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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बुधिार, ददनाांि २९ जुलै, २०१५ / श्रािण ७, 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 - ३९ 
------------------------------- 

  
 

नाांदरुख (ता.मालिण, जज.शसांधुदगुय) येथील जलस्िराज्य  
प्रिल्ुाच् या लेखा ुररक्षणाबाबत 

  
 

(१) *  २६७४६   श्री.शभमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सुतनल शशांदे (िरळी) :  ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि १५१८९ ला ददनाांि ६ एवप्रल, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत: 
सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) नाींदरुख (ता.मालवण, जि.ससींधुदगुग) ग्रामपींचायत/ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
ससमती याींनी स्थाननक ननधी पररक्षणासाठी िलस्वराज्य प्रकल्पाची शवयकयक ती 
कागदपत्रे उपलब्ध करुन न ददल्यास अध्यक्ष, सचचव, ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
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ससमती, नाींदरुख शणण अन्य व्यकतीींववरुध्द एफ.शय.शर. दाखल करण्याच ेशासनाने 
ददनाींक २६ माचग, २०१५ रोिी शदेश देऊनही अद्याप पालन न झाल्याची गींभीर बाब 
माहे िून २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास शली शहे, हे खरे शहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरणाची शासनाकडून चौकशी करण्यात शली शहे काय, 
(३) असल्यास, त्यात काय ननषपन्न झाले शहे शणण सदरहू प्रकरणी  शासन 
शदेशाच ेपालन करण्यात ददरींगाई करणा-या सींबींचधताींवर कोणती  कारवाई केली वा 
करण्यात येत शहे, 
(४) असल्यास, सदर प्रकल्पाच े स्थाननक लेखा ननधी, ससींधुदगुग याींच्यामाफग त ककती 
कालावधीत लेखा पररक्षण पूणग होणे अपेक्षक्षत शहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय शहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१), (२) व (३) सींबींचधताींववरुध् द एफ.शय.शर. दाखल 
करण् याच ेशदेश दद. २६/०३/२०१५ च् या पत्रान् वये देण् यात शले होते, हे खरे शहे. 
     तथावप, या प्रकरणी केलेल् या चौकशी अींती असे शढनून शले क , ग्रामपींचायत 
नाींदरुख याींनी लेखा पररक्षणासाठी शवयक यक ती कागदपत्र े ग्रामीण पाणी पुरवठा 
ववभागास दद. ०७/०२/२०१३ रोिी सादर केली होती. तथावप, त् यावेनी पुरेसे असभलेख 
पडतानणीस उपलब् ध न झाल् यामुने मु य लेखा व ववत् त अचधकारी, जिल् हा परर द, 
ससींधुदगुग याींना पररपूणग तपासणी करता शली नाही. तदनींतर जिल् हा परर द, ससींधुदगुग 
याींच् या दद. २६/०५/२०१४ च् या पत्रान् वये लेखा पररक्षणासाठी सहा्यक सींचालक, 
स् थाननक लेखा ननधी, ससींधुदगुग याींच् याकड ेप्रस् ताव सादर करण् यात शला, तथावप सदर 
प्रस् ताव ववदहत नमुन् यात सींचालक, स् थाननक ननधी लेखा परीक्षा सींचालनालय, कोकण 
भवन, नवी मुींबई याींच् याकडे पाठववण् याबाबत सहा्यक सींचालक, स् थाननक ननधी 
लेखा पररक्षा, ससींधुदगुग याींनी त् याींच् या दद. २९/०५/२०१४ च् या पत्रान् वये सूचीत केले. 
त् यानुसार ग्रामपींचायत, नाींदरुख याींनी ववदहत नमुन् यातील िोडपत्र दद. २१/०५/२०१५ 
रोिी सादर केल् याने त् यानुसार ववशे  लेखा पररक्षण करण् याबाबतचा प्रस् ताव जिल् हा 
परर द, ससींधुदगुग याींनी त् याींच् या दद. ०७/०७/२०१५ च् या पत्रान् वये सींचालक, स् थाननक 
ननधी लेखा पररक्षा सींचालनालय, कोकण भवन, नवी मुींबई याींच् याकड े सादर केला 
शहे. 
       वरील प्रमाणे ग्रामपींचायत, नाींदरुख याींनी िलस् वराज् य प्रकल् पाींतगगत ्ेण् यात 
शलेल् या पाणी पुरवठा योिनेची शवयक यक ती कागदपत्र े उपलब् ध करुन ददली 
असल् याने अध् यक्ष/ सचचव, ग्राम पाणी पुरवठा व स् वच् छता ससमती, नाींदरुख शणण 
अन् य व् यक तीींववरुध् द एफ.शय.शर. दाखल करण् यात शलेला नाही. 
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(४) व (५) सदर पाणी पुरवठा योिनेच ेववशे  लेखा पररक्षण करण् याबाबतचा प्रस् ताव 
सींचालक, स् थाननक ननधी लेखा परीक्षा सींचालनालय, कोकण भवन, नवी मुींबई 
याींच् याकड ेपाठववण् यात शला असून सदर प्रस् तावाची त् याींच् याकडून सववस् तर छाननी 
होणे अपेक्षक्षत शहे. त् यामुने सदर योिनेच ेलेखा पररक्षण करण् यासाठी ननजयकचत काही 
कालावधी लागेल. 

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

अस्तगाांि (ता.राहता, जज.अहमदनगर) येथील  
्ामीण नळुाणी ुुरिठा बांद असल्याबाबत 

(२) *  २४७८९   श्री.राहुल जगताु (श्रीगोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),     
श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अस्तगाींव  (ता.राहता, जि.अहमदनगर)  येथील रुपये २ को्ी खचागची ग्रामीण 
ननपाणी पुरवठा योिना गत ११ व ागपासून बींद शहे, हे खरे शहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योिनेवरील खचग कागदोपत्री  दाखवून ठेकेदाराला त्याची सवग 
रककम अदा करण्यात शली शहे, हे ही खरे शहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली शहे काय, असल् यास त्यात काय 
शढनून शले व त्यानु ींगाने सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली व उकत गावाला 
पाणी पुरवठा करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत शहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) नाही. 
     अस्तगाींव (ता.राहता, जि.अहमदनगर) योिनेची कामे म.िी.प्रा. माफग त सन     
१९९७-२००१ कानात पूणग करण्यात शली. योिना यशस्वीररत्या कायागजन्वत 
झाल्यानींतर योिना माहे एवप्रल २००१ त ेमाहे डडसेंबर, २००१ पयतं महाराषर िीवन 
प्राचधकरणामाफग त चालववण्यात शली शहे. सदर योिना ग्रामपींचायत अस्तगाींव, ता. 
राहता याींना दद.०८.०४.२००४ रोिी हस्ताींतरीत करण्यात शलेली शहे. योिनेची 
देखभाल दरुुस्ती ग्रामपींचायत अस्तगाींव याींच्याकड े असून सद्यजस्थतीत योिना 
ग्रामपींचायतीने ववद्युत बबल न भरल्यामुने म.रा.वव. कीं पनीने वीि पुरवठा खींडीत 
केल्याने व देखभाल दरुुस्ती अभावी अींशत: बींद शहे. तथावप योिनेच्या साठवण 
तलावात कॅनॉल रो्ेशनच े पाणी भरुन योिनेतील िलशुध्दीकरण कें द्र वगनता 
कायागजन्वत इतर उपाींगाचा वापर करुन साठवण तलावािवनील पाझर ववदहरीतून 
गावात पाणी पुरवठा करण्यात येत शहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
     मींिूर योिनेची कामे पूणग झाल्याने शणण योिना हस्तातींरीत झालेली 
असल्याने शासनाच्या योिना लेखे बींद करण्याच े शदेशाप्रमाणे अींनतम देयक तयार 
करण्यात शले शहे. 
(३) वरील प्रमाणे शासनाने  ननदेशीत कामकाि पूणग केलेले असल्याने कोणत्याही 
प्रकारची चौकशी वा कायगवाही  करण्याचा प्रयकन नाही. 
     राषरीय पेयिल योिनेंतगगत सन २०१५-१६ मध्ये नव्याने अस्तगाींव 
वाडयाकरीता योिना जि.प. अहमदनगर माफग त प्रस्ताववत करण्यात शलेली शहे. 
(४) कोणताही ववलींब झालेला नाही. 

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

बुलढाणा जजल् हा ुररषद प्राथशमि शशक्षण विभागाने  
सादील अनुदान वितरीत िेले नसल् याबाबत 

  

(३) *  २५३२१   श्री.हषयिधयन सुिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जिल् हा परर द प्राथसमक सशक्षण ववभागाने मागील ५ व ागपासून ४ ्क के 
साददल अनुदान ववतरीत केले नाही, हे खरे शहे काय,  

(२) असल् यास, सदर अनुदानाअभावी शानाींना शचथगक अडचण ननमागण होत असून 
वीि देयकाींचा भरणासुध् दा करता येत नाही, हे ही खरे शहे काय,  
(३) असल् यास, सदर अनुदान ववतरीत न करण् याची कारणे काय  तसेच सदरील 
अनुदान सींबींचधत शानाींना त्वरीत ववतरीत करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत  शहे, असल्यास, साधारणत: उकत अनुदान कें व्हापयतं सींबींचधत 
शानाींना प्राप्त होणे अपेक्षक्षत शहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 

श्री. विनोद तािड े: (१) होय, खरे शहे. 
(२) व (३) सन २००८-०९ या शचथगक व ागच्या लेखा पररक्षणासींदभागत महालेखापालाींनी 
उपजस्थत केलेल्या शक्षेपाींच्या अनु ींगाने स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींना अनुदान 
ननधागरण झाल्यासशवाय पुढील अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येऊ नये अशा सूचना 
ददनाींक ९ िुल,ै २००९ च्या शासन पत्रान्वये देण्यात शलेल्या शहेत. तसेच, शासन 
पररपत्रक, ववत्त ववभाग ददनाींक १७ एवप्रल, २०१५ नुसार स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींना 
अनुदाने ववतरीत करण्यापुवी सदर सींस्थाकडून राज्य शासनास येणे असणारी रककम 
वसूल करुनच उवगरीत अनुदान ववतरीत करण्यात यावे असे शदेश शहेत. बुलढाणा 



5 

जिल्हा परर देच े सन २०११-१२ अखेर अनुदान ननधागरण पूणग झालेले असून रुपये 
३७,६३,८१,७४६/- इतक  अखचचगत वसुलपात्र रककम शासनाकड ेयेणे बाक  शहे. सदर 
रककम शासनाकड े िमा केल् यानींतर बुलढाणा जिल्हा परर देस ४ ्कके सादील 
अनुदान ववतरीत करण्याची कायगवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रयकन उद्् ावत नाही. 

