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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, ददनाांि २२ जुलै, २०१५ / आषाढ ३१, 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 - ४९ 
------------------------------- 

 
जळगाांि जजल्हयातील प्रलांबबत ुेयजल योजनाांच्या िामाबाबत 

 

(१) *  १९७५२   श्री.किशोर ुाटील (ुाचोरा), श्री.गुलाबराि ुाटील (जळगाि 
्ामीण), श्री.उन्मेश ुाटील (चाळीसगाि), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) ुाटील 
(एरांडोल) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ननींभोरा (ता.पाचोरा, जि.िळगाींव) ग्रामपींचायतीअींतगगत येणाऱ्या नगरदेवळा येथे 
गत तीन महिन्याींपासून तीव्र पाणी ी्ंचाई ननमागण झाली असून तेथील नागररकाींना 
अर्ाग-एक कक.मी अींतरावरून पाणी आणावे लागत आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) तसेच शिरसोली (जि.िळगाींव) प्र.न. येथील मुख्य रस्त्यावरील पाईप लाईन 
फु्ून ििारो शल्र पाण्याचा अपव्यय िोत असतानािी ग्रामप्रिासनाकडून दलुगक्ष केले 
िात असल्याचे  मािे मे, २०१५ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदिगनास आले,  िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) तसेच मौिे कोंगानगर (ता.चाळीसगाव, जि.िळगाींव) येथील राषरीय ग्रामीण 
पेयिल योिनेअींतगगत मींिूर झालेल्या योिनेच ेकाम गत ६ त े७ वर्ागपासून प्रलींबित 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग (३) मर्ील योिनेच े काम ग्रामीण पाणी पुरवठा व 
स्तवच्छता सशमतीमाफग त करण्यात येत असून सशमतीच े अध्यक्ष व सचचव याींच्या 
दलुगक्षामुळे या योिनेच ेकाम प्रलींबित असून या योिनेची तातडीने चौकिी करण्यात 
यावी अिी मागणी सरपींच, वाघले ग्रामपींचायत, ता.चाळीसगाव, जि.िळगाींव याींनी 
कायगकारी अचर्कारी, ग्रामीण पाणी पुरवठा ववभाग, जिल्िा पररर्द, िळगाव 
याींच्याकड े हदनाींक २ मे, २०१५, रोिी वा ्यासुमारास केली आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली  आिे काय, ्यानुर्ींगाने 
सींिींचर्ताींवर कोणती कारवाई केली, तसेच उक्त भागातील पाण्याची ी्ंचाई दरू 
करण्याकररता कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िे खरे नािी. 
(२) िोय, िे खरे आिे. 
     परींतु, शिरसोली प्र.न. येथे मे २०१५ मध्ये गावातील ववतरण व्यवस्तथेतील ४ 
इींच पाईप लाईन फु्ली िोती. सदरील पाईपलाईन िी शसमें्ची असल्याने व िुनी 
झाली असल्याने फु्ली िोती. परींतु फु्लेल्या पाईप लाईनच े दरुुस्ततीच े काम 
ग्रामपींचायतीमाफग त दरुुस्तत िोऊन ववतरण व्यवस्तथेतील गळती िींद करण्यात आलेली 
आिे. 
(३) व (४) िोय, िे खरे आिे. 
     परींतु सदरील योिनेतील वविीर वाघले र्रणात येत असल्याने व र्रणात पाणी 
असल्याने सुरुवातीला २ वर्ग ववहिरीच ेकाम न करता आल्यामुळे योिनेच्या कामास 
ववलींि झाल्याने व दरसूचीत िदल झाल्याने सुर्ाररत योिनेस हदनाींक ४ िून, २०१४ 
अन्वये मान्यता देण्यात आल्यामुळे योिना प्रलींबित राहिली. 
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(५) उपअशभयींता, ग्रामीण पाणीपुरवठा उपववभाग, पाचोरा याींनी सदर कामाची पािाणी 
करुन व प्र्यक्ष भे् देवून हदनाींक १९/१२/२०१४ व हदनाींक १२/३/२०१५ रोिीच्या 
आढावा िैठकीत योिनेतील पाणीपुरवठा सुरु करणेिाित अध्यक्ष/सचचव याींना सूचना 
हदलेल्या आिेत. तसेच लेखी स्तवरुपात उप अशभयींता याींनी सशमतीस           
हदनाींक १२/५/२०१५ व हदनाींक ११/६/२०१५ अन्वये कळववले आिे. सदर गावास 
सद्यजस्तथतीत अजस्तत्वातील ववहिरीवरुन पाणी पुरवठा सुरु असून गावात सध्या पाणी 
ी्ंचाई नािी. ्यामुळे कायगवािी करण्याचा प्रश्नच उद्् ावत नािी. 

(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
----------------- 

 
मालेगाांि (ता.जज.नाशशि) येथील रमजानुुरा ुररसरात  

निीन उदुय माध्यशमि शाळा सरुु िरण्याबाबत 

(२) *  १९५७१   श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस् लम शेख (मालाड ुजश्चम) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (ता.जि.नाशिक) येथील अब्दलु काहदर एज्युकेिनल ॲन्ड सोिल 
वेल्फेअर सोसाय्ी या सींस्तथेने रमिानपुरा पररसरात नवीन उदुग माध्यमाची 
माध्यशमक िाळा सुरु करण्यािाित िासनाकड े प्रस्तताव दाखल केला असल्याचे    
मािे मे, २०१५ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिगनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, िासन ननणगयातील पररच्छेद १० मध्ये उदूग माध्यमाच्या प्राथशमक व 
माध्यशमक िाळाींना गरिेनुसार परवानगी देण्यात येईल असे नमुद करण्यात आलेले 
आिे व ्यासाठी ििृत आराखड्याची गरि नसल्याच े स्तपष् करण्यात आलेले 
असतानािी उक्त िाळेच्या प्रस्ततावास मान्यता न देण्याची कारणे काय आिेत, 
(३) उक्त िाळेच्या प्रस्ततावास ्वरीत मींिूरी देण्यािाित िासनाने कोणती कायगवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) िोय. 
(२) व (३) ग्रामीण भागामध्ये नवीन उदूग माध्यमाच्या माध्यशमक िाळा सरुु 
करण्यास परवानगी देण्यासींदभागत माध्यशमक िाळाींची गरि असणारी हठकाणे 
ननजश्चत करण्यात आली आिेत. ्यानुसार अिा हठकाणी िाळेस परवानगी 
शमळण्याकरीता इच्छुक असलेल्या पात्र िैक्षणणक सींस्तथाकडून ऑनलाईन पध्दतीने 
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अिग मागववण्यात आले आिेत. ्याप्रमाणे ििरी भागाकरीता देखील उदूग माध्यमाच्या 
माध्यशमक िाळाींची गरि असणारी हठकाणे ननजश्चत करण्याची कायगवािी सुरु आिे. 
सिि वैयजक्तक प्रस्ततावावर ववचार करण्यात आलेला नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

नागुूर विभागामध् ये राजीि गाांधी विद्याथअ अुतात  
सानु्ह योजनेच ेअनुदान थिीत असल् याबाबत 

(३) *  २११६१   डॉ.शमशलांद माने (नागुूर उत्तर), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािीव गाींर्ी ववद्याथी अपघात सानुग्रि योिनेच े रु.३०,७५,००० इतके अनुदान   
गेल् या ३ वर्ागपासून शिक्षण सींचालनालयाकड ेथकीत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच नागपूर ववभागामध् ये मागील ३ वर्ागत ७८ ववद्यार्थ याांच े अपघाती मृ्  यू 
झाले असतानािी शिक्षण सींचालनालयाने उक्त योिनेच ेअनुदान सींिींचर्ताींना हदलेले 
नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३)  असल्यास, सदरील अनुदान न देण् याची कारणे काय आिेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, ्यात काय ननषपन्न 
झाले व ्यानुसार सदरील अनुदान सींिींचर्ताींना ्वरीत ववतररत करण्यािाित कोणती 
कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, सार्ारणत: कें व्िापयांत उक्त कायगवािी पूणग िोणे अपेक्षक्षत आिे ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) िे खरे नािी. 
(३), (४) व (५) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

षरांगाबाद जजल््यातील शशरुर (ता.िैजाुूर) ि ुीरबािडा  
(ता.फुलांब्री) येथील ुाणीटांचाईबाबत 

(४) *  १७१७०   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.ुी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय 
ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शिरुर (ता.वैिापूर, जि.औरींगािाद) येथील भ्ना र्रणात गत दिा वर्ागत 
अवाढव् य खचग करुनिी पाण् याचा थेंििी न साचल् याने त े ननकामी ठरल् याने आता 
राष रीय पेयिल योिनेवर ४ को्ी रुपये खचग करण् यात आले आिे यासाठी र्रणाला 
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लागूनच दोन ववहिरी खोदण् यात आल् या असून ् या ववहिरीनाींिी पाणी नसल् यामुळे 
्ँकरद्वारे ववहिरीत, ववहिरीतून पाईप लाईनद्वारे ्ाकीत व ्ाकीतून नळाद्वारे 
गावाला दर पींर्रा हदवसाआड पाणी पुरववले िात असल् याच ेमािे मे, २०१५ मध्ये वा 
्यादरम् यान ननदिगनास आले आिे, िे खरे आिे काय,  

(२) तसेच  पीरिावडा (ता.फुलींब्री, जि.औरींगािाद) या गावाला केवळ दोन ्ँकरद्वारे 
आलेले पाणी दगुांर्ीयुक्त ववहिरीत सोडले असल् यामुळे गढूळ पाणी वपण्याची 
नागरीकाींवर वेळ आली असल्याच ेमािे मे, २०१५ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिगनास 
आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, प्रश्न भाग (१) मर्ील गावाला मन् यार र्रणातून पाणी पुरवठा 
करण् यािाित तसच ेप्रश्न भाग (२) मर्ील ववहिरीींची साफसफाई करण्यािाित व िुध्द 
पाण्याच े ्ँकर वाढववण्यािाित िासनाने कोणती कायगवािी केली वा करण् यात येत 
आिे, 
(४)  नसल् यास िोणा-या ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींितः खरे आिे. 
     शिवूर पाणी पुरवठा योिनेच ेकाम प्रगतीत आिे. दोन् िी ववहिरीींच ेखोलीकरण   
मे, २०१५ मध् ये पूणग करण् यात आले असून गावाला आवश् यक असणारे पाणी 
ववहिरीव् दारे उपलब् र्  झाले आिे. सन २०१५ उन् िाळ्यायात तीव्र पाणी ी्ंचाई असूनिी 
एका ववहिरीव् दारे २.५० लक्ष शल्र व उवगररत ०.८० लक्ष शल्र पाणी ्ँकरव् दारे हद. 
१५.४.२०१५ पासून सुरु केले व दसु-या वविीरीच े खोलीकरण पूणग झाल् यानींतर हद. 
९.६.२०१५ पासून ्ँकर िींद करण् यात आले. योिनेतून प्रायोचगक त् वावर सडसेंिर, 
२०१४ पासून पाणी पुरवठा सुरु आिे. दोन् िी ववहिरीव् दारे शिवरू गावाला िुध् द व पुरेसा 
पाणी पुरवठा सुरु आिे. 
(२) िे खरे नािी.  
     गावात असलेल् या ववहिरीींची पूणगपणे साफसफाई करुनच ववहिरीत ्ँकरच ेपाणी 
सोडले िात िोत.े तसेच ्ँकरच् या पाण् यात ननयशमत जब्लचीींग पावडर ्ाकून गावास 
िुध् द पाणी पुरवठा करण् यात आलेला आिे. तसेच सदर पाण् याची प्रयोगिाळेमाफग त 
तपासणी करण् यात येऊन प्रयोगिाळेचा अिवाल प्रा त झालेला आिे. ् या दरम् यान 
पीरिावडा गावात कोण् यािी िलिन् य आिाराची साथ आढळून आलेली नािी. तसेच 
पाणी दगुांर्ीयुक् त असल् याची कोण् यािी प्रकारची तरारार प्रा त झालेली नािी. 
(३) भ्णा र्रणातील योिनेच् या दोन् िी ववहिरीींना पुरेसा पाणी साठा झाल् याने शिवूर 
गावाला िुध् द व पुरेसा पाणी पुरवठा सुरु आिे. ् यामुळे मन् यार र्रणातून पाणी 
पुरवठा सुरु करण् याची आवश् यकता नािी. 
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      पीरिावडा गावात असलेल् या ववहिरीची साफसफाई करुन ्ँकरच् या पाण् यात 
ननयशमत जब्लचीींग पावडर ्ाकून िुध् द पाणी पुरवठा करण् यात आलेला आिे. 
पीरिावडा गावास पुरेसा पिगन् यमान झाल् यामुळे सदर गावाच े ्ँकर हद. १४ िून, 
२०१५ रोिी िींद करण् यात आले आिे व गावातील नळ योिनेचा पाणी पुरवठा सुरु 
करण् यात आला आिे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

षरांगाबादमधील खाम नदीत ताति ि विषारी रसायन  
सोडण् यात येत असल्याने नदी प्रदवुषत लाल्याबाबत 

  

(५) *  १८०५९   श्री.अतुल सािे (षरांगाबाद ुूिय), श्री.अजुयन खोतिर (जालना), 
डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) :   सन्माननीय मुख्यमां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगािाद पररसरातील खाम नदीच्या पात्रात ववर्ारी आणण घातक रसायने 
्ँकरद्वारे सोडून प्रदरू्ण केल्याची िाि हद. २८ फेब्रुवारी, २०१५ रोिी वा ्यासुमारास 
ननदिगनास आली, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच वाळुींि (जि.औरींगािाद) एमआयडीसी पररसरातील स्त ्रलाई् कीं पनीतील 
घातक व ववर्ारी रसायन खाम नदीत सोडण् यात येत असताना वाळूींि पोलीसाींनी 
हदनाींक १३ मे, २०१५ रोिी वा ्यासुमारास पकडले असनू सदर ववर्ारी रसायन 
स्त ्रलाई् कीं पनी ठेकेदारामाफग त सन २०११ पासून खाम नदीत ११ को्ी रुपयाींच् या 
ठेकेदारीने सोडत िोते, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, यािाित  पोलीसाींनी कीं पनीच् या व् यवस्त थापकावर व ठेकेदारावर चौकिी 
करुन गुन् िा नोंदववला आिे काय तसेच ववर्ारी रसायन नदीपात्रात ्ाकून प्रदरू्ण 
करणाऱ्या कीं पन्याींववरूध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, कारवाईची 
सद्यःजस्तथती काय आिे, 
(४)  नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) प्रकरणी गुत िातमीदारामाफग त प्रात माहितीवरुन 
हद.२८/०२/१५ रोिी एमआयडीसी पोलीस स्त्ेिन वाळुींि, औरींगािाद ििर येथे गु.र.नीं. 
४५/१५ भा.दीं.वव.कलम २७७, २७८, २८४, ३०८, ३३६, ३४, १२०(ि), १०९, ११४ प्रमाणे 
गुन्िा नोंद आिे. 
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(२) गुन्ियातील १० आरोपीींनी सींगनमत करुन, क् रचून स्तवत:च्या आचथगक 
फायद्यासाठी स्त्रलाई् कीं पनीतून िायड्रोक्लोररक ॲशसड ्ँकरद्वारे कल्याण, मुींिई, 
वापी, गुिरात,ननमराणी, खािोने मध्यप्रदेि येथे पोिचववण्यासाठी एकूण 
रु.११,८५,६७३९४/- वाितुकी पो्ी घेवून कराराप्रमाणे न पोिचवता वाितुकीचा खचग 
वाचववण्यासाठी सदर ॲसीड खाम नदीच्या पाण्यात सोडून हदले. 
(३) िोय, दाखल गुन्ियातील १० पैकी ५ आरोपीींना  हद. २८/०२/२०१५ रोिी, १ 
आरोपीस हद. ०१/०३/२०१५ व १ आरोपीस हद.११/०५/१५ रोिी अ्क करुन पोलीस व 
न्यायालयीन कोठडी घेऊन तपास करण्यात आला. पैकी ६ आरोपीववरुध्द दोर्ारोप 
दाखल करण्यात आले असून १ आरोपीववरुध्द दोर्ारोप दाखल करण्याची कायगवािी 
चालू आिे. तसेच रसायनाने भरलेले ५ ्ँकर, १ अर्ाग भरलेला व १ खाली असे ७ 
्ँकर व पाईप असा मुद्देमाल ित करण्यात आला आिे. उवगररत आरोपीींना अ्क 
करण्यावर गुन्ियाचा तपास चालु आिे. 
(४) ववलींि झालेला नािी. 

