवकास ीराखडा तयार करणे बींधनकारक असताना ी 
राज् यातील ८८  िार २९४ शासकीय अनुदातनत शासाींपैकी १४.६४ ्त के म्  णिेच १२ 
 िार ९७० शासाींनी त् याींच ेदवकास ीराखड ेतयार केलेले नसून राज्यातील  ३५  िार 
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शासाींमध् ये प्रसाधनग  ाींची सोय असली तरी ी त्यामध्ये पायायाची सोय ना ी त्यापैकी 
साींगली जि््यातील ४२० शासेतील स्वच्छताग  ात पाणी ना ी,  े खरे ी े काय, 

(२) तसेच राज्यात ७५० शासाींमध् ये मुलीींसा आ प्रसाधनग  े नसताना ी शासनाचा 
शेकडो को्ीचा तनधी मात्र लश् लक राह ला असून १४११ अनुदातनत शासाींमधील 
लाखो दवयायाथयाांना स्वच्छताग  ाींसारखी मलुभूत सुदवधा लमसत नसून ीर.्ी.ई., 
२००५ अन्वये जि् ा पररर्द व नगर पररर्देच्या अधधकाऱ्याींनी स्वच्छताग   पुणा 
के्याचा अ वाल देऊन ी स्वच्छताग   पूणा न केले्या शासा मा े, मे,२०१५ मध्ये 
वा त्यासुमारास तनदशानास ी् या,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) तसेच राज् यातील १२  िार शासाींमध्ये अयायाप वीि ना ी, मात्र यातील १  िार 
८०० शासाींमध् ये वीि नसताना ी सींगणकाची  ाय्ेक व् यवस् था करया याची कारणे काय 
ी ेत, 
(४) अस् यास, या सींपूणा प्रकरणाची चौकशी करया यात ीली ी े काय, त्यात काय 
तनषपन्न झाले व त्यानुसार याबाबत दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली तसेच ्तत 
शासाींना स्वच्छताग   ्पलब्ध करयायास  सवा मुलभूत सुदवधा पुरदवयायाबाबत 
शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करयायात येत ी े, 
(५) नस् यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 

श्री.विनोद तािड े:  (१) अींशत: खरे ी े. 
     शासकीय व अनुदातनत एकूण ८९,०९१ शासाींपैकी ७९,६०९ म् णिेच ८९.३५ 
्तके शासाींनी दवकास ीराखडा बनवला ी े.  
(२) अींशत: खरे ी े. 
(३), (४) व (५) याबाबत चौकशी करुन तनदेश देयायात येतील. 
                              ----------------- 
         जळगाांि जजल् ्यातील १६३ गािाांमध् ये तनमायण झालेली ुाणी टांचाई 

(११) *  २१५३७   श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), डॉ.सतीश 
(अणासाहेब) ुाटील (एरांडोल), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळिा), श्री. शामराि उर्य  बाळासाहेब ुाटील (िराड), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.गुलाबराि ुाटील (जळगाि ्ामीण), श्री.किशोर 
ुाटील (ुाचोरा), श्री.ददुि चव्हाण (र्लटण), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर) :   
सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता  मां्रशी  पढुील  गोष्ीींचा  खुलासा  करतील  
काय :-  
(१) िसगाींव जि् ्यातील १६३ गावाींमध् ये पाणी ी्ंचाई तनमााण झाली ी े,  े खरे 
ी े काय, 
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(२) अस् यास, ्त त प्रकरणी शासनामार्ा त पा णी केली ी े काय, 
(३) अस् यास, पा णीच े तनष कर्ा काय ी ेत व तदनुसार पाणी ी्ंचाई असले् या 
गावात पाणी ी्ंचाई तनवारया याबाबत शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करया यात 
येत ी े, 
(४)  नस् यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे ी े.  
िसगाव जि् यात सयाय:जस्थतीत ११२ गावाींना पाणी ी्ंचाई तनमााण झाली ी े. 
(२)  व (३)  ोय. 
     गावाींची ी्ंचाई सष्य जस्थतीनुसार व पा णीनुसार पाणी ी्ंचाई तनवारणाथा 
खािगी दव ीर अधधग्र ण (३१), ्ँकरने पाणी पुरव ा करणे (६) व नवीन दवींधन 
दव ीर/कूपनललका घेणे (११४) अशा एकूण १५२ ्पाययोिना पाणी ी्ंचाई असले्या 
गावाींत घेयायात ी्या ी ेत. 
(४) प्रन ्या् ावत ना ी. 

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

चांद्रुूर जजल् ्यात प्रदषुणामुळे श् िसन ि चमयरोग  
स्ग् णाांच् या सांख्येत झालेली िाढ 

  

(१२) *  २२१६६   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रुूर), अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :   
सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर जि् ्यात प्रदरु्णामुसे गत पाच वर्ाात  वसनासींबींधीच ेदवदवध दवकाराींमुसे 
४२० िणाींचा म त् यु झाला असून  वसन व चमारोग रुग् णाींची सींख् या सव् वा लाखाींवर 
अस् याची  बाब मा े मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास ीली ी े,  े खरे 
ी े काय, 

(२) अस् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ी े काय, 
(३) अस् यास, चौकशीत काय ीढसून ीले व त् यानुर्ींगाने सदर जि् ्यातील 
प्रदरु्ण कमी करया यासा आ कोणती ्पाययोिना ीखया यात ीली व त् याची 
अींमलबिावणी सुरु करया यात ीली ी े काय, 
(४) अस् यास, ्त त ्पाययोिनेतून कोणत ेपररणाम तनदशानास ीले ी ेत ? 
श्री. रामदास िदम : (१) जि् ा श्क धचककत्सक, जि् ा चींद्रपूर याींच्या अयायावत 
अ वालानुसार चींद्रपूर जि् यात मागील ५ वर्ाात प्रदरु्णामुसे एक ी म त्यू झालेला 
ना ी. तथादप, वसनाच्या व चमारोग रुग्णाींच्या सींख्येबाबतची माह ती खरी ी े. 
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(२) व (३) 
     दवदवध ीिाराींनी बाधधत झाले्या रुग्णाींसा आ जि् यातच ीरोग्य यींत्रणा 
कायारत असून जि् यातील प्रदरु्णाच ेतनयींत्रण करयायासा आ म ाराषर प्रदरू्ण तनयींत्रण 
मींडसाची यींत्रणा ीवयक त्या सवा ्पाय योिना करीत ी े. 
(४) प्रन ्या् ावत ना ी. 

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

गोहगाांि हाड े(ता.ररसोड, जज.िाशशम) येथील नळुाणी 
ुुरिठा योजनेत झालेला अुहार 

 

(१३) *  १७२७४   श्री.अशमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गो गाींव  ाड े(ता. ररसोड,जि.वालशम) येथील रूपये ४१.६४ लाखाींच्या ग्रामीण नस 
पाणीपुरव ा योिनेस भारत तनमााण योिनेअींतगात सन २००७ मध् ये वा त्यादरम्यान 
मान् यता देया यात ीली ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) अस् यास, अयायाप ी सदर  नस पाणीपुरव ा योिनेतून गाींवक-याींना पाणी 
लमसत ना ी,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस् यास, या अपूणा नस योिनेमध् ये मोठ्या प्रमाणात गैरव् यव ार व अप ार 
झा् याबाबत सरपींच, ग्रामपींचायत गो गाींव  ाड े याींनी वाींरवार वररष   अधधकारी 
याींचकेड ेतक्रारी हद् या ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(४)  अस् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ी े काय, त्यानुर्ींगाने पाणीपुरव ा 
तनयलमत सुरु करयायाकररता व अप ार करणाऱ्या सींबींधधताींवर कारवाई करया याबाबत 
कोणती कायावा ी केली वा करया यात येत ी े, 
(५) नस् यास, दवलींबाची कारणे काय व याबाबत शासनाची भूलमका काय ी े ?  
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  ोय,  े खरे ी े. 
(२)  े खरे ी े. सदर नस योिना ग्रामपींचायतीच् या देखभाल व दरुुस् ती अभावी बींद 
ी े.  
(३)  ोय. 
(४) सदर योिनेतून पाणी पुरव ा सुरु करया यासा आ सींबींधधत ग्रामपींचायत व ग् 
दवकास अधधकारी याींना सुधचत केले ी े. तसेच योिनेतील झाले् या अप ाराबाबत 
कायावा ी सुरु ी े. 
(५) प्र न ्या् ावत ना ी. 

----------------- 
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यितमाळ जजल् ्यात वु याच् या ुा याच ेजलस् ्रशोत 
 दवुषत आढळून आल्याबाबत 

 (१४) *  २४५८३   श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड), 
श्री.सांजजिरेड्डी बोदिुरिार (िणी), श्री. राजू तोडसाम (आणी) :   सन्माननीय 
ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमास जि् ्यात ६७४ ग्राम पींचायतीमध् ये दपया याच् या पाया याच े िलस् त्रोत 
ददुर्त ीढसून ीले ी ेत,  े खरे ी े काय, 
(२) अस् यास, यवतमास जि् ृयात २  िार २४० गावे असून त े १२०७ ग्राम 
पींचायतीअींतगात येतात, ग्रामीण भागात नस योिना, दव ीर,  ातपींप ीहदव्दारे ददुर्त 
पेयिल पुरव ा केला िात ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस् यास, जि्  ा पररर्देच् या पा णीत ६७४ ग्राम पींचायतीतील पेयिलाचा 
िलस् त्रोत ददूर्त अस् याच े ीढसून ी् यामुसे मुख् य कायाकारी अधधकारी, जि.प. 
यवतमास याींनी ग्राम पींचायतीच् या सरपींच व सधचव याींना याबाबत अ वाल सादर 
करया याच ेीदेश हदले,  े  ी खरे ी े काय, 
(४) अस्यास, याबाबत चौकशी करयायात ीली ी े काय, त्यानुर्ींगाने ग्रामीण 
भागात शुध् द पेयिल पुरदवया यासा आ कोणती कायावा ी केली वा करया यात येत ी े, 
(५) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े अींशतः खरे ी े. 
(२) व (३) यवतमास जि् ्यात १८४१ गावे असून २२९५ वाड्यावस् त् या ी ेत. 
त् यापैकी, ६७८ गावात दपया याच् या पाया याच े िलस् त्रोत ददुर्त ीढसून ीले. सदर 
गावाींमध् ये पयाायी स् त्रोत ्पलब् ध अस् यामुसे िलस् त्रोताींच े तनयमीत तनिांतुकीकरण 
करुन शुध् द दपया याच् या पाया याचा पुरव ा करया यात ीला ी े. 
     िलस् त्रोत ददुर्त अस् याच ेीढसून ी् यामुसे ग् दवकास अधधकारी तसेच 
ग्रामपींचायत सधचव याींना तनयलमत तनिांतुकीकरण करुन शुध् द पाया याचा पुरव ा 
करया याच् या मौ खक सूचना मा.मुख् य कायाकारी अधधकारी, जि्  ा पररर्द, यवतमास 
याींनी हद् या ी ेत. 
(४) ददुर्त ीढसून ीले् या िलस् त्रोताींची माह ती देया याकरीता गावाींमध् ये दवशेर् 
ग्रामसभा घेवनु शुध् द पाणी पुरव ा करया याच् या सूचना सींबींधधत ग्रामपींचायतीींना 
देया यात ी् यात. तसेच या पुढे तनयमीत शुध् द पाणी पुरव ा करया यास सवा सींबींधधत 
वैयायकीय अधधकारी, तालुका ीरोग् य अधधकारी व ग्दवकास अधधकारी याींना ी 
सूचना देया यात ी् या ी ेत.  
(५) प्र न ्या् ावत ना ी. 

----------------- 
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िोल् हाुूर जजल् ्यातून िाहणा-या दहर यिेशी नदीच ेझालेले प्रदषुण 
  

(१५) *  १८४९४   श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुुेिर 
(चांदगड) :   सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) को्  ापूर जि् ्यातून वा णा-या ह रया यकेशी नदीत सींके वर येथील ह रया यकेशी 
कारखान् यातून मसीलमध त पाणी लमससत अस् याच े मा े मे, २०१५ मध् ये वा 
त् यादरम् यान तनदशानास ीले,  े खरे ी े काय, 
(२) तसेच, गडह ींग् लि श रातील साींडपाणी ह रया यकेशी नदीमध् ये सोडले िात 
अस् याने गडह ींग् लिच् या पूवा भागातील २० त े२५ गावातील नागररकाींच्या ीरोग् याला 
धोका तनमााण झा् याच े मा े एदप्रल २०१५ मध् ये वा त्यादरम्यान तनदशानास ीले,   
 े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस् यास, प्रन भाग (२) बाबत  प्राींताधधकारी, गडह ींग् लि याींच् याकड ेस् थातनक 
लोकप्रतततनधी तसेच तथेील नागररकाींनी वारींवार तक्रारी करुन ी कोणतीच कारवाई 
करयायात ीली ना ी,  े  ी खरे ी े काय, 
(४) अस् यास, ्त त प्रकरणी शासनामार्ा त पा णी केली ी े काय, पा णीच ेतनष कर्ा 
काय ी ेत व तयानुसार ह रया यकेशी नदीच े पाणी ददूर्त  ोऊ नये तसेच ्तत 
कारखान्यावर कारवाई करयायाबाबत शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करया यात 
येत ी े, 
(५) नस् यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
श्री.रामदास िदम :  (१)  े खरे ी े. 
(२)  े खरे ना ी. 
   जि् ा ीरोग्य अधधकारी, को् ापूर याींच्या अ वालानुसार मा े एदप्रल, २0१५ या 
कालावधीत गडह ींग्लि पूवा भागातील गावामध्ये कोणत्या ी प्रकारच्या साथीींचा 
प्रादुाभाव झालेला ना ी. 
(३) प्राींतधधकारी, गडह ींग्लि याींनी त्याच्याकड े प्राप्त तक्रार ्धचत कारवाई सा आ 
नगरपररर्द व त लसलदार याींच्याकड ेपा दवली  ोती. 
(४) तक्रारीच्या अनुर्ींगाने मींडसाने हद.२२/११/२०१४ व हद.२५/६/२०१५ रोिी भे् देवून 
ह रयायकेशी नदी का ावरील नागनूर (म ाराषर) व सींकेवर (कनाा्क) येथे भे् देवून 
नदी व ना्याींच ेपायायाच ेनमुने घेतले. त्यानुसार हद.७/४/२०१५ व हद.१/६/२०१५ रोिी 
नगरपाललकेस मींडसायावारे समि पत्र देयायात ीले ी े. 
(५) प्रन ्या् ावत ना ी. 

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



18 

 
िोल् हाुूर येथील सीुीआर स्ग् णालयातील डायशलशसस यां्रशणा  

नादसु्स् त झाल् याने स्ग् णाांची होणारी गैरसोय 

(१६) *  २१८५८   श्री.सत्यजीत ुाटील-सस्डिर (शाहूिाडी), श्री.हसन मुश्रीर् 
(िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.ुाांडुरांग 
बरोरा (शहाुूर), श्री.सरेुश हाळिणिर (ाचलिरांजी), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), 
श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हाुूर उत्तर), डॉ.सुजजत शमणचिेर (हातिणांगले), 
श्री.उल्हास ुाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) को्  ापूर येथील सीपीीर रुग् णालयामधील अधधकारी, कमाचारी याींच् यादवरुध् द 
अनेक तक्रारी  जि्  ाधधकारी याींच् याकड े करया यात ी् या असून सदरील 
रुग् णालयातील डायलेलसस यींत्रणा नादरुुस् त झा् यामुसे रुग् णाींची अत् यींत गैरसोय  ोत 
अस् याच ेमा े एदप्रल, २०१५ च् या अखेरीस व त् या दरम्यान तनदशानास ीले ी े,  े 
खरे ी े काय, 

(२) तसेच ्त त रुग् णालयात रािीव गाींधी योिनेंतगात डायलेलससच् या ्पचारास 
मान् यता  असताना ी एक ी रुग् णाला त् याचा लाभ लमसत नस् याने गरीब रुग् णाींना 
प्रततडायलेलससकरीता २००/- रुपये दवनाकारण खचा करावे लागत अस् याचे        
मा े मे, २०१५ मध् ये वा त् या दरम्यान तनदशानास ीले,  े खरे ी े काय, 
(३) अस् यास, प्र न भाग (१) व (२) बाबत शासनाने चौकशी केली ी े काय, 
अस्यास, चौकशीत काय तनष पन् न झाले व त् यानुर्ींगाने प्र न भाग (१) बाबत 
शासनाने पुढे कोणती कायावा ी केली वा करया यात येत ी े, तसेच प्र न भाग     
(२) बाबत सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करया यात येत ी े, 
(४) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१)  े खरे ना ी. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) व (४) प्र न ्या् ावत ना ी. 

----------------- 
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लोहा (जज.नाांदेड) तालुक्यात ुाणीटांचाई तनिारणाथय िामात झालेला अुहार 

(१७) *  १७११६   श्री.डी.ुी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
  

(१) लो ा (जि.नाींदेड) तालुतयात कोरडा दषुकास पड्याने तनमााण झालेली पाणी ी्ंचाई 
तनवारणाथा शासनाने स ा को्ी तनधी मींिूर केला ी े. परींतु  पाणीपुरव ा दवभाग 
प्रमुखाच्या कारभारामध्ये अनागोंदी सुरू असून सुमारे २०० गाव, वाडी, ताींड ेअसताना 
केवस २३  ्ँकरयावारे अतनयलमत पाणीपुरव ा  ोत अस्याच ेमा े माचा, २०१५ मध्ये 
वा त्या दरम्यान तनदशानास ीले,  े खरे ी े काय, 
(२) अस्यास, ्परोतत ह काणी पाणी ी्ंचाई तनवारणाथा कामात अप ार करणाऱ्या 
पाणीपुरव ा दवभागाच्या प्रमुखाची चौकशी करयायात ीली ी े काय, त्यानुर्ींगाने  
सींबींधधताींवर कारवाई करयायाबाबत व तनयलमत पाणी पुरव ा करयायाबाबत कोणती 
कायावा ी केली  वा करयायात येत ी े, 
(३)  नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े अींशत: खरे ी े. 
     लो ा तालुतयात पाणी ी्ंचाई असून या ्न् ासयात तालुतयात ५५ ्ँकर यावारे 
३९ गावे व २७ वाडयाींना पाणीपुरव ा सुरु ी े. 
     तसेच, १०६ खािगी दवींधन दव ीरी /दव ीरी अधधग्र ीत करुन ६५ गावे व ३८ 
वाडी ताींडयाींना पाणीपुरव ा करयायात ीला ी े. नस योिना दवशेर् दरुुस्ती करुन ३ 
गावाींना व तात्पुरती पुरक नस योिनेयावारे ४ गावाींना पाणी पुरव ा करयायात ीलेला 
ी े. तसेच, ९५ दवींधन दव ीरी दवशेर् दरुुस्तीची कामे पूणा करयायात ीली ी ेत. 
     नाींदेड जि् यात पाणी ी्ंचाई २०१५ तनवारणाथा रुपये १५१८.४९ लि खचा झाला 
ी े. 
(२) ी्ंचाई तनवारणाथा कामात कोणता ी अप ार झालेला ना ी. त्यामुसे चौकशी 
करयायात ीलेली ना ी. 
(३) प्रन ्दभवत ना ी. 

----------------- 
रत्नाधगरी जजल््यातील ुाणीटांचाईबाबत 

(१८) *  १६९११   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस् लम शेख (मालाड ुजश्चम), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्रीमती 
मोतनिा राजळे (शेिगाांि - ुाथडी), श्री.सदानांद चव्हाण (धचुळूण), श्री. शशरीषदादा 
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चौधरी (अमळनेर), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जि््यातील १६ गावातील ३३ वाड्याींमध्ये भीर्ण पाणी ी्ंचाई तनमााण 
झाली असून तथेील नागररकाींना पायायासा आ वणवण करावी लागत अस्याच े मा े 
मे, २०१५  मध्ये वा त्यासुमारास तनदशानास ीले,  े खरे ी े काय, 
(२) तसेच  डरेवण, तससर, अनारी व कुडप (ता.धचपसूण, जि.रत्नाधगरी) या 
गावाींतील धनगरवाड्यासा आ शासनाने पाणी पुरव ा योिना राबदवली  ोती परींतू 
तनक ष ् दिााच् या कामामुसे सदर योिना बींद पड् याने चार ी गावाींतील नागररकाींना 
पाया यासा आ ४ ककलोलम्रची पायपी् करावी लागत ी े व िनावराींना ी पाणी लमसत 
ना ी,   े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस् यास, ्तत पाणी प्रन सोडदवयायासा आ कोणती कायमस्वरुपी ्पाययोिना  
करयायात ीली वा येत ी े तसेच प्रन भाग (२) मधील तनक ष् दिााच्या कामास 
िबाबदार असणाऱ्या सींबींधधताींवर  कोणती कारवाई  केली वा करयायात येत ी े 
(४)  नस्यास, त्यामागील दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े अींशत: खरे ी े. 
     मे २०१५ अखेरीस रत्नाधगरी जि् याींत एकूण ी्ंचाईग्रस्त ८४ गावे १८६ 
वाडयाींना त्याींच्या मागणीनुसार ्ँकरने पाणी पुरव ा करयायात ीला ी े. 
(२)  े  खरे ना ी. 
     सदर पाणीपुरव ा योिना अन्य कारणाने बींद पडली  ोती. योिनेच े काम 
तनक ष  दिााच ेझा्याने योिना बींद पडली नव् ती. 
     या गावाींतील ग्रामस्थाींची मागणी नस्याने सन २०१५ च्या ्न् ासयात ्ँकरने 
पाणीपुरव ा करयायात ीलेला ना ी. पींप सुरु नसताना सदर वाडयाींतील ग्रामस्थाींनी 
पाणी पुरव यासा आ गावाींतील अन्य स्त्रोताींचा वापर केला ी े. 
(३) व (४) डरेवण, तससर, अनारी व कुडप, ता. धचपसूण, जि. रत्नाधगरी या 
गावातील धनगरवाडयासा आ राबदवलेली योिना कायमस्वरुपी पाणीपुरव ा योिना 
ी े. 
     सदर योिनेतील त्रु्ी दरू करयायाच्या ष्ष्ीने या योिनेचा ्या् ाव  म् णून 
सावाितनक दव ीर प्रस्तादवत केली असून ग्रामपींचायतीकडून प्रस्ताव मागदवयायात 
ीला ी े. 
     योिना तनक ष  दिााची झाली नस्याने सींबींधधताींवर कोणती ी कारवाई 
करयायाचा प्रन ्दभवत ना ी. 

----------------- 
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राज्यात शासिीय िायायलये-सांस् थाांिडून मराठी भाषा  

ुांधरिडा साजरा िर यात आला नसल्याबाबत 

(१९) *  १७५५३   श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस् लम शेख (मालाड ुजश्चम) :   सन्माननीय मराठी भाषा मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१)  शासनाने लाखो रुपये खचा करुन गे् वे ऑर् इींडडया येथे मरा आ भार्ेचा गौरव 
कायाक्रम केला परींतू  प्रत् यिात मात्र मरा आ सींवधानाकड ेदलुाि केले िात अस् याने 
शासनाने हदनाींक  १ त े१५ मे, २०१५  या कालावधीत राज्यात मरा आ भार्ा  सींवधान 
पींधरवडा सािरा करयायाबाबतचा शासन तनणाय िारी केला,   े खरे ी े काय, 

(२) अस् यास, यींदा म ाराष र हदनाच् या तनलमत् ताने ्तत कालावधीत सुरु झाले् या 
मरा आ भार्ा सींवधान पींधरवड्यात शासन तनणायानुसार सींबींधधत शासकीय कायाालये 
तसेच व् यापारी-खािगी बँकानी  ा मरा आ सींवधान पींधरवडा सािरा करया याच ेसूधचत 
करुन त् याबाबत केले् या कायाक्रमाींचा अ वाल मा े िून, २०१५ पयांत देया याच ेी स् पष ् 
करया यात ीले  असताना ी  सींबींधधताींकडून या तनणायाची अींमलबिावणी झाली ना ी, 
 े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस्यास, ्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ी े काय, अस्यास, त्यात 
काय तनषपन्न झाले व त्यानुसार शासनाने पुढे कोणती कायावा ी केली वा करयायात 
येत ी े, 
(४) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी े ? 

श्री. विनोद तािड े: (१) ना ी. 
     सन २०१४ कररता भारतीय साह त्य िेत्रातील सवोच्च मानला िाणारा 
“ज्ञानपी ” पुरस्कार ज्येष  साह जत्यक प्रा.भालचींद्र नेमाड े याींना प्रदान करयायात 
ीला. ज्ञानपी  दविेत्याींचा गौरव  ा मरा आ भार्ेचा गौरव अस्यामुसे शासनाच्या 
वतीने प्रा.नेमाड े याींचा गौरव करयायासा आ तसेच यापूवीच े ज्ञानपी  पुरस्कार दविेते 
याींच े स्मरण करयायासा आ ज्ञानपी  गौरव सो सा  ा कायाक्रम हद. ७.५.२०१५ रोिी 
गे् वे ऑर् इींडडया येथे ीयोजित केला  ोता. 
     सन २०१३ पासून हद. १ त े १५ मे या कालावधीत प्रततवर्ी “मरा आ भार्ा 
सींवधान पींधरवडा” सािरा करयायात येतो. प्रततवर्ााप्रमाणे या वर्ीदेखील मरा आ भार्ा 
सींवधान पींधरवडा सािरा करयायाबाबत सवा शासककय, तनमशासककय कायाालयाींना 
शासन स्तरावरुन सूचना देयायात ी्या  ोत्या. 
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     मरा आ भार्ा दवभाग व त्याअींतगात सवा कायाालयाींनी मरा आ भार्ा सींवधान 
पींधरवडा सािरा करयायाच्या ष्ष्ीने दवदवध कायाक्रमाींच ेीयोिन केले  ोत.े 
(२) ना ी. 
     हद. १ त े १५ मे या कालावधीत मरा आ भार्शेी सींबींधीत दवदवध कायाक्रम 
ीयोजित करयायाबाबत प्रततवर्ी सूचना देयायात येतात. चालू वर्ीदेखील भार्ा सींवधान 
पींधरवडा सािरा करयायाबाबत शासनामार्ा त सवा सींबींधधताींना ीवा न करयायात ीले 
 ोत.े त्याअनुर्ींगाने दवदवध नादवन्यपूणा ्पक्रमाींची माह ती िाणून घेयायाकररता 
याबाबतचा अ वाल शासनाने मागदवला ी े. 
(३) व (४) प्रन ्या् ावत  ना ी. 

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

 

शासनाने ुालघरसह राज्यातील मॉडले ाां्जी स्िूल  
                     बांद िरयाचा घेतलेला तनणयय 

(२०) *  २१३५७   श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), 
श्री.बसिराज ुाटील (षसा), श्री.विलास तरे (बोईसर),  श्री.ुास्िल धनारे (डहाणू), 
अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र ुजश्चम) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ४३ तर पालघर जि््यातील ५ तालुतयात कें द्र शासनाच्या राषरीय 
माध्यलमक लशिण अलभयाींनाअींतगात  सन २०१२ पासून सुरू करयायात ीले्या 
मॉडले इींग्रिी स्कूल या शासाींना देयायात येणारा तनधी कें द्र शासनाने बींद के्याने 
राज्य शासनाने सदरील  शासा बींद करयायाचा तनणाय मा े मे, २०१५ मध्ये वा 
त्यासुमारास घेतला ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) अस्यास, सदरील तनणायामुसे पालघर जि््यातील ५ मॉडले स्कूल बींद  ोणार 
अस्याने त्यातील ४०० दवयायाथयाांचा भदवषयाचा प्रन तनमााण झालेला ी े,  े  ी 
खरे ी े काय, 
(३) अस्यास, ्तत बाब १ व २ बाबत चौकशी करयायात ीली ी े काय, 
अस्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने बींद करयायात ीले्या शासेतील ीहदवासी 
दवयायाथयाांना इतरत्र सामावून घेयायाबाबत शासनाने कोणती कायावा ी  केली ी े वा 
करयायात येत ी े, 
(४) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१)  ोय. 
(२) व (३) अशींतः खरे ी े. तालुत यातील ग् लशिणधधकारी याींनी िव्  ार, मोखाडा, 
ड ाणू, दवक्रमगड व तलासरी या तालुत यातील मे, २०१५ मध् ये बींद झाले् या मॉडले 
स् कूल मधील ीहदवासी दवयायाथ याांना इतरत्र सामावून घेया यात ीले ी े. 
प्रवेशापासून ीहदवासी दवयायाथी वींधचत ना ीत. 
(४) प्र न ्या् ावत  ना ी. 

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

ुुणे येथील ससून स्ग्णालयात षषधे ि सोयीसुविधाांअभािी 
स्ग्णाांची होणारी गैरसोय 

 

(२१) *  २१९१६   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.योगेश सागर (चारिोु), श्री.शभमराि 
ताुिीर (खडििासला), श्री.बाबुराि ुाचणे (शशस्र), श्री.योगेश दटळेिर (हडुसर) :   
सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील ससून रुग्णालयात रुग्णाींची तपासणी व ्पचार योग्य प्धततीने  ोत 
नसून और्धाींचा क बत्रम तु्वडा तनमााण केला िात अस् याबाबतच् या अनेक तक्रारी 
 ॉस्पी्ल प्रशासनास सामाजिक सींघ्ना व नागररकाींनी मा े मे, २०१५ मध्ये वा त्या 
दरम्यान के्या  ी ेत.  तसेच  ससून रुग्णालयात  ी.गायकवाड याींच्या पायाच् या 
मोडले् या  ाडावर  ्पचार केले असता  त्याींना का ी ी झाले नस्याचा अ वाल 
ससून रुग्णालयाने हदला मात्र  ी.गायकवाड याींनी खािगी रुग्णालयात ्पचार घेतले 
असता पायाच े  ाड मोडले अस्याच े प्राप्त अ वालात तनष पन् न झा् याने त् याींनी 
त् याबाबत ससून रुग्णालय प्रशासनाकडे  तक्रार केली,  े खरे ी े काय, 
(२) तसेच ससून रुग्णालयातील सोनोग्रार्ी मशीनच ेसील काढयायाच ेीदेश ीरोग्य 
दवभागाच्या मा. राज्यमींत्री याींनी देऊन मह ना झाला तरी सदरील मशीन अयायाप सुरु 
करयायात ीले नस्याने  रुग्णालयात रुग्णाींची सोनोग्रार्ी ्ेस्् व डायलललसस 
करयायासा आ रुग्णाींना ३ त े४ तास ता्कसत राींगेत ्भे र ावे  लागत,े  रुग्णालयात 
व् ीलचअेसा व कमाचाऱ्याींची कमतरता अस्याच े हदनाींक ८ मे, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास तनदशानास ीले असून रुग्णालय प्रशासनाने याबाबत कोणती ी कायावा ी 
न के्यामुसे रुग्णालयातील  येणाऱ्या रुग्णाींची ी गैरसोय  ोत ी े,  े  ी खरे ी े 
काय, 
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(३) अस्यास, ्तत प्रन भाग (१) व (२) बाबत शासनाने चौकशी केली ी े काय, 
अस्यास, त्यात काय तनषपन्न झाले व त्यानुसार ्तत प्रकरणी पुढे कोणती 
कायावा ी करयायात ीली वा येत ी े, तसेच ्त त प्रकरणी दोर्ी असणा-या सींबींधधत 
अधधकारी व कमाचा-याींवर कोणती कारवाई करया यात ीली वा येत ी े, 
(४) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१)  े खरे ना ी. 
(२) ससून सवोपचार रुग् णालय, पुणे येथील डोळयाींच् या सोनोग्रार्ीच े मलशन PC 
PNDT काययायानुसार मान् यता प्राप् त नस् याने, म ानगरपाललका पुणे याींनी 
हद.२३/३/२०१५ रोिी सदर मशीन सील केले ी े. हद.१२/६/२०१५ रोिी मा.अध् यि  
PC PNDT सलमती, ीरोग् य दवभाग मुींबई याींच् या खींडपी ासमोर सदर बाबत 
सुनावणी झाली असून या सुनावणीचा तनणाय प्राप् त  ोताच पुढील कायावा ी करया यात 
येईल. 
      सोनोग्रार्ी मशीन सील के् याच् या हदनाींकापासनू रुग् णाींना डोळयाींच् या 
सोनोग्रार्ीसा आ पयाायी व् यवस् था करया यात ीलेली ी े. रुग् णालयाच् या प्रत् येक 
किामध् ये व्  ीलचेअसा ्पलब् ध ी ेत, तसेच वगा ४ च् या ८३८ मींिूर पदाींपैकी ६२४ 
पदे भरलेली ी ेत. 
(३) प्र न ्या् ावत ना ी.  
(४) प्र न ्या् ावत ना ी. 

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

िोल्हाुूर येथील जे.जे.मगदमु रस्ट विद्यायाांना नशसांग िौन्सीलिड ेनोंदणीिररता 
आिश्यि असलेल्या रजजस्टर र्ॉमयिर सांस्थेचा सही शशक्िा देत नसल्याबाबत 

(२२) *  १९६७५   श्री.उल्हास ुाटील (शशरोळ), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), 
डॉ.सुजजत शमणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) को् ापूर येथील िे.िे.मगदमु रस््, ियलसींगपूर या सींस्थेकड ेसन २०११/१२ या 
शैि णक वर्ाामध्ये नलसांग कोसासा आ प्रवशे घेतले्या व सन २०१४/१५ या शैि णक  
वर्ाामध्ये कोसा पूणा झाले्या दवयायाथयाांची नलसांग कौन्सीलकड े नोंदणी करणे 
बींधनकारक असताना सदर सींस् था नलसांग कौन्सीलकडे नोंदणीकररता ीवयक 
असले्या रजिस््र र्ॉमावर सींस्थेची स ी व लशतका देत नस्याने दवयायाथयाांचे 
शैि णक भदवतव्य धोतयात ी्याबाबतची तक्रार जि् ाधधकारी, को् ापूर 
याींच्याकड ेहद.२ मे, २०१५ रोिी वा त् या सुमारास केली,  े खरे ी े काय, 
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(२) तसेच  सदरील  इजन्स्््यु् ऑर् नलसांग एज्युकेशनमध्ये अचानक र्ी वाढ 
करुन दवयायाथयाांची अडवणूक  के्याच्या तनर्ेधाथा ऑल इींडडया स््ुडींट्स 
असोलसएशनने हदनाींक २७ एदप्रल, २०१५ पासून बेमुदत धरणे ीींदोलन केले,  े  ी 
खरे ी े काय, 
(३) अस्यास, याप्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली  ी े काय, चौकशीत काय 
तनषपन्न झाले व  त्यानुर्ींगाने सींबींधधत इजन्स्््यु्वर शासनाने कोणती कारवाई 
केली, तसेच  सदरील इन्स््ी्यु् मध्ये वाढलेली र्ी कमी करयायाबाबत शासनाने 
कोणती कायावा ी केली वा करयायात येत ी े, 
(४) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत, व याबाबतची सयायजस्थती काय    
ी े ? 
 

श्री.विनोद तािड े :  (१)  ोय. 
(२) सदर बाब तनवेदनात नमूद केलेली ी े. 
(३) व (४) सदर प्रकरण ियलसींगपूर येथील लसजव् ल िज्ि डडजव् िन याींच ेको्ाात 
न्यायप्रदवष् ी े. 