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

नागुूर शहरातील इांददरा गाांधी िैद्यिीय महाविद्यालयामध्ये  
“ब्लड िॉम्ुोनेंट सेपे्रटर” मशीन ि ुॅथॉलॉजी विभागात  

अत्याधुतनि यां्रश सामु्ी उुलब्ध नसल्याबाबत 
 

(४) *  २२१०७   श्री.सुधािर देशमुख (नागुूर ुजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोुड े (नागुूर 
ुूिय), श्री.वििास िुां भारे (नागुूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नागुूर दक्षक्षण) :   
सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरातील इींददरा गाींधी वैद्यक य महाववद्यालयामध्ये रकत््क वेगने 
करणारे “ब्लड कॉम्पोनें् सेपे्र्र” मशीन उपलब्ध नसल्यामुने तसेच पॅथॉलॉिी 
ववभागात अत्याधुननक यींत्र सामुग्री उपलब्ध नसल्यामुने उपचाराकररता येणाऱ्या  
रुगणाींना ७०० त े८०० रुपयात रकताच्या ववववध तपासण्या कराव् या लागतात, हे खरे 
शहे काय, 
(२) तसेच उकत रुगणालयात बेडशी्च्या कमतरतमेुने रुगणाींना रकताने माखलेल्या 
िुन्याच बेडशी्चा वापर करावा लागत असल्याने रुगणाींना सींसगगिन्य शिाराचा 
धोका ननमागण होत शहे,  हे ही खरे शहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली शहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न 
झाले व त्यानुसार पुढे कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत शहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींशत: खरे शहे. 
     इींददरा गाींधी वैद्यक य महाववद्यालयामध्ये रकत््क वेगने करणारे “ब्लड 
कॉम्पोनें् सेपे्र्र” मशीन उपलब्ध नाही. तथावप सींस्थेमध्ये रकतासींबींधीच्या सवग 
प्रकारच्या चाचण्यासाठी शवयकयक सवग यींत्रे उपलब्ध असल्याने सवग प्रकारच्या 
रकतचाचण्या सींस्थेमध्येच होतात. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रयकन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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रत्नाधगरी जजल््यातील लोटे (ता.खेड) येथील षद्योधगि िसाहतीतून तसेच  
नाांददिड ेजयगड ुररसरातील षद्योधगिीिरणामुळे होणारे प्रदषूण 

(५) *  १८४१९   श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राजन साळिी 
(राजाुूर), श्री.सदानांद चव्हाण (धचुळूण) :   सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लो्े (ता.खेड, जि.रत्नाचगरी) येथील औद्योचगक वसाहतीतील सल्मस ऑगेननक 
प्रा.सल. या रासायननक कीं पनीतून ददनाींक १५ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
झालेल् या वायुगनतीमुने कीं पनीलगत असलेल्या मैदानात केके् खेनणा-या ९ 
स्थाननक तरुणाींना बाधा झाली, हे खरे शहे काय, 
(२) तसेच, उकत औद्योचगक वसाहतीतील रसायनसमचित साींडपाणी िगबुडी नदीत 
सोडण्यात शल्याने नदीतील हिारो मासे मतृ झाल्याची ््ना ददनाींक २२ मे, 
२०१५  रोिी वा त्यासुमारास ्डली शहे व  नदी, खाडीककनारी शेती व भािीपाला 
करणा-या शेतक-याींच्या वपकाींवरही रसायनसमचित पाण्याचा पररणाम झाला शहे 
तसेच   शेतक-याींच्या पायाींना व्याधी िडू लागल्या शहेत, हे ही खरे शहे काय, 
(३) तसेच, नाींददवड े ियगड (जि.रत्नाचगरी) पररसरातील औद्योचगक करणामुने 
ववदहरीींच े पाणी प्रदवू त होत असल् याने सदर प्रदवू त पाण् यामुने पररसरातील शींबा, 
कािू, नारन बागा याींच े नुकसान होत असून बागा करपून िात शहेत तसेच 
कहद्यकवर मींददरालगत असलेल् या नैसचगगक िलस् त्रोताींवरदेखील त् याचा दषु पररणाम होत 
असल्याच े माहे एवप्रल, २०१५ मध् ये वा त् या दरम्यान ननदशगनास शले शहे, हे ही 
खरे शहे काय, 
(४) असल्यास, उकत ््नाींबाबत चौकशी करण्यात शली शहे काय, त्यानु ींगाने 
िबाबदार असणाऱ्या सींबचधताींवर तसेच कीं पन्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत शहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) हे अींशत: खरे शहे. 
     ददनाींक १५ मे, २०१५ रोिी सदर कीं पनीच्या उत्पादन प्रकेयेदरम्यान कापडी 
बॅग फा्ल्यामुने ॲकमे हे पावडर स्वरुपातील उत्पादन वातावरणात पसरले. सदर 
््नेमुने कीं पनीलगत असलेल्या मैदानात केके् खेनणाऱ्या ४ स्थाननक तरुणाींना 
बाधा झाली. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रयकनभाग १ मध्ये नमुद ््नेसींदभागत मे. सल्मस ऑगेननक प्रा. सल. कीं पनीस 
महाराषर प्रद ुण ननयींत्रण मींडनामाफग त अींतररम ननदेश बिावण्याींत शले शहेत. 
(५) प्रयकन उद्् ावत नाही. 

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

खडिा (ता.महागाि,जज.यितमाळ) येथे ्ामुांचायतीमध्ये  
शासनाच् या विविध योजनेच् या तनधीत लालेला गैरव् यिहार 

(६) *  २४६००   श्री.मदन येरािार (यितमाळ), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड), 
श्री.सांजजिरेड्डी बोदिुरिार (िणी) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खडका (ता.महागाव, जि.यवतमान) येथील ग्रामपींचायतीमध्ये ग्राम ववकासाकरीता 
ननमगल भारत असभयान, महाराषर सुवणग महोत्सवी योिनेतून शौचालयाकरीता 
शलेल्या ननधीत व पाणीपुरवठा योिनेतील लोकवगगणी इत्यादी कामात  गैरप्रकार 
झाला, हे खरे शहे काय, 
(२) असल्यास, खडका ग्रा.पीं.च.े तत्कालीन सचचव व्ही.ए. बेदरकर याींनी शासनाच्या 
ववववध योिनेच्या ननधीत प्रचींड अफरातफर करून गैरव्यवहार केला असल्याच े ग् 
ववकास अचधकारी याींच्या चौकशी अहवालात ननदशगनास शले, हे ही खरे शहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात शली शहे काय, त्यानु ींगाने सींबींचधतावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत शहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) होय, हे खरे शहे. 
(३) होय, 
     सदर अननयसमततपे्रकरणी केलेल् या चौकशीच् या अहवालानुसार खडका 
ग्रामपींचायतीच े तत् कालीन सचचव िी.व् ही.ए.बेदरकर याींना मु य कायगकारी अचधकारी, 
जिल् हा परर द यवतमान याींच् या दद.१८/०५/२०१५ च् या शदेशान् वये ननलींबबत करण् यात 
शले असून त् याींचवेवरुध् द सशस् तभींगाची कारवाई करण् यात येत शहे. 
    तसेच सींबींचधत सरपींच याींना अींनतम कारणे दाखवा नो्ीस बिावण् यात शली 
शहे. 
     त् याचबरोबर अपहारीत रक कमेची वसूली करण् याची कायगवाही देखील सुरु शहे. 
(४) प्रयक न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अिोला जजल््यातील विविध शासिीय गोदामातील 
 धान्याचा होत असलेला अुहार 

  

(७) *  २७१२८   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला ुिूय), श्री.सुधािर भालेराि 
(उदगीर) :   सन्माननीय अन् न, नागरी ुुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल््यातील ववववध शासक य गोदामातील धान्याची अपहार प्रकरणे   
माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान मोठ्या प्रमाणात ननदशगनास शली शहे, हे खरे 
शहे काय, 
(२) तसेच अकोला (जि.अकोला) तहसील कायागलयाच्या पुरवठा ववभागामध्ये दरमहा 
४ हिार ली्र रॉकेलचा कानाबािार होत असल्याच े व मींिूर ननयतनानुसार वा्प 
करणे शवयकयक असताना काही रास्तभाव दकुानदाराींना कमी व काहीींना िास्त वा्प 
करण्यात येत असल्याच्या तेारी जिल्हा पुरवठा अचधकारी याींचकेड े करूनही 
कोणतीही कायगवाही झाली नसल्याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास 
शले, हे ही खरे शहे काय, 
(३) असल्यास, प्रयकन भाग (१) मधील अको् तालुकयाच्या शासक य गोदामातील 
धान्य अपहार प्रकरणी गोदामपाल योगेश िाींभोरकर याींचकेडून अपहारीत धान्याची 
रककम वसूल करण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाचधकारी याींनी नो्ीस बिावली होती, हे 
ही खरे शहे काय, 
(४) असल्यास, उकत सवग प्रकरणाबाबत  शासनाने चौकशी केली शहे काय, सदर 
जिल््यात शासक य धान्याच्या अपहाराची ककती प्रकरणे ननदशगनास शली शहेत,  
(५) असल्यास, दो ी शढनलेल्या सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
शहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत  ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : (१) अको् जि.अकोला येथील शासक य धान्य गोदामामध्ये 
जिल्हा पुरवठा अचधकारी, अकोला याींनी दद. १४.०५.२०१५ रोिी केलेल्या तपासणीत 
गहू १७३.९२ जकवीं. व ताींदनु ३०.६१ जकवीं. कमी शढनून शला शहे. 
(२) माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये अकोला तालुकयातील परवानाधारकाींना केरोससनचे 
कमी/िास्त वा्प झाल्याच ेननदशगनास शले शहे. यासींदभागत चौकशी करण्यात शली 
असून चौकशी पथकाचा अहवाल दद. ८ िुलै, २०१५ रोिी जिल्हा पुरवठा अचधकारी, 
अकोला याींना सादर करण्यात शला. या प्रकरणी सींबींचधताींकडून खु्रलासा मागववण्यात 
शला शहे. 
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(३) हे खरे शहे. 
(४) व (५) अको् जि.अकोला येथील गोदामाच्या तपासणीत गहू १७३.९२ जकवीं. व 
ताींदनु ३०.६१ जकवीं. कमी शढनून शला शहे. या प्रकरणी कमी शढनून शलेल्या 
धान्यापो्ी िी.योगेश िाींभोरकर, गोदामपाल याींचकेडून  वसुलीकरीता दद. १० िुलै, 
२०१५ रोिी शदेसशत केले शहे. तसेच त्याींचवेवरुध्द सशस्तभींग वव यक कारवाई 
प्रस्ताववत शहे. 
     याव्यनतररकत वाहतुक कीं त्रा्दार मे.यकयाम गुडस ् गॅरेि, अकोला याींनी वासशम 
येथून उचल केलेल्या धान्याचा रक चोरीस गेल्याच े प्रकरण माहे फेब्रुवारी, २०१५ 
मध्ये शढनून शले. याप्रकरणी अनतररकत वाहतुक कीं त्रा्दार, अकोला याींचकेडून 
रु.५,९६,१२१/- इतका दींड वसुल करण्याच े शदेसशत केले शहे. त्याींच े कीं त्रा्       
दद. ५ माचग, २०१५ रोिीच्या पत्रान्वये रद्द करण्यात शले शहे. व या प्रकरणी सस्ी 
कोतवाली अकोला पोलीस स््ेशन येथे दद.१० फेब्रुवारी, २०१५ रोिी गुन्हा दाखल 
करण्यात शला शहे. सदर गुन्हा वासशम ग्रामीण पोलीस स््ेशन येथे वगग केला शहे. 
(६) प्रयकन उद्् ावत नाही. 

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

िडोद खुदय ि तनरगुडी (ता.खुलताबाद, जज.षरांगाबाद) येथील  
ुाणी ुुरिठा योजनेत लालेला अुहार 

  

(८) *  २५८२४   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) वडोद खुदग (ता.खुलताबाद, जि.औरींगाबाद) येथील पाणीपुरवठा योिनेत ४ लाख 
रुपयाींचा अपहार होऊन अनेक मदहने झाले तरी जिल् हा परर द प्रशासनाने दलुगक्ष केले 
शहे तसेच ननरगुडी पाणी पुरवठा योिनेच े १९ लाख रुपये ससमतीच् या अध् यक्षाने 
परस् पर काढून ्ेतले असल् याच े माहे मे, २०१५ मध्ये वा त् यादरम् यान ननदशगनास 
शले शहे, हे खरे शहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली शहे काय, त्यात काय 
शढनून शले  व त्यानु ींगाने सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत 
शहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशतः खरे शहे. 
     (अ) वडोद (खु.) मा्रगाींव योिनेत ससमतीकडून रु.४.७६ लक्ष िास् त उचल 
करण् यात शली शहे. 
     (ब) ननरगुडी (बु.) व ननरगुडी (खु.) ता. खुलताबाद या दोन् ही गावातील पाणी 
पुरवठा व स् वच् छता ससमती अध् यक्ष याींनी दद.२७.५.२०१५  रोिी खात् यातून रु.१९ 
लाख परस् पर रक कम उचल केल् याच ेननदशगनास शले शहे. 
(२) (अ) पाणी पुरवठा व स् वच् छता ससमती वडोद, ता. खुलताबाद याींना नो्ीस देवून 
अनतररक त उचल केलेल् या ककीं मतीच े काम पूणग करण् याबाबत कनववण् यात शले. 
त् यानुसार दद.१७.५.२०१५ पासून ससमतीने कामास सरुुवात केली शहे. 
    (ब) ननरगुडी (बु.) व ननरगुडी (खु.) या दोन् ही गावाच् या पाणीपुरवठा अध् यक्षास 
परस् पर उचल केलेली रक कम भरणा करण् यास कनववण् यात शले असून रु.१९.०० लक्ष 
पैक  रु.७.५० लक्ष रक कम ससमतीने अध् यक्षाने खात् यावर भरणा केली शहे. उवगररत 
रु. ११.५० लक्ष भरण् यास दद.५.८.२०१५ पयंत मुदत माचगतलेली शहे. 
(३) प्रयक न उद्् ावत नाही. 