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

िाशशम जजल््यातील गािाांमधील जलस््रशोताांमध्ये बनािट  
जब्लधचांग ुािडरचा होत असलेला िाुर 

(६) *  २६५५३   श्री.राजेंद्र ुाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वािीम जिल््यातील ४२ िलस्तत्रोताींमध्ये  वापरण्यात आलेले जब्लचचींग पावडर 
िनाव् असल्याच ेमािे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा ्यादरम्यान ननषपन्न झाल्यामुळे 
सींिींचर्ताींवर कारवाई करणेिाित लोकप्रनतननर्ी याींनी मा.मींत्री याींच्याकडे         
हदनाींक ५ मे, २०१५ रोिी वा ्यासुमारास एका ननवेदनाद्वारे मागणी केली आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुर्ींगाने िासनाने  चौकिी केली आिे काय, 
चौकिीमध्ये काय आढळून आले  व ्यानुर्ींगाने सींिींचर्ताींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िे खरे आिे. 
(२) िोय, 
     वाशिम जिल् ्यामध् ये वाशिम, मालेगाव, ररसोड, मींगरुळपीर, मानोरा व कारींिा 
असे एकूण ६ तालुक् यात ६९८ गावे असून ४९३ ग्रामपींचायती आिेत. 
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     जिल् िा सावगिननक आरो य प्रयोगिाळा, वाशिम या प्रयोगिाळेत मािे िानेवारी, 
२०१५ त ेिून, २०१५ या कालावर्ीत प्रा त एकूण ११६४ जब्लचचींग पावडर नमुन् याींची 
तपासणी केली असता ५८ नमुन् याींमध् ये उपलब् र् क् लोरीनच े प्रमाण २० ्क् क् याींपेक्षा 
कमी आढळून आले आिे. 
     ् याच दरम् यान जिल् ्यामध् ये एकूण १८५ जब्लचचींग पावडरच े नमुने जिल् िा 
आरो य प्रयोगिाळा, वाशिम येथे तपासणीकरीता पाठववले असता १८५ पैकी ९ 
जब्लचचींग पावडर नमुन् यामध् ये क् लोरीनच े प्रमाण २० ्क् केपेक्षा कमी आढळून आिे 
आिे.  
     यािाित जिल् िा पररर्द, वाशिम तफे चौकिी करण् यात येऊन ् या 
अिवालान् वये वाशिम जिल््यातील पींचायत सशमती, मानोरा अींतगगत मौिे ग्राम 
पींचायत खींिाळा येथे १. गावामध् ये ननमागण झालेला साथरोग ननयींत्रणात न ठेवणे   
२. ग्राम पींचायत कायागलयात पुरेसा जब्लचीींग पावडरचा साठा न ठेवणे            
३. मुख् यालयी न रािणे या िाित सींिींचर्त ग्राम ववकास अचर्कारी, पींचायत सशमती, 
मानोरा याींना दोर्ी ठरवून ् याींना हदनाक १९.०५.२०१५ च् या आदेिान् वये ननलींबित 
करण् यात आले आिे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

धामणी (ता.शहाुूर, जज.ठाणे) ्ामुांचायत अतांगयत येणा-या मुसळाचा  
ुाडा येथील ुाणी ुुरिठा योजनेमध्ये लालेला अुहार 

(७) *  २०५२३   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.गणुत गायििाड (िल्याण ुूिय), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीय 
ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  र्ामणी (ता.ििापूर, जि.ठाणे)  ग्रामपींचायत अतींगगत येणा-या मुसळाचा पाडा या 
आहदवासी वस्त तीतील पाणी पुरवठा योिना प्रलींबित असून सदर योिनेत लाखो 
रुपयाींचा अपिार झाल् याची िाि ननदिगनास आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक् त प्रकरणी अशभयींता पाणी पुरवठा, ििापूर ववभाग याींनी ग्राम 
पाणी पुरवठा व सल् लागार सशमती याींच् यावर फौिदारी गुन् िे दाखल करणेिाित मुख् य 
कायगकारी अचर्कारी, जिल् िा पररर्द, ठाणे याींचकेड ेपरवानगी माचगतली आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आिे काय, ्यानुर्ींगाने 
सींिींचर्ताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. तथावप, सदरची िाि मा. मुख् य कायगकारी अचर्कारी, जिल् िा 
पररर्द, ठाणे याींच ेननदिगनास आणून ् याची मुख् य कायगकारी अचर्कारीकडे सुनावणी 
घेण् यात आली आिे. 
(३) सदर कामाची उपववभागामाफग त तपासणी करण् यात आली असून ताींबत्रक सेवा 
सल् लागार याींनी झालेल् या कामाच े मुल् याींकन रुपये ७,४८,७६८/- इतके केले आिे. 
काढलेली रक् कम व मुल् याींकन यात रुपये ३,९२,४६६/- एवढी तफावत आिे. मुख् य 
कायगकारी अचर्कारी, जिल् िा पररर्द ठाणे याींच् याकड ेसदर कामाची सुनावणी घेण् यात 
आली असता सशमतीने काम सुरु करण् याच ेमान् य करुन पींपघराच ेकाम केले आिे. 
ववहिरीच् या िाींर्कामास िागेच् या मालकाने िरकत घेतली असल् यामुळे काम िींद आिे. 
तसेच योिनेच् या कामात तफावत ननदिगनास आली असल् याने FIR दाखल करण् याची 
कायगवािी सुरु आिे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

जळगाि जजल् ्यातील तनयशमत िीजबबले भरणा-या  
्ामुांचायतीांना प्रोत् साहन अनुदान शमळण्याबाबत 

  

(८) *  २१७१२   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) ुाटील 
(एरांडोल), श्री.किशोर ुाटील (ुाचोरा), श्री.गुलाबराि ुाटील (जळगाि ्ामीण):  
सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :-  
(१) राज्यात ग्रामीण पाणी पुरवठा योिनाींची वीिबिले ननयशमत भरणा-या 
ग्रामपींचायतीींना जिल् िा पररर्देकडून ५० ्क् के प्रो् सािन अनुदान हदले िात,े िे खरे 
आिे काय, 

(२) असल् यास, िळगाव जिल् ्यातील ३६६ ग्रामपींचायतीींनी प्रस्त ताव सादर केल् यानींतर 
चार वर्ागपासून िाहिर झालेले ३३ को्ी २ लक्ष ८ ििार रुपयाच ेअनुदान अद्याप 
िासनाकडून जिल् िा पररर्देस शमळालेले नािीत, िे खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, िळगाव जिल् िा पररर्देस उक् त अनुदान न देण्याची कारणे काय, 
सदर अनुदान तातडीने जिल्िा पररर्देस शमळण् यािाित िासनाने कोणती कायगवािी 
केली वा  करण्यात येत आिे, 
(४) नसल् यास, ववलींिाची सवगसार्ारण कारणे काय आिेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर :  (१) िासन ननणगय हद. १७/१०/२०१४ अनुसार िासन 
स्त तरावर उपलब् र् असलेल् या देखभाल दरुुस्त तीच् या ननर्ीच े ववतरण सवग जिल् िा 
पररर्दाींना मींिूर वावर्गक कृती आराखड्याच् या प्रमाणात थे् करण् यात येत.े तसेच 
जिल् िा देखभाल व दरुुस्त तीननर्ीतील उपलब् र् ननर्ी ववचारात घेवून, व ् या अनुर्ींगाने 
जिल् ्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा योिनाींच् या देखभाल दरुुस्त तीमध् ये प्रार्ान् यरारम 
ठरवून ननर्ी वा्प जिल् िा पररर्देमाफग त करण् यात येत.े 
(२) व (३) िासनामाफग त ननर्ीच् या उपलब् र्तनुेसार गेल् या चार वर्ागत ग्रामीण पाणी 
पुरवठा कायगरारमाींतगगत देखभाल व दरुुस्त ती अनुदान जिल् िा पररर्द, िळगाव याींना 
ववतरीत करण् यात आलेले आिे व सामुहिक पाणी पुरवठा/प्रादेशिक पाणी पुरवठा या 
योिनाींवरील ननयशमत वीि देयके भरण् याची आवश् यकता/तातडीने लक्षात घेवून सदर 
अनुदान या योिनाींवरील ननयशमत वीि देयकाींसाठी खचग करण् यात आले आिे. 
     िासन ननणगय हद. १७.१०.२०१४ नुसार जिल् िा पररर्देकडील जिल् िा देखभाल व 
दरुुस्त ती ननर्ीतून ग्रामपींचायतीना वीि देयकाींची ५० ्क् के रक् कम ववतरीत करण् याची 
कायगवािी जिल् िा पररर्द, िळगाव याींचकेडून करण् यात येत आिे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

राज्यात तनिृष्ट् ट दजायच् या षषधाांचा ुुरिठा होत असल् याबाबत 
 

(९) *  १६३३७   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील (शशडअ), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी),  
िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलाुरू शहर मध्य), श्री.ुथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हुूरी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.भारत भालिे 
(ुांढरुूर), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), प्रा.विरेंद्र जगताु (धामणगाि 
रेल्िे), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.िुणाल ुाटील (धुळे ्ामीण), श्री.िैभि वुचड (अिोले), श्री.अिधूत 
तटिरे (श्रीिधयन), श्री.राणाजगजीतशसांह ुाटील (उस्मानाबाद), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.राहुल मोटे (ुराांडा), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.दत्ता्रशय भरणे 
(इांदाुूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), डॉ.सुधािर भालेराि (उदगीर), डॉ.बालाजी 
किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणुत गायििाड (िल्याण ुूिय), श्री.सुभाष भोईर 
(िल्याण ्ामीण), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) ुाटील 
(एरांडोल), श्री.अबू आजमी (मानखूदय शशिाजीनगर), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), 
श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रुूर) :   
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सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) राज्यात गुिरात, पींिाि, हिमाचल प्रदेि, उ् तराींचल आणण कनाग्क येथून 
ननकृष ् दिागची और्रे् येत असल् याच े मािे एवप्रल, २०१५ मध् ये वा 
्यादरम्यान ननदिगनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, अन् य राज् यातून येणारी सुमारे १२.२६ ्क् के और्रे् ननकर्ाच ेउल् लींघन 
करणारी आिेत असे अन्न व और्र् प्रिासनाच्या तज् ञ अचर्का-याींकडून साींगण् यात 
आले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, अन् न व और्र्ी प्रिासनाने राज् यातील २८१ िासकीय रु णालये 
आणण आरो य कें ्ातील ववववर् और्र्ाींच् या घेतलेल् या चाचण् यात ३३५ और्रे् ननकृष ् 
दिागची असल् याच ेमािे एवप्रल, २०१५  मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिगनास आले आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल् यास, सदर ननकृष ् और्र्ाींमुळे ृददयववकार, रक् ताच् या गुठळ्याया िोणे, 
अभगकातील िन् मदोर्, अपींग् व, मूत्रवप ींड आणण स्त वादवुप ींडास अपाय, उलट्या, 
मळमळणे, ् वचारोग आदी आिार वाढू लागतात, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल् यास, सदर और्र्ाच े उ् पादन व पुरवठा कोणाकडून करण् यात येतो, 
यािाित िासनाने चौकिी केली आिे काय,  चौकिीत काय आढळून आले व 
् यानुसार या प्रकरणी ििािदार असणा-या सींिींचर्ताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण् यात येत आिे, नसल् यास, िोणा-या ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. धगरीश बाुट : (१) िोय, िे अींित: खरे आिे. 
     अन्न व और्रे् प्रिासनाने िािारात उपलब्र् और्र्ाींचे नमुने घेऊन चाचणी व 
ववश्लेर्ण केले असता, हिमाचल प्रदेि व उ्तराखींड राज्यातील उ्पादकाींच े नमुने 
अचर्क प्रमाणात अप्रमाणणत घोवर्त झाले असल्याच ेआढळले. 
(२) िे खरे नािी. 
     अन्न व और्र् प्रिासनातफे मािे एवप्रल, २०१४ त े नोव्िेंिर, २०१४ या 
कालावर्ीत इतर राज्यातील उ्पादकाींच्या १९७३ नमुन्याींच े ववश्लेर्ण करण्यात आले 
िोत.े ्यापैकी २४२ नमुने अप्रमाणणत घोवर्त झाले असून, अप्रमाणणत ्क्केवारी 
१२.२६ इतकी िोती. तसेच मािे एवप्रल, २०१४ त े माचग, २०१५ या कालावर्ीत 
राज्यातील उ्पादकाींच्या एकूण ९२३ नमुन्याींच े ववश्लेर्ण केले असून ्यापैकी ३६६ 
नमुने अप्रमाणणत घोवर्त झाले असून अप्रमाणणत ्क्केवारी १०.७७ इतकी आिे. 
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     मािे एवप्रल, २०१५ त ेिून, २०१५ या कालावर्ीत इतर राज्याींच े एकूण ९२३ 
नमुन्याींच े ववश्लेर्ण केले असून ९१ नमुने अप्रमाणणत घोवर्त झाले आिेत. ्याची 
्क्केवारी ८.९७ ्क्के एवढी आिे. 
     उपरोक्त ्क्केवारी िी चाचणी व ववश्लेर्णासाठी घेतलेल्या नमुन्याींच्या 
प्रमाणाची असून ती िािाराींमध्ये उपलब्र् और्र्ाींिी सींिींचर्त नािी. 
(३) िे खरे नािी. 
     मािे िानेवारी, २०१५ मध्ये अन्न व और्र् प्रिासनाद्वारे िासकीय व 
ननमिासकीय रुणालयातील और्र् भाींडाराची तपासणी मोहिम रािववण्यात आली 
िोती ्यावेळी एकूण २७० िासकीय व ननमिासकीय रुणालयातील और्र् भाींडाराची 
तपासणी करण्यात आली व ्यामरू्न एकूण ३५२ और्र्ाींच ेववश्लेर्ण केले असता २२ 
नमुने अप्रमाणणत घोवर्त झाले आिेत. 
(४) िे खरे नािी. 
(५) उपरोक्त नमुद और्र् अप्रमाणणत घोवर्त झाल्यानींतर प्र्येक और्र्ािाित 
उ्पादकाच्या स्ततरापयांत चौकिी व तपास करण्यात येऊन पुढील कायगवािी करण्यात 
येत.े 

१. कें ् िासनाच्या र्ोरणानुसार अप्रमाणणत अिवालावर उ्पादकाींववरुध्द 
न्यायालयीन कारवाई घेण्याच ेआदेि देण्यात येतात. 

२. सवग सींिींचर्त राज्याच्या और्र् ननयींत्रकास परराज्यातील अप्रमाणणत 
और्र्ाींसदभागत उ्पादकावर प्रिासकीय कारवाई करण्यािाित सूचना देण्यात येतात. 
      ३. िनाव् व अप्रमाणणत आढळून आलेल्या और्र् नमुन्याींप्रकरणी 
सींिींचर्ताींववरुध्द और्रे् व सौंदयग प्रसार्ने कायदा १९४० अींतगगत तरतुदीनुसार 
सींिींचर्ताींववरुध्द प्रिासकीय व न्यायालयीन कारवाई करण्यात येत.े 
     एवप्रल, २०१४ त ेमाचग, २०१५ मध्ये इतर राज्यातील उ्पादकाींवर ९२ प्रकरणी 
ख्ला आदेि देण्यात आले आिेत तसेच एवप्रल त ेिून, २०१५ मध्ये इतर राज्यातील 
उ्पादकावर २२ प्रकरणी ख्ला आदेि देण्यात आलेले आिेत. 

४. राज्यातील ववरारीकरीता उपलब्र् असलेला अप्रमाणणत और्र्ी समुिाचा 
साठा िािारातून परत मागे घेण्यात येतो. 

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

राज्यात विद्याुीठामध्ये विविध अभ्यासक्रमाच्या  
ुररक्षाांमध्ये रादहलेल्या ्रशुटीांबाबत 

 (१०) *  १६४३७   डॉ.ुतांगराि िदम (ुलूस िडगेाि), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
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श्री.अस् लम शेख (मालाड ुजश्चम), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.दत्ता्रशय भरणे 
(इांदाुूर), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.सुरेश 
(राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हाुूर उत्तर), डॉ.सुजजत 
शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे 
(चोुडा), श्री.ुांिज भुजबळ (नाांदगाि), श्री.ददलीु िळसे-ुाटील (आांबेगाि),       
श्री. शामराि उफय  बाळासाहेब ुाटील (िराड उत्तर), श्री.राणाजगजीतशसांह ुाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (िजयत), श्री.राहुल मोटे 
(ुराांडा), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन), श्री.िैभि वुचड (अिोले), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाि), श्रीमती तनमयला गावित (इगतुूरी), श्री.िाशशराम ुािरा (शशरुूर), 
श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामुूर), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हुूरी), श्री.सां्ाम थोुटे 
(भोर) :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) कोल् िापूर येथील शिवािी ववद्यापीठाच् या िी.एड अ् यासरारमाच् या पररक्षेत 
माध् यशमक व मानसिास्त त्र ववर्याच् या प्रश् नपबत्रकेतील दसुरा ववभाग छपाई करण् यात 
आला नसल् याच े तसेच उक्त ववद्यापीठातील एम. ए. समाििास्तत्र  अचर्ववभागातील 
इन्व् िायरमें् एण्ड सोसाय्ी इन इींसडया (युथ प््रक््ीकल) या ववर्याच्या पेपरची  
प्रश्नपबत्रका नसल्यामुळे पेपर रद्द करण्यात आल्याच े अनुरारमे हदनाींक २२ एवप्रल, 
२०१५ रोिी तसेच मािे मे, २०१५ मध्ये वा ्यासुमारास ननदिगनास आले, िे खरे आिे 
काय, 
(२) तसेच मुींिई ववद्यापीठाच्या ि्चलर ऑफ म्नेिमें् स्त्डीि (िीएमएस) या 
पररक्षेत प्रश्नपबत्रकाींतील चुका समोर आल्याने  ववद्याथी सींभ्रमात पडल्याच े मािे, 
एवप्रल, २०१५ मध्ये वा ्या सुमारास ननदिगनास आले,  पुणे येथील साववत्रीिाई फुले 
ववद्यावपठामाफग त कला िाखेच्या जव्दतीय वर्ागच्या राज्यिास्तत्राच्या पेपरला ८० ऐविी 
१०० गुणाींची प्रश्नपबत्रका देण्यात आल्याच े हदनाींक ८ एवप्रल, २०१५ रोिी वा ्या 
सुमारास ननदिगनास आले तसेच अमरावती येथील सींत गाडगेिािा ववद्यापीठाींव्दारे  
आयोजित िी.एङ  च्या वेळापत्रकानुसार हद.२३ एवप्रल, २०१५ रोिी असलेला पेपर िा 
हदनाींक २० एवप्रल, २०१५ रोिी घेण्यात आला असून दसुऱ्या घ्नेत सदरील 
ववद्यापीठामध्ये िीएड अ्यासरारमाच्या ववद्यार्थयाांना िीएड अ्यासरारमाऐविी    
दसु-याच ववर्याची प्रश्नपबत्रका पुरववली गेल्याने ऐनवळी पेपर रद्द करावा लागल्याच े
मािे एवप्रल, २०१५ च्या नतसऱ्या आठवड्यात ननदिगनास आले, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल् यास, उपरोक् त प्रकरणाींची िासनाने चौकिी केली आिे काय, असल्यास, 
्यात काय ननषपन्न झाले व ्यानुसार  सींिींचर्ताींवर कोणती कारवाई  केली आिे वा 
करण् यात येत आिे, तसेच सींिींचर्त ववद्यार्थयाांच े िैक्षणणक नुकसान िोवू नये 
याकरीता िासनाने कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल् यास, िोणा-या ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) िोय. 
(२) अींित: खरे आिे. 
(३) व (४)  

१. िी.एड अ्यासरारमाच्या प्रश्नपबत्रका सींदभागत ववद्यार्थयाांचे नुकसान िोऊ 
नये म्िणून व उपलब्र् वेळेचा ववचार करुन सदरच्या पेपरचा िस्ततशलणखत दसुरा 
ववभाग सवग परीक्षा कें ्ाना ई-मेल द्वारे तातडीने पाठववण्यात आला. एम.ए. 
इन्व्िायरमें् अँड सोसाय्ी इन इींसडया या पेपरच्या ववद्यार्थयाांच े नुकसान िोऊ नये 
यासाठी िा पेपर रवववार हद. १७/०५/२०१५ रोिी दपुारी ३ त े ६ या वेळेत घेण्यात 
आला व प््रक््ीकल ऐविी ववद्यार्थयाांकडून स्तवाध्याय पूणग करुन घेण्यात आला. 
     उपरोक्त िािीिाित शिवािी ववद्यापीठ, कोल्िापूर याींनी सींिींचर्ताकडून खुलासा 
मागववण्यात आला असून खुलासा प्रात झाल्यानींतर पुढील कायगवािी करण्यात येईल. 