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

राज्यात बनािट शमनरल िॉटरची विक्री होत असल्याबाबत 

(२३) *  १८४५३   श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.बाबुराि ुाचणे (शशस्र),      
श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.सुरेश हाळिणिर (ाचलिरांजी), श्री.अस् लम शेख 
(मालाड ुजश्चम), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.गुलाबराि ुाटील         
(जळगाि ्ामीण), श्री.किशोर ुाटील (ुाचोरा), श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि 
शहर) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज् यात दवशेर्त: पुणे जि् ्यात  अनेक बनाव् कीं पन् या कु ली ी परवानगी न 
घेता बा्ली बींद पाया याच े्त् पादन करीत ी े, े खरे ी े काय ,                 
(२) तसेच खेड व लशरुर (जि.पुणे) तालुत यामध् ये दवना परवाना व बीीयएस 
परवान् यालशवाय पॅकेज् ड डिककीं ग वॉ्रच े ्त् पादन करणा-या  तसेच वासुींि इींडस् री, 
पाबस येथील अॅत वा रेश, सुिय अॅत वा बोर बाभुसवाडी, मायक्रो अॅत वा वाडा रोड या 
दवना परवाना बीीयएस प्रमाणपत्रालशवाय पॅकेज् ड डिककीं ग वॉ्रच े दवक्री करणाऱ्या 
व् यवसातयकाींची अन् न और्ध प्रशासनाने तपासणी करुन  हदनाींक २७ एदप्रल, २०१५ 
रोिी वा त्यासुमारास त्याींच्यावर कायावा ी केली,  े  ी खरे ी े काय, 
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(३) तसेच मो ोस (जि.सोलापूर) श रात लमनरल वॉ्र म् णून साधे पाणी थींड करून 
िास्त दराने दवक्री  ोत अस्याबाबत व मुींबई येथील रे्वेस्थानक ी ण लाींब 
प््याच्या गाड्याींमध्ये बनाव् व कमी शुध्दतचे्या पायायाच्या बा््याींची सराास 
दवक्री  ोत अस्याच े हदनाींक १३ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनदशानास ीले 
ी ण को् ापूर जि््यातील लमनरल वॉ्र प्रक्पाींवर अन्न व और्धे प्रशासनाने 
्ाकले्या छाप्यामध्ये पायायाच ेनमुने दपयायायोग्य नस्याच ेमा े मे, २०१५ मध्ये वा 
त्या दरम्यान तनदशानास ीले,  े  ी खरे ी े काय, 
(४) अस् यास, वरील सवा प्रकरणाींची चौकशी करयायात ीली ी े काय, त्यानुर्ींगाने 
्तत  चार ी कीं पन् याींच ेप्रक् प बींद करया याच ेीदेश देया यात ीले ी ेत काय तसेच 
प्रन भाग (३) मधील बनाव् व कमी शुध्दतचे्या पायायाच्या बा््या िास्त दराने 
दवक्री करणाऱ्याींवर व को् ापूर येथील लमनरल वॉ्र प्रक्प बीीयएस माका स  
व्यवसाय परवान्याचा अभाव व पाणी शुध्दीकरणाच ेकोणते ी तनकर् न पासता दवक्री 
करणाऱ्याींवर  कोणती कारवाई केली वा करयायात येत ी े, 
(५) नस् यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : (१)  ोय,  े अींशतः खरे ी े. 
(२)  ोय. 
     खेड व लशरुर (जि.पुणे) तालुत यामध् ये बबना परवाना व बी.ीय.एस.परवाना 
लशवाय पॅकेज् ड डि ींकीींग वॉ्रचे ्त् पादन व दवक्री करणा-या ०४ ीस् थापनाींवर धाडी 
्ाकून कायावा ी करया यात ीली ी े. 
(३)  ोय, मो ोस (जि.सोलापूर) श रात लमनरल वॉ्र म्  णून साधे पाणी थींड करुन 
दवक्री करीत अस् यावरुन ३ ीस् थापनाींवर कारवाई करुन ्त् पादकाींना प्रततबींधात् मक 
ीदेश देया यात ीले  ोत.े तसेच को्  ापूर जि् ्यात ०७ ह काणी छापे ्ाकून ९८१० 
लल्र पाया याचा रु. १,२१,१४९/- चा सा ा िप् त करया यात ीला ी े, 
(४)  ोय, मो ोस (जि.सोलापूर) व को्  ापूर जि् ्यातील प्रकरणाींची चौकशी 
करया यात ीली असून, १०  ी ीस् थापनाींना कलम २६(३) (ब) अींतगात प्रततबींधात् मक 
ीदेश देया यात ीले असून, सदर प्रकरणी चौकशी सुरु असनू अन् न सुरिा व मानदे 
कायदा २००६ अींतगात कारवाई करया यात येत ी े. 
(५) प्र न ्या् ावत  ना ी. 
 

----------------- 
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रायगड जजल् ृयातील खालाुूर ि ुेण तालुक्यातील 

 िारखानदाराांिडून होणारे प्रदषूण 
  

(२४) *  १९५३७   श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सुरेश 
लाड (िजयत), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अिधूत 
तटिरे (श्रीिधयन), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर),श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) खालापूर (जि.रायगड) तालुत यातील कारखानदाराींकडून प्रदरु्णाबाबतच् या तनयमाींच े
््लींघन  ोत अस् याच े मा े मे, २०१५ मध् ये वा त्या दरम्यान तनदशानास ीले 
ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) तसेच डोलवी (ता. पेण,जि.रायगड) येथील िेएसडब् ् यू स् ्ील लल. कीं पनीमुसे 
पररसरातील अनेक गावाींना प्रदरू्ण  ोत अस्याच े मा े मे, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशानास ीले,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस् यास, प्रन भाग (१) मधील औयायोधगकरणामुसे प्रदरु्ण वाढले असून 
कारखानदार छुप् या मागााने साींडपाणी सोडत अस् याने त् याचा पररणाम शेतीवर 
झा् याच ेतसेच वायुप्रदरु्णामुसे स् थातनकाींच ेीरोग् य  धोत यात ी् याचे ी तनदशानास 
ीले ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(४) अस् यास, प्रन भाग (१) व (२) बाबत शासनाने चौकशी केली ी े काय, त् यात 
काय ीढसून ीले, तदनुसार प्रदरु्ण तनयींत्रण म ामींडसाकडून प्रदरू्ण करणाऱ्या 
कारखान्याींवर व प्रन भाग (२) मधील कीं पनीवर कोणती कारवाई करया यात ीली वा 
येत ी े, 
(५) अस् यास, सदरच े प्रदरू्ण रोखया याकरीता कोणत् या ्पाययोिना के् या वा 
करया यात येत ी ेत, 
(६) नस् यास, त् याची कारणे काय ी ेत ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१)  े खरे ी े. 
(२)  े खरे ी े. 
जि् ा क र्ी अधधकारी, रायगड याींच्या माह तीनुसार डोलवी, ता. पेण येथे झाले्या 
नुकसानीची सींयुतत पा णी हदनाींक १५.६.२०१५ रोिी करयायात ीली व केले्या 
पींचनाम्यानुसार िेएसडब््यू कीं पनीने ्ाकले्या भरावामुसे शेतामधील पाणी िायाया 
येयायाचा नैसधगाक मागा (नाला) पूणापणे बुिलेला अस्यामुसे शेतामधील पायायाचा 
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तनचरा  ोत ना ी. त्यामुसे शेतकऱ्याींच्या िलमनीमध्ये कीं पनीने ्ाकले्या भरावामुसे 
तसेच िे्ीवरुन येणाऱ्या कच्च्या मालाच े कण वाऱ्यामुसे शेतीमध्ये येऊन शेती 
नादपक झाली ी े. याबाबतच े शेतीनुकसानीच े पींचनामे त लसलदार, पेण याींचकेडे 
सादर करयायात येत ी ेत. 
(3) जि् ा ीरोग्य अधधकारी, जि् ा पररर्द, रायगड याींच्या हदनाींक १.७.२०१५ च्या 
अ वालानुसार प्राथलमक ीरोग्य कें द्र गडब ता. पेण येथे मा े एदप्रल, मे, िून २०१५ 
मधील ीींतररुग्ण व बा यरुग्ण ने मीप्रमाणे असून त्यामध्ये दवशेर् अशी वाढ हदसत 
ना ी. तसेच प्रदरू्णाशी तनगडीत असे रुग्ण ी ीढसलेले ना ीत. प्रन भाग (१) 
बाबत मे मह न्यात केले्या खालापूर तालुतयातील ्यायोगाींच्या साींडपाणी दवर्यक 
पा णीमध्ये ीढसले्या त्रु्ी नुसार िल (प्र.प्र.व.तन.) कायदा १९७४ च्या कलम ३३ 
अन्वये एका ्यायोगास ्त्पादन बींद करयायाच ेीदेश देयायात ीले ी ेत. 
प्रन भाग (२) बाबत - म ाराषर प्रदरू्ण तनयींत्रण मींडसाकडून मे. िे. एस. डब््यू. 
स््ील लल. कारखान्याची तनयलमत पा णी करुन  वा तपासणी करयायात येत.े 
त्यानुसार हदनाींक १५.६.२०१५ रोिी केले्या पा णीच्या प थ:करण अ वालावरुन  वेची 
गुणवत्ता दवह त मयाादेत अस्याच ेहदसून येत.े 
(५) सींबींधधत ्दयोगाींनी साींडपाणी प्रकक्रया सयींत्रणेची सुधारणा करयायाचा प्रस्ताव 
सादर केला असून त्याबाबत बँक  मी  ी िमा केली ी े. 
(६) प्रन ्दभवत ना ी. 
 

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

राज्यातील सुमारे चार हजाराहून अधधि शासिीय  
शाळा बांद ुडणार असल्याबाबत 

(२५) *  १६७७५   प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.सांतोष 
टाररे् (िळमनुरी), श्री.अस् लम शेख (मालाड ुजश्चम), श्री.िुणाल ुाटील         
(धुळे ्ामीण), डॉ.ुतांगराि िदम (ुलूस िडगेाि), श्री.डी.ुी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील (शशडी), श्री.किशोर ुाटील 
(ुाचोरा), श्री.अजजत ुिार (बारामती), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.भरतशेठ 
गोगािले (महाड), श्री.राजन साळिी (राजाुूर), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), 
डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा), श्री.गुलाबराि ुाटील (जळगाि ्ामीण), 
श्री.सुतनल राऊत (विक्रोळी), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.अतनल बाबर 
(खानाुूर), श्री.अजुयन खोतिर (जालना), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.गणुतराि 
देशमुख (साांगोले), श्री.सुरेश लाड (िजयत), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश 
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िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), 
श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन), श्री.सत्यजीत ुाटील-सस्डिर (शाहूिाडी), श्री.उल्हास 
ुाटील (शशरोळ), श्री.शांभुराज देसाई (ुाटण), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हाुूर उत्तर), 
डॉ.सुजजत शमणचिेर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.सांजय 
ुोतनीस (िशलना), श्री.शरददादा सोनिणे (जुन्नर), श्री.योगेश सागर (चारिोु), 
श्री.सांजजिरेड्डी बोदिुरिार (िणी), प्रा.अशोि उईिे (राळेगाि), श्री.राजु तोडसाम 
(अणी), श्री.चांद्रदीु नरिे (िरिीर), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.जयांत ुाटील 
(ास्लामुूर), श्री.सुभाष देशमखु (सोलाुूर दषक्षण), श्रीमती तनमयला गावित (ागतुूरी), 
श्री.सांदीु नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.गणुत गायििाड (िल्याण 
ुूिय) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सुमारे चार  िारा ून अधधक शासकीय शासेतील घ्ती प्सींख्या, 
सोयी सुदवधाींचा अभाव, लशिणाचा घसरत चाललेला दिाा यामुसे सदर शासा बींद 
पडणार असून दवयायाथी सींख्येच े तनकर् बदल्यामुसे रायगड  जि् ा पररर्देच्या 
५६८ तसेच म ाड तालुतयातील १० पेिा कमी प्सींख्या असणा-या ११० प्राथलमक 
शासा, ्रण येथील शासा  तसेच रु्लींब्री तालुतयातील (जि.औरींगाबाद) येथील ३८ 
वस्ती शासा बींद करयायाची बाब शासनाच्या दवचाराधीन अस्याच े मा े मे, २०१५ 
मध्ये वा त्यासुमारास तनदशानास ीले,  े खरे ी े काय, 
(२) तसेच राज्यातील डोंगरी व दगुाम भागातील २० प्ाच्या ीतील शासा बींद 
करयायात येवू नयेत यास  दवदवध २० मागयाया प्राथलमक लशिकाींनी शासनाकड े
के्या ी ेत, 
(३) तसेच राज्यातील ग्रामीण भागातील एक लशिकी शासा बींद करयायाचा तनणाय ी 
शासनाने घेतला असून  सदर तनणायामुसे रत्नाधगरी जि््यातील ४६८ शासा 
कायमच्या बींद कराव्या लागतील तसेच सध्या राज्यात ३१ मे, २०१५ पयांत        
३  िारापेिा िास्त १ लशिकी शासा सरुु असुन ्तत तनणायामुसे या सवा शासा बींद 
कराव्या लागतील,  े  ी खरे ी े काय, 
(४) अस्यास, या बाबत शासनाने चौकशी केली ी े काय, अस्यास त्यात काय 
तनषपन्न झाले व त्यानुसार शासकीय शासेतील लशिणाचा दिाा सुधारणे, घ्ती 
प्सींख्या रोखणे व इतर सोयी सुदवधा पुरदवणे तसेच एक लशिकी शासा बींद न 
करणे इत्यादीस   दवयायाथयाांचे शैि णक नुकसान  ोऊ न देता ्तत सवा शासेमधील 
लशिकाींच ेसमायोिन करयायाबाबत शासनाने कोणता तनणाय घेतला ी े वा घेयायात 
येत ी े, 
(५) नस्यास, दवलींबाची सवासाधारण कारणे काय ी ेत ? 
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श्री.विनोद तािड े: (१)  े खरे ना ी. 
(२), (३) व (४) बालकाींचा मोर्त लशिणाचा अधधकार अधधतनयम २००९ च्या 
अनुर्ींगाने सवा व्यवस्थापनाच्या (स्थातनक स्वराज्य सींस्था, शासकीय खािगी 
अनुदातनत, अींशत: अनुदातनत इ.सवा) नवीन शासा सुरु करणे, वगा िोडणे, अततररतत 
लशिकाच/ेपयावेिकाच/ेमुख्याध्यापकाच े पद मींिूर करणे/कमी करणे, कमीत कमी 
प्सींख्या असले्या शासेतील दवयायाथयाांच े नजिकच्या शासेत समायोिन करणे, 
शुन्य दवयायाथी सींख्या असले्या शासेतील लशिकाींची पयाायी व्यवस्था ी ण 
त्यानुर्ींगाने शासाींमध्ये सींरचनात्मक बदल करयायाबाबत पयााय सुचदवयायात ीले 
ी ेत. 
     ब ुस्तर अध्यापन पध्दती, दवयायाथयाांच ेसमाजिकरण, दवयायाथयाांच ेसमायोिन, 
अततररतत लशिकाींच/ेमुख्याध्यापकाच े पद तनमााण करणे, नवीन शासा सुरु करणे 
ी ण शासाींमध्ये सींरचनात्मक बदलाींबाबतचा प्रस्ताव मींत्रीमींडसासमोर सादर 
करयायाची कायावा ी सुरु ी े. 
(५) प्रन ्या् ावत  ना ी. 

----------------- 
नागुूर जजल्हा ुररषदेमध्ये स्िच्छ भारत अशभयानाांतांगयत 

शौचालयाच्या बाांधिामात झालेली अतनयशमतता 

 (२६) *  २११३१   डॉ.शमशलांद माने (नागुूर उत्तर) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जि् ा पररर्देने सन  २०१४-१५ मध्ये स्वच्छ भारत अलभयानाींतींगात 
शौचालयाच्या बाींधकामात अतनयलमतता केली ी े,  े खरे ी े काय, 
(२)अस्यास, शौचालयासा आ २ शेर् खड्ड े खोदणे बींधनकारक असताना एकच शेर् 
खड्डा खोदयायात ीलेला ी े तसेच बोगस लाभाथयाांच्या माध्यमातून सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींनी अतनयलमतता केली ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी केली ी े व त्यानुर्ींगाने सींबींधधताींवर 
कोणती कारवाई केली वा करयायात येत ी े, 
(४) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२)  े खरे ना ी. 
     स्वच्छ भारत लमशन (ग्रामीण) अींतगात नागपूर जि््याकररता तयार केले्या 
वादर्ाक क ती ीराखड्यानुसार सन २०१४-१५ या वर्ााकररता १६,२०८ वैयजततक 
शौचालय बाींधकामाच े ्हद्दष् तनजचत करयायात ीले  ोत.े तथादप, स्वच्छ भारत 
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लमशन (ग्रामीण) तसेच इींहदरा ीवास योिना, रमाई योिना व स्वणा ियींती योिना 
या योिनाींची साींगड घालून वरील ्हद्दष्ाींपेिा अधधक म् णिे १८,०७७ शौचालयाचे 
बाींधकाम पूणा करयायात ीले ी े. 
     या सींदभाात अतनयलमतता झा्याच े ीढसून ीले नसून, कोणत्या ी 
अधधकाऱ्या दवरुध्द तक्रार प्राप्त झालेली ना ी. 
(३) व (४) प्रन ्या् ावत  ना ी. 

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

शमरज (जज.साांगली) येथील शासिीय िैद्यकिय स्ग्णालयास  
सोयी सुविधा उुलब्ध िस्न दे याबाबत 

(२७) *  २३५५७   श्री.शशिाजीराि नाईि (शशराळा), श्री.अतनल बाबर (खानाुूर), 
श्री.उल्हास ुाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लमरि (जि.साींगली) येथील शासकीय वयैायकीय रुग्णालय व म ादवयायालयाच्या 
इमारती कालबा्य झा्या ी ेत तसेच तेथे रुग्णाींना पुरेशा सुदवधा ्पलब्ध नसून 
रततपेढीस  अन्य गोष्ीींचा मोठ्या प्रमाणात तु्वडा अस्याने गोरगरीब रुग्ण 
्पचारापासून वींधचत अस्याचे मा े एदप्रल, २०१५ च्या ततसऱ्या ी वड्यात वा त्या 
दरम्यान तनदशानास ीले,  े खरे ी े काय, 
(२) अस्यास, या रुग्णालयाच्या इमारतीकररता तनधी मींिूर  ोऊन ी अयायाप ी 
रुग्णालयाच े बाींधकाम अधाव् जस्थतीत असून वैयायकीय म ादवयायालयाची िागा 
सींकुलाला देयायात ीली असनू सदरील रुग्णालय  े सींलग्न असावे अशी स्थातनक 
नागररकाींची मागणी असून त्याष्ष्ीने त्याींनी शासनाकड ेतनवेदने हदली ी ेत,  े  ी 
खरे ी े काय, 
(३) तसेच ्तत रुग्णालयात बना वॉडा, रततपेढी, नलसांग कॉलेि, कका रोग रुग्णालय, 
स्वतींत्र दींत म ादवयायालय, रॉमा सें्र दवभाग  ोणे ीवयक अस्याने या रुग् णालय 
व म ादवयायालयासा आ सुमारे २००  को्ी रुपयाींच्या तनधीची ीव यकता ी े,  े  ी 
खरे ी े काय, 
(४) अस्यास, प्र न भाग (१), (२) व (३) बाबत शासनाने चौकशी केली ी े काय, 
चौकशीत काय तनषपन्न झाले व त्यानुसार सदरील रुग्णालयात सवा सोईसुदवधा 
्पलब् ध करुन रुग्णाींची गैरसोय दरू करया याबाबत व सदरील रुग् णालयाच् या 
बाींधकामास तनधी त् वरीत मींिूर करया याबाबत शासनाने पुढे कोणती कायावा ी केली वा 
करया यात येत ी े, 
(५) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१)  े खरे ना ी. 
(२) म ादवयायालयात व रुग् णालयाच् या ीवारात कोणते ी बाींधकाम अधाव् जस्थतीत 
ना ीत. 
       म ादवयायालयाच् या तनवासस् थान पररसरातील िागा तालुका कक्रडा अधधकारी 
तथा सधचव तालुका कक्रडा सलमती, लमरि ी ण चअेरमन जि्  ा ग्रामीण दवकास 
यींत्रणा तथा मुख् य कायाकारी अधधकारी, जि्  ा पररर्द साींगली याींना देया यात ीली 
ी े. 
     याबाबत शासनाकड ेतनवेदन प्राप् त झालेले ी े. 
     शा.वै.म. लमरि व पद्मभरू्ण वसींतदादा पा्ील शा.रुग् णालय, साींगली या सींस् थेचे 
सींलजग्नत दैनींहदन प्रशासकीय व रुग् णालयीन कामकाि  े अधधष  ाताींच् या 
तनयींत्रणाखाली ी े. 
(३)  े खरे ना ी. 
     शा.वै.म ादवयायालय, लमरि येथे बना वॉडा व रत तपेढी च् या कामासा आ 
शासनस् तरावरुन प्रशासकीय मान् यता देया यात ीली असून सदर कामे कें द्र शासनाच् या 
तनधीमधून करया यात येणार ी ेत, नलसांग कॉलेिसा आ इमारती ्पलब् ध असून 
िीएनएम  ा कोसा सुरु करया यासा आ कायावा ी सुरु ी े. 
     कें द्र शासनाच्या धोरणानुसार पद्मभूर्ण वसींतदादा पा्ील शा.रुग्णालय, साींगली 
येथे कका रोग रुग्णालय सुरु करयायासा आ कायावा ी सींचालनालय स्तरावर सुरु ी े. 
     स् वतींत्र दींत म ादवयायालय, रॉमा सें्र दवभाग सरुु करया याबाबतच े प्रस् ताव 
शासनास प्राप् त ना ीत. 
(४) व (५) प्र न ्या् ावत ना ी. 

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

ुुणे येथील रेंज सेिां डरी स् िुल, खडिी या शाळेतील बेिायदा  
शशक्षि मान् यतबेाबत िारिाई होयाबाबत 

(२८) *  २४३१५   श्री.योगेश दटळेिर (हडुसर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील रेंि सेकीं डरी स् कुल, खडकी या शासेतील बेकायदा लशिक 
मान् यतबेाबत मा.्पसींचालक लशिण दवभाग, पुणे याींनी चौकशी करुन या चौकशीचा 
अ वाल लशिण ीयुत त, म.रा.याींच् याकड ेपा दव् याने त् यावर त्वरीत कारवाई करावी 
अशा प्रकारच े तनवेदन हदनाींक २१ एदप्रल, २०१५ रोिी स् थातनक लोकप्रतततनधी 
( डपसर) याींनी मा.लशिण ीयुत त, म.रा.पुणे १ याींना हदले ी े,  े खरे ी े काय, 
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(२) अस् यास, ्त त तनवेदनानुसार पुढे कोणती कारवाई करया यात ीली वा येत 
ी े, 
(३)  नस् यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
 

श्री.विनोद तािड े: (१)  ोय,  े खरे ी े. 
(२) सदर प्रकरणी प्राथलमक चौकशी करयायात ीली असून यासींदभाात दोर्ी 
अधधकाऱ्याींवर दोर्ारोप पत्र बिावणे व तयानुर्ींधगक कायावा ी करयायात येत ी े. 
(३) प्रन ्या् ावत ना ी. 

----------------- 
जजांतूर आणण सेलु (जज.ुरभणी) तालुक् यात तनिृष्ट् ट दजायचा  

शालेय ुोषण आहार ुुरवि यात आल्याबाबत 
  

(२९) *  २४५४५   श्री.विजय भाांबळे (जजांतूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांरा िळिा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) जिींतूर ी ण सेलु  तालुत यात (जि.परभणी)  तनक ष ् दिााचा शालेय पोर्ण 
ी ार पुरदवया यात येतो अशी तक्रार स् थातनक लोकप्रतततनधीींनी  मा े मे, २०१५ मध्ये 
मुख् य कायाकारी अधधकारी, जि्  ा पररर्द, परभणी याींचकेड ेकेली ी े  े खरे ी े 
काय, 

(२) अस् यास, यासींदभाात चौकशी करया यात ीली ी े काय, 
(३) अस् यास, त् यात काय तनषपन्न झाले  व तदनुसार सींबींधधताींदवरुध् द पुढे कोणती 
कारवाई केली वा करया यात येत ी े, 
(४) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 

श्री.विनोद तािड े : (१) शालेय पोर्ण ी ार योिनेंतगात पुरदवयायात येत असलेला 
ताींदसु तनक ष  दिााचा अस्याबाबतची तक्रार प्राप्त झाली ी े. 
(२) व (३) शालेय पोर्ण ी ार योिनेंतगात पुरदवयायात येत असलेला ताींदसु भारतीय 
अन्न म ामींडसाकडून प्राप्त  ोतो. सदर प्रकरणी लोकप्रतततनधीींकडून प्राप्त 
तक्रारीींनुसार चौकशी करयायात ीली असून जिींतूर व सेलू तालुतयातील (जि.परभणी) 
शालेय पोर्ण ी ार योिनेसा आ पुरदवयायात येणारा ताींदसु चाींग्या प्रतीचा 
अस्याच ेीढसून ीले ी े. 
(४) प्रन ्या् ावत  ना ी. 

----------------- 
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राज्यातील खाजगी शशक्षण सांस्थाांच्या ाां्जी माध्यमाांच्या शाळाांिडून 

आिारयात येणाऱ्या शैक्षणणि शुल्िाबाबत 
 

(३०) *  १६३२७   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील (शशडी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
श्री.ुृ िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.भारत भालिे (ुांढरुूर), अॅड.यशोमती ठािूर 
(सोनािणे) (ततिसा), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), 
श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.िुणाल ुाटील (धुळे ्ामीण), श्री.अस् लम शेख (मालाड 
ुजश्चम), श्री.जयांत ुाटील (ास्लामुूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.अिधूत 
तटिरे (श्रीिधयन), श्री. शामराि उर्य  बाळासाहेब ुाटील (िराड), श्री.भास्िर जाधि 
(गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.िैभि वुचड 
(अिोले), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), 
श्री.राणाजगजीतशसांह ुाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे (ुराांडा), श्रीमती ददवुिा 
चव्हाण (बागलाण), श्री.सांजय िदम (दाुोली), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ्ामीण), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रताु सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.गणुत 
गायििाड (िल्याण ुूिय), श्री.ुराग अळिणी (विलेुाले), श्री.बसिराज ुाटील (षसा), 
श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.सांदीु नाईि (ऐरोली), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), 
श्री.लक्ष्मण जगताु (धचांचिड), श्री.सुतनल राऊत (विक्रोळी), श्री.अजुयन खोतिर 
(जालना), श्री.गुलाबराि ुाटील (जळगाि ्ामीण), श्री.सांजय ुोतनीस (िशलना), 
श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोुडा), श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि ुजश्चम), अॅड.िारीस 
ुठाण (भायखळा), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.दत्ता्रशय भरणे (ाांदाुूर), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), डॉ.सुधािर भालेराि 
(उदगीर), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र ुजश्चम), 
श्री.स्ुेश म् हा्रशे (शभिांडी ुूिय), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.महेश (दादा) लाांडगे 
(भोसरी), श्री.सुरेश लाड (िजयत), श्री.ददलीु िळसे-ुाटील (आांबेगाि), श्री.बाबुराि 
ुाचणे (शशस्र), श्री.प्रशाांत बांब (गांगाुूर), श्री.योगेश दटळेिर (हडुसर), श्री.हसन 
मुश्रीर् (िागल), श्री. उन्मेष ुाटील (चाळीसगाांि) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील खािगी लशिण सींस्थाींच्या इींग्रिी माध्यमाींच्या शासाींकडून 
ीकारयायात येणाऱ्या शैि णक शु्कासींदभाात कोणत ेी तनजचत धोरण नस्याने 
असींख्य शासाींमध्ये प्रततवर्ी २५  िार त े २-३ लाख रुपयापयांत   दवदवध प्रकारचे 
शु्क वसूल केले िात अस् याच्या दवरोधात हदनाींक २५ एदप्रल, २०१५ रोिी र्ोरम 
र्ॉर रे्अरनेस एज्युकेशन या सींस्थेच्या माध्यमातून पालकाींनी मुींबईतील ीझाद 
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मैदानात िोरदार तनदशाने केली, तसेच याबाबत र्ोरम र्ॉर रे्अरनेस  इन 
एज्युकेशन या स्वयींसेवी सींघ्नेने मा. मुख्यमींत्री , मा. शालेय लशिण मींत्री  याींना 
मा े एदप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास लेखी पत्र ी हदले  ोत,े   े खरे ी े काय, 
(२) अस्यास, प्रत्येक खािगी शासेत देणगी घेयायास काययायानुसार बींदी असताना 
सवा शासा ी ण त्याींचे सींस्थाचालक देणग्या घेत्यालशवाय मुलाींना शासेत प्रवेश देत 
ना ीत असे असताना लशिण दवभागाकडून याप्रकरणी कारवाई न करयायाची कारणे 
काय ी ेत, 
(३) तसेच गोरेगाव पजचमेकडील गोरेगाव एज्युकेशन सोसाय्ी या हद्ली बोडााच्या 
शासा व्यवस्थापनाने सन २०१३-१४ या शैि णक  वर्ाात  केिीच्या १२ 
दवयायाथयाांच्या पालकाींकडून िास्त शु्क वसूल के् याबाबत पालकाींनी 
व्यवस्थापनाकड ेदाद माधगतली असताना त्याींना समाधानकारक ्त्तरे देयायात  ीली 
नस्याचे  हद. १३ एदप्रल, २०१५ रोिी वा त्या दरम्यान तनदशानास ीले, तसेच 
बोररवली येथील िेबीसीएन इीं्रनॅशनल शासेतील २४ दवयायाथयाांना र्ी न भर्याचा 
शेरा हद्याने अन्य शासाींनी त्याींना प्रवेश नाकारला असून सदर शासेकडून इमारतीचे 
बाींधकाम चालू असताना दवयायाथयाांकडून प्रवेशासा आ वादर्ाक रु.६८,००० इतकी र्ी 
ीकारया यात येऊन याच इमारतीच ेबाींधकाम पूणा झा्यानींतर इतर दवयायाथयाांकडून  
१,१७,००० इततया रुपयाींची र्ी ीकारयायात येत ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(४) तसेच मुींबई म ापाललका िेत्रातील खासगी शासाींमधील प्रवेश लमसाले्या वींधचत 
व दबुाल घ्काींतील सुमारे १०० दवयायाथयाांकडून शासाींनी शु्क माधगत्याने 
दवयायाथयाांच ेप्रवेश अयायाप तनजचत नस्याने दवयायाथयाांना  प्रथम चकेव्दारे  प्रवेश 
शु्क भरयायाची सतती शासाींकडून करयायात येत असून राज्यातील लशिण  तक 
काययायाींतगात सुरु असले्या ऑनलाईन प्रवेशासा आ तीन हदवस मुदत वाढवून ी ८९० 
दवयायाथयाांना  सन २०१५-१६ मध्ये प्रवेश लमसाला ना ी. समुारे ११  िारा ून अधधक 
िागाींसा आ सुरु असले्या प्रवेश प्रकक्रयेतील पह ्या रे्रीत सुमारे तीन  िार 
दवयायाथी  पात्र  रले मात्र शु्काबाबत शासाींनी अडवणुक के्याने अनेक दवयायाथी 
यावर्ी  लशिणापासून वींधचत राह ले,  े  ी खरे ी े काय, 
(५) अस्यास, ्तत प्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली ी े काय, अस्यास, 
चौकशीच े तनषकर्ा काय ी ेत व त्यानुसार सींबींधधत दोर्ी शासाींदवरुध्द शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा  करयायात येत ी े तसेच सींबींधधत दवयायाथयाांच ेशैि णक 
नुकसान  ोणार ना ी याकररता शासेव्दारे ीकारयायात येणाऱ्या शु्कास प्रततबींध 
करयायाबाबत कोणती कायावा ी केली वा करयायात येत ी े ? 
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श्री.विनोद तािड े : (१) र्ोरम र्ॉर रे्अरनेस एज्युकेशन या सींस्थेकडून म ाराषर 
शैि णक सींस्था (शु्क दवतनयमन) अधधतनयम २०११ मध्ये का ी सुधारणा 
सुचदवणारे पत्र एदप्रलच्या सुमारास प्राप्त झालेले ी े. 
(२) अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झा्यास देणगी प्रततबींधक काययायानुसार सींबधधत 
शासेवर कारवाई करयायात येत.े 
(३) गोरेगाव एज्युकेशन सोसाय्ी या शासेबाबत अींशत: खरे असून बोरीवली येथील 
िेबीसीएन इीं्रनॅशनल शासेची बाब खरी ी े. 
(४) ब  न्मुींबई म ानगरपाललका अधधकारिेत्रातील वींधचत व दबुाल घ्काींतील बालकाींना 
२५ ्तके ीरिणाींतगात सन २०१५-१६ मध्ये प्रवेशासा आ प्राप्त झाले्या एकूण 
११,४०१ प्रवेश अिाामधून छाननीअींती एकूण ३४८८ अिा प्रवेशासा आ पात्र झाले ी ेत. 
पात्र अिाापैकी एकूण १३८८ बालकाींच ेप्रवेश शासाींमध्ये झाले असून ्वाररत बालकाींना 
शासाींनी प्रवेश नाकारले  ोत.े याबाबत मा.्च्च न्यायालयात रर् याधचका दाखल 
के्या असून प्रकरण अयायाप न्यायप्रदवष् ी े. तथादप हदनाींक २९.४.२०१५ पूवी 
अजस्तत्वात असले्या शासन धोरणानुसार/ीदेशानुसार प्रवेश प्रकक्रया राबदवयायात 
यावी अशा सूचना सींबींधधताींना देयायात ीले्या ी ेत. 
(५) िेबीसीएन इीं्रनॅशनल शासेच्या शु्क वाढी सींदभाात पालकाींनी मा.्च्च 
न्यायालय, मुींबई येथे रर् याधचका दाखल केली  ोती. त्यावर मा.्च्च न्यायालय 
याींनी हदनाींक १५.६.२०१५ रोिी पालकाींनी वाढीव र्ी िमा करणेबाबत ीदेश हदले 
ी ेत. 
     म ाराषर राज्यातील शैि णक सींस्थाकडून घेत्या िाणाऱ्या शु्काचे 
दवतनयमन करयायासा आ म ाराषर शैि णक सींस्था (शु्क दवतनयमन) २०११ 
अधधतनयम हदनाींक २१ माचा, २०१४ रोिी प्रलसध्द करयायात ीला असून त्याची 
अींमलबिावणी हदनाींक १ डडसेंबर, २०१४ पासून सींपूणा राज्यात लागू करयायात ीली 
ी े. 
                           ----------------- 

नागुूर जजल््यातील अन् न महामांडळाच् या गोदामातील धान्याची 
 रान्डडे िां ुनीच्या नािाखाली होत असलेली विक्री 

(३१) *  २२०९४   श्री.सुधािर देशमुख (नागुूर ुजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोुड े(नागुूर 
ुूिय), श्री.वििास िुां भारे (नागुूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागुूर दषक्षण) :   
सन्माननीय अन् न, नागरी ुरुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जि््यातील रू्ड कॉपोरेशन ऑर् इींडडया (FCI) ची धान्याने भरलेली 
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पोती खािगी गोदामामध्ये ररकामी केली िात अस्याच े हदनाींक १३ एदप्रल,२०१५ 
रोिी वा सुमारास ीढसून ीले ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) अस्यास, सींबींधधत धान्य ब्रान्डेड कीं पनीच्या पोत्यामध्ये भरून त्याची अधधक 
दराने दवक्री करयायाच े काम कसमना (नागपूर) येथील का ी गोदामामध्ये सुरु 
अस्याचे  तनदशानास ीले ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस्यास, ्तत प्रकरणाची  चौकशी करयायात ीली ी े काय, त्यानुर्ींगाने 
सींबींधधत व्यापाऱ्याींवर कोणत्या स्वरुपाची कारवाई केली वा करयायात येत ी े , 
(४) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ?  
 
श्री. धगरीश बाुट : (१), (२), (३) व (४) या ीशयाच्या बातम्या स्थातनक व त्तपत्रात 
हद.१४ एदप्रल, २०१५ व त्या सुमारास प्रलसध्द झा्या. त्यानुर्ींगाने चौकशी करयायात 
ीली. त्यानुसार प्रनात नमूद धान्याचा सींबींध सावाितनक दवतरण व्यवस्थेमध्ये 
दवतरीत करावयाच्या धान्याशी नस्याच े ीढसून ीले ी े. बातमीत नमूद 
क्रमाींकाच े वा नातून सावाितनक दवतरण व्यवस्थेअींतगात दवतरीत करावयाच्या 
धान्याची वा तुक करयायात ीलेली नस्याच े हदसून ीले ी े. तसेच रास्तभाव 
दकुानाींच्या तपासयायाअींती देखील सदर सा ा सावाितनक दवतरण व्यवस्थेशी सींबींधीत 
नस्याच ेीढसले ी े. 