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

िायगाांि-ुैठण-शहागड मागे नाांदेडुयतं असलेल् या गोदािरीच् या 
 ुा्रशात जलप्रदषूणाची समस् या तनमायण लाल् याबाबत 

  

(९) *  २६८८१   श्री.प्रताुराि धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कायगाींव-पैठण-शहागडमागे नाींदेडपयतं असलेल् या गोदावरीच् या पात्रात साींडपाणी, 
धासमगक ववधीचा कचरा, प् लाजस््क वपशव् या ्ाकल् या िात असल् याने िलप्रद ूणाची 
समस् या ननमागण झाल् याच े माहे मे, २०१५ मध्ये वा त् या दरम्यान ननदशगनास शले 
शहे, हे खरे शहे काय, 
(२) असल् यास, गोदावरी नदीस नाींदेड शहरातील १८ नाले येऊन समनतात, त् यामुने 
स् वच् छतेच् या उपाययोिना न केल् याने गोदावरी नदीतील प्रदवु त पाण्यामुने 
नागररकाींच् या शरोग यास, मासे तसेच इतर िलचर प्राणी व वनस् पतीींना मोठ्या 
प्रमाणात धोका ननमागण झाला शहे, हे ही खरे शहे काय, 
(३) असल् यास, नाींदेड शहरातील गोदावरी नदीत होत असलेले प्रद ूण रोखण् यासाठी 
कोणत् या उपाययोिना केल् या वा करण्यात येत शहेत, 
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत व याबाबतची सद्यःजस्थती काय   
शहे ? 
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श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रयकन उद्् ावत नाही. तथावप नाींदेड शहरानिीक गोदावरी नदीच े प्रद ुण 
रोखण्यासाठी खालील उपाय योिना करण्यात शल्या शहेत. 
     (अ) बोंडार येथे ८७ एमएलडी क्षमतचेा मलशुध्दीकरण कें द्र कायागन्वीत केला 
शहे. 
     (ब) दक्षक्षण नाींदेड मध्ये ३० एमएलडी क्षमतचेे मलशुध्दीकरण कें द्राच े
कायागन्वीत झाले शहे. 
     (क) उत्तर नाींदेड मधील भागासाठी म् हणिेच तरोडा व साींगवी भागासाठी   
१५ एमएलडी क्षमतचेा मलशुध्दीकरण कें द्राच ेकाम प्रगती पथावर शहे. 
     (ड) १८ नाल्याच े पाणी वनवून एकत्रीत करुन २६ एमएलडीच्या साींडपाण्यावर 
प्रकेया केली िात.े 
(४) प्रयकन उद्् ावत नाही. 

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

भुसािळ तालुक् यातील जजल् हा ुररषद शाळाांतील शशक्षिाांची आितठ ठेि  
(R.D) रक् िम त् याांच् या खात् यात जमा न लाल्याबाबत 

  

(१०) *  २७४१३   श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.सांजय साििारे 
(भुसािळ) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) भुसावन तालुक यातील जिल् हा परर द शानाींतील २३ सशक्षकाींच् या पगारातून कपात 
करण् यात शलेली शवती ठेव (R.D) रक कम त् याींच् या खात् यात गत ५ व ागत िमा न 
झाल् याची तेार महाराष र राज् य प्राथसमक सशक्षक परर देने ग्ववकास अचधकारी 
याींच् याकड ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम् यान केली, हे खरे शहे काय, 

(२) असल् यास, उक त् ा ््नेची शासनाने चौकशी केली शहे काय, असल् यास, चौकशीत 
काय ननषपन्न झाले व त्यानुसार सदरील शवती ठेवीची रक कम सींबींचधत सशक्षकाींच् या 
खात् यात िमा करण् याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत शहे,  
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे शहे. 
     महाराषर राज्य प्राथसमक सशक्षक परर देने ग्ववकास अचधकारी याींच्याकडे 
यासींदभागत तेार केली शहे. परींतू, गत पाच व ागत सशक्षकाींच्या पगारातून कपात 
करण्यात शलेली शवती ठेव रककम, धनादेशाद्वारे ननयसमत वेतन झाल्यानींतर 
शवती ठेव खात्याींमध्ये िमा करण्यात शली शहे. 
(२) व (३) प्राप्त मादहतीवरुन असे ददसून येत े क , कपात केलेली रककम थोडी 
ववलींबाने R.D. खात्यावर िमा केली शहे. 

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

 
बुलढाणा जजल््यातील तालुिा क्रीडा सांिुलाच े 

बाांधिाम तनिृष्ट्ट दजायच ेलाल्याबाबत 
 

(११) *  २२९६१   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) :   सन्माननीय क्रीडा  मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जिल््यातील एम्ीडीसीच्या मागील मैदानावरील ५-६ व ागपूवी लाखो 
रुपये खचूगन बाींधण्यात शलेल्या तालुका े डा सींकुलाच े बाींधकाम हे अत्यींत ननकृष् 
दिागच े झाले असून सद्य:जस्थतीत सदरील े डा सींकुलात ववद्युत िोडणी नाही,  
खेनाींडुसाठी े डा सादहत्याचा, पेयिलाचा  तसेच इतर सोयी-सुववधाींचा अभाव 
असल् याच े ननदशगनास शले, हे खरे शहे काय, 
(२) तसेच सदरील े डा सींकुलनात  स्थाननक पींचायत ससमतीच्या व ागतून १-२ े डा 
स्पधाग वगनता येथे कोणतीही स्पधाग ्ेण्यात शलेली नाही, हे ही खरे शहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली शहे काय, त्यात काय ननषपन्न 
झाले व त्यानुसार सींबींचधत दो ीींववरुध्द कोणती कारवाई केली तसेच सदरील े डा 
सींकुलनास सवग सोयी-सुववधा पुरववण्याबाबत  कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत शहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय शहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१) हे खरे नाही. सदर सींकुलाच् या देखरेख व ननयींत्रणाकरीता 
तालुका े डा सींकुल ससमतीव् दारे वास् तुसशल् प त्ाींची ननयुक ती करण् यात शली असून 
त् याच् या ननयींत्रणाखाली सदरच े बाींधकाम  पूणग होत असल् याने त े ननकृष ् दिागचे 
झालेले नाही. तसेच सदर े डा सींकुलातील ववद्युत प्रवाह िोडणीकाम अींनतम ्प् यात 
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शहे. त् याचप्रमाणे या े डा सींकुलाच् या दसु-या ्प् प् यातील बाींधकामामध् ये अन् य 
शवयक यक े डा वव यक सुववधा हाती ्ेण् यात शल् या शहेत, 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रयक न उद्् ावत नाही. 

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

मालाड (मुांबई) येथील ुठाणिाडी लोुडुट्टीत दधू भेसळ  
िरणाऱ्या टोळीला िेलेली अटि 

  

(१२) *  २५५८७   श्री.अजजत ुिार (बारामती), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर 
जाधि (गुहागर), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.योगेश सागर (चारिोु), 
श्री.जयांत ुाटील (इस्लामुूर) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालाड (मुींबई) येथील पठाणवाडी झोपडपट्टीत नामाींककत दधू वपशव् याींच े ्ॅपररींग 
करुन भेसन करताना ददनाींक २६ मे, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास अन् न व औ ध 
प्रशासनाच् या अचधका-याींनी एका ्ोनीला अ्क केली, हे खरे शहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी ककती िणाींना अ्क करण् यात शली शहे, सदर 
्ोनीकडून ककती ककीं मतीचा दधुसाठा िप् त करण् यात शला शहे, 
(३) असल् यास, त् याींच् यावर कोणती  कारवाई करण् यात शली वा येत शहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : (१) होय, हे खरे शहे. 
     तथावप, सदर धाड ही ददनाींक २७/०५/२०१५ रोिी ्ाकण्यात शली शहे. 
(२) सदर प्रकरणी एका व्यकतीस अ्क करण्यात शली होती. सदर व्यकतीकडून 
दधूाच े दोन नमुने तपासणीसाठी ्ेतले असून, त्याच्याकड े शढनून शलेला दधुाचा 
१९७ सल्र साठा ककीं मत रु.७४८६/- िप्त करण्यात शला असून, कायद्यातील 
तरतूदीनुसार सींबींचधत व्यकतीववरुध्द कुरार पोसलस स््ेशनमध्ये गुन्हा नोंदववला शहे. 
(३) सदर व्यकती दधुात पाणी समसनून दधुाच्या वपशव्या पुनबदं करीत असताना 
रींगेहाथ पकडल्याने सदर व्यकतीववरुध्द न्यायालयीन कारवाई करण्यात येत शहे. 
(४) प्रयकन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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ुांढरुूर (जज.सोलाुूर) तालुक् यातील गािाांमध्ये 
 ुाणी टांचाई तनमायण लाल्याबाबत 

  

(१३) *  २५९६१   श्री.भारत भालिे (ुांढरुूर) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर (जि.सोलापूर) या तालुक यातील िवनपास ३८ त े४० गाींवे पूणगपणे तीव्र 
पाणी ी्ंचाईत असतानाही मा.जिल् हाचधकारी, सोलापूर याींनी सन २०१४ मध् ये सोलापूर 
जिल् ्यासाठी सुरु करण् यात शलेल् या पाण् याच् या क्रकरची सीं या २७५ वरुन फक त 
शठ करण् यात शल् यामुने पाण् याची अचधकच ी्ंचाई ननमागण झाली असल् यामुने 
ग्रामस् थाींमध् ये तीव्र असींतो  ननमागण झाला असल् याच े माहे मे, २०१५ मध्ये वा 
त् यादरम्यान ननदशगनास शले शहे, हे खरे शहे काय, 
(२) असल् यास, ग्रामस् थाींना पाण् यासाठी वणवण करावी लागत असताना पाण् याच े र्कर 
कमी करण् यात येण् याची कारणे काय शहेत, 
(३) असल्यास,  या प्रकरणी चौकशी करण्यात शली शहे काय, त्यानु ींगाने  दो ी 
शढनून येणा-याींवर कोणती कारवाई केली व सदर तालुकयाला पाणी पुरवठा 
करण्याकररता कोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत शहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ?  