२. मुींिई ववद्यापीठ :- सदर प्रश्नपबत्रकेतील िींका/त्रुट्या (Querry) 
ननदिगनास आल्यानींतर त्रु्ी असल्याच ेिाणवले व त्रुट्याींचे ननरसन करुन पररक्षाथी 
ववद्यार्थयाांना Querry च े Solution (दरुुस्तती) परीक्षा कें ्ाींवर ता्काळ Online 
(फोनवरुन) पाठववण्यात आली. सींिींचर्तानी केलेल्या िलगिीपणािद्दल कारणे दाखवा 
नो्ीस ििावून खुलासा प्रात करुन घेण्यात आला आिे खुलासासि िी िाि ये्या 
परीक्षा मींडळापुढे ववचाराथग ठेवण्यात येणार आिे. 

३. साववबत्रिाई फुले, पुणे ववद्यापीठ :- परीक्षेचा ननकाल िािीर करताना 
िेथे ८०/१०० गुणाींच ेप्रश्नपबत्रकेमुळे अडथळा येणार िोता असे ननकाल गुणाींच ेरुपाींतर 
(Conversion) करुन ननकाल िािीर करण्यात आला. ववद्यार्थयाांच े कोण्यािी 
प्रकारच े िैक्षणणक नुकसान िोणार नािी यािाित ववद्यापीठामाफग त दक्षता घेण्यात 
आलेली आिे. 

४. िी.एड उन्िाळी २०१५ परीक्षेतील Teacher in Emerging Indian 
Society िी प्रश्नपबत्रका हद. २०/०४/२०१५ ला ननयोिीत िोती. या प्रश्नपबत्रकेच्या 
पॉकी्ात पुढील हद. २३/०४/२०१५ ला िोणारा ववर्य Education Psychology िी 
प्रश्नपबत्रका मु्ीत झालेली परीक्षा कें ्ावर आढळून आली. सींपूणग ३१ परीक्षा 
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कें ्ावरील परीक्षा िोवू िकली नािी आणण ती परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली.       
या ववर्याची परीक्षा हद. ०९/०५/२०१५ ला घेण्यात आली. 
     सदर प्रकरणाची सखोल चौकिी करण्याकरीता सदर प्रकरण ववद्यापीठ कायदा 
कलम ३२(६) (a) सशमती समोर सादर करण्यात येत आिे. 
 

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

धुतूम (ता.उरण,जज.रायगड) येथील आयओटीएल या रासायतनि आणण तले 
साठिणुिीच्या िां ुनीतून होणारे िायूप्रदषुण 

  

(११) *  १९८३१   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रु्तूम ग्रामपींचायतीच्या (ता.उरण,जि.रायगड) िद्दीत असलेल्या आयओ्ीएल या 
रासायननक आणण तले साठवणुकीच्या कीं पनीतून सात्याने िोणारी नाफ्ता चोरी 
आणण िवेतील रासायननक वायू प्रदरू्णामुळे पररसरातील गावातील ग्रामस्तथाींच ेआरोय 
र्ोक्यात आल्याच ेमािे एवप्रल,२०१५ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिगनास आले, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभागत तथेील ग्रामस्तथाींनी सींिींचर्त अचर्काऱ्याींकड ेवारींवार तरारार 
करुनिी कोणतीच कारवाई केली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर कीं पनीची चौकिी केली आिे काय, ्यानुर्ींगाने सदर कीं पनीवर व 
्याींच्या मालकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४)  नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) नाफ्ता चोरीिाित िे अींितः खरे असून वायू प्रदरू्णािाित 
िे खरे नािी. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

ठाणे ि ुालतर जजल््यात राष्ट्रीय ्ामीण ुेयजल  
िाययक्रमाांतगायतील तनधीचा लालेला अुहार 

(१२) *  २५७८५   श्री.ुास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे व पालघर जिल््यात  सन २००६-०७ मध्ये सुरु केलेल्या राषरीय ग्रामीण 
पेयिल कायगरारमाींतगगत (एनआरडीडब्ल्यूपी) सदस्तयाींच्या ननरक्षरतचेा गैरफायदा घेऊन 
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अचर्कारी आणण ठेकेदार याींनी ननर्ीचा अपिार करुन तब्िल १,४७३ नळ पाणी 
पुरवठा योिनाींतून सुमारे २७५ को्ी रुपयाींचा गैरव्यविार केल्याच े हदनाींक १३ िून, 
२०१५ रोिी वा ्यासुमारास ननदिगनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली  काय, चौकिीत काय आढळून 
आले, ्यानुर्ींगाने सींिींचर्त दोर्ी अचर्कारी व ठेकेदार याींच्यावर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) िे खरे नािी. मात्र १३ िून, २०१५ रोिीच् या 
सकाळ वृ्  तपत्रामध् ये सदर वृ्  त प्रशसध् द झाले िोत.े ् याअनुर्ींगाने ठाणे व पालघर 
जिल् ्यातील सवग ग्रामीण पाणी पुरवठा उपववभागाींमाफग त माहिती प्रा त करुन घेण् यात 
आली असून अिा प्रकारची िाि नसल् याच ेननदिगनास आले आिे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

िरांजखेडा (ता.िन् न् ाड, जज.षरांगाबाद) िें द्राअांतगयत गोिुळिाडी येथील         
नविन शाळाखोली बाांधिाम अुूणय असल्याबाबत 

  

(१३) *  २६४७२   श्री.सांदीुानराि भुमरे (ुैठण) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करींिखेडा (ता.कन् न् ाड, जि.औरींगािाद) कें ्ाअींतगगत गोकुळवाडी येथील नववन 
िाळाखोली िाींर्काम चार वर्ागनींतरिी अपूणग अवस्त थेत असल् यािाितचा अिवाल  ग् 
शिक्षणाचर्कारी,  पींचायत सशमती याींनी शिक्षणाचर्कारी याींना हदनाींक १८ मे, २०१५ 
रोिी वा  ्यासुमारास सादर केला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, उक्त अिवालात कोण्या िािी नमूद केल्या आिेत व या 
अिवालानुसार पुढे कोणती कायगवािी केली वा करण् यात येत आिे, 
(३)  नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींित: खरे आिे. 
     सदर अिवाल हदनाींक १३/०४/२०१५ रोिी सादर केला आिे. 
(२) उक्त अिवालामध्ये, ”िालेय इमारतीचे, ककचनिेडच ेव स्तवच्छतागिृाच ेिाींर्काम 
अपूणग अवस्तथेत आिे, िाळेत िैक्षणणक साहि्य उपलब्र् नािी, िाळेत मोठया 
प्रमाणात अस्तवच्छता असून िैक्षणणक वातावरण हदसून येत नािी, िाळा भे् 
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रजिस्त्रमध्ये एकूण ९ नोंदी आिेत, ्यापैकी ४ भे्ीच्या वेळी प्रभारी मुख्याध्यावपका 
अनचर्कृतपणे गैरििर असल्याची नोंद आिे, िाळेच े आचथगक अशभलेखे उपलब्र् 
नसून त ेVerification  साठी हदल्याच ेप्रभारी मुख्याध्यापक याींनी साींचगतले”  असे 
नमूद केले आिे. 
     यासींदभागत सींिींचर्त मुख्याध्यापकाींना कारणे दाखवा नो्ीस हदली असून ्याींनी 
खुलासा केला आिे. यावर चौकिीसाठी शिक्षणाचर्कारी याींनी बत्रसदस्तयीय चौकिी 
सशमती ननयुक्त केली आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

मौजे मुांढेिरिाडी (ता.श्रीगोंदा, जज.अहमदनगर) येथील प्राथशमि  
शाळेच्या आिारातील ुाण्याच्या टािीची दरूिस्था लाल्याबाबत 

  

(१४) *  २३७८६   श्री.राहुल जगताु (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे मुींढेकरवाडी (ता.श्रीगोंदा, जि.अिमदनगर) येथील प्राथशमक िाळेच्या 
आवारातील पाण्याच्या ्ाकीची दरूावस्तथा झाली असून कोण्यािी क्षणी सदर ्ाकी 
कोसळण्याची िक्यता ननमागण झाली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामाफग त पािणी केली आिे काय, असल्यास, 
पािणीच ेननषकर्ग काय आिेत व ्यानुसार सदर ्ाकीची ्वरीत दरुुस्तती करण्यािाित 
िासनाने पुढे कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) िोय 
(२) प्राचायग िासकीय तींत्रननकेतन अिमदनगर याींचमेाफग त सदर ्ाकीची पािणी 
करण्यात आली आिे. िी ्ाकी पाडून नवीन ्ाकीच ेिाींर्काम करणेिाित पािणीअींती 
सुचववले आिे. जिल्िा पररर्द, ल.पा. उपववभाग, श्रीगोंदा कायागलयाने, िुनी ्ाकी 
पाडून नवीन ्ाकी िाींर्काम करण्याकररता अींदािपत्रक व प्रस्तताव कायगकारी 
अशभयींता, ग्रामीण पाणीपुरवठा ववभाग, जिल्िा पररर्द, अिमदनगर याींचकेडे 
मींिुरीस्ततव सादर केले आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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मराठी भाषेला अशभजात भाषेचा दजाय शमळण्याबाबत 

(१५) *  २२२८०   श्री.शरददादा सोनिणे (जुन्नर), श्री.सरदार ताराशसांह (मलुुांड), 
श्री.योगेश सागर (चारिोु), श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांजी), श्रीमती माधुरी 
शमसाळ (ुियती), श्री.जगदीश मुळीि (िडगाि शेरी), श्री.शभमराि ताुिीर 
(खडििासला), श्री.योगेश दटळेिर (हडुसर), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), 
श्री.प्रताुराि धचखलीिर (लोहा), डॉ.ुतांगराि िदम (ुलूस िडगेाि), श्री.अशमन ुटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय मराठी भाषा मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) िींगाली भार्ेला अशभिात भार्ेचा दिाग देण्यािाितचे प्रकरण सवोच्च न्यायालयात 
प्रलींबित असल्यामुळे मराठी भार्ेला अशभिात भार्ेचा दिाग देण्यासींदभागत ताींबत्रक 
अडचणी असल्याच े मािे मे, २०१५ च्या िेव्च्या आठवड्यात वा ्यासुमारास 
ननदिगनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) मराठी भार्ेला अशभिात भार्ेचा दिाग शमळावा म् िणून अनेक सींघ्नाींनी व 
पक्षाींनी प्रय् न केले आिेत, िे िी खरे आिे काय,  
(३) असल्यास, उक्त ताींबत्रक अडचणीतून मागग काढण्यासाठी मराठी भार्ेने अशभिात  
भार्ेच े ननकर् पूणग केले असल्यामुळे सदरील भार्ेस अशभिात भार्ेचा दिाग 
देण् यािाितची घोर्णा करण्याची परवानगी  शमळावी यासाठी सवोच्च न्यायालयात 
प्रनतञापत्र सादर केले िाणार आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास,  ्यािाित िासनाने पुढे कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) ‘’मराठी भार्ेला अशभिात भार्ेचा दिाग’’ देण् यासींदभागतील िाि 
कें ् िासनाच् या अख् याररतील असून यािाितच् या प्रस्त तावाची ह् पणी सींस्त कृती 
मींत्रालयाने कें ्ीय मींबत्रमींडळ सचचवालयास सादर केलेली आिे. या प्रकरणी ताींबत्रक 
अडचणीिाितचा मुद्दा कें ् िासनाकडून कळववण् यात आलेला नािी. 
(२) िोय. 
(३) मराठी भार्ेला अशभिात दिाग देण् यािाित ताींबत्रक अडचणीिाित अद्याप कें ् 
िासनाकडून कािीिी कळववण् यात आले नसल् याने, यासींिींर्ी सवोच् च न् यायालयात 
प्रनतञापत्र सादर करण् याचा प्रश् न उद्् ावत नािी. 
(४) मराठी भार्लेा अशभिात दिाग शमळण् यािाित िासनाकडून सात् याने पाठपुरावा 
करण् यात येत आिे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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अमरािती ि अिोला एमआयडीसीतील दवुषत ुाणी अिोला  

जजल््यातील ुुणाय नदीत सोडल्यामुळे लालेले प्रदषूण 
  

(१६) *  २६२५२   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला ुूिय) :   सन्माननीय ुयायिरण 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल््यातील पुणाग नदीत अमरावती व अकोला एमआयडीसीतील दवुर्त 
पाणी ववना प्रकरारया सोडून हदल्याने नदीच ेपाणी प्रदवुर्त झाले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त दवुर्त पाण्यामुळे स्तथाननक गावाींमर्ील नागरीकाींना डायरीया, 
पो्दखुी, ्वचारोग असे िलिन्य आिार झाले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पुणाग नदीच ेपाणी दवुर्त असल्यािाित सक्षम तपासणी यींत्रणेने 
अिवाल सींिींचर्ताींना हदला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आिे काय, ्यानुर्ींगाने 
सींिींचर्ताींवर  कारवाई करण्यािाित तसेच नदीच े प्रदरु्ण रोखण्याकररता कोणती 
कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) औद्योचगक साींडपाण्यामुळे प्रदरु्ण िोत ेिे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) नागरी साींडपाण्यामुळे नदीच ेपाणी दरु्ीत आिे िे खरे आिे. 
(४) िोय. 

(अ) अकोला मिानगरपाशलका क्षेत्रातील २७ द.ल.ली. एवढे घरगुती साींडपाणी 
ववनाप्ररारीया प्रनतहदन पुणाग नदीमध्ये सोडले िात असल्यामुळे म.प्र.नन.मींडळाने 
हद.०५/०४/२०१३ रोिीच्या पत्रान्वये ननदेि हदले िोत.े  

(ि) तसेच हद.२६/१२/२०१४ च्या आदेिान्वये भाींडवली खचागमरु्न २५% 
तरतुद नागरी घनकचरा व्यवस्तथापनासाठी व साींडपाणी प्रकल्पासाठी करणेिाित 
ननदेि देण्यात आले िोत.े 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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खोुोली शशळफाटा (ता.खालाुरू,जज.रायगड) ि उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथे  
अन्न ि षषध प्रशासन विभागाने गुटखा जप्त िेल्याबाबत 

(१७) *  २०९८१   श्री.सुरेश लाड (िजयत), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन), श्री.ुाांडुरांग 
बरोरा (शहाुूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय अन्न 
आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खोपोली शिळपा्ा (ता.खालापूर, जि.रायगड) येथील प्ेलनगर भागातील एका 
गोदाम विा खोलीतून ७९ ििाराचा गु्खा ित केल्याच ेहदनाींक ८ मे, २०१५ रोिी 
वा ्यासुमारास ननदिगनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच, उल् िासनगर(जि.ठाणे) येथील अन् न व और्र् प्रिासन ववभागाने व 
स्त थाननक पोशलसाींनी सुमारे २ लाख रुपयाींचा गु्खा व तींिाखूिन् य पदाथाांचा साठा 
हदनाींक ३ िून, २०१५ रोिी वा ् या सुमारास ि त केला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्् ा प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनुसार सींिींचर्ताींववरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५)  नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. धगरीश बाुट : (१) िोय, िे खरे आिे. 
तथावप, स्तथाननक गुन्िे अन्वेर्ण ववभाग, अशलिाग, जि. रायगड याींनी हद. ७/४/१५ 
रोिी रशिद मोिम्मद इब्राहिम खान खोपोली (शिळफा्ा) प्ेलनगर, ता. खालापूर, 
जि. रायगड ियाींच्या रुम मरू्न प्रनतिींचर्त अन्न पदाथाांचा एकूण ककीं मत रु.७८७००/- 
चा साठा ित केला आिे. 
(२) िोय, िे खरे आिे. 
     तथावप, िी घ्ना हदनाींक ०२/०६/२०१५ रोिी घडलेली आिे. 
(३) िोय. 
(४) रायगड येथील प्रकरणी रशिद मोिम्मद इब्राहिम खान याींच े ववरुध्द स्तथाननक 
गुन्िे अन्वेर्ण ववभाग, अशलिाग, जि.रायगड याींनी खोपोली पोलीस स्त्ेिन येथे 
एफ.आय.आर. रार. १०/२०१५ हद.०७/०४/२०१५ रोिी दाखल केला असून, पुढील तपास 
स्तथाननक गुन्िे िाखेमाफग त सुरु आिे. 
     उल्िासनगर प्रकरणी मध्यवती पोशलस स्त्ेिन, उल्िासनगर येथे प्रथम खिरीचा 
गुन्िा रार. २६५/२०१५हद. २/६/२०१५ रोिी नोंदववला आिे. सदर प्रकरणी अन्न व 
और्र् प्रिासनातफे व पोशलसाींमाफग त पुढील तपास सुरु आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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लातूर एम.आय.डी.सी मधील मे. कितअ गोल्ड ि मे. कितअ सॉलिेक्स शल.  