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

राज्यात गभयु ातािररता असलेल्या षषधाांची  
ऑनलाईन विक्री होत असल्याबाबत 

  

(३२) *  १६८२८   अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), श्री.अशमन ुटेल 
(मुांबादेिी), प्रा.विरेंद्र जगताु (धामणगाि रेल्िे), श्री.ददलीु िळसे-ुाटील (आांबेगाि), 
श्री.राहुल मोटे (ुराांडा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री. शामराि उर्य  
बाळासाहेब ुाटील (िराड), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन), श्री.िैभि वुचड (अिोले), 
श्री.राणाजगजीतशसांह ुाटील (उस्मानाबाद), श्री.सुरेश लाड (िजयत), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळशशरस), श्री.ददुि चव्हाण (र्लटण), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), 
डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणुत गायििाड (िल्याण ुूिय), श्री.विजय 
षटी (ुारनेर), डॉ.शमशलांद माने (नागुूर उत्तर), डॉ.सतीश (अणासाहेब) ुाटील 
(एरांडोल), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्री.शभमराि ताुिीर (खडििासला), 
श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील (शशडी), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.ुी.सािांत 
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(नाांदेड उत्तर), श्री.िुणाल ुाटील (धुळे ्ामीण), श्री.अस् लम शेख (मालाड ुजश्चम), 
श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), 
श्री.ुृ िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अशमत साटम (अांधेरी ुजश्चम), श्री. प्रिाश 
सुिे (मागाठाणे) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात स् त्रीभ्रूणहतूण त् या बींदी राबदवली िात असताना गभापातासा आ व इतर और्धे 
ज् या औींर्धाच ेदप्रजस्क्रप् शन र्त त पात्र डॉत ्र व स् त्रीरोग तज्ञच देऊ शकतात ी ण 
त् यात ी लैधगींक ्त् तिेन देणारी और्धे व  एस्कोरील कर् लसरप ी ण व् ीगोरा  
और्ध दवक्रीचा परवाना नसले् या स् नॅपडील कीं पनीने मो या प्रमाणावर ऑनलाईन 
दवक्री के् याच ेअन् न व और्ध प्रशासनाच् या मा े माचा २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान  
तनदशानास ीले ी े व मा े एदप्रल २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान अन् न व और्ध 
प्रशासनाच् या पथकाने स् नॅपडील कीं पनीच् या गोरेगाव (पजचम) येथील कायाालयावर 
छापा घातला,  े खरे ी े काय, 

(२) तसेच, गभापाताची कक्स ्ककीं वा लस् डनेाकर्ल या कामोत् तिेक और्धाींच ेपयााय ी 
सध् या ्पलब् ध ना ीत असे असताना ी का ी हदवसाींपूवी ऑडार नोंदवले् या और्धाची 
डडललव्  री नालशकमधील एका खरेदीदार तनतीन औ्ी याींनी लस् डनेाकर्ल  े लैधगक 
िमताव ध् दीच े व्  ायाग्रा प्रकारातील और्ध शॉपत लूिवरुन मागदवले असता 
कुररअरमार्ा त  ाती पड् याचे ी तनदशानास ीले ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) तसेच, और्ध दवक्रीचा परवाना नसताना और्धाींची सराास ऑनलाईन दवक्री 
के् याबद्दल राज् याच् या अन् न व और्ध प्रशासन दवभागाने स् नॅपडील या ई कॉमसा 
वेबसाई्च ेमुख् य कायाकारी अधधकारी कुणाल ब ल व सींचालक मींडसादवरोधात गुन्  ा 
दाखल के् याच ेहदनाींक २ मे, २०१५ रोिी वा त् या सुमारास तनदशानास  ीले ी े,    
 े  ी खरे ी े काय, 
(४) अस् यास, शासनाने सदर  गैरव् यव ाराची सीबीीय चौकशी करावी व इीं्रने् 
और्धदवक्रीबाबत सुस् पष ् राष रीय धोरण  रवावे अशी मागणी करणारे  तत् काललन 
ीयुत ताींनी कें द्रीय और्ध म ातनयींत्रकाींना हदलेले पत्र  व ऑनलाईन और्धाींची दवक्री 
करत असताना स भागी असले्या व्यतती, मेडडकल स््ोअसा, कीं पनी तसेच करार 
कागदपत्रे अन्नऔर्ध प्रशासनाकड े्पलब्ध ी ेत,  े  ी खरे ी े काय, 
(५) अस्यास, प्रन भाग (१), (२), (३) व (४)  या सींदभाात शासनाने कोणती 
कायावा ी केली वा करयायात येत ी े, 
(६) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
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श्री. धगरीश बाुट : (१)  ोय,  े खरे ी े. 
(२)  ोय, हदनाींक ०६/०५/२०१५ रोिी  ी. तनतीन औ्ी, नालशक याींनी शॉप तलुि 
कॉम या सींकेतस्थसावर ऑनलाईन मागणी नोंदवून दवना दप्रजस्क्रप्शन १२X९ ्ॅब्ले् 
मॅनर्ोसा, सीं.क्र. DAL No ९९ ्त्पादक, मे लसरमोर रेमेडडि (प्रा.) लल. पो्ा सा ीब, 
ह माचल प्रदेश  े और्ध खरेदी के्याच ेकसदवले ी े. 
(३)  ोय, स्नॅपडील कॉम च ेमालक मे.िस्पर इींर्ो्ेक प्रा.लल.या सींस्थेदवरुध्द तसेच 
सींस्थेच ेमुख्य कायाकारी अधधकारी  ी.कुणाल ब ल, सींचालक व इतर सींबींधधताींदवरुध्द 
और्धे व सौंदया प्रसाधने कायदा १९४० च्या कलम १८ (अ), १८ (क), २२(१)(सीसीए) 
स वाचन कलम ३४ तसेच और्धे व िादु् ोणादी ्पाय (ीिेपा ा िाह राती) कायदा 
१९५४ च्या कलम ३, ४ व स  वाचन ९ च्या ््लींघनाबाबत पनवेल श र पोललस 
 ाणे, पनवेल येथे प्रथम माह ती अ वाल दाखल केला असनू, सीीर क्र. १०/२०१५, 
हदनाींक १/५/२०१५ अन्वये गुन् ा नोंददवयायात ीला ी े. 
(४)  ोय,  े अींशत: खरे ी े. 
     सीबीीय चौकशीची मागणी केलेली ना ी. तथादप, अशा प्रकारच्या ््लींघनाींना 
ीसा घालयायासा आ योग्य कारवाई घेयायाबाबत और्ध तनयींत्रक, भारत सरकार याींना 
हदनाींक २८/४/२०१५ अन्वये कसदवले ी े. 
(५) सदर प्रकरणी स्नॅपडडल कॉमची सींस्था मे.िस्पर इींर्ो्ेक प्रा.लल. या सींस्थेच े
मुख्य कायाकारी अधधकारी, सींचालक, दवके्रत ेयाींचदेवरुध्द पनवेल श र पोललस  ाणे 
पनवेल येथे एर्ीयीर क्र. II११०/२०१५ हद. १/५/२०१५ अन्वये दवना परवाना और्ध 
दवकक्र व इतर ््लींघनाबाबत गुन् ा दाखल केला ी े. 
     तसेच शापतलुि कॉम ची सींस्था मे. तलुि ने्वका  प्रा.लल. या सींस्थेच ेसींचालक 
दवके्रत े याींच े दवरुध्द पनवेल श र पोललस  ाणे येथे एर्ीयीर क्र. ११/२०१५,     
हद.७/५/२०१५ अन्वये दवना परवाना और्ध दवक्री व इतर ््लींघनाबाबत गुन् ा दाखल 
केला ी े. 
(६) प्रन ्या् ावत ना ी. 

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

राज्यात ऑजक्झलरी नशसांग ॲड शमडिायर्री सांस् थेची सांचालिाांनी (एएनएम) 
अभ्यासक्रमाच्या ५०६ सांस् थाांनी िेलेला गैरव् यिहार 

(३३) *  १८१३४   श्री.अजजत ुिार (बारामती), श्री.राणाजगजीतशसांह ुाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.राहुल जगताु (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा),      
श्री. शामराि उर्य  बाळासाहेब ुाटील (िराड), श्री.िैभि वुचड (अिोले), श्री.ुाांडुरांग 
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बरोरा (शहाुूर), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.सुरेश लाड (िजयत), श्री.मिरांद 
जाधि-ुाटील (िाई), श्री.राहुल मोटे (ुराांडा), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्रीमती 
सुमन ुाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.राजेश िाशीिार (सािोली), अॅड.आशशष 
शेलार (िाांदे्र ुजश्चम), श्री.ुराग अळिणी (विलेुाले), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
ुजश्चम), श्री.ददलीु िळसे-ुाटील (आांबेगाि), श्री.बाबुराि ुाचणे (शशस्र), श्री.सुतनल 
राऊत (विक्रोळी), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोुडा), श्रीमती मोतनिा राजळे       
(शेिगाांि - ुाथडी), श्री.डड मल्लीिाजूयन रेड्डी (रामटेि), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली ुूिय), श्री.विलासराि जगताु (जत), डॉ.राहूल आहेर 
(चाांदिड), श्री.बसिराज ुाटील (षसा), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), डॉ.सुधािर 
भालेराि (उदगीर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली व चींद्रपूर जि् ्यातील अनेक सींस् थाींनी सन २०१०-११ त े२०१४-१५ या 
वर्ाात म ाराष र नलसाग कौजन्सलमार्ा त ररतसर मींिूरी न घेता एएनएम/िीएनएम 
अ् यासक्रमाची दवना परवाना म ादवयायालये सुरु करुन दवयायाथीनीींची बोगस सींख् या 
व  िेरीप् दाखवून कोट्यवधी रुपयाींची लशष यव त् ती व सरकारी अनुदान घेवून मोठ्या 
प्रमाणात गैरव् यव ार के् याच ेतनदशानास ीले,  े खरे ी े काय, 
(२) तसेच  राज् यातील ऑजतझलरी नलसांग ्याड लमडवायर्री (एएनएम) 
अ्यासक्रमाच्या ५०६  सींस्थाींनी गे्या दोन त ेतीन वर्ाात बोगस दवयायाथी  दाखवून 
कें द्र  शासनाच् या  कोट्यावधी रुपयाींच्या लशषयव त्तीत गैरव्यव ार के्याच े मा े 
एदप्रल, २०१५ च्या शेव्च्या ी वड्यात वा त् या सुमारास तनदशानास ीले,        
 े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस् यास, प्रन भाग एक व दोन  प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ी े काय,  
अस् यास, चौकशीत काय तनषपन्न झाले व त् यानुसार या प्रकरणी सींबींधधत सींस् था 
चालकाींवर कोणती कारवाई केली वा करया यात येत ी े, 
(४)  नस् यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) ना ी. 
(२) ना ी. 
(३) व (४) प्रन ्या् ावत ना ी. 

----------------- 
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ुुणे जजल् हा ुररषदेमध् ये सियशशक्षा अशभयानअांतगयत खरेदी िर यात 
 आलेल् या र्ोटोरेेमम मध् ये झालेला गैरव्यिहार 

(३४) *  १९२३६   श्री.बाबुराि ुाचणे (शशस्र), श्रीमती माधुरी शमसाळ (ुियती), 
श्री.जगदीश मुळीि (िडगाि शेरी), श्री.शभमराि ताुिीर (खडििासला), श्री.योगेश 
दटळेिर (हडुसर), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), श्री.राहूल िुल (दौंड) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जि्  ा पररर्देमध् ये सवालशिा अलभयान अींतगात खरेदी करया यात ीले् या 
म ापुरुर्ाींच् या र्ो्ो रेम मध् ये ५४ लाख रुपयाींचा गैरव्यव ार झा्याचे  हद.२५ मे, 
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनदशानास ीले , े खरे ी े काय, 
(२) अस् यास, शासनाने ३ लाख रुपयाीं ून अधधक खरेदी करताना अथवा काम 
करताना त् या कामाची तनदवदा ऑनलाईन पध् दतीने सुरु केली असताना ी, ्तत  
जि्  ा पररर्देने ५४ लाख रुपयाींच् या रेमची खरेदी करताना कु ली ी ई- े्ं डर अथवा 
तनवीदा प्रकक्रया राबदवली ना ी,  े ी खरे ी े काय, 
(३) तसेच या रेमची खरेदी करताना लशिण मींडस सभापतीस  कु ् या ी पदाधधका-
याला क् पना देया यात ीली नव्  ती,  े   ी खरे ी े काय, 
(४) अस् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ी े काय, चौकशीत काय तनषपन्न 
झाले व त्यानुसार सींबींधधत दोर्ीींवर पुढे कोणती कारवाई केली वा करयायात येत ी े, 
(५) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) ना ी.  
(३) व (४) र्ो्ो रेम खरेदीबाबत पदाधधका-याींना तोंडी क् पना देया यात ीली  ोती. 
परींतू खरेदीबाबतचा सदवस् तर अ वाल त् याींच् या तनदशानास ीणया यास दवलींब झा् याने 
तत् कालीन ्पलशिणाधधकारी याींचकेडील सवा लशक् ाण अलभयान कायाक्रमाचा पदभार 
काढून घेया यात ीला ी े. 
(५) प्र न ्या् ावत ना ी. 

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

राज्यात िुुनशलिा खोदयासांदभायत लागू िेलेले तनबांध 

(३५) *  १७२३१   श्री.ुृ िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(रम्हुूरी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.सां्ाम थोुटे (भोर), श्री.मधुिरराि चव्हाण 
(तुळजाुूर), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सांतोष टाररे् 
(िळमनुरी), श्री.िुणाल ुाटील (धुळे ्ामीण), श्री.भारत भालिे (ुांढरुूर),   
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श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), अॅड.यशोमती ठािूर 
(सोनािणे) (ततिसा), श्री.धैययशील ुाटील (ुेण), श्री.सुभाष उर्य  ुांडडतशेठ ुाटील 
(अशलबाग), श्री.जीिा गावित (िळिण), श्री. बबनराि शशांदे (माढा),श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.लक्ष्मण 
जगताु (धचांचिड) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पाणी पुरवठ्यासा आ भूगभाात ६० मी्रपयांतच कुपनललका खोदाव्यात 
असे तनबांध म ाराषर िलसींपत्ती तनयमन प्राधधकरणाने मा े  मे, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान लागू केले ी ेत,  े खरे ी े काय, 
(२) अस्यास, म ाराष र भूिल (व् यवस् थापन व दवकास) कायदा असताना ी 
गावोगावी  िार- िार रू्् बोअरवेल खणून भूगभाातील पाया याच् या स् त्रोताींवर 
अततक्रमण करणाऱ्यावर प्रततबींध घालया यासा आ ६० मी्र खाली बोअरवेल ककीं वा ्पसा 
करया यास म ाराष र िलसींपत् ती तनयामक प्राधधकरणाने तनबांध घातले ी ेत,  े  ी 
खरे ी े काय,  
(३) अस्यास, सदर भागात ६० मी्रपयांत कुपनललकाींना पाणी ्पलब्ध  ोत ना ी, 
तसेच भूप ष ावर पायायाचा सा ा ्पलब्ध ना ी अशा िेत्रात पाणी पुरव ा करयायासा आ 
शासनाने कोणती ्पाययोिना केली वा करयायात येत ी े, 
(४) अस्यास, प्रन भाग (१) मधील कायदा प्रभावीपणे राबदवयायासा आ सींस्थात्मक 
तसेच लोकलशिणात्मक व्यवस्था करयायाबाबत कोणती कायावा ी केली वा करयायात 
येत ी े, 
(५)  नस्यास, त्याची कारणे काय ी ेत ? 
 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) ना ी. या सींदभाात तनबांध  घालया याबाबत 
म ाराष र िलसींपत् ती तनयमन प्राधधकरणामार्ा त कायावा ी सुरु ी े. 
(३) सदर भागात म ाराष र भिूल (दवकास व व् यवस् थापन) अधधतनयम २००९ मधील 
कलम ८ (१) च् या परींतुकानुसार, दपया याच् या पाया यासा आ खोल दव ीर, राज् य भूिल 
प्राधीकरणाच् या परवानगीने खोदणेची तरतूद ी े. 
     त् याचप्रमाणे क बत्रम पुनभारणासा आ राज् य शासनाने मोठ्या प्रमाणावर 
िलसींधारणाचा कायाक्रम  ाती घेतलेला असून, िलसींधारण दवभागामार्ा त दवदवध 
पारींपारीक कामे केली िातात. त् याचप्रमाणे भूिलावर ीधारीत दपया याच् या पाया याचे 
स् त्रोत बसक्ीकरणासा आ भूिल सव्िण ी ण दवकास यींत्रणेमार्ा त १२३२३ 
गावाींमध् ये ३२१८९ कामे लशवकालीन व राष रीय पेयिल कायाक्रमाींतगात पुणा करया यात 
ीलेली ी ेत. 
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(४) म ाराष र भूिल (दवकास व व् यवस् थापन) अधधतनयम २००९ च् या प्रभावी 
अींमलबिावणीसा आ ीिवर सींस् थात्मक, लोकलशिणासा आ व अधधका-याींच् या िमता 
बाींधणीसा आ नागपूर व अमरावती दवभागातील  सवा जि् ्याींसा आ दवभागीय स् तरावर 
एकबत्रत व ्वाररत ४ दवभागाींतील जि् ्याींसा आ जि्  ास् तरावर लमसून २३ 
कायाशासाींच ेीयोिन करया यात ीलेले ी े. 
      त् याचप्रमाणे ग्रामस् तरावर काययायाच् या प्रभावी अींमलबिावणीसा आ दवशेर् 
ग्रामसभेच ेीयोिन करुन त् यात अधधतनयमाच् या सामु ीक वाचनासा आ ग्राम दवकास 
दवभागामार्ा त तनद्श देया यात ीलेले ी ेत. त् याचप्रमाणे तालकुास् तरावर 
लोकप्रतततनधी, ्पभोत त े व अधधका-याच् या लोकलशिणासा आ कायाशासाींच े ीयोिन 
करणे प्रस् तादवत ी े.  
(५) प्र न ्या् ावत ना ी. 

----------------- 
राज्यात प्रततजैवििे षषधाांचा तुटिडा दरू िरयाबाबत 

  

(३६) *  २१९९९   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हाुूर उत्तर), डॉ.सुजजत शमणचेिर 
(हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.योगेश सागर (चारिोु), 
श्री.अजजत ुिार (बारामती), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ)  :   सन्माननीय 
अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भारतीय बािारपे ेत सध् या ृदयरोगासा आ लागणारे ह्नॅजत्प् लेि, यक त वा 
मुत्रदप ींडाच् या प्रत् यारोपणास  अततशय गुताींगुतीच् या शस् त्रकक्रयेनींतर वापरयायात येणारे 
्युमन अ् बुलमन, कका रोगग्रस् ताींना ककमोथेरपीसा आ वापरया यात येणारे काबोप् लॅह्न, 
रततातील युररक अॅलसडच े प्रमाण तनयींत्रणात ीणणारे झायलोररक तसेच दवदवध 
शस् त्रकक्रया वा ्पचार पध् दतीत वापरया यात येणाऱ्या प्रततिैदवकाींचा मोठ्या प्रमाणात 
तु्वडा अस् याचे  मा े मे, २०१५ मध् ये वा त् यादरम् यान तनदशानास ीले ी े,  े 
खरे ी े काय, 
(२) अस् यास, और्ध तनलमाती करणाऱ्या कीं पन्या िास्त नर्ा लमसदवयायासा आ सदर 
म त् वाची िीवनरिक और्धे परदेशात तनयाात करीत अस्याच ेी तनदशानास ीले 
ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस्यास, सदर और्धाींचा तु्वडा झा् यासींदभाात शासनाने चौकशी केली ी े 
काय, त् यात काय ीढसून ीले ी े, तयानुसार रुग्णाींना सदर और्धे बािारात 
स िपणे ्पलब्ध  ोयायाकरीता कोणती कायावा ी केली  वा करया यात येत ी े, 
(४) नस् यास, त् याची कारणे काय ी ेत ? 
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श्री. धगरीश बाुट : (१)  े खरे ना ी. 
२० मे, २०१५ रोिी को् ापूर येथील दैतनक पुढारी या व त्तपत्रामध्ये अशा ीशयाची 
बातमी प्रलसध्द झाली  ोती. सदर बातमीच्या अनुर्ींगाने चौकशी करयायात ीली 
असता, मा े, मे, २०१५ मध्ये को् ापूर स  म ाराषराच्या इतर जि््यात सदर 
और्धाींचा सा ा ्पलब्ध अस्याच ेीढसले ी े. 
(२) लागू ना ी. 
(३) को् ापूर जि््यातील और्ध दवके्रत्याींकड ेचौकशी करयायात ीली असता, मा े 
मे, २०१५ मध्ये को् ापूर स  म ाराषराच्या इतर जि््यात सदर और्धाींचा सा ा 
्पलब्ध अस्याच ेीढसले ी े. 
(४) प्रन ्या् ावत ना ी. 

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

िोल् हाुूर जजल् ्यातील िागल षद्योधगि िसाहतीतील रसायनयुक्त ुाणी  
िसब साांगािसह अनेि गािात सोडले जात असल् याबाबत   

(३७) *  २१४९४   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.उल्हास ुाटील (शशरोळ), 
डॉ.सुजजत शमणचिेर (हातिणांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हाुूर उत्तर) :   
सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) को्  ापूर जि् ्यातील कागल पींचताराींककत औयायोधगक वसा तीतील रसायन 
लम ीत पाणी कसब साींगावस  अनेक गावात सोडले िात अस् यामुसे तथेील 
नागररकाींच् या ीरोग् याला धोका तनमााण झा् याच े मा े मे, २०१५ मध् ये वा त् या 
दरम्यान तनदशानास ीले ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) अस् यास, शींभर एकर िागेवर पींचताराींककत औयायोधगक वसा तीमध् ये मेरो 
 ाय्ेक  ी कीं पनी गत द ा वर्ाापासून सुरु असुन या कीं पनीच े वेगवेगसे असे       
१४ प्रकारच े ्यायोग सुरु असून या कीं पनीच े रसायन लम ीत पाणी कसब साींगाव 
गावच् या पररसरात सोडून देया यात येत ी े, े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस् यास, सदर कीं पनीचा सामुदातयक साींडपाणी (एस्ीपी) प्रक् प सुरु 
झा् यापासून बींद अवस् थेत ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(४) अस् यास, यामुसे या प्रक् पातून रसायनयुतत पाणी िवसच असणा-या 
कालव् यामध् ये लमससत असून कीं पनीला लागूनच असणा-या वसा तीतील कूपनललका 
दवह री या मुख् य पाया याच् या स् त्रोतात ी रसायनयुतत पाणी लमससत अस् याचे 
तनदशानास ीले ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
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(५) अस् यास, याबाबत शासनाने  चौकशी केली ी े, त् यात काय ीढसून ीले, 
तदनुसार दोर्ी कीं पन् यादवरुध् द कोणती कारवाई केली वा करयायात येत ी े, 
(६) नस् यास, त् याची कारणे काय ी ेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) जि् ा ीरोग्य अधधकारी, जि् ा पररर्द, को् ापूर याींचे 
अ वालानुसार मा े मे, २०१५ वा त्यादरम्यान कसब साींगाव भागात कोणत्या ी 
प्रकारच्या साथीचा ्दे्रक झाला ना ी. 
(२)  े अींशत: खरे ी े. 
(३) सदर कीं पनीचा एस्ीपी प्रक्प िून २०१५ पासून कायााजन्वत केला ी े. 
(४)  े खरे ना ी. 
     म ाराषर प्रदरु्ण तनयींत्रण मींडसामार्ा त केले्या पा णीअींती सदर प्रक्पातील 
साींडपाणी कालव्याशेिारील एका खड्डयात तनगात के्याचे ीढसून ीले. तथादप, 
कालव्यामध्ये कोणत ेी रासायतनक साींडपाणी िात नस्याचे तनदशानास ीले.  
     जि् ा ीरोग्य अधधकारी, जि् ा पररर्द, को् ापूर याींच े अ वालात नमुद 
के्यानुसार सदर भागातील पायायाच ेनमुने दरम ा तपासणीसा आ घेतले िातात. मा े 
एदप्रल, २०१५ त े िून, २०१५ या कालावधीत घेयायात ीलेले नमुने योग्य ीले 
ी ेत. वर्ाातून दोनदा सवा पाणी स्त्रोताींच े रासायतनक प थ:तकरण करयायात येत.े 
सदर प थ:तकरण अ वालानुसार पायायामध्ये कोणत ेी रासायतनक घ्क नस्याचे 
ीढसून ीले ी े. 
(५) सदर प्रकरणी म ाराषर प्रदरु्ण तनयींत्रण मींडसामार्ा त चौकशी/तपासणी करयायात 
ीली. तपासणीअींती सींमतीपत्रातील अ्ी व शतींच े््लींघन के्याप्रकरणी ी ण वैध 
सींमतीपत्र प्राप्त न करणे तसेच औयायोधगक/घरगुती स्वरुपाच ेसाींडपाणी दवनाप्रकक्रया 
बा ेरील पररसरात सोड्याने चार कीं पन्याींवर बींदच े ीदेश बिावयायाची कायावा ी 
करयायात ीली ी े. 
(६) प्रन ्या् ावत ना ी. 

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

देहू (जज.ुुणे) येथील निीन ुाणी योजना प्रलांबबत असल्याबाबत 

 (३८) *  २४२६८   श्री.सांजय (बाळा) भेगड े(मािळ) :   सन्माननीय तनयोजन मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दे ूगाव (जि.पुणे) येथील बोडकेवाडीतील शेतकरी ी ण म ाराष र िीवन 
प्राधधकरण याींच् यात समझोता  ोत नस् याने दे ूतील नवीन पाणी योिनेच ेकाम दोन 
वर्ाापासून प्रलींबबत ी े,  े खरे ी े काय, 
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(२) अस् यास, शासनाच्या ततथािेत्र दवकास ीराखड्याींअींतगात रूपये ८  को्ी      
५२ लाख खचा करुन  ी  योिना मा े िानेवारी, २०१३ मध् ये वा त्यादरम्यान सुरु 
केली  ोती,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस् यास, योिना पूणा  ोत नस् याने दे ूमध्ये पाणी असून ी ग्रामस् थ ी ण 
लाखो भादवकाींना पाणी समस् येला सामोरे िावे लागत ी े, पाया याची समस् या 
सोडदवया यासा आ दोन्  ी दवभागाच् या अधधकाऱ्याींनी एकत्र येऊन दवचारदवतनमय करुन 
योिनेचा ीढावा घ् यावा, अशी मागणी ग्रामस् थ करीत ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(४) अस् यास, तरी याबाबत शासनाने कोणती  कायावा ी केली वा करया यात  येत 
ी े, 
(५) नस् यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) अींशत: खरे असून दे ू येथील पाणी पुरव ा योिनेतील 
िलशुध्दीकरण कें द्राच ेकाम हदनाींक ३०/८/२०१४ पासून शेतकऱ्याींच्या दवरोधामुसे बींद 
ी े. योिनेची पाईप लाईन व इतर कामे सुरु ी ेत. 
(२)  ीिेत्र दे ू-ीसींदी-पींढरपूर तीथािेत्र दवकास ीराखड्याींतगात जि् ाधधकारी, पुणे 
याींनी सदर कामाच ेरु.८.५२ को्ी ककीं मतीच ेकायाारींभ ीदेश हदनाींक २२/१/२०१३ रोिी 
देयायात ीले असून या कामावर ीतापयांत रु.४.३० को्ी खचा झाला ी े. 
(३) ना ी. 
(४) प्रन ्या् ावत ना ी. 
(५) सदर कामास खालील कामाींमुसे दवलींब  ोत ी े. 
(अ) पाईप लाईन च ेमागाात असलेली अततक्रमणे व त्यामुसे पाईप लाईनच ेमागाात 
झालेला बदल. 
(ब) िलशुध्दीकरण कें द्राच ेकाम करयायास शेतकऱ्याींनी केलेला दवरोध. 

----------------- 
राज् यातील शासिीय षद्योधगि प्रशशक्षण सांस् थेने शुल्ि िाढविल्याबाबत  

(३९) *  १८६७७   श्री.िैभि वुचड (अिोले), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.राणाजगजीतशसांह ुाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे (ुराांडा) :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील शासकीय औयायोधगक प्रलशिण सींस् थेत प्रलशिण घेणा-या 
दवयायाथ याांसा आ सन २०१५ पासून रुपये ६० ऐविी रुपये १९५०  व खािगी 
औयायोधगक प्रलशिण सींस् थेत लशिण घेणा-या दवयायाथ याांकडून रुपये ३०  िार शु्क 
घेया यास शासनाने परवानगी हदली ी े,  े खरे ी े काय, 
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(२) अस् यास, सदर शु्क वाढीमुसे राज् यातील बरेच दवयायाथी ीधथाक 
पररजस्थतीमुसे औयायोधगक प्रलशिणापासून वींधचत रा णार अस्याने ्तत प्रलशिण 
सींस्थेची वाढलेली शु्क कमी करणेबाबत शासनाने कोणती कायावा ी केली वा 
करया यात येत ी े, 
(३)  नस् यास दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१)  े अींशतः खरे ी े. 
(२) अयायापपयांत प्रवेश प्रकक्रया पुणा झालेली नसून ्पलब् ध िागाींसा आ ऑगस् ् 
२०१५, सत्रासा आ ीितागायत २,६०,३४५ (दोन लाख सा   िार तीनशे पींचेचासीस) 
इच् छुक ्मेदवाराींच ेप्रवेश अिा प्राप् त झाले ी ेत. 
       राज् यातील र्ी वाढीमसेु कोणता ी पात्र ्मेदवार औयायोधगक प्रलशिणापासून 
वींधचत रा णार ना ीत. त् यामुसे सयायःजस्थतीत र्ी कमी करया याचा प्र न ्या् ावत  
ना ी. 
(३) प्र न ्या् ावत ना ी. 

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

यितमाळ जजल््यातील िसांतराि नाईि िैद्यिीय महाविद्यालय ि स्ग्णालयात 
उुचाराअभािी निजात शशशूचा झालेला मतृ्यू 

(४०) *  २३४६३   प्रा.अशोि उईिे (राळेगाि), श्री.राजु तोडसाम (अणी), 
श्री.सांजजिरेड्डी बोदिुरिार (िणी), श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :   सन्माननीय 
िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमास जि््यातील वसींतराव नाईक वैयायकीय म ादवयायालय शासकीय 
रुग्णालयात वैयायकीय ्पचारा अभावी ीहदवासी मह ला व ततच्या नविात लशशूचा 
हद.१० मे २०१५ च्या दरम्यान म त्यू झा्याच ेतनदशानास ीले,  े खरे ी े काय, 
(२) तसेच ्तत रुग्णालयात पदे ररतत अस्याने  जि््यातून येणाऱ्या गभावती 
मह लाींना सोनोग्रार्ी करयायाकरीता २० हदवसापयांत तारखा देयायात येत अस्याच े
हदनाींक  १५ मे २०१५  रोिी वा त्यासुमारास तनदशानास ीले,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) ्त त रुग् णालयातील स् वीय प्रपींच दवभागात रुग् णाींकडून सेवाशु् क ीकारले 
िाऊन  ती रत कम रुग् णालयाच् या स् वीय प्रपींच खात् यात िमा करताना योग् य 
रत कमेच् या पावत् या न र्ाडता सदरील रत कमेचा अप ार करया यात ीला असून 
याबाबत सींबींधधत दवभागामार्ा त चौकशी सलमती ग आत करया यात ीली असून 
रुग् णालयातील सिीकल, ककरकोस भाींडार ी ण ककचन व् यवस् थेत ी गैरप्रकार  ोत 
ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
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(४) अस्यास, ्तत प्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली ी े काय, अस्यास, त्यात 
काय तनषपन्न झाले व त्यानुसार पुढे कायावा ी केली व सींबींधधत दोर्ीींवर कोणती 
कारवाई करयायात ीली वा येत ी े, 
(५) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१)  े खरे ना ी. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) रुग्ण सेवा शु्काबाबत अतनयलमतता झा्याच े तनदशानास ीले असून 
त्याअनुर्ींगाने सींबींधधताींदवरुध्द चौकशी प्रस्तादवत करयायात येत ी े. तथादप 
रुग्णालयातील सजिाकल ककरकोस भाींडार ी ण ककचन व्यवस्थेत गैरव्यव ार 
झा्याच ेतनदशानास ीलेले ना ी. 
(४) रुग्ण शु्काबाबत सींबींधधता दवरुध्द चौकशी प्रस्तादवत करयायात येत ी े. प्रन 
भाग (१) व (२) बाबत कायावा ीचा प्रन ्या् ावत ना ी. 
(५) प्रन ्या् ावत ना ी. 

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

राज्यातील किल्ल्यािरील िास्तूांच ेजतन ि गडाांच ेमॅवु ांग िरयाबाबत 

(४१) *  १७९१९   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.जयांत ुाटील (ास्लामुूर), श्री.ुाांडुरांग बरोरा 
(शहाुूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधि (गहुागर), श्री.िैभि वुचड 
(अिोले), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.अिधूत तटिरे 
(श्रीिधयन), श्री.ददलीु िळसे-ुाटील (आांबेगाि), श्री.राणाजगजीतशसांह ुाटील 
(उस्मानाबाद), श्रीमती ददवुिा चव्हाण (बागलाण), श्री.दत्ता्रशय भरणे (ाांदाुूर), 
श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), डॉ.सतीश (अणासाहेब) ुाटील (एरांडोल), श्री.लक्ष्मण 
जगताु (धचांचिड), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे 
(जळगाि शहर), श्रीमती माधुरी शमसाळ (ुियती), श्री.जगदीश मुळीि (िडगाि शेरी), 
श्री.शभमराि ताुिीर (खडििासला), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), श्री.योगेश 
दटळेिर (हडुसर), श्री.राहुल मोटे (ुराांडा), श्री.ददुि चव्हाण (र्लटण), श्री.मिरांद 
जाधि-ुाटील (िाई)  :   सन्माननीय साांस् िृतति िायय मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील हदडशे ून अधधक कक् ् याींवरील वास् तुींच े सींवधान व गडाींच े मॅदप ींग 
करया याची म त् वाकाींिी योिना वनदवभागाच् या परवानगी अभावी रखड् याने यासा आ 
राज् य वन दवभागाला परवानगीबाबतच े अधधकार देया यात यावे अशी राज् यातील 
दगुासींवधान सींस् थाींनी शासनाकडे मागणी केली ी े,  े खरे ी े काय, 
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(२) तसेच, राज् यातील ऐतत ालसकष्ष ट्या म त् वपूणा गड व कक् ले याींच े ितन व 
सींवधान करया यासा आ मा.लशिण व साींस् क ततक काया मींत्री याींच् या अध् यितखेाली मा े 
एदप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान बै क घेया यात ीली  ोती,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस् यास, राज् यातील कक् ् याींच् या सींवधानाची प्रलींबबत कामे मागी लावया यासा आ 
प्रन भाग (१) मधील  मागणीच् या अनुर्ींगाने  तसेच प्रन भाग (२) मधील 
बै कीमध्ये घेतले्या तनणायानुसार राज् य शासनामार्ा त कोणती कायावा ी केली वा 
करया यात येत ी े, 
(४) तसेच राज् यात जि्  ातन ाय ऐतत ालसक कक् याच ेगॅझहे्यर करया याचा शासनाने 
हदनाींक १९ एदप्रल, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनणाय घेतला ी े,  े  ी खरे ी े 
काय, 
(५) अस् यास, यासींदभाात शासनाने काय तनयोिन केले व सदर गॅझह्यरचा 
तपलशल काय ी े तसेच सदर योिनेअींतगात कक् याच े सींवधान करया याच े ष्ष ्ीने 
शासनामार्ा त कोणकोणत् या योिना व कामे  ाती घेया यात येणार ी ेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१)  े खरे ना ी, 
(२)  ोय, 
(३) गड कक्ले सींवधान सलमतीची मा. मींत्री (साीं.का.) याींच्या अध्यितेखाली स्थापना 
करयायात ीली. सदर सलमतीच्या पह ्या बै कीत सवा गड कक््याींच े मॅदप ींग 
करयायात यावे असे सलमती सदस्याींनी मत व्यतत केले. सदर सलमतीच्या तीन बै का 
झा्या असून राज्यातील गड कक्ले सींवधानाशी तनगडीत असले्या दवदवध सींस्थाींची 
पुरातत्व दवभागाकड े अधधक त नोंदणी करुन त्या सींस्थाींची दवभागीय स्तरावर 
कायाशासा घेयायात यावी असे  रले. त्यानुसार िुलै मध्ये कायाशासा घेयायाचे 
प्रस्तादवत ी े. 
(४) व (५) सदर बाब शासनाच्या दवचाराधीन ी े. 

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

मुांबई विद्याुीठाने 'बीुीएड अभ् यासक्रम' एि 
िषायसाठी बांद िर याचा घेतलेला तनणयय 

 (४२) *  १८३५०   श्री.जयांत ुाटील (ास्लामुूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), 
श्री. शामराि उर्य  बाळासाहेब ुाटील (िराड), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन), श्री.िैभि 
वुचड (अिोले), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर),   
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श्री.ददुि चव्हाण (र्लटण), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.अस् लम शेख (मालाड 
ुजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.सां्ाम थोुटे (भोर)  :   सन्माननीय उच् च 
ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई दवयायापी ाने 'बीपीएड अ् यासक्रम' एक वर्ाासा आ बींद करया याचा तनणाय 
घेतला  ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) अस् यास, त् याची कारणे काय ी ेत, 
(३) या सींदभाात चौकशी करया यात ीली ी े काय,  त् यात काय तनषपन्न झाले व 
त्यानुसार याबाबत पुढे कोणती कायावा ी केली वा करया यात येत ी े, 
(४) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१)  ोय,  े खरे ी े. 
(२) शारररीक लशिण दवभागातील लशिकाींच् या, दवयायाथ याांच् या तक्रारी व दवभागातील 
इतर सदस् याींच े तनवारण करया याच् या अनुर्ींगाने मुींबई दवयायापी ाच् या व् यवस् थापन 
पररर्देच् या सभेत  राव मींिूर करया यात ीला ी े. 
(३) या अनुर्ींगाने कायावा ी सुरु ी े. 
(४) प्र न ्या् ावत ना ी. 