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     पींढरपूर तालुक यातील कोणत् याही ग्रामपींचायतीींकडून तहससल, पींचायत ससमती 
वा जिल् ्याचधकारी कायागलय सोलापूर याींचकेड े पाण् याचा र्कर मागणीचा प्रस् ताव 
प्राप् त झाला नाही. त् यामुने पींढरपूर तालुक यातील गावाींसाठी र्कर लावण् यात शले 
नाही. 
     माहे िुलै, २०१४ मध् ये सोलापूर जिल् ्यात २१२ क्रकर सुरु होत.े परींतु 
सद्यःजस्थतीत सोलापूर जिल् ्यात माढा, मानसशरस शणण दक्षक्षण सोलापूर 
तालुक यात मागणीनुसार ८ र्करव् दारा पाणीपुरवठा सुरु शहे. 
     तसेच, शवयक यकतेनुसार पाणी ी्ंचाई ननवारणाथग उपाययोिना ्ेण् यात येत 
शहेत. 
(३) व (४) प्रयक न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज् यातील शासिीय/तनमशासिीय शशक्षि मदहला िमयचा-याांना िें द्र  
शासनाप्रमाणे दोन िषायची बालसांगोुनाची रजा शमळण्याबाबत 

  

(१४) *  १७९२४   श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), 
श्री.राणाजगजीतशसांह ुाटील (उस्मानाबाद), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.िैभि 
वुचड (अिोले), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जयांत ुाटील (इस्लामुूर), श्री.ुाांडुरांग 
बरोरा (शहाुूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील शासक य/ननमशासक य सशक्षक मदहला कमगचा-याींना कें द्र शासनाप्रमाणे 
दोन व ागची बालसींगोपनाची रिा समनावी याकरीता लोकप्रनतननधीींनी मा.मु यमींत्री 
याींचकेड ेददनाींक ५ मे, २०१५ रोिी मागणी केलेली शहे, हे खरे शहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रयक नी केलेल् या मागण् याींच े थोडक यात स् वरुप काय शहे, 
त्यानुसार उकत प्रकरणी पुढे कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत शहे तसेच 
राज् यातील शासक य/ननमशासक य सशक्षक मदहला कमगचा-याींच् या समस् या 
सोडववण् यासींदभागत शतापयंत कोणती उपाययोिना केली वा करण् यात येत शहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) राज् यशासनाच् या कोणत् याही सींवगागतील मदहला शासक य कमगचा-याींना कें द्र 
शासनाप्रमाणे दोन व ागची बालसींगोपनाची रिा अनु्ेय करण् यात शलेली नाही. 
त् याबाबतीत धोरणात् मक ननणगय अद्याप ्ेण् यात शलेला नाही. 
(३) प्रयक न उद्् ावत नाही. 

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

सािरोली (ता.खालाुूर, जज.रायगड) येथील गोदामािर धाड टािून  
रेशनिरील गहू ि ताांदळू जप् त िरण् यात आल् याबाबत 

(१५) *  २०९९८   श्री.सुरेश लाड (िजयत), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर), श्री.अिधूत 
तटिरे (श्रीिधयन), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय अन् न, नागरी ुुरिठा 
ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  सावरोली (ता.खालापूर,जि.रायगड) येथे एका गोदामावर धाड ्ाकून को्यवधी 
रुपयाींचा रेशनवरील गहू व ताींदनू िप् त करण् यात शल् याची ््ना माहे माचग, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास शली, हे खरे शहे काय, 
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(२) असल् यास, उक त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली शहे काय,  
(३) असल् यास, चौकशीत काय शढनून शले व तदनुसार  सींबींचधताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण् यात येत शहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : (१) अींशत: खरे शहे. 
(२) व (३) होय. 
     तहसील, कायागलय खालापूर याींच्या पथकाने िय फुड समलच्या मौ.सावरोली, 
ता. खालापूर येथील गोदामावर ्ाकलेल्या धाडीत १०,७२६.५० जकवीं्ल ताींदनू व ८१ 
जकवीं्ल गहू शढनून शला शहे. धाडीत शढनून शलेला ताींदनु व गहू हा 
सावगिननक ववतरण व्यवस्थेची सींबींधीत नसल्याने सदरचा धान्यसाठा िप्त करण्यात 
शलेला नाही. 
(४) प्रयकन उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्याुीठाने युनानी, आयुिेद, आणण होशमओुॅथी 
डॉक्टराांसाठी फामायिॉलॉजीचा अभ्यासक्रम तयार िेल्याबाबत 

  

(१६) *  २१७१६   श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  महाराषर शरोगय वव्ान ववद्यापीठाने राज् यातील युनानी, शयुवेद शणण 
होसमओपॅथीच्या पॅ्रक्ीस करणा-या डॉक्राींसाठी एक व ागचा फामागकॉलॉिीचा 
अ्यासेम तयार केला असनु सदरील अ्यासेम येत्या शैक्षणणक व ागपासून सुरु 
करण्यात येणार शहे, हे खरे शहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील  अ्यासेम  सुरु करण्याबाबत शासनाने  कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत शहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े :  (१) अींशत: खरे शहे. केवन होसमओपॅथीची डॉक्राींसाठी एक 
व ागचा 'फामागकॉलॉिीचा' अ्यासेम महाराषर शरोगय वव्ान ववद्यापीठामाफग त सुरु 
करण्याचा ननणगय ्ेण्यात शला शहे.  
(२) व (३) प्रयकन उद्् ावत नाही.  

----------------- 
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िसई, नालासोुारा (जज.ुालघर) ुररसरात वुण्याच् या ुाण् याचा अप्रमाणणत 
 व्यिसाय िरणा-या िां ुन्याांिर िेलेल्या िारिाईबाबत 

(१७) *  २७१५१   श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोुारा), श्री.शशरीषदादा चौधरी 
(अमळनेर), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्री.विलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय 
अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई, नालासोपारा (जि.पाल्र) पररसरात वपण्याच् या पाण् याचा  बनाव् (समनरल 
वॉ्रचा) व्यवसाय करणाऱ्या कीं पन्या मोठ्या प्रमाणात सुरु शहे, हे खरे शहे काय, 
(२) सदरहू प्रकरणी अन्न  व औ ध प्रशासनाच्या अचधकाऱ्याींनी बनाव् समनरल 
वॉ्रचा व्यवसाय करणाऱ्या ३४ कीं पन् याींवर ददनाींक १६ त े१८ मे, २०१५ या कालावधी 
दरम्यान कारवाई करुनही सदर गैर उद्योग अिुनही सुरु शहेत, हे ही खरे शहे 
काय, 
(३) असल् यास,  याबाबत चौकशी करण् यात शली शहे काय, चौकशीच् या अनु ींगाने 
दो ी शढनणा-या व् यक तीींवर व कीं पन्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण् यात येत शहे,  
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 
 

श्री. धगरीश बाुट : (१) हे खरे नाही. 
     तथावप,सदर पररसरात पॅकेज्ड डिककीं ग वॉ्रच े ववना परवाना तसेच ववना 
बी.शय.एस. प्रमाणपत्र उत्पादन करणाऱ्या शस्थापना शढनून शलेल्या शहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) लागू नाही. 
     तथावप, यापूवी ववना परवाना तसेच ववना बी.शय.एस प्रमाणपत्रासशवाय पॅकेज्ड 
डिककीं ग वॉ्रच े उत्पादन करणाऱ्या एकूण ११ शस्थापनाींववरुध्द एफशयशर दाखल 
करुन कलम ३६(३)(बी) अींतगगत प्रनतबींचधत शदेश देण्यात शले शहेत. तसेच     
१४ शस्थापनाींची तपासणी करुन अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ च्या कलम 
३६(३)(बी) अींतगगत प्रनतबींचधत शदेश देण्यात शले शहेत. वरील ११ पैक  एकूण   
०९ शस्थापनाींकडून चाचणीसाठी ्ेतलेले अन्न नमुने हे अन्न ववयकले क याींनी 
असुरक्षक्षत ्ोव त केल्यामुने सदर ०९ शस्थापनाींववरुध्द मा. न्यायालयात ख्ले 
दाखल करण्यात शले शहेत. तसेच यापूवी ववना बी.शय.एस. परवाना व्यवसाय 
करणाऱ्या ०८ अन्न शस्थापनाींचा शोध ्ेऊन त्याींच ेववरुध्द मा. न्यायालयात ख्ले 
दाखल करण्यात शले शहेत. 
(४) प्रयकन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नाांदेड जजल््यातील किनिट तालुिा ि नरसी शहरातील ुाणी ुुरिठ्याबाबत 

  

(१८) *  १७१७४   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.ुी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.हेमांत ुाटील (नाांदेड 
दक्षक्षण), श्री.सुभाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ककनव् (जि.नाींदेड) तालुकयात  भूिल सवेक्षण ववभागाने माहे िानेवारी, २०१५  
मध्ये ववदहरीींची िलपातनीची पडतानणी केली असता भूिलपातनी सरासरी      
५.५ मी्र असणे शवयक यक असताना ती ६.३५ मी्रपयंत खोल गेली असल्याने 
येथील नागरीकाींना तीव्र पाणी ी्ंचाई ननमागण झाली असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये 
वा   त्या दरम्यान ननदशगनास शले शहे, हे खरे शहे काय, 
(२) तसेच ग्रामीण राष रीय पेयिल योिनेअींतगगत नरसी (जि.नाींदेड) शहरासाठी  पाच 
को्ी रुपयाींचा ननधी उपलब् ध करण् यात येऊनही पाच व ागचा कालावधी झाला तरी ही 
योिना पूणग झाली नाही, हे ही खरे शहे काय, 
(३) असल्यास, उकत दठकाणी  दरव ी होणाऱ्या पाणी ी्ंचाईची समस्या 
सोडववण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत शहे, 
(४)  नसल्यास होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशतः खरे शहे. ककनव् तालुक याची भुिल 
पातनीची सरासरी ५.०५ मी्र शहे. माहे िानेवारी, २०१५ मध् ये ककनव् 
तालुक यामध् ये १७ ननररक्षण ववहीरीचे  भुिल पातनीची नोंद ्ेण् यात शली. त् यावरुन 
तालुक याची ६.३५ मी्र भुिल पातनी असल् याची नोंद करण् यात शली. 
(२) होय, हे खरे शहे. 
(३) सद्यजस्थतीत मींिूर योिनेच् या सवग उपाींगाची कामे िवनपास पूणग झालेली 
शहेत. योिनेत िलशुध् दीकरण कें द्र व ववतरण व् यवस् थेच े काम समाववष ् नाही. 
सदरील कामे राष रीय पेयिल कायगे माच् या कृती शराखयायात नव् याने समाववष ् 
करुन हाती ्ेण् याची कायगवाही सुरु शहे. 
(४) प्रयक न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
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िासोदा (ता. एरांडोल, जज.जळगाि) येथील ुाणीुुरिठा  
योजनेच ेिाम सुरु लाले नसल्याबाबत 

  

(१९) *  २४०३३   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) ुाटील (एरांडोल) :  सन्माननीय 
ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कासोदा (ता. एरींडोल, जि.िनगाव) या गावातील वपण्याच्या पाण्याचा प्रयकन 
तात्कान सोडववण्यासाठी शासनाने खास बाब म्हणून रुपये ७१ लाखाींची तात्पुरती 
पाणीपुरवठा  योिना मींिूर करुन सुरु केली तरीही सदर गावाच्या वपण्याच्या 
पाण्याचा प्रयकन  अद्यापही सु्लेला नाही, हे खरे शहे काय, 
(२) असल्यास, २५००० लोकसींया असलेल्या गावामध्ये सदर  योिनेच ेकाम ननकृष् 
दिागच ेझाले असल्यामुने गाव  पाण्यापासून वींचचत शहे तसेच सदर गावासाठी रुपये 
१५ को्ीच्या नवीन कायमस्वरुपी योिनेच ेकाम मींिूर होवूनही अद्यापही सुरु झाले 
नाही, हे ही खरे शहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रयकन भाग (१) व (२) बाबतच्या योिनाींची चौकशी करण्यात 
शली शहे काय, त्यानु ींगाने सींबींचधतावर कोणती कारवाई केली तसेच पाणी पुरवठा 
होण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत शहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे शहे. 
      सदर योिना ही पाणी ी्ंचाई कायगे माींतील तात्पूरती योिना असल्यामुने 
योिनेची सवग कामे सींबींचधत ग्रामपींचायतीने त्वरीत हस्ताींतर करुन ्ेणे ेमप्राप्त 
होत.े परींतु सींबींचधत ग्रामपींचायतीने योिना हस्ताींतरीत करुन देखभाल दरुुस्ती 
करण्यास नकार ददला. त्यामुने गावास पाणी पुरवठा होऊ शकलेला नाही. 
     तथावप मौ. कासोदा गावासाठी एक स्वतींत्र िुनी योिना कायागजन्वत शहे. 
तसेच कासोदा गावास शडगाींव व १६ गावे पाणी पुरवठा सुरु शहे. 
(२) कासोदा तात्पुरत्या पाणी पुरवठा योिेनेच ेकाम समाधानकारक झालेले शहे. 
     तथावप कासोदा गावापुरती पाणी पुरवठा योिना ग्रामपींचायतीने ननयसमत सुरु 
ठेवल्यास कासोदा गावास सुरनीत पाणी पुरवठा होऊ शकेल व कासोदा गाव 
पाण्यापासून वींचचत राहणार नाही. 
(३) सदरील कासोदा तात्पुरती पाणी पुरवठा योिनेच्या कामाची चौकशी ददनाींक 
२८.०५.२०१५ पयंत करण्यात शलेली शहे. चौकशीत कोणत्याही प्रकारची 
अननयसमतता शढनलेली नसल्याने सींबींचधताींवर कारवाई करण्यात शलेली नाही. 
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     सदर योिनेच्या रु.१२.९० को्ी (रु.१२ को्ी नव्वद लाख) ककीं मतीच्या रकमेस 
शासन स्तरावरुन दद.२८ एवप्रल, २०१५ अन्वये प्रशासक य मान्यता देण्यात शली 
असून ननववदा प्रपत्रे तपासण्याच ेकाम मुय असभयींता, महाराषर िीवन प्राचधकरण, 
नासशक याींच्या स्तरावर प्रगतीपथावर शहे. 
(४) प्रयकन उद्् ावत नाही. 