या तले उत्ुादि िां ुन्याांमधून होणारे प्रदषुण 
  

(१८) *  २६४१६   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर एम.आय.डी.सी मर्ील मे. ककती गोल्ड व मे.ककती सॉलवेक्स शल. या तले 
उ्पादन करणाऱ्या कीं पन्याींमरू्न तलेशमचश्रत प्रदवुर्त साींडपाणी कीं पन्यािािेर सोडण्यात 
येत असल्यािाित गत ७ वर्ागपासून  मुख्य कायगकारी अचर्कारी, म.प्र.नन. मींडळ, 
मुींिई उप ववभागीय अचर्कारी म.प्र.नन. मींडळ लातूर तसेच  जिल्िाचर्कारी, लातूर 
याींचकेड ेतरारार अिग प्रात झालेले आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, सदर कीं पन् याींमर्ील इ.्ी.पी.  लान् ् यो य क्षमतचे े नसल् यामुळे  
कायगरत नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, उपववभागीय अचर्कारी म.प्र.नन.मींडळ, लातूर याींचकेड े झालेल् या 
सुनावणीत सदर कीं पन् याींनी ् याींना िासन अध् यादेिानुसार लागू केलेल् या अ्ी व 
ितीच ेपालन केलेले नािी, िे खरे आिे काय, 
(४) असल् यास, लागू असलेल् या अ्ी व ितीच े उल् लींघन करुनिी कीं पनी 
व् यवस्त थापनािी सींगनमत असल् याने सींिींर्ीत अचर्का-याींकडून सदर कीं पन् याींवर 
अद्याप कारवाई झालेली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल् यास, यािाित चौकिी करण्यात आली आिे काय, ्यानुर्ींगाने  या 
प्रकरणात दोर्ी अचर्कारी व कीं पन् याींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आिे,  नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) अींितः खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) व (४) सद्यःजस्तथतीत साींडपाणी प्रकरारया प्रकल् प चालववण् यामध् ये व देखभालीमध् ये 
व तसेच प्रकरारयायुक् त साींडपाण् याच् या ववल् िेवा्ीिाित नजिकच् या काळात त्रु्ी आढळून 
आल् यामुळे सदर उद्योगाींना मिाराष र प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळातफे सितग ननदेि 
देण् यात आले िोत.े तथावप, कािी ितीच े उल् लींघन झाल् यामुळे सदर उद्योगास 
उ् पादन थाींिववण् याच ेआदेि हदनाींक ८/७/२०१५ रोिी देण् यात आले आिेत. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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िळांब (जज.उस्मानाबाद) तालुक्यातील ्ामीण भाग ुूणयत: 
तनमयल होण्याबाबत िराियाची िाययिाही 

  

(१९) *  २०२०३   श्री.बसिराज ुाटील (षसा) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील प्र्येक कु्ुींिाकड े स्तवच् छतागिेृ असणे व ्याींचा 
ननयशमत वापर करणे यासाठी कें ् व राज्य पातळीवरुन प्रय्न सुरु असुन 
िासनाकडून प्र्येक वर्ी ५ ििार कु्ुींिासाठी स्तवच् छतागिेृ िाींर्णे व वापर करण्याचे 
उहद्दष् पींचायत सशमतीींना हदलेले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, कळींि (जि. उस्तमानािाद) तालुक्यात सन २०१२ च्या सव्िेक्षणानुसार 
९१ ग्रामपींचायती अींतगगत ३३ ििार ६९९ कु्ूींिे असून ्यापैकी फक्त ११ ििार ७५३ 
कु्ूींिाींकड े स्तवच् छतागिेृ असल्याच े व २२ ििार कु्ूींिे स्तवच् छतागिृापासुन वींचचत 
राहिल्याच ेननदिगनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सींिींचर्त स्तथाननक प्रिासनाला िासनाकडून स्तवच्छतागिृ िाींर्काम व 
वापरात आणण्यासाठी िन िागतृी करण्याच ेउहद्दष् देवूनिी सींिींचर्त प्रिासन याकडे 
गाींभीयागने पाित नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, सींपूणग प्रकरणाची  चौकिी करण्यात आली आिे काय, असल्यास, 
चौकिी अींती सदर तालुक्यातील ग्रामीण भाग १०० ्क्के ननमगल िोण्याच्या दृष्ीने 
िासनाने कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
    
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) राज्याच्या ग्रामीण भागातील उघडयावरील िौचववर्ी 
पध्दत िींद करुन राज्य िगणदारीमुक्त करण्यासाठी राज्यात ग्रामीण स्तवच्छता 
कायगरारम रािववण्यात येत आिे. सदर कायगरारमात कालावर्ीनुसार वेळोवेळी िदल 
करण्यात आला आिे.  
     राज्याच्या ग्रामीण क्षेत्रात रािववण्यात येत असलेल्या ननमगल भारत अशभयानाचे 
हद.२ ऑक््ोिर, २०१४ पासून स्तवच्छ भारत शमिन (ग्रामीण) असे कें ् िासनाद्वारा 
नामकरण करण्यात आले आिे. सदर कायगरारमाच ेउहदष् िौचालय सुववर्ा नसलेल्या 
कु्ुिाींना िौचालय सुववर्ा उपलब्र् करुन िौचालयाचा ननयशमत वापर करुन देि 
तथा राज्य हद.२ ऑक््ोिर,२०१९ पयांत िगणदारीमुक्त करणे िे आिे. 
     यासाठी राज्य, जिल्िा पररर्द, पींचायत सशमती, ग्रामपींचायत या स्ततरावर 
ननयोिन करुन ्या्याने ठरववलेले उहद्दष्  पूणग करण्याच ेननयोिन आिे. 
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(२) ननमगल भारत अशभयानाींतगगत सन २०१२ मध्ये राज्याच्या ग्रामीण भागात 
स्तवच्छतेच्या अनुर्ींगाने सवेक्षण करण्यात आले. सदर सवेक्षणा अींती कळींि 
तालुक्यातील ९१ ग्रामपींचायतीींमर्ील ८,८२० कु्ुींिाकड े िौचालयाची सुववर्ा उपलब्र् 
असल्याच ेतर ३०,०४७ कु्ुींिाकड ेिौचालयाची सुववर्ा नसल्याच ेननदिगनास आले. 
(३) व (४) स्तवच्छ भारत शमिन (ग्रामीण) अींतगगत वावर्गक कृती आराखडयानुसार 
उहद्दष्  पूणग करण्याच्या अनुर्ींगाने माहिती, शिक्षण व सींवाद यावर भर देऊन 
लोकाींना िौचालय वापरण्याची सवय लागावी यासाठी प्रय्न केले िातात. 
     कळींि तालुक्यातील सन २०१५-१६ या वर्ागसाठी ३२ ग्रामपींचायतीमध्ये 
िगणदारीमुक्त गाव ननमुगलन कृती आराखडा तयार करण्यात आला आिे. सदर 
ग्रामपींचायतीींच्या ग्रामसेवकाींसाठी जिल्िास्ततरीय कायगिाळा आयोजित करुन ्याींना 
उहद्दष्  पूणग करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आिेत. तसेच कलापथकाद्वारे 
लोकाींमध्ये स्तवच्छतिेद्दल िागतृी ननमागण करण्याच ेप्रय्न जिल्िा पररर्द उस्तमानािाद 
याींच्याद्वारा सुरु आिेत. 
     तसेच स्तवच्छ भारत शमिन (ग्रामीण) च्या कृती आराखडयातील उहद्दष्पूती 
करण्याच्या अनुर्ींगाने मुख्य कायगकारी अचर्कारी, जिल्िा पररर्द उस्तमानािाद याींना 
िासनस्ततरावरुन सुचना देण्यात आल्या आिेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

नीरा देितर ि भाटतर (ता.भोर, जज.ुुणे) धरण ुररसरातील  
गािात तनमायण लालेल्या ुाणी टांचाईबाबत 

  

(२०) *  १७६६२   श्री.सां्ाम थोुटे (भोर), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हुूरी), श्री.अशमन 
ुटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील    काय :- 
  

(१)  नीरा देवघर व भा्घर (ता.भोर, जि.पुणे) र्रण भागातील गावात पाणी ी्ंचाई 
सुरु झाली असून पींचायत सशमतीकड े ५ गावे व ११ वाड्यावस्त ् याींकररता ्ँकर 
मागणीच े प्रस्त ताव सादर करण् यात आले आिेत मात्र यापैकी एकच प्रस्त ताव 
जिल् िाचर्कारी याींच् याकड ेमींिूरीसाठी पाठववण् यात आला आिे. तरीिी एकिी ्ँकर सरुु 
करण् यात न आल् याने पाण् यासाठी महिलाींना वणवण करावी लागत असल् याच े मािे 
एवप्रल, २०१५ मध्ये वा ्या दरम् यान ननदिगनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल् यास, उपरोक् त पररसरातील तीव्र पाणी ी्ंचाई लक्षात घेता सदरच् या ्ँकर 
प्रस्त तावाींना मींिूरी देवून ् वरीत ्ँकर सुरु करण् यािाित िासनाने कोणती कायगवािी 
केली  वा करण् यात येत आिे, 
(३)  नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) हदनाींक ६.०४.२०१५ त े१६.०४.२०१५ या दरम्यान 
पींचायत सशमती, भोर कायागलयाकड ेनीरा देवघर व भा्घर र्रण (ता. भोर, जि.पुणे) 
पररसरातील ५ गावे व ११ वाडया/ वस्त्याींकररता ्ँकरने पाणीपुरवठा करण्याची 
मागणी करण्यासाठी प्रस्तताव प्रात झालेले िोत.े एवप्रल, २०१५ अखेरपयांत 
जिल्िाचर्कारी,पुणे याींचकेडून ५ गावे व ७ वाडया /वस्त्याींना पाणीपुरवठा करण्यासाठी 
्ँकरना मींिूरी देण्यात आली. 
     ्यानुसार ४ ्ँकर व २ खािगी वपक अप व्ि्नद्वारे पाणीपुरवठा 
करण्यािाितची कायगवािी करण्यात आली आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

अमरािती विभागातील ुाणी टांचाईिर उुाययोजना िरण्याबाबत 

(२१) *  १८३५९   श्री.जयांत ुाटील (इस्लामुूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री. शामराि उफय  बाळासाहेब ुाटील (िराड उत्तर), श्री.िैभि वुचड (अिोले), 
श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), 
श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.ुाांडुरांग बरोरा 
(शहाुूर), श्री.रमेश बुांददले (दयायुूर), श्री. ददुि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय 
ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती ववभागातील मािे माचग २०१५ पासून ५६ पैकी १६  तालुक्यातील भुिल 
पातळीत सतत घ् झाल्याने भीर्ण पाणी ी्ंचाई ननमागण झाली असून पाणी ी्ंचाईवर 
मात करण्यासाठी ४५८ गावाींसाठी ५८२ उपाययोिनाींच्या कामाींचा कृती आराखडा 
ववभागीय आयुक्त, अमरावती याींनी तयार केला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच, पाींढरी त े िोराळा  (ता.अींिनगाींव,जि.अमरावती) येथील मिाराषर िीवन 
प्राचर्करणअींतगगत नववन पाईपलाईनच्या ननर्ीकररता व दयागपूर मतदारसींघाींतगगत 
ग्रामीण भागाकररता प्रनत व्यक्ती ४०शल्र व ििरी भागाकररता १०० शल्र 
पाणीपुरवठा करण्यात येतो यािाित स्तथाननक लोकप्रनतननर्ी, दयागपूर याींनी हदनाींक 
२५ मे,२०१५ रोिी वा ्यासुमारास मा.पाणीपुरवठा मींत्री याींच्याकड ेपत्राद्वारे मागणी 
केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३)  तसेच दयागपूरसींघातील ७९ गावाींना मिाराषर िीवन प्राचर्करण योिनेंतगगत  
केलेल्या अनेक कामामध्ये गैरव्यविार झाला असल्याच े व अनेक गावाींमध्ये पाणी 
ी्ंचाई ननमागण झाली असून गढूळ पाणी पुरवठा िोत असल्याचे  ननदिगनास आले 

आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मर्ील कृती आराखड्यातील ककती प्रस्तताववत 
उपाययोिनाींच्या कामाींना मींिूरी देण्यात आली आिे व कृती आराखडयाला ककती खचग 
अपेक्षक्षत आिे तसेच सदर प्रस्तताववत काम केव्िापासून सुरु करण्यात येणार आिे, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली आिे काय, ्यानुर्ींगाने 
अमरावती ववभागात कायमस्तवरुपी पाणी पुरवठा िोण्यािाित कोणती कायगवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अमरावती ववभागातील मागील ५ वर्ागच् या सरासरी 
भूिल पातळीिी तूलना केली असता अमरावती ववभागात एकूण ५६ तालुक् याींपैकी १० 
तालुक् यात भूिल पातळीत ० त े१ शम.पयांत घ् आढळून आली आिे. 
     ववतरीत भूस्त तर रचना व भौगोशलक पररजस्तथतीनुसार ववभागातील कािी 
जिल् ्यातील तालुक् याींमध् ये ी्ंचाईसद्दष य पररजस्तथती ननमागण िोऊ िकत.े अमरावती 
ववभागातील ३५८६ गावाींसाठी, ३६८३ उपाययोिनाींचा ी्ंचाई कृती आराखडा तयार 
करण् यात आला आिे. 
(२) िोय, िे खरे आिे. 
(३) िे खरे नािी. 
(४) अमरावती ववभागाकरीता सन २०१४-१५ (सन २०१५ चा उन् िाळा) याकरीता एकूण 
१२०९ उपाययोिनाींच् या कामाींना मींिूरी देण् यात आली आिे. ८४३ उपाययोिना पूणग 
झाल् या असून अन् य कामे प्रगतीपथावर आिेत. 
     प्रस्त ताववत ी्ंचाई कृती आराखड्यानुसार रुपये ४३८०.९८ लक्ष इतका सींभाव् य 
खचग अपेक्षक्षत आिे. 
(५) व (६) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

जे.जे.रुग् णालयात अनुदानाअभािी षषधे ि सजजयिल  
सादहत् याांची खरेदी न लाल् याबाबत 

(२२) *  २५७५४   अॅड.िारीस ुठाण (भायखळा) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मुींिई येथील सर. ि. िी. रुणालयात और्र् खरेदी व सजिगकल्सच्या 
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खरेदी साठी नेिमी अनुदानाची कमतरता भासत असल्याने पुरवठादाराींची देयके 
वेळेवर अदा करताना अडचणी येत असून रुणाींना लागणाऱ्या अन्नर्ान्याच े देयक 
पारीत करण्याकरीता अनुदान अद्याप  शमळाले नसल्याच ेमािे माचग २०१५ मध्ये वा 
्या सुमारास ननदिगनास आले  आिे, िे  खरे आिे काय, 
(२)  तसेच उक्त  रुणालयात सवग राज्यातून व परराज्याींतून दरु्गर आिारावर  
स्तवस्तत, परवडणारे व अचूक उपचार करण्यासाठी या रुणालयात येणाऱ्या असींख्य 
रुणाींना आय. सी. सी. यु. अथवा व्िें्ीले्सग शमळण्यासाठी प्रनतक्षायादीवर ठेवण्यात 
येत असल्याच ेमािे माचग २०१५ मध्ये वा ्या सुमारास ननदिगनास आले आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, असल्यास, चौकिीत 
काय ननषपन्न झाले व ्यानुसार सींिींचर्त उक्त प्रकरणी पुढे कोणती कायगवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची  कारणे  काय आिेत  ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नािी. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

ुाथडअ (जज.अहमदनगर) येथे बनािट शशधाुब्रशिा  
देण्यात येत असल्याबाबत 

 

(२३) *  २०८००   श्री.विजय षटी (ुारनेर), श्री.अतनल िदम (तनफाड) :   
सन्माननीय अन् न, नागरी ुरुिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पाथडी (जि.अिमदनगर) येथे नायि तिशसलदार याींच्या सिीने अडीच त े तीन 
ििार रुपयात िनाव् शिर्ापबत्रका देण्यात येत असल्याचा  प्रकार हदनाींक १० एवप्रल, 
२०१५ रोिी वा ्या सुमारास ननदिगनास आला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने याप्रकरणी चौकिी केली आिे काय, चौकिीत काय आढळून 
आले, व ्याींच्या ववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. धगरीश बाुट : (१) िी िाि खरी नािी. 
     तथावप, हद. १०.०४.२०१५  रोिी वृ्  तपत्रात आलेल् या िातमीनुसार चौकिी केली 
असता नायि तिशसलदार, पाथडी याींच् या िनाव् स्त वाक्षरीने िनाव् रेिन काडग 
खासगी व् यजक्तने तयार केले असल् याच ेआढळून आले आिे. 
(२) सदरिू प्रकरणी त िशसल कायागलय, पाथडी याींनी गठीत केलेल् या चौकिी 
सशमतीच् या अिवालानुसार चअेरमन, वव.का.से.सो. पागोरी, वप ींपळगाींव याींच ेववरेार् याींवर 
पाथडी पोलीस स्त ्ेिन येथे गुन् िा दाखल करण् यात आला आिे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

देिगड ि सािांतिाडी (जज.शसधुदगूय) तालुक्यामध्ये  
तनमायण लालेली ुाणी टांचाई 

  