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

आांबेत (ता.म् हसाळा, जज.रायगड) येथे राष्ट्रीय ुेयजल योजनेंतगयत  
ुाणी ुुरिठा योजना ुूणय झाली नसल्याबाबत 

(४३) *  २०३६०   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी ुूिय), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :   
सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील     
काय :- 
  

(१) ीींबेत (ता.म्  ससा, जि.रायगड) येथील भारत राष रीय पेयिल अींतगात      
सींदेरी-ीींबेत पाणीपुरव ा योिना  ी सन २०११ मध्ये सुरु झाली. योिनेचा कालावधी 
दीड वर्ााचा  ोता. परींतु, तनधी ्पलब् ध असून ी सदर योिनेच े काम अयायापपयांत 
पूणा झालेले ना ी, खरे ी े काय, 
(२) तसेच, ीींबेत येथील तीव्र पाणी ी्ंचाईमुसे गावातील मह ला व अन्य मींडसीनी 
भ्रूणहतष्ाचार तनमुालन िनसींघ्नेच्या वतीने  हदनाींक ७ मे, २०१५ रोिी वा त्या समुारास 
ग्रामपींचायतीवर  ींडा मोचाा नेऊन सरपींच व अन्य सदस्याींना तनवेदन सादर केले ी े, 
 े  ी खरे ी े काय, 
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(३) अस् यास, प्रन भाग (२) मधील तनवेदनानुसार सरपींच याींनी योिना तात्कास 
कायााजन्वत  ोणेबाबत मा.मुख्यमींत्री म ोयायाींना पत्रव्यव ार केला ी े तसेच प्रन 
भाग (१) बाबत हद.२० मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास बापदेव स ाय्यक मींडस 
ीींबेत याींनी ्त त योिनेबाबत योग् य ती चौकशी करया याची व ग्रामस् थाींना न् याय 
लमसवून देया याची दवनींती मा. िलसींपदा राज् यमींत्री याींना पत्रायावारे केली ी े,      
 े  ी खरे ी े काय, 
(४) अस् यास, ्तत प्रकरणाबाबत चौकशी करयायात ीली ी े काय, त्यानुर्ींगाने  
्त त योिना पूणा करया याबाबत व तनयलमत पाणी पुरव ा करयायाबाबत कोणती 
कायावा ी केली वा  करया यात येत ी े, 
(५) नस् यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ?  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२)  ोय,  े खरे ी े. 
(३)  ोय,  े खरे ी े. 
(४) ्तत प्रकरणाबाबत हद. ११/०५/२०१४ रोिी ग् दवकास अधधकारी, पींचायत 
सलमती म् ससा व ्प अलभयींता, ्प दवभाग, म् ससा याींनी सींयुतत चौकशी केली 
ी े. सदरच ेकाम मा े डडसेंबर, २०१५ अखेर पूणा करुन पाणी पुरव ा सुरु करयायात 
येणार ी े. 
(५) प्रन ्या् ावत ना ी. 

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

दहांगोली जजल््यातील ुाणी टांचाईबाबत 

(४४) *  १७४५१   श्री.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), प्रा.िषाय 
गायििाड (धारािी), श्री.तानाजी मुटिुले (दहांगोली), प्रा.विरेंद्र जगताु (धामणगाि 
रेल्िे), श्रीमती तनमयला गावित (ागतुूरी), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   
सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) ह ींगोली जि् ्यात राषरीय पेयिल योिनेंतगात दवयायमान ीधथाक वर्ाात     
३९ नस योिना पूणा करया याचे ्द्दीष ्  ोत.े त् यासा आ शासनाकडून १२ को्ी रुपयाींचा 
तनधी ी देया यात ीला  ोता. मात्र त् यापैकी केवस पाच को्ी रुपयाींचाच तनधी खचा 
झाला अस् याच ेमा े माचा, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास ीले ी े,  े 
खरे ी े काय, 
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(२) तसेच, कसमनूरी तालुत यात पावसाच ेअत् य् प प्रमाण राह ् याने भूिल पातसी 
खालावली अस् याने अनेक ह काणी बारमा ी पाणी असले् या दवह री, दव ींधन दवह री 
कोरड्या पड् याने तीव्र पाणी ी्ंचाई तनमााण झाली अस् याचे मा े मे, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम् यान तनदशानास ीले ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) ह ींगोली जि् ्यातील पुरिस, लसध् दे वर व गाडीबोरी या म ाराष र िीवन 
प्राधधकरणाने पूणा केले् या पाणी पुरव ा योिना  स् ताींतरीत करुन घेया यास स् थातनक 
जि्  ा प्रशासनाकडून नकार हदला िात असून  पाणी पुरव ा योिनाींच ेप्रस् ताव ी्ंचाई 
ीराखड्यात की देखभाल दरुुस् तीमध् ये घ् यावयाच े यावर जि्  ा पररर्देच् या वररष   
अधधका-याींमध् ये एकमत  ोत ना ी तसेच सन २०१५ च्या ्न् ाळयात पाणी ी्ंचाई 
तनवारणाथा तयार करयायात ीलेली क ती ीराखड्यामधील ्पाय योिनाींची 
अींमलबिावणी मा े मे, २०१५ अखेर पयांत  ोऊ शकली ना ी व त्यामुसे नागररकाींना 
भीर्ण पाणी ी्ंचाईला तोंड यायावे लागले,  े  ी खरे ी े काय, 
(४) अस्यास, नागमाथा (ग्रा.प.गोरेगाव, ता.सेनगाींव) तसेच बससोंड व मालवाडी, 
(ता.जि.ह ींगोली) येथे तीव्र पाणी ी्ंचाई तनमााण झा्यामुसे त्याह काणी वाढीव ककीं वा 
पुरक पाईपलाईन, मो्ारपींप व पायायाची ्ाकी तसेच ह ींगोली नगरपररर्द पाणी 
पुरव ा योिनेमधून पाणी पुरव ा करणे अशा ्पाययोिना करयायाबाबत कायाकारी 
अलभयींता, ग्रामीण पाणी पुरव ा दवभाग, जि् ा पररर्द, ह ींगोली याींना स्थातनक 
लोकप्रतततनधीींनी मा े डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान तनवेदन हदले ी े,  े  ी 
खरे ी े काय 
(५) अस्यास, ्परोत त् ा जि््यातील तीव्र पाणी ी्ंचाई तनवारणाथा करया यासा आ 
शासनाने कोणती कायावा ी केली ी े वा करया यात येत ी े तसेच क ती 
ीराखड्याची अींमलबिावणी करयायात अपयशी  रले्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींची 
चौकशी करयायात येऊन त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करयायात येत ी े, 
(६)  नस् यास,  ोणा-या  दवलींबाची कारणे काय ी ेत ?  
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशतः खरे ी े. 
      ह ींगोली जि् ्यात ३९ नस योिना पुणा करया याच े ्द्दीष ्  ोत.े त् यासा आ 
शासनाकडून एकूण प्राप् त तनधी रु. १४७५.१८ लि पैकी रु. ८७१.०४ लि खचा 
करया यात ीलेला ी े. 
(२) अींशतः खरे ी े. 
      कसमनुरी तालुतयात पावसाच े प्रमाण कमी राह ् याने भुिल पातसी 
खालावली ी े का ी ह काणी दवह र व दवींधन दवह री कोरड्या पड् याने पाणी ी्ंचाई 
तनमााण झाली ी े.  
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(३) ह ींगोली जि् ्यातील पुरिस, लसध् दे वर व गाडीबोरी या तीन ी प्रादेलशक पाणी 
पुरव ा योिना म ाराष र िीवन प्राधधकरणामार्ा त राबदवया यात ी् या, पुरिस 
योिनेतील २० गावाींपैकी १५ गावाींना तसेच लसध् दे वर योिनेतील २३ गावाींपैकी ११ 
गावाींना ी ण गाडीबोरी योिनेतील ०८ गावाींपैकी ६ गाींवाना पाणी पुरव ा सुरु 
करया यात ीला असून, ्परोत त योिना दरुुस् तीनींतर  स् ताींतरीत करुन घेऊन लशखर 
सलमतीच् या ताब् यात देया याबाबतची कायावा ी जि्  ास् तरावर करया यात येत ी े. 
(४)  े खरे ी े. 
(५) व (६) ह ींगोली जि् ्यात पाणी ी्ंचाई तनवारणाथा दवदवध ्पाययोिना िसे 
दवह र अधधग्र ण, ्ँकर नवीन दवधन दवह री घेणे, नस योिना दवशेर् दरुुस् ती करणे, 
तात् परुता पुरक नस योिना इत् यादी ्पाययोिना ी्ंचाइाक ती ीराखड्यानुसार व 
भुिल सवि्ण ी ण दवकास यींत्रणेने सुचदव् यानुसार ीव यक ती ्पाययोिना 
करुन ी्ंचाई तनवारण करया यात ीले ी े. क ती ीराखड्यातील ्पाययोिनेची 
अींमलबिावणी सींबींधधत ्प अलभयींता व ग्दवकास अधधकारी, याींच् याकडून अ वाल  
मागवून कायावा ी प्रस् तादवत करया यात येत ी े. 

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

राज्यात अन्नधान्य ि तणृधान्याच्या उत्ुादनात तूट तनमायण झाल्याबाबत 

(४५) *  २०३४३   श्री.तनतेश राणे (िणििली), श्री.शरददादा सोनिणे (जुन्नर), 
श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.ुाांडुरांग बरोरा 
(शहाुूर), श्री. ओमप्रिाश ऊर्य  बच्चु िडू  (अचलुूर), श्री.योगेश सागर (चारिोु),  
श्री.सुतनल शशांदे (िरळी)  :   सन्माननीय   अन् न, नागरी ुुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मागील ३ वर्ाापासून तनमााण झाले्या दषुकाससष्श पररजस्थतीमुसे 
ज्वारी, बािरी, ग ू, ताींदसू ीदी अन्न् ा धान्याींच े्त्पादन घ्ले असून नागररकाींना 
अन्न् ा धान्याींच्या तु्वडा तनमााण  ोणार ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) अस्यास, गव् ाच े ्त्पादन एकूण गरिेच्या ५२.४३ लाख ्न तर ताींदसू      
११ लाख ४५  िार ्न इतका कमी ्त्पाहदत झाला असून त णधान्याींच्या ्त्पादनात 
एकूण गरिेच्या १६ लाख ८०  िार मेहरक ्न इतकी तू् तनमााण झाली असून 
वर्ाभर पुरेल इतके ी ्त्पादन झालेले ना ी तसेच तनयाातीमधील घ् यामुसे शेतकरी 
व व्यापाऱ्याींमध्ये ी धचींतेच ेवातावरण तनमााण झाले ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
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(३) अस्यास, याप्रकरणी  शासनाने कोणत्या ्पाययोिना राबदवयायाचा तनणाय 
घेतला वा घेयायात येत ी े, 
(४) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : (१),  (२), (३) व (४)  े खरे ना ी. 
 

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

मौजे िाजेगाांि, घाणबी, िाढाली, गािडिेाडी ि धनगरिाडी ुाणेरी 
(ता.ुाटण,जज.सातारा) येथील ुाणी योजनाांच् या  

तनिृष्ट् ट िामाांची चौिशी िरणेबाबत 

(४६) *  २१८९९   श्री.शांभुराज देसाई (ुाटण) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)  मौिे वािेगाींव, घाणबी, काढाली, गावडवेाडी व धनगरवाडी कसणी (ता.पा्ण, 
जि.सातारा) याह काणी शासनाने राष रीय पेयिल तसेच भारत तनमााण योिनेतींगात 
दपया याच् या पाया याच् या योिनाींची कामे केली ी ेत,  े खरे ी े काय, 
(२) अस् यास, सदरच् या योिनाींची कामे अततशय तनक ष ् करुन सींबधधत  ेकेदाराींनी 
मोठ्या प्रमाणात अप ार केला ी े,  े  ी खरे ी े काय , 
(३) अस् यास, सदर पाणी पुरव ा योिनाींची कामे अततशय तनक ष ् झा् याने सदर 
गावाींतील ग्रामस् थाींना  दपया याच े पाणी लमसत नस् याने झाले् या कामाींची 
्च् चस् तरीय चौकशी करणेबाबत मुख् य कायाकारी अधधकारी, जि्  ा पररर्द सातारा 
याींचकेडे  ग्रामस् थाींनी मागणी केली ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(४) अस् यास ,या सींदभाात शासनाने चौकशी केली ी े काय, त्यानुर्ींगाने पाणी 
पुरव ा सुरसीत सुरु  ोयायाकररता व सींबींधधताींवर कारवाई करयायाबाबत कोणती 
कायावा ी केली वा करयायात येत ी े, 
(५) नस् यास, चौकशी न करया याची सवासाधारण कारणे काय ी ेत ? 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े खरे ी े. 
(२) ना ी. 
(३)  ोय, चौकशी करया याबाबतची मागणी केली ी े. 
(४) याबाबत, चौकशी करया यात येत ी े. 
(५) प्र न ्या् ावत ना ी. 

----------------- 
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मोहाडी (ता.मोहाडी, जज.भांडारा) येथे निीन  
नळयोजना िायायजन्ित िरणेबाबत 

  

(४७) *  २१४९८   श्री.राजेश िाशीिार (सािोली) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)  मो ाडी (ता.मो ाडी, जि.भींडारा) येथे सन १९७२ ला नसयोिना कायााजन्वत 
करया यात ीली असून त् यासा आ ४० रु्् ी्ंच तयार करया यात ीले्या पाया याच्या 
्ाकीला ४२ वर्् पुणा झाली असून सदर नसयोिना २५ वर्ाानींतर कालबा्य घोदर्त 
करुन नवीन नसयोिना कायााजन्वत करणे ीव यक असताना अयायाप कायााजन्वत 
करया यात ीली ना ी,  े खरे ी े काय, 

(२) अस् यास, पाया याची ्ाकी ह कह काणी िीणा झाली असून पाईपलाईन ७/८ रू्् 
खोलवर गे् यामुसे येथील नागररकाींना चार-चार हदवस दपया याच् या पाया यासा आ प्रततिा 
करावी लागत अस् याच े मा े िून २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास ीले,    
 े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस् यास, सदर ह काणी नवीन पाणी ्ाकी व पाईपलाईन ्ाकया यासा आ 
शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करयायात येत ी े, सदर नवीन नसयोिना 
ककती कालावधीत कायााजन्वत  ोणार ी े, 
(४) नस् यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े खरे ना ी. 
(२) अींशतः खरे ी े. 
     पाया याची ीवक कमी झा् यामुसे गावाला पाणी कमी पडत  ोत.े त् यामुसे मा े 
मे व िून २०१५ मध् ये ३ हदवसाीड पाणी पुरव ा करया यात येत  ोता. 
(३) मो ाडी ग्रामपींचायत याींचकेडून नवीन पाणी पुरव ा योिना िलशुध् दीकरण 
कें द्रास  राष रीय ग्रामीण पेयिल योिनेंतगात मींिूर करया याबाबतचा  राव          
हद. ३.१२.२०१४ रोिी म ाराष र िीवन प्राधधकरण मींडस, नागपूर याींचकेड ेपा दवया यात 
ीला  ोता. तथादप, सदर ग्रामपींचायत  ी हदनाींक १२.०२.२०१५ पासून ‘’नगर 
पींचायत’’ घोदर्त झा् यामुसे राष रीय ग्रामीण पेयिल कायाक्रमाींतगात या योिनेचा 
समावेश करया यात ीलेला ना ी. 
(४) प्र न ्या् ावत ना ी. 

----------------- 
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नाशशि जजल््यातील धान्य िाटु गैरव्यिहारातील  

तहशसलदाराांच्या तनलांबनाबाबत 

(४८) *  २०७९०   श्री.विजय षटी (ुारनेर), श्री.विलास तरे (बोईसर),        
श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि ुजश्चम), श्री.षक्षतीज ठािूर (नालासोुारा), श्री.ुांिज 
भुजबळ (नाांदगाि), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड), श्रीमती तनमयला गावित 
(ागतुूरी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.भास्िर 
जाधि (गुहागर), श्री.िैभि वुचड (अिोले), श्री.जयांत ुाटील (ास्लामुूर), श्री.ुाांडुरांग 
बरोरा (शहाुूर),श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.अतनल िदम (तनर्ाड), श्री.सुरेश 
धानोरिर (िरोरा), श्रीमती मांदा म्हा्रश े (बेलाुूर) श्री.राजाभाऊ (ुराग) िाज े
(शसन्नर) :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०४७५ ला ददनाांि १६ माचय, २०१५ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:    सन्माननीय अन् न, नागरी ुुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 

(१) नालशक जि््यातील धान्य वा्प गैरव्यव ारामध्ये त लसलदाराींस           
१७ अधधकाऱ्याींना तनलींबबत करयायाची घोर्णा मा. अन्न नागरी पुरव ा मींत्री  याींनी 
अथासींक्पीय अधधवेशन, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास केली  ोती,  े खरे ी े काय, 
(२) तसेच सदर कायावा ीच्या अनुर्गाींने म सुल दवभागाच्या अधधकाऱ्याींनी पुरव ा 
काम करयायास नकार दशादव्यामुसे दोन लाख जतवीं्ल धान्य दवतरण  प्प झा्याने 
नालशक जि् यातील िवसपास १२ लाख लशधापबत्रकाधारक  े स्वस्त धान्यापासून 
वींधचत अस्याची बाब मा े मे, २०१५ मध्ये वा दरम्यान तनदशानास ीली,  े  ी खरे 
ी े काय, 
(३) अस्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी शासनाने केली ी े काय, चौकशीत काय 
ीढसून ीले व त्यानुसार शासनाने कोणती कायावा ी केली ी े वा करयायात येत 
ी े, 
(४) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
 

श्री. धगरीश बाुट : (१) नालशक जि््यातील धान्य वा्प गैरव्यव ारामध्ये 
त लसलदाराींस  १४ अधधकारी/कमाचाऱ्याींना तनलींबबत करयायाची घोर्णा मा.मींत्री, अन्न, 
नागरी पुरव ा व ग्रा क सींरिण याींनी सन २०१५ च्या पह ्या (अथासींकज्पय) 
अधधवेशनात केली  ोती. 
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(२) नालशक जि््यातील ७ त लसलदाराींना तनलींबबत के्याने सदर तनलींबाच्या 
कायावा ीच्या अनुर्ींगाने म सूल दवभागाच्या अधधकाऱ्याींनी पुरव ा दवभागाच े काम 
करयायास नकार दशादव्याने हद.२० मे त े २ िून २०१५ या कालावधीत धान्य 
दवतरणावर का ी प्रमाणात पररणाम झाला  ोता. 
(३) दवभागीय ीयुतत, नालशक याींच्या अध्यितखेालील चौकशी सलमतीच्या 
अ वालानुसार व जि् ाधधकारी, नालशक याींच्या अ वालानुसार तत्काललन त लसलदार, 
पे , हदींडोरी, लसन्नर, तनर्ाड, नालशक, त्र्यींबकेवर, धान्य दवतरण अधधकारी, नालशक 
याींचा सुरगाणा येथील शासकीय धान्य गोदामामध्ये झाले्या धान्य अप ार 
प्रकरणाशी सींबींध हदसून येत ना ी. त लसलदार, इगतपूरी याींनी मा े सप् े्ंबर, २०१४ 
अखेरची केलेली त्रैमालसक गोदाम तपासणी अ वाल ्पलब्ध अलभलेखावरुन 
सींशयास्पद अस्याने त्याींनी त्याींच्या कताव्यात कसूर केला अस्याच े हदसून ीले 
ी े. याबाबत त लसलदार, इगतपूरी याींचदेवरुध्द दवभागीय चौकशीच्या प्रस्तावाबाबत 
कायावा ी सुरु ी े. 
     सुरगाणा येथील धान्य गोदामात झाले्या अप ारामध्ये  ी.ीर.डी.भोये, 
तत्कालीन गोदामपाल सुरगाणा,  ी. एच. िी. धूम, तत्कालीन पुरव ा तनरीिक, 
सुरगाणा,  ी. ीर. ीय. तडवी, तत्कालीन त लसलदार, सुरगाणा,  ी. वाय. एम. 
मींडललक, तत्काललन वा तूक प्रतततनधी, नालशक रोड/अींबड,  ी. एस. एन. मींत्री, 
तत्काललन वा तूक  ेकेदार व त्यातील भागीदार  े सदर धान्य अप ारामध्ये प्रत्यि 
स भागी असून त्याींनी सींगनमताने सदर धान्याचा अप ार केलेला ी े. 
     त लसल कायाालय, सुरगाणा येथील पुरव ा शाखेतील ्पलेखापाल तसेच जि् ा 
लेखा पयावेिक याींनी ीपले शासकीय कताव्य पार पाडताना  कताव्यात  लगिीपणा 
के्याच ेतनदशानास येत.े 
     जि् ा पुरव ा कायाालय, नालशक येथील अधधकारी व कमाचारी याींच्या 
कामकािाबाबत पयावेिीय  लगिीपण झा्याच ेतनदशानास येत.े 
     सदर प्रकरणात पोललस दवभागामार्ा त हद.१२/०५/२०१५ रोिी प्रथम वगा 
न्यायदींडाधधकारी न्यायालय, सुरगाणा (हदींडोरी को ा्) येथे दोर्ारोपपत्र दाखल करयायात 
ीलेले ी े. 
     नालशक जि््यामध्ये एकूण २५९९ रास्त भाव दकुाने असुन त्यापैकी १२६२ 
रास्त भाव दकुानाींना मे मह न्याच े तनयतनानुसार धान्याचे वा्प करयायात ीलेले 
ी े. ्वारीत १३३७ दकुानाींपैकी ६७१ रास्त भाव दकुानदाराींच े प्रलींबबत परमी्वरील 
धान्य िून २०१५ मध्ये वा्प करयायात ीलेले ी े. व ६६६ रास्त भाव दकुानदाराींना 
धान्य वा्प प्रलींबबत ी े. सदर धान्य वा्प प्रलींबबत असले्या ६६६ रास्त भाव 
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दकुानदाराींना प्राधान्यक्रमाने मा े िुलै, २०१५ या मह न्यात धान्य वा्प करयायाच्या 
सुचना सवा सींबींधधताींना देयायात ीले्या ी ेत. 
     सुरगाणा येथील शासककय अन्नधान्य गोदामातील अप ार प्रकरणी दाखल 
गुन््यामध्ये वा तुक  ेकेदार मे.एस.एन.मींत्री याींचा समावेश अस्याने त्याींचवेर गुन् ा 
दाखल करयायात ीलेला असुन त्याींनी वा तुक कीं त्रा् करारनाम्यातील अ्ी व 
शतींचा भींग के्याने त्याींच ेवा तुक कीं त्रा्ास देयायात ीलेली मुदतवाढ हद. ६/२/२०१५ 
पासुन सींपुष्ात ीणलेली ी े. त्यामुसे अींबड व नालशकरोड येथुन  ोणाऱ्या 
धान्याच्या वा तुकीवर पररणाम झालेला ी े. सदर धान्य वा तुक सुरलसत 
करयायासा आ मनमाड येथील वा तुक  ेकेदार याींना तात्पुरत्या स्वरुपात वा तुक  ेका 
िोडून देयायात ीला  ोता तथादप त्याींनी नकार हद्याने हद.२७/४/२०१५ पासुन अींबड 
व नालशकरोड येथून अधधग्र ीत वा नाींयावारे वा तुक सुरु करयायात ीली ी े. 
(४) प्रन ्या् ावत  ना ी. 

----------------- 
राज्यात मॅगी नुडल्सच्या विक्रीिर बांदी घालयाबाबत 

(४९) *  १६६५१   श्री.विजय िडटे्टीिार (रम्हुूरी), श्री.राहूल िुल (दौंड), 
श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.ुांिज भुजबळ (नाांदगाि), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र ुूिय), श्री.िैभि 
नाईि (िुडाळ), श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी), श्री.शभमराि ताुिीर (खडििासला), 
श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.प्रताु सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.अजुयन 
खोतिर (जालना), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), 
श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), डॉ.ुतांगराि िदम (ुलूस िडगेाि), श्री.िुणाल ुाटील 
(धुळे ्ामीण), श्री.अशमत देशमुख (लातूर शहर), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) 
(ततिसा), डॉ.शमशलांद माने (नागुूर उत्तर), डॉ.सतीश (अणासाहेब) ुाटील (एरांडोल), 
अॅड.िारीस ुठाण (भायखळा), श्रीमती तनमयला गावित (ागतुूरी), श्री.सांतोष टाररे् 
(िळमनुरी), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.योगेश सागर (चारिोु), श्री.प्रताुराि 
धचखलीिर (लोहा) श्री.सुरेश हाळिणिर (ाचलिरांजी), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार 
दहल), श्री.राणाजगजीतशसांह ुाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे (ुराांडा) :   
सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
  

(१) राज् यात बींद ीवरणात दवक् या िाणा-या खायाय पदाथााची (्दा. मॅगी, शीतपेय, 
धचप् स) गुणवत् ता चाचणी केली िात नस् याच ेमा े मे, २०१५ मध् ये वा त् यादरम् यान 
तनदशानास ीले ी े,  े खरे ी े काय, 
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(२) अस्यास, देशभरात मोनोसोडडयम ग् लु् ामे् (एमएसिी) ी ण लशसे याींच े
प्रमाण ‘मॅगी नुड् स’ मध् ये अधधक अस् याच ेीढसून ी् यानींतर राज्याच्या और्ध 
प्रशासनाने (एर्डीए) मुींबई, पुणे व नागपूर येथून मॅगीच े नमुने प्रयोग शासेमध् ये 
तपासणीसा आ पा दवले ी ेत,  े खरे ी े काय, 
(३) तसेच, मॅगी नूड् सच ेनमुने सदोर् ीढस् यामुसे मॅगीवर ्त् तर प्रदेश,  ररयाणा, 
केरस राज् यामध् ये दवक्रीवर बींदी घालया यात ीलेली असताींना मात्र राज् यामध्ये  सवात्र 
मोठ्या प्रमाणात मॅगीची दवक्री सुरू अस् याची  बाब हदनाींक २ िून, २०१५ रोिी वा 
त् यासुमारास तनदशानास ीली ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(४) अस्यास,  प्रयोगशासेतील तपासणीचा अ वाल प्राप् त झाला नस् याने तो 
येईपयांत नेस् ले कीं पनीच् या मॅगी नुड् स ्त् पादनावर व दवतरणावर बींदी 
घालयायाबाबत  शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करयायात येत ी े, 
(५) प्रन भाग (१) मधील पदाथाांची गुणवत्ता चाचणी तनयलमत  ोयायासा आ शासनाने 
कोणती  ्पाययोिना केली वा करयायात येत ी े, नस्यास, दवलींबाची कारणे काय 
ी ेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : (१)  े खरे ना ी. 
(२) देशभरात घेयायात ीले्या “मॅगी नुड्स” मध्ये लशसे (Lead) च े प्रमाण 
मानदापेिा िास्त ीढसून ी्याने तसेच मोनोसोडीयम ग्लु्ोमे् (MSG) 
अस्याच ेीढसून ी्यामुसे राज्यात प्रशासनाने मुींबई, पुणे व  ाणे येथून मॅगीचे 
नमुने प्रयोगशासेमध्ये तपासणीसा आ पा दवले  ोत.े 
(३) व (४) मे, २०१५ च्या शेव्च्या ी वड्यात वा त्या सुमारास सींपूणा राज्यात 
“मॅगी” या अन्न पदाथााच े नमुने दवलेर्णासा आ पा दवयायात ीले  ोत े व अ वाल 
प्रलींबबत  ोत.े सदर अ वाल हद.५ व ६ िून रोिी प्राप्त झाले. 
मॅगी नुड्सच्या ०५ नमुन्याींमध्ये लशसे (Lead) च ेप्रमाण मानदापेिा िास्त ीढसून 
ी्यामुसे अन्न दवलेर्काने सदर नमुने “असुरक्षित” घोदर्त केले तसेच सदर सवा 
नमुन्याींमध्ये मोनोसोडीयम ग्लु्ामे् (MSG) ीढसून ी्याने “लमथया छाप” 
घोदर्त केले. 
      अन्न सुरिा प्राधधकरण, नवी हद्ली याींनी हदनाींक ०५ िून, २०१५ रोिी 
हदलेले ीदेश तसेच मॅगी नुड्सच्या अन्न नमुन्याींच ेअ वाल लिात घेऊन अन्न व 
और्ध प्रशासनाने हदनाींक ०६ िून, २०१५ पासून राज्यातील िनतेच्या ीरोग्याच्या 
ह ताच्या ष्ष्ीने सींपूणा राज्यात मॅगी नुड्सच्या ्त्पादन, सा ा, दवतरण व दवक्री 
यावर बींदीच ेीदेश काढलेले ी ेत. 
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(५) बींद ीवरणात दवक्या िाणाऱ्या अन्न पदाथाांच ेतनयलमत नमूने घेयायात येतात 
व त्यावरील अ वालाच्या अनुर्ींगाने अन्न सुरिा व मानदे अधधतनयम अींतगात अन्न 
व और्ध प्रशासनामार्ा त कारवाई करयायात येत.े 

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

मौजे नाांदगाि-चई (ता.िजयत.जज.रायगड) तसेच राजाुूर (जज. रत्नाधगरी) येथील  
शाळेच ेअििाळी ुाऊस ि चक्रीिादळामुळे झालेले नुिसान 

(५०) *  १९५९०   श्री.राजन साळिी (राजाुूर), श्री.सुरेश लाड (िजयत), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), 
श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
(१)  मौिे नाींदगाव-चई (ता.किात, जि.रायगड) येथे  मा े िानेवारी त ेएदप्रल, २०१५ 
मध्ये झाले्या अवकासी पावसामुसे तथेील शासेच ेमोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले 
तसेच रािापूर तालुतयात (जि.रत्नाधगरी) झाले्या चक्रीवादसामुसे तथेील ३३ शासाींची 
पडझड झा्याच ेमा े, मे, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास तनदशानास ीले ी े,  े खरे 
ी े काय, 

(२) अस्यास, ्तत प्रकरणी शासनामार्ां त पा णी करयायात ीली ी े काय, 
अस्यास पा णीच े तनषकर्ा काय ी ेत व तयानुसार सदरील शासा वगा खो्याची 
तातडीने दरुूस्ती करणेबाबत शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करयायात येत ी े, 
(३)  नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१)  े खरे ी े. 
(२) मौिे नाींदगाव-चई (ता. किात,जि. रायगड) येथील जि.प. शासेची तला आ 
याींच्यामार्ा त पा णी केली ी े. शासाींच्या लसमें् पत्र,े लोखींडी पाईप, लसमें् ढापे इ. 
बाबीींच े नुकसान झा्याच े हदसून ीले. शासा दरुुस्तीसा आच्या सेस र्ीं डातून शासा 
दरुुस्तीची तिवीि  ेवली ी े. रािापूर, जि. रत्नाधगरी येथील शासाींची ग् 
ग्लशिणाधधकारी याींच्यामार्ा त पा णी केली ी े. ३३ शासाींची पडझड झा्याचे 
तनदशानास ीले ी े. त्यापैकी २0 शासाींची दरुुस्ती झाली ी े. १३ शासाींची दरुुस्ती 
करयायात येत ी े. 
(३) प्रन ्या् ावत ना ी. 

----------------- 
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बीड जजल््यात तनमायण झालेली ुाणी टांचाई 

(५१) *  १७१६७   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.ुी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जि््यातील ११ तालुतयात व श रामध्ये भीर्ण पायायाची ी्ंचाई तनमााण 
झाली अस्याच ेमा े एदप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास ीले,  े खरे 
ी े काय, 
(२) अस्यास, सदर जि््यातील पाणी ी्ंचाई दरू करयायासा आ शासनाने कोणती 
्पाययोिना केली ी े वा करयायात येत ी े, 
(३)  नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे ी े. 
(२) पाणी ी्ंचाई दरू करयायाच्या अनुर्ींगाने बीड जि् यातील ५०५२ गावे/वाडयाींसा आ 
ी्ंचाई तनवारणाथा शासनाने दवह त केले्या ९ ्पाययोिनाींपैकी एकूण ५७७० 

्पाययोिना समादवष  असलेला ी्ंचाई क ती ीराखडा तयार करयायात ीला ी े. 
(३) प्रन ्दभवत ना ी. 

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

राज् यभरातील २५० बाांधिाम व् यािसातयिाांना िैध  
माुनशास् ्रश विभागाने नोटीस ुाठविल् याबाबत 

(५२) *  २१७०५   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
ुुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील ग्रा काींना कमी िेत्रर्साच े घर देवून र्सवणूक करणाऱ्या २५० 
बाींधकाम व् यावसातयकाींना वैध मापनशास् त्र दवभागाने मा े रे्ब्रुवारी, २०१५ मध्ये वा 
त्या दरम् यान नो्ीस पा दव् या,  े खरे ी े काय, 
(२) अस् यास, ्त त घ्नेची चौकशी करया यात ीली ी े काय, 
(३) अस् यास, चौकशीच् या अनुर्ींगाने दोर्ी ीढसणा-या बाींधकाम व् यावसातयकाींवर 
शासनायावारे कोणती कारवाई केली वा करया यात येत ी े, 
(४) नस् यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
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श्री. धगरीश बाुट : (१), (२), (३) व (४) ग्रा काींना कमी िेत्रर्साच े घर देवून 
र्सवणूक करणा-या मुींबई व कोकण दवभागातील एकूण १३ बाींधकाम व् यावसातयकाींनी 
कमी िेत्रर्साच् या सदतनका ग्रा काींना दवक् यामुसे वैध मापन शास् त्र अधधतनयम, 
२००९ मधील तरतूदीनुसार गुन्  े नोंददवया यात ीले असून पुढील कायावा ी करया यात 
येत ी े. 

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

 

ुालघर जजल््यातील ुाणी टांचाईबाबत िराियाच्या उुाययेाजना 

(५३) *  १७४०७   श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.अस् लम शेख (मालाड ुजश्चम), 
प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.सां्ाम थोुटे (भोर),  
श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.राहुल जगताु (श्रीगोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.सरदार ताराशसांह 
(मुलुांड), श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर), श्री. ओमप्रिाश ऊर्य  बच्चु िडू  
(अचलुूर), श्री.गणुत गायििाड (िल्याण ुूिय), श्री.शरददादा सोनिणे (जुन्नर) :   
सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) वाडा (जि.पालघर) तालुत यात वैतरणा, तानसा, दप ींिास, दे ेि्, गारगावी या पाच 
नयायाींमध्ये मुबलक पाणी असताना पाया याच ेयोग् य तनयोिन न झा् यामुसे येथील १५ 
गावाींतील ग्रामस् थाींना पाया यासा आ वणवण करावी लागत अस् याच ेमा े एदप्रल, २०१५ 
मध्ये वा त्या दरम् यान तनदशानास ीले ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) तसेच,  ाणे व पालघर जि््यातील ६४ गावाींमध्ये मा े मे, २०१५ मध्ये वा त्या 
दरम्यान पाणी ी्ंचाईची समस्या तनमााण झाली असून  दाततवरे, कोरे, खडी, ्सरणी 
(जि.पालघर) या स  पररसरातील अन्य गाींवामध्ये गत अनेक वर्् मह न्यातून केवस 
१ त े २ वेसा दपयायाच े पाणी पुरव ा  ोत अस्याने स्थातनक नागररकाींची गैरसोय 
 ोत अस्याच े हदनाींक १ िून, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनदशानास ीले,  े  ी 
खरे ी े काय, 
(३) तसेच बींदरपट्टी (ता. ड ाणू) भागातील २६ गावाींमध्ये दपयायाच्या पायायाची ी्ंचाई 
तनमााण झाली असून या गावाींकररता नवीन पाईपलाईन ्ाकयायाच्या कामात करोडो 
रूपये खचा करून ी सदर ू काम सींथ गतीने सुरु अस् याच ेव बाडापोखरण नसपाणी 
पुरव ा योिना बींद करयायात ी्याच े मा े मे, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
तनदशानास ीले,  े  ी खरे ी े काय, 
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(४) अस् यास, ्तत जि््यातील पाणी ी्ंचाई दरू करून तनयलमत पाणीपुरव ा 
करया यासींदभाात शासनाने कोणत् या ्पाययोिना के्या  वा करया यात येत ी ेत, 
(५) नस् यास,  ोणाऱ्या दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े खरे ी े. 
     वाडा तालुतयात दपींिास, तानसा, वैतरणा, गारगावी अशा एकूण चार नयाया 
्ँकरग्रस्त गाव/पाडयापासून साधारण सरासरी ७ त े८ कक.मी. अींतरावर अस्याने व 
ी्ंचाई कासात सदर नदयाींची पात्रे कोरडी पडत अस्याने सदर गाव/पाडयाींना 

पाणीपुरव ा करयायाच्या ष्ष्ीने ताींबत्रकष्षट्या अडचणीच े रत ी े. 
     वाडा तालुतयातील ५ गावे व १५ वाडया असे एकूण २० गावे/ वाडया     
हदनाींक १.०४.२०१५ त े हदनाींक २२.०६.२०१५ पयांत ी्ंचाई भासत अस्याने त्वरीत 
्पाययोिना म् णून ४ ्ँकरयावारे पाणी पुरव ा करयायात ीलेला ी े. 
     सयाय: जस्थतीत पुरेसा पाऊस झा्याने ्ँकर बींद करयायात ीलेले ी ेत. 
(२) पालघर जि् यातील मा े एदप्रल त ेिून २०१५ दरम्यान पाणी ी्ंचाई असणाऱ्या 
१२४ गाव/पाडयाींकरीता नवीन दवींधण दव ीरी घेयायाची कामे पूणा करयायात ीली 
ी ेत. 
     केसवा माह म प्रादेलशक नस पाणी पुरव ा योिनेतील एकूण १७ गावाींना २ 
दवभाग करुन एक हदवसाीड तनयलमतपणे पाणीपुरव ा केला िातो. दाततवरे, कोरे, 
खाडी, ्सरणी  ी गावे या प्रादेलशक पाणीपुरव ा योिनेत समादवष् ी ेत. सदर 
भागासा आ म ाराषर िीवन प्राधधकरणामार्ा त योिनेच े नुतनीकरण करयायाच े काम 
प्रस्तादवत केलेले ी े. 
     मह न्यातून केवस १ ते २ वेसा दपयायाच ेपाणीपुरव ा  ोत अस्याने स्थातनक 
नागरीकाींची गैरसोय  ोत अस्याची बाब खरी ना ी. 
(३)  े खरे ना ी. 
     नवीन योिनेच े काम म ाराषर िीवन प्राधधकरणाकडून करयायात येत असून 
काम प्रगतीपथावर ी े. सदर योिना सप् े्ंबर, २०१६ पयांत पूणा करयायाच ेतनयोिन 
ी े. 
     मे, २०१५ या कालावधीमध्ये बाडापोखरण नस पाणी पुरव ा योिना बींद 
करयायात ीली नव् ती. 
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(४) पाणी ी्ंचाई दरू करयायाच्या ष्ष्ीने ी्ंचाई कायाक्रमाींतगात दवींधण दव ीरी घेणे, नस 
पाणी पुरव ा योिनेची दरुुस्ती करणे  ी कामे घेयायात येत असून कायमस्वरुपी 
्पाययोिना करयायाच्या ष्ष्ीने राषरीय ग्रामीण पेयिल कायाक्रमाींतगात नवीन पाणी 
पुरव ा योिना व साधी दव ीर योिनेची कामे घेयायात येत ी ेत. 
(५) प्रन ्या् ावत ना ी. 