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

मौ.ििडा (जज.जालना) येथील राष्ट्रीय ्ामीण ुेयजल 
 िाययक्रम अांतगयत लालेला गैरव्यिहार 

 

(२०) *  २६८४८   श्री.अजुयन खोतिर (जालना) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण 
स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ.कवडा (जि.िालना) येथील राषरीय ग्रामीण पेयिल कायगे म अींतगगत मोठ्या 
प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याच े माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशगनास शले शहे, हे खरे शहे काय, 
(२) असल्यास, उकत कायगे मातींगगत सींबींचधत योिनेचा प्रथम हप्ता             
रूपये १३,०८,३४८/- इतका ननधी ववतररत करुन सदरील रककमेच ेमुल्याींकन सींबींचधत 
कायागलयामध्ये सादर करण्यात शलेले नाही, हे ही खरे शहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभागत शासनाने  चौकशी केली शहे काय, त्यात काय शढनून 
शले, 
(४) असल्यास, तद्नुसार सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत शहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय शहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खर नाही. 
(३) प्रयक न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रयक न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रयक न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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लासलगाांि (जज.नाशशि) येथील विांचुरसह १६ गाांिे प्रादेशशि ुाणीुुरिठा  
योजनेतील ुाईुलाईनच् या नुतनीिरणाबाबत 

  

(२१) *  १८२६३   श्री.छगन भुजबळ (येिला), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन), श्री.ददलीु िळसे-ुाटील 
(आांबेगाि) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लासलगाींव  (जि.नासशक) येथील ववींचुरसह १६ गाींवे प्रादेसशक पाणीपुरवठा 
योिनेतील पाईपलाईनच् या नुतनीकरणाबाबत स् थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे 
िानेवारी, २०१५ मध् ये वा त् या दरम्यान शासनाकड े मागणी करुनही सदर प्रयक न 
प्रलींबबत असल् याने  न उन् हाळ्यायात पाण् याचा अपव् यय होवून या १६ गावाींसमोर 
वपण् याच् या पाण् याची ी्ंचाई ननमागण झाली शहे, हे खरे शहे काय, 
(२) असल् यास, प्रयक न भाग (१) बाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण् यात 
येत शहे, 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) नासशक जिल््यातील लासलगाींव वव ींचूरसह १६ गावाच्या 
प्रादेसशक पाणीपुरवठा योिनेतील पाईपलाईनच्या नुतनीकरणाबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली शहे हे खरे शहे. सदर योिनेची कामे महाराषर 
िीवन प्राचधकरणामाफग त पूणग करण्यात शली असून योिनेची दैनींददन देखभाल व 
दरुुस्ती ही सींयुकत ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता ससमतीमाफग त करण्यात येत शहे. 
सदर योिनेच े सींकजल्पत व ग २०३१ असून योिनेद्वारे ककरकोन दरुुस्ती वगनता 
पाणीपुरवठा सुरनीत सुरु असून वपण्याच्या पाण्यासाठी र्करची मागणी करण्यात 
शलेली नाही. 
(२) लासलगाींव वव ींचूरसह १६ गावे प्रादेसशक पाणीपुरवठा योिनेची कामे ही महाराषर 
िीवन प्राचधकरणामाफग त पूणग करण्यात शली असून दद. ०८/०२/२०१२ पासून योिनेची 
दैनींददन देखभाल व दरुुस्ती ही अध्यक्ष सींयुकत पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
ससमतीमाफग त करण्यात येत शहे. मून योिनेचे काम महाराषर िीवन 
प्राचधकरणामाफग त पूणग करण्यात शले असल्याने योिनेतील पाईपलाईनच ेसक्षमीकरण 
करण्यावव यी योगय त्या स्तरावरुन कायगवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रयकन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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खेरिाडी (मुांबई) येथील शासिीय तां्रशतनिेतन महाविद्यालयातील  
प्राध्याुि ि चतुथय शे्रणी िामगाराांच ेिेतन प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२२) *  २२२४८   श्री.शरददादा सोनिणे (जुन्नर), श्री.सरदार ताराशसांह (मलुुांड), 
श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र ुूिय), श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी), श्री.गणुत गायििाड 
(िल्याण ुूिय), श्री.सुधािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खेरवाडी (मुींबई) येथील शासक य तींत्रननकेतन महाववद्यालयातील २२५ प्राध् यापक 
व चतुथग िेणी कामगाराींच ेदसु-या सत्रातील वेतन गत चार व ागपासून प्रलींबबत असून, 
िवनपास रुपये २.५ को्ी वेतन थक त असल् याच े माहे मे, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास शले, हे खरे शहे काय, 
(२) असल् यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली शहे काय, असल्यास, चौकशीत 
काय ननषपन्न झाले व त्यानुसार उकत महाववद्यालयातील प्राध्यापकाींच ेव कामगाराींच े
प्रलींबबत वेतन त्वरीत अदा करण्याबाबत  कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
शहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) शासक य तींत्रननकेतन, खेरवाडी, मुींबई या सींस्थेतील जव्दतीय  
पानीसाठी काम करणाऱ्या कोणत्याही अध्यापक/कमगचारी याींच े ननयसमत वेतन 
प्रलींबबत नसून सींस्थेतील दसुऱ्या पानीकरीता त्याींना मोबदला म्हणून अनु्ेय 
असलेले वेतन अदा करण्याच ेप्रलींबबत शहे. 
(२) याकरीता शासनाकडून ननधी उपलब्ध करुन देण्यात येत शहे. 
(३) प्रयकन उद्् ावत नाही. 

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

मुरबाड (जज.ठाणे) तालुक् यातील शशधािाटु दिुानदाराांनी रोजगार हमी 
 योजनेतील मजुराांना िाटाियाच् या धान् यामध् ये िेलेला िाळाबाजार 

  

(२३) *  २२९१९   श्री.सुतनल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय अन् न, नागरी ुुरिठा 
ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुरबाड (जि.ठाणे) तालुक यात सन २००७ मध्ये वा त्या दरम्यान सशधावा्प  
दकुानदाराींनी रोिगार हमी योिनेतील मिुराींना वा्ावयाच् या धान् यामध् ये मोठ्या 
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प्रमाणात केलेल् या कानाबािाराची दींडनीय वसुली रक कम रुपये १ को्ी ३२ लाख ४६ 
हिार ६१३  असून शिपयतं केवन ३६ लाख ९० हिार ८४४ रुपये वसुल करण् यात 
शल्याबाबत माहे माचग, २०१५ मध्ये वा त्या दरम् यान ननदशगनास शले शहे, हे खरे 
शहे काय, 
(२) असल् यास, उवगररत ९४ लाख ५५  हिार ७६९ रुपये वसुल करण् यासाठी 
शासनाच् या सींबींचधत ववभागाने काही धडक मोदहम राबववण् याच े ठरववले शहे, हे ही 
खरे शहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात शली शहे काय, त्यानु ींगाने  वसुली 
करण्यास दलुगक्ष करणा-या सींबींचधत अचधका-याींवर कोणती कारवाई केली  वा 
करण्यात येत शहे, त् याचा तपसशल काय शहे, 
(४) नसल् यास, त् यामागील ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 
 
श्री. धगरीश बाुट : (१) हे अींशतः खरे शहे. मुरबाड तालुक यात सन २००१-२००२ त े
२००६-२००७ या मुदतीत सींपूणग ग्रामीण रोिगार हमी योिनेत ९९ रास् त भाव 
दकुानदार याींनी अपहार केल् याच े ववभागीय शयुक त याींच् या चौकशी अहवालातून 
ननदशगनास शले शहे. त् याची रक कम रु. १,३१,४६,६१३/- इतक  शहे. माहे मे २०१५ 
अखेर ७७ रास् त भाव दकुानदार याींचकेडून रक कम रु. ४२,५०,४३८/- वसुल करणेत 
शली शहे. 
(२) रास् त भाव दकुानदाराींनी तहससलदाराींनी बिावलेल् या मागणी नो्ीसीच् या ववरुध् द 
मा.उच् च न् यायालयात याचचका दाखल केलेल् या शहेत. त् याअनु ींगाने मा.उच् च 
न् यायालयाने रास् त भाव दकुानदाराींकडून रक कम वसुली करण् यास तुतागस स् थचगती 
ददलेली शहे. मा. उच् च न् यायालयाच् या शदेशानुसार सींबींचधत रास् त भाव दकुानदार 
याींच ेम् हणणे  कून ्ेऊन उवगररत रक कम रु. ८८,९६,१७५/- वसुल करणेबाबत पुढील 
कायगवाही तहससलदार, मुरबाड याींच ेस् तरावर चालू शहे. 
(३) प्रयकन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रयकन उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील अन्न ि षषध प्रशासनातील गैरिारभार िाढल्याबाबत 

(२४) *  २५०९८   अॅड.िारीस ुठाण (भायखळा) :   सन्माननीय अन्न आणण 
षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील लोकाींच्या शरोगयाशी ननगडीत असलेल्या िीवनावयकयक वस्तूींची 
तपासणी करण्याकररता असलेल्या अन्न व औ ध प्रशासनामधील िवनपास अधाग 
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डझन अचधकारी केवन सहा मदहन्यात लाच प्रकरणात अडकले शहेत  तसेच 
यासींदभागत तेारीबाबत प्रशासनात गोपनीयता न रादहल्याने कुणी सामान्य व्यकती 
तेारीकरीता समोर येत नसल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये  वा त्या सुमारास 
ननदशगनास शली शहे, हे खरे शहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने यासींदभागत चौकशी केली शहे काय, त्यानु ींगाने  कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत शहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रयक न उद्् ावत नाही. 

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

बोरगाांि (ता.िाळिा, जज.साांगली) येथील िारखान्याच्या रसायन शमधश्रत 
ुाण्यामुळे िृष्ट्णा नदी प्रदवूषत लाल्याबाबत 

(२५) *  २४१३४   श्री.जयांत ुाटील (इस्लामुूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.अतनल बाबर (खानाुूर) :   सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बोरगाींव (ता.वानवा, जि.साींगली) येथील कृषणा नदीच्या पात्रात कारखान्याचे 
रसायन समचित पाणी समसनल् याने हिारो मासे मतृ्युमुखी पडल्याची ््ना माहे मे, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास शली, हे खरे शहे काय, 
(२) तसेच सदर नदीमध् ये मतृ झालेल् या माशाींची व पररजस्थतीची पाहणी करण् यासाठी 
शलेल् या प्रद ुण ननयींत्रण मींडनाच् या अचधका-याींना ग्रामस् थाींनी ग्रामपींचायतीमध् ये 
कोंडून ठेवले, हे ही खरे शहे काय, 
(३) असल्यास, मतृ माशाींमनेु नदीच े पाणी प्रदवु त होऊन दगुधंी पसरल्याने 
नागररकाींच ेशरोगय धोकयात शले शहे, हे ही खरे शहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली शहे काय असल्यास, त्यात काय 
शढनून शले शहे व त्यानुसार प्रद ुण रोखण्याचदेृष्ीने कोणती प्रनतबींधात्मक 
उपाययोिना केली तसेच सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत शहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) हे अींशत: खरे शहे. 
(२) हे अींशत: खरे शहे. 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) न्यायवैद्यक य प्रयोगशानेच्या अहवालानुसार मासे मतकृ वव ारी पदाथागमुने 
झालेली नाही. तथावप मींडनाद्वारे ्ालून ददलेल्या अ्ीींच े उल्लीं्न करणा-या 
उद्योगाींवर वेनोवनी कारवाई केली िात.े 
(५) प्रयकन उद्् ावत नाही. 