(२४) *  १९४८५   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र ुजश्चम), 
श्री.तनतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देवगड (जि.शसींरु्दगुग) तालुक्यातील ६८ गावे व वाड्याींमध्ये तीव्र पाण्याची ी्ंचाई 
ननमागण झाली असून  हदनाींक १ िानेवारी, २०१५ रोिी ी्ंचाई आराखड्यातून 
सुचववलेल्या कामाींपैकी ९८ कामाींना हदनाींक ३१ िानेवारी,२०१५ रोिी मींिूरी शमळाली 
आिे , िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच देवगड- िामसींड े येथील भौगोशलक पररजस्तथती नागरी आणण ग्रामीण क्षेत्र 
अिा कारणामुळे नळपाणी पुरवठा योिना प्रलींबित असल्याने  खास िाि म्िणून 
राषरीय ग्रामीण पेयिल योिनेंतगगत सदर नळयोिना मींिूर करण्याच्या मागणीचे 
एक ननवेदन स्तथाननक लोकप्रनतननर्ीींनी हद. ११ मे २०१५ रोिी वा ्यासुमारास    
मा. मुख्यमींत्र्याची प्र्यक्ष भे् घेवून हदले, िे िी खरे आिे काय ; 
(३) तसेच मिाराषर भुिल (ववकास व व्यवस्तथापन) अचर्ननयम २००९  मींिूर 
केल्यानींतर कणकवली, देवगड, वैभववाडी, कुडाळ, मालवण, सावींतवाडी या 
तालुक्यातील गावातील खािगी ववहिरीींचा व ववींर्न ववहिरीींचा आढावा िासनाने घेतला 
आिे काय, 
(४) तसेच, मळेवाड कोंडुरे (ता.सावींतवाडी,जि.शसींरु्दगुग) या गावासाठी सन २००७ 
मध्ये रुपये  ७५ लाख ६३५ इतक्या रक्कमेची िलस्तवराज्य पाणी पुरवठा योिना 
मींिुर करण्यात आली िोती सदरिू योिनेच े ननकृष् दिागच े काम व योिनेतून 
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लोकाींना पाणीच न शमळाल् यामुळे यासींपूणग प्रकरणाची सखोल चौकिी करुन सींिींचर्त 
दोर्ी ववरोर्ात  कारवाई करण् यात यावी अिा मागणीच ेएक ननवेदन जिल् िाचर्कारी, 
शसींरु्दगुग, मुख् य कायगकारी अचर्कारी, जि.प.शसींरु्दगुग, मा.पाणीपुरवठा व स्त वच् छतामींत्री, 
मा.ग्रामववकासमींत्री, मा.पालकमींत्री, शसींरु्दगुग जिल् िा आहदकड ेसादर केले आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणाींची चौकिी करण्यात आली आिे काय, ्यानुर्ींगाने 
जिल््यातील  पाणी ी्ंचाई दरू करण्यािाित व प्रश्न भाग (४) मर्ील सींिींचर्त दोर्ीींवर 
कारवाई करण्यािाित कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िे खरे नािी. 
     शसींरु्दगूग जिल्ियाच्या पाणी ी्ंचाई आराखडयास हदनाींक २१ िानेवारी, २०१५ 
रोिी जिल्िाचर्कारी शसींरु्दगूग याींनी मान्यता हदली आिे. 
     सदर आराखडयात देवगड तालुक्यातील ३ गावे १४९ वाडयाींचा समावेि िोता. 
जिल्िाचर्कारी शसींरु्दगूग याींनी मे व िून, २०१५ मध्ये देवगड तालुक्यातील १ गाव व 
५१ वाडयाींच्या उपाययोिनाींना प्रिासकीय मींिूरी हदलेली आिे. ्यापैकी २४ कामे पूणग 
झालेली आिेत. उवगररत कामे प्रगतीत आिेत. 
(२) िोय. िे खरे आिे. 
(३) खािगी ववींर्न वविीर व वविीरीींची माहिती मिसूल प्रिासन गाव नमुना १४ मध्ये 
नोंद घेण्यात येत.े 
     मिाराषर भूिल अचर्ननयम (ववकास व व्यवस्तथापन) अचर्ननयम २००१ मींिूर 
करण्यात आला असून ननयम तयार करण्याची कायगवािी करण्यात येत आिे. सदर 
ननयम अींनतम झाल्यानींतर ्यानुसार भूिल सवेक्षण व जिल्िा यींत्रणेमाफग त कायगवािी 
करण्यात येणार आिे. 
(४) िोय. िे खरे आिे. 
     जिल्िाचर्कारी शसींरु्दगूग याींचकेड ेप्रात झालेल्या तरारारीच्या अनुर्ींगाने सींिींचर्त 
तरारारदार याींना हदनाींक २१.०८.२०१३ व २४.१२.२०१३ रोिी सदर तरारारीच् या अनुर्ींगाने 
् याींच् याकडील पुरावे सादर  करावे व म्िणणे माींडावे असे कळववण्यात आले िोत.े 
तथावप चौकिीसाठी तरारारदार उपजस्तथत राहिले नािीत. 
(५) चौकिी अींित: पूणग करण्यात आली. 
     सन २०१४-१५ च्या पाणी ी्ंचाई आराखडयात ३ गावे ६५९ वाडयाींचा समावेि 
असून ्यापैकी १ गाव २१४ वाडयाींच्या कामाींना प्रिासकीय मान्यता देण्यात आली 
आिे. 
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     सींिींचर्त तरारारदार चौकिीसाठी ििर न रािील्याने सींिींचर्त दोर्ीींववरुध्द 
कारवाई करण्यािाित प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

सामदा (ता.सािली,जज.चांद्रुूर) ्ामुांचायतीने तनमयल भारत अशभयान 
िाययक्रमाांतगयत शौचालयाच ेबाांधिामात िेलेला गैरव्यिहार 

  

(२५) *  १६६६८   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हुूरी) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सामदा (ता.सावली,जि.चीं्पूर) ग्रामपींचायत येथे  ननमगल भारत अशभयान 
कायगरारमाींतगगत  १८० िौचालयाच ेिाींर्काम  कागदोपत्री पुणग झाल्याच े दाखवून सन 
२०११-२०१२ व २०१३-२०१४ या आचथगक वर्ागत रुपये २२००/ व रुपये ३२००/ प्रनत 
लाभाथी या प्रमाणे रुपये ४ लाख ६२ ििार ६०० इतके अनुदान सरपींच व सचचव 
याींनी पींचायत सशमती, सावली कडून उचल करुन  गैरप्रकार केल्याच े मुख्य 
कायगपालन अचर्कारी, जिल्िापररर्द, चीं्पूर याींनी हदनाींक १० नोव्िेंिर, २०१४  रोिी 
वा ्यासुमारास केलेल्या चौकिीत शसध्द झाले असताींना सुध्दा अद्यापिी ्याींच्यावर 
कोण्यािी प्रकारची कारवाई करण्यात आली नसल्याची माहिती  हदनाींक २५ मे, 
२०१५ रोिी वा ्या सुमारास ननदिगनास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास,या प्रकरणी चौकिी सशमतीने केलेल्या चौकिीत फक्त ११ िौचालयाचे 
िाींर्काम पूणग झाले असून उवगररत १६९ पैकी १२४ िौचालयाच े िाींर्काम २५ ्क्के 
झाले असून ४५ िौचालयाच े िाींर्कामच करण्यात आलेले नसताींनािी िनाव् 
कागदपत्राच्या आर्ारे सामदा ग्रामपींचायतीच ेसरपींच आणण सचचवाींनी १८० िौचालयाचे 
िाींर्काम पूणग झाल्याच ेदाखवून िासकीय रकमेचा अपिार केला आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी सरपींच व सचचव याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा   
करण्यात येत आिे व ्याचा तपिील काय आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची  कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२), 
     सदर अननयशमततिेाित करण्यात आलेल्या चौकिीच्या अिवालानुसार 
ग्रामपींचायत सामदा (ता.सावली,जि.चीं्पूर) येथे सन २०११-२०१२ व सन २०१२-१३ या 
कालावर्ीत एकूण १८० वैयजक्तक िौचालये प्र्यक्षात िाींर्ण्यात आली. ्यावर   
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रुपये ४,६२,६००/- एवढा खचग झालेला आिे. सदर रक्कम िी लाभार्थयाांना 
िौचालयाच्या िाींर्कामानींतर द्यावयाची प्रो्सािनपर अनुदानाची रक्कम आिे. 
तथावप, सदर रक्कमेपैकी केवळ रुपये १३,२००/- एवढी रक्कम लाभार्थयाांना वा्प 
करुन उवगररत प्रो्सािनपर अनुदान सींिींचर्त ठेकेदारास प्रदान करण्यात आल्याने या 
अशभयानाच्या मागगदिगक सूचनाींच ेउल्लींघन झाले आिे. 
(३) सदर अननयशमततसे ििािदार असणाऱ्या दोर्ीींववरुध्द ििािदारी ननजश्चत 
करण्याच ेननदेि िासनस्ततरावरुन देण्यात आले आिेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

राज्यात विशेषत: भांडारा जजल््यात बँ्रडेड िां ुन् याांच् या  
ुाऊचमधून अशुध्द ुाण् याची होत असलेली विक्री 

  

(२६) *  २३३५३   श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), श्री.राजेश िाशीिार (सािोली), 
डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामीण भागात वविेर्त: भींडारा जिल््यात पाणी पाऊचची मोठ्या 
प्रमाणात ववरारी िोत असून ब्रॅंडडे कीं पनीच्या  पाऊचमध्ये पाणी अिुध्द असल्याने 
आरोयास घातक असल्याच ेननदिगनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर पाणीपाऊच वर ि्च नींिर, उ्पादन केलेली तारीख व समात 
तारीखेची नोंद नसल्याने सदर पाणी पाऊचच े नमुने तपासणीसाठी पाठववण्याची 
नागररकाींकडून मागणी िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, ब्रॅंडडे कीं पनीने तारखेची नोंद न करण्याची कारणे काय आिेत व सदर 
मागणीनुसार पाण्याच्या नमुन्याींची तपासणी करण्यात आली आिे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकिी केली आिे काय, ्यानुर्ींगाने सींिींचर्ताींवर तसेच 
कीं पन्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) भींडारा जिल्ियातील ववरारी िोणाऱ्या पाणी पाउच मर्ील पाण्याच्या 
गुणव्तसेींदभागत कोणतीिी तरारार अथवा ननवेदन अन्न व और्र् प्रिासनाकड ेप्रात 
झालेले नािी. 
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     तसेच भींडारा जिल्ियात हद.५/८/२०११ त े ३०/६/२०१५ या कालावर्ीत प्कज् ड 
सड्रकीींग वॉ्रच े एकूण ०७ नमुने ववश्लेर्णासाठी घेण्यात आले असून, ्यापैकी ०६ 
नमूने प्रमाणणत व ०१ नमुना कमी दिागचा घोवर्त झाल्याने कमी दिागच्या नमुन्या 
सींदभागत प्रकरण न्यायननणगयाकरीता दाखल करण्यात आले असून त े न्यायप्रववषठ 
आिे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

खेड ि राजाुूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील गािाांच्या  
ुाणी ुुरिठा योजनाांच्या तनधी बाबत 

(२७) *  १८३८४   श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अिधूत 
तटिरे (श्रीिधयन), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजन साळिी (राजाुूर) :   
सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) खेड (जि.र्नाचगरी) तालुक्यातील खाडीपट्टा भागात येणाऱ्या गावाींमर्ील पाण्याचा 
प्रश्न सोडववण्यासाठी हद. २९ मे, २०१४ रोिी त्काशलन मा. उपमुख्यमींत्री याींच्या 
उपजस्तथतीत मुींिई येथे िैठक झाली िोती व सदर िैठकीत पाणी प्रश्न सोडववण्यासाठी 
नव्या पाणी योिना, िुन्या योिनाींची दरुुस्तती यासाठी सींिींचर्त गावाींना तातडीने 
प्रस्तताव पाठववण्याच ेआदेि देण्यात आले िोते, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर तालुक्यातील िहिरवली, सींगल्, कोरेगाींव, सवणस, दयाळ 
याींसि पररसरातील ८ गावाींतील नळपाणी योिनाींच्या दरुुस्ततीसाठी िासनाने सुमारे 
दीड वर्ागपूवी ४.८७ को्ीींचा ननर्ी उपलब्र् करुन हदला िोता, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच रािापूर (जि.र्नाचगरी) तालुक्याचा सींभाव्य पाणी ी्ंचाई आराखडा तयार 
केला असून ३८ गावाींमर्ील ७८ वाड्याींचा व ११ र्नगर वाड्याींचािी समावेि आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग (२) मर्ील ननर्ी उपलब्र् िोवूनिी नळपाणी योिनाींच्या 
दरुुस्ततीची कामे अद्यापिी  करण्यात आली नसल्याने सदर गावाींमर्ील नागररकाींना 
तीव्र पाणी ी्ंचाईला सामोरे िाव ेलागत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आिे काय, ्यानुर्ींगाने प्रश्न 
भाग (१) मर्ील िासनाचा उपलब्र् ननर्ी नळपाणी योिना दरुुस्ततीवर खची न 
करणा-या अचर्काऱ्याींवर कारवाई करण्याकररता व उपरोक्त पाणी ी्ंचाई दरू 
करण्यासाठी कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) अींितः खरे आिे. सदर ८ गावाींतील नळ पाणी पुरवठा योिनेच् या दरुुस्त तीकरीता 
एकूण रुपये ३.०४ को्ी इतका ननर्ी उपलब् र् झालेला आिे. 
(३) िे अींितः खरे आिे. रािापूर (जि.र् नाचगरी) तालुकयात सन २०१४-१५ चा 
सींभाव् य पाणी ी्ंचाई आराखडा अींतीम करुन जिल् िाचर्कारी, र् नाचगरी याींच ेपत्र रार. 
१/१५, हदनाींक १९/०१/२०१५ अन् वये मींिूर झालेला आिे. ् यामध् ये रािापूर 
तालुकयातील १८ गावे ३८ वाड्याींमध् ये ३ र्नगरवाड्याींचा समावेि िोता. 
(४) िे अिींतः खरे आिे. प्रश् न भाग-२ मर्ील गावाींपैकी ी्ंचाई कालावर्ीत सींगल् 
गावातील ४ वाड्याींमध् ये हदनाींक ३१/५/२०१५ त े १७/६/२०१५ या दरम् यान एका 
ॅ्ंकरव् दारे व दयाळ गावाींतील ४ वाड्याींमध् ये हदनाींक १४/०५/२०१५ त े१७/६/२०१५ पयांत 

एका ्ँकर ने पाणी पुरवठा करण् यात आला आिे. तसेच १२ ग्रामपींचायतीमर्ील १६ 
योिनाींपैकी ८ योिनाींना मींिूरी देण् यात येऊन कामे प्रगतीत आिेत. उवगररत कामाींचे 
अींदािपत्रक मींिूरी साठीच ेकागदपत्रे घेणेिाितची कायगवािी सुरु आिे. 
(५) प्रश् न भाग (१) मर्ील िासनाचा उपलब् र् ननर्ी नळपाणी योिना दरुुस्त तीवर खची 
न करणा-या अचर्का-याींवर कारवाई करण् याचा प्रश् न उद्् ावत  नािी. 
     तसेच पाणी ी्ंचाई दरू करण् यासाठी खेड व रािापूर (जि.र् नाचगरी) तालुक् याचा 
सन २०१४-१५ चा सींभाव् य पाणी ी्ंचाई आराखडा अींतीम करुन ् यानुसार खेड 
तालुक् यातील ॅ्ंकरग्रस्त त २१ गावातील ४० वाड्याकररता हदनाींक १४/०३/२०१५ ते 
हदनाींक ३१/०५/२०१५ या कालावर्ीत ६ ्ँकरने पाणी परुवठा करण् यात आला व 
रािापूर तालुक् यातील ॅ्ंकरग्रस्त त ९ गावाींतील २३ वाड्याींकरीता हदनाींक १५/०४/२०१५ ते 
हदनाींक १८/०६/२०१५ या कालावर्ीत २ ्ँकरव् दारे पाणीपुरवठा करण् यात आला आिे. 
(६) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

बुलढाणा जजल््यातील मौजे देऊळताट ि देऊळगाि िोळ  
(ता.शसांदखेडराजा) येथील ुाणी ुुरिठा योजनाांबाबत 

  

(२८) *  २१०८७   श्री.हषयिधयन सुिाळ (बुलढाणा), डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड 
राजा) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मौिे देऊळघा् (जि.िुलढाणा) येथे मिाराषर िीवन प्राचर्करण माफग त पाणी 
पुरवठा योिना िाती घेण्यात आली आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) तसेच, देऊळगाव कोळ (ता.शसींदखेडरािा, जि.िुलडाणा) येथील ९९ लाख रुपयाींची 
जि.प. ग्रामीण पाणी पुरवठा योिना नतसऱ्याींदा मींिुर करण्यात आल्याची व सदर 
योिनेच्या कामात गैरव्यविार िोत असल्याची तरारार तथेील ग्रामस्तथ ककसन 
गायकवाड याींनी हद. १७ एवप्रल, २०१५ रोिी वा ्या सुमारास मा. ग्रामववकास मींत्री, 
ग्रा.वव.सचचव, जि.प. मुख्य कायग अचर्कारी, मिािल योिनेच े कायगकारी अशभयींता 
याींच्याकड ेकेल्या आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१)व(२)िाित चौकिी करण्यात आली आिे काय, 
्यानुर्ींगाने प्रश्न भाग (१) मर्ील योिना पुणग करुन पाणी पुरवठा सुरु करण्यािाित 
व प्रश्न भाग (२) मर्ील सींिींचर्ताींवर कारवाई करण्यािाित कोणती कायगवािी केली 
वा करण्यात येत आिे , 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) अींितः खरे आिे. 
     देऊळगाव कोळ, ता.शसींदखेडरािा, जि. िुलडाणा या गावासाठी रु. ८१.७४ लक्ष 
ककीं मतीची योिना मींिूर आिे. 
     ग्रामस्त थ श्री.ककसन शिवािी गायकवाड याींनी हद. १५.०४.२०१५ व २५.०४.२०१५ 
रोिी केलेले तरारार अिग पींचायत सशमती शसींदखेडरािा. जि.िुलडाणा याींचकेड े प्रा त 
झाले आिेत. 
(३) िोय. 
     प्रश् न भाग-१ च् या अनुसार देऊळघा् ५ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योिनेचे 
६० ्क् के कामे पूणग करण् यात आली असून, सुर्ारीत प्रिासकीय मान् यतकेरीता 
पाठववलेला प्रस्त ताव ववभागात हद. २२.०५.२०१५ रोिी प्रा त झाला असून, सदर 
प्रस्त तावावर िासन स्त तरावर कायगवािी सुरु आिे. 
     प्रश् न भाग-२ नुसार ग्ववकास अचर्कारी पींचायत सशमती शसींदखेड रािा याींच् या 
माफग त हदनाींक ०९.०५.२०१५ रोिी चौकिी करण् यात आली आिे. चौकिी 
अिवालानुसार सदर चौकिी मान् य नसुन वरीष ठ स्त तरावरुन दसु-या अचर्का-यामाफग त 
फेर चौकिी करण् यािाित तरारारदार याींनी हद. १२.०५.२०१५ रोिी लेखी ननवेदनाव् दारे 
कळववले आिे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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नागुूर जजल््यातील ६० गािातील नळयोजनाांच्या िामाांच ेप्रस्तािाबाबत 
  