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

रायगड जजल््यातील बबडिागळे धरणाच्या ओव्हर फ्लो  
बांधाऱ्याच ेिाम तनिृष्ट्ट दजायचे झाल्याबाबत 

(५४) *  २१३२४   श्री.प्रशाांत ठािूर (ुनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट) : सन्माननीय जलसांधारण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जि् ा पररर्देच्या ग्रामीण पाणीपुरव ा दवभागातर्् बाींधयायात ीले्या 
बबडवागसे धरणाच्या ओव् र फ्लो बींधाऱ्याच े काम अत्यींत तनक ष् दिााच े करयायात 
ी्याने पावसाळयात बाींधकाम पूणापणे वा ून गेले अस्याच े मा े एदप्रल, २०१५ 
मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास ीले ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) अस्यास, ्तत धरणाचे तनक ष् काम करणारे  ेकेदार व सींबींधधत अधधकारी 
्याींची जि् ाधधकारी, रायगड व मुख्य कायाकारी अधधकारी, रायगड जि् ा पररर्द 
याींनी चौकशी करयायाची मागणी नागररकाींनी केली ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस्यास, ्तत सींदभाात शासनाने चौकशी केली ी े काय, त्यानुर्ींगाने 
िबाबदार असणाऱ्या सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करयायात येत ी े, 
(४) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
 

श्रीमती ुांिजा मुांड े: (१) व  (२)  े खरे ना ी.  
(३) व (४) प्रन ्या् ावत ना ी. 

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

ठाणे जजल् ्यातील शाळाांना िेतनेतर अनुदान वितरीत  
िर यासाठीचा तनधी खचय न झाल्याबाबत 

(५५) *  १९६५२   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा), श्री.अजुयन खोतिर 
(जालना), श्री.गुलाबराि ुाटील (जळगाि ्ामीण), श्री.अतनल बाबर (खानाुूर), 
डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे 
(चोुडा), श्री.सांजय ुोतनीस (िशलना), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणुत 
गायििाड (िल्याण ुूिय), श्री.स्ुेश म् हा्रशे (शभिांडी ुूिय), श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), 
श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.षक्षतीज ठािूर (नालासोुारा), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), 
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अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१)  ाणे जि् ्यातील शासाींना वेतनेतर अनुदान दवतरीत करया यासा आ शासनाकडून 
 ाणे जि्  ा पररर्देला ७ को्ी रुपयाींच्या प्राप् त झाले्या तनधीच े वा्प एक 
मह न् यापेिा िास् त कालावधी  ोऊन ी केले नस्याने सदरील तनधी खचा न  ोता 
तसाच लश्लक  राह ला अस्याचे  तसेच  वेतनेत् तर अनुदान मींिूर असताना ी 
लशिणाधधकारी कायाालयाकडून अनेक माध् यलमक शासाींना अयायाप गे् या वर्ीच् या 
अनुदानाच ेवा्प झालेले नस्याचे हद. ८ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनदशानास 
ीले,  े खरे ी े काय, 

(२) अस्यास, ्तत तनधी सींबींधधत शासाींना न लमसा्याने त्या शासाींना ीधथाक 
समस्याींना सामोरे िाव े लाग्याने सदर ु तनधी सींबींधधत शासाींच्या बँक खात्यावर 
तातडीने िमा करयायात यावा अशी मागणी  सींबींधधत शासा प्रशासनाने जि.पररर्द, 
 ाणे याींचकेड ेनुकतीच केली ी े  े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस् यास, ्परोतत  तनधी खचा न  ोयायाची कारणे काय ी ेत, 
(४) ्तत प्रकरणी सींबींधधत दोर्ीदवरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करयायात 
येत ी े, तसेच सदरील तनधी सींबींधधत शासाींना त्वरीत दवतरीत करयायाबाबत 
शासनाने कोणती कायावा ी केली वा करयायात येत ी े, 
(५) सदर तनधीच ेशासाींना वा्प केव्  ा पयांत प्राप्त  ोणे अपेक्षित ी े? 

श्री. विनोद तािड े: (१) व (२)  ोय. 
(३) शासाींनी बालकाींना मोर्त व सततीचा लशिणाचा अधधकार अधधतनयम, २००९ 
नुसार १० मानके पूणा केलेली ना ीत. तसेच  मीपत्र/बींधपत्र हदलेले ना ीत त्या 
शासाींना वेतनेत्तर अनुदान देयायात ीलेले ना ी. 
(४) व (५) तनधीच े वा्प दवह त मुदतीत न के्याने सींबींधधत दोर्ी कमाचा-यास 
तनलींबबत करयायात ीलेले ी े. ज्या शासाींनी त्रु्ी पूतातचेी कागदपत्रे सादर केलेली 
ना ीत. त्या शासाींना कागदपत्रे सादर करयायाच्या सूचना हदले्या ी ेत. पात्र 
शासाींना वेतनेवर अनुदानाच ेवा्प करयायात ीलेले ी े. 

----------------- 
िोिणात स्ितां्रश विद्याुीठ स्थाुन िरयाबाबत 

(५६) *  १८३७३   श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अिधूत 
तटिरे (श्रीिधयन), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.तनतशे राणे (िणििली) :   
सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणातील म ादवयायालयाींची सींख्या लिात घेऊन कोकणात स्वतींत्र दवयायापी  
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स्थापन करणे गरिेच े अस्याने त्याबाबतची मागणी  यापूवी दवदवध समािसेवी 
सींस्थाींकडून, स्थातनक लोकप्रतततनधीकडून तनवेदनायावारे शासनाकड े सातत्याने 
करयायात ीलेली ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) अस्यास,  दवदवध सलमत्याींच्या अ वालानुसार व  सन  २०११ च्या 
मींत्रीमींडसाच्या बै कीत घेतले्या तनणायाप्रमाणे २०० पेिा िास्त म ादवयायालये एका 
दवयायापी ाींतगात येत असतील तर अशा दवयायापी ाींच ेदवकें द्रीकरण करता येते,  े  ी 
खरे ी े काय, 
(३) अस्यास, कोकणातील दवयायाथयाांना ्च्च लशिणासा आ मुींबई, को् ापूर तसेच 
पुणे या दवयायापी ाींवर अवलींबून र ावे लागत अस्याने त्याचा पररणाम 
दवयायाथयाांच्या लशिणावर  ोत ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(४) अस्यास, कोकणात स्वतींत्र शैि णक दवयायापी ाची ्भारणी करयायाची मागणी 
दवचारात घेता कोकणासा आ त्वरीत कोकण दवयायापी  तनलमाती करयायाच्या ष्ष्ीने 
शासनाने कोणता तनणाय घेतला ी े, त्यानुर्ींगाने ्तत प्रकरणी पुढे कोणती 
कायावा ी केली, वा करयायात येत ी े, 
(५) नस्यास, त्याची कारणे काय ी ेत? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१)  ोय. 
(२) अींशत: खरे ी े.  
(३) ना ी. 
(४) दवयायापी ाींच ेदवभािन करया यासा आ डॉ.राम ताकवले याींच् या अध् यितेखाली ग आत 
केले् या सलमतीचा अ वाल दवचाराधीन ी े. 
(५) प्रन ्या् ावत ना ी. 

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

शहाुूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील ुाणीुुरिठा योजना बांद असल्याबाबत 

(५७) *  १९०३२   श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.राहुल जगताु (श्रीगोंदा), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणुत गायििाड 
(िल्याण ुूिय), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ्ामीण) :   
सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
  

(१) श ापूर (जि. ाणे) तालुतयात  शासनाने करोडो रुपये खचा करून राबदवयायात 
ीले्या पाणीपुरव ा योिना बींद अस्याप्रकरणी व सदर योिनेत झाले्या 
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गैरव्यव ाराची चौकशी करयायाची मागणी जि् ा पररर्देच े मािी ्पाध्यि याींनी 
मा.मुख्यमींत्री याींचकेडे  मा े एदप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान केली ी े,  े खरे 
ी े काय, 
(२) तसेच ्तत तालुतयात  चार मो आ धरणे ी ण बारा लघु पा्बींधारे प्रक्प 
असून ी व दोनशे ून अधधक पाणीपुरव ा योिनाींवर करोडो रुपयाींचा तनधी खचा 
 ोऊनसुध्दा  डोसखाींब, खडी, कसारा, ककन् वली, वालसींद, धसई या गाींवाना  अनेक 
ीहदवासी गाव ेव पाड्याींना माचा त ेिूनपयांत दरवर्ी  पाणी ी्ंचाई िाणवते,  े  ी 
खरे ी े काय, 
(३) अस्यास, प्रन भाग (१) मधील  मागणीनुसार व प्रन भाग (२) बाबत 
शासनाने चौकशी केली ी े काय, चौकशीत काय ीढसून ीले व तयानुसार पाणी 
ी्ंचाई कायमस्वरूपी दरू करयायाकररता कोणती कायावा ी केली वा करयायात येत ी े, 

(४)  नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े खरे ना ी. 
(२) अींशत: खरे ी े. श ापूर (जि. ाणे) तालुतयातील २३ गावे व ९० पाड्याींना माचा 
त ेिून, २०१५ या कालावधीत १६ ्ँकरने पाणी पुरव ा करयायात ीलेला ी े. मात्र 
त्यात डोसखाींब, खडी, कसारा, ककन् वली, वालसींद व धसई या गावाींचा समावशे ना ी. 
(३) श ापूर तालुतयात मागणी ीधारीत पुरव ा या तत्वानुसार १८३ पाणी पुरव ा 
योिना मींिूर करयायात ी्या असून त्यापैकी १२९ नस पाणी पुरव ा योिना व ५४ 
साधी दव ीरीची कामे सुरु ी ेत. सदरच्या योिना पूणा करयायासा आ चौकशी 
करयायात ीली असून मुख्य कायाकारी अधधकारी याींच े अध्यितखेाली सुनावयाया 
घेत्या असून पा पुरावा सुरु ी े. पाणी ी्ंचाई कायम स्वरुपी दरू करयायासा आ 
्प्या्प्याने नस पाणी पुरव ा योिना व प्रादेलशक नस पाणी पुरव ा योिना  ाती 
घेयायाच ेप्रस्तादवत ी े. 
(४) प्रन ्या् ावत ना ी. 

----------------- 
राज्यात अत्यािश्यि िस्तुांच्या यादीत ुॅिेज्ड दधुाचा समािेश िरयाबाबत 

 

(५८) *  १६४०९   डॉ.ुतांगराि िदम (ुलूस िडगेाि), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
श्री.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.विजय िडटे्टीिार (रम्हुूरी), श्री.िुणाल ुाटील (धुळे 
्ामीण), श्री.सुतनल राऊत (विक्रोळी), श्री.अजुयन खोतिर (जालना), श्री.उल्हास ुाटील 
(शशरोळ), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), डॉ.शशशिाांत 
खेडिेर (शसांदखेड राजा), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.गणुत गायििाड     
(िल्याण ुूिय), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ्ामीण), 
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श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.सांजय साििारे 
(भुसािळ), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अस् लम शेख (मालाड ुजश्चम), 
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल) :   सन्माननीय अन् न, नागरी ुुरिठा ि ्ाहि 
सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात दधुासारख् या अत् याव यक पदाथााची अधधकतम ककरकोस ककीं मती (MRP) 
पेिा िास् त दराने दवक्री  ोत असताींना ी प्रचललत काययायाप्रमाणे नाममात्र दींड 
ीकारुन सींब ींधधताींची सु्का  ोत अस् यामुसे दधुाचा अत् याव यक वस् तुींच् या यादीत 
समावेश करावा व सदर दवभागाच्या तनररिकाींचा “तनद्लशत अधधकारी” या यादीत 
समावेश के्यास क ोर कारवाई करता येईल असे वैयायमापन शास् त्र दवभागाच् या 
तनयींत्रकाींनी मा े एदप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान शासनाला प्रस्तादवत केले  
ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) तसेच, मुींबई व  ाणे श रामध्ये दधू दपशवी थींड करयायाच्या नावाखाली प्रत्येक 
दकुानदार लाखो ग्रा काींकडून एक त े दोन रुपये प्रत्येक दधुाच्या दपशवी मागे 
अततररतत घेत अस्याच े मा े एदप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास तनदशानास 
ीले   े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस् यास, प्रन भाग (१) व (२)बाबत शासनाने  चौकशी केली ी े काय, 
त्यानुर्ींगाने  कोणती कायावा ी केली वा करयायात येत ी े , 
(४)  नस् यास, दवलींबाची  कारणे काय ी ेत ? 
श्री. धगरीश बाुट : (१), (२), (३) व (४) एमीरपी पेिा िास् त दराने वस् तुींची दवक्री 
करणा-या दवके्रत् याींदवरुध्द वैध मापन शास् त्र अधधतनयम, २००९ मधील तरतूदीनुसार 
कारवाई करया यात येत.े तनयींत्रक, वैध मापन शास् त्र, म ाराष र राज् य याींनी काययायात 
बदल करया याचा प्रस् ताव शासनास सादर केला ी े. सदर प्रस् तावाची कायदेशीर 
तपासणी करया यात येत ी े. 

----------------- 
बालधच्रशिाणीच् या िमयचा-याांना तब् बल १३ मदहन् याुासूनच े 

िेतन अदयाुही शमळाले नसल् याबाबत 

(५९) *  १९९६१   श्री.गुलाबराि ुाटील (जळगाि ्ामीण), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे 
(चोुडा), श्री.उल्हास ुाटील (शशरोळ), श्री.अजुयन खोतिर (जालना), श्री.विजय षटी 
(ुारनेर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
 (१) दवयायाथ याासा आ दवदवध कायाक्रमाींच े तनलमाती करणा-या बालधचत्रवाणीच् या    
कमाचा-याींना सुमारे १३ मह न् यापासूनच े वेतन अदयाप ी लमसाले नस् याचे      
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मा े मे, २०१५ च् या दसु-या ी वड्यात वा त् या सुमारास तनदशानास ीले ी े,  े 
खरे ी े काय, 

(२) अस् यास, याच कारणावरुन यापूवीच अनेक कमाचा-याींनी नोकरी सोडली असून 
बरेच कमाचारी सेवातनव त् त झाले अस् याने बालधचत्रवाणीची जस्थती ीणखी नािुक 
बनली ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस् यास, कें द्र शासनाकडून दवदवध शैि णक कायाक्रमाच् या तनलमातीसा आ 
बालधचत्रवाणीला तनधी लमसत असताना ी ्तत कमाचाऱ्याींच्या वेतनाचा प्र न 
शासनाने अयायापपयांत न सोडदवयायाची कारणे काय ी ेत, 
(४) अस् यास, ्तत कमाचाऱ्याींचा वेतनाचा प्रन त्वरीत सोडदवयायाबाबत शासनाने 
कोणती कायावा ी केली वा करयायात येत ी े व  याबाबतची सयायजस्थती काय   
ी े ? 

श्री. विनोद तािड े: (१)  अींशतः खरे ी े. 
(२) वेतन न लमसया याच् या कारणावरुन कमाचा-याींनी नोकरी सोडलेली ना ी. तथादप 
बरेच कमाचारी सेवातनव त् त झाले अस् याने तसेच स् वेच् छा तनव ती घेत् यामुसे 
सयायजस्थतीत केवस १२० मींिूर पदाींपैकी ४० कमाचारी कायारत ी ेत.  
(३) व (४) सदर सींस् थेस कें द्रशासनाकडून सन २०१३-१४ ी ण २०१४-१५ या 
वर्ााकरीता कोणती ी तनधी प्राप् त झालेला ना ी. सदर सींस् था स् वायत् त अस् याने ती 
खािगी सावाितनक स भागाच् या तत् वावर सिमपणे ्भी करया याची बाब शासनाच् या 
दवचाराधीन ी े. 

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

मोर्त ि सक् तीच् या शशक्षण हक् ि िायद्यान् िये खाजगी शाळाांमध् ये आधथयि दबुयल 
घटिातील मुलाांिररता २५ टक् िे आरक्षण बांधनिारि िर याबाबत 

(६०) *  १६४६८   श्री.िुणाल ुाटील (धुळे ्ामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), 
अॅड.िे.सी.ुाडिी (अक्िलिुिा), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्रीमती तनमयला गावित 
(ागतुूरी), श्री.अस् लम शेख (मालाड ुजश्चम), श्री.अशमत देशमुख (लातूर शहर), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (रम्हुूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), प्रा.िषाय 
गायििाड (धारािी), श्री.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), प्रा.विरेंद्र जगताु (धामणगाि 
रेल्िे), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.डी.ुी.सािांत (नाांदेड), श्री.सां्ाम थोुटे 
(भोर), श्री.अजजत ुिार (बारामती), श्री.राहुल जगताु (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांरा िळिा), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन), श्री. शामराि उर्य  बाळासाहेब ुाटील 
(िराड), श्री.िैभि वुचड (अिोले), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.राणाजगजीतशसांह 
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ुाटील (उस्मानाबाद), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.सुरेश लाड (िजयत), श्री.मिरांद जाधि-ुाटील (िाई), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्रीमती सुमन ुाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्री.राहुल मोटे (ुराांडा), श्री.सांजय िदम (दाुोली), श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), 
श्री.सांजय (बाळा) भेगड े (मािळ), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील (शशडी), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.जयांत ुाटील (ास्लामुूर), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.ददुि चव्हाण (र्लटण), श्री.अतनल िदम (तनर्ाड), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), 
डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली ुूिय), 
श्री.विलासराि जगताु (जत), श्री.प्रशाांत ठािूर (ुनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.शरददादा सोनिणे (जुन्नर), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.योगेश दटळेिर 
(हडुसर), श्री.दत्ता्रशय भरणे (ाांदाुूर), श्री.सांदीु नाईि (ऐरोली), श्री.गणुत 
गायििाड (िल्याण ुूिय), डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड), श्री.योगेश (बाुू) घोलु 
(देिळाली), श्री.सांजय ुोतनीस (िशलना), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.योगेश सागर 
(चारिोु) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) राज्यात बालकाींच् या मोर्त व सत तीच् या लशिण  त क काययायान् वये ीधथाक 
दबुाल घ्कातील मलुाींना २५ ्त के ीरिणाींतगात शासाींमध् ये मोर्त प्रवेश देया याच े
धोरण शासनाने नव् याने िाह र केले असून या ीरिणाींतगात खािगी नामाींककत 
शासाींमध् ये  ी प्रवेश लमसणे शत य  ोणार ी े  े खरे ी े काय,  

(२) अस्यास, सदरील पह लीच्या वगाापासून प्रवेश देयायाबाबतचा तनणाय घेयायात 
ी्याने नसारी व केिी प्रवशे घेताना पालकाींना अडचणी तनमााण  ोतील तसेच 
शासाींना शासनाकडून तनधी हदला िात नस्याने का ी शासा ्तत ीदेशाची 
अींमलबिावणी  करीत नसून त्यापैकीच नाींदेड श रातील का ी नामाींकीत इींग्रिी 
माध्यमाच्या शासा ी ्तत प्रवेशाबाबत अनुत्सुक अस्याच े सन २०१५ मध्ये वा 
त्यासुमारास तनदशानास ीले,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) तसेच राखीव को्यामध्ये प्रवेश देणाऱ्या खािगी शासाींना प्रत्येक दवयायाथयाापो्ी 
हदले िाणारे शु्क प्रततपूतीच े सुमारे २६ को्ी रुपये देयायाच े शासनाने मान्य केले 
ी े. तथादप पुणे येथील राखीव कोट्यातील २५ ्तके प्रवेश प्रकक्रयेची मुदत 
सींपयायास अवघे दोन हदवस असताना अनेक  शासाींकडून अडवणूक सुरु अस्याचे 
मा े  माचा, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास तनदशानास ीले,  े  ी खरे ी े काय, 
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(४) अस् यास, ्तत प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली ी े काय, त्यात काय 
तनषपन्न झाले व त्यानुर्ींगाने शासनाने खािगी शासाींना ्त त ीरिण बींधनरकारक 
करया यासा आ शासनाने कोणत् या ्पाययोिना के् या वा करया यात येत ी े,  तसेच  
२५ ्तके प्रवेश देयायास अडवणूक करणा-या शासाींवर शासनाने पुढे कोणती कारवाई 
केली वा करयायात येत ी े, 
(५) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत? 

श्री. विनोद तािड े: (१)  ोय. 
(२) अींशतः खरे ी े. 
(३)  े खरे ी े. 
(४) प्रवेश न देणा-या का ी शासाींना नो्ीस देया यात ी् या असून शासाींनी मा.्च् च 
न् यायालयात याधचक दाखल केलेली ी े. प्रकरण न् याय प्रदवष ् ी े. 
(५) प्र न ्या् ावत  ना ी. 

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

राज् यातील दषु्ट् िाळ्स् त भागातील शाळेतील मुलाांना दे यात 
 येणारा ुोषण आहार िाटु बांद असल् याबाबत 

(६१) *  १७२७९   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
श्री.डी.ुी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.बाबुराि ुाचणे 
(शशस्र), श्री.गुलाबराि ुाटील (जळगाि ्ामीण), श्री.किशोर ुाटील (ुाचोरा), 
श्री.हररष वुाुं ळे (मुततयजाुूर), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.डड मल्लीिाजूयन रेड्डी 
(रामटेि), डॉ.सुतनल देशमखु (अमरािती), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्री.चैनसुख सांचतेी (मलिाुूर), श्री.प्रभुदास शभलािेिर (मेळघाट), श्री.प्रशाांत बांब 
(गांगाुूर) :    सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज् यातील दषु कासग्रस् त व ी्ंचाईग्रस् त भागातील शासेतील मुलाींना हदनाींक १ मे , 
२०१५ पासून ्न्  ासी सुट्टीत ी शालेय पोर्ण ी ार पुरदवया याच े शासनाच े ीदेश  
असताना ी सोनासा कें द्रातींगात  ज् या ८ शासाींमध् ये  खचडी लशित े त् यामध् ये र्त त 
 सद व मी  या साह त्याचाींच वापर करयायात येतो व तसा अ वाल दर ी वड्याला 
पींचायत सलमतीला पा दवला िातो परींतू ्त त शासाींना देया यात येणारा पोर्ण ी ार 
वा्प प्रत् यिात बींद अस् याच े मा े मे, २०१५ मध्ये वा त् या सुमारास तनदशानास 
ीले ी े,  े खरे ी े काय, 
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(२) अमसनेर (जि.िसगाींव) तालुका दषु कास िाह र झा् याने दवयायाथ याांना शालेय 
पोर्ण ी ार सुट्टीतदेखील सुरु  ेवावा ी ण एका लशिकाने तथेे ्पजस्थत रा ावे 
असे शासनाच े सत तीच े ीदेश असताना ी ्त त जि् ्यातील दरेगाव, ह ींगोणा, 
तासखेडा, अमोदा, मुडी-करणखेड े या ह काणी स् वयींपाकग   बींद अस् याने ्परोत त 
तालुत यातील पाच जि्  ा पररर्द मरा आ शासाींमध् ये शालेय पोर्ण ी ार 
लशिदवया यात ीला नस् यामुसे ग्लशिणाधधकारी याींच् याकड ेअनेक तक्रारी मा े मे, 
२०१५ मध्ये प्राप् त झा् या ी ेत,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) तसेच शासेतील मुलाींना ी ार देया याबाबत च् या ीदेशाची अींमलबिावणी न करता 
शासा बींद  ेवणा-या मुख् याधापकाींची कें द्र प्रमुखाींमार्ा त चौकशी करुन कारवाई 
अ वाल सादर करया याच े तनद्श लशिणाधधका-याींनी अकोला जि् ्यातील सात ी 
पींचायत सलमतीच् या ग्दवकास अधधका-याींना हदनाींक २६ मे, २०१५ रोिी हदले तसेच 
लशिणाधधका-याींनी हदनाींक १८ एदप्रल, २०१५ रोिी सुट्टीत ी  खचडी वा्प करया याचे 
तनद्श  सवाांना हदले असताना ी हदनाींक २५ मे, २०१५ रोिी केले् या पा णीत 
अकोला जि् ्यातील १७५ शासाींच् या  खचडीच े वा्प झाले नस् याच े तनदशानास 
ीले,  े  ी खरे ी े काय, 
(४) अस् यास, लशिणाधधका-याींनी  खचडी वा्प करया याचा ीदेश असताना ी 
िाणीवपूवाक योिना बींद  ेवणा-या लशिणसींस् थाकड ेदवभागाने दलुाि करया याची कारणे 
काय ी ेत, 
(५) अस् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ी े काय, अस्यास, चौकशीत काय 
तनषपन्न झाले व त्यानुसार सदरील  योिना बींद  ेवणा-या शासाींवर पढेु कोणती 
कारवाई केली वा करयायात येत ी े ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१)  े खरे ना ी. 
(२) हदनाींक २१/0५/२0१५ रोिी सदर शासाींमध्ये शालेय पोर्ण ी ार बींद  ोता अशा 
स्वरुपाचा तक्रार अिा प्राप्त झाला ी े.  
(३) व त्तपत्रात अशा स्वरुपाची बातमी प्रलसध्द झाली  ोती. 
(४) व (५) कें द्र शासनाच्या मागादशाक सूचनाींनुसार दषुकासग्रस्त भागात ्न् ासयाच्या 
सु्ीमध्ये दवदयाथयाांना शालेय पोर्ण ी ार देणे बींधनकारक ी े. यानुसार अशा 
स्वरुपाचा सुचना दरवर्ी लशिण सींचालनालयामार्ा त िेत्रीय कायाालयाींना देयायात 
येतात. यानुसार ्न् ासयाच्या सु्ीत िे दवदयाथी शासेत ्पजस्थत रा तील त्याींना 
पोर्ण ी ार देयायात येतो,तथादप, या कालावधीत ्पजस्थतीच े प्रमाण खूपच कमी 
असत.े  
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     अमसनेर तालुतयातील दरेगाव, ह ींगोणा, तासखेडा, अमोदा या ह काणी 
सुट्टीच्या कालावधीत ्पजस्थत असणाऱ्या दवयायाथयाांना शालेय पोर्ण ी ार लशिवून 
देयायात ीलेला ी े. मुडी-करणखेडे येथे हद. २१/0५/२0१५ रोिी गावाींत कायाक्रम 
अस्याने दवदयाथी ्पजस्थत नस्यामुसे ी ार लशिवयायात ीला ना ी. मात्र 
लशिक शासेवर ्पजस्थत  ात.े 
     अकोला जि् याींमध्ये सुट्टीच्या कालावधीत शासेत ्पजस्थत असणाऱ्या 
दवयायाथयाांना शालेय पोर्ण ी ार लशिवून देयायात ीलेला ी े. तथादप, का ी 
शासाींमध्ये दवदयाथी ्पजस्थत नस्याने सींबींधधत शासाींमध्ये शालेय पोर्ण ी ार 
लशिदवयायात ीलेला ना ी. तथादप, सदर शासेत लशिकाींची ्पजस्थती  ोती. 
 

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

डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर चरर्रश साधने प्रिाशन सशमतीिडून  
खांडाच ेुुनयमुद्रण बांद झाल् याबाबत 

  

(६२) *  १८२२६   श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन), श्री.ददलीु िळसे-ुाटील 
(आांबेगाि), श्री.राणाजगजीतशसांह ुाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) भारतरत् न डॉ.बाबासा ेब ीींबेडकर चररत्र साधने प्रकाशन सलमतीकडून सन २००६ 
पासून नवीन साह त् याचा एक ी खींड प्रकालशत झाला नसनू खींडाच े पुनामुद्रण ी बींद 
झा् याच ेमा े मे, २०१५ मध् ये तनदशानास ीले,  े खरे ी े काय, 

(२) अस् यास, ्त त प्रकरणाची शासनामार्ा त चौकशी करया यात ीली ी े काय, 
(३) अस् यास, चौकशीत काय ीढसून ीले व तदनुसार शासनामार्ा त कोणती 
कायावा ी केली वा करया यात येत ी े, 
(४) नस् यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१)  े खरे ना ी. 
(२), (३) व (४) प्रन ्या् ावत ना ी. 
 

----------------- 
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मुांबईतील शमठी नदी दवूषत िरणा-या अनधधिृत  

िारखान् याांिर िारिाई िरयाबाबत 
 

(६३) *  २२५४०   श्री.योगेश सागर (चारिोु) :   
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५००० ला ददनाांि ३० माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या 
सांदभायत:    सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील लम आ नदीच् या ीसपास असले् या सुमारे १०० बेकायदा कारखान् याींचे 
ददुर्त पाणी लम आ नदीच् या पात्रात सोडले िाते, त् यामुसे लम आ नदी प्रददुर्त  ोत 
ी े,  े खरे ी े काय, 

(२) अस् यास, लम आ नदी ददूर्त करणा-या अनधधक त कारखान् याींवर कारवाई करुन 
कारखान् याींच ेवीि व पाणी खींडडत करया याचा इशारा मा.पयाावरण मींत्री याींनी हदनाींक 
१५ मे २०१५ रोिी वा त्यासुमारास हदला ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस्यास, मे. ्ेत नोग्रीन एन् व्  ायरो, पुणे या सींस् थेमार्ा त लम आ नदीच े ततच् या 
्गमापासून, समुद्रखाडीच् या सींगमापयांत केले् या सव्िण अ वालानुसार लम आ नदीत 
लमससत असले् या घरगुती साींडपाया यावर प्रकक्रया करया याबाबतचा प्रस् ताव मुींबई 
म ानगरपाललकेकड ेदवचाराधीन ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(४) अस्यास, लम आ नदीका आ सींरिक लभींतीच े बाींधकाम पूणा करणे, औयायोधगक 
तसेच घरगुती साींडपाणी लम आ नदीत लमससया यास प्रततबींध करणे, लम आ नदीतील 
गास काढणे तसेच घनकच-याच ेव् यवस् थापन करणे इत् यादी बाबत सींबींधधताींस देयायात 
ीले्या ीदेशाबाबत कोणती कायावा ी केली वा करयायात येत ी े, 
(५) तसेच लम आ नदीच े प्रदरु्ण करणा-या ककती अनधधक त कारखान् याींवर कोणती  
कारवाई करया यात ीली वा येत ी े, 
(६) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत  ? 

श्री.रामदास िदम : (१)  े अींशत: खरे ी े. 
     यासींदभाात म ाराषर प्रदरू्ण तनयींत्रण मींडसाने नेमले्या स्वतींत्र तज्ञ स्लागारा 
मार्ा त लम आ नदीच्या दवदवध ह काणच्या पायायाच े नमुने गोसा करुन त्याचे 
प थ:तकरण करयायात ीले. या प थ:तकरण अ वालानुसार लम आ नदीत ९३ ्तके 
घरगुती साींडपाणी व ७ ्तके औयायोधगक साींडपाणी लमससत अस्याचे तनदशानास 
ीले ी े. 
(२)  े खरे ी े. 
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(३)  े खरे ी े. 
(४) लम आ नदीची एकूण लाींबी १७.८४ कक.मी. असून १२.६०८ कक.मी. लाींबीच्या 
सींरिण लभतीींच े काम पूणा झाले ी े. ्वाररत ६.३५ कक.मी लाींबीच े काम लश्लक 
ी े. 
    लम आ नदीत लमससणाऱ्या साींडपायायाला व इतर कारणाींनी  ोणाऱ्या प्रदरु्णास 
ीसा घालयायाकरीता ्पाययोिना सूचदवयायासा आ मुींबई म ानगरपाललकेमार्ा त 
भारतीय प्रायायोधगकी सींस्था, मुींबई याींची स्लागार म् णून तनयुतती करयायात ीली 
असून त्याींचा प्रक्प अ वाल प्राप्त झा्यानींतर पुढील कायावा ी करयायाचे मुींबई 
म ानगरपाललकेमार्ा त प्रस्तादवत ी े. तसेच लम आ नदीत लमससणाऱ्या घरगुती 
साींडपायायावर प्रकक्रया करयायाबाबतचा प्रस्ताव मुींबई म ानगरपाललकेकड े दवचाराधीन 
ी े. 
    मुींबई म ानगर प्रदेश दवकास प्राधधकरणाच्या अखत्यारीतील लम आ नदीतील गास 
काढयायाच े काम पूणा झाले असून मुींबई म ानगरपाललकेच्या अखत्यारीतील लम आ 
नदीतील गास काढयायाच े काम ्प्पा-१ अींतगात एदप्रल, २००६ त े िून, २००६ या 
कालावधीत  ाती घेयायात ीले  ोत.े सदर काम पूणा करयायात ीले ी े. 
    लम आ नदी प्रदरू्णाबाबत मा.मींत्री (पयाावरण) याींच ेअध्यितखेाली हदनाींक १४ मे, 
२०१५ रोिी बै क सींपन्न झाली. सदर बै कीमध्ये लम आ नदीका ावरील ्वाररत स ा 
ककलोमी्र पररसरातील झोपड्या/दकुाने याींची पात्रता तनजचत करयायाची कायावा ी 
जि् ाधधकारी, मुींबई ्पनगर याींचमेार्ा त करयायाचा तनणाय घेयायात ीला असून 
त्यानुसार जि् ाधधकारी, मुींबई ्पनगर याींचेकडून कायावा ी करयायात येत ी े. 
तथादप, सदर कायावा ी दवरुध्द मा.्च्च न्यायालयात याधचका दाखल करयायात ीली 
असून प्रकरण न्यायप्रदवष् ी े. 
(५) म ाराषर प्रदरू्ण तनयींत्रण मींडसामार्ा त लम आ नदीच्या प्रदरु्णास िबाबदार 
असले्या ९७ कारखान्याींवर ्त्पादन बींद करयायाच े ीदेश बिावयायाची कायावा ी 
करयायात ीली ी े. 
(६) प्रन ्या् ावत  ना ी. 

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

माथेरान (जज.रायगड) येथे महाराष्ट् र जीिन प्राधधिरणािडून सुधाररत ि िाढीि 
ुाणीुुरिठा योजनेच ेअुूणय असल्याबाबत 

(६४) *  २०९७१   श्री.सुरेश लाड (िजयत), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.अिधूत 
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तटिरे (श्रीिधयन), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माथेरान (जि.रायगड) येथे म ाराष र िीवन प्राधधकरणाने सुधाररत व वाढीव 
पाणीपुरव ा योिनेच ेकाम पूणा करया याची अींततम तारीख हदनाींक २२ रे्ब्रुवारी, २०१३ 
असताना सदर कामाची मुदत सींपून दोन वर्् ्ल्ून ी योिना अयायाप अपूणा ी े, 
 े खरे ी े काय, 

(२) अस् यास, ीिलमतीस सदर पाणीपुरव ा योिना पूणा न  ोया याची कारणे काय 
ी ेत, 
(३) अस् यास, त् यामुसे तेथील नागरीकाींना तसेच  ॉ्ेल व् यावसातयकाींना दोन 
हदवसाीड पाणीपुरव ा  ोत ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(४) अस् यास, तथेील नागरीकाींना तनयलमत पाणीपुरव ा  ोया याकरीता कोणती 
कायावा ी केली वा  करया यात येत ी े, 
(५) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  ोय,  े खरे ी े. 
(२) माथेरान येथील सुधारीत व वाढीव पाणी पुरव ा योिनेच ेकाम माथेरान येथील 
(१) दवलशष ् भौगोललक रचना, (२) मोठ्या प्रमाणावरील पया् कामुसे श रातील 
दवतरण व् यवस् थेतील कामे करया यात ीले् या अडचणी, (३) मॉतन्रीींग कलम्ी, रे् वे 
क्रॉलसींग, दसी प् लॉ्धारक व स् थातनक  सींस् थाींकडून पा पुरावा करुन ी परवानगी 
लमसया यास झालेला दवलींब व (४) पया् न दवभागाकडून तनधी लमसया यास झालेला 
दवलींब इत् यादी कारणामुसे अपूणा ी े. 
(३) व (४) अींशतः खरे ी े. सदर योिनेतील ्पाींगे कायााजन्वत करुन नागरीकाना 
तनयलमत पाणी पुरव ा करया यात येत ी े. ्न्  ाळयात पया् काींचा  ींगाम दवचारात 
घेऊन का ी कासापुरत ेएक हदवसीड पाणी पुरव ा करया यात ीला ी े. 
(५) प्र न ्या् ावत ना ी. 