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

मोहाडी, भांडारा ि तुमसर (जज. भांडारा) तालुक् यातील  
आधारभूत धान खरेदी िें द्रािर लालेला गैरव्यिहार 

  

(२६) *  १६३४०   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील (शशडठ), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी) :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६१९३ ला ददनाांि ६ एवप्रल, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या 
सांदभायत:    सन्माननीय अन् न, नागरी ुुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोहाडी, भींडारा व तुमसर (जि. भींडारा) तालुक यातील शधारभूत धान खरेदी 
कें द्रावर एकाच वेनी अडीच लाख जकवीं्ल धान खरेदी केल् याच े दाखवून सुमारे १०० 
को्ी रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याच े माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास शले, हे खरे शहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी मा.मु यमींत्री महोदयाींनी ननयुक त केलेल् या गडचचरोलीचे 
अनतररक त जिल् हाचधकारी, भींडा-याच े उपववभागीय अचधकारी व गोंदीयाच े पुरवठा 
अचधकारी याींच् या चौकशी ससमतीने शपला अहवाल शासनास सादर केला शहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय शढनून शले व त् यानुसार सींबींचधतावर कोणती 
कारवाई केली वा करण् यात येत शहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : (१) सन २०१३-१४ मध्ये मोहाडी, भींडारा व तुमसर या 
तालुकयातील शधारभूत ककीं मत खरेदी कें द्रावर अडीच लाख जकवीं्ल धानाच्या 
खरेदीमध्ये अननयसमतता झालेली नसून १,३४,७२८.९० जकवीं्ल धान खरेदीत 
अननयसमतता झाल्याच ेननदशगनास शले शहे. 
(२) होय. 
(३) सदर चौकशीत सन २०१३-१४ मध्ये मोहाडी, भींडारा व तुमसर या तालुकयातील 
शधारभूत ककीं मत खरेदी कें द्रावर व्यापाऱ्याींमाफग त १,३४,७२८.९० जकवीं्ल धान खरेदी 
झाल्याच े ननदशगनास शले शहे.चौकशी ससमतीच्या अहवालान्वये जिल्हा माकेद्ींग 
अचधकारी याींनी ४ उप असभकताग सींस्था व ८ राईस समलसग याींना कानया यादीत 
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्ाकले शहे व त्याींच्यावर १,९१,२३,१४०/- रु. वसूली लावण्यात शली असून 
२९,१५,९४०/- रु.वसूल केले शहे. उवगरीत रककम वसूलीच्या कारवाईबाबत जिल्हा 
पणन अचधकारी याींच्या कडून पाठपुरावा सुरु शहे. 
     शासनाद्वारे गदठत करण्यात शलेल्या ववशे  तपास ससमतीने सादर केलेल्या 
अहवालातील सशफारशीींचा अ्यास करुन दो ीीं व्यकती व सींस्थाींवर ववशे  तपास 
ससमतीद्वारे कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत दद.८.७.२०१५ ला बैठक सींपन्न झाली. 
सदर बैठक त शधारभूत धान खरेदीमध्ये झालेल्या अननयसमततेची िबाबदारी दद 
महाराषर माकेद्ींग फेडरेशनची असल्याने भारतीय दींड सींदहता फौिदारी कलम 
४६३,४६४,४०५,३४,१२० अ,१२० ब अन्वये सात ददवसाींच्या शत फौिदारी कारवाई 
करण्याच े ननदेश ववशे  तपास ससमतीद्वारे व्यवस्थापक य सींचालक, माकेद्ींग 
फेडरेशन याींना देण्यात शले. तसेच अशी अननयसमतता पुन्हा ्डणार नाही, याबाबत 
ववशे  तपास ससमतीकडून शासनास सशफारस करण्यात शलेली शहे. 
(४) प्रयकन उद्् ावत नाही. 

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

नाशशि ि िासोदा (जज.जळगाांि) येथे गुटखा  
जप् त िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२७) *  २०८१६   श्री.विजय षटी (ुारनेर), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) ुाटील 
(एरांडोल) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अन् न औ धे प्रशासन ववभागाने नासशकमधून  नगरमध् ये ववे  करण् यासाठी 
शलेला  सुमारे ३ लाखाींचा गु्खा वाहनासह कोतवाली पोसलस झींडीगे् येथे    
ददनाींक १४ एवप्रल,२०१५ रोिी वा त् या सुमारास िप्त केला, हे खरे शहे काय, 
(२) तसेच िनगाींव येथील स् थाननक गुन् हे शाखेने रुपये २ लाख ८४ हिार एवढ्या 
ककीं मतीचा गु्खा कासोदा येथे िप् त केला शहे, हे ही खरे शहे काय,   
(३) असल् यास, उकत प्रकरणी चौकशी करण्यात शली शहे काय,  ककती शरोपीींना 
अ्क करण् यात शली व त् याींच् याववरोधात कोणता गुन् हा दाखल करण् यात शला शहे 
तसेच प्रयकन भाग (२) मधील शरोपीींकडून  उक त गुन् ्याव् यनतररक त इतर गुन् ्याींतील 
मुद्देमाल हस् तगत केला शहे काय, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 
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श्री. धगरीश बाुट : (१) होय, हे खरे शहे. 
(२) होय, हे खरे शहे. 
सदर कारवाई स्थाननक गुन्हे शाखेसमवेत अन्न सुरक्षा अचधकारी, अन्न व औ ध 
प्रशासन याींनी दद.३०/०५/२०१५ रोिी केली असून, दोन प्रकरणी एकूण २,३६,४१०/- 
एवढया ककीं मतीचा प्रनतबींचधत अन्न पदाथागचा साठा िप्त करण्यात शला शहे. 
(३) उकत दोन्ही प्रकरणी चौकशी करण्यात शली असून, प्रयकन भाग (१) मध्ये     
४, प्रयकन भाग (२) मध्ये ०२ शरोपीींना अ्क करण्यात शली असून, त्याींचवेवरुध्द 
भारतीय दींड सींदहता व अन्न सुरक्षा मानके कायदा २००६ अींतगगत गुन्हे दाखल 
करण्यात शले शहेत. प्रयकन भाग (२) मधील शरोपीींकडून इतर गुन्हया व्यनतररकत 
इतर गुन्हयातील मुद्देमाल हस्तगत केला नाही. 
(४) प्रयकन उद्् ावत नाही. 

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

खामगाि (जज.बुलढाणा) तालुक्यात तसेच िुुिाड (जज.साांगली) येथे  
बनािट शशधाुब्रशिा तयार िरण्यात येत असल्याबाबत 

(२८) *  २०१२५   श्री.धैययशील ुाटील (ुेण), श्री.सुभाष उफय  ुांडडतशेठ ुाटील 
(अशलबाग), श्री.जीिा गावित (िळिण), श्री.धनजांय (सुधीर हरी) गाडगीळ 
(साांगली) :   सन्माननीय अन् न, नागरी ुुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींव (जि.बुलढाणा) तालुकयातील तहससलदार याींनी सहा हिार बनाव् 
सशधापबत्रका तयार केल्या शहेत, हे खरे शहे काय, 
(२) तसेच कुपवाड (जि.साींगली)  येथे बनाव् रेशन काडग बनवून देणारी ्ोनी काही 
व ागपासून कायगरत असल्याचे माहे एवप्रल २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास ननदशगनास 
शले, हे ही खरे शहे काय, 
(३) असल्यास, उकत  प्रकरणाबाबत चौकशी करण्यात शली शहे काय, त्यानु ींगाने  
सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत शहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : (१) हे अींशत: खरे शहे. 
(२) हे खरे शहे. 
(३) होय. 
     i) उकत प्रकरणी करण्यात शलेल्या चौकशीन्वये ्ेण्यात शलेल्या 
ननणगयानुसार शासन शदेश दद.१६.४.२०१५ अन्वये िी. एस.बी. भराडी, जिल्हा पुरवठा 
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अचधकारी, बुलढाणा व िी. के. यु.फुके, ननरीक्षण अचधकारी, खामगाींव याींच ेव शासन 
शदेश दद. ६.६.२०१५ अन्वये िी.अशोक एन. े्ंभरे, तहससलदार, खामगाव याींचे 
ननलींबन करण्यात शले शहे. व जिल्हाचधकारी, बुलढाणा याींच्या दद.१५.४.२०१५ 
रोिीच्या शदेशान्वये िी.एस.िी. पारखेडकर,सलवपक याींना ननलींबीत करण्यात शले 
शहे. 
     ii) एमशयडीसी कुपवाड पोसलस स््ेशन ता. समरि जि. साींगली येथे 
दद.१५.४.२०१५ व दद. १.५.२०१५ रोिी िी. सिेराव वविय केसरे याींनी केलेल्या तेारी 
नुसार गुन्हा नोंद करण्यात शला शहे. याबाबत दद.२.७.२०१५ रोिी प्राप्त झालेल्या 
अहवालानुसार एकूण ९ सशधापबत्रका बाबत दाखल झालेल्या गुन्हयातील ४ शरोपीींना 
अ्क करण्यात शली असुन, सध्या सदर शरोपी िासमनावर शहेत. 
(४) प्रयकन उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतील अनुदातनत शाळेतील शशक्षि सेििाांचा बेिायदेशीर  
ुध्दतीने व्यिसाय िर िुात िेल्याबाबत 

  

(२९) *  १६७८३   प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी), श्री.अस् लम शेख (मालाड ुजश्चम), श्री.योगेश (बाुू) घोलु 
(देिळाली) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबईतील अनुदाननत शानेतील बहुताींशी सशक्षक सेवक केवन ६ हिार इतके 
तु्पुींिे मानधन ्ेत  असूनही या सशक्षक सेवकाींचा सशक्षण ननरीक्षक कायागलयाकडून 
बेकायदेशीर पध्दतीने व्यवसाय कर कपात केला िात असल्याच ेमाहे मे, २०१५मध्ये  
वा त्यासुमारास ननदशगनास शले, हे खरे शहे काय, 
(२) असल्यास, दरमहा ७ हिार ५०० रुपयापयंत वेतन ्ेणाऱ्या कमगचाऱ्याींकडून 
व्यवसाय कर शकारण्यात येऊ नये असे शासनाच े शदेश शहेत त्याींची 
अींमलबिावणी ददनाींक १ िुलै, २०१४ पासून राज्यात सुरू झाली शहे तरी सुध्दा 
सशक्षण ववभागाच्या वेतन व भववषय ननवागह ननधी कायागलयाकडून सशक्षण सेवकाींच्या 
मानधनातून १७५ रुपयाींची कपात सुरू शहे, हे ही खरे शहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत कमगचाऱ्याींची व्यवसाय कराची  रककम कपात न 
करण्याबाबत  शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत शहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय शहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) अींशत: खरे शहे. 
    सशक्षण ननरीक्षक व मुयाध्यापक याींच्याकडून निरचुक ने दरमहा रु. ७५००/- 
पेक्षा कमी वेतन ्ेणाऱ्या सशक्षण सेवकाींची व्यवसायकर कपात करण्यात शली असे 
ननदशगनास शले शहे. 
(२) व (३) अींशत: खरे शहे. 
यासींदभागत शासन अचधसूचना ददनाींक १९.५.२०१५ अनुसार कायगवाही करण्याच्या 
सूचना शयुकत, सशक्षण याींना शासन स्तरावरुन देण्यात शल्या शहेत. 
(४) प्रयकन उद्् ावत नाही. 