(२९) *  २६४६१   श्री.सशमर मेते (दहांगणा) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जिल्िा पररर्देच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा ववभागातफे नागपूर जिल््यातील 
६० गावातील नळयोिनाींच्या कामाींच ेप्रस्तताव िासनाकड ेपाठववण्यात आले िोत.े मात्र 
्यापैकी फक्त मौदा तालुक्यातील हिवरा गाींगनेर या एकमेव नळयोिनेला 
िासनाकडून मींिुरी देण्यात आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, जिल्िापररर्देच्या पाणीपुरवठा ववभागातील अचर्काऱ्याींच्या ननयोिन 
िुन्य कारभारामुळे तब्िल ५९ प्रकरणे परत पाठववण्यात आली, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, हिींगणा तालुक्यातील िळदगाव, चचचोली, सुकळी, कलार, दाभा, 
उमरीवाघ, देवळी पेंढरी इ्यादी गावातील नळयोिनेचा समावेि आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आिे काय, 
(५) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व ्या अनुर्ींगाने चुकीचा प्रस्तताव तयार 
करणाऱ्या अचर्काऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली व हिींगणा तालुक्यातील 
उपरोक्त गावातील नळयोिना कायाजन्वत करण्यासाठी कोणती कायगवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींितः खरे आिे. 
     सन २०१२-१३ व २०१३-१४ मर्ील आराखड्यात समाववष ् ५९ गावाींचे 
प्रस्त तावापैकी हिवरा गाींगनेर या नळयोिनेच् या प्रस्त तावास हदनाींक २७/३/२०१५ अन् वये 
िासनाने प्रिासकीय मान् यता हदली आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) िोय. 
     हिींगणा तालुकयातील एकूण ६ गावाींपैकी मौिा िळदगाव योिनेस िासनाने 
नुकतीच मींिूरी हदली असून, उवगररत ५ गावाींना जिल् िा पररर्द स्त तरावर मींिूरी 
देण् यात आली असून, या ५ योिनाींमर्ील पाणी पुरवठा सुरु करण् यात आला आिे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नािी.  
(६) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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



35 

मुांबईतील चेंबूरनािा येथील एमटीएस या शाळेत ि मौजे समगा  
(ता.जज.दहांगोली) येथील जज.ु.प्रा.शाळेत शालेय ुोषण  

आहारात उां दीर ि ुाल शशजिली गेल्याबाबत  

(३०) *  १७४१०   श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.अस् लम शेख (मालाड ुजश्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.सां्ाम थोुटे (भोर), श्री.िैभि वुचड (अिोले), 
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अिधूत तटिरे 
(श्रीिधयन), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री. शामराि उफय  बाळासाहेब ुाटील (िराड 
उत्तर), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.अजुयन खोतिर (जालना), श्री. ददुि चव्हाण 
(फलटण), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर),  श्री.अतनल बाबर (खानाुूर) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील चेंिूरनाका येथील एम्ीएस या िाळेत दपुारच्या वेळेत ववद्यार्थयाांना 
देण्यात आलेल्या णखचडीमध्ये उीं दराची मेलेली वपल्ले आढळून आल्याच े हदनाींक २१ 
माचग, २०१५ रोिी वा ्यादरम्यान ननदिगनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच मौिे समगा (ता.जि.हिींगोली) येथील जिल्िा पररर्द प्राथशमक िाळेतील 
िालेय पोर्णात पाल शििवली गेल्याने ७० मुलाींना ववर्िार्ा झाल्याने जिल्िा 
रुणालयात दाखल केल्याची घ्ना मािे  एवप्रल, २०१५ च्या दसुऱ्या सतािात वा 
्यासुमारास घडली, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग एक व दोन िाित िासनाने चौकिी केली आिे काय,  
्यात काय ननषपन्न झाले व ्यानुसारास सींिींचर्त दोर्ीींवर पुढे कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आिे 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) िे खरे आिे. 
(२) हद. ११/४/२०१५ रोिी जिल् िा पररर्द प्राथशमक िाळा, समगा, ता.जि.हिींगोली या 
िाळेतील २०३ ववद्यार्थ याांनी िालेय पोर्ण आिार घेतला िोता. ् यापैकी एक ववद्याथी 
आिार डब् यातून घरी घेऊन गेला असता आिारामध् ये पाल सद्दश् य अींि आढळल् याच े
पालकाींनी मुख् याध् यापकाींना साींचगतले. या घ्नेची चचाग झाल् यानींतर १२३ ववद्यार्थ याांना 
मळमळ व उल्ीचा त्रास झाला. सदर ववद्यार्थ याांवर ता् काळ उपचार करण् यात आले 
आिेत. 
(३) व (४) चेंिूरनाका मुींिई पजब्लक स्त कूल या िाळेत सदर हदविी ववद्यार्थ याांना 
आिार ववतरीत करण् यात आलेला नािी. सदर िाळेला आिार पुरववणा-या महिला 
िचत ग्ाच े काम िींद करण् यात आले असून िचत ग्ात रु. ५०००/- इतका दींड 
आकारण् यात आला आिे. 
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     समगा, ता.जि.हिींगोली येथील आिाराचा नमुना सावगिननक आरो य प्रयोगिाळा, 
औरींगािाद येथे तपासणीसाठी पाठववण् यात आला असून अिवाल अद्याप अप्रा त 
आिे. आिार शििववणा-या िचत ग्ाच ेकाम काढून घेण् यात आलेले आिे. 

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

 

िोल्हाुूर जजल््यातील बांद ुाणी ुुरिठा योजना सुरु िरण्याबाबत 
 

(३१) *  १८५०२   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.उल्हास ुाटील (शशरोळ), 
श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांजी), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुुेिर (चांदगड), 
श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) किनुर, चींदरु, कोरोची, तारदाळ, खोतवाडी (जि.कोल्िापूर) या पाच गावाींमध्ये 
वाढीव वसािती व वाड्याींमध्ये तीव्र पाणी ी्ंचाई ननमागण झाल्यामुळे सदर गावाींचा 
समावेि राषरीय पेयिल योिनेच्या आराखड्यात करण्याची मागणी स्तथाननक 
लोकप्रनतननर्ी, इचलकरींिी याींनी  मा. पाणीपुरवठा मींत्री याींच्याकड ेमािे माचग, २०१५ 
मध्ये वा ्यादरम्यान केली, िे खरे आिे काय,  
(२) तसेच, किनूर िलस्तवराज्य प्रकल्पातून मािे एवप्रल,२०१५ च्या दसुऱ्या 
आठवड्यात पाणीपुरवठा िोत नसल्याने माळ भागातील महिलाींनी रास्तता रोको 
आींदोलन केले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच शिरोळ (जि.कोल्िापूर) तालुक्यातील १९ गावातील पेयिल योिना 
ननर्ीअभावी गत आठ ते नऊ महिन्यापासून िींद असून,आमिाई व्िरवडे 
(ता.रार्ानगरी) येथील राषरीय पेयिल योिनेत गैरव्यविार झाल्याच ेमािे नोव्िेंिर, 
२०१४ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिगनास आले, िे िी खरे आिे काय, 
(४) तसेच आिरा (जि.कोल्िापूर) तालुक्यातील १७ गावे व ८ वाड्याींना मािे एवप्रल, 
२०१५ पासून पाणी ी्ंचाई ननमागण झाली असल्याने स्तथाननक लोकप्रनतननर्ी, चींदगड 
याींनी पाणी ी्ंचाई दरू करण्यािाित मा. मिसूल मींत्री याींच्याकड े हदनाींक १५ 
िून,२०१५ रोिी वा ्यासुमारास मागणी केली आिे , िे िी खरे आिे काय, 
(५) तसेच लो्ेवाडी (ता.भुदरगड) येथील िलस्तवराज्य प्रकल्पाींतगगत पाणीपुरवठा 
योिना ठेकेदाराच्या हदरींगाईमुळे तीन वर्े प्रलींबित असल्याने नागररकाींना पाण्यासाठी 
पायपी् करावी लागत,े िे िी खरे आिे काय, 
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(६) असल्यास, यासींदभागत चौकिी करण्यात आली आिे काय, ्यानुर्ींगाने सदर 
जिल््यात उक्त हठकाणी पाणीपुरवठा करण्यािाित व प्रलींबित पेयिल योिना सुरु 
करण्यािाित तसेच सींिींचर्त ठेकेदारावर कारवाई करण्यािाित कोणती कायगवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) अींितः खरे आिे. 
      आमिाई व् िरवड ेनळ पाणी पुरवठा  योिनेमध् ये अननयशमतता झाल् याने उप 
मुख् य कायगकारी अचर्कारी, पाणी व स्त वच् छता याींचमेाफग त चौकिी सुरु आिे. 
(४) िोय. 
     आिरा तालुक् यातील सदर गावे व वाड्याींच् या ी्ंचाई आराखड्यात समावेि 
करण् यात आलेला िोता. दरम् यान वळीव स्त वरुपाचा पाऊस झाल् यामुळे ् या गावाींमध् ये 
पाणी ी्ंचाई नािी. 
(५) नािी. 
     लो्ेवाडी या गावामध् ये झ-यावर आर्ाररत नळ पाणी पुरवठा योिनेतून व 
िोअरवेलमरू्न पाणी पुरवठा िोत असल् याने पाणी  ी्ंचाई नािी. तथावप, नवीन पाणी 
पुरवठा योिना िी राष रीय ग्रामीण पेयिल कायगरारमाींतगगत असून योिनेच ेकाम पुणग 
झाले आिे. परींतू, ववद्युत िोडणी न शमळाल् यामुळे योिना सुरु झालेली नािी. 
(६) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

गोंददया जजल््यातील व्याुाऱयाांना धान भरडाई िररता  
ददलेले ताांदळू शासनािड ेजमा न िेल्याबाबत 

  

(३२) *  २२३६९   श्री.विजय रहाांगडाले (ततरोडा) :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ८५६० ला 
ददनाांि २३ माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:    सन्माननीय अन् न, 
नागरी ुुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंहदया जिल््यातील व्यापाऱ्याींना िासनाने र्ान भरडाई करीता हदलेला ताींदळू 
व्यापाऱ्याींनी भरडाई करून िासनास परत हदला नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास,  हदनाींक २३ िानेवारी,२०१५ च्या िासन ननणगयान्वये सींिचर्त जिल्िा 
पुरवठा अचर्कारी याींचमेाफग त करण्यात येणाऱ्या ताींदळू स्तवीकृतीची कायगवािी पूणग 
झाली आिे काय, 
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(३) असल्यास, िासनाने व्यापा-याींकडून  थकिाकी घेतली आिे काय तसेच ्याींना 
हदलेला िारदाना परत केलेला नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, यािाित चौकिी करण्यात आली आिे काय, ्यानुर्ींगाने उक्त ताींदळू 
िमा करण्यािाित कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : (१) िे खरे आिे. 
(२) भारतीय अन्न मिामींडळाच्या प्रनतननर्ीींकडून ताींदळूाच े स्म्पलीींग करुन शिल्लक 
ताींदळू ताब्यात घेण्याची कायगवािी सुरु आिे. 
(३) ज्या शमलर्ारकाींनी र्ान भरडाईच ेकाम पूणग केले आिे. ्याींच्याकडील िारदाना 
परत घेण्यात येत असून िारदाना सुजस्तथतीत परत न करणाऱ्या शमल र्ारकाींकडून 
कें ् िासनाच्या िारदाना घसाऱ्याच्या ननयमानुसार रक्कम वसूल करण्यात येत आिे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

ठाणे ि ुालतर जजल््यातील भूजल ुातळी िमी लाल्याबाबत 
  

(३३) *  १६६२०   श्रीमती तनमयला गावित (इगतुूरी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.ुास्िल धनारे (डहाणू), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.अस् लम शेख (मालाड ुजश्चम) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे, पालघर जिल् ्याींतील भूिल पातळी कमालीची खालावत असल् याच ेजिल् िा 
पररर्देच् या भूिल सवेक्षण ववभागाने अिवालात नमूद केले असल् याच े हदनाींक १९ 
एवप्रल,२०१५ रोिी वा ् या सुमारास ननदिगनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच  मोखाडा, डिाणू, तलासरी (जि.पालघर) या अनतदगुगम आहदवासी 
पाड्याींमध्ये वपण्याच्या पाण्याकररता ओिळ, डिक्यासारख्या दवुर्त पाण्याचा वापर 
िोत असल्याने अनेक उद्् ावणारे साथीच े रोग तसेच पाण्याची भीर्ण ी्ंचाईमुळे 
पाण्यासाठी  भ्कीं ती करावी लागत असल्याच े हदनाींक ६ मे, २०१५ रोिी वा 
्यासुमारास ननदिगनास आले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, यािाित िासनाने चौकिी केली आिे काय,  चौकिीअींती भूिल 
पाण् याच् या पातळीत वाढ िोण् यािाित व पाणी ी्ंचाई ननवारणाथग कोणती कायगवािी 
केली वा करण्यात येत आिे , 
(४)  नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) भूिल सवेक्षण आणण ववकास यींत्रणेमाफग त केलेल् या 
भूिल पातळीच् या अ् यासाअींती ठाणे जिल् ्यातील ५ तालुक् यात वाढ (० त े१ मी्र) 
व २ तालुक् यात नगण् य घ् (०.०४ मी्र) तसेच पालघर जिल् ्यातील ८ 
तालुकयाींपैकी ४ तालुकयाींमध् ये भूिल पातळीच् या सरासरी तुलनेत वाढ (० त े १ 
मी्र) व ४ तालुकयात नगण् य घ् (० त े०.१४ मी्र ) आढळून आलेली आिे. 
(२) मोखाडा, डिाणू, तलासरी या अनतदगुगम आहदवासी पाड्याींमध् ये वपण् याच् या 
पाण् याकरीता ओिळ, डिक् याींचा वापर झालेला नािी. तसेच या नतन् िी तालुक् याींमध् ये 
मािे एवप्रल, २०१५ त े मे, २०१५ या कालावर्ीत िलिन् य साथीच े रोग उद्् ावलेले 
नािीत. 
     डिाणू, तलासरी या तालुक् याींमध् ये पाणी ी्ंचाई उभवलवली नािी. मोखाडा या 
तालुक् यात पाणी ी्ंचाई भासत असल्याने तथेे हदनाींक १६/३/२०१५ त े ७/६/२०१५ या 
कालावर्ीत ॅ्ंकरने पाणी पुरवठा करण् यात आलेला आिे. 
(३) भूिल पातळीमध् ये वाढ िोण् याकरीता िासनामाफग त खालील कायगरारम रािववण् यात 
येत आिे. 

अ)  राष रीय ग्रामीण पेयिल कायगरारम-वपण् याच् या पाण् याचे उद्् ाव िळक् 
करण् याकरीता तसेच वपण् याच् या पाण् याची वविीरीची पातळी वाढववण् यास भूिल 
पुनगभरणचा कायगरारम रािववण् यात येत आिे. 

ि)  पाणलो् ववकास कायगरारम-सदर कायगरारम मदृ सींर्ारण खात े व 
वींसुर्रा/एकाज्मक पाणलो् व् यवस्त थापन प्रकल् प याींचमेाफग त रािववण् यात येतात. 

क) िलयुक् त शिवार अशभयान-सदर कायगरारमाअींतगगत भूिल पातळीत वाढ 
करण् यासाठी ववववर् योिना रािववण् यात येतात. 
      ् याचप्रमाणे ी्ंचाई ननवारणाथग मोखाडा तालुक् यात १७ खािगी ्ँकरव् दारे ३१ 
गावे व ४९ पाड्याींना ी्ंचाई कालावर्ीत पाणी पुरवठा करण् यात आला आिे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

विदभय, मराठिाडा आणण ुजश्चम महाराष्ट्रात तनमायण लालेली ुाणी टांचाई 
  

(३४) *  १८१८५   श्री.ददलीु िळसे-ुाटील (आांबेगाि), श्री.राणाजगजीतशसांह ुाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.राहुल मोटे (ुराांडा), श्री.अिधूत 
तटिरे (श्रीिधयन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश 
लाड (िजयत), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री. शामराि उफय  बाळासाहेब ुाटील (िराड 
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उत्तर), श्री.िैभि वुचड (अिोले), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.नानाजी 
शामिुळे (चांद्रुूर), श्री.डड मल्लीिाजूयन रेड्डी (रामटेि), श्री.सुरेश हाळिणिर 
(इचलिरांजी), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन 
ुटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववदभग, मराठवाडा आणण पजश्चम मिाराषरातील कािी जिल््याींमध्ये भीर्ण पाणी 
ी्ंचाई ननमागण िोवून ्ँकरव्दारे पाणीपुरवठा केल्यामुळे िासनावर ४०० को्ीिून 

अचर्क रुपयाींचा भार पडला, िे  खरे आिे काय, 
(२) तसेच पूवग ववदभागतील १९४२  गावाींत चीं्पुर जिल््यातील एकूण १५ तालुक्यातील 
१३९१ गावात  पाण् याची तीव्र ी्ंचाई ननमागण झाली आिे व कन्िान (जि.नागपूर) 
पररसरात दोन-तीन हदवसाींनी पाणी पुरवठा िोत असल्याने नागररकाींची गैरसोय िोत 
असल्यासींदभागत मुख्याचर्कारी याींना एक ननवेदन हदले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणी िासनामाफग त पािणी केली आिे काय, पािणीच ेननष कर्ग 
काय आिेत व तद् नुसार सदर हठकाणाींची पाणी ी्ंचाई ननवारणाथग व राज्य ्ँकर 
मुक्त करण्याकररता िासनाने कोणती कायगवािी केली वा करण् यात येत आिे, 
(४) नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िे अींितः खरे आिे. 
     हदनाींक ८ िून, २०१५ च् या सा तािीक ॅ्ंकर अिवालानुसार मिाराष र राज् यात 
एकूण २३२३ गावे ३३३१ वाड्याींमध् ये एकूण २७०८ ॅ्ंकरव् दारे पाणी पुरवठा सुरु िोता. 
     तथावप यासाठी ४०० को्ीींचा भार पडला िे खरे नािी. 
     राज् यात सींभाव् य ी्ंचाई कृती आराखडा तयार करण् यात आला िोता. सदर 
सींभाव् य ी्ंचाई कृती आराखड्यामध् ये रुपये ४४० को्ी रुपयाींच् या उपाययोिना 
प्रस्त ताववत करण् यात आल् या िो् या. 
(२) िोय, िे खरे आिे. 
     नागपूर ववभागातील वपण्याच े पाणी ी्ंचाई ननवारण कायगरारम (२०१४-१५) चे 
अनुर्ींगाने ऑक् ्ोिर २०१४ त े िून २०१५ या ी्ंचाई कालावर्ीसाठी ी्ंचाई ननवारक 
उपाययोिनाींच े कृती आराखडे तयार करण् यात आले असून नागपूर, वर्ाग, भींडारा, 
चीं्पूर, गोंदीया आणण गडचचरोली या जिल् ्याींना शमळून मूळ ी्ंचाई कृती 
उपाययोिनाींसाठी १९४२ गावे व ११ वाड्यात २७२८ उपाययोिनाींचा आराखडा तयार 
करण् यात आला िोता. याशिवाय नागपूर, वर्ाग व चीं्पूर जिल् ्याींना शमळून पुरवणी 
ी्ंचाई कृती उपाययोिनाींसाठी एकूण १०७४ गावात २२६४ उपाययोिनाींचा पुरवणी 

आराखडा तयार करण् यात आला आिे. मूळ व पुरवणी ी्ंचाई कृती उपाययोिनाींसाठी 
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एकूण ३०१६ गावे व ११ वाड्यात ४९९२ उपाययोिनाींचा आराखडा तयार करण् यात 
आला असून ् यासाठी सींभाव् य ननर्ी रुपये ४१६२.२४ लक्ष इतका आिे. 
     कन् िान येथे ज् या भागात पाणी ी्ंचाई िाणवत आिे तथेे ९ ्ँकरव् दारा पाणी 
पुरवठा करण् यात आला आिे. 
(३) सवग जिल् िाचर्का-याींनी सींिींचर्त सवग ी्ंचाईग्रस्त त ववभागाींचा आढावा घेतला असून 
ी्ंचाई कालावर्ी ऑक् ्ोिर, २०१४ त े िून, २०१५ या कालावर्ीचा ी्ंचाई कृती 

आराखडा तयार केला आिे. ् यामध् ये एकूण १९४२ गावे, ११ वाड्याींसाठी एकूण २७२८ 
उपाययोिना प्रस्त ताववत करण् यात आल् या आिेत. 
     आवश् यकतनुेसार ी्ंचाइगअींतगगत सवग उपाययोिना घेण् यात येत आिेत. 
     तसेच, पाणी ी्ंचाई कायमस्त वरुपी दरू िोण् याच े दृष ्ीने िासनाने ननदेशित 
केल् याप्रमाणे िलयुक् त शिवार अशभयान िा कायगरारम या १०७७ गावाींत रािववण् यात 
येत आिे. 
(४) ववलींि झालेला नािी. 