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

राज्यात गुटखा बांदी िरयाबाबत 

 (६५) *  १६५४४   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलाुूर शहर मध्य), श्रीमती तनमयला 
गावित (ागतुूरी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (रम्हुूरी), श्री.अस् लम शेख (मालाड ुजश्चम), श्रीमती अशमता 
चव्हाण (भोिर), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), प्रा.िषाय गायििाड 
(धारािी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.िुणाल ुाटील (धुळे ्ामीण),     
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श्री.ददलीु िळसे-ुाटील (आांबेगाि), श्री.राणाजगजीतशसांह ुाटील (उस्मानाबाद), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन), श्री.भास्िर जाधि 
(गुहागर), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.िैभि वुचड (अिोले), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री. शामराि उर्य  बाळासाहेब ुाटील (िराड), श्री.सुरेश लाड (िजयत), 
श्री.राहुल मोटे (ुराांडा), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), 
डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र ुजश्चम), श्री.त्र्यांबिराि शभसे 
(लातूर ्ामीण), श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), डॉ.सतीश (अणासाहेब) 
ुाटील (एरांडोल), श्री.योगेश सागर (चारिोु), श्री.धनजांय (सुधीर हरी) गाडगीळ 
(साांगली), श्री.अशमत साटम (अांधेरी ुजश्चम), श्री.योगेश दटळेिर (हडुसर), श्री.राजेश 
िाशीिार (सािोली), श्री.राहुल जगताु (श्रीगोंदा), श्री.दत्ता्रशय भरणे (ाांदाुूर), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांदीु नाईि (ऐरोली), श्री.गणुत गायििाड (िल्याण 
ुूिय), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(ुनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि ुजश्चम), 
डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड), श्री.राजु तोडसाम (अणी), डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), 
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.विजय षटी (ुारनेर), डॉ.शशशिाांत खेडिेर 
(शसांदखेड राजा), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.ददुि चव्हाण (र्लटण), 
श्री.सुधािर देशमुख (नागुूर ुजश्चम), श्रीमती मोतनिा राजळे (शेिगाांि - ुाथडी), 
श्री.जयिुमार रािल (शशांदखेडा) :   

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४४२८ ला ददनाांि २३ माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या 
सांदभायत:   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) राज् यात शासनाने गु्खा बींदी लाग ू केली असताना ी सावाितनक ह काणी 
गु्खा,तींबाखू, मावा व अन्य अींमली पदाथा मुींबईतील  ॉजस्प्लाींमध् ये, च ा ्परीवर, 
पानपट्टीवर ह कह काणी तसेच साींगली जि् ्यातील लमरि श र ी ण इतर ग्रामीण 
भागाींमध् ये अनेक ्प-याींवर तसेच ्स्मानाबाद,लातूर,को्  ापूर तसेच िसगाव 
जि् ्यातील िसगाींव श र ी ण इतर ग्रामीण भागाींमध् ये  च ाची ्परी, कोज्िक 
 ाऊस ीहद ह काणी व मे कर (जि.बुलढाणा) येथे मोठ्या प्रमाणावर अवैध गु्खा 
दवक्री चालू अस् याच ेतनदशानास ीले ी े,  े खरे ी े काय, 

(२) तसेच, करमासा (जि.सोलापूर) येथील अवैध गु्खा दवक्रीची माह ती लमसा् यावर 
एमीयडीसीमध् ये छापा ्ाकया यास गेले् या अन् न व और्ध प्रशासन अधधका-याींच् या 
अींगावर ्ेम् पो घालया याचा प्रयत् न मा े मे,२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान झाला,  े खरे 
ी े काय, 
 



78 

(३) तसेच अींधेरी (मुींबई) येथील बद्र ुकीं पा ी्ं ड, यादव नगर, खेरानी रोड, साकीनाका 
येथे धाड ्ाकून अन् न व और्ध प्रशासनाने रुपये २६ लाख ५६  िाराचा गु्खा, 
पानमसाला, तींबाखू इ.अनधधक त सा ा िप् त केला व सदर प्रकरणी मतनर् प्ेल 
याच् या दवरोधात साकीनाका पोललस  ाणे येथे गुन्  ा दाखल करया यात ीला ी े असे 
हद.३० मे,२०१५ रोिी वा सुमारास तनदशानास ीले ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(४) तसेच, रो ा (जि.रायगड) तालुतयात ह कह काणी छुप्या पध्दतीने गु्खा दवक्री 
 ोत असून जि् ा गुन् ा अन्वेर्ण दवभागाने रो ा पोललस स््ेशननजिक म ात्मा रु्ले 
नगरमधील बब्डीींगच्या तसमि्यातील गासयामध्ये बेकायदेशीर लाखो रुपयाींचा 
गु्खा िप्त केला अस्याचे मा े एदप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास 
ीले ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(५) राज्यात गु्खा तनलमातीच े ल ान कारखाने सुरु असून पुणे दवभागात एका  
मह न्यात गु्खा तनलमाती करणारे दोन कारखाने सापडले अस्याच ेमा े मे, २०१५ 
मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास ीले,  े  ी खरे ी े काय, 
(६) तसेच ,राज्यात गु्खा बींदी लागू असताना ी अन्य राज्यातून अवैधररत्या गु्खा 
ीयात केला िात अस्याने त्यावर अन्न व और्ध प्रशासन कारवाई करणार ी े 
काय, 
(७) अस्यास, यासींदभाात चौकशी करयायात ीली ी े काय, त्यानुर्ींगाने गु्खा 
दवक्रीवर बींदी ीणयायाकररता अन्न सुरिा काययायातींगात कलम ३२८ चा वापर 
करयायाबाबत कायदेशीर स्ला घेयायात ीला ी े काय, त्या अनुर्ींगाने पुढे कोणती 
कारवाई केली वा करयायात येत ी े, नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत? 

श्री. धगरीश बाुट : (१)  े अींशत: खरे ी े. 
(अ) मुींबईतील  ॉजस्प्लाींमध्ये च ा ्परीवर व पानपट्टीवर छुप्या पध्दतीने प्रततबींधधत 
गु्खा, पानमसाला इत्यादीींची दवक्री  ोत अस्याच े तनदशानास ीले असून, हद. 
२०/७/२०१४ त े ३१/५/२०१५ या कालावधीत ४१ ह काणी धाडी ्ाकून रु.९६,९६,४५२/- 
ककमींतीचा सा ा िप्त करयायात ीला ी े. 
(ब) साींगली जि््यातील लमरि श र ी ण इतर ग्रामीण भागाींमध्ये ्पऱ्याींवर छुप्या 
पध्दतीने प्रततबींधधत गु्खा, पानमसाला, सुगींधधत सुपारी, सुगींधधत तींबाखू इत्यादीींची 
दवक्री  ोत अस्याच े तनदशानास ीले असून मा े, िुलै, २०१४ त े मे, २०१५ या 
कालावधीत लमरि श रात ०८ ह काणी धाडी ्ाकून रु.८,७१,३६६/- ककीं मतीचा सा ा 
िप्त करयायात ीला असून, सींबींधधताींदवरुध्द पोललस स््ेशनमध्ये गुन् ा नोंददवयायात 
ीला ी े. 
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(क) ्स्मानाबाद जि््यात मा े २० िुलै, २०१४ त े२५ िून, २०१५ या कालावधीत 
एकूण १५ ह काणी धाडी ्ाकून रु. ६५,१३,२५१/- ककीं मतीचा प्रततबींधधत अन्न पदाथाांचा 
सा ा िप्त करयायात ीला असून, सींबींधधताींदवरुध्द ०८ ख्ले दाखल करयायात ीले 
ी ेत. 
(ड) लातूर जि््यात मा े िुलै, २०१४ त े२५ िून, २०१५ या कालावधीत एकूण ३३ 
ह काणी धाडी ्ाकून रु. ६४,३५,२६३/- ककमतीचा प्रततबींधधत अन्न पदाथााचा सा ा 
िप्त करयायात ीला असून, सींबींधधताींदवरुध्द २८ ख्ले दाखल करयायात ीले ी ेत. 
(इ) को् ापूर जि््यात मा े िुल,ै २०१४ त ेिून, २०१५ या कालावधीत एकूण ७५ 
ह काणी धाडी ्ाकून रु.१,५८,६२,८४८/- ककीं मतीचा प्रततबींधधत अन्न पदाथाांचा सा ा 
िप्त करयायात ीला ी े. 
(ई) नालशक दवभागाअींतगात िसगाव कायाालयाने िसगाव श र व इतर ग्रामीण 
भागात १० ह काणी ्ाकले्या धाडीत एकूण रु. २०,४५,४४०/- ककमतीचा सा ा िप्त 
केला ी े. 
(्) बलुढाणा जि््यातील मे कर तालुतयामध्ये तुरसक प्रमाणात छुप्या पध्दतीने 
गुींड प्रव त्तीच्या व्यततीींकडून दवक्री  ोत अस्याच े तनदशानास ीले ी े. मे कर 
तालुतयात हद. २०/०७/२०१४ त े २५/०६/२०१५ या कालावधीत १२ ह काणी           
रु. ३,८६,५३०/- एवढ्या ककमतीचा प्रततबींधधत अन्न पदाथााचा सा ा िप्त करयायात 
ीला ी े. 
(२)  ोय,  े खरे ी े. 
छापा ्ाकयायास गेले्या अन्न व और्ध प्रशासनाच्या अधधकाऱ्याींच्या अींगावर ्ेम्पो 
घालयायाचा प्रयत्न करणारा ्ेम्पोचालक ्ेम्पोस  पसून गे्याने सींबींधधताींदवरुध्द 
करमासा, जि.सोलापूर येथे गुन् ा दाखल करयायात ीला ी े. 
(३)  ोय,  े खरे ी े. 
सदर ह काणी धाड ्ाकून दवदवध प्रकारच ेगु्खा, पानमसाला, सुगींधधत तींबाखू या 
प्रततबींधधत अन्न पदाथााचा एकूण रु.२६,५६,०००/- ककमतीचा सा ा िप्त करुन 
ताब्यात घेयायात ीला असनू, सींबींधधताींदवरुध्द प्रथम खबरी अ वाल नोंददवयायात 
ीला ी े. 
(४)  ोय,  े खरे ी े. जि् ा अन्वेर्ण दवभाग, रायगड याींनी हदनाींक ०७/०४/२०१५ 
रोिी मे. अलसबा पान शॉप, मु.लशसर्ा्ा, प्ेल नगर, खोपोली ता.खालापूर, 
जि.रायगड येथून प्रततबींधधत अन्न पदाथााचा सा ा िप्त केला  ोता त्या अनुर्ींगाने 
पुढे चौकशी व तपास केला असता, खालचा मो ्ला, धादवर मींहदर रोड, ीलशयाना 
अपा ा्में्मधील तसमि्यावरील गु्खा तयार करयायासा आ वापरयायात येणारे अन्न 
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पदाथा सुपारी तुकडी, तींबाखू, कात पावडर, मॅग्नेलशअम काबोने्, लाईम पावडर, 
लवींग पावडर तसेच तयार गु्खा असा एकूण रु.११,०५,४००/- ककमतीचा सा ा िप्त 
करयायात ीला. 
(५)  ोय,  े खरे ी े. 
     पुणे दवभागात अवैध गु्खा तनलमाती करणारे ०२ कारखाने सापडले असून, 
धचींचोसी, ता.बाशी, जि.सोलापूर येथून प्रततबींधधत गु्खा, सुगींधधत सुपारी व इतर 
साह त्यास  रु.१९,८३,६००/- ककीं मतीचा मुद्देमाल िप्त करुन पोलीस स््ेन पाींगरी येथे 
कर्यााद दाखल केली ी े. तसेच ता.भोर, जि.पुणे येथून प्रततबींधधत सा ा व इतर 
साह त्यास  रु.३,३१,५००/- ककमतीचा मुद्देमाल िप्त करुन रािगड पोलीस स््ेशन 
येथे तक्रार दाखल केली ी े. 
(६) (अ) सीमावती भागातून येणारा गु्खा रोखयायाकरीता दवदवध चकेनाका, रे्वे 
स््ेशन इत्यादी ह काणी पासत  ेवून कारवाई करयायात येत ी े. यासा आ पोलीसाींच े
स ाकाया घेयायात येत ी े. 
(ब) परराज्यातून येणाऱ्या लतझरी बसेसची स्थानके याींच्यावर पासत  ेवून गु्खा व 
तत्सम अन्न पदाथा िप्तीची कारवाई करयायात येत ी े. 
(७) अन्न व और्ध प्रशासनाचा कलम ३२८ च्या वापराबाबत च्या अनुर्ींगाने 
कायदेशीर स्ला घेयायासा आ अन्न सुरिा ीयुतत याींनी प्रततबींधधत अन्न पदाथााच्या 
प्रकरणी कलम ३२८ लावयायाबद्दल राज्यातील सवा पोलीस ीयुतत व पोलीस 
अधीिक याींना त्याींच्या अधधपत्याखालील पोललस  ायायात सूधचत करयायाबाबत 
शासनास दवनींती केली असून त्यानुसार काययायाच्या तरतूदी तपासून भा.दीं.दव. कलम 
३२८ सदर प्रकरणी लागू करता येईल ककीं वा कसे याबाबत प्रस्ताव ग   दवभागास 
सादर करयायात ीला ी े. 

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

तळिड े(ुुणे) येथील सरस् िती विश् ि विद्यालयाच् या प्रशासनाने अिारािीच् या 
विद्या याांना बनािट तनिालु्रशे ददल्याबाबत 

 (६६) *  १७६५३   श्री.सां्ाम थोुटे (भोर), श्री.विजय िडटे्टीिार (रम्हुूरी) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) तसवड े (पुणे) येथील सरस् वती दव व दवयायालयाच् या प्रशासनाने अकारावीच् या 
दवयायाथ याांना बनाव् तनकालपत्रे हदली असुन या तनकालपत्रावर पास ककीं वा नापास  ा 
शेरा ना ी तसेच त् यावर दवयायालयाच् या प्राचायााची स ी ककीं वा लशत का ी नस्यामुसे 
दवयायाथ याांची र्सवणुक झा्याच े मा े एदप्रल २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास  
तनदशानास ीले ी े  े खरे ी े काय, 
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(२) अस् यास, ्परोत त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ी े काय, अस्यास, त्यात 
काय तनषपन्न झाले व त्यानुसार  सींबींधधतावर कोणती कारवाई केली  वा करया यात 
येत ी े, 
(३)  नस् यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) सरस् वती दव व दवयायालय, तसवड ेरोड, पुणे शासेच् या 
प्रशासनाने इ. ११ वीच् या दवयायाथ याांना बनाव् तनकालपत्रे हदली  ी बाब खरी ना ी. 
सदर शासा पूणातः इींग्रिी माध् यमाची अस् याने तनकालपत्राींवर पास ककवा नापास 
असा शेरा नसून सवलतीच ेगणु घेऊन ्तीण झाले् या दवयायाथ याांच् या तनकालपत्रावर 
promoted with grace marks, सवलतीच् या गुणाींलशवाय केवस गुणवत् तवेर ्त् तीणा 
दवयायाथ याांच् या तनकालपत्रकावर promoted  व अनुत् तीणा दवयायाथ याांच् या 
तनकालपत्रकावर Detained  असा शेरा देया यात ीला ी े. तनकालपत्रावर वगालशिक 
व मुख् याध् यापक याींची स् वािरी ी े. परींतू शासेचा/सींस् थेचा लशत का ्म्दवलेला 
ना ी. 
     तनकालपत्रकाची तपासणी केली असता तनकालपत्रक गोर्वारा व दवयायाथ याांना 
हदलेले तनकालपत्रक यामध् ये तर्ावत ना ी. त् यामुसे दवयायाथ याांची र्सवणूक झाली 
असे म् णता येणार ना ी. 
      ्च् च माध् यलमक शासेच े तसेच दवयायाथ याांच् या, सींस्थेच्या व लशिकाींच् या 
सींबींधधत सवा अलभलेख तनयमाप्रमाणे दवह त प्रपत्रात अयाययावत  ेवया याबाबत सूचना 
हद् या असून सदर तनकालपत्रासींदभाातील त्र ् ीींबाबत सींबींधधताींकडून खुलासा घेऊन 
याप्रकरणी दवभागीय लशिण ्पसींचालक, पुणे याींचसे् तरावर कायावा ी सुरु ी े. 
(३) प्र न ्या् ावत ना ी. 

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

बालभारतीच् या ुाचिीच् या ुुस् तिातील तसेच िें द्र शासनाच् या एनसीईआरटीच् या  
१० िी ि १२ िीच् या ुाठयुुस् तिातील चुिाांबाबत 

(६७) *  १६५७६   श्री.अशमत देशमुख (लातूर शहर), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), श्री.लक्ष्मण जगताु (धचांचिड), श्री.बसिराज 
ुाटील (षसा), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), श्री.योगेश दटळेिर (हडुसर), 
श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोुडा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  बालभारतीने  यींदा नव् याने छापया यात ीले् या पाचवीच् या पररसर अ् यास-२ 
च् या ीपण कसे घडलो या पुस् तकात छापया यात ीले् या नकाशात नयायाींच् या 



82 

स् थानाींची अदलाबदल करुन त्या वसदवया यात ी्या अस्याच े मा े मे-२०१५ च् या 
सुमारास तनदशानास ीले  े खरे ी े काय, 
(२) तसेच बालभारतीने पुस् तके छापताना दरवर्ीप्रमाणे सध्याच्या वर्ी पुस् तके 
छापताना राष रगीतात अनेक चुका, मींबईच् या नकाशात ७ ऐविी १० बे ी्ं, दोन 
नयायाींची हदशाच बदलली याींसारख् या अनेक अिम् य चुका के् याच ेतनदशानास ीणले 
असता या चुकाींबाबत ‘बालभारती’ च ेसींचालक धचींतामणी बोरकर याींनी शासनाकडून 
िे राष रगीत येतीं तचे ीम्  ी छापत अस् याचीं  प्रसार माध् यमाींना साींधगतले ी े,  े 
 ी खरे ी े काय, 
(३) तसेच कें द्र शासनाच् या एनसीईीर्ी या मींडसाच् या माध् यमातून इयत् ता ७ वी, 
१० वी ी ण १२ वी च् या पा पुस् तकामध् ये भारतीय सींस् क तीदवर्यी खो्ी, 
अवमानकारक माह ती देणारा, तसेच दवशेर्तः ७ वीच् या पुस् तकामध् ये अवघ् या पाच 
ओसीमध् ये लशवरायाींचा इतत ास माींडला गे् याने म ाराष रातील लाखो दवयायाथ याांना 
छत्रपती लशवरायाींच् या इतत ासापासून वींधचत र ावे लागत अस् यामुसे  ा इतत ास 
बदलया याची मागणी मा. पयाावरणमींत्री याींनी हदनाक १८ डडसेंबर, २०१४ रोिीच् या 
पत्रान् वये मा. मुख् यमींत्र्याींकड े केली असून यासींदभाात हदनाींक १९ माचा, २०१५ रोिी 
ह ींद ू िनिाग ती सलमतीने ी मुींबईतील ीझाद मैदान येथे अथासींक् पीय अधधवेशन 
चालू असताना सींतप्त भरणे ीींदोलन करुन यादवर्यी मा.मुख् यमींत्र्याना हदनाींक ३० 
माचा, २०१५ रोिी पत्र हदले ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(४)अस् यास, ्त त प्रकरणी शैि णक पुस् तकाींच् या चुकाींबाबत शासनाने गींभीर दखल 
घेऊन चुका करणा-याींवर कोणती कारवाई केली  तसेच या चुकाींची पुनराव त् ती  ोऊ 
नये याकरीता कोणती कायावा ी  केली वा करया यात येत ी े, 
(५)  नस् यास दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१) ''युरेह्स'' व ''्ायग्रीस'' या नयायाींच् या नावाींत अदलाबदल 
झाली ी े. तथादप, सदर बाब सवा शासाींना कसवून यानुसार बदल करया याबाबत 
कसदवया यात ीले ी े.  
(२) कें द्र शासनाच् या ग   मींत्रालयाकडून प्राप् त माह तीनुसार पाठ्यपुस् तकाींमध् ये 
राष रगीत छापया यात ीले ी े. राष रगीताची सदर बाब मा.्च् च न् यायालयात 
न् यायप्रदवष   ी े.  
      पूवीच् या मुींबईच् या नकाशामध् ये मुींबईची ७ बे्े दाखवून त् याबाबतची माह ती 
पाठ्यपुस् तकात हदलेली ी े. तथादप, याला लागून असणारी ३ बे्े  ी नकाशात 
दाखदवली ी ेत. सदर बे्े काढून ्ाकणे नकाशाशास् त्रीय ष्ष ट्या चुकीच ेी े.  
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(३) व (४) एनसीईीर्ी  े कें द्र शासनाच् या अखात् यारीत येत अस् याने 
एनसीईीर्ीच् या पाठ्यपुस् तकाबाबत प्राप् त तक्रार अिा सींचालक, एनसीईीर्ी, नवी 
हद् ली याींच् याकड ेपुढील कायावा ीस् तव पा दवया यात ीला ी े.  
(५) प्र न ्या् ावत ना ी.  

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

साांगली जजल््यातील सुमारे ५० हून अधधि शशक्षिाांच्या  
नोि-या धोक् यात आल्याबाबत 

  

(६८) *  २३२०९   श्री.सुरेश हाळिणिर (ाचलिरांजी), श्री.धनजांय (सुधीर हरी) 
गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) साींगली जि्  यातील लशिक पदाींना बेकायदेशीर मान् यता हद् यामुसे सुमारे ५० 
 ून अधधक लशिकाींच्या नोक-या धोत यात ी् याच े मा े मे, २०१५ मध् ये वा 
त् यासुमारास तनदशानास ीले ,  े खरे ी े काय, 

(२) अस्यास,  साींगली येथील ्पलशिणाधधकारी याींनी त् याींच् या पदाच् या कायाकालात 
(हदनाींक १ िून त े१३ ऑत ्ोबर, २०१०) बेकायदेशीर लशिक मान् यता देणे यासारखे 
अनेक गैरव् यव ार के् याच ेमा े मे, २०१५ मध् ये तनदशानास ीले ी े,  े  ी खरे 
ी े काय, 

(३) अस् यास, तत् कालीन ्पलशिण अधधकारी, ग् लशिण अधधकारी ीदीींनी पदाला 
मान् यता देया यापूवी अनेक कायदेशीर बाबी न तपासताच सुमारे १५० पदाींना मान् यता 
हद् याच ेतनदशानास ीले  ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(४) अस् यास, ्तत प्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली ी े काय, चौकशीत काय 
तनष पन् न झाले, त् याअनुर्ींगाने सींबींधधत दोर्ीींवर कोणती कारवाई करयायात ीली वा 
येत ी े? 
(५) नस् यास, दवलींबाची कारणे कोणती ? 

श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे ी े. सदर प्रकरणी १५०  ून अधधक लशिकाींना 
मान्यता देयायाबाबत अतनयलमतता झाली अस्याच े प्राथलमक चौकशीत तनदशानास 
ीले ी े. 
(२), (३) व (४) साींगली जि््यातील लशिक पद मान्यतबेाबत तक्रारी प्राप्त 
झा्यानींतर सींबींधधत तत्कालीन प्रभारी लशिणाधधकारी याींना तनलींबबत करयायात 
ीलेले ी े व त्याींचेदवरुध्द दवभागीय चौकशी प्रस्तादवत करयायात ीली ी े. सदर 
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प्रकरणी दवभागीय लशिण ्पसींचालक, को् ापूर दवभाग, को् ापूर याींनी चौकशी 
करुन अ वाल सादर केला ी े. सदर चौकशी अ वालानुसार का ी मान्यतबेाबत त्रु्ी 
ीढसून ी्या ी ेत व याबाबत शासन तनणाय हदनाींक ६ रे्ब्रुवारी, २०१२ च्या (क) 
नुसार पुढील कारवाई सुरु ी े. 
(५) प्रन ्या् ावत ना ी. 

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

राज्यात निीन शाळा सुस् िरयासांदभायत स् थाुन िर यात  
आलेल् या सशमतीने िेलेल्या शशर्ारशीबाबत 

(६९) *  १८०५३   श्री.अतुल सािे (षरांगाबाद ुूिय), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुल जगताु (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळिा), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.बसिराज ुाटील (षसा), श्री.स्ुेश 
म् हा्रशे (शभिांडी ुूिय), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी), श्री.सुरेश 
धानोरिर (िरोरा), श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी), श्री.िैभि वुचड (अिोले), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड), डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), डॉ.बालाजी 
किणीिर (अांबरनाथ), श्री.ुराग अळिणी (विलेुाले), डॉ.शमशलांद माने (नागुूर उत्तर), 
श्री.सदानांद चव्हाण (धचुळूण), श्री.ददलीु िळसे-ुाटील (आांबेगाि), श्री.ुाांडुरांग बरोरा 
(शहाुूर), श्री. शामराि उर्य  बाळासाहेब ुाटील (िराड), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), 
श्री.राणाजगजीतशसांह ुाटील (उस्मानाबाद), श्री.सुरेश लाड (िजयत), श्री.राहुल मोटे 
(ुराांडा), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र ुजश्चम), 
श्री.गणुत गायििाड (िल्याण ुूिय), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ्ामीण), श्रीमती 
सीमाताई दहरे (नाशशि ुजश्चम), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.हसन मुश्रीर् 
(िागल), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील (शशडी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात नवीन शासा, तुकड्या सुरु करणे, मींिूर करणे ीदीच् या तनकर्ाींसा आ 
स् थापन करया यात ीले् या प्रधान सधचव, शालेय लशिण दवभाग याींच् या सलमतीने 
इयत् ता नववी व द ावीच े वगा सुरु  ेवया यासा आ दवयायाथी सींख्येची मयाादा ४० 
तनजचत केली असून त् यासा आ दोन लशिकाींची तनयुत ती करया यात यावी तर दवयायाथी 
सींख् या ४१ त े८० झाली तर तीन लशिक व एक मुख् यध् यापक नेमया याची लशर्ारस 
केली असून ४० पेिा दवयायाथी सींख् या कमी असेल तर थे् माध् यलमक दवभागच बींद 
करया याची लशर्ारस  प्रधान सधचव, शालेय लशिण दवभाग याींनी हदनाींक १० एदप्रल, 
२०१४ रोिी शासनास सादर केले् या अ वालात केली ी े,  े खरे ी े काय,  
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(२) अस्यास, सलमतीने म त्वाच्या इतर कोणत्या लशर्ारशी अ वालात के्या त्याचे 
स्वरुप काय ी े, 
(३) अस् यास, ्परोत त लशर्ारशीमुसे राज् यातील शेकडो माध् यलमक शासा बींद  ोणार 
असून त् या शासेतील दवयायाथी  े लशिणापासून वींधचत रा णार असून लशिक बेकार 
 ोणार असून माध्यलमक लशिण ग्रामीण दवयायाथयाांना अधधक खडतर  ोईल याबाबत 
म ाराषर राज्य मुख्याध्यापक मींडसाच्या प्रवतत्याींनी शासनाच ेलि वेधले ी े ,  े 
 ी खरे ी े काय, 
(४) अस् यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली ी े काय, अ वालातील 
लशर्ारशीच् या अनुर्ींगाने तसेच लशिक व लोकप्रतततनधीींनी सादर केले्या दरुुस्ती 
सींदभाात शासनाने  पुढे कोणती कायावा ी केली वा करयायात येत ी े, 
(५ ) नस्यास, दवलींबाची कारणे व याबाबत शासनाची भूलमका काय ी े ? 

श्री.विनोद तािड े: (१)  ोय  े खरे ी े. 
(२) बालकाींचा मोर्त लशिणाचा अधधकार अधधतनयम २००९ च्या अनुर्ींगाने सवा 
व्यवस्थापनाच्या (स्थातनक स्वराज्य सींस्था, शासकीय खािगी अनुदातनत, अींशत: 
अनुदातनत इ. सवा) नवीन शासा सुरु करणे, वगा िोडणे, अततररतत 
लशिकाच/ेपयावेिकाच/ेमुख्याध्यापकाच े पद मींिूर करणे/कमी करणे, कमीत कमी 
प्सींख्या असले्या शासेतील दवयायाथयाांच े नजिकच्या शासेत समायोिन करणे, 
शुन्य दवयायाथी सींख्या असले्या शासेतील लशिकाींची पयाायी व्यवस्था ी ण 
त्यानुर्ींगाने शासाींमध्ये सींरचात्मक बदल करयायाबाबत पयााय सुचदवयायात ीले 
ी ेत. 
(३)  ोय,  े खरे ी े परींतू दवयायाथी लशिणापासून वींधचत र ात ना ी. 
(४) प्रधान सधचव (शा.लश) याींच्या सलमतीने शासनास सादर केलेला अ वाल 
दवभागाच्या सींकेतस्थसावर िनतेच्या अवलोकनाथा व अलभप्रायाथा प्रसाररत करयायात 
ीला  ोता. त्यावर सूचना व  रकती मागदवयायात ी्या  ोत्या. राज्यातील दवदवध 
सींघ्ना, सींस्था, नागररक, लोकप्रतततनधी याींच्याकडून  रकती व सूचना प्राप्त झा्या 
ी ेत. ब ुवगा ब ुस्तर अध्यापन पध्दती, दवयायाथयाांच े समाजिकरण, दवयायाथयाांच े
समायोिन, अततररतत लशिकाींच/ेमुख्याध्यापकाच े पद तनमााण करणे, नवीन शासा 
सुरु करणे ी ण शासाींमध्ये सींरचनात्मक बदलाींबाबतचा प्रस्ताव मींत्रीमींडसासमोर 
सादर करयायाची कायावा ी सुरु ी े. 
(५) प्रन ्या् ावत ना ी. 

----------------- 
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ुुणे ि सातारा जजल् ्यामध्ये ुाणी टांचाई तनमायण  
झाल्याने टँिरद्िारे ुाणी ुुरिठा िरयाबाबत 

(७०) *  १८१६२   श्री.ददलीु िळसे-ुाटील (आांबेगाि), श्री.राणाजगजीतशसांह ुाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री. शामराि उर्य  बाळासाहेब ुाटील 
(िराड), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.िैभि वुचड (अिोले), श्री.राहुल मोटे 
(ुराांडा), श्री.सुरेश लाड (िजयत), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाि), श्री.ददुि चव्हाण (र्लटण), श्री.दत्ता्रशय भरणे (ाांदाुूर) :   सन्माननीय 
ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बारामती, पुरींदर, ीींबेगाव, िुन् नर (जि.पुणे) तालुत याींमध् ये पाया याची पातसी मा े 
माचा पासून झपाट्याने कमी  ोत अस् याने तेथील नागररकाींनी ्ँकरयावारे 
पाणीपुरव ा सुरु करावा अशी मागणी  जि्  ाधधकारी, पुणे याींच् याकड े मा े एदप्रल, 
२०१५ मध् ये वा त्यादरम्यान केली ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) तसेच,  वाई व माण, ख्ाव, कोरेगाव, र्ल्ण (जि.सातारा) या तालुतयात 
माचापासून पायायाची तीव्र ी्ंचाई तनमााण झा्याने ्ँकरयावारे पाणी पुरदवयायात यावे 
अशी मागणी तथेील नागररकाींनी जि् ाधधकारी, सातारा याींच्याकड ेमा े एदप्रल, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान केली ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस् यास, ्तत ह काणी  ्ँकसायावारे पाणी पुरव ा करया याबाबत व मा े मे 
अखेरीस सींभाव्य पाणी ी्ंचाई तनमााण  ोऊ नये म् णून शासनाने कोणती तातडीची 
कायावा ी केली वा करया यात येत ी े, 
(४) अस् यास, ीतापयांत ककती तालुत याींना/गावाींना ्ँकसायावारे पाणी पुरव ा 
करयायात ीला ी े, 
(५) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे ी े. 
     बारामती, पुरींदर व ीींबेगाव या तालुतयाींमधून ्ँकरची मागणी प्राप्त  ोती. 
तथादप, िुन्नर तालुतयाकडून ्ँकसाची मागणी प्राप्त झालेली ना ी. 
(२)  ोय,  े खरे ी े. 
(३) ीवयकतेनुसार ्पाययोिना घेयायात येत ी ेत. 
     पुणे जि््यातील बारामती, पुरींदर व ीींबेगाव या तालुतयाींत मे, २०१५ 
अखेरपयांत ्ँकरयावारे पाणीपुरव ा करयायात येत ी े. तथादप िुन्नर तालुतयाकडून 
्ँकरची मागणी नस्याने मे, २०१५ अखेरपयांत ्ँकरने पाणीपुरव ा करयायात ीलेला 
ना ी. 
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     मा े एदप्रल, २०१५ वा त्या दरम्यान प्राप्त मागणीप्रमाणे वाई, माण, ख्ाव, 
कोरेगाव, र्ल्ण येथे ्ँकरव्दारे पाणीपुरव ा करयायात येत ी े. तसेच सींभाव्य 
पाणी ी्ंचाईचा तातडीने ीढावा घेवून ३१ दवींधन दवह री अधधग्र ण ी ण ४२ नदवन 
दवींधन दवह राींनी प्रशासकीय मान्यता देयायाची कायावा ी केली ी े.  
(४) पुणे जि््यामध्ये ीतापयांत १० तालुतयामधील एकूण ४१ गावे व २६६ 
वाड्याींना ४७ ्ँकसायावारे पाणी पुरव ा करयायात ीलेला ी े. 
     सातारा जि््यामध्ये ९ तालुतयाींपैकी ५९ गावे ी ण १८८ वाड्याींना एकूण ५७ 
्ँकरयावारे १३१ खेपा करुन पाणी पुरव ा करणेत ीलेला ी े. 
(५) प्रन ्या् ावत ना ी. 

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

राज् यातील मराठी शाळाांमधील शशक्षणाचा दजाय िधृ् दीांगत िर याबाबत 
  

(७१) *  २००३६   अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र ुजश्चम), श्रीमती तनमयला गावित 
(ागतुूरी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अस् लम शेख (मालाड ुजश्चम), 
श्री.बसिराज ुाटील (षसा), श्री.प्रशाांत ठािूर (ुनिेल), श्री.ुराग अळिणी 
(विलेुाले), डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), 
श्री.उल्हास ुाटील (शशरोळ), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हाुूर उत्तर), प्रा.िषाय 
गायििाड (धारािी), श्री.सां्ाम थोुटे (भोर), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोुडा), श्री.डड मल्लीिाजूयन रेड्डी (रामटेि), श्रीमती सीमाताई 
दहरे (नाशशि ुजश्चम) श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी), डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) मरा आ शासाींमधील लशिणाचा दिाा व ध् दीींगत करया याच् या  ेतूने तत् कालीन 
शासनाने हदनाींक ३ माचा, २०१४ रोिी स् वातींत्र पूवा कासातील ९० मरा आ, १० ्दूा, 
ह ींदी ी ण गुिराती लशिण सींस् थाींना २० को्ीची दवशेर् ीधथाक मदत देया याचा 
तनणाय घेतला असून यापैकी प्रत् येक शासेला १० लाख रुपये देया यात येणार  ोते,  े 
खरे ी े काय, 
(२) अस् यास, शासनाच् या सदर ू तनणायानुसार स् वातींत्र पूवा कासातील १०० शासाींना 
देया यात येणा-या दवशेर् ीधथाक अनुदान तनधी अयायाप ्पलब् ध झालेले नस् याची 
कारणे काय ी ेत,  
(३) तसेच, मुींबईतील घा्कोपर येथील एकेकासी २६ तुकड्या असले् या सवोदय 
मरा आ शासेत ीता केवस २५ दवयायाथीच असून  दवयायाथींच नस् याने लशिकाींची 
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सींख् या ी  १३० वरुन २ वर ीली अस्याने  मुींबईतील गरीब दवयायाथ याांसा आ 
असले् या खासगी अनुदानीत लशिणाचा एक मो ा स् त्रोत ीता कायमचा बींद 
 ोया याच् या जस्थतीत अस् याच ेतनदशानास ीले ी े,  े खरे ी े काय, 
(४) अस् यास, ्तत प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली ी े काय, अस्यास, त्यात 
काय तनषपन्न झाले व त्यानुसार  बबक् पररजस् थ तीत असले् या खासगी अनुदानीत 
मरा आ शासाींसा आ शासनाने कोणती  ्पाययोिना केली  वा करयायात येत ी े 
तसेच ्तत दवशेर् ीधथाक अनुदानाचा  तनधी सींबींधधत शासाना त्वरीत दवतरीत 
 ोया याच् या ष्ष ्ीने शासनाने कोणती कायावा ी केली ी े वा करया यात येत ी े, 
(५) नस् यास, त् याची कारणे काय ी ेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१)  ोय. 
(२) स्वतींत्र पूवा कासातील १०० शासाींना तनधी ्पलब्ध करुन देयायाची कायावा ी सुरु 
ी े. 
(३) सदर शासेत इयत्ता ८ वी त े१० वी च ेएकूण ६९ दवयायाथी लशिण घेत असून 
शासेत १ मुख्याध्यापक व २ लशिकाींची पदे मींिूर ी ेत. 
(४)  ोय, सध्या पालकाींचा मरा आ माध्यमाींऐविी इींग्रिी माध्यमाच्या शासाींकड ेकल 
वाढत अस्याने मरा आ शासाींची प् सींख्या कमी  ोत ी े. मरा आ माध्यमाींच े
दवयायाथी ह्कून रा ावे यासा आ दवयायाथयाांना मोर्त पुस्तके वा्प तसेच सवा लशिा 
अलभयानाअींतगात दवदवध ्पक्रम राबदवयायात येत ी ेत. दवशेर् अधथाक 
अनुदानासींदभाात तनधी ्पलब्ध करुन देयायाची कायावा ी सुरु ी े. 
(५) प्रन ्या् ावत ना ी. 