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

उरण (जज.रायगड) ुररसरातील विविध िां ुन् याांमधून होणारे प्रदषुण 
  

(३०) *  १९७९८   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय ुयायिरण मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िेएनपी्ी पररसरात (ता.उरण,जि.रायगड) उभारण् यात शलेल् या ववववध 
कीं पन् याींच् या ्ॅक फामगमधून पररसरातील रस् त् याींलगतच् या ग्ाराींमध् ये मोठया 
प्रमाणावर रसायने वाहून शल् याने व ही रसायने नाल् यातील पाण् याव् दारे वाहत 
समुद्रात समसनून पररसरातील ककनारा प्रदवु त होण् याचा धोका ननमागण झाला 
असल्याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास शले, हे खरे शहे काय, 

(२) असल्यास, सदरच ेरासायननक ्ॅक फामग कोणत् या कीं पनीच ेशहेत, 
(३) तसेच उरण पररसरात असलेल्या रासायननक कीं पन्याींमधून ज्वलनशील रसायन 
सोडले िात असल्यामुने सदर तालुकयामध्ये प्रद ुण वाढले असल्याबाबतच्या तेारी 
मा. पयागवरण मींत्री व पयागवरण ववभागाकड ेवारींवार करूनही कोणतीही कारवाई होत 
नाही, हे ही खरे शहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत चौकशी करण्यात शली शहे काय, त्यानु ींगाने  उकत 
कीं पन्याींवर व सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत शहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 

श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रयक न उद्् ावत नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रयक न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रयक न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अशलबाग ि खालाुूर (जज.रायगड) येथील जजल्हा व्यिसाय ि  

प्रशशक्षण िें द्राना जागा उुलब्धतबेाबत  
  

(३१) *  २३६२४   श्री.प्रशाांत ठािूर (ुनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट) :   
सन्माननीय उच् च ि तां्रश शशक्षण मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) असलबाग व खालापूर (जि. रायगड) येथील जिल्हा व्यवसाय व प्रसशक्षण कें द्राींना 
िागा उपलब्ध होत नसल्याने भायायापो्ी २१ को्ी रुपये शासनाला द्याव े लागले 
असून एवढ्या पैशात िागा ्ेऊन ववद्यालय बाींधणे शकय होते, परींतु  योगय 
ननयोिनाअभावी २१ को्ी रुपयाींचा भार शासनाच्या नतिोरीवर पडत असल्याच ेमाहे 
मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान  ननदशगनास शले शहे, हे खरे शहे काय, 
(२) असल्यास, रायगड जिल््यात १६ शय्ीशय प्रसशक्षण सींस्था सुरु असून     
१४ शय्ीशय शानाींना िागा समनूनही २ शानाींना िागा समनाल्या नाहीत व 
भायायापो्ी कोट्यवधी रुपये शासनाच ेखचग झाले, हे ही खरे शहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली शहे काय, असल्यास, चौकशीचे 
ननषक ग काय शहेत व त्यानुसार  पुढे कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत शहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     ‘’औद्योचगक प्रसशक्षण सींस् था, असलबाग व खालापूर’’ या सींस् थाींसाठी यापूवी 
प्रयत् न करुनही भूखींड उपलब् ध होवू शकला नसल् याने सींस् था भायायाच् या िागेत सुरु 
शहे. सद्यःजस्थतीत दोन् ही सींस् थेव् दारे भूसींपादनाकरीता कायगवाही सुरु शहे. 
(३) व (४) प्रयक न उद्् ावत नाही. 

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

सािरिाडी (ता.िोुरगाि, जज.अहमदनगर) येथील गोदािरी बायोररफायनरीज 
 रसायन तनशमयती िारखान्यामधून होणारे प्रदषूण 

(३२) *  २६१९६   श्री.राहुल जगताु (श्रीगोंदा), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय ुयायिरण 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साकरवाडी (ता.कोपरगाव,जि.अहमदनगर) येथील गोदावरी बायोररफायनरीि 
(सोम्या ऑरगॅनो केसमकल्स) या रसायन ननसमगती कारखान्याींस दवू त पाणी 
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शुध्दीकरण यींत्रणा तसेच त्याच े सवग केसमकल प्लॅन्् बींद करण्याचा शदेश राषरीय 
हररत लवाद न्यायालय (पुणे) याींनी माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ददला शहे, 
हे खरे शहे काय, 
(२) असल्यास, सदर  कीं पनी गत अनेक व ागपासून वारी, साकरवाडी, कान्हेगाव, सड े
इत्यादी पररसरात प्रद ूण करीत होती, हे ही खरे शहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली शहे काय, त्यानु ींगाने सदर 
कीं पनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत शहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे शहे. 
(२) अींशत: खरे शहे. 
(३) कें द्रीय प्रद ुण ननयींत्रण मींडनाने दद. १७/०७/२०१३ रोिी शसवणी ववभागाच े
उत्पादन बींद करण्याच े शदेश ददलेले शहेत. याबाबतीत वेनोवेनी महाराषर प्रद ूण 
ननयींत्रण मींडनाच्या अचधका-याींमाफग त तसेच मा.सदस्य सचचव, महाराषर प्रद ूण 
ननयींत्रण मींडन याींनी गठीत केलेल्या ससमतीमाफग त पाहाणी करण्यात शलेली असून 
सदर कारखान्यास ददनाींक ११/२/२०१४ व ३/२/२०१५ रोिी िल (प्रद ुणाच ेप्रनतबींध व 
ननयींत्रण) कायदा, १९७४ च्या कलम ३३/अ अींतगगत ननदेश देण्यात शलेले शहेत. 
सदर उद्योगाची रुपये १९,००,०००/- इतक  बरक हमी िप्त करण्यात शलेली शहे. 
मे.गोदावरी बाये ररफायनरी सल. याींचा शसवणी ववभाग सद्यजस्थतीत बींद शहे. 
(४) प्रयकन उद्् ावत नाही. 

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

देऊळगािराजा (जज.बुलढाणा) शहराला होणारी ुाणी टांचाई 

(३३) *  २२९६९   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड राजा) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देऊनगावरािा (जि.बुलढाणा) शहराला िालना जिल््यातील वपरकल्यान व 
सावखेडभोई शणण सशराना या तीन प्रकल्पातून पाणी पुरवठा होत असून २२ 
ददवसाशड पाणी पुरवठा करण्यात येत असल्यामुने पाणी ी्ंचाई िाणवत असून 
नागररकाींना वपण्याच्या पाण् यासाठी भ्कीं ती करावी लागत शहे, हे खरे शहे काय, 
(२) असल्यास, उकत दोन प्रकल्पातील पाणी श्ू लागल्यामुने भववषयातील तीव्र 
पाणी ी्ंचाईवर मात करण्यासाठी शासनाने कोणत्या उपाययोिना शखल्या शहेत वा 
येत शहेत, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय शहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे शहे. 
     सद्य: जस्थतीत देऊनगावरािा शहराला १६ ददवसाींशड पाणी परुवठा करण्यात 
येत शहे. 
     सशराना धरणावरुन देऊनगावरािा शहरास सुरनीत पाणीपुरवठा सुरु शहे. 
सद्य:जस्थतीत शहरामध्ये नगरपरी देच्या ९३ ववींधन ववहीरी शहेत. तसेच, 
नागरीकाींच्या खािगी ववींधन ववहीरी शहेत.नागरीकाींकड े१० त े१५ ददवस पुरेल इतक  
पाणी साठवण करण्याची साधने शहेत. 
(२) भववषयातील तीव्र पाणी ी्ंचाईवर मात करण्यासाठी नगर परर द देऊनगावरािा 
याींनी २५ र्करद्वारे पाणी पुरवठा करण्याच ेप्रस्ताववत शहे. 
(३) प्रयकन उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात जेनेररि षषधाांिर एमआरुीच ेबांधन नसल्यामुळे  
जादा दराने विक्री होत असल्याबाबत 

  

(३४) *  १७२०६   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.ुी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी), श्री.अतुल सािे (षरांगाबाद ुूिय), श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी), 
श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात िेनेररक औ धाींवर एमशरपीच ेबींधन नसल् यामुने शठ ते दहाप् िादा 
दराने ही औ धे ववकली िातात तसेच  महागयाया ब्ररडडे औ धाइतक च 
पररणामकारक शणण सुमारे ६० त े७० ्क के स् वस् त असलेल् या िेनेरीक औ धाींपासून 
औ ध ववेेत् याींना समनणारे कसमशन कमी असल् याने औ ध ववेेत ेिनेेरीक औ धे 
शपल् या दकुानात ठेवत नसल् यामुने िनेेरीक औ धाींची ववे  केवन १० त े२० ्क के 
होत शहे, हे खरे शहे काय,                          

(२) असल् यास, कें द्र शासनाने िेनेरीक औ धासींदभागत (मेडडकल कौन् सील रेगयुलेशन 
२००२) नुसार डॉक ्राींनी औ धी िेनेरीक नावाने सलदहणे सक तीच े केले असुनही 
रुग णाींच् या नातवेाईकाींमध् ये असलेला िागतृीचा अभाव मेडीकल व् यवसानयक तसेच 
डॉक ्राींना औ ध कीं पन् या शसम  दाखवत असल् यामुने डॉक ्रही िेनेरीक औ धाचे 
वप्रजस्ेप् शन देण् यास ्ाना्ान करत असल् याने लोकाींना महागडी औ धे यायावी 
लागतात, हे ही खरे शहे काय, 
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(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली शहे काय, असल्यास, त्यात 
काय शढनून शले व तदनु ींगाने  िेनेरीक औ धावर एमशरपीच े बींधन ्ालणे  
तसेच बॅ्रडनेम  विी ््कच डॉक ्राींनी सलदहण् याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही 
केली शहे वा करण् यात येत शहे, 
(४) अद्याप, कायगवाही केली नसल् यास, होणा-या ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 

  
श्री. धगरीश बाुट : (१) हे खरे नाही. 
     औ ध ककीं मत ननयींत्रण शदेश २०१३ पररच्छेद १३ व २० नुसार प्रत्येक 
औ धासाठी एम.शर.पी. बींधनकारक शहे. तसेच पररच्छेद २६ नुसार औ धे 
एमशरपी पेक्षा िास्त दराने ववकण्यास प्रनतबींध शहे. 
     औ ध ककीं मत ननयींत्रण शदेश २०१३ नुसार फकत ककरकोन औ ध ववेेत्याींना 
१६ ्कके नफा समनावा अशी तरतूद शहे. ठोक औ ध ववेेत ेव डॉक्सग याींना ककती 
नफा समनावा याबाबत कायद्यात तरतूद नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
भारतीय शयुववग् ान परर देने “इींडडयन मेडडकल कौजन्सल (प्रोफेशनल कॉन्डक्, 
ए्ीके् अरण्ड एचथकस) रेगयुलेशन्स, २००२” बनववले शहेत. या ववननयमातील 
ववननयम १.५ अनुसार प्रत्येक सभ काने शकयतोवर सामान्य (िेनेररक) नावाने 
औ धपत्र (वप्रस्े प्शन) द्यायला पादहिे. परींतु तशी सकती नाही. 
(३) व (४) प्रयकन उद्् ावत नाही. 