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

िसई (जज.ुालतर) तालुक् यातील ुरुिठा तनररक्षि आणण ुुरिठा  
तनररक्षण अधधिारी याांनी िेलेला गैरव्यिहार 

  

(३५) *  १७९२०   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.िैभि वुचड (अिोले), 
श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), 
श्री.जयांत ुाटील (इस्लामुूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाि), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.षक्षतीज 
ठािूर (नालासोुारा), श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय अन् न, नागरी ुुरिठा 
ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  वसई (जि.पालघर) तालुक् यातील पुरवठा ननररक्षक राठोड आणण पुरवठा ननररक्षण 
अचर्कारी याींच् या सींगनमताने  सुरु असलेला गैरव् यविार ननदिगनास आल् याने 
जिल् िाचर्कारी, पालघर याींनी मािे मे, २०१५ मध्ये वा ्या दरम्यान कारवाई केली 
िोती, िे खरे आिे काय,  
(२) तसेच डिाणू (जि.पालघर) तालुक्यात सन १९९८ पासून अनेक ववभक्त कु्ूींिे 
शिर्ापबत्रका नसल्याने अन्न सुरक्षेपासून वींचचत असल्याच ेमािे मे २०१५ मध्ये वा 
्यादरम्यान ननदिगनास आले, िे िी ख्ररे आिे काय, 
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(३) असल् यास, सदर प्रश् नी चौकिी केलेली आिे काय, चौकिीत काय आढळून आले 
आिे, व ् यानुसार प्रश्न भाग (१) िाित सींिींचर्त दोर्ीींववरुध्द कारवाई करण्यासींदभागत 
व प्रश्न भाग (२) िाित कोणती कायगवािी केली वा करण् यात येत आिे, 
(४)  नसल् यास, ् याची सवगसार्ारण कारणे काय आिेत  ? 

श्री. धगरीश बाुट : (१) िोय. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) प्रश् न भाग (१) च् या अनुर्ींगाने याप्रकरणी चौकिी करण् यात आली असून, पुरवठा 
ववर्यक कामकाि करीत असताींना पुरवठा ननररक्षण अचर्कारी व पुरवठा ननररक्षक, 
वसई याींच् या कामकािात अननयशमतता आढळून आल् याने दोघाींना ननलींबित करण् यात 
आले आिे. 
      प्रश् न भाग (२) िाित कायगवािी करण् याचा प्रश् न उद्् ावत नािी. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

राांजणगाि (जज.ुुणे) ुांचताराांिीत एमआयडीसी मधील  
िारखान्याांमुळे होणारे प्रदषुण 

  

(३६) *  १९२६५   श्री.बाबुराि ुाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राींिणगाव (जि.पुणे) येथील पींचताराींकीत एमआयडीसी मर्ील अनेक कारखाने 
वापरलेले पाणी प्रकरारया न करता एमआयडीसीच्या सीई्ीपी ल्न््ला सोडतात, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, एमआयडीसी येथील  प्रकरारया न केलेले  पाणी खाली ओढे नाल्याींना 
सोडल्यामुळे ढोकसाींगवी, ननमगावभोगी, फलकेमळा, सरदवाडी आदी गावाींमर्ील 
पाण्याच ेस्तत्रोत दवूर्त झाले आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी सींिींचर्त ग्रामपींचायतीींनी अनेकदा एमआयडीसी, 
एमपीसीिीकड ेतरारारी करुन िी कोणतीच कायगवािी झाली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, यािाित िासनाने चौकिी केली आिे काय, ्यानुर्ींगाने कोणती 
कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) िे खरे नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

अँण् टॉु दहल (मुांबई) येथील िोिरी आगार येथील शशधािाटु दिुानातील ताांदळू 
िाळ्या बाजारात विक्रीसाठी नेत असताना ुिडल्याबाबत 

  

(३७) *  २३०७७   श्री.योगेश सागर (चारिोु) :   सन्माननीय अन् न, नागरी ुुरिठा 
ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अँण् ्ॉप हिल (मुींिई) येथील कोकरी आगार येथे असलेल् या प्रकाि ककराणा या 
शिर्ावा्प दकुानातून  २ ििार ककलो ताींदळु काळ्याया िािारात ववरारीसाठी नेत 
असताना नागररकाींनी रींगेिाथ पकडल्याच े हदनाींक २६ मे, २०१५ रोिी वा  ् या 
सुमारास ननदिगनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, सदर शिर्ावा्प दकुानाचा मालक ववनोद गु ता यास अ्क केली 
असून अॅंण् ्ॉ ींप हिल पोशलसाींनी  गुन् िा नोंद केला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, यािाित चौकिी करण्यात आली आिे काय, चौकिीत काय आढळले, 
याप्रकरणामध्ये आणखी ककती िणाींचा सिभाग आिे, 
(४)असल्यास, ्यानुर्ींगाने सदर शिर्ावा्प दकुानातील मालाचा  िोत असलेला काळा 
िािार रोखण् यासाठी कोणती कायगवािी केली व सींिींचर्त दोर्ीींवर  कोणती कारवाई 
केली वा करण् यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : (१) व (२) िोय, िे खरे आिे. 
(३) अ्ण् ्ॉप हिल माीं्ुगा (मुींिई) कोकरी आगार येथील प्रकाि ककराणा स्त ्ोअसग च े
मालक ववनोद गु ता याींना अचर्कृत शिर्ावा्प दकुान रार. ३१ ई १०३ ननतीन प्ेल 
याींच् या कडून ६ जक्वीं्ल ताींदळू व अचर्कृत शिर्ावा्प दकुान रार. ३१ ई १८४ 
सुशिलकुमार दिेु याींच् या कडून ७.५ जक्वीं्ल ताींदळू ववकल् याच े ननष पन् न झाले. या 
प्रकरणात एकूण ३ िणाींचा समावेि असल् याच ेआढळून आले आिे. 
(४) सदर प्रकरणी ववनोद गु ता याींच् या ववरुध् द अ्ण् ्ॉप हिल पोशलस ठाणे येथे गुन् िा 
नोंद रार. ३६/२०१५ नुसार गुन् िा दाखल करण् यात आला आिे. तसेच अचर्कृत 
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शिर्ावा्प दकुान रार.३१ ई १०३ व अचर्कृत शिर्ावा्प दकुान रार. ३१ ई १८४ या 
दकुानाींच ेपरवाने ननलींबित करण् यात आले असून दोन् िी दकुाींनाची चौकिी करण् यात 
येत आिे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

िें द्र शासन ुुरस् िृत माध् यशमि स् तरािरील अुांग  
समािेशीत शशक्षिाांना िेतन न शमळाल् याबाबत 

  

(३८) *  २२९३१   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), डॉ.शमशलांद माने (नागुूर उत्तर), 
श्री.शभमराि धोंड े(आष्ट्टी), श्री.सुतनल शशांदे (िरळी), डॉ.अतनल बोंड े(मोशअ), श्री.िैभि 
नाईि (िुडाळ), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हाुूर उत्तर), श्री.भरतशेठ गोगािले 
(महाड), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मां्रशी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें ् िासन पुरस्त कृत माध् यशमक स्त तरावरील अपींग समावेिीत शिक्षक 
योिनेअींतगगत राज् यातील १ ििार ३६५ वविेर् शिक्षकाींना ४ वर्ागपासून वेतन शमळाले 
नसल् याची िाि मािे िून, २०१५ मध्ये वा सुमारास ननदिगनास आली, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल् यास, वेतन न शमळाल् याने ४ शिक्षकाींनी आ् मि् या करुन िीवन सींपववले 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, प्रश्न भाग १ व २ नुसार िासनाने चौकिी केली आिे काय, 
असल् यास, चौकिीच् या अनुर्ींगाने शिक्षकाींच े थककत वेतन व आ् मि् याग्रस्त त 
शिक्षकाींच् या कु्ुींबियाींना  मदत शमळण् यािाित िासनाने कोणती कायगवािी केली वा 
करण् यात येत आिे, 
(४) नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) िे खरे नािी. 
     सन २०१४-१५ या िैक्षणणक वर्ागमध्ये कें ् िासनाने वेतन अनुदानासाठी पात्र 
ठरववलेल्या ३२८ वविेर् शिक्षकाींच ेवेतन अनुदान ववतररत करण्यात आले आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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ठाणे जजल् ्यात तनधन लालेल्या शशक्षि ि शशक्षिेत्तर िमयचाऱयाांच्या  

िुटुांबातील व्यक्तीची अनुिां ुा तत्िािर तनयुक्ती िरण्याबाबत 

(३९) *  १६३३८   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील (शशडअ), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अस् लम शेख (मालाड ुजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.प्रशाांत ठािूर (ुनिेल), श्री.अतुल भातखळिर (िाांददिली ुूिय), 
श्री.समीर िुणािार (दहांगणताट), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.गणुत 
गायििाड (िल्याण ुूिय), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ्ामीण), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.प्रिाश आबबटिर 
(राधानगरी), श्री.उल्हास ुाटील (शशरोळ), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), 
श्री.िुणाल ुाटील (धुळे ्ामीण), डॉ.सुजजत शमणचिेर (हातिणांगले), श्री.राजेश 
क्षीरसागर (िोल्हाुूर उत्तर), श्री.नसीम खान (चाांददिली) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुदान प्रात शिक्षण सींस्तथामर्ील सेवेत असलेल्या शिक्षक व 
शिक्षके्तर कमगचाऱ्याींच े ननर्न झाल्यास, ्याींच्या कु्ूींिातील एका व्यक्तीस िालेय 
शिक्षण ववभागाच्या हदनाींक ३१ सडसेंिर, २००२ रोिीच्या िासन ननणगयानुसार सेवेत 
सामावून घेण्यास शिक्षणाचर्कारी कायागलयाकडून सदर आदेिाची अींमलििावणी 
करण्यास ्ाळा्ाळ करण्यात येत असल्याची तरारार लोकप्रनतननर्ीींनी मुख्य सचचव, 
मिाराषर िासन याींचकेड ेमािे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा ्यासुमारास  केली आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, ठाणे जिल् ्यात गेल् या ८ वर्ागपासून ४५ प्रकरणे प्रलींबित आिेत तर 
राज् यातील ववववर् जिल् ्यात िेकडो प्रकरणे अनेक वर्ागपासून प्रलींबित असल्याने 
शिक्षकाींची कु्ूींिे ननरार्ार झाली असल् याच े ननदिगनास आले आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त तरारारीच्या अनुर्ींगाने याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे 
काय, चौकिीत काय ननषपन्न झाले व ्यानुसार अनुकीं पा त् वावरील भरतीस 
्ाळा्ाळ करणा-या अचर्का-याींवर कोणती कारवाई केली  वा करण्यात येत आिे, 
तसेच राज् यातील उक् त शिक्षण सींस्त थेमध् ये अनुकीं पा त् वावरील भरती तातडीने 
करण् यािाित िासनाने कोणती कायगवािी केली आिे वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) अींित: खरे आिे. 
ठाणे जिल्ियात अनुकीं पा कारणास्ततव शिक्षके्तर कमगचाऱ्याींची ४० व शिक्षकाींची ४ 
प्रकरणे प्रलींबित आिेत. अनुकीं पा ननयुक्तीकररता आवश्यक कागदपत्राींची पुतगता 
करण्यात न आल्याने तसेच इच्छूक उमेदवार सञान नसल्याने अिी प्रकरणे सवग 
जिल्ियाींमध्ये प्रलींबित आिेत. 
(३) कायगवािी सुरु आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  नािी. 

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

राज् यात अधयिेळ ि ताशसिा तत्त्िािर िाम िरणाऱया  
शशक्षिाांना िषयभर िेतन शमळाले नसल्याबाबत 

  

(४०) *  १६४३८   डॉ.ुतांगराि िदम (ुलूस िडगेाि), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), श्री.िुणाल ुाटील (धुळे ्ामीण), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी), श्री.सां्ाम थोुटे (भोर), श्री.प्रशाांत ठािूर (ुनिेल), श्री.समीर 
िुणािार (दहांगणताट) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) िालेय शिक्षण ववभागाकडून सींच मान्यतेची प्रकरारया सुरु झालेली नािी ्यामुळे 
अर्गवेळ काम करणाऱ्या आणण ताशसका त््वावर काम करणाऱ्या शिक्षकाींना वर्गभर 
वेतन शमळाले नसल्याच ेमािे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिगनास आले 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या शिक्षकाींना िैक्षणणक वर्ग सुरु िोण्यापूवी वेतन शमळावे यासाठी 
िासनाने कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींित: खरे आिे. 
(२) व (३) ऑनलाईन सींचमान्यतेची कायगवािी पूणग िोताच वेतन अदा करण्यात 
येईल. 

----------------- 
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अहमदनगर जजल््यातील प्रादेशशि नळुाणीुुरिठा योजना सुरु िरण्याबाबत 
  

(४१) *  २४७८४   श्री.राहुल जगताु (श्रीगोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अिमदनगर जिल््यात जिल्िा पररर्देमाफां त िेवगाींव, पाथडी, शमरी-नतसगाव, 
िुऱ्िाणनगर-चाींदा, गळननींि-शिरसगाव या ५ प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योिना 
चालववल्या िातात, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रादेशिक नळपाणी पुरवठा योिनाींपैकी िेवगाींव, पाथडी, मरी-
नतसगाव व िुऱ्िाणनगर या नळपाणी पुरवठा योिना चालववणाऱ्या एिन्सीर्ारकाींना 
मुदत वाढ न हदल्याने तसेच चालववल्यापो्ी ्याींची देयके न हदल्याने सदर 
पाणीपुरवठा योिना हदनाींक २१ मे, २०१५ पासून िींद करण्यात आली असल्याने   
ििारो नागरीकाींना पाणी पुरवठा िोत नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, चौकिीत काय  
आढळून आले, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग (२) मध्ये उल्लेणखत ३ प्रादेशिक नळपाणीपुरवठा योिना 
सुरू करण्यािाित व तेथील ग्रामस्तथाींना ननयशमत पाणीपुरवठा करण्यासाठी कोणती 
कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) िोय. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

राज्यामध्ये एिूण िाययरत असलेल् या साखर िारखान् याांमध्ये  
ई.टी.ुी. प् लान् ट उभारण् याबाबत 

(४२) *  २६४१७   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्ये एकूण कायगरत असलेल् या साखर कारखान् याींपैकी िवळपास ननम् म् या 
साखर कारखान् याींनी ननयमानुसार ई.्ी.पी. लान् ् उभारलेले नािीत, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल् यास, सदर ई.्ी.पी. लान् ् न उभारण् याची सवगसार्ारण कारणे काय आिेत, 
(३) असल् यास, सदर ई.्ी.पी. लान् ् न उभारणाऱ्या कारखान् याींवर मिाराष र राज् य 
प्रदरु्ण ननयींत्रण मींडळाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) राज्यामध्ये एकूण २०६ साखर कारखाने असून ्यापैकी 
१७३ कारखाने कायगरत आिेत. या सवग कायगरत कारखान्याींनी साींडपाणी प्रकरारया यींत्रणा 
(ETP) उभारलेले आिेत. ्यामुळे िे खरे नािी. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
मुांबई िडाळा येथील भारत ुेरोशलयमच्या ुाईुलाईन मधून गळती लाल्याबाबत 

(४३) *  २६५७०   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हुूरी) :   सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई वडाळा येथील भारत पेरोशलयमच्या पाईपलाईन हदनाींक १३ िून, २०१५ 
रोिी सकाळपासूनच शलकेि सुरु िोत.े सायींकाळी या शलकेिमरू्न अचानक पे् 
घेतल्याने पररसरात शभतीच े वातावरण पसरले असल्याची माहिती मािे हदनाींक १४ 
िून, २०१५ रोिी वा ्या सुमारास ननदगिनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या गींभीर प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली आिे काय वा करण्यात 
येत आिे, 
(३) नसल्यास, यािाित िोणाऱ्या ववलींिाची सवगसार्ारण कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) िोय. िे खरे आिे. 
(२) िोय. 
     सदर घ्नेची माहिती शमळाल्यानींतर मिाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाच्या 
अचर्काऱ्याींनी घ्नास्तथळाला भे् देऊन पािणी केली. प्रथमदिगनी आढळलेल्या प्र्यक्ष 
माहितीनुसार पेरोशलयम उ्पादके वािून नेणाऱ्या पाईपलाईनची दरुुस्तती करताींना 
झालेल्या गळतीमुळे िी आग लागल्याच ेकळत.े 
     सदर घ्नेची गींभीर दखल घेऊन मिाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळाने मुींिई पो ग् 
रस्त् याींना  “कारणे दाखवा”  नो्ीस ििावलेली असून मींडळाच्या परवानगी शिवाय 
या पाईपलाईनचा पुन्िा वापर करु नये, असे ननदेि हदले आिेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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ुिनी (जज.भांडारा) येथील गोसीखुदय धरणात नागनदीमधील  

दवूषत ुाणी सोडले जात असल् याबाबत 
  

(४४) *  २३३५६   श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), श्री.राजेश िाशीिार (सािोली) :   
सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पवनी (जि.भींडारा) येथील गोसीखुदग र्रणामध्ये नागनदी मर्ील (नागपुर )२५६५ 
एमएलडी दवूर्त पाणी दररोि सोडले िात असल्याच े ननदिगनास आले आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास,्यामुळे नदीकाठच्या २५ गावाींसि पवनी ििरासि अनेक गावातील 
पाणी दवूर्त झाल्याने डासाींची व िीवितूींची ननशमगती झाल्यामुळे तथेील नागररक 
मलेररया, डायररया, डेंयू अिा अनेक रोगाींच्या प्रादभूागवाने त्रस्तत झाले आिेत, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, िुध्द पाणी पुरवठा िोण्यािाित व सदर रोगाींचा प्रादभूागव दरू 
करण्यािाित िासनाने कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) िे खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) पाणी िुध्दीकरण केल्यानींतर पाणी पूरवठा केला िातो. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
षद्योधगि प्रशशक्षण सांस्था मोताळा, जजल्हा-बुलडाणा याांना ुी.ुी.ुी. 