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

मुांबई, ठाणे, सातारा, साांगली तसेच नाांदेड  
जजल््यात होत असलेली दधू भेसळ 

\(७२) *  १७११७   श्री.डी.ुी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.शरददादा सोनिणे (जुन्नर), श्री.सरदार ताराशसांह 
(मुलुांड), श्री.योगेश सागर (चारिोु), श्रीमती माधुरी शमसाळ (ुियती), श्री.जगदीश 
मुळीि (िडगाि शेरी), श्री.शभमराि ताुिीर (खडििासला), श्री.योगेश दटळेिर 
(हडुसर), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), 
श्री.गणुत गायििाड (िल्याण ुूिय), डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीय 
अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जि् ्यात पौष ्ीक व प्रधथने असले् या दधूामध् ये अशुध् द पाणी ्ाकून 
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दवक्री  ोत अस् याच े तसेच दधुात भेसस करताींना युररयाचा वापर करया यात येत 
अस्याच ेमा े मे, २०१५ मध्ये  वा त् या दरम्यान तनदशानास ीले ी े,  े खरे ी े 
काय, 
(२) तसेच, अन् न व और्ध प्रशासनाच् या अधधका-याींनी दधू भेससीदवरोधात मुींबई, 
 ाणे, सातारा, साींगली जि् ्यात छापे ्ाकून दवशेर्तः मुींबईत ९३५ लल्र दधुाचा 
सा ा िप् त के् याच ेमा े मे, २०१५ मध्ये वा त्या दरम् यान तनदशानास ीले,  े  ी 
खरे ी े काय, 
(३) अस् यास, सदर भेसस दधूाच् या नमुन् याींच ेप्रयोगशासेत दव लेर्ण करयायात ीले 
असून त्यात काय ीढसून ीले , त्यानुसार दधुात भेसस करणाऱ्या ्ोसीींदवरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करयायात येत ी े, 
(४) नस् यास, यामागील दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
 

 

श्री. धगरीश बाुट : (१)  े खरे ना ी. 
(२)  ोय,  े अींशतः खरे ी े. 
     अन् न व और्ध प्रशासनाने दधु भेससी दवरोधात  ाणे, सातारा, साींगली 
जि् ्यात दवशेर् मोह म राबदवली ी े. तसेच मुींबईत मे, २००५ च् या सुमारास 
९३१.५ लल्र दधुाचा सा ा िप् त करया यात ीला ी े. 
(३) मुींबई दवभागाने या मोह मे दरम् यान दधुाच े ०३ ह काणा ून एकूण १० नमुने 
तपासले त् यापैकी ०७ नमुने घेताना दधुात प्रततबींधधत पाया याची भेसस करताना 
रींगे ाथ पकड् याने ०२ ह काणी सींबधधताींदवरुध् द एर्ीयीर दाखल करया यात ीला 
असून, ्वाररत ह काणी तपासणीस घेतले् या दधुाच् या ०३  ी नमुन् यात स् ्ाचाची 
भेसस ीली ी े. वरील सवा ह काणी तपासानींतर न् यायालयात ख्ले दाखल 
करया याची कारवाई करया यात येत ी े. 
      सातारा जि् ्यात २० दधुाच ेनमुने तपासणीसा आ घेया यात ीले  ोत ेत् यापैकी 
०५ नमुने कमी दिााच ेघोदर्त करया यात ीले व १५ नमुने प्रमा णत घोदर्त करया यात 
ीले. कमी दिााच् या नमुन् याींच् या सींदभाात न् यायतनणाय कारवाई घेया यात येत ी े. 
      ाणे दवभागातील १२ नमुने दव लेर्णासा आ घेया यात ीले,  े सवा नमुने 
प्रमा णत घोदर्त झाले ी ेत.  
     साींगली जि् ्यातील तपासणीसा आ घेया यात ीलेले दधु व दगु् धिन् य पदाथाांचे 
सवा ३० नमुने प्रमा णत घोदर्त झाले ी ेत. 
(४) प्र न ्या् ावत ना ी. 

----------------- 
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नागुूर ि यितमाळ येथील शासिीय िैद्यकिय  
महाविद्यालय तथा स्ग्णालयातील ्रशुटीांबाबत 

(७३) *  २११३३   डॉ.शमशलांद माने (नागुूर उत्तर), श्री.सुधािर देशमुख (नागुूर 
ुजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोुड े (नागुूर ुूिय), श्री.वििास िुां भारे (नागुूर मध्य), 
श्री.सुधािर िोहळे (नागुूर दषक्षण), श्री.विजय रहाांगडाले (ततरोडा) :   सन्माननीय 
िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील शासकीय वैयायककय म ादवयायालय तथा रुग्णालय येथील ६३ वर्् 
िुन्या असले्या दवयायुत यींत्रणामुसे दवयायुत दाब खींडीत झा्याने रुग्णालयातील 
म ागडी ्पकरणे तनकामी  ोत असुन म त्त्वाच्या शस्त्रकक्रया थाींबदवयायात येतात 
तसेच यापूवी दवयायुत दाब खींडीत झा्याने रेडडयोलॉिी दवभागातील एम.ीर.ीय व 
डडजि्ल एतसरे मलशनच े नुकसान झाले  ोते, तथादप सदरील रुग्णालयाच्या  
दवयायुतीकरण व नवीनीकरण यासा आ सन २०१० मध्ये १,८०,९४,४५२ रुपयाींच्या 
कामाला प्रशासकीय मींिुरी लमसाली ी े परींतु अयायाप तनधी ्पलब्ध झालेला ना ी, 
 े खरे ी े काय, 
(२) तसेच ्तत  वैयायकीय म ादवयायालय व रुग् णालया मधील एत स-रे व 
एम.ीर.ीय. मशीनच्या  देखभालीकरीता कीं पनीला शासनाकडून तनजचत हदला 
िाणारा  हदड को्ी रुपयाींचा तनधी अयायाप न लमसा्याने मागील दोन 
मह न् याींपासून  सदरील मशीन  बींद अस्याने रुग्णाींची गैरसोय  ोत ी े ,  े  ी 
खरे ी े काय, तसेच सदरील तनधीन देया याची कारणे काय ी ेत, 
(३) मुींबई येथील िे.िे. व पुणे येथील ससून रुग्णालयात  रे्ीना (डोळयाच् या 
पडयायाची) शस् त्रकक्रया  ोतात तथापी अशा शस्त्रकक्रया नागपूर श रातील मेयो 
रुग्णालय व वैयायककय रुग्णालयात  ोत ना ी तसेच  मेयो रुग्णालयास  
यवतमासच्या शासकीय वैयायकीय म ादवयायालये व रुग्णालय ्त त शस् त्रकक्रया 
नागपूरच् या येथे डायलेलसस यींत्रणा असताना ी गत दोन वर्ाापासून त्याचा लाभ 
ककडणीच्या रुग्णाींना देयायात ीलेला नस्याने अनेक रुग्णाींचा ्पचारादवना म त्यू  
 ोत अस्याच ेहद. १३ एदप्रल, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनदशानास ीले ी े,  े 
खरे ी े काय, 
(४) अस्यास, ्परोतत प्रनाींबाबत शासनाने चौकशी केली ी े काय , अस्यास, 
त्यात काय तनषपन्न झाले व त्यानुसार ्तत प्रकरणी पुढे कोणती कायावा ी केली वा 
करयायात येत ी े 
(५) नस्यास दवलींबाची कारणे काय ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) दवयायुत दाब खींडडत झा् याने तनमााण झाले् या ताींबत्रक खींड 
तातडीने दरुुस् त करुन तसेच दैनींहदन शस् त्रकक्रयेच् या वेसापत्रकात अींशतः बदल करुन 
त् या सुरसीत करया याची व् यवस् था प्रशासनामार्ा त करया यात येत.े 
      रुग् णालयाच् या दवयायुतीकरण व नदवनीकरण प्रस् तावास शासनाने सन २०१४ 
मध् य रु.१,६२,३४,०००/- इतका तनधी दवतरीत केला असून सावाितनक बाींधकाम 
दवभागामार्ा त याबाबतची कायावा ी करया यात येत ी े. 
(२) सयायःजस्थतीत रुग् णालयात एक डडिी्ल एत स-रे मलशन बींद असून ्वाररत 
मलशन सुजस्थतीत कायारत ी ेत. देखभालीच् या खचााच े देयक देया याची व मलशन 
दरुुस् ती करुन कायााजन्वत करया यासींदभाात ीव यक कायावा ी करया यात येत ी े.  
(३) शासकीय वैयायकीय म ादवयायालय व रुग् णालय येथे सरकलेले रे्ीना (डड्ॅचमें् 
ऑर् रे्ीना) वगसता डोळयाींच् या इतर सवा प्रकारच् या शस् त्रकक्रया के् या िातात. 
      इींहदरा गाींधी शासकीय वैयायकीय म ादवयायालय व रुग् णालय येथील बींद 
असलेली डायलललसस यींत्रणा कायााजन्वत करया याची कायावा ी सुरु असून सयायःजस्थतीत 
डायलललसस ्पचाराकररता रुग् णाींना शासकीय वैयायकीय म ादवयायालय व रुग् णालय, 
नागपूर येथे दाखल करया यात येत.े 
      ी. वसींतराव नाईक शासकीय वैयायकीय म ादवयायालय, यवतमास येथील 
डायलललसस यींत्रणा नादरुुस् तीमुसे का ी कालावधी कररता बींद  ोती, सदर यींत्रणा हद. 
१८/४/२०१५ पासून दरुुस् तीनींतर सुरु करया यात ीलेली ी े, दरम् यानच् या कालावधीत 
या रुग् णालयातील रुग् णाींना ्पचाराथा शासकीय वैयायकीय म ादवयायालय व रुग् णालय, 
नागपूर येथे पा दवया यात येत  ोत.े ्पचाराअभावी कोणत् या ी रुणाचा म त् यू झालेला 
ना ी. 
(४) प्र न ्या् ावत ना ी.  
(५) प्र न ्या् ावत ना ी. 

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

मौजे िामेरी, (ता. िाळिा, जज.साांगली) येथील भारत तनमायण  
 योजनेंतगयत ुाणी ुुरिठा योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

(७४) *  २४९४७   श्री.शशिाजीराि नाईि (शशराळा) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे कामेरी (ता. वासवा, जि.साींगली) येथील भारत तनमााण योिनेंतगात सुमारे 
२ को्ी २३ लि रुपये योिनेच ेकाम अत्यींत तनक ष् दिााचे झा्यामुसे सदर गावास 
दपयायाच्या पायायाच ेअयायाप ी दलुभाक्य भासत ी े,  े खरे ी े काय, 
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(२) अस्यास, सदर ू योिनेमध्ये झाले्या गैरव्यव ाराची चौकशी करयायाबाबत 
तथेील ग्रामस्थाींनी जि् ाधधकारी व मुख्य कायाकारी अलभयींता, जि.प., साींगली 
याींच्याकड ेलेखी स्वरुपात तनवेदने देवून तसेच स्थातनक लोकप्रतततनधी ,लशरासा याींनी 
मा. पाणीपुरव ा मींत्री म ोदयाींना तनवेदन हद्यानींतर ी अयायाप सींबींधधत दोर्ीींदवरुध्द 
कोणती कारवाई झालेली ना ी,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस्यास, याबाबत चौकशी करयायात ीली ी े काय, त्यानुर्ींगाने  सींबींधधत 
दोर्ीींदवरुध्द कोणती कारवाई केली  वा करयायात येत ी े, 
(४) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े खरे ना ी. 
(२) स् थातनक ग्रामस् थाींच् या हद. ३१ िानेवारी, २०११ च् या तनवेदनानुसार चौकशी 
करया यात ीलेली ी े. सदर चौकशीमध् ये तक्रारीत तथ य ीढसून ीले ना ी. 
(३) व (४) प्र न ्या् ावत ना ी. 

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

राज् यातील ६० हजार शाळा मुख् याध् याुिाविना सुस् असल् याबाबत 

(७५) *  १६३३५   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील (शशडी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अतनल िदम (तनर्ाड), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली ुूिय), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.विलासराि जगताु (जत), श्री.गुलाबराि ुाटील (जळगाि ्ामीण), 
श्री.किशोर ुाटील (ुाचोरा), श्री.सुतनल शशांदे (िरळी), श्री.शभमराि धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.जयिुमार रािल (शशांदखेडा), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोुडा), श्री.चांद्रदीु नरिे 
(िरिीर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
  

(१) शैि णक तनयमानुसार ज् या शासेत ककमान १५० दवयायाथी ी ेत त् या शासाींना 
मुख् याध् यापक अतनवाया  असताना, डडस् रीत ् इन् र्ॉम्शन लसस् ्ीम र्ॉर एज् युकेशन 
(डी.ीय.एस.ई.) ने मा े एदप्रल २०१५ च् या सुमारास सन २०१४-१५ या वर्ााच् या 
प्रलसध् द केले्या अ वालात राज् यातील ७८ लाख दवयायाथी लशिण घेत असले् या   
६०  िार शासाींमध् ये मुख् याध् यापकाींची पदे ररत त अस् याच े नमुद करया यात ीले 
ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) अस् यास , राज् यातील १६३ शासामध् ये एक ी लशिक ना ी तर ३१२१ शासा एक 
लशिकी  ी ेत,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस् यास या प्रकरणी शासनाने का ी चौकशी केली ी े काय,  अस् यास 
चौकशीच े तनष कर्ा काय ी ेत, त् यानुसार मुख् याध् यापक  नसले् या शासाींवर 
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मुख् याध् यापकाींच् या तनयुत ती व लशिक नसले् या शासाींत लशिकाींची तनयुत ती 
करयायाबाबत शासनाने पुढे कोणती कायावा ी केली वा करयायात येत ी े, 
(४) अस् यास,त्यानुसार अयायापपयांत ककती शासाींवर मुख् याध् यापक व लशिकाींची  
तनयुत ती करया यात ीली,   
(५) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत, ककती कालावधीत करणे अपेक्षित ी े? 
 

 

श्री. विनोद तािड े: (१)  े खरे ना ी. 
(२) यु डायस (UDISE) डे् ा २०१४-१५ नुसार एक लशिक कायारत असले्या २७३१ 
शासा ी ेत. 
(३), (४) व (५) बालकाींचा मोर्त लशिणाचा अधधकार अधधतनयम २००९ मधील 
कलम १९, २५ व शेड्यूल नुसार प्राथलमक शासाींमध्ये १५० पेिा िास्त दवयायाथी 
अस्यास १ मुख्याध्यापक मींिूर करयायात येतात. त्यानुर्ींगाने इयत्ता १ ली त े७ वी 
ककीं वा इयत्ता ८ वी ची प्सींख्या १५० पेिा िास्त झा्यास १ मुख्याध्यापकाच ेपद 
मींिूर करयायात येत.े त्यानुर्ींगाने १५० पेिा कमी दवयायाथी सींख्या असले्या शासाींना 
काययायानुसार मुख्याध्यापकाचे पद अनुजे्ञय ना ी. 
 

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

 

राज्यात प्लाजस्टि वुशव्याांचा िाुर िरणाऱ्याांिर िारिाई िरयाबाबत 

(७६) *  १६८३०   अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), श्री.अशमन ुटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस् लम शेख (मालाड ुजश्चम), प्रा.विरेंद्र जगताु (धामणगाि रेल्िे), 
श्री.मधुिरराि चव्हाण (तुळजाुूर), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), प्रा.िषाय 
गायििाड (धारािी), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.सशमर मेघे (दहांगणा), 
श्री.लक्ष्मण जगताु (धचांचिड) :   सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात प् लाजस््क दपशव् याींच् या वापरावर शासनाने बींदी घालून ी दपशव् याींच े
्त् पादन सुरु अस् याच ेमा े एदप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास ीले,  े 
खरे ी े काय, 
(२) अस्यास,  अमरावती श रास  दवदभाातील इतर श रात दवके्रत् याींकडून व 
मुींबईत प् लाजस््क दपशव् याींचा सराास वापर केला िात अस् याच ेमा े मे,२०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान तनदशानास ीले,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ी े काय, चौकशीच े तनष कर्ा काय 
ी ेत व त् याअनुर्ींगाने ीतापयांत अनधधक तपणे प्लाजस््क दपशव्याींच े ्त् पादन 
करणा-या कीं पन् या तसेच प्लाजस््क दपशव्याींचा वापर करणाऱ्या ककती दवके्रत् याींवर 
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शासनाने कोणती कारवाई केली वा करया यात येत ी े, 
(४) नस् यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१)  े खरे ी े. 
(२) दवदभाातील अमरावती, अकोला, नागपूर या श रात प्रततबींधधत प्लाजस््क 
दपशव्याींचा वापर के्याच े तनदशानास ी्याने सींबींधधताींकडून ीधथाक दींड वसुल 
करयायाची कायावा ी सींबींधधत म ानगरपाललका याींचकेडून करयायात ीली ी े. 
     मुींबईत मा े एदप्रल, २०१५ मध्ये मुलुींड येथे ५२३.५०० कक.गॅ्र. इतका सा ा िप्त 
करयायात ी्याच ेमुींबई म ानगरपाललकेच्या अ वालात नमुद केले ी े. 
(३) प्रततबींधधत प्लाजस््क दपशव्याींच े ्त्पादन व वापरादवरुध्द क ोर कारवाई 
करयायाींकरीता मा.मींत्री (पयाावरण) याींच े अध्यितखेाली मा े रे्ब्रुवारी, २०१५ मध्ये 
सींपन्न झाले्या ीढावा बै कीमध्ये म ाराषर प्रदरू्ण तनयींत्रण मींडसाच्या िबत्रय 
स्तरावरील सवा प्रादेलशक अधधकाऱ्याींना, सींबींधधत शासकीय यींत्रणेचे िेबत्रय स्तरावरील 
अधधकारी (्दा. म ानगरपाललका, म सूल दवभाग, पोलीस दवभाग) घेऊन तपासणी 
पथके तयार करुन सव्िण करणेबाबतच े तनद्श देयायात ीले ी ेत. त्याअनुर्ींगाने 
म ाराषर प्रदरू्ण तनयींत्रण मींडसामार्ा त राज्यामध्ये केले्या सव्िणामध्ये 
सयाय:जस्थतीत एकूण २७१ कारखान्याींची तपासणी करयायात ीली ी े. सदर 
तपासणीअींती ५० मायक्रॉनपेिा कमी िाडीच्या प्लाजस््क दपशव्याींच े ्त्पादन करत 
अस्याच ेीढसले्या एकूण ३० ्यायोगाींना ्त्पादन बींद करयायाच ेीदेश देयायात 
ीले असून पयाावरण कायदा १९८६ (कलम १५ अींतगात) एकूण ०४ ्यायोगाींवर 
न्यायालयामध्ये गुन् े दाखल करयायात ीले ी ेत. तसेच वैध सींमतीपत्रालशवाय 
्त्पादन करत असले्या एकूण ५६ ्यायोगाींवर प्रस्तादवत तनद्श / कारणे दाखवा 
नो्ीस बिावयायाची कारवाई करयायात ीली ी े. ्त्पादन बींदच ेीदेश देयायात  
ीले्या ३० ्यायोगाींपैकी ८ कारखान्याींना बँक  मी घेऊन ्त्पादन सुरु करयायाची 
परवानगी देयायात ीली ी े. 
     प्रततबींधधत प्लाजस््क दपशव्याींचा वापर करणाऱ्या दवके्रत्याींच े सव्िण 
करयायाकरीता म ानगरपाललकाींकडून कर्रत े पथक ग आत करयायात ीले असून 
याबाबत केले्या कायावा ीचा अ वाल सादर करयायाबाबत सवा म ानगरपाललकाींकडे 
म ाराषर प्रदरु्ण तनयींत्रण मींडसामार्ा त पा पुरावा करयायात येत ी े. 
(४) प्रन ्या् ावत ना ी. 

----------------- 
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िधाय जजल् ्यात जलस् ्रशोत आटत असल् याने तनमायण झालेली ुाणी टांचाई 
  

(७७) *  १८१३६   श्री.अजजत ुिार (बारामती), श्री.राणाजगजीतशसांह ुाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.राहुल जगताु (श्रीगोंदा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), 
श्री.िैभि वुचड (अिोले), श्री. शामराि उर्य  बाळासाहेब ुाटील (िराड), श्री.राहुल मोटे 
(ुराांडा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िजयत), श्री.मिरांद जाधि-
ुाटील (िाई), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्रीमती 
सुमन ुाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.जयांत ुाटील (ास्लामुूर), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड), डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.ददुि 
चव्हाण (र्लटण) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वधाा जि् ्यात वाढत् या तापमानामुसे िलस् त्रोत ी्त अस् याने मा े माचा, 
२०१५ मध्ये  अनेक गावात पाणी ी्ंचाई िाणवत असून १६७ गावात पाणी दवकत 
घेया याची वेस ी्याची बाब शासनाच् या तनदशानास ीली ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) अस् यास,सदर गावाींना पाणी ी्ंचाई तनवारणाथा १ को्ी १८ लाख रुपयाींचा खचा 
करया यात ीला असताना, नागरीकाींना पाया याकररता वणवण करावे लागत ी े,  े  ी 
खरे ी े काय, 
(३) अस् यास, पाणी ी्ंचाई असले् या गावातील नागरीकाींना पाणी ्पलब् ध व्  ावे 
याकररता शासनाने कोणती ्पाययोिना केली वा करया यात येत ी े, 
(४)  नस् यास, त् याची सवासाधारण कारणे काय ी ेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ना ी,  े खरे ना ी. 
     वधाा जि् यात अशी पररजस्थती ्भवलेली ना ी. 
(२) ना ी,  े खरे ना ी. 
     सन २०१४-१५ च्या ी्ंचाई कालावधीत ी्ंचाई अींतगात घेयायात ीले्या 
्पाययोिनाींवर रु. ९६.८८ लि खचा करयायात ीला ी े. 
(३) पाणी ी्ंचाई क ती ीराखडयास प्रस्तादवत के्याप्रमाणे ्पाययोिना करयायात 
ीले्या ी ेत. 
(४) प्रन ्दभवत ना ी. 

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

 



96 

राज् यातील दगडी खाणीमध् ये िाम िरणा-या िामगाराांची  
मुले शशक्षणाुासून िांधचत असल् याबाबत 

(७८) *  १७२४४   श्री.ुृ िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.भारत भालिे (ुांढरुूर), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), 
श्री.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.िुणाल ुाटील (धुळे ्ामीण), श्री.जयिुमार गोरे 
(माण), श्री.बाबुराि ुाचणे (शशस्र) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जि् ्यातील दगडखाण कामगाराींच् या मुलाींसा आ पार्ाण शासाींना दवशेर् 
मुलाींच् या शासेचा दिाा लमसया यासा आचा शासकीय अ वाल ८ मह ने शासनाकडे 
प्रलींबबत अस् याने तब् बल ४५  िाराीं ून अधधक दगडखाण कामगाराींच् या मुलाींच् या 
लशिणाचा प्र न अयायापपयांत सु्लेला नस् याने  मलुाींच े शैि णक भदवतव् य 
धोत यात ीले अस्याच े हदनाींक १६  मे, २०१५ रोिी वा त् यासुमारास तनदशानास 
ीले,  े खरे ी े काय, 
(२) तसेच राज् यातील २७  िार दगडी खाणीमध् ये काम करणा-या ८५ लाख दगड 
खाण कामगाराींची मुले लशिणाच् या प्रवा ापासून वींधचत अस् याच ेहदनाींक ६ मे, २०१५ 
च् या दरम् यान तनदशानास ीले,  े  ी खरे ी े काय, 
(३)अस् यास, राज् यातील दगड खाण कामगाराींसा आ खाण कामगार दवकास म ामींडस 
स् थापन करावे अशी मागणी सींतुलन सींस् थेने शासनाकड ेकेली ी े,  े  ी खरे ी े 
काय, 
(४) अस् यास, प्र न भाग (१), (२) व (३) बाबत शासनाने पुढे कोणती कायावा ी 
केली व त् यानुसार ्त त कायावा ी केव्  ापयांत पूणा  ोणे अपेक्षित ी े, 
(५) नस्यास, त्याची कारणे काय ी ेत? 
 
 

श्री. विनोद तािड े : (१) बालकाींचा मोर्त व सततीच्या लशिणाचा अधधकार 
अधधतनयम, २००९ नुसार दवयायाथयाांसा आ पयाायी लशिणाची व्यवस्था न करता त्याींचे 
इयत्ता पह ली त ेी वीच े लशिण तनयलमत शासेत  ोणे ीवयक ी े. यानुसार 
दगडखाण कामगाराींच्या मुलाींना नजिकच्या तनयलमत शासेत दाखल करयायात येत.े 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) व (४) दगडखाण कामगाराींसा आ खाण कामगार दवकास म ामींडस स्थापन 
करयायाबाबतचे तनवेदन प्राप्त झाले असून याबाबत कामगार दवभागामार्ा त पुढील 
कायावा ी सुरु ी े. 
(५) प्रन ्या् ावत ना ी. 

----------------- 
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मुांबईतील जे.जे.षरांगाबाद, ुुणे आणण नागुूरच् या मेडडिल मधील  
 बीएस् सी नशसांग िॉलेजची मान् यता र्द  िर यात आल्याबाबत 

 (७९) *  १६६५२   श्री.विजय िडटे्टीिार (रम्हुूरी), श्रीमती ददवुिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.ुाांडुरांग 
बरोरा (शहाुूर), श्री.दत्ता्रशय भरणे (ाांदाुूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.सुरेश 
(राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्री.ददुि चव्हाण (र्लटण) :   सन्माननीय 
िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात बीएससी नलसांगच े प्रलशिण देणारी  नागपूर, औरींगाबाद, पुणे ी ण 
मुींबई अशी चार शासकीय पररचयाा म ादवयायालये असून या म ादवयायालयात दरवर्ी 
प्रत् येकी ५० दवयायाथी प्रवेश घेतात. मेडीकल कॉलेिमधील एमसीीयच् या धतीवर 
भारतीय पररचयाा पररर्द या म ादवयायालयाच ेतनररिण करीत अस् यामुसे यींदा मा े 
रे्ब्रुवारी, २०१५ मध्ये पररचयाा पररर्देने केले् या तनररिणात अपु-या मनुष यबसास  
अनेक त्रु्ी नोंददव् यामुसे ीरोग् य दवयायापी , नालशक याींनी या चार ी जि् ्यातील 
म ादवयायालयाींना पत्र पा वून दवयायाथी प्रवेशप्रकक्रया राबवू नका असे ीदेश देऊन 
्त त जि् ्यातील शासकीय पररचयाा म ादवयायालयामधील बीएस् सी नलसांग कॉलेिची 
मान् यता रद्द करया यात ीली  त् यामुसे शेकडो दवयायाथ याांना यींदापासून पररचयाा 
अ् यासक्रमापासून वींधचत रा ावे लागणार अस् याच े हदनाींक २ िून, २०१५ वा त्या 
सुमारास तनद्शनास ीले ,  े खरे ी े काय, 
(२) तसेच ्त त् ा म ादवयायालयामध् ये प्राचाया, ्पप्राचाया, प्राध् यापक, स योगी 
प्राध् यापक, अधधष  ाताींच् या पदाींना राज् य शासनाने हदनाींक १४ एदप्रल, २०१४ च् या 
सुमारास प्रशासकीय मान् यता हद् यानींतर सुध् दा अयायाप ी पदभरती करया यात न 
ी् याने सदरील कॉलेिची मान् यता रद्द करया यात ीली,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस् यास, ्तत प्रन भाग एक व दोन बाबत शासनाने चौकशी केली ी े 
काय, अस्यास, त्यात काय तनषपन्न झाले व त्यानुसार सदरील म ादवयायालयात 
पदभरती करया यास  ्तत म ादवयायालये सुरु रा या यासा आ  शासनाने कोणती 
कायावा ी केली ी े वा करणार ी े, 
(४) नस् यास, याबाबत दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) ना ी. 
      भारतीय पररचयाा पररर्द, नवी हद् ली याींनी त् याींच्या सींकेतस् थसावर हद. 
३/६/२०१५ रोिी मान् यता प्राप् त बी.एस् सी. (नलसांग) कॉलेिची यादी प्रलसध् द केली 
असून त् यात औरींगाबाद, नागपूर व मुींबई या पररचयाा म ादवयायालयाचा समावेश 
असून ससून सवोपचार रुग् णालय, पुणे या म ादवयायालयाचा समावेश ना ी. 
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       तथादप, पुणे येथील पररचयाा म ादवयायालयाने सन २०१२-१३ त े        
सन २०१५-१६ पयांतची रुपये ४०, ०००/- इतकी सींलग् नीकरण शु् क न भर् यामुसे 
सदर म ादवयायालयाचा ्त त सींकेत स्थसावर नाव हदसून येत ना ी. 
      चौकशीअींती सींबींधधत पररचयाा म ादवयायालयाशी सींपका  साधून चौकशी केली 
असता, ीि रोिी प्राचाया, नलसांग म ादवयायालय व अधधष  ाता, ससून पुणे याींनी 
दवर्याींकीत सींलग् नीकरणापो्ीच ेयथायोग् य शु् क भारतीय पररचयाा पररर्द याींच् याकडे 
हद.२/७/२०१५ रोिी भरणा करुन भा.प.प. नवी हद् लीच् या सींकेत स् थसावर पुणे येथील 
पररचयाा म ादवयायालयाच् या नावाचा समावेश करया याबाबत दवनींती केलेली ी े.  
(२) ना ी. 
       शासन तनणाय, हद. २१/४/२०१४ च् या अन् वये शैि णक (४१) व अशैि णक(३) 
अशी एकूण ४४ पदे नव् याने तनमााण करुन भरया यास शासनाने परवानगी  हदली ी े. 
तथादप, सदर पदे  ी ीयोगाकडून न भरता सध्या कायारत असले् या 
पाठ्यतनद्शकाींच् या िेष  तम ् यादीतील शैि णक अ ाता पूणा करणा-या 
पाठ्यतनद्शकाींमधून भरया यास परवानगी लमसणे बाबतचा यथायोग् य प्रस् ताव 
मींत्रीमींडसाच् या मान् यतकेरीता सादर करया यात ीलेला ी े. 
(३) व (४) प्र न ्या् ावत  ना ी. 

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

राज्यातील एुीएल रेशन िाडयधारिाांना धान्य शमळयाबाबत 

 (८०) *  १७१६८   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.ुी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.गणुत गायििाड (िल्याण ुूिय), डॉ.बालाजी 
किणीिर (अांबरनाथ), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), 
श्री.उल्हास ुाटील (शशरोळ), श्री.सुरेश लाड (िजयत), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), 
श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन), डॉ.सुजजत शमणचिेर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश 
आबबटिर (राधानगरी), श्री.सुतनल राऊत (विक्रोळी), श्री.िुणाल ुाटील (धुळे ्ामीण), 
श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), अॅड.िे. ुाडिी (अक्िलिुिा), श्रीमती तनमयला गावित 
(ागतुूरी), श्री.अस् लम शेख (मालाड ुजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
श्री.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाय गायििाड 
(धारािी), श्री.सां्ाम थोुटे (भोर), श्री.विजय िडटे्टीिार (रम्हुूरी), श्री.सांजय िदम 
(दाुोली), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.धनजांय (सुधीर हरी) गाडगीळ (साांगली), 
डॉ.सतीश (अणासाहेब) ुाटील (एरांडोल), श्री.चांद्रदीु नरिे (िरिीर), श्री.ददुि 
चव्हाण (र्लटण), श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), डॉ.शशशिाांत खेडिेर 
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(शसांदखेड राजा), श्री.सुरेश हाळिणिर (ाचलिरांजी), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हाुूर 
उत्तर), श्री.सांदीुानराि भुमरे (ुैठण), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.शभमराि धोंडे 
(आष्ट्टी) :   सन्माननीय अन् न, नागरी ुुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १ को्ी ७७ लाख कु्ुींबाचा समावेश राषरीय अन्न सुरिा योिनेंतगात 
 ोवू शकला नस्याने त्याींना सदर योिनेत सामावून घेयायाबाबत शासन पुनदवाचार 
करत अस्याच ेमा.अन्न व नागरी पुरव ा मींत्री म ोदयाींनी मा े माचा २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ीवासन हदले,  े खरे ी े काय, 
(२) तसेच, राज्यात अन्न सुरिा योिनेची  अींमलबिावणी व्यवजस्थत  ोत 
नस्याचे  मा े मे २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास ीले ी े ी ण श री 
व ग्रामीण भागातील सवा असींघ्ीत, कष्करी मिूर कामगाराींना ्तत योिनेचा लाभ 
लमसणे गरिेच े असताना ी गोरगरीब कामगार/िनतलेा या योिनेपासून वींधचत 
 ेवयायात ीले ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) तसेच,गत दोन वर्ाापासून प्रततज्ञा पत्रास  दवभतत काडााची काडाधारकाींकडून 
मागणी  ोत असून सदर मागणीकड े शासनाच े िाणीवपूवाक दलुाि  ोत ी े व 
दवभतत रेशन काडााकररता लागू असले्या िाचक अ्ीमुसे रेशन काडाावर साखर, 
पामतले घोदर्त कोट्याप्रमाणे रॉकेल लमसत ना ी,  े  ी खरे ी े काय, 
(४) तसेच, औरींगाबाद,मालवण (जि.लसींधुदगुा) येथील स्वस्त धान्य दकुानातून धान्य 
लमसत ना ी व माथेरान (जि.रायगड) येथे मा े िानेवारी, २०१५ पासून स्वस्त धान्य 
लमसत नस्याने मह लाींनी हदनाींक १८ रे्ब्रुवारी,२०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
माथेरानच्या अधधिक कायाालयावर मोचााच ेीयोिन करून अधधिकाींना तनवेदन हदले 
तसेच इचलकरींिी व को् ापूर श र ी ण जि््यातील केशरी लशधापबत्रकाधारकाींना 
मा े ऑत्ोबर, २०१४ रोिीपासून स्वस्त धान्य दकुानातून धान्य लमसत नस्याने 
तीव्र ीींदोलन करयायाचा इशारा रेशन बचाव क ती सलमतीने हदला ी े,  े  ी खरे 
ी े काय, 
(५) अस्यास, यासींदभाात चौकशी करयायात ीली ी े काय, त्यानुर्ींगाने कोणती 
कायावा ी केली वा करयायात येत ी े, नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत? 
 

श्री. धगरीश बाुट : (१) राष रीय अन् नसुरिा अधधतनयम, २०१३ अींतगात समादवष् न 
झाले् या ए.पी.एल. (केशरी) मधील १.७७ को्ी लाभाथ याांना राज् य शासनाने ीधथाक 
भार सोसून पूवीच् या ए.पी.एल. दराने व पररमाणात ऑत ्ोबर २०१४ पयात अन् नधान् य 
्पलब् ध करुन हदले  ोते. त् यानींतरच् या कालावधीमध् ये सदर लाभाथ याांना 
अन् नधान् याचा पुरव ा करया याबाबतचा प्रस् ताव शासनाच् या दवचाराधीन ी े. 
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(२)  े खरे ना ी. 
(३) गरिू व पात्र लाभाथ याांना तनयमाप्रमाणे रेशनकाडा देया यासींदभाात स् वयींस् पष ् 
हदशातनदेश िेत्रीय यींत्रणेला देया यात ीले ी ेत. दवभत त लशधापबत्रका  ा 
लशधापबत्रकेचा प्रकार नसून प्रत् येक अिादारास त् याच् या ्त् पन् नानुसार शुभ्रूणहत, केशरी व 
दपवसी अशा तीन प्रकारच् या लशधापबत्रकाींपैकी एक लशधापबत्रका हदली िात.े   
     पात्र लाभाथ याांना दवह त प्रमाणात व दवह त दराने साखर व केरोलसन देया यात 
येत ी े.   
     सध् या लक् य तनधााररत साव िातनक दवतरण व् यवस् थेअींतगात पामतले दवतरीत 
करया यात येत ना ी.  
(४) व (५) औरींगाबाद, मालवण (जि.लसींधुदगुा) येथे स् वस् त धान् य दकुानातून 
तनयलमतररत् या धान् यपुरव ा करया यात येत ी े. माथेरान (जि. रायगड) येथील सदर 
तनवेदनातील मागणीनुसार गॅस पुरव ा माथेरान येथील बािारपे ेपयात करया यात येत 
असून तथूेन ग्रा क ीपीप् या घरी लसलेंडर घेवून िात ी ेत. रेशन बचाव क ती 
सलमती, को्  ापूर याींच े तनवेदन प्राप् त झाले असून राष रीय अन् नसुरिा अधधतनयम, 
२०१३ अींतगात समादवष ् न झाले् या ए.पी.एल. (केशरी) लाभाथ यााना राज् य शासनाने 
ीधथाक भार सोसून पूवीच् या ए.पी.एल. दराने व पररमाणात अन् नधान् याचा पुरव ा 
करया याबाबतचा प्रस् ताव शासनाच् या दवचारधीन ी े. 