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

षरांगाबादमध्ये विना ुरिाना िॉटर प्यूररफाय प्लँट असल्याबाबत 
  
(३५) *  १६३८५   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-ुाटील (शशडठ), श्री.अशमन ुटेल (मुांबादेिी) :   
सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जिल््यात १५० वॉ्र प्यूररफाय प्लर् असून यापैक  केवन ९ प्लकर् हे 
परवानाधारक शहेत, हे खरे शहे काय, 
(२) असल्यास, वॉ्र प्यूररफाय प्लकर् सुरु करण्याकररता व त्या ननसमगत उत्पादनाींची 
ववे  करण्याकररता ब्यूरो ऑफ इींडडयन स् क्रडडग (बीशयएस), अन्न व औ ध प्रशासन 
याींची परवानगी ्ेणे गरिेचे असताना कमी गुींतवणुक मध्ये प्लकर् उभारण्यासाठी 
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औरींगाबाद जिल््यातील वॉ्र प्यूररफाय प्लकर् चालववणाऱ्याींनी सदर परवानगी ्ेतली 
नसल्याच ेननदशगनास शले शहे, हे ही खरे शहे काय, 
(३) असल्यास, बहूतके दठकाणी कूपनसलकेच ेपाणी िारमधून, बा्लीबींद पाणी म्हणून 
अशुध्द पाणीच ववकले िात शहे, त्यामुने नागररकाींच्या शरोगयावर पररणाम होऊन, 
कॉलरा, डी हायिशेन, पो्ाच े ववकार या रोगाींची लागण होत शहे, हे ही खरे शहे 
काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी अन्न व औ ध प्रशासनाने चौकशी केली शहे काय, 
त्यानु ींगाने  अनचधकृत कीं पन्याींवर कोणती कारवाई केली  वा करण्यात येत शहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 
  
श्री. धगरीश बाुट : (१) हे खरे नाही. 
(२) अन्न सुरक्षा व मानदे कायदयाींतगगत बा्लीबींद पाण्याच े उत्पादन करणाऱ्या 
व्यावसानयकाींना ब्युरो ऑफ इींडडयन स् र्डडग (बीशयएस), अन्न व औ ध प्रशासन 
याींची परवानगी ्ेणे शवयकयक शहे. तथावप, वॉ्र प्युरीफाय प्लॅन्् ही सीं्ा 
कायदयात नसल्यामुने सदर व्यावसानयकास अन्न परवाना देण्याची कायदयात तरतूद 
नाही. 
(३) अशा प्रकारची ््ना ननदशगनास शलेली नाही. 
(४) ववना BIS परवाना व्यवसाय करणाऱ्या बा्लीबींद पाणी उत्पादकाींववरुध्द अन्न 
सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतूदीनुसार कारवाई करण्यात येत.े 
(५) प्रयकन उद्् ावत नाही. 

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

अहमदनगर जजल्हयातील ुाणी टाक्याांची लालेली दरुिस्था 
  

(३६) *  २०८२०   श्री.विजय षटी (ुारनेर), श्री.िैभि वुचड (अिोले), श्री.अिधूत 
तटिरे (श्रीिधयन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळिा) :   
सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
 (१) अहमदनगर जिल््यात  ननपाणी परुवठा योिनेचे उद्भव कोरड े पडल्याने 
पाण्याअभावी २९४ योिना बींद असून सदर जिल््यातील एकूण पाणी ्ाकयाींपैक  २३३ 
्ाकया गींिलेल्या ककीं वा कालबा्य झाल्याने मोडकनीस शल्याच े दद २१ एवप्रल, 
२०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननदशगनास शले आहे, हे खरे शहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ्ाकया पडण्याच्या सभतीने नागररक येथे पाणी भरण्यास िात 
नसल्याचेही ननदशगनास शले शहे, हे ही खरे शहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने या प्रकरणाची चौकशी केली शहें काय, असल्यास, चौकशीत 
काय शढनून शले व त्यानुसार उकत ्ाकयापैंक   १६४ ्ाकयाींची दरुुस्ती 
करण्याबाबत तर ६९ ्ाकया पाडण्याच े दृष्ीने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत शहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे शहे. 
     अहमदनगर जिल््यात एकूण १५११ स्वतींत्र व ४४ प्रादेसशक नन पाणी पुरवठा 
योिना शहेत. त्यापैक  २९४ योिना बींद शहेत. यामध्ये १५७ योिनाींच ेउद्भव कोरडे 
पडल्याने तात्पुरत्या स्वरुपात योिना बींद शहेत. 
     अहमदनगर जिल््यामध्ये एकूण १४३५ उीं च ्ाकया शहेत. यापैक  १२२६  
्ाकया सुजस्थतीत असून, उवगररत २०९ ्ाकयाींपैक  १६० ्ाकयाींच ेबनक्ीकरण करणे 
शवयकयक असून ्ाकयाींच े बनक्ीकरण करुन ्ेण्यासींबींधी ग्रामपींचायतीला सूचना 
देण्यात शलेल्या शहेत. उवगररत ४९ ्ाकया कालबा्य झाल्या असल्यामुने त्यातील 
५ धोकादायक ्ाकया पाडण्यात शलेल्या शहेत. उवगररत ४४ ्ाकयाींच े असभयाींबत्रक  
महाववद्यालयाकडून स्रकचरल ऑडड् करुन ्ेण्याबाबत सींबींचधत ग्रामपींचायतीींना 
कनववण्यात शलेले शहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सदरील ्ाकया उध्वग िलकुीं भ असल्याने नागररक तथेे पाणी भरण्याकरीता िात 
नाहीत. तथावप सदर दठकाणी पाणी पुरवठा सुरनीत चालू शहे. 
(३) या प्रकरणी चौकशी केली असता, शासन ननणगय दद. १७.१०.२०१४ नुसार 
अहमदनगर जिल््यात डडसेंबर, २०१४ मध्ये जिल्हा परर द ग् ननहाय नन पाणी 
पुरवठा योिनाींच्या देखभाल दरुुस्तीच े सव्हेक्षण करण्यात शले. जिल््यातील १४३५ 
उीं च ्ाकयाींपैक  १२२६ ्ाकया सुजस्थतीत असून उवगररत २०९ ्ाकयाींपैक  १६० ्ाकयाींच े
बनक्ीकरण करणे शवयकयक असून उवगररत ४९ ्ाकया कालबा्य व िीणग झालेल्या 
शहेत. त्यापैक  ५ धोकादायक ्ाकया पाडण्यात शलेल्या शहेत. सदर दठकाणी 
पयागयी ्ाकया असून त्याद्वारे पाणी पुरवठा चालू शहे. 
(४) प्रयकन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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आसुडगाि (ता.ुनिेल, जज.रायगड) येथील महाराष्ट् र जीिन प्राधधिरणाच् या 
जलिादहनीमधून लाखो शलटर ुाणी िाया जात असल् याबाबत 

(३७) *  २०१३३   श्री.धैययशील ुाटील (ुेण), श्री.सुभाष उफय  ुांडडतशेठ ुाटील 
(अशलबाग), श्री.जीिा गावित (िळिण) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा आणण स्िच्छता 
मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शसुडगाव (ता.पनवेल, जि.रायगड) येथे महाराष र िीवन प्राचधकरणाची 
िलवादहनी गत शठ मदहन् याींपासून नादरुुस्त असून लाखो सल्र पाणी वाया िात 
शहे, हे खरे शहे काय, 
(२) असल् यास, सदर िलवादहनीची  महाराष र िीवन प्र ाचधकरणाने दोन वेना दरुुस् ती 
करूनही सदर िलवादहनीतून पाणी गनती थाींबलेली नाही, हे ही खरे शहे काय, 
(३) असल् यास, सदर  गनती होऊन साचलेल् या पाण् यापासून  पररसरात डासाींची 
पैदासही वाढली असल् याने नागररकाींच् या शरोग याचा प्रयक न ननमागण झाला शहे, हे ही 
खरे शहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत चौकशी करण्यात शली शहे काय, त्यानु ींगाने दरुुस्तीकररता 
दलुगक्ष करणाऱ्या सींबींचधत यींत्रणेतील अचधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत शहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) हे खरे नाही. सदर िलवादहनीवर झालेल्या 
गनतीची तातडीने दरुुस्ती करुन ्ेतलेली असून पाणी गनती थाींबलेली शहे. 
(३) प्रयकन उद्् ावत नाही. 
(४) योिनेतील िलवादहन्या िीणग झाल्या असल्याने वेनोवेनी होणाऱ्या गनत्या 
काढण्यात येतात. त्यामुने कारवाई करण्याचा प्रयकन उद्् ावत नाही. 
(५) प्रयकन उद्् ावत नाही. 

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

माथेरान (ता.िजयत, जज.रायगड) मधील मध्य भागात असलेल्या आददवासी 
िाड्याांमधील लोिाांना डबक्याांतील ुाणी प्यािे लागत असल्याबाबत 

(३८) *  १९८३०   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सुरेश लाड (िजयत), श्री.जजतेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळिा), श्री.अिधूत तटिरे (श्रीिधयन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.ुाांडुरांग बरोरा (शहाुूर) :   सन्माननीय ुाणीुुरिठा 
आणण स्िच्छता मां्रशी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माथेरान  (ता.किगत, जि.रायगड)  मधील मध्य भागात असलेल्या शददवासी 



37 

वायायाींमधील ग्रामस्थाींना माहे माचग, २०१५ च्या सुमारापासून डबकयाींतील पाणी प्याव े
लागत शहे हे खरे शहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत किगत पींचायत ससमतीकड ेतेार करुनही कोणतीही कायगवाही 
केली नाही, हे ही खरे शहे काय, 
(३) असल्यास, सदर शददवासी वायायाींतील ग्रामस्थाींना वपण्याच्या पाण्याकररता 
कोणती तातडीची उपायोिना केली वा करण्यात येत शहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) रायगड जिल् ्यातील किगत तालुकयाच् या सन २०१४-१५ व ागच् या सींभाव् य पाणी 
ी्ंचाई कृती शराखयायाप्रमाणे ३९ गाव े व ८० वायाया  अशा एकूण ११९ दठकाणी 

उपाययोिना प्रस् ताववत होत् या. त् यापैक  मागणीनुसार ११६ दठकाणी उपाययोिना 
्ेण् यात शल् या शहेत. 
     माथेरान पररसरातील नेरन ग्रामपींचायतीमधील सवग वायायाींना वपण् याच् या 
पाण् याची सुववधा ग्रामपींचायत नेरन माफग त उपलब् ध करुन देण् यात शली शहे. 
शसल ग्रामपींचायतीमधील ९ वायायाींना ग्रामपींचायतीच् या मागणीनुसार क्रकरने पाणी 
पुरवठा करण् यात शला शहे. 
(४) प्रयक न उद्् ावत नाही. 

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

िळांबुसरे (ता. उरण, जज.रायगड) येथील जजल्हा ुररषदेची प्राथशमि  
शाळेची दरुुस्ती िरण्यासह नविन शेिा येथील शाळेस मांजूर  

अनुदान उुलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(३९) *  १९८३७   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरण तालुकयातील (जि.रायगड) कनींबुसरे येथील जिल्हा परर देची प्राथसमक 
शाना अत्यींत धोकादायक झाल्याने मोडकनीस शल्याच े माहे मे, २०१५ मध्ये वा 
त्यासुमारास  ननदशगनास शले, हे खरे शहे काय, 
(२) तसेच उकत तालुकयातील नववन शेवा  येथील स्वातींत्र्यवीर सावरकर माध्यसमक 
शानेला अनुदान मींिूर झाले असुन या शानेला मींिूर झालेले अनुदान तातडीने 
ववतररत करण्यासींदभागत स्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाींक १३ माचग, २०१५ रोिीच्या 
सुमारास मा.शालेय सशक्षण मींत्री, महाराषर राज्य याींना ननवेदन ददले, हे खरे शहे 
काय, 
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(३) असल्यास, प्रयकन भाग एक मधील सदरील शाना पावसाळ्यायापूवी दरुुस्ती 
करण्यासह प्रयकन भाग दोन मधील शानेस मींिूर झालेले अनुदान त्वरीत देण्याबाबत 
शासनाने पुढे कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत शहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय शहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर शाना इमारत धोकादायक झाल्याने पाडण्यास, जिल्हा परर द सवगसाधारण 
सभेने मान्यता ददली शहे. तसेच सवग सशक्षा असभयान अींतगगत २ वगगखोल्याींचे 
बाींधकाम, शाना इमारतीच्या मागील बािूस केले शहे. 
     उरण तालुकयातील नववन शेवा येथील स्वातींत्र्यवीर सावरकर माध्यसमक 
शानेस, ननधीच्या उपलब्धतेनुसार अनुदान उपलब्ध करुन  देण्यात येईल. 
(४) प्रयकन उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
___________________________________________________________ 

मुद्रणपूवग सवग प्रककया महाराषर ववधानमींडन सचचवालयाच्या  
सींगणक यींत्रणेवर करण्यात शली शहे.  

मुद्रण: शासक य मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