िाययक्रमाअांतगयत प्राप्त तनधी अखधचयत असल्याबाबत 

(४५) *  २५३५३   श्री.हषयिधयन सुिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश 
शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोताळा (जि. िुलढाणा) येथील औद्योचगक प्रशिक्षण सींस्तथेस औद्योचगक 
व्यवस्तथापन सशमती माफग त पी.पी.पी.कायगरारमाींतगगत रु.१ को्ी ननर्ी उपलब् र् झालेला 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननर्ी अद्यापिी खचग न िोता तसाच शिल्लक राहिल्याने सदर 
सींस्तथेच्या ववकासावर पयागयाने ववद्यार्थयाांच्या िैक्षणणक हितास िार्ा ननमागण झाली 
आिे, िे खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, या सींदभागत िासनाने चौकिी केली आिे काय, असल्यास, ्यात काय 
ननषपन्न झाले व ्यानुसार उक्त प्रकरणी िासनाने पुढे कोणती कायगवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) िोय. 
     पीपीपी योिनेंतगगत सदर सींस्तथेस रु. २.५० को्ी ननर्ी कें ् िासनाकडून 
बिनव्यािी किग स्तवरुपात उपलब्र् झालेले आिेत. 
(२) िे खरे नािी. 
     वर्ग २०१०-११ पासून रु. ३३.७१ लाख खचग झालेला आिे. सदर सींस्तथेमध्ये 
पीपीपी योिनेंतगगत तारतींत्री आणण कोपा या व्यवसायाच्या तुकडया सुरु केल्या 
आिेत. तसेच कीं त्रा्ी त्वावर शिल्प ननदेिकाची ननयुक्ती करण्यात आली आिे. 
सींस्तथेची प्रवेि क्षमता १८८ असून सवग तुकडयाींना डीिीई्ी, नवी हदल्ली याींची 
सींलनता प्रात आिे. ्यामुळे ववद्यार्थयाांच्या िैक्षणणक हितास िार्ा ननमागण िोत 
नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

राज् य व् यिसायात शशक्षण ि प्रशशक्षण प्रादेशशि िायायलयातील  
सहा. सांचालि याांनी अनेि िामे तनयमबा्य िेल् याबाबत 

  

(४६) *  १७९२१   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), 
श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.िैभि वुचड (अिोले), श्री.जयांत ुाटील (इस्लामुूर), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), 
श्री.रुुेश म् हा्रशे (शभिांडी ुूिय) :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् य व् यवसायात शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कायागलयातील सिा. सींचालक   
श्री. असावा याींनी अनेक कामे ननयमिा्य केलेली असून औद्योचगक प्रशिक्षण 
सींस्त थेतील प्राचायग कमगचा-याींची छळवणूक करत असल् याप्रकरणी लोकप्रनतननर्ीींनी 
मा.उच् च व तींत्र शिक्षण मींत्री तसेच तींत्र शिक्षण सींचालनालयाकड े हदनाींक ११ मे, 
२०१५ रोिी उच् चस्त तरीय व सखोल चौकिी करण् याची मागणी केलेली आिे, िे खरे 
आिे काय, 
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(२) असल् यास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगाने सदर प्रकरणी चौकिी केली आिे काय, 
असल्यास,  चौकिीत काय ननदिगनास आले व ् यानुसार सींिींचर्त दोर्ीींवर पुढे 
कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) िोय, हद.४ मे, २०१५ च्या पत्रान्वये तरारार प्रात झाली. 
(२) व (३) या सींदभागत प्रात झालेल्या तरारारीिाित सद्यजस्तथतीदिगक माहितीची 
छाननी व तपासणी करुन ननयमानुसार आवश्यक ती कायगवािी करण्यात येईल. 

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

राज्यातील शालेय ुोषण आहार योजनेसाठी "मध्यितअ  
स्ियांुाितर योजना" सुरु िरण्याबाबत 

  

(४७) *  १९२६८   श्री.बाबुराि ुाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िालेय पोर्ण आिार योिनेसाठी “मध्यवती स्तवयींपाकघर योिना” सुरु 
करण्याचा ननणगय िासनाने घेतला असून उक्त योिनेसाठी स्तवतींत्र कक्ष स्तथापन 
करण्याचा प्रस्तताव िासनस्ततरावर प्रलींबित आिे तसेच सदरील योिनेत ववद्यार्थयाांना 
चाींगल्या सुववर्ा हदल्या िात नािी असा अशभप्राय कें ्ीय िालेय पोर्ण सशमतीने 
हदनाींक २९ माचग, २०१५ रोिी हदला असून या योिनेसाठी ननमागण केलेल्या 
ननरीक्षकाींची पदे ररक्त आिेत, स्तवच्छतागिृ, वपण्याच ेपाणी अिा चाींगल्या दिागच्या 
सुववर्ा पुरववल्या िात नसल्याच ेननदिगनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच, राज्यातील िालेय पोर्ण आिार योिनेमध्ये आरोयदायी प्क्ड फुड 
देण्यात येईल असे मा.िालेय शिक्षण मींत्री मिोदयाींनी हदनाींक २६ माचग, २०१५ रोिी 
िािीर केले, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, ्यानुर्ींगाने सदरील िालेय पोर्ण आिार योिनेमध्ये ववद्यार्थयाांना 
दरू् अथवा दरु् पावडर देण्यािाित व मध्यवती स्तवयींपाकघर सुरु करण्यासि 
ववद्यार्थयाांना सदरील योिनेतून चाींगल्या सुववर्ा देण्यािाित िासनाने पुढे कोणती 
कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. विनोद तािड े : (१) िालेय पोर्ण आिार योिनेच्या अींमलििावणीसाठी 
सींचालनालय स्ततरावर स्तवतींत्र कक्ष स्तथापन करण्याची कायगवािी िासन स्ततरावर सुरु 
आिे. कें ् िासनाच्या सींयुक्त समीक्षा पथकाने हदनाींक २४ त े २८ माचग, २०१५ या 
कालावर्ीत राज्यातील िाळाींची पािणी केली िोती. यावेळी योिनेच्या प्रभावी 
अींमलििावणीसाठी योिनेिी सींिींचर्त ररक् त पदे भरण्यािाित ता्काळ कायगवािी 
करण्याच्या तसेच, वपण्याच े पाणी व स्तवच्छतागिृाींिाित पाणीपुरवठा व स्तवच्छता 
ववभागाच्या मदतीने तसेच लोक सिभागातून चाींगल्या दिागच्या सुववर्ा देण्यािाित 
कायगवािी करण्यािाितच्या सूचना हदलेल्या आिेत. 
(२) िे खरे आिे. 
(३) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेिानुसार तसेच कें ् िासनाच्या मागगदिगक 
सूचनाींनुसार इ.१ ली त े ८ वी च्या ववद्यार्थयाांना शििववलेले अन्न देणे िींर्नकारक 
आिे. सदर िाि ववचारात घेऊन िालेय पोर्ण आिार योिनेंतगगत “रेडी ्ू कूक” अन्न 
देण्याच्या अनुर्ींगाने ववचारववननमय करण्यासाठी शिक्षण सींचालक (प्राथशमक) याींच्या 
अध्यक्षतखेाली सशमती गहठत करण्यात आलेली आिे. 
     िालेय पोर्ण आिार योिनेंतगगत आहदवासी ववभागातील ववद्यार्थयाांना 
आठवड्यातून एकदा दरू् देण्यािाितचा प्रस्तताव या योिनेच्या प्रकल्प मान्यता 
मींडळाच्या िैठकीमध्ये कें ् िासनास सादर केला िोता. सदर प्रस्ततावास कें ् 
िासनाची मींिूरी शमळाली नािी. 
     कें ्ीय स्तवयींपाकगिृ प्रणालीचा अवलींि करुन िालेय पोर्ण आिार योिनेंतगगत 
नागरी भागात तयार आिाराचा पुरवठा करण्यािाित न्यायालयीन िाि उपजस्तथत 
झाल्याने अद्याप सदर प्रणाली लागू झालेली नािी. हद.१७/४/२०१५ रोिी मा.सवोच्च 
न्यायालयाने यािाित िासनाच्या िािूने ननणगय हदलेला आिे. यानुसार िालेय पोर्ण 
आिार योिनेंतगगत कें ्ीय स्तवयींपाकगिृ प्रणाली सुरु करण्यािाित पुढील कायगवािी सरु 
आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

शासिीय ि अनुदातनत शाळाऐिजी खाजगी विना अनुदातनत शाळाांमध्ये  
प्रिेश तेणाऱया विद्याथ्याांची सांख्या िाढत असल्याबाबत 

  

(४८) *  १६३३९   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील (शशडअ), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), 
श्री.ुथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनािणे) (ततिसा), 
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श्री.भारत भालिे (ुांढरुूर), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.जयिुमार गोरे 
(माण), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.िुणाल ुाटील (धुळे ्ामीण), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) िासकीय व अनुदाननत िाळाींवर को्यावर्ी रुपयाींचा खचग केला िात असतानािी 
खािगी ववना अनुदाननत िाळाींमध्ये प्रवेि घेणाऱ्या ववद्यार्थयाांची सींख्या मोठया 
प्रमाणात वाढत असल्याने गेल्या दोन वर्ागत िासकीय व अनुदानीत िाळाींमर्ील 
ववद्यार्थयाांची सींख्या ७ ्क्क्याींनी घ्ली आिे तर खािगी ववनाअनुदाननत 
िाळाींमर्ील ववद्यार्थयाांची सींख्या २२ ्क्याींनी वाढली असल्याच े क्गच्या अिवालात 
मािे  एवप्रल, २०१५ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदिगनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास िासकीय िाळाींच्या इमारती, पायाभूत सुववर्ा शिक्षकाींच्या ररक्त 
िागा, ्याींच्या वेतनशे्रणीतील तफावत तसेच  शिक्षणाचा दिाग खालावला असणे इ. 
च्या कारणामुळे पालक व ववद्याथी खािगी िाळाींना पसींती देत आिेत,  िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, चौकिीत काय ननषपन्न 
झाले व ्यानुसार िासनाने िासकीय व अनुदानीत िाळाींतील ववद्यार्थयाांची सींख्या 
वाढववण्याच्या दृजष्ने कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आिेत? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) िोय, सदर अिवाल प्राथशमक िाळाींिाित आिे. 
(२) िे खरे नािी. पालकाींचा कल पाल्याींना इींग्रिी माध्यमाच्या िाळेमध्ये घालण्याकडे 
आिे. इींग्रिी माध्यमाच्या ििुताींि िाळा या ववनाअनुदाननत आिेत. यामुळे 
ववनाअनुदाननत िाळाींमध्ये ववद्याथी प्रवेिाच ेप्रमाण वाढत आिे. 
(३) स्तथाननक स्तवराज्य सींस्तथेच्या िाळा व खािगी अनुदाननत िाळाींमध्ये सेमी इींग्रिी 
वगग सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आिे. िासकीय, स्तथाननक स्तवराज्य 
सींस्तथाींच्या िाळा व खािगी अनुदाननत िाळाींतील ववद्यार्थयाांना मोफत पाठ्यपुस्ततके, 
िालेय पोर्ण आिार इ. योिनाींचा लाभ देण्यात येत आिे. तसेच राज्यात 
गुणव्तावाढीसाठी प्रगत िैक्षणणक मिाराषर व सरल (Systematic Administrative 
Reforms for Achieving Learning by student- SARAL) इ. उपरारम 
रािववण्यात येत आिेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  नािी. 

----------------- 
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रायगड जजल् ्यातील समुद्रकिनारी सागरी तनयां्रशण िायद्याचे  
उल् लांतन िरुन बाांधलेल् या बांगल्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(४९) *  १७९२३   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), 
श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.िैभि वुचड (अिोले), 
श्री.जयांत ुाटील (इस्लामुूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), 
श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.धैययशील ुाटील (ुेण), श्री.सुभाष उफय  ुांडडतशेठ 
ुाटील (अशलबाग), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल् ्यातील वविेर्त: माींडवा त े श्रीवर्गन (जि.रायगड) समु्ककनारी 
सागरी ननयींत्रण कायद्याच ेउल् लींघन करुन िाींर्लेल् या सुमारे १७० िींगल्याींवर कारवाई 
करण्याच ेआदेि मािे िून, २०१५ मध्ये वा ्यादरम्यान पयागवरण ववभागाने हदले 
आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी चौकिी केली आिे काय, चौकिीत काय आढळून आले 
व ् यानुसार आतापयांत कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आिे, 
(३) असल् यास, उक् त  प्रकरणी करण् यात येत असलेली कारवाई अद्याप पुणग झालेली 
नसल् यास, ् याची सवगसार्ारण कारणे काय आिेत तसेच रायगड जिल् ्यातील समु् 
ककना-याच ेसींरक्षण करण् यासींदभागत आतापयांत कोणती उपाययोिना केली वा करण् यात 
येत आिे ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) िोय. 
     रायगड जिल््यात सी.आर.झङे ववर्यक ननयमाींच े उल्लींघन करुन िाींर्ण्यात 
आलेल्या िींगल्याववरुध्द (स्तथाननक लोकाींच े िींगले वगळून) कारवाई करण्यात येईल 
असे आश्वासन माचग,२०१५ च्या अथगसींकजल्पय अचर्वेिनात मींत्री (पयागवरण) याींनी 
हदले िोत.े ्याअनुर्ींगाने कायगवािी करण्याच्या सूचना जिल्िाचर्कारी, रायगड याींना 
देण्यात आल्या आिेत. 
(२) जिल्िाचर्कारी, रायगड याींच े अिवालानुसार अशलिाग तालुक्यात १४५, मुरुड 
तालुक्यात १४१ आणण श्रीवर्गन तालुक्यात १८ अिी एकूण ३०४ िाींर्कामे सी.आर.झङे 
अचर्सूचना १९९१ लागू झाल्यानींतर केल्याच े प्रथमदिगनी ननदिगनास आले आिे. 
यापैकी ३०० अनचर्कृत िाींर्कामर्ारकाींना नो्ीसा ििावण्यात आल्या आिेत. 
     अशलिाग तालुक्यातील ६३, मुरुड तालुक्यातील ५३ आणण श्रीवर्गन तालुक्यातील 
७ अनचर्कृत िाींर्कामाींवर गुन्िे दाखल करण्यात आले आिेत. अशलिाग तालुक्यात ३ 
व श्रीवर्गन तालुक्यातील १ अनचर्कृत िाींर्काम यापुवी ननषकाशसत करण्यात आले 
आिेत. 
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     अशलिाग तालुक्यातील ६०, मुरुड तालुक्यातील ६१ आणण श्रीवर्गन तालुक्यातील 
१८ प्रकरणाींमध्ये सिाय्यक सींचालक, नगररचना याींचकेडून अशभप्राय प्रात 
झाल्यानींतर प्रकरणाींच्या छाननीअींती पुढील कायगवािी करण्यात येईल असे 
जिल्िाचर्कारी, रायगड याींच ेअिवालात नमुद केले आिे. 
(३) रायगड जिल््यातील समु्ककनारी भववषयामध्ये अनचर्कृत िाींर्कामे ननमागण 
िोणार नािीत यािाित सींिींचर्त क्षेबत्रय अचर्कारी याींना दक्षता घ्यावी व तिा सूचना 
्याींना देण्यािाित जिल्िाचर्कारी, रायगड याींना हदनाींक ०६ िुलै,  २०१५ रोिी सींपन्न 
झालेल्या िैठकीमध्ये राज्यमींत्री (पयागवरण) याींनी आदेि हदले आिेत. 
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विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
___________________________________________________________ 

मु्णपूवग सवग प्रककया मिाराषर ववर्ानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 
मु्ण: िासकीय मध्यवती मु्णालय, मुींिई. 