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

गोरेगाि (ता.माणगाि, जज.रायगड) येथील ुायाच्या  
टािीच्या दसु्स्तीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

 

(८१) *  २१३३४   श्री.प्रशाांत ठािूर (ुनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट) :   
सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
(१) गोरेगाव (ता.माणगाव, जि.रायगड) येथील पाणी समस् येवर मात करया यासा आ 
मींिूर करया यात ीले् या अडीच को्ी रुपयाींच् या नदवन पाणीपुरव ा योिनेतून बेअरर 
चकेने अदा करया यात ीले् या २५ लाख रुपयाींच्या खचााचा मेस बसदवयायासा आ िुन्या 
्ाकीच्या दरुुस्तीला १२ लाख रुपये खचा करया यात ीले अस् याच ेमा े एदप्रल २०१५ 
मध्ये वा त् या दरम्यान तनदशानास ीले ी े,  े खरे ी े काय, 

(२) अस् यास, नदवन ्ाकीच् या बाींधकामापेिा िुन् या ्ाकीच् या दरुुस् तीसा आ िास् त 
प्रमाणात खचा करया यात येऊन देखील गसती लाग् याने दरुुस्तीच्या कामामध्ये 
मोठ्या प्रमाणात गैरव्यव ार झाला ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
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(३) अस् यास, ्त त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ी े काय, त्यानुर्ींगाने 
सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करयायात येत ी े,  
(४) नस् यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े खरे ना ी. 
(२) व (३)  े खरे ना ी. मात्र प्रस् तुत प्रकरणी प्राप् त तक्रारीच् या अनुर्ींगाने चौकशी 
करया यात ीली असून गोरेगाव ता.माणगाींव, जि.रायगड येथील पाया याच् या ्ाकीच् या 
दरुुस् तीमध् ये गैरव् यव ार ीढसून ीला ना ी. 
(४) प्र न ्या् ावत  ना ी. 

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

रायगड जजल््यातील ुाणी टांचाई तनिारणाबाबत 

 (८२) *  १६४३३   डॉ.ुतांगराि िदम (ुलूस िडगेाि), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस् लम शेख (मालाड ुजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.सां्ाम थोुटे 
(भोर), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सुरेश लाड (िजयत), 
श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), 
श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री.भरतशेठ गोगािले 
(महाड) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) रायगड जि् ्यात  ६३३ गावाींमध् ये पाणी ी्ंचाईची समस् या ्भवलव् याने ९० ॅ्ंकर 
कायारत करया यात ीले ी े परींतू तरी ी पाणी समस् याच े तनराकरण करया यात 
प्रशासन अपयशी  रले अस् याच े मा े एदप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम् यान 
तनदशानास ीले ी े,  े खरे ी े काय, 

(२) तसेच, पोलादपूर (जि.रायगड) येथील  ग्रामस्थ व मह लाींना पाया यासा आ वणवण 
कर्रावे लागत अस् याच े व धोदाणी (ता.पनवेल) पररसरातील  ाकूरवाड्याींना पाणी 
ी्ंचाई  ोत अस्याच ेमा े मे, २०१५ मध्ये वा त् या दरम्यान तनदशानास ीले ी े, 

 े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस् यास, प्रन भाग (१) मधील तालुका प्रशासनाने केले् या यींदाच् या पाणी ी्ंचाई 
तनवारण ीराखड्यामध् ये पावसापूवी २७ गाव े ी ण ६३ वाडयाींना ्ँकरने 
पाणीपुरवठ्याची गरि  असताना सध् या तीन ्ँकरयावारे तालुत यातील ४३ वाडयाींना 
पाणीपुरव ा करया यात येत ी ेत पींरतु सदर पाणी पुरव ा अत् य् प ी े,  े  ी खरे 
ी े काय, 
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(४) अस्यास, सदर जि््याला पाणी पुरव ा करयायाबाबत शासनाने कोणती 
कायावा ी केली वा करयायात येत ी े, 
(५) नस् यास, यामागील दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  े खरे ना ी. 
(२) अशी बाब तनदशानास ीलेली ना ी. 
(३) सन २०१४-१५ च्या सींभाव्य पाणी ी्ंचाई क ती ीराखडयामध्ये पोलादपूर 
तालुतयातील २८ गावे व ६४ वाडया ्ँकरयावारे पाणी पुरव ा करणे प्रस्तादवत  ोत.े 
त्यापैकी प्रत्यिात ग्रामपींचायतीच ेमागणीनुसार ४ गावे व ४९ वाडयाींना ४ ्ँकरयावारे 
पाणीपुरव ा करयायात ीला ी े. 
     तसेच,पनवेल तालुतयातील धोदाणी पररसरातील  ाकूरवाडयाींचा समावेश सन 
२०१४-१५ च्या सींभाव्य पाणी ी्ंचाई क ती ीराखडयामध्ये करयायात ीलेला नव् ता. 
त्यामुसे सींभाव्य पाणी ी्ंचाई कायाक्रमाअींतगात ्पाययोिना राबदवयायात ीलेली ना ी. 
(४) रायगड जि् यातील सन २०१४-१५ च्या सींभाव्य पाणी ी्ंचाई क ती 
ीराखडयामध्ये सींभाव्य पाणी ी्ंचाईग्रस्त ५८१ गावे व ९९५ वाडया एकूण १५७६ 
गावे/वाडयाींचा समावेश  ोता. त्याचप्रमाणे सन २०१५ च्या ्न् ासयात ्ँकरने 
पाणीपुरव ा करणे व नवीन दवींधन दव ीरी घेणे या दोन ्पाययोिना राबवून 
दपयायाच्या पायायाची सोय करयायात ीली ी े. 
(५) प्रन ्दभवत ना ी. 

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

विदभायतील १४ हजाराांिर प्राध् याुिाांना दोन  
मदहन् याांुासून िेतन शमळाले नसल्याबाबत 

 

(८३) *  १७२८६   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
श्री.डी.ुी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.सांतोष टाररे् 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) दवदभाातील १४  िाराींवर प्राध् यापकाींना दोन मह न् याींपासून वेतन लमसाले 
नस्याच ेमा े मे, २०१५ मध्ये  वा त् या सुमारास तनदशानास ीले ,  े खरे ी े 
काय, 
(२) अस् यास, ्त त प्रकरणी शासन कोर्ागारातील ताींबत्रक व् यवस् थेतील दोर्ामुसे 
वेतन न लमसा्याने वेतनाअभावी बँकाच े प् त े चुक् याने दवदभाातील नागपूर ी ण 
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अमरावती दवभागातील शासकीय व अनुदानीत म ादवयायालयातील सुमारे १४  िार 
प्राध् यापकाींना ीधथाक  पररजस्थतीस सामोरे िाव ेलागत ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस्यास, सींबींधधत प्राध्यापकाींच े वेतन पूवावत करयायास  त्याींच े लश्लक 
असलेले दोन मह न्याींच ेवेतन त्वरीत देयायाबाबत शासनाने कोणती कायावा ी केली वा 
करयायात येत ी े, 
(४) नस् यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) व (२) ताींबत्रक अडचणीमुसे माचा, २०१५ च े वेतन अदा 
करया यास १ मह न् याचा दवलींब झाला ी े. 
(३) सींबींधधत प्राध् यापकाींच ेवेतन अदा करया यात ीले ी े. 
(४) प्र न ्या् ावत ना ी. 

----------------- 
राज्यात रेशनच्या धान्य वितरणातील िाळाबाजार  
रोखयासाठी िायद्यात सुधारणा िरयाबाबत 

(८४) *  १६५४९   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलाुूर शहर मध्य), श्रीमती तनमयला 
गावित (ागतुूरी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), 
श्री.िाशशराम ुािरा (शशरुूर), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), श्री.भाऊसाहेब 
िाांबळे (श्रीरामुूर), श्री.सुतनल शशांदे (िरळी), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), 
श्री.गुलाबराि ुाटील (जळगाि ्ामीण), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), डॉ.शशशिाांत 
खेडिेर (शसांदखेड राजा), श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी), श्री.अजुयन खोतिर (जालना), 
अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र ुजश्चम), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणुत 
गायििाड (िल्याण ुूिय), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.मदन येरािार (यितमाळ), 
श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड), श्री.सांजजिरेड्डी बोदिुरिार (िणी), श्रीमती मोतनिा 
राजळे (शेिगाांि - ुाथडी), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.अस् लम शेख (मालाड 
ुजश्चम), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.ुी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.सांतोष 
दानिे (भोिरदन), श्री.चांद्रदीु नरिे (िरिीर), डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड), 
श्री.सांदीुानराि भुमरे (ुैठण), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), डॉ.भारती लव्हेिर 
(िसोिा), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.सां्ाम थोुटे (भोर), अॅड.यशोमती 
ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), श्री. हषयिधयन सुिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी ुुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मुींबई,  ाणे, रायगड ी ण नवी मुींबई येथील को्यवधी रूपयाींचा 
रेशतनींगचा ग ू, ताींदसू, शालेय पोर्ण ी ाराचा ताींदसू  थे् शासकीय गोदामातून 
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दवनापरवानगीने  रेशतनींग माकर्याींयावारे काळयाबािारात दवकला िात अस् याच ेमा े 
मे २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास ीले ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) अस् यास, ्त त प्रकारात सोसा रेशन माकर्याींची ्ीम कायारत असून, शासकीय 
अधधकारी म्  णिे डीसीएस, सब वा तुकदार ी ण गोदाम प्रमुखाींचा समावेश ी े,  े 
 ी खरे ी े काय, 
(३) तसेच, मौिे नेर (जि.यवतमास) येथे तालुका पुरव ा दवभागाच े तनयींत्रण स्वस्त 
धान्य दकुान परवानाधारकाींवर नस्याने  दकुानाींतील रॉकेल व धान्याचा कासाबािार 
 ोत ी े तसेच मरीन लाईन्स (मुींबई) येथील एिन्सीकडून घरगुती वापराच े ३७३ 
गॅस लसलेंडर व व्यावसातयक वापराच े४५० गॅस लसलेंडर व ताींदसू, ग ू िप्त करयायात 
ीले ी े व घरगुती वापराच े गॅस लसलेंडर ी ण रेशन दकुानातील धान्याचा 
कासाबािार करणाऱ्याींदवरुध्द लशधावा्प दवभागाने मा े मे , २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान मुींबई श र व राज्यात दवशेर् मोह म व धाडसत्र सुरु केले ी े,  े  ी 
खरे ी े काय, 
(४) अस्यास, राज्यात रेशनच्या धान्य दवतरणातील कासाबािार रोखयायासा आ 
शासनाने काययायात दरुुस्ती करून अिामीनपात्र गुन् ा दाखल करून ६ मह ने 
कारावास ी ण दींडाची तरतूद केली िाणार असे  मा े मे २०१५ मध्ये वा त्या 
दरम्यान िाह र केले अस्याच ेतनदशानास ीले ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
(५) अस्यास, शासनाने रेशन दकुानाींवरून धान्य दवतरणातील कासाबािार 
रोखयायाकररता दिता सलमत्याींवरील नेमणूका करयायाबाबत कोणती कायावा ी केली 
ी े वा करयायात येत ी े, 
(६)  नस्यास,  ोणाऱ्या दवलींबाची कारणे काय ी ेत ?  
 

श्री. धगरीश बाुट : (१) ना ी, 
     तथादप, मा े िानेवारी त ेिून, २०१५ या कालावधीत मुींबई,  ाणे लशधावा्प 
िेत्र या कायाालयाच्या अखत्यारीतील ३ सींस्थाींनी केले्या अतनयलमततबेाबत 
त्याींचदेवरुध्द गुन् ा नोंद करुन या ३ सींस्था रद्द करयायात ी्या ी ेत. तसेच 
ीणखी ४ सींस्थाींनी अतनयलमतता व गैरप्रकार के्याच े ीढसून ी्याने 
त्याींचदेवरुध्द स्थातनक पोलीस स््ेशन येथे गुन् ा नोंद करुन त्या सींस्थाींच ेप्राधधकारपत्र 
तनलींबबत करयायात ीलेले ी े. तसेच अन्य ५ सींस्थाींनी अन्नधान्य रास्तभाव 
दकुानास दवतरीत न करता अप ार के्याच े तनदशानास ीले ी े. त्याींचदेवरुध्द 
स्थातनक पोलीस स््ेशन येथे गुन् ा नोंद करुन त्याींच े तनयतन स्थधगत करयायात 
ीले ी े. 
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     त्याचबरोबर िय ीनींद रु्ड इींडस्रीि पडघा ता. लभवींडी येथे अनधधक त ग ू व 
ी्ा ीढसून ी्याने त्याींचेदवरुध्द िीवनावयक वस्तु अधधतनयम अींतगात गुन् ा 
दाखल करयायात ीला ी े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) नेर ता. यवतमास येथे सावाितनक दवतरण व्यवस्थेअींतगात धान्याचा व 
केरोसीनचा कासाबािार झा्याच ेीढसून ीले ना ी. 
     हदनाींक ६.५.२०१५ रोिी मे. काकड गॅस सजव् ासेस याींचा ्ेम्पो अनुदातनत गॅस 
लसलेंडर व व्यावसातयक गॅस लसलेंडरचा भरणा करुन तो व्यावसातयक लोकाींना 
अनधधक तपणे दवना पावतीचे गॅस लसलेंडर दवतरीत करीत अस्याच े लमसा्याच्या 
माह तीच्या ीधारे कर्रत्या पथकाने पींचास  छापा ्ाकला असता मे.काकड गॅस 
एिन्सी याींचा डडलीव् री बॉय व त्याचा साथीदार याींना पकडले. यानुर्ींगाने मे.काकड 
गॅस सव् ीस याींची तपासणी केली असता तपासणीमध्ये ऑन लाईन सा ा दववरणपत्र 
व प्रत्यि साठ्यातील लसलेंडरचा र्रक दवचारात घेता ३६३ घरगुती गॅस लसलेंडर व 
४५० व्यावसातयक गॅस लसलेंडर असा र्रक ीढसला. त्यामुसे मे.काकड गॅस 
सव् ीसेस याींनी िीवनावयक वस्तु कायदा व हद. ललतवीर्ाईड पेरोललयम गॅस ीडार 
२००० मधील तरतुदीचा भींग के्याने या दोन व्यततीदवरुध्द लोकमान्य ह्सक मागा 
पोलीस स््ेशन येथे गुन् ा नोंद क्र.१८/२०१५  हद.६.५.२०१५ अन्वये नोंद केली असून 
त्यामध्ये रु. २२,२८,६२०/- चा मुद्देमाल िप्त करयायात ीला ी े. या कारवाईत 
अन्नधान्य िप्त करयायात ीले ना ी. 
     सावाितनक दवतरण व्यवस् थेअींतगात गैरप्रकार  ोऊ नयेत याकरीता तनयलमत व 
ीकजस्मक तपासयाया करयायात येतात. 
(४) िीवनावयक वस्तुींच्या काळयाबािारास ीसा बसावा व कासाबािार करणाऱ्याींना 
क ोर लशिा व् ावी, या ष्ष्ीकोनातून कासाबािार करणाऱ्या व्यततीींचा समावेश 
एम.पी.डी.ए. (The Maharashtra prevention of Dangerous Activities of 
Slumlords, Bootleggars and Drug Offenders, Dangerous Persons and 
Video Pirates) Act १९८१ या अधधतनयमामध्ये करयायाबाबतचा प्रस्ताव मींबत्रमींडस 
बै कीत मींिुर करयायात ीला ी े. 
(५) सावाितनक दवतरण व्यवस्थेवरील देखरेखीत िनतेचा स भाग रा यायाच्या ष्ष्ीने 
सावाितनक दवतरण व्यवस्थेमार्ा त दवतरीत करयायात येणा-या िीवनावयक वस्तुींच्या 
दवतरणावर देखरेख  ेवयायासा आ राज्य् ा शासनाच्या हद. २३.१.२००८ च्या शासन 
तनणायानुसार ग्राम, तालुका, नगरपाललका, म ानगरपाललका व जि् ास्तरावर दिता 
सलमत्या ग आत के्या ी ेत. या सवा सलमत्या स्थायी स्वरुपातील ी ेत. या 
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सलमत्याींवर शासकीय व अशासकीय सदस्य असतात. सदर अशासकीय सदस्याींच्या 
तनयुतत्या करयायाबाबत सूचना देयायात ी्या असून त्याींच्या तनयुततीींची कायावा ी 
िेत्रीय स्तरावर सुरु ी े.  
(६) प्रन ्या् ावत ना ी.  

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

बोडायच्या ुररक्षा िालािधीत िाुरयात आलेल्या 
जनरेटरच ेभाड ेअदा िरयाबाबत 

(८५) *  १६३३६   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील (शशडी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अशमत देशमुख (लातूर शहर), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), श्री.िुणाल 
ुाटील (धुळे ्ामीण), श्री.अतनल िदम (तनर्ाड), श्रीमती तनमयला गावित (ागतुूरी), 
श्री.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.अस् लम शेख (मालाड ुजश्चम), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), डॉ.सुजजत 
शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हाुूर उत्तर), डॉ.ुतांगराि िदम 
(ुलूस िडगेाि) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील लशिण मींडसाच् या एसएससी ी ण एचएससी बोडााच् या पररिेदरम् यान 
लोडशेडड ींगच् या भागात परीिा मींडसाच् या सवा कें द्र प्रमुखाींनी परीिेच् या कालावधीत 
िनरे्र घेऊन पयाायी व् यवस् था करावी असे ीदेश शासनाने हदले  ोत ेत्यानुर्ींगाने  
सन २०१४-१५ या शैि णक वर्ाात मा े माचा-एदप्रल, २०१५ च् या सुमारास द ावी व 
बारावीच्या पररिेच् या अींततम  वेसी लावयायात ीले् या िनरे्रच े भाड े देया यास 
पररिा मींडस व लशिणाधधकारी याींच्याकडून दलुाि  करयायात येत अस् याने 
िनरे्रच् या मालकाींना अयायाप ी भाड ेलमसालेले ना ी,  े खरे ी े काय, 
(२)  तसेच राज्यातील एकूण शासाींपैकी ७६ ्त के शासाींमध् ये वीि िोडणी असून २४ 
्त के शासाींना अयायाप ी वीिपुरव ा करया यात ीलेला नस्याच ेतसेच  शासामधील 
सोयी सुदवधाींच् या बाबतीत म ाराष राचा क्र.१८ वर गेला अस्याच,े नॅशनल 
युतनव् ालस्ी ऑर् एज् युकेशन प् लॅनीींग अॅया ड अॅडलमनीस् रेशनने मा े िुल,ै २०१३ च् या 
सुमारास केले् या जि्  ा माह ती पा णी अ वालात नमूद केले ी े,  े  ी खरे ी े 
काय, 
(३) अस् यास, प्र न भाग (१) व (२) बाबत शासनाने चौकशी केली ी े काय, 
अस्यास, चौकशीच े तनषकर्ा काय ी ेत व त्यानुसार प्रन भाग एक बाबत 
िनरे्रच ेभाड ेसींबींधधताींना त्वरीत देयायाबाबत तसेच  ्परोतत प्र न भाग (२) बाबत 
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शासाींना  दवयायुत पुरव ा व इतर सोयी सुदवधा पुरदवया याबाबत शासनाने कोणती 
कायावा ी केली ी े वा करया यात येत ी े, 
(४) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१), (२) व (३) राज्यातील एच.एस.सी. व एस.एस.सी. बोडााच्या 
माचा/एदप्रल, २०१५ च्या परीिेच्या वेसी पुरव ा करयायात ीले्या िनरे्रच े भाडे 
सींबींधधताींना अदा करयायाची कायावा ी सुरु ी े. 
     शासाींना दवयायुत पुरवठ्याच्या बाबतीत शासनाकडून देयायात येणाऱ्या वेतनेतर 
अनुदानातून वीिेचा ीकार खचा करयायाची तरतुद ी े. 
(४) प्रन ्या् ावत ना ी. 

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

सािली (जज.चांद्रुुर) तालुक्यात राष्ट्रीय ्ामीण ुेयजल योजनेअांतगयत  
िरयात येणाऱ्या ुाणी ुुरिठा योजनाांबाबत 

(८६) *  १६६५३   श्री.विजय िडटे्टीिार (रम्हुूरी) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावली (जि.चींद्रपूर) तालतुयातील अींतरगाव, तनर्द्रा, तनमगाव, पारडी, कव आ, 
रुदापूर, सावली या गावामध्ये दपयायाच्या पायायाची गींभीर समस्या तनमााण  ोत 
अस्यामुसे राषरीय ग्रामीण पेयिल योिना सन २०१५-१६ मध्ये सावली येथे ८० 
लाख रुपये खचााची वाढीव पाणी पुरव ा योिना, पारडी-कव आ-रुदापरू  े ततन् ी गावे 
लमसून १२० लि रुपये खचााची सींयुतत िलशुध्दीकरण कें द्रास  पाणी पुरव ा योिना, 
अींतरगाव-तनर्ीं द्रा-तनमगाींव  े ततन् ी गावे लमसून १६० लि रुपये खचााची सींयुतत 
िलशुध्दीकरण कें द्रास  पाणी पुरव ा योिना, डोंगरगाव मस्के या गावामध्ये ४५ लि 
रुपये खचााची िलशुध्दीकरण कें द्रास  पाणी पुरव ा योिना, बेलगाव या गावामध्ये 
४० लि रुपये खचााची िलशुध्दीकरण कें द्रास  पाणी पुरव ा योिनेच े प्रस्ताव 
जि् ापररर्द ग्रामीण पुरव ा दवभाग, चींद्रपूर, या दवभागाने तयार केले अस्याची 
माह ती हदनाींक ३ िून, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास तनदशानास ीली ी े,  े खरे 
ी े काय, 
(२) अस्यास, सदर पाच ी पाणी पुरव ा योिनेला तनधीस  मींिूरी देयायात यावी 
असे तनवेदन लोकप्रतततनधीींनी हदनाींक २६ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास मुख्य 
कायापालन अधधकारी जि् ापररर्द, चींद्रपूर कायाकारी अलभयींता, जि् ापररर्द, ग्रामीण 
पाणी पुरव ा दवभाग, चींद्रपूर याींना देयायात ीले ी े,  े  ी खरे ी े काय, 
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(३) अस्यास, सदर पाच ी पाणी पुरव ा योिना तनधीस  मींिूर करयायाबाबत 
कोणती कायावा ी करयायात ीली वा येत ी े, 
(४) नस्यास,  दवलींबाची  कारणे काय ी ेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  ोय,  े खरे ी े. 
(२)  े खरे ी े. 
(३) सदर गावाींचा राष रीय ग्रामीण पेयिल कायाक्रम २०१५-१६ च् या क ती ीराखड्यात 
समावेश असून, या पाच ी पाणी पुरव ा योिनाींबाबत भूिल सव्िण व सदवस् तर 
प्रक् प अ वाल (DPR) तयार करया याची कायावा ी सुरु ी े. 
(४) प्र न ्या् ावत ना ी. 

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

ुडघा (ता.शभिांडी,जज.ठाणे) येथील जय आनांद रु्ड ाांडजस्रजमध्ये 
स्िस्त धान्याुासून बेिायदेशीरुणे रिा ि मैदा तयार िस्न  

खुल्या बाजारात विक्री होत असल्याबाबत 

(८७) *  १६४३४   डॉ.ुतांगराि िदम (ुलूस िडगेाि), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
श्री.िुणाल ुाटील (धुळे ्ामीण), श्री.सांजय िदम (दाुोली), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.भास्िर जाधि 
(गुहागर), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन), श्री.राहुल जगताु 
(श्रीगोंदा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), डॉ.बालाजी 
किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणुत गायििाड (िल्याण ुूिय), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.विजय षटी (ुारनेर), श्री.सुभाष उर्य  ुांडडतशेठ ुाटील (अशलबाग), श्री.जीिा 
गावित (िळिण), श्री.धैययशील ुाटील (ुेण), श्री.शरददादा सोनिणे (जुन्नर), 
श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(रम्हुूरी), श्री.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाय 
गायििाड (धारािी), श्री.अस् लम शेख (मालाड ुजश्चम), श्री.िैभि वुचड (अिोले), 
श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील (शशडी), श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.ददलीु िळसे-ुाटील 
(आांबेगाि), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.जयांत ुाटील (ास्लामुूर), श्री.राजन 
साळिी (राजाुूर),  डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
ुुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पडघािवसील (ता.लभवींडी, जि. ाणे) भादाणे   गावच्या  द्दीत असले्या िय 
ीनींद रु्ड इींडस्रीि नावाच्या फ्लोअर लमलमध्ये  गोरगरीबाींसा आ स्वस्त धान्य 
दकुानातून पुरव ा करयायात येणारे ग ू फ्लोअर लमलमध्ये ीणून त्यापासून पी , 
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रवा, मैदा तयार करून तो खु्या बािारात बेकायदेशीर  पध्दतीने दवक्री केला िात 
अस्याच ेमा े मे, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास तनदशानास ीले असता अन्न पुरव ा 
अधधकारी पथकाने पडघा पोलीस  ायायात गुन् ा दाखल केला ी े,  े खरे ी े काय, 

(२) तसेच  ाणे जि््यातील ीहदवासी भाग ी ण वसई, कालशमीरा, बोरीवली या 
पररसरातून काळया बािारात दवकयायासा आ ीणलेला रेशतनींगच्या धान्याच्या ६०० 
गोयाया ग ू तर रु्ड कॉपोरेशन ऑर् इींडडया (एर्सीीय) २  िार गोयायातील गव् ाचा 
सा ा  पडघा येथे जि् ाधधकारी  ाणे याींनी हदनाींक २ मे, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास िप्त केला,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) तसेच, मुींबई पररसरातील रेशतनींगवर गररबाींसा आ पुरदवयायात येणारा ग ू पुरव ा 
अधधकाऱ्याींना  ाताशी धरुन काळया बािारात दवकयायाचा प्रकार सुरु  ोता,  े  ी खरे 
ी े काय, 
(४) अस्यास, ्तत प्रकरणाची चौकशी करयायात ीली ी े काय, त्यानुर्ींगाने 
रेशतनींग माकर्या ्ोसी दवरोधात तसेच सींबींधधत दोर्ीीं अधधकाऱ्याींवर  कारवाई 
करयायाबाबत कोणती कायावा ी केली वा करयायात येत ी े, 
(५)नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 

श्री. धगरीश बाुट : (१) जि्  ा पुरव ा अधधकारी,  ाणे याींनी मौ. भादाणे, ता. 
लभवींडी येथील िय ीनींद रु्ड इींडस् रीिवर हद.०२ मे, २०१५ रोिी ्ाकले् या धाडीत 
प्रती ५० ककलो विनाच् या गव्  ाच् या२४१३ गोणी व ४०,००० ककलो सु्ा ग ू िप् त 
करया यात ीलेला ी े. सदर प्रकरणी सींबींधीताींदवरुध् द जिवनाव यक वस् तु कायदा 
१९५५ कलम ३ व ७ प्रमाणे पडघा पोललस स् ्ेशनमध् ये गु.रजि. क्र. ll ०६/२०१५, 
हद.०३ मे, २०१५ रोिी दाखल करया यात ीलेला ी े. 
(२) मौ.भादाने, ता. लभवींडी येथील िय ीनींद रु्ड इींडस् रीिमध् ये िप् त केलेले धान्य 
तनजचत को ून ीलेले ी े. याबाबत तपास सुरु ी े.  
(३)  े खरे ना ी.  
(४) प्रन ्या् ावत ना ी.  
(५) प्रन ्या् ावत ना ी. 

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

राज् यातील प्रस्तावित महाविद्यालयाांना मान्यता शमळयाबाबत 

(८८) *  १७२९३   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
श्री.डी.ुी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.जयांत ुाटील 
(ास्लामुूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्री. शामराि उर्य  बाळासाहेब ुाटील 
(िराड) , श्री.िैभि वुचड (अिोले), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधि 
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(गुहागर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.अिधूत 
तटिरे (श्रीिधयन), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ्ामीण), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रताु सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.गणुत 
गायििाड (िल्याण ुूिय), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), 
श्री.अजजत ुिार (बारामती), श्री.ददुि चव्हाण (र्लटण), श्री.अतुल भातखळिर 
(िाांददिली ुूिय), श्री.विलासराि जगताु (जत), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), 
श्री.अतनल बाबर (खानाुूर), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.अजुयन खोतिर 
(जालना), श्री.गुलाबराि ुाटील (जळगाि ्ामीण), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), 
श्री.उल्हास ुाटील (शशरोळ), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.बसिराज ुाटील 
(षसा), श्री.चांद्रदीु नरिे (िरिीर), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल) :   सन्माननीय उच् च 
ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील द ा दवयायापी ाींतील तब् बल १६८ म ादवयायालयाींचे, ३६  दवयाया शाखा, 
२६८ दवर्य अ् यासक्रम ी ण ३०४ तुकड्याींच ेप्रस् ताव ्च् च व तींत्र लशिण दवभागाने 
परत पा दवले असुन हदनाींक २९ एदप्रल, २०१५ च् या तनणायानुसार क र्ी 
दवयायापी ाींव्यततररतत सन २०१५-१६ या नव्या शैि णक वर्ाासा आ राज्यातील 
कोणत् या ी म ादवयायालयाींना वा अततररतत तुकड्याींना मान् यता देयायात येणार 
नस्याचा तनणाय शासनाने घेतला असून यासींदभाातील पररपत्रक  हद. ३० एदप्रल, 
२०१५ रोिी िारी करयायात  ीले ी े,  े खरे ी े काय, 
(२) तसेच अ खल भारतीय तींत्र लशिण पररर्देकडून अलभयाींत्रीकी, पॉली्ेत नीक, 
र्ामासी तसेच व् यवस् थापन अ् यासक्रमाच् या म ादवयायालयाींना पायाभूत सोयी-सुदवधा 
नसणे, अध् यापकाींची ररत त पदे तसेच शैि णक कामधगरी सुमार अस् यामुसे 
राज् यातील िवसपास ८८ म ादवयायालयातील अ् यासक्रमाची मान् यता रद्द करावी 
अशी नो्ीस हदनाींक ११ एदपे्रल, २०१५ रोिी वा त् यासुमारास बिावया यात ीली ी े, 
 े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस्यास, ्तत प्रकरणी तनणाय घेयायाची कारणे काय ी ेत, या प्रस् तादवत 
नवीन म ादवयायालयाींना मान् यता लमसावी व सदर ू शासन तनणाय रद्द करावा यासा आ 
प्राचाया व सींस् थाचालक  याींच्याकडून  शासनाकड ेदाद मागयायात येत ी े,  े  ी खरे 
ी े काय, 
(४) अस्यास, त्यानुर्ींगाने ्तत प्रकरणी शासनाने कोणता तनणाय घेतला व 
त्यानुसार पुढे कोणती कायावा ी केली वा करयायात येत ी े, 
(५) नस्यास, दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 
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श्री.विनोद तािड े: (१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३), (४) व (५) (i) राज्यातील म ादवयायालयात सुमारे २५ ्तके प्रवेशाच्या िागा 
ररतत अस्याच े तनदशानास ी्यावरुन दवयायापी  अधधतनयमातील तरतुदीनुसार 
राज्यातील सवा अक र्ी दवयायापी ातील ब  त ीराखड्याच्या प्रक्रीयेत सुधारणा करणे. 
या वर्ी नवीन म ादवयायालयाची मान्यता न देयायाचा तनणाय शासनाने घेतला ी े. 
सदर सुधारीत ब  त ीराखड ेशासनास प्राप्त झा्यानींतर पुढील कायावा ी करयायात 
येईल. 
     (ii) सदर सींस्थाींना अ खल भारतीय तींत्रलशिण पररर्देने शैि णक वर्ा २०१५-
१६ सा आ मुदत वाढ न हद्यामुसे ी ण प्रवेश िमतते घ् के्यामुसे त्याींनी 
मा.्च्च न्यायालय, मुींबई येथे याधचका दाखल केले्या ी ेत. मा.्च्च न्यायालय, 
मुींबई याींनी हदले्या ीदेशानुसार सन २०१५-१६ मध्ये अलभयाींबत्रकी व पदव्युत्तर 
ी ण पददवका सींस्थाना प्रवेश प्रकक्रयेमध्ये समादवष् करयायात ीले ी े. 

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

राज्यात िाडड ययाि स् टे ट या िैद्यिीय उुिरणाचा षषध मूल् य तनयां्रशण     
सूधचत अत् यािश् यि षषधामध् ये समािेश िर याबाबत 

  

(८९) *  १६५५३   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलाुूर शहर मध्य), श्री.अशमत देशमुख 
(लातूर शहर), श्री.विजय िडटे्टीिार (रम्हुूरी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), श्री.िुणाल ुाटील (धुळे ्ामीण), श्री.अतुल 
सािे (षरांगाबाद ुूिय), श्री.विजय षटी (ुारनेर), श्री.सुधािर देशमुख (नागुूर 
ुजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोुड े (नागुूर ुूिय), श्री.वििास िुां भारे (नागुूर मध्य), 
श्री.सूधािर िोहळे (नागुूर-दषक्षण), श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रुूर), श्री.ुांिज भुजबळ 
(नाांदगाि), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा िळिा), श्रीमती तपृ्ती 
सािांत (िाांदे्र ुूिय), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली ुूिय), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.विलासराि जगताु (जत), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र ुजश्चम), श्री.ुराग अळिणी 
(विलेुाले), श्री.तनतशे राणे (िणििली), श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी), श्री.सुरेश धानोरिर 
(िरोरा), श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.सांजय 
साििारे (भुसािळ), श्री.सुतनल राऊत (विक्रोळी), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोुडा), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्रीमती माधुरी शमसाळ (ुियती), श्री.विजय िाळे 
(शशिाजीनगर), श्री.योगेश दटळेिर (हडुसर), श्री.शभमराि ताुिीर (खडििासला), 
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श्री.जगदीश मुळीि (िडगाि शेरी), श्री.अजजत ुिार (बारामती), श्री.भास्िर जाधि 
(गुहागर), डॉ.ुतांगराि िदम (ुलूस िडगेाि), श्री.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.जयांत 
ुाटील (ास्लामुूर), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील (शशडी),  
श्री.राणाजगजीतशसांह ुाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे (ुराांडा) :   सन्माननीय 
अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यातील अन् न व और्ध प्रशासनाने ृदयदवकार रुग् णाींसा आ अत् यींत म त् वाच् या 
काडड ायाक स् ्ेया ् या वैयायकीय ्पकरणाचा और्ध मू् य तनयींत्रण सूधचत अत् याव यक 
और्धामध् ये समावेश करया याची लशर्ारस  राष रीय और्ध तनमााण मू् य 
प्राधधकरणाकड े (एर्डीए) के् याच े मा े मे, २०१५ मध् ये वा त् यादरम् यान तनदशानास 
ीले,  े खरे ी े काय, 
(२) तसेच, मुींबई, पुणे ी ण नालशक या भागातील स््ेया् दवतरक कीं पन्या ी ण 
रुग्णालयामध्ये एर्डीएने ्ाकले्या धाडीमध्ये सदर स््ेया् िास्त दराने दवक्या 
िात अस्याच ेतनदशानास ीले,  े  ी खरे ी े काय, 
(३) अस् यास, काडड ायाक स् ्ेया ्  े ्पकरण ीयात  ोत असून त ेग्रा काींच् या  ाती 
पडपेयांत त् याच् या ककीं मतीत ३०० त े७०० ्त के वाढ  ोत ेपयाायाने गरिू रुग् णाींना त े
अत् यींत चढ्या दराने दवकत घ् यावे लागत े राज् यातील गरिू रुग् णाींची  ी र्सवणूक 
थाींबदवया यासा आ या ्पकरणाची ककीं मत तनजचत करया यासा आ अन् न व और्ध प्रशासन 
दवभागाने  राषरीय और्ध तनमााण मू्य प्राधधकरणाकडे एर्डीएकड े पा दवले् या 
प्रस् तावाचा पा पुरावा करुन सदर ्पकरणाची ककीं मत कमी करया याबाबत  तसेच प्रन 
भाग (२) मधील दोर्ी रुग्णालय तसेच कीं पन्याींवर कारवाई करयायाबाबत कोणती 
कायावा ी केली वा करया यात येत ी े, 
(४)  नस् यास दवलींबाची कारणे काय ी ेत ? 

श्री. धगरीश बाुट : (१)  ोय,  े खरे ी े. 
     पत्र क्र.ीयबी २७७/१५/८, हद. १८/५/२०१५ अन्वये राषरीय और्ध तनमााण मू्य 
प्राधधकरणाकड ेयाबाबत कसदवयायात ीले ी े. 
(२)  े खरे ना ी. 
     सदर ह काणी अन्न व और्ध प्रशासनाने धाडी ्ाक्या नव् त्या. परींतु 
याबाबत चौकशी करयायात ीली  ोती. 
(३) सध्या काडड ायाक स् े्ंट्स ची ककीं मत और्ध ककीं मत तनयींत्रण ीदेश २०१३ अींतगात 
तनयींबत्रत  ोत नस्याने ्त्पादक स्वत: ककीं मत  रवु शकतो तथादप, छापील 
एम.ीर.पी. पेिा िास्त दराने दवकक्र करयायास तनबांध ी े. 
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     अन्न व और्ध प्रशासनाने केले्या चोकशीमध्ये स् े्ं् एम.ीर.पी. पेिा िास्त 
ककमतीने दवक्याच ेीढसले ना ी. त्यामुसे कारवाई करयायात ीली ना ी. 
     स् े्ं्च्या ककमतीवर तनयींत्रण  ेवयायाकरीता प्रशासनाने राषरीय और्ध तनमााण 
मू्य प्राधधकरणास पत्र क्र. ीयबी/२७७/१५/८, हद. १८.०५.२०१५ अन्वये काडड ायाक 
स् े्ं्च्या ककमती तनयींत्रणाखाली ीणयायाबाबत तसेच Profit Margin  रदवयायाबाबत 
कसदवयायात ीले ी े. 
(४) प्रन ्या् ावत ना ी. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
___________________________________________________________ 

मुद्रणपूवा सवा प्रककया म ाराषर दवधानमींडस सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


